
Kurt, Kuzu, Kartal 
a.. ~ ahudi Hiristiyan Roma 
'4leg h n Almanyada devam eden Yahudi 
d Y tarh§ıHiristiyanlar arasında nasll 
O§du? Tefrikamızda gereceksiniz 
~ r 5 lacl sayıfamıza bakınız 1 
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~ğazlara Ait Kayıtlar Kalkmalı 
~eni Adliye Vekili <;'!.'!:.'!..~~'!. ..... !.?.'!:!~!...'!:.'!:.~.~.'!.~'!.. Amerikada çok ehem-
~;~~~~~1:: <~i;:~ar;~~:~ Ag'"' ır toplar kaldırılınca miyet verilen bir hidise 
~ekil . ııtıfası uzerıne Adlıye 
ru 8 etıne geçen Sarac oğlu Şük - b ..., 1 •• daf . 
~ .;~r:ün ~::e~i _Vekile içtima· ogaz arın mu aası .. Musolini misakı: Dört devletin hazır-
?tttn k~ ettıgı gıbı bugün de res- J • •ı "'fı • •f • 
tır 1~~ alet vazifesine başlamış· Ancak Lozan muahedesindeki kayit- anan ıti a ımza an esınne .• · 
tiı~· tırnal ki Adliyecilikten ye- VASHlNGTON, 24 (A.A.) -

Yeri 
1

' ~an. Yusuf Kemal Beyin lerİD de kalkmasile kabil olacaktır Şu~ al~yeciliklc tanınmı~ olan 
İçin b eeyın. gelmesi bir çokları 
tak e lenrnıycn bir hadisedir. 
tam at a~la aykırı değildir; bilakis 

Yerındedir. 

... 8unun içı'n b • t"h s·· ""k 
''Iİllet M . . u ın ı ap uyu 
~tın .eclısı muhitinde hakiki 
'nu~ı:etle telakki edilmiştir. 
l\ın n •Yı bir maliye mütehassısı-

'
. tnutlak · · b" M l" k' ı o) a ıyı ır a ıye ve ı · 

bir ~~•ı l~zım gelmediği gibi iyi 
bir A~ı~ktınasın da mutlaka iyi 
llıct. 'Z~ye vekili olması icap et· Bo§azlar 

""'"OAMVA 

haritası 
\, . ıra vekalet idaresi için da· ~ 
J.ff!~Yade idarecilik evsafı ister. Cenevre, 23 (A i)iill-.!1-.-~-------.. 
"c }' ''eıçe tnalunı olan ince zekası A.) - Konfe • 
l'~lI~J(. çalışma kabiliyeti ida· : rans bugün ıilah· 

111llek lar kısmını mü • tde.. ,_ ı meziyetlerini takviye 
.. gı h zakereye başla • 

t~•t} Ylnetlerdir. Binaenaley dı. Müteharrik 
~ ce Maliye vekaletinde ve da· 
'h. .. ~el Maarif vekaletinde şa· kara topları çap· · 
"" la.kd larının istikbal • ~-. ir muvaffakıyetler gös· • 115 

~-~~~f olan ş··krü B . Adi' de azamı 
~ • . u eyın ıye .

1
. l 

lii~ etınde de ff k 1 ... mı ımetre o maıı . .,.ise.· muva a o acagı k . d'l'k 
ızdir. faaiJla baricl)'• aa· anca ıım ı ı 

~ Yııauf Kemal B .. . zın Slr Con Slmon 155 milimetreye 
Cb· d ey Cumhurıyet l h f 
o~ Hl e baıtan ... d ... . • kadar mevcut top arın mu a aza 
L. · adli ua"Ue . ıl§agık egışmış edilebileceği hakkındaki maddeye 
~ltıltra tuı ve anunların d . T·· k' · d'l t klT T ııi uz tatbikin · t . . . .. aır ur ıyenın ta ı e ı ı ev • 

ltı •ıl h ı emın ıçın mu- f 'k R'" t '" B . . h t d tıl a at ve t k'l~ . 1 .1 k ı uş u eyın ıza a ın an aon • 
~ttıı b C§ ı at I§ erı e ar- k b l d'ld. 
· ! ulunu d ra a u e ı ı. 
l Yor u. T·· k' h · b dd d k" ) eınyjz 111 hk . . ur ıye eyetı u ma e e ı, 

'b.ı.1... a eınesmın Ankara- "mevcut tabı' rinden ancak İngiliz 
"' ~I Ve b hk " ~ ol ~ nıa emede toplan· projesinin konferansa tevdii tari • 
irı' d:p nııkt.ırı 30 bin dosyayi hinde sipariş edilmiş olan topların 
İ ~1-... ~~ evrakının tasfiye ve kasdedildig"' ini mübeyyin bir fıkra 
•tırı ı •çın tedb. l 1 
d ~l ır er a ınması, ilavesini teklif etmittr. 
eıı t .. _ arnhkem 1 · • · 1 ~kı· e erınm yem - Sahil muhafazasına mahsus top-

l~I' hlttıl 1 1 
ve saire gibi tasavvur· ların 406 milimetre olabileceği 

~let '-r ar~ınd 'd" s· d" 
,_. le l'uku a 1 ı. # ı.m 1 ve- hakkındaki fıkraya gelince Tevfik Harlclye veklll Tevfik RiltHl. Bey· 
~ftt. f~ka. , bulan değişiklik üz~· Rüştü Bey. söz alarak Boğazlar Cenevre yolunda 

l bıJ '•ti iade mühim olan bu l · d · k ··h· h f d'l k i.. er· mcı.e esme aır ço mu ım ve mu- g"'ır topların mu a aza e ı ere mü ..... \ıh ın Yapıl · k" ~- leaj ması yem ve ı- fas.~al beyanatta bulundu. teharrik ag"'ır topların ilga edilme· .._ .. ~ ne d" .. B . 'b l 
~ ı.. <Jilu ş·· U§uyor. u ıtı ara Sahil muhafazasına mahsusa· (Devamı 1 lacı aayıfada) 
il ':~nd ükrü Beyin Adliye ••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••••••••••••••••u•••••••••••••••••••••••• trı,. '- ... • 
)ı,. "e a"ıt . yapacagı ıcraatın 
·'41~ •nk· 

r,kla. 'bek 1tafları dikkatle ve 
leni yor. 

~-........__ Mehmet Asım 
• &fi l• --ıııı111•111nıı11uumllDlll!IUlalllııaııııını=nmııımııı 

·''leci" · 
>,. .\Nl\Aa ısı dün toplandı 
,~ ~ecliıi ~' .. 24 (A.A.) - B. 
l,t !!eyin . ugun reiı vekili Ha • 

a11 L_ reıs)i ~ · 
~ ~1 D &ınde toplanarak 
'•ı arij)f .. ~i . •ulama 'd ununu, Konya o • 

•ttt 1 are · ~t ar lnüd·· 11 ve Ankara teh· 'ab ,_ Ur)ü"'·· lt)'i 1 "t.t•iler· h gu 1930 senesi 
le. "-•• ile h 

1 akkındaki kanun 
~~"'dt.ki ka Uıusi hastaneler hak· 

tt nun 1· 'h etllli•r ayı asını müza • 
~ :r ır. 

ecJi, Yarı 
_.,,. n toplanacaktır. 

Çocuk S 111' 
'i --. ayıfası 

'" azıları 
~llndan ~ızın çoklu-
Jtaı olayı yanna 

lllıştır. Özür d"I . 
ı enz. 

-~,~ 

Macarlarla son ve mühim 
karşılaşma bu gece 

Ankaradan gelen güreşçilerimiz de bu akşam 
Macarların k~rşısında 

Şelirimiztle bulunan Macar 
güretçilerile bu gece ıaat dokuz· 
dan itibaren üçüncü ve sonuncu te
ması yapacağız. Bu itibarla bu 
aktamki müsabakalar her tarafta 
büyük bir ehemmiyet ve alaka u· 
yandrrmıttır. Hatta bizzat Macar· 

lar bile bu ıon müsabakaların 

diğerlerinden daha mühim oldu
ğunu itaret etmektedirler. 

Halkın gösterdiği yüksek ala· 
ka ve heyecanı göz önünde tutan 
güret federasyonumuz da bu gece 

Dcı·amı Dokuzuncu Sayı/ada 

Bütün gazeteler, Mussolini misa • 
kının akli hakkında uzun maka· 
leler neşretmekle, bu vak'aya fev · 
kalade ehemmiyetli ve manalı 
bir hadise gözile bakmaktadır. 

Londra ve Cenevre konferans· 
larında müspet neticeler hasıl e
decek olan bu tarihi hadise, par· 
lamentoya ve siyaset alemine men· 
sup mahaf illerde sevinçle ve coş· 
kunlukla tefsir edilmektedir. 

Yarı resmt tebliğ 

BERLlN, 24 (A.A.) - M. 
Goering ile M. Mussolini arasında 
yapılan görüşmelerin 4 devlet a
rasında bir misak akli hakkında· 
ki müzakereleri kolaylattımıağa 
çok yardım ettiği yarı resmi bir 
tebliğde bildirilmittir. 

Hazırladıiı misak ile dilnyaaın dikkat 
nazanıu celbeden ltalyan batveklll 

M. Musolini 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fransa 
fikrini 

silah bırakma 
değiştirmedi ! 

Silahlarin bırakılmasına razı, fakat emniyetin ve 
silah bırakımının kontrol edilmesi şartile .. 

Cenevre, 24 (A.A.) Günün hadi. 
sesi M. Paul Boncour'un harp mal
zemesinin kaldırılmasına dair söy
lediği nutuklar olmuştur. M. Paul 
Boncour Fransanın vaziyetini ta -
rif ederek teahhütlerine ve te§kilat 
1ı ve mürakabeli sulh akidesine sa
dık bulunduğunu söylemiş ve de • 
miştir ki: 

- Fransanın emniyetini feda e· 
derek silah bırakımı ve emniyet 
meselelerindeki tezinden bir kıs -
mını fedaya hazır olduğu telmih 
edilmişti. Evet, Fransa silah hıra • 
kımı hususunda kararlar alındığı • 
nı görmekte istical ediyor, çünkü 
herkesten ziyade askerlik masraf -
larmın hafiflemesini istiyor, fakat 
silah bırakımı ve emniyeti müra • 
kabe ve temin edilmesi şartile Al
man heyeti murahhasasınm mün
failana gösterdiği hayret yerinde 
değildir. Çünkü Fransa silah bıra
kımı hususundaki düşüncelerinin 
değişebileceğini asla ihsas itme -
miştir. 

Fransız murahbuı M. Bankar 

Emniyet faslının müzakere:si bu 
gün batlıyacağından hadiseler ıür 
atle birbirini takip edecektir. 

Her halde mukavelenamenin ne 
ticesi kat'iyyen yeniden silahlan • 
mak olmamalı ve binaenaleyh harp 
malzemesinin yeknasaklattırılma • 
sına çapların tedrici surette indi • 
rilmesi ile başlamalıdır. 

Bilhassa Amerika mümessilinin 
pazartesi günkii beyanatından ıon. 

Devamı ikinci Sayıfada 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Doktor, güııde bq clgaradan fazla içmeme 
müsaade etmiyor. 

- Halbukt aea gtinde bir pakeU temldlyorsuo •• 
- Evet, çGnkl d&rt doktora slttfm, laepalala taval-

yeahıl cemedip yerine getiriyorum. 

• TOPAZ 
Piyesinin 32 
sayı/ alık 

3üncü forma
sını b~gün 

gazetemizle 
birlikte be-
dava alınız 

• 
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Paris Panayırında ~SON HABERLER 
Türk Paviyonu VA KIT' zn Hususi Haberleri 

.... - ,....., -~ .... -~ ,_, ,_., -~ 
lstanbulda Mektep sokakta oturan Türk Denizcilik 
kuvvetleri cerrah kumandanı Salomon Sevi kimdir? Yeni tayinler Gazi çiftliği Sıvas - Erzurut11 

Başvekalet ve statistik Yıldönümü münasebetiJe
1
Bu h_attın yapılması.~~ 

müdürleri arasında tayinler bugün çiftlik gezilecek Erzıncanlıları sevın ~ / 
Paris, mayıs 6, Hususi muhabi- I kirli kılıklı bir adam yanıma yak-

rimizden - laşıyor, her hangi bir Fransızı kor-

ANKARA, 24 (Hususi) - ANKARA, 24 (Hususi) _ ERZiNCAN, 24 (Hususı) ıtııı Yirmi beşinai beynelmilel Pa· kutacak bir Fransızca ile: 
ris panayırı açıldı. Memleketimi· - Halı mı istiyorsunuz Mös· Başvekalet muamelat umum mü- Yarın (bugün) Gazi çiftliğinin Sıvas - Erzurum demiryoUarıli' 
zin de İştirak ettiği bu mühim pa- yö? Halis Şark halısı .... dürlüğüne müdevvenat müdürü yıl dönümüdür. Bu münasebetle 1 yapılması hakkındaki kanunliıi1'' 

E il h · d l 1 'h B" "k M'll t Mec nayırı arka arkaya bir kac kere Ve bana Fransada yapıldığın -
giderek iyice cezdi.m. GördÜkleri- da yüzde yüz emin olduğum bir 

mm a , neşrıyat mü ür üğüne bir çok zevat çiftliğe davetli bu· yı asının uyu 1 e dere' 
ne~riyat müdür muavini Bahaet· Iunmaktadır. de kabulü Erzincanlıları ıoJl. cJ • 

mi ve işittiklerimi olduğu gibi halıyı gösteriyor. tin, kararlar müdürlüğüne tahrirat . A ce sevindirmiştir. Halk Erııll ~ 
Davetlıler 16,30 da hususı tren- 'k d f h k ,tur'' "Yakıt,, okuyucularına bildiriyo· Ben soruyorum: müdür muavini Enver Arif, yazı k d h k . . j nı ı tısa en re a a avu -'' 

le An ara an are etle Gazı ıs· 1 b d . ) apıltfl rum: - Bana bir Türk halısı göste - işleri müdürlüğüne tahrirat mü- . d kl d' B d o an u e.mtryo unun Y ~ 
d .. . . M h R B l lasyonun. a . gt .ece e.r ır. ~ura a kararını tez"'hu"rlerde buluıııJ' Yukarıda da söylediğim gibi 

panayırın bu yirmi besinci defa 
açılışı. 1904 senesinde. 497 tücca
rın girdiği ve ancllk 10.000 metr
kare sahayi işgal eden bu panayı
ra, bu sene 7,850 tüccar iıtirak e
diyor ve 400,000 metre murabbaı 
bir yer tutuyor. Ziyaretçilerin a· 
dedi daha şimdiden iki milyonu 
geçmi!tir. 

lştirnk eden milletler: Türkiye, 
İtalya, Belçika, Macaristan, lrlan· 
da, Japonya, Çekoslovakya, A
vusturya, Meksika, Polonya, Bir· 
leşmİ§ Sovyet cümhuriyetleri, İs· 
panya ve Mısrr. Ben burada bu 
milletlerden birinden, bizi en zi
yade alakadar edenden, Türkiye 
pavyonundan bahsedeceğim. Bi
zim pavyon önden İtalya, arka
dan Macaristan ve yandan da Bel. 
ç.ika tarafından sıkı§tırılmış, daha 
cloğru::u onların büyüklüğü ve 
güzelliği arasında ezilmiş, küçü
cük kalmış. İşte bana bizim pav -
yoıvıı.t verdiği ilk duygu bu. Tü -
tün. inhişarının kıp kırmızı standi 

1 

hiribirine sarılan Fransız ve'Türk 
bayraklarile çerçevelenmiş. Yak· 
laşıyorum. Üstleri ay yıldızla kap
lı renk renk kutular. Her biri ay
rı ayrı numara taşıyor, en iyisi 20 
numara olmak üzere, 14 - 48 -
60 - 66 numaralar var. Bundan 
b~ 11-.., Devlet matbaasında basıl

mı~ her cihetten mükemmel bil' 
kataloğ "Prospektüs,, var ki ismi 
ele İyi seçi imi!: Dünyada Türk tü. 
tün!. 

Bu prospektüste lazım olan fo. 
toğraflar, ve açık rakamlar esir
genmemi,. Hülasa tereddütsüz 
söy)iyebilirim ki Tütün inhisarı

nm bu kataloğu kadar mükemmel 
hazırlanmış bir katalog bulmak 
25 ind Paris panayırında r>ek 
güçtür. Nazik ve terbiyeli bir 
Fransız kızı olan satıcı ile konu -
§uyorum. Bana bir sürü malumat 
veriyor, Yenice harmanından oldu
ğunu İöylediği 60 numaradan bir 
cigara ikram ediyor. Anladığıma 
göre Tütün inhisarını Fransada 
Mösyö "Charles _ Rene Gautier,, 
temsil ediyormuş. Zamanı gelmiş· 

ken ilave edeyim ki "Türk rejisi,, 
ismini ve ay yılaız taşıyan tabela
lara Pari.ste rastgelmek cok ko -
layaır... Hatta mahalle ar~larmda 
bile .... Kuvvetli Amerikan ve İn -
giliz rakipleri karşuında Türk ci
garası eğilmiyor. İnhisar idaresini 
bu muvaffakıyetirıden dolayı teh· 
rik etmiyecek bir Türk tanımıyo -
rum. Buraya kadar her şey yolun
da ... Asıl mesele hundan sonra baş
lİyor. Tütün inhiıarımn standının 
arkasında şuraya buraya atılmış 
bir sürü halı yığım var. Bir alıcı 
tavrile halıları muayene ediyorum. 
Tuh-:.af değil mi! Bu halıların için
d;Tü-rk4i halısı bulmak çok güç ... 

Ek.erisi Pariste yapılmış .. Acayip 
tanmdan ve konuşuşundan muse· 
vi olduğunu anladİğım kara yüzlü, 

rın. 

Herif birdenbire bozuluyor: 
- İçeriye girin! 
Nihayet hu kc.medinin fazla 

devam etmemesi için kendimi ta • 
nıtıyorum. Kartımın arkasına İs· 

mini yazmasını rica ediyorum. lki 
şerik biribirlerine bakışıyorlar .. 
Biri diyor ki: 

- Ah kalemimi unutmuşum. 
Kalem ve kağıdı uzatıyorum ... 

Efendi yazmak lUtfunda bulunu
yor: 

- A. Raoul Cohen et Zandi de 
Tun is. 

Facia bununla da bitmiyor. Bu 
halı standının önünde ·bir aıra tez
gah var. Yüzü güne,ten yanmış 

kara bir adam bağırıyor: 
- Boğaziçi esansı ... · 
Ve önüne gelenin mendilini 

ur muavını e met ıza ey er tavuk çıftlıklen ve cıns tavuklar .. 
terfian tayin edilmişlerdir. tes'it ediyor. 

Başvekalet Evrak ve Hazinei 
Evrak müdürlüğiinc Evrak müdür 
muavini Hıfzı, Daire ve Levazım 
müdürlüğüne Gümrükler vekaleti 
Zat işleri müdürü Emin Beylerin 
şimdiki maaşlarile tayinleri tas -

görülecek, süt fabrikası, cins i · -----------
nek, at, sürü halinde Merinos ıJ 't 
kıvırcık, Karagöl koyunları gös· Reisicümhur n '. 
terilecektir. Silivri yoğurdu yap - .) _ l{er 

ANKARA, 24 (Hususı C"tft • 
ma evi, binalar, müdüriyet bina - sicümhur Hazretleri bugün tJ iıı' 
sı, spor kulübü, iş evleri, ziraat a· huriyet Halk Fırkası ınerke~d' 
letleri fabrikası ve daha bir çok d or• 

dik edilmiştir. 
ANKARA, 24 

kısımlar gezilecektir. 
(Hususi) -

tPşrif ederek bir müd et 

rllt!~gul oldular. r 
İzmirde bir kongre haıırh 

1 
Amasya Maarif müdürlüğüne 

Kayseri Şehiryatı mektebi müdü -
rÜ İbrahim Bey tayin edilmiştir. 

ANKARA, 24 (Hususi) 
İstatistik Umum müdürlüğü Hu
kuk müşavirliğine Umum müdür 
muavini Celal, statistik Umum 
müdür muavinliğine de Selim Sa
bit Beyler ipkaen tayin edilmişler
dir. 

ihtilas maznunları 
A zir•' 

lZMlR, 24 (Hususi) _ Gör· 1ZM1R, 24 (Hususı) - · 1';: 
kt b. h .. Vah deste Maliye tahsiJdarlarından , me e 1 mezunu ugun 1,ıı• 

Hakkı Bey ihtilas yaptığı, Malik 1 zım Paşanın riyasetinde to~ir'' 
Bey de zimmetine para geçirdiği l dılar. içtimada; haziranda l 111• 

zannile tevkif edildiler. Malik at Vekilinin riyasetinde toP ',s· 
Beyin muhakemesi Gördeste rüyet 
ediliyor. Hakkı Bey Manisaya 
sevkedilecektir. 

cak olan Ziraat kongresiJlde ( 
rüşülecek mevzular müzakere 
dilmiştir. 

iki tevkif Yeni bir hat çekerek alıyor, esansa bulayor. Hava müsteşarlıg"' 1 Hatta bazı kere ziyaretçilerle çok 
iyi ahbapmış gibi omuzlarına bile y }ov' 
vuruyor. Tezgahın bir köşesinde Müsteşarlığa Sadullah İzmirde iki kişi tevkif edildi Adalar,Kadıköy ve 3

1 tİ 
Pariste yapıldığından tamamen e- B.in getirilmesi muhtemel lZMlR, 24 (Hususi) _ Tüc- arasında vapur sefet e / 
min olduğu~, .?stünde uydurma • ANKARA, 24 (Hususi) _Mil- cardan M. Alvoti'yi ve 1~ Ban- ANKARA, 24 (Husuıi) ~JI 
Arap harflerıle Şehzade,, yazılı ' ı· M" d f ekaletinde Deniz ve k~sı mÜdürü Fir.;z Beyi dolandır- Seyrisefain idaresi KadıkoYı • bi1 
kutu1arpa Latelok1ıJ.m vw ... ,Herif ~av: ;ü::eşarlığı ihdas edilme- mak istiyen Atıf ve Ziraat Banka- lar ve Yalova arasında yel1'"r· 
beni mü"teri zannederek kartını ı .. d.. .. t f B f · k r•t '' 

l' si karar altına almmı~tır. sı evazım mu uru r an ey na - vapur se erı yapmağa a 41,,.· 

uzatıyor. Bu da ne? .. l"te kart ol· h k · d · · B h Ad 1 r r · 
l' Bu müsteşarlığa Seyrisefain mma sa te me tup tanzım e en mıştır. u atta, .' a a ·ıeti ı 

duğu gibi: Umum müdürü Sadullah Beyin ta- Bürhanettin, Kemal isimlerinde i - köy ve Yalovanın ılk harf ti if 
exposant: Saloınon Sevi. yin edilmesi kuvvetli bir ihtimal ki kişi tevkif edildi. lınmak suretile "Akay,, h•t 

fils de Behor Sevi dahilindedir. mi verilecektir. 
commandant chirurgien de la Maarif yardım sandığı _______ _..-,./ 

marine Turquc Ankara kız lisesindeki 1ZMIR, 24 (Hususi) _ lzmir İzzettin Paşa I 
M~yteb sokak 20 •• ıı · musamere muallimleri bir "Maarif yardım ANKARA, 24 (Hususi)_. ~1d1• 

İstanbul i" 
) Kız sandığı,, teşkil etmeğe karar ver • tin Paşa bugün 1stanbu)daJ1 r ./ 

Tercümesi: Teşhir eden: Salo
mon Sevi, 

Tlil'k denizcilik kuvvetlerinin 
cerrah kumandam "Behor Sivi,, 
nin oğlu Saloınon Sivi. 

· lkametgah: Mektep sokak, 20 
tstanhul 

Bu acaip iddiada bulunan ada· 
mm yanında bir takım biçimsiz 
adi taşlar, yüzükler satan bir Rus 
Madamı var. Kendisinin Türk pav
yonunda ne yaptığını bir türlü 
anlıyamadım. işte bu kadar. Bü • 
tün Türk pavyonu bundan iba-
~et. 

Memleketin terakkisini göste • 
ren bir levha, memleketi ziyarete 
teşvik edecek bir resim yok. 

Halbuki "ltalya pavyonu,, nda 
neler yok. Mösyö Mussolinin son 
açtığı köprünün resmi hile var. 

Karilerin canım sıkacağını bil
diğim bu yazıyı uzatmağa lüzum 
yok. Haniya Kütahya çinileri, Ha· 
cı Bekirin lokumları, lpekişin i • 
pekleri, haniya lzmirin incir ve ü • 
zümü, Trabzonun fındığı ... Tütün 
inhisarının standı olmasaydı ben 
buna Türk pavyonu demiyece
ktim ... Demeseydim ve keşki gör -
meseydim. 

A. Fuat 
Paris m~habiıimizden aldığı

mız hu mektubu ayn~n ne~rcttik. 
Buna bir kelime daha ilave edecek 
değiliz. 

Şüphesiz alakadar makamlar 

ANKARA, 24 (Hususi - ,,, 
İi!lesi dün Halkevinde bir müsame mi~lerdir. """""''"'"""""""''"""ıııııııııwııuııınııııouııunıı•u•ııunnı""'u"' ~~ 
ı·e vermiş, çok beğenilmiş ve tak - Tirede bir abide yapılacak Fransa silah bır8 
dir edilmiştir. Müsamere hu gece lZMlR, 24 (Hususi) - Tirede f•k • • de" 
de tekrar edilmiştir. düşmana karşı uzun müddet kah· ma 1 rını 

Hala mı kız kaçırma? ramanca mücadele etmiş olan Gök ğiştirmedi ! _J" 

tZMIR, 24 (Hususi) _ Manisa- çen efe namına Tirede bir abide {'1"" 

l ı B · b'd f · · · so11ı , da güpegündüz bir kız kaçırma yapı aca dır. u a ı eyi e enin llaştarafı Bırıncı ~ 

hadisesi oldu. Kaçıran adam ya • köylüleri yaptıracaklardır . • Abide- ı·a Avrupada teslihatın es••
1:b tef 

kalımdı. Kız hastah:ınededir. nin planları vilayette hazırlanı - l'ete tahdidi müteferrik bi~,'"i•J'' 
kilatı vücude getirebiJeceS~ıo~,,J 
.. 't · B' b t hdidı ' . ..ı1 umı verır. ız, u a . )<Of'ltr Manisa soyguncuları 

1ZM1R, 24 (Hususi )- Manisa 
soygunculuğunu yapanlar bugün 
müstantiklikte isticvap edildi. Hep 
sinin tevkiflerine karar verildi. 

Belediye memurlarının 
tahsisatı 

ANKARA, 24 (Hususi) - Ma
liye vekaletince yapılan bir izah· 
namede belediyelerde ücretle ça· 
lışanların tekaüt maaşlarının fev
kalade tahsisatı verilmesi yazılı 

bulunduğundan eski tekaüt kanu • 
nuna göre tekaüt edilmiş olanlara 
fevkalade tahsisat verilip veril -
miyeceğinin 

tir. 
tefsiri istenmiş-

derhal faaliyete geçerc-k bu faci -
aya hir nihayet vereceklerdir. Yal
mz şu suali kendi kendimizG sor -
maktan bir türlü vazgeçemiyoruz: 

- Acaba bu sergi ile alftkadar 
hiç bir makamımız yoK mudur? 
Va~a buna nasıl müsaade etmiş -
tir? 

'VOr. 

yen, daimi ve otomatik bıt 'f.· 11 
1ZM1R, 24 (Hususi) - Kemal lun tesisine tabi tutmaktilYı·etitt", 

Paşa kazasının Armutlu köyünde Bu kontrol, İngiliz P~0~iııbl' 

Armutluda mektep 

büyük bir mektep yapılması karar bahsedilmemiş olan husu•• 
imaline de samil olmahdıt• ıı~ laştırılmıştır. • . e o 

• M. Paul Boncour, netıc , 
lzmirdeki zehir kaçakcıları t 

§Öyle demiktir: .,,,i 1 t 
1ZM1R, 24 (Hususi) - Dün te· B" .. k lb' · le teı:tle ~tl1 utun a ımız _ )<sr!J' ~ 

pecikte meydana çıkarılan keyif mekte olduğumuz niha~Jitıl•r':,· 
verici zehirler satılan evi i!letenle- alındığı sırada taarruz 11 Ilı J~{ 
rin lstanbuldaki bazı kaçakçılarla tahrip edilmesinin bize ı"l ,eırı'Jıl' 
alakaları olduğu anla§ıldı. Tahki • sından feragat ve mi·l·lel e~te ol~• 
kat devam ediliyor. tinden firar gibi görun~eıeril• b;I 

ğunu açıkça söylemek 
15 

:ite1",v 
Doktorların teessüfü . • J1J" ·ıı'' 

ğer milletler ceınıyet~ ·ror 5~1ı 
ANKARA, 24 (Hususi) - Sam- yardımı tensik etmek ıstı t-"r 11~ 

onra Jı 
sunda beşinci etibba odası yaptı • ları tahrip etmek ve ~ ardıJ1'. ,,,ı 
ğı bir toplantıda Büyük Millet uğramış devlete ınah Y .. ,tetı~•f 
Meclisinde doktorlara hücum eden lunmak teklifi pek rrıu il 

Mahmut Rasim Beye teessüflerini 
bildirmeğe karar vermişti. Anka -

ra doktorları da hu kanaatte Sam· 

olur. ııltı' ~re' 
· in 1 ~ .. o Milletler cemiyettn _ 0},.s' .,, 11 

• 1 • • arıır• ;ı:ı ut yet ettırme.: ıçın z 1ı ~ . ""' 
1 aOl". if1 

lerdcn mahrum ka JtJ eııı1' 
sundaki meslektaşlarile müşterek yük bir gayret sarf deeC 

olduklarını söylemektedirler. yan ve ilan ederim· 
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lıp fakültesine 
bina aranıyor 

Daı-ülf .. 
Prof .. ununun ıalahı yolundaki 
tı d eaor Maltın ve heyetin tetkika-

Ticaret odası 
murahhasları 

"elk~va~ etme.~tedir. Profesör ev-

biııaJa~~: ve d.un Darülfünuna ait y ann iJk toplanh, 
t~ l ezmıı ve notlar almıştır. C • l 
ku1t: ~e. de yazdığımız gibi tıp fa. , umartesı ça ışma 
ı-.uht:~~~ lı~~nbul~ na~li. iti _ile Bal~an Ticaret .. odası ~~plant~ı~-
"'iİJQlc" akultelerın bırbırlerıne na iıtırak etmek uzere dunden ılı· 
)eti ~~ mertebe yakın bir tarzda !>aren tehrimize murahhaılar gel-

eıtırdmel ... 'Ik diii . . erı ıtı ı planda gel- meğe baılamıştır. 
de lb ıçarı evveli bu meıele üzerin- Dün Sırp murahhaıı M. Mado -
ltıı letıul olunmaktadır. Bir taraf- viç gelmiştir. Bu ıabahta diğer 24 
llt ıp fakültesinin tatınacağı bi- murahhasın ıehrimize geleceği bek 
t •raııırk d · ~ 
ll\ilte . en ıger taraftan da fa- lenmektedir. 
liıı te~~?•klirıden sonraki vaziye Dün Balkan ticaret oda11 idare 
kilctt i ~ ıne ?atlanılmıt ve bu tel- heyeti tekrar toplanarak Balkan 
~e Çarı •eçılen heyet dünden iti- haftası ve bu arada Balkan ticaret 
L il \>ili Yett 1 .. 
ıııerat. b e top anarak muza • edasının içtimaına ait murahhas • 
~i b aılanııttır. Bu heyete Ha- !arla hep dün aktam tehrimize ge· 
~'IJQ ••taharıeıi ıer tabibi doktor lemediği için bugün evvelce teıbit 
bi ... .:;.;.t~~ haıtahaneıi ser tabi- edildiği tekilde umumi bir tanıtma 
--.ile 

1 ıfat, Beyoilu haıtaha· toplantııı yapılamıyacaktır. 
h, h r tabibi Fikret Tahir, Gure- Mamafih yarın ilk toplantı ya • 
~fi ~~~neıi ıer tabibi Ömer pılacak ve cumartesi gününden i
~ d;lrto lıye haıtahanesi ser tabi- tibaren çalıımaya batlanacaktır. 
f~iilte h Mazhar Oıman Beylerle Öğrendiğimize göre b uçalıımalar· 
lıı-. p Ocalarından Tevfik Sa • da bilhassa Balkan ticaret odası • 
~ ..... ~ Akıl Muhtar, operatör nm derhal faaliyete geçmeıi iç.in 
~ı 8.)İ ehçet Sabit, Tevfik Rem- icap eden müzakereler yapılacak • 'tt f:~~hil bulunmaktadır. Bu hr. 
~i d 1 u tenin lıtanbul tarafına Bunun için Balkan ticaret odası· 
~İt L_ 

0 •Yııile ıeriri derslerin te· 
°"l~h mn faaliyet prosramı hazırlana • t\iL -... . enelerinde ne • .-ı,ilde ... ö 

-~. · ~ • cak ve eıuh idare heyeti ıeçilecek 
'&tUıtlt 1111 leıbit edecektir. Dünkü tir. Yeni idare heyeti ıeçildikten 
--~re bir hayli hararetli ve lionra şimdiye kadar faaliyette bu
llırı IQ talı ıeçmit ve toplanma - lunan müteşebbiıler heyeti vazife
'1-t·· ,,lt~~da. heyet azaları, henüz !erini terkedeceklerdir. Balkan ti
~ .,1\. t. lf karar verilmediğini ita '\ , ''r ley .. l k . caret odasının faaliyet programı· 
;' • soy eme ııtememi§· na göre Sofya. Bükreş, Belgrat, Ti 

) ' rof~ M ran, Atina ve lstanbulda Balkan ti 
~t .bul"'-" ;

1
1 da tıp fakülteıine caret odasının birer tubeleri ola • 

•:~tllliyecev· ~~uıunda mütkülit caktır. Bu ,ubelerin merkezi lıtan-,,.. R•nı ve-.. .. k' d 
,, lııiiteadd't 'ur ıye e ge- bulda olacak ve ıubeler bütün ta-
~)larıll 1 

l&lonlu bir çok !imatı merkezden alacaklardır. 
'-i İll ta.le.:evcut bulunduğunu, Merkez idare heyeti latanbulda 
ll..'°1c lcola l l'e nıüderrislerin iti· olacağı için odanın eaaı faaliyeti 
~lal Ly ~thrmıt olacağını, bil lıtanbul merkezi yapacaktır. Bu • 
ı ""Cl 'uenırı h' 
~"a iıtif . te. ır hastahanele- nun için latan bul merkezinde biri 
~" 'ld\l"' •deıı cıhetinin çok mü- Türk diğeri de diğer murahhaıla
!ıi ''-it.tunu, ıılahat ve nakiller rın ıeçeceği iki umumi katip bulu-
~,~ Para ıarf d'l . ~· 

~I . ~ e ı emıyecegı - nacaktır. 
l!ır ta 1 t taıarruf a riayet oluna Bu umumi katiplerden Türk o • 
;;-..., -,,, )ı ~eımittir. 
a·~ lan zat aynı zamanda htanbuldaki 

.. e ~: küstah sandalcı tubenin faaliyetini idare edecek -
>ti •'o tir. lstanbuldaki umumi katipliğe 

t eh~ 9Une mahkOm Türkiye namına Abdülhak Bey na 
~bil' ~e~al iıminde bet ya· mında bir zat namzet göıterilmek
~ .. lı~ , 1 uıu, ıezdirmek üzere tedir. 

~' lca.Uc lııak ve ıezdirirken te ----------
ı11 Scı oıı d 1c'tlllaktan ıuçlu ıan • Vazifeyi ihmalden beraet 

tt.b. o Uı: f 
~i ..._.,, 011 Y•t ında ne bolu - karan verildi 
~ ' ı u Rızanın muhake • ..._...: ._., •tanb 1 A 
$ıJc '""nlde . u ğır ceza mah-teL_ ·~ netıcel · a ... -~e bi1t1· .enmıt, karar, a-
"-'t~ 11 ıralınittir. ..._. , teca'"·· 
~ ılde d 

1 
uze kalkıttığı, fa-

' ,t...afı : •tan bir poliı me • 
~ıh "litu te~b~~ ıörüldüğü için 
\..._ lll>it olııı uı dereceıinde kal 

Çatalca müıtahkem mevkii mu" 
haıebecisi Şerif Bey aleyhindeki, 
suiiıtimal yapılmasına meydan ve 
recek surette vazifeıini ihmal da • 
vası, lıtanbul Ağır ceza mahke -
mesinde dün neticelenmiştir. 

Müddei umumi Kitif Bey, ih • 
mal ıuçunun sabit olmadığını ile
ri ıürerek, beraat kararı istemif, 
reiı Aziz, aza Nusret ve Aıım Bey 
!er de ittifakla beraat kararı ver-

' llla.Jılctı Uf, ~uçlu, ıekiz ay 
~~•Ilı bit~ edılmi9tir. On ıe • 
' ,1d~ltaedi~~ıp Yirıni bir ya§ını 
~.. tr 1.) ,.. ' ~lctaıından bu ce 

" 111nı ı" . ' mitlerdir. ~ une ındirilmit -

liaıiç--=--~--
~ ~'liç . Ve Belediye 
.,.\İ)e . t•rketi zara . ~ . . 

i oı_ .t•rkette l r ettııı ıçin be-
"'lt naac v 1 
~· letıedir . •ıı o an hiaae-

tr lılecli .te_cı1 etnıitti. 
t,· ••nın •on t 1 "tu •tillde hiı . op antıla-
edil-· aelerın daha faz 

"~ -•Yereıc l ~ .. ılıııiıta' D _
1 

• ınınaaına ka-
l' · ~ ed' 

i •raya bal'... ıye tirketten 
il' 11 olan 'k· 11\ •erilın . . 1 ı ıenelik 

eıını iıtenı· t• 
ıt ır. 

Nebatat mütehassısları 
Ziraat vekaleti tarafından geti

rilen nebatat müteha-.111 profesör 
Çarmak ile Jeonkini müteha1111 
profesör Adameç dün ziraat müdü 
rü Tahsin Beyle birlikte Büyükde
re fidanlığına giderek tetkikat yap 
mıılardır. 

Bu akıam müteha11ıılar terefi
ne Perapalaıta bir yemek ziyafeti 
verilecektir. 

Rana Bey Ölü yakma 
istifadan haberdar 

değil, çalışıyor 
Asri mezarlıkta 
bir de fırın mı? 

Evvel zaman içinde, kalbur sa• 
man içinde bir Kel ojlan varmıf ... 
Bu Kel oğlan, Peri padiphının kı· 
zına i.tık olmut. Hem de naııl ol· 
mut bilir miıiniz? Kulaktan. Kı· 
zın güzelliğini duya duya abayı 
yakmıf ... Nihayet ayajına demir 
papuçları ıiymif, eline demir a • 
ıaıını aJmıı. Yollara revan olmuf,. 
Az gitmiı, uz ıitmif, dere tepe 
düz gitmiı, bir dajın tepeıine var· 
mıı. Kel oğlancağız batlamıt ağ• 
lamağa ... Hıçıkırıkları duyan ko • 
caman bir kuı, kanat ıererek oi· 
lanın yanı batına konmuı. Derdi
ni ıormuf. Kel oğlancaiız anlat• 
mıf. Kut: 

lstanbulda bulunan lnhisa.rlar ve 
kili Ali Rana Bey dün ıabah inhi
ıarlar miidürlüğüne giderek öğle
ye kadar orada metıul olmuttur. 
lnhisarlarda tetkikler yapan Ame • 
rikalı müteha11ıslar ve umumi mü· 
dür Hüsnü Bey vekil beyin yanın· 
da toplanarak merkez tefkilatı hak 
kında müteha1111lar tarafından ha 
zırlanan raporlar üzerinde me91ul 
olmu§lardır. Müteha1111ların ver • 
dikleri raporların tetkiki ikmal e
dilmittir. 

Rana Bey yarın Ankaraya gide
cektir. Kendiıinin vekaletten iıti -
fa edeceği yolundaki tayiaların a· 
sılsız olduğu anlatılmaktadır. 

Bir köylü kadın 

Tütün kaçakçılığından • 
dört aya mahkum 

Adliyeki dokuzuncu ihtiaas mah 
kemeıinde dün bir tütün kaçakçı· 
lığı davaıı bitmittir. 

Suçlu mevkiinde, elli y&Jında 
bir köylü kadın bulunuyordu: 

Hamza kızı Fatma Hanım .. Kendi 
ıi, Bulgarya muhacirlerinden ol • 
duğunu ıöyliyor. Şimdi lzmitin Ak 

meıe köyünde oturuyormuf. Sırtın 
da dört kilo, elli İram kaçak tütün 
tatırken yakalannıı1. 

- Bu tütün, bende çok eskiden 
kalmıştı. Eh, fakirim. Ekmek yap
mak üzere mııır alacaktım, bunu 
verip. Ne yapayım? Param yoktu. 
Yol da korucular yakaladılar. 

Fatma Hanım, böyle diyor. Mu
hakeme neticeıinde 6 ay hapse ve 
yirmi bet lira para cezasına mah • 
kum edildi. Ancak, tütünü verip 

ekmek yapmak üzere mııır almak 
makaadile hareket etmit olmaıı, ce 
zayı azaltıcı ıebep olarak görüldü. 

Mahkumiyet müddetinin üçte biri 
indirildi. Dört ay hapse konulma • 

ıına, on ıekiz lira elli kuru, para 
cezaıı alınmaıına karar \'erildi. 

Muhakeme için köyünden gelen 
Fatma Hanım, karar bildirilince 
hemen tevkif oludnu, mahkeme 
ıalonundan tevkifhaneye ıönde • 
rildi. 

VAK 1 T 
GUndelllc, Slya.d Gazete 

ütaııbul Ankara Cadde8l, V AKIT 1Urdu 

Telefon Num•r•l•rı 
Yazı ıııert telefonu: 24379 
idare telefonu : 2.a1e 

Tılrrat adresi: latantıul - ·ıAiaT 
Poıt& kuttmı No. ü 

Abone bedelleri : 

Sene il!: 
6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

TUrJdye !:cııebl 

1400 Kr. 2700 Kr. 
7:1() • 1450 • 
,00 • ~ 800 • 
ı~o .. soo • 

Hin Ucretlerl ı 
Ticari lllnların Hln .. bllelerlndı 11&ntl

ml 30 kuruıtan beılar, ilk ıablfede HO 

kurup kadar çıkar. 

Büyük, fazla, df'vamlı Uln verenlere alt 

·~·n ten:ılllt vardır. 

Resmi lllnların btr .atın 10 kunııtur. 

KUçUk llAnl•r : 
Blr defuı 30 iki defuı 50 Oç defuı f\5 

dört ı/efuı ;5 ve on defuı 100 kuruştur. 
Uç aylık 111.n ''erenlerin bir defuı mecca
nendlr. Dört aatın J•c:en lllnlarm tuıa 

Mltrlan bet kuruıtan heMp edilir. 

İstiyenlerin cesedi muay
yen ücretle yakılacak 
Zincirli kuyuda yapılacak olan 

asri mezarlık projelerinin ketifna 
me ve tartnameleri hazırlanmakta
dır. Mezarlıkta bir de ölüleri yak
ma fırınının intaaı dütünülüyor. 
Bu hususta tetkikat yapılma!dadır. 
Fırının kaça mal olacağı anlatıl -
dıktan ıonra kat'i bir karar verile
cektir. 

Fırm yapılırsa iıtiyenler ölüle
ri burada muayyen bir ücretle ya· 
kılacaktır. 

Esnaf kanunu 

Millet Meclisi bu devre
sinde bitirecek 

Millet Meclisinde tetkik edil • 
mekte olan esnaf kanununun bu 
devrede ikmal edileceği haber a • 
lınmıttır. 

Kanun netredilince eınaf büro -
ıu tarafından tetkil edilen esnaf 
ıandıiı faaliyete geçecek ve bu 
sımdrk (Eınaf Bankaıı)nın ilk e -
ıaaını tetkil edecektir. 

Eaaaen bir eınaf büroıu tetkil e
dild ikten sonra tasarruf edilmit o· 
lan (10) bin lirada bu makıatla 

bankaya yatırılmıttır. 

Eınaf aandıiı faaliyete batla • 
yınca (10) bin lira derhal se.ndıia 
yatırılacaktır. 

Boğaların bakımı 
lıtaubul vilayeti hududu dahilin 

deki köylere dağıtılmıt olan 150 
boğanın köy heyetleri tarafından 
iyi bakılıp bakılmadıkları hakkın· 

da yapılan tetkikat bitmit Te iyi 
bakanlara para mükif ah verilmit· 
tir. Dajıtılan para 740 liradır. 

Beykoz kazaıında sekiz köye 
l 00, Sarıyerde dört köye 45, Bakır 
köye 30, O llcüdar da tki köye 30, 
Çatalcanın 9 köyüne 115, Silivri de 
26 köye 295, Kartalda 6 köye 65, 
Şilede 3 köye 30 lira verilmittir. 

Gayrimübadiller 
Gayri mübadillerden bir çoğu • 

nun itirazlarma ve tikiyetlerine 
rajmen ıayri mübadiller takdiri 
kıymet komiıyonunun Ankaraya 
nakli kat'i ıurette tekarrür etmit, 
nakil hazırlıklarına bqlanılmıt • 
tır. Nakil için lizım ıelen tahıiaat 
ve komiıyon reiıi ve azalarının yol 

maırafları gönderilmittir. Takdiri 
kıymet komiıyonu heyeti pazar gü 
nü Ankaraya ıidecek ve komiıyon 

ay batından itibaren orada çalıt -
mağa batlıyacaktır. 

Dövmek ve yaralamak 
T ariadan koyun ıürüıü geçir • 

- Kolay, demit, ıırtıma bin, 
ben ıeni Peri paditahının kızma 
ulattırayım, yalnız yolda ıak de
dikçe ıu, ıuk dedikçe et verir· 
ıın .•. 

Kel oğlan kutun 
miş, Peri paditahının 
varmıılar. 

11rbna bin· 
diyarına 

• • • \ . 
Bunu bana dadım anlatımıttı. 

Ben de sormuıtum: 
- Bu kuş ne kutudur dadı? ! 
- Zümrüdüanka kutu! • 
Bu kutun iımi varmıf, ci.mt 

yokmut ! ~ -ı • .... 
Memleketimizde aıri bir Züm• 

rüdüanka var: 
Kadınlar Birliii ! • • 
Bu birlik nedir? Ne it görür? 

Şimdiye kadar kadınlıia ne fay • 
daaı dokunmuttur? Hangi ıaha• 
larda faaliyette bulunur? Bunlan 
biz bilmediğimiz gibi, birliğin 
azaları ve idare heyeti de bilmy. 
Yalnız, birliğin arada sırada hü· 
kumetten para ve yardım iıtedi· 
ğini ititiriz. 

"Efendim, köylere irşat heyet· 
)eri göndereceğiz, hükümet bize 
yardım etsin. 

"Efendim, fabrikaları dolaııp 

kadın amelinin vaziyetlerile met• 
gul olacağız, hükUmet para ver• 
ıin.,, 

Tıpkı Zümrüdüanka ıibi, ıak 
dedikçe para, guk dedikçe yar• 
dun. İte ıelince: Sıfıra sıfır, elde 
var hiç! 

Bu birliğin reiıi de, Şehir Mec• 
liıinde azadır~ Doiru ya, koca 
bir Kadın Birliğinin reiıi, Şehir 

Mecliıinde aza olmasın mı? Ka• 
dınlık itlerile candan alakadar 
olacak, ııraıında ıöz aöyliyecek 
biri iıtemez mi? lıter. Bunun için 
de en münasibi kimdir? Kadın 
Birliğinin reiıi .... Eh, allah için 
vazifeıini de yaptı. Sokak ıüpü • 
rücülüğü eden kadınlara, ımnah 

çepken giydirilmeıini teklif el• 
ti!.. Ne yazık, ki mecliıin ekseri • 
yeti erkek .... Bu teklif reddedil• 
di, Zavallı kadınlar!.. 

• 
Gelecek ay, Şikaıoda beynel· 

milel kadınlar konrreai aktoluna• 
cak. Bu kongreye Türk Kadın 
Birliğini de davet etmiıler. 

Birlik, daveti alır almaz ne Y&P• 

mıt bilir miıiniz? Hemen haykır
(Lltfen aa11fa71 ~ftrtal•) 

Sellml izzet 

lıınmumı1ıun511n1111y11n11'""'l l ıı,_E_V,euıulı ... kl''-"'v ..... A11•Kııl•T• 11111
] 

mekten çıkan kavga neticeıinde, ='"111"111111111111"11""111--··2;··M;J'ıa '"iiti' 
Muıtafa Efendi iıminde biriıile ka • - Sipahi O<'atı taratnuıan llf'r .,.. 

rııı Fatma Hanımı döğmek ve ya- tf'rtlp f'dilPn ilkbahar at kOfUlana111 lıı6rt11. 
<'lal dün \ 'f'lh•ff'ndl rayırmd& parlak Mr -

ralamaktan ıuçlu Bayram oğlu Sa- rett .. icra edllmlıtır. 
dık ve Ali oğlu Muıtaf a, lıtanbul • - Bllrhanlyf' f'J1cllmf'n maarifi, iptidai 

. talebf!tıl itin Rki& on cMnöm lftllllita .. 
Ağır ceza mahkemeıınce onar gün nınyvaıı .. ,., ... ,. bir ataç lıalıceel ~ 
hapte, birer lira para cezaıına mah l •ına karar vennııttr. 

• d • • 1 · • - Ko11nda Nömunfll etltllli... ... 
kUm e ılmıı er, cezaları tecıl olun' nna~·ı mekh .. blnln merulllld ..,. .. _ u. 
muıtur. .... "' ıemeu •tdmıttu. 

...,., " , i 
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TAKVI 

1933 Dört ayı zarfında 
ihracat ve ithalitımız 

Hastane depo me
muru 5 sene 10 

aya mahkum 

Çiçek bayramı 
Yannki Cuma günü 

nasıl olacak ? 
26 mayıs 933 tarihine müaadif 

cuma ıünü Kadıköyünde Fener • 
bahçe stadında ıenelerdenberi ih· 
mal edilmi§ olan çiçek bayramını 

yeniden canlandırmak halk; klüp· 

Perıembe 
25 Mayıa 

30 Muharrem 1 
Ciı• doluşu 
c;un latı~· 

!'ıbalı nasıa:11 

o~ıe namazı 
1.lndı namazı 

.~ı:ş1m namazı 

\ ıısı 11ama&1 
lmsıı. 

4 ·'"' 
l!l,31) 

,ti) 

1 .11 
ıtı, I ı 

IQ,:.ıO 

ti,'.!! lh~cal Ofiıi 1933 aeneıinin \ 1932 ıenesindeki ihracat yekii-
ilk dört ayı zarfnıdaki ihracatı· nu (32,839,000) lira iken 1933 
mw ıöıteren müfredatlı hir ia • aeneainde (Z4,9S!,812) liraya düt 

Cerrahpaşa hastahanesi sabık ler, mektepler Ye hususi müeaseıe
depo memuru Şevket Beyin ihtilaı ler araaında bu nezih eilenceye a· 
tan ye butahanenin idal'e memu· laka uyandırmak makıadile Kadı· 
na Şeyhet Beyin vazifesinde ihmal köy fıkaraperver cemiyetile F e • 
c!en muhakemeleri, dün lstanbul a ı 1 

nerbahçe ıpor klübü tarafından 
ı.':ır ceza mahkemesinde bitirilmiş- ~ir (çiçek bayramı) tertip edilmit· 

2.~2 

\ılın ı,:eçen ıllıılerı l ' 5 
talın . ~!J 

tatiıtik hazırlamıttır. m~. '- - -~~ HA\'.\ - l'e,Uköy • •brf ,_.. ,.. 
Bu iatatiıtikte 1932 senesi ay• 

ni ayları zarfındaki ihracatın 
bir de nıukayeıesi yapılm19tır. 

Buna göre 1932 aeneıindeki 
af1on ihracatımız ilk dört ay İ• 
çinde 650, 770 lira iken 1933 sene· 
ıiade bu miktar 1,030,206 liraya 
yükaelmittir. Arpa ihracı iıe 2, 
039,000 liradan 1933 ıeneıinde 
44'7,283 liraya dütmüttür. 

F mdık ihracı 1,968,000 liradan 
1,271,206 liraya dütmüıtür. Diler 
maddelerin kıymet miktan fU ıu• 
retle teıbit edilmittir. 

Seneıi Seneıi 
1933 1932 

Halı 177,619 309,386 
incir 144,389 188,802 
M. kömürü t,185,507 826,056 
Pamuk 362,537 2,719,814 
Tiftik 373,300 82,605 
Tütün 8,089,688 9,417,122 
Ozüm l ,293,851 2,048,667 

Yumurta t ,350,083 2,083,622 
Yün 214,439 174,512 
z. yajı t,264,619 410,341 

Bu liıteye nazaran 1932 ye 
nazaran 1933 aenetinde lıalı, pa· 
muk, tütün, ü%Üm, yumurta ibra • 
cab azalmııbr. 

Buna mukabil maden k&mürü, 
tiftik, yün ve bilhuaa zeytin ya • 
tı ilıracab fazlalqmıftn'. Maa· 
nıa{ih yeldin itibarile 1932 ile 
19~ araımda çok büyük fark 
vardJT. 

Bir inhisar memurunun 
mahkemede tevkifi 

Kartal tütün inbiıan mımurlu • 
iunda bulunduju ıırada 12,759 li· 
ra zimmetine pçirmekten auçlu 
Asım Be,ia muhakem.iae, dün 
1.tanbul aiır ceza •ahk-etiacle 
devam olumnuttur. 

Dünkü muhakemede, laeaapla • 
rın tetkikine ait rapor okuamut, 
bu raporda Asım BeJia 12, 750 lira 
zm. .. tine ıeçirdiji neticeaiDe Ya• 

nlcbiı anlatılmıtbr. 

Halbuki bu rakemlar 1931 se · 
neıinde 41,058,700 lira idi. 

lthal&t iıe 1931 de (45,000, 
000), 1932 de 22,401,240 lira ve 
l 933 ıeneai ilk dört ayında 22, 
728,921 dir. lthali.t ve ihracat a • 
rasındaki fark iıe (230) bin lira 
ınemleketimizin lehinedir. Yani 
1933 ilk dört aylık ihracat yekunu 
24,952,812 lira ve ihracat 22,728, 
921 liradır. 

Geçen eenelerde iae ayni aylar• 
da; m de 10 milyon liralık bir 
fark ve 1931 de 5 milyon liralık 

memleket aleyhine fark vardı. 

m hki mmıleket lelaine olan 
bu fark koaıteajaam ıüzel netice· 
si olarak kabul edila1:1ldedir. 

Yunan ve Bulgarlarla 
tüccari muamelelerimiz 

Bulpristan n Yunaniatan ile 
memleketimiz arumdaki ticari 
vaziyetleri tespit etmek Üft'fe ev· 
ftlee l9flril edilmit olan Türk -
B.lıar •• Türk - Yunan tkaret 
tarifeleri ilin toplanmııtır. 

Bu toplantıda Yunan ve Bul· 
ıarlarla yapbirmız ticari mua· 
mellta dair raporlar haZll'lanmıı· 
br. 

Ba raporlar Balkan Ticaret O • 
cluı umumi lçthaama. itlb'ak ede· 
c:ek olan murahhularmiıza veri • 
lacektir. 

t ir. tır. 

dnden nrl~n maltuaata ıtire, ...... 
kı•- lıalutlu , .. eühıı ~ _, 

Dlakl ucaklık ea fada tı, • " 
rt'tt, bava tazyiki 159 mlllmetre .,., Muhakeme neticesinde, depo Bu bayramın programı şu !e • 

~uru Şevket Beyin ölen basta· kilde te,bit edilmiJtir. _

1 

-
ları iyileşip hastahaneden çıkmıt 1 - Saat 13 te küçük kız çocuk· 
ıibi aöıtererek, bunlara ait 995 ları araıında gürbüzlük müsaba • ~-========;:;;::;;ı_. 
lira 95 kUl'\lfU ihtilia etti ti, bu iti kaıı. (l O :r&!ma kadar) BugUn 
bqarmak i,.in ba .. ~alarına ait iki 2 -13,30 da erkek çocuklara· IBTA.NB1JL - .. ti. 

T" ~ d b 18 - ıa.- Grunoro.. 11:.;.; ,, 
mübürii kullanması ve kendi elile rasın a gür üzlük müıabaka11 (10 .,._ .... (Uerielnlf......... :--__.~ 
"taburcu olmuttur,, teklinde kayıt J&tına kadar) 19,u Alaturka •z (Nebil otlu .,_.,..... i.'., 
Jar yapması, tahitlerin ifadeleri ve 3 - 14 le hanımlar araımda kı ıt.y) . 19,ta - ıo,so Alaturka_. iif.. 
d ili 100 metre ıürat müaabaka11• Bam). •.IO - U.- Ala ...... --~ iier Jel' erle aabit olmU! suçlu, 5 bw1 Belik a.1 arkMıltlan ).11"'- "ı!f 
aene ajır hapse mahkWıı edilmi,. 4- 14,15 te hanımlar arasın· mofoa. 22 den ttlbatta ",,...., ..,-

tir. Suçun muhtelif zamanlarda it. ela katık içinde yumurta müıaba· 1erı, -••yan. 
kuı. A. .N K A a A --~ lendili anlaşıldıiından, bu müd • 11,so - ıa.ao Gnımofu. 11 - ~ 

det, altıda Lir niabetincle arttırıl. S - 14,20 de erkekler araımda ttarıca ııu. la,.&a - ıuo \'toıon.ı_.,~ 
mıt, cezaaı bet ıene on aya çıkarıl- ka,ık içinde yumurta müaababıı. = !':: ~~!'i:.-...,., 
mıtbr. Kendiıinden ihtilaı ettiği 6 - 14,30 da çiçek arabaları rapora. 

paradan 'batka, hunun bir miıli de müaabakaaı. V 1 YANA <atı,ı m.> -~--~ 
7 - 15,30 da erkekler araamcla ıu• 0ıw •Mılklll - ı1,11 ~ para cnaıı almacaktır. ar -11,u a ...... - ıut oııa :_.,ı ır· 

Hutabane idare memuru Şev • çuval müaabakuı. 11,11 Koneer - ıo,06 Opeteı - llllt"".' .4 

ket Beye gelince, kendiıinin bu it· 8-15,45 hanımlar arasında çu LEIPZIG tm.e m.> ~', 
val müaa&.kut. t,ıı ı•n""ılr - Ut °"S tıJıf 

te vazif eıini ihmal yollu hiç bir fıa. Konaer - 11.te Pl)'aH ....w -
reketi göriilmemiı, beraatine ka • 9 - 16 da küçük kız çocukları keatra koneer - n DuL 

rar verilmiıtir. Her iki kararda it· arasında çember yarııı. 8 tUt • •' < .. .I ... > .,,,,, 
11 Nk - 14.Y "6lc - .. 

tifakladır. 10 - 16,15 te küçük erkek ÇO- 19,15 Kamer - IOt'f Malkl • _,Jİ 
culdar aruında çember JUlfı. aoMA (Ml.I m.ı ...,,, .. 

Polis Haberleri 12 - 16.45 te erkek çoca•klar a· • 1
• ..._ - n Nil - J/ 

d 
IU7DA P8fT• CllU ... 

• • 
11 

... ··-·--·- ruın a bisiklet yarıtı (800) m~ ~- ı~ llaalkl - "·" Jılıallld -Bir kayıkla bir yelkenli re. a11t1 - n.- eu...nt . -
13- 17 de erkekler arumda vAa,ovA ntıtal ,_~ 

Çarp19tllar, denize dUten cimkana. K=k==~ :-=:.:r 
1.:8:. f" 

kurtarlldllar 14-17,30 da.futbol. Yaran ::d '°'" YMl!IK.Jıiı kayık enelki pn 16 - 18.16 te balat müı ..... lra· ıs TA N 8 tJ L ı ,;~ 
bir yelkenliye çarptı. Kayık devril· ıı ve mükifat tenii. 18 - 19 Gramofon. 1~9 so ~~ 

IU ( & .... NIJul .. 1 
di. Kayıkçı denize düttü. Hadise Verilecek mükafatlar: ıo.so Alaturka ... <Bellda ...->-
töyle oldu: 1 - Bebek, 2 - Top; 3 - Te- 11,11 ~ .. (Jluwla• -

D-'k k~ · ak sı.ao- n er-ı-.-a ... oa ır oy baskını le oldu: n11 ay k&Oıaı, 4 - Deniz mayo- Juıa. 11ona 1ııa11er1er1, - • aJallo '-. 
Yarahlar mevkuflar1 tanı· Be,kozlu Süreyya ni.in dalya- ıu, 5- Denia mayosu; 6- Bi. ANKARA (HU ... , ... ,, .JJ~ 

dddar11tı .e,tedller nmda11 Huun isminde bir kayık • rinciye ve ikinciye birer kupa, 7- ~:.. U:.-~ ~~ 
Baludlıö,.le aec:e yanaı e•lerine ÇI 1000 kilo çirözla yola çıktı. Gümüt kalem, 8 - Bir çiçeklik 9 r l. (Ell:rem 7Aıkl Bey tarafla':i• 

airenk Davit ile bnamı yarala• Hanın, Yeniköy iatikemetinden - Bir oyuncllk, 10 - Bir oyun. it.at........._. ders. ti.il -

1 
Y ·--L-11 .. u .L~ -• cak, 11 - Yün ı•e .. er, 12 - 81°r ,..._ 11.ıt - A.Jau .... ..,L ,,,..,.. maDm yol ameleainden Ta enı111&11a e aça1arına -.ru •ça• " , • v ı YANA. (518.l -.» 

lip ile Mutafa dün hutahuede di. Tam bu urada &f&iıdan da bir heykeli; 13 - Bir kapalı kutu; 14 n.so KonRr - ıs,'° Pli~ -

ık 1 B• • h -L. l' 5 ilk - iT Pllk - it S91l911' - il 1araldarla muYacehe edilmitler. ye eni ıeliyorclu. - ır ıazı e,.-.e ı, 1 - Bir ku· 
H,15 Dau. , )~ 

dir. Yaralılar kendilerini qranla· Harun birdenbire yelkenliyi ati- pa. LE t PZ t G <119,1 m.l _ p~ 
na buaJar olchajwau aö1lemifler • remedi ve yelkenlinin üatiiııe düt- ' ,,15 .rımuat1k - '.il ":..--""' 

B O R S A M>r - %1 Tlvatro - nıt 
dir. Katbam J&l'&ll hili tehlikeli tü. Bir anda yelkenli ile kayık çar- ~. :':.JJJ' 
•••İ7atini muhafua etmektedir. pıfb. Çarpıtma neticeıincle kayık a C Kast CIM.I •> 11 ~~ 
MUDUDlar bakkmda jandarma •e devrildi, çirozlarla beraber Harun rt·füılannda ) ı ldı" işareti olanlar üzer- 11 Pllk - ıua Pllk -

1erindc N :\Jayıstı muamele olınlırdır l 19,ıs Orlmlılra - 11.'9 flP. jl 
müddei umumi mua'finlerinden denize yuvarlandı. Hakkamlar kapanı ş fiyatlannı gösterir R o M A (Ut,t •·> -". 
Nurettin Bey tahkikat yapmakta • Y elkenlidekiler hemen denize - ıo.ıı llalıer - il ,.. -

d . Nukut (Sahı) • - u Opent. · ~ 
ır. atladılar ve Harunu ıuyun üıtün- a u o A p 1:' T 1 cllU ... ~.,. 

Bumm üzerine, inhiaar vekilim, 
suçlunun mevkufen mubakemeai 
İcap eüijini ileri ıürmüfler, miid· 
dei umumi Kitif Bey, teftif iate-
iiaM bulumnUft Atım Bey derhal Talebe gezintileri 
temf edilnıittir. T atilleria pk1attıtı tu ıırada 

de yüzerken kurtardılar. Zabıta l\urus 1 ı:ur.,~ uı lllDaatftl - il .... .;.-_,. 
Lad• h 1 .. 1: d hkik L- • SO 1. Fransız ili,•· • f ~ilin ıh ıi tn - lT &-r - il.il 
... ııe aA&ın a ta ata ua§la • • ı Strrlln ;~0 _ • ı Pezcta 111. - Mwıtki _ il.il Opera . · J 

Muhakeme, ıuçlunun Tekilini •ıld .. ler 1&Z ıeamtilerini yap • 
hazır bulundurması iç.in, bqb aü .. lda :rawularmm lmım kımn 
ae bırelulmıfbr. latenllul ciftl'lndald mesirelere gi· 
ll!!!a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Bll!I clerek tatb Ye tenlikli aiinler re -
mıt: 

-Guk! 
HükUmetten yardan iai1or· 

ı... Şiyle biraz müsait bir zemin 
hıulclalar mı; ikinci feryat ham: 

-Gak! 
Paralar ıelain. Hanımlarımız 

kollll'eJ• ıidecekler I 
Ne ömür birlik bu! Paruı yok, 

pulu yok. V aridab yok, icraat 
ve faaliyeti yok; ıma, Şehir Mec· 
liıi azuından bir reiai Ye bir de 
tumturaklı iımi nr: Türk Kadm 
Birliii! 

Şair: 
Yuaufu görmedim amma seni 

rina bilirim! 
O..if. Biz de, Zümrüdüanka 

J1 Mlmiyoruz amma, Kadmlar 
Birlili ı6zümüzün önünde: Asri 
Z:ı--::.1 .. k ' ......-uuuan •. 

Selltnl izzet 

çU...kteclirler. 
Bu ıeaintilerdea birini kırk 

dokuauncu ilk mektep talebesi 
yaptı. Yavrular yanlarında boca • 
luı olcluiu halde Sarıyere kadar 
ıitmitler Ye tatlı bir ıün ıeçirdik· 
ten sonra akf&Dla dönmütlerdir. 
Resmimiz 49 uncu ilk mektep tale
besini hocaları ile beraber tenez • 
ıüh mahallinde ı:öıteriyor. 

Otomoltll ve tramv•y kazası 
Pupltıda Halk eczahaneai aa· 

bil»i KolonJ&D Efendi huıuli oto • 
mobili ile Donam aokatrndan ıe • 
çerken Şinaıı Efendi iıminde biri· 
•İne çarpmıf, bacaklarından yara • 
lıunıttır. 
~ Ahmet iainde bir çocuk dün E

min&nünde 105 numaralı tramvay 
arabatmdan dUflnüt, batmdan 1a· 
ralanmıtbr. 

dı 1 • ı tını ıı ın.- •ı Mut ~o- · 11 ) (111";1 • • o l .ireı 220.- • ı Zolut ı 23 !;O VA RŞOV A. (1' .:. .- ti~ 
§ Kireçburnunda Hüseynin evine • 211 ı. R'lçlka 119 - • ı r,nı:n 27 - ti.it Nk - ıt.M .--

• • 20 l>rahmı .4 llO ·~ r.ev ! 3, - koneer - ti .. _. - ıı,11 
Salihattinin çobanı ıırmittir. Bu ı ·~ ı~viçre tı ı 9 - ·~ · l>tnaı 56 - u 111 iki ~ ı çen on ~1.· w r - ut . 
yüzden Hüıeyinle Salihattin ara. • 20 .!·e111 n- • ı A1t11 93J.- d 

• 1 rıorlı 6.- •ı Mec1dıve 33 Bir amelenin '..., ~,/ 
ıında kavga olmuıtur. lkiıi de •2'• Kııroo \;ek ın.- • ı Raaknor uı:: ~ 
kavaada biribirlerinin başlarını Ç - - - Beıiktaı Mazhar P~ ~· 
7ardıklanndan yakalanmıtlardır. ek fiatlan (kap. sa. 16> da mütekait Hüınü ...,-"1"'!:1 

§ Kadıköyde Aynabçetmede otu • : :'art~ 120.t •Praı• ıs9ı-- da çalıpn amele H.-s'!~ 
& lk• .. l .rın rı 7 1'4 -- •\'iynnı 4.4h2~ keO u 

ran ""nastaı vve ı gun mam ıoka •J'\'ı · \'oo 11 :S .. Sc, • Mıdn ı ll s.•ı~ cü kata çamur taıır 
f d ) d . • :\1111\nı• 90<; 14 • Rrrlin 202-· I arak 
ın a 16 numara ı eY e tamır ya• •HrUtseı • .:lll o • \'ırşovı ... '!37!1 iır ıurette yara an 
rk d · k'. kl d b' • b • Atlna tı 1 112:5 • P,•te 3 -46'""' Pa en emır un er en ırı a • .. .- ye yatırılmı.ıır. • • • C,nnrt 2. ı ll:-5- • •'iıkre• 80 ı r~ ~ 
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3 MAYIS GECESİ .. 
.., - Evime gelip yatmış olaca - \ Yanındaki okkalı bir küfür sa
~~ ... Gece yansından sonra uyan- vurdu. F a1kat küfredişinden, kaba 

1 l 'fe. 0 zam.an rüya gördüğümü söz söylemiye alışık olmadığı bel· 
~~ ... ~~ım.. Sabahleyin kalktım. Gör- liydi ... Yalnız sarhoştu. Çok sar -
~fuın rüya, bütün teferrüatile hoştu. Yerinde duramıyor, salla -

a. nndaydı. nıyordu. Boğuk bir sesle sordu: 

d 
- Gece yarısından sonra uyan· - Kaç para istersin?. 

ırn d d'"' . ' e ıgınız, ıaat kaçtı?. - Bin elli lira. 
- Bilmiyorum. - İyi ... On bin elli lira istesen 
- Odanrzda. ışık yok muydu?. umurumda değil. 

Ybt - Yoktu. Ne den olsun isti • Önünde duran kadehini kal· 
lrUnuz?. dırdı, elinden düştü, kadeh kırıldı. 

d~- Peki, Kerime hanımın evin· Bunun üzerine seslendi: 
n nasıl çdap geldiğinizi hatırla- - Gar;;on, bir konyak ver!. 

1\'tıyor musunuz?. Oyunculardan biri kalktı: 
- Hayır. Yalnız uyandığım za- - Ben artık oynamıyorum. 

l"dıtln çok yorgundum... Uzun bir Sarhoş kızdı. Kazanan da: 
Yo yu·· ·• ruınüş gibi ayaklarım sızh • - Oynamıyal;m, dedi. 
Ybrdu... Sarhoş çıkıştı: 

l~;- Rüyanızda kullandığımız si- -Oynıyacağız ... Üçünüz de pa· 
ll111 b ·1 1 ıniyor musunuz?. ralarımı kazandınız.. Daha oynı -

- Havno b'I . Y l "ld"".. .r·~, ı mıyorum.. a nı:ı: yacağız!.. 
0 ugunü biliyorum. Biri dedi ki: 
d" - Acaba, tabancayla mı öldü- - Eğer oynarsak, daha da kay· 

"Onü2? • bedeceksin ... Çok sarhoşsun. 
d - Belki, fakat, tabanca sesini - Biliyorum. Sarhoşum ... Öm· 
UYardıın. riim oldukça sarho~ olacağrm .. 

- Sizin ta.hancanız var mı?. Bunun oyunla alakası yok. Oynı -
t&b - Bir tane değil, birkaç tane yalım. 
clı. ... ancam var ... Benim nişancı ol • Bu esnada Müfit yaklaştı, eli-

gurnu unutuyor musunuz?. ni omuzuna koydu: 
D~ızın yüzüne öyle bir bakış - Safa, dedi, seninle biraz ko· 

ı, ki Ayşe şaşilladı: nuşmak istiyorum. 
- Yüzüme neye böyle bakıyor• Safa bey geri döndü, baktı, bir 

fô\lrıu2?. 

- Rüyanız çok garip. 
- Garip değil, tuhaf. 
.._ Eğer olanı bilseydiniz rüya

Qltın garabetini anlardınız. 
- Ne oldu?. 

.- Kerime Hanım öldü?. 
- Ne?. Öld·· ··? ı • umu .•• 
- Bilmiyor muydunuz?, 
-ıı·ı . )\11ı. 1 tn.ıyordum, nereden bile· 

-Bu .. 
B &'Unlru gazetelerde var. 

:: Ug\in gazete okumadım. 
'-tıl ff erkes.in ağzında. Bugün 
•ö l ~ldu da size kimse bil' şey 

} Ollledi. 

daın~ Ki~seyi görmedim, 4d .. O -
Ô~d·· an bıraz evvel çıktım ... Sahi 

u tnü M .. f. l M·· . u ıt... nanamıyoruın .... 
\i: ufıdin yüzü sapsarı kesilmiş-

t:_ - Kerime Hanım dün gece 
~u~d'td· . 
ile "P~· 1• Onu hır kadın tabanca 

0 aurdü. 

az sonra arkaadşmı tanıdı: 
-- Vay ... Müfit sen misin? ... 

Konuşabilirsin ... Benimle kim ister 
se konuşabilir.. Ama ben oyna -
mak istjyorum. 

- Söyle be ... Ağzını kapıyan 

yok.. Klübümüzdeyiz... Bizim 
klüpte .. Oynıyalım. 

Müfit, odadakilere 
Hepsi çıktılar. Safa 
meyal farkına vardı: 

işaret etti. 
bey hayal 

- Nereye bidiyorlar?. 
- Safa.seninle hemen şimdi ko· 

nuşmalıyım.. Söyliyecek mühim 
şeylerim var. 

Şöyle biraz doğruldu: 
- Hey... Nereye gidiyorsu -

nuz? .. 
( Deramı uar) 

Kaçakçı kadın ---
Dün Galata gümrük salonunda 

hir kadın 140 altın lira kaçırırken 
yakalanmış ve ihtisas mahkemesi

Dilimiz 
71 inci liste 

A~l\ARA 24 ( /\. A.) - T D.T. Ce
miyetinden 

Kıır~ılıkları aranaca~ arapça ve farsça 
kelimelerin ;- J numaralı liqesi şudur: 

I - Majtnır 8 - l\laksat 
2 - l\1ahahet 9 - l\1aktu 
3 - l\lııharet lO - i\hkul 
4 - :\lakale 1 l - .\famur 
5 - ,\lakam 12 - ,\lana 
6 - i\ lakllr 13 - i\lanzıra 
7 - Makbul I 4 - l\lasum 

Muhtelif mektep mual
limlerinin buldukları 

karşılıklar 

39 uncu liste 
• 

5 inci mektep: 
Bahane~ KöksüT,, oyalama, uydurma -

Balll\r: Yeııerme - Bt'lhrı>: Değer, bil&-1 -
Blgllnt>: illşlksb.:, yaba.ıwı - Bthudı>: Boş -
Endam: Boy bos, gövde - Eııcüınen: Toıı -
lantı, - Endişe: C1:1intü, tasa. - Esir: Tut
kun, tut~ - Eıımer: Karayağız - Eşya: 

Kapkacak, pırtı - Evham: Kuruntu. 

Onun mektep: 
Banar: '.l'u.ı-lik, tan THen - Behre PM 

- Blgine: Ynbaııcı - Blluıdt!: Boş - E~
dam: Uygun olma. - Encümen: Öbek, ol -
ma. - Endişe: Korkulu diit\lnce - ESr: Tut 

sak - Esmer: Yatır. - Evham: Kuruntu • 
lar. 

44 üncü mektep: 
Behre: Pay, bilcı - BlgAne: Yabancı -

Blhude: B~un.a, boş yue - "l:ndllm: Boy 
po!ll - Eud1$e: Kuıku, tlı.11u.\\ - Esmer: 
Buğday rengt - Eşya: ÜtE-lwrl. 

1 inci mektep: 
Bahane: Kacamak - Bahar: :tıkyaz -

Bf'hre: Pay, 1>öttim - BlpM: Yat, yaban • 
c1 - Bihude: Bn,, d.lPflı: - En<'1l~: Ku
rultay - Endam: Bo3·bo• - Enılişı•: Korku, 
dilşiinN' - Eıir - esaretten: Tutsak - 1-:s • 
TTlf'r: Kara3·atT& - Eıjya: ~-t-11ıı.l'IM - Ev -
ham: Kuruntu. 

49 uncu mektep: 
Bahııne: tf~duMmL - Bahar: Yaz baş1. 
BPher: Birer, tane - BJ(Anı>: Yabancı

BihudP: Boş - EncUmı>n: Kurultay - En -
dam: Boy, b!çtrıı _ J:ndiv: t~stmt1l - Jl:ıılr 
Buyruk altında - Eşya: Hırda\·at, pılı pu • 
tı - Evham: Kurııntıı. 

•n11ımuı1111ını111 rn11t1nttttıHtur1Tmınıhlflıntftllfl1ntftM"4nlflUmmrmınrııntff1ınııı'ıum 

Cukur bostan sahasında 
.J 

Yarın Çukurbostan futbol saha
sında da bir çok maçlar yapılacak 
tır. Ayni sahada, bu maçlardan ön 
ce Karagümrüklülerin ikinci şam
piyonluk kupası için ınerasim ya • 
pılacak ve bu merasimde bir çok 
atletizm, ko§U yarışları ııösterile
ceği, öğleden sonrada. Rami id -
man, Fethiye gençleri, Fener Er· 
misi, Buzkort, Samatya Şark id -
man, Altın Hilal, Karagümrük ta· 
kımları futbol maçları yapacaklar.
dır. Karagümrük y~rınki maçını 
ilk defa olarak BoEkurtla yapa -
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lstanbal Cebeanemı 
T ARİTHE BÜYÜK YANGINLAR 

- 22 - Yazan: Niyazi Ahmet 

Beyazıt yangını: Yangınlarda hurafeleı 
ve halkın itikatları 

Türklerin Herodotu Evliya Çe· 
lebinin seyahatnamesi ve "Münta· 
hibatı Evliya Çelebi,, tarih noktai 
nazarından hatadan salim bir es~r 
değildir. Bir çok hatta pek çok 
hakikatlerden uzak vakalar ihtiva 
etmektedir. Bunlardan birisi de 
Bizans devrine ait tılsımlardır. 
Yeri gelince bunlardan bazılarını 
zikredeceğiz. Burada okuyacağı • 
nız Çelebinin 11 inci tılsımıdır. 
Bu tılsım, Beyuit camiinin zemi· 
ninde dört köşe bir sütunda imiş. 
Sütun her hangi bir sebeple devri· 
lirse, şehirde taun olurmuş. Baye· 
zit Veli hamam bina ettirirken 
nasllsa sütün yere düşmüş ve bir 
oğlu Natuna Edirne kapı haricin -
de Davutpaşa hutahanesinde ve -
fat etmiş ve şefirde taun başlamış. 
Burada şuna işaret etmek isteriz 
ki - bu halkın o vakitki zihniyetine 
yakın gelen hurafeler mahalle ko
ca karılarının bile bildiği şeylerdi, 
binaenaleyh yangın gibi hadise· 
lerde ilk öne sürülen hunlar olu • 
yordu. 1740 senesi martında sa. 
baha karşı Beyazitte bir berber 
düki.nından yangın çıktı. Dükan· 
dan ilerliyen ateş Cagale zade kah 
yası Mehmet ağanın konağına 
sirayet eti. Yangının sabaha kar· 
'' her kesin derin ve tatlı uykusu -
nu uyurken çıkması vaziyeti na -
-zikleıtiriyordu. Koca konak, sa· 
kinleri perişan bir halde sokağa 
dökülmeğe vakit kalmadan kül 
oldu. 
Ateş burada iki kol oldu. Biri 

Bayezit camii yanındaki kağrtcı • 
\ar çarşısına, diğeri Simkeşhaneye 
kadar bütün etrafı yıkarak ilerle· 

di. 

çerilerin bu tedbiri müessir oldu. 
Şehir yanmaktan kurtarıldı. Fa • 
kat yeniçerilerin yıktıkları evler 
yangın sahasının çok uzağında idi. 
Bu iş bittikten sonra yüzlerce, bin· 
lerce halk yanan evleri saatlerce 
seyrettiler. 

Sultanahmet yangını 
1741 senesinde Sultanahmette 

"Cenabı sadaretpenahinin kethü .. 
daları Mustafa Ağa Hazretlerinin 
kapı konağı ittihaz ettikleri lbra
him Paşa zade Mehmet Paşanın 
halilei muhteremeleri olan merhu
me sultan firdevsi aşiyan .arayı di. 
larasımn ocağından brkazaiHabi 
taala şerarepaşi iştial olan ateş, 
nageh zuhur semti merkume karip 
ebniyei aliyenin kenarei sakafine 
isabet ile,, alevlendi. Kuvvetli bir 
rüzgar esiyordu. İkamet 'edenler 
uyanıncaya kadar üıt kattaki oda-
ların hepsi tutuftu. • 

Sadarazam ve zabitan gelme • 
mişlerdi. "Ateıi ejdernüma ma
beynelarzı vessema,, oldu. Tu. 
lumbacılar saraya tırmanıyorlar 
çatılan parça parça sökerelt uğ· 
raşıyorlardı. 

Paşa: 

- Kardeşler, saraydan hayır 
kalmadı. Yakın-, bitişik evleri kur
tarın, diye emirler veriyordu. Ko
ca ıaray çatır çatır yandı. Bitişik 
evlerden de bir kaçı yandıktan 
sonra ate§ bastırıldr. Fakat bu, 
Paşanın saraydan feragati ile di -
ğer evlerde ateşle meığul olmasın
dan olmuştu. Kendi malmdan ev• 
vel halkın malrnı dü,ünen dürüıt 
Paşa takdir edildi. Saray enkazı· 
nın dumanları tüterken pf!aya 
daha ala bir saray inta11 için fer· 
man çıktı. 

Artık sabahın ilk ışıkları kızıl 
hir renkle yıkanırken civar uyan· 
oı. Mahinur insanlar birer gölge 

gibi koşuşuyor, fakat vaziyeti, ya· ======~==D=cv=·a=m~ı=V=ur=~ 
pılacak tedbiri kavrıyordu. 

At yarışları 
Bu yangın digerlerine nisbet]e 

hafif geçti, bir kaç yüz binanın 

yanmasile bertaraf edildi. Fakat 
.dedi kodusu aylarca dolaştı. Ma· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lhail~Hdekocakanlu~ kahve· 
ne verilmiştir. caktır. 

Jstanbuldaki at yarışlarına her 
sene mayıs sonlarında başlanırdı. 
Bu sene, Anadolunun muhtelif 
yerlerindeki yarışlarla karşılaşma· 
ması ve bu suretle at sahiplerinin 
muhtelif yarışlara girmelerinin te
mini için 1stanbuldaki yarışlara 

28 temmuzda başlanacaktır. 1kin • 
ci yarış 4 ağustosta olacak, bunu 
11, 18, 22 ağustos cuma ıünleri ya 
pılacak yarışlarla 1 eylülde yapı· 
lacak son koşu takip edecektir. 

Bu tarihi kavga, CjOk eskidir. Yahudi devletinin 
~oma esaretine uğradı§ı gündenberi başlamışbr. 
Omer Rıza Bey, bu büyük tarlht hailenin roman1nı 
yazmıştlr. Başından sonuna kadar merak ve heye· 
can ile okunacak olan bu eser, yakında, "VAKiT,, ta 
tefrika olunacakbr. 

Aerde softalara mevzu oldu ve Ev
liya Çelebinin tılsımı, Bayezit Ve -
Hnin hamam yaptırırken yıktırdı -
ğı direk talakatle şiıirildi. 

Ayasofya yangını 
At meydanı civarı lstanbulun 

en köhne ıemti idi. Beyazit yan
.ıınından yedi. gün sonra Ayasof
yada bir yangın çıktı. Köhne bi
naların hemen hepsi inhidama 
müheyya bir vaziyette idi. Tulum
hacılar, yanan evlerin hiç birine 
yanaşamıyorlardı. Kapısından tu • 
tuıan bir evin alt katı yanmadan 
hüyük bir gürültü ile yıkılıverdi. 
Etraf ateşin dumanından ziyade 
yıkılan evin to:ı bulutu içinde kal

ınııtı. 

Dört yeniçeri, su fışku-tn-ken yı· 
kılan evlerin altında kalarak ezil· 
ıli. Bundan sonra korku kat kat 
ararak, kimse canını bile bile fe-
da etmedi. 

Vaziyet hakikaten feci idi. Bü
tün bir şehir tehlike karşısında idi. 
Yeniçeriler, burada da kendileri -
ne mahsus bir tedbir düşündüler. 
Yangın sahasının oldukça uzağm
clan bütün evleri yıkarak ateşi boş-
luk çerçevesi içine aldılar. Yeni -

Dağcılar ve yürüyücüler 
Dağcılık ve yürüyücülük kulübü 

müessislerinden ba:ııları 9 hazİ· 
randa Bursaya giderek Uuludağa 
çıkacaklar ve dağ yolunda yapda.
cak korunma yerlerini teabit ede • 
ceklcrd.ir. 

Kulüp nıüessisleri vali ve bele • 
diye reisi Muhittin Beyin Ankara
dan dönmesini müteakip bir top -
lanh yaparak idare heyetini seçe
ceklerdir. Kulüp, yazın muhtelif 
yerlere yürüme gezintileri tertip 
ed~cektir. 

İngiliz sefaretinde 
Haziranın üçüncü cumartesi gÜ· 

nü Kralın ~:>ğumu dolayısile lngi· 
liz sefaretinin bir garden parti ve· 
rilecektir Garden partide ıehir 

bandosu da bulunacaktır, 
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217 sene önce bir Türk sef iri ................................................................................ 

28 Mehmet Efen dinin 
Paris seyahatnamesi 

3 

Hele ikindiden sonra vi.sıl ola- \ mevcut ve müstefit olan dostluk 
bifüik. Bu milletin de hastalıktan ve samimiyeti takviye edeceği mu· 
ödleri koptuğu için gittiğimiz mev· hakkaktır.- Z ira cenabı saadetleri 
ki son derece tenha idi. Onlar da gibi al icenap bir devletlu intihap 
kl\rantina etmeyi münasip görmüş olunmuş ve gönderilmiştir. Devle· 
ler. Gafletle ~elmiş bulunduk. Ge- ti aliyede olan rağbet ve itibarı

ri dönmek mü!kül; bin bir müli. · nızın, iliccnaphğınızın sairlerin· 
hazadan sonra gene sabretmeyi den ziyade olduğu malumdur. Bü
münasip bulduk. tün Avrupada namınız böyle bc-

Langdok eyaletinin valisi Dük yan olunup ve bugüne itibar olun
Dorldor Montpelye şehrinde otu • muştur. Ve bu hizmete cenabınız
turmu,. Bu şehirle aramızda bir dan başka kim5e gönderilse bu 
saatlik yol vardır. Kiliseden 9eh- rütbe ma;.bul c lmak .miimkün de · 
ri ıeyrettik. ğildi . Efendim, França Padişa· 

Hulya zenginleri ! 
Toprak kazarak altın 
çıkarmak niyetinde 

AYDIN, 24 (Hususi) -Yunan 
i ~gali esnasında Aydında oturan 
Yunan alay kumandanı ile jan -
darına kumandanı ve karakol ku-
mandanlarının oturduğu mıntaka· 

lar kazılmıya baılanmıftır. Aydın
da akıllı kalmamış gibi bu ite bat· 
lıyanlardan birisi Muğla merkez 
oteli sabık müsteciri muğlalı Ali 
çavuşla Tavaslı Kara İsmaildir. 

Ali çavuşun mıntakası alay ku • 
mandanının karargahı, Kara ls -
mailin mıntakası jandarma ku -
mandamnın karargahıdır. Kara 
lsmailin ifadesine nazaran ağzına 
kadar altınla dolu üç teneke oldu· 
ğunu ifade etmektedir. Hükumet -
ten resmen müaaade alarak jan • 
darmaların nezareti altında işe 

başlamışlardır. Hülya zenginleri 
sevinç içinde çalıtmaktadır. 

Vali bize mektuplar böndere • hinin bu kullarım\ fermanları cöy· 
rek hoş geldiniz demif. yerimiz ledir bu ki, zatıalinize olan itibar
istendiği gibi münasip değilmiş, larını beyan edip ve hu yolda çe· 
bundan dolayı özürler dilermi,. kilen teşebbüsün mukabelesinde Fransız meclisinde tehdit 
Tayinlerimizi verip hizmetimizi her veçhile tfttyip olunasınız. Bu Ba,vekilln cevabı 
gördürmek için bir süvari gönder· husus için can ve gönülden çalı- ı PAR1S, 24 (A. A.) - Fransız 

· tacağım. Jnı;.allahü taala malumu meb'usan meclisinde ıai cenah li-
mı,. T 

ıerifleri olur. deri M. Maren M. Daladyeye dört 
Vakıa m~nzile varır varmaz bu 

ıüvariyi bulduk. Evvelce T olonda 
ıize memur olan beyzade yol mü
himmatayla gelip Montpelyede si
zi bekliyor,, dedikleri meğer ku-
ru laftan ibaretmiş, ne aslı var, ne 
de faslı. Bu zat, bir hafta sonra ge
lip Monpelyeye vardı. Meğer de • 
niz tarikile gitmem, ille karadan 
gitmeliyim,, demiyelim diye böyle 
riyaları irtikap etmiıler, her ne 
hal ise 40 gün tamam oluncaya ka
dar bu sıkıntılı mevkide karar kıl-
dik. Karantina tamam olunca ge· 
miler tedarik etmiıler, tüccara ve 
gidip gelen halka kolaylık olsun 
diye mahıus nehirler açmıtlar, bun 
lara kanal tabir ederler. Burada 
Akdenizden akıp Bahrimuhite çı· 
kan Garon nehrine bir kanal ulaş
brmıtlar ve hu suyla revan olacak 
olduk. Tayin olunan beyzade he -
nüz yammıza gelmemitti. Haber 
ıötıdermit. 

- Biz kendi hizmetlerine ta· 
yin ve memur olunduk. Kralımız 

da kendilerine ıelam ederek safa 
geldiniz; derler. (Buna Fransız

cada kompliman tabir ederler ) 
lntallahü taala yarın sefineye ra -
kip olarak yolda F erzinan kale
sine yemeklik için teşrif ederler. 
Mahsus yer hazırlanmıştır. Biz de 
varıp ol hanede kendilerile bulu • 
f uruz ve haberimizi tebliğ ede
rız. 

Lakin kral tarafından kompli -
man ile gelenlere kral hatırı için 
il<ram oluna gelmiştir.- O kanuna 
riayeti rica ederiz.,, Demi,. Biz 
de münasip bir lisanla müaaade 
vadedip sabahleyin; ki rebiülev -
velin yirmi altıncı cumartesi ıü· 
nü idi, gemiye binip yola çıktık. 

Frütinaya gelince gemiden çıkıp 
hazır olan araba ile hazırladıkla
rı eve indik. Biraz bekledikten 
sonra beyıade kemali tantana ile 

. gelip biz de krala riayet etmek ü -
zere ayağa kalktık. lıtikbal me -
rasimine riayet ederek kartı karşı· 
ya sandalyelere oturduk. Bundan 
ıonra beyzade söze ba,lıyarak: 

- Fransız Paditahi, dev -
letlu saadetlu efendi hazretlerinin 
kendi memleketlerine saadetle 
girmelerini haber alarak fevkala -
de mesrur olmuılardll' . Bundan 
dolayı bu kullarını kendi· hizmeti 
haualarında iken hauai devlet -
]u saadetlu efendi hazretler ini o -
tuz konak menzilden istikbnl i
çin göndermişlerdir. Bu hareke -
tin &tedenberi iki devlet arasında 

Diye sözünü kesti. Bu sırada devlet miaakını imza ettiği takdir· 
sofra kurulup vafır tekerlemeler de Heriot kabinesini devirdiği ıi
hazırlanmış, bir miktar yedikten bi, şimdiki kabineyi de devirece -
sonra tehrin konsolosları, ayan ve ğini beyan etmiıtir. 
eşraf şekerleme makulesi hediye. M. Daladye, cevap vererek, 
lerle tebrike gelip uzun uzadıya timdiye kadar M. Marenin müza-
methiyeler okudular. heretinden müstağni kalmıt oldu-

, ğunu ve memnnniyete ıayan bul • 
Meğer kraldan ferman çıkmıt 

duğu takdirde dört devlet mi.akı· 
ki hangi ,ehir ve vilayete varır-

nı pek ili imzalıyacağını söyle -
sak ayanı vilayet, konsoloslar ge· 

miştir. 
lip bizi tebrik edeler. -----------

Bundan sonra kalkıp gene ge

miye bindik, gene Set kalesine git
tik. Şehre gelip gemiden çıkınca 

doktor gelip Monpelyeden araba
sını göndermİJ.· Ona bindik. Ka· 
lede ne kadar top varsa atılıp ten-

likler ettiler . Bütün askerler kap· 
tanları, ,ehirhane ve alaylarile 
gideceğimiz eve kadar sıra sıra 
dizilip durdular. insanların kala
balığı, hele kadınların çokluğu ta· 

rif edilemez. Biz de bu halkı sey· 
rederek menzilimize indik . Hazır 
ettikleri bina meğer bir tekerhane 
imiJ. Büyük bir himarhane, batına 
bir kaç yüz kese sarfolunmuıtur. 

Hemen kale zabiti, imam, eşraf, 

konsoloslar hediyelerle gelip hoş 

geldin dediler, methiyeler söyledi
ler. Sonra kadınlar onar, on be
şer gelip akşa.m saat beşe kadar 
nezJimize girip çıktılar. 

Etraftan, ta Monpelyeden bü -
tün kibar karıları bizi gömıeğe 
gelmişlerdi. Fransa memleketinde 
kadınların itibarı erkeklerden faz
la olduğu için istediklerini isler · 
ler ve murat ettikleri yere girer
ler. En aşağısına, en yüksek ben · 
zerlerde hudutsuz bir riayet ve 
hürmet gösterir. O vilayetlerde zi
ra hükümleri caridir. Hatta "Fran
sa davetlerin cennetidir,, hic me -
şakkatleri, zahmetleri yoktur. 

Matlupları her ne ise h.emen ya
pılır,, derler. 

f>l'rrtmı J • nr 

Hilaliahmer bayramı 
Hilaliahmer Şişli şubesinden: 

Hilaliahmer bayramı münasebe· 
tile Tepebaşı Darülbedayi tiyat -
rosunda 27 mayıs 1933 cumartesi 

günü akşamı saat 21 buçukta Ef
talya Hanım ve Sadi Bey tarafın

dan bir konser veri lc~ektir . Kon
sere güzide san'atkarlardan mü -

rekkep bir musiki heyetinin işti
raki de temin ed ilmiştir . Eftalya 

Hanım ve Sadi Bey konseri fah • 
riyen vereceklerdir. 

Artvin valisi 
Artvin vilayetinin ilgası dolayı· 

sile açıkta kalan Artvin valisi 1-
madetin Bey birinci umumi mü· 
fetti,lik aaayİf ıube.i nıüdürlüiü -
ne tayin olunmuştur. On güne ka· 
dar vazifesi başına hareket edecek 
tir. Kıymetli memurlarımızdan bu
lunan lmadettin Beye yeni vazife
sinde de muvaffakıyetler dileriz. 

Şehir mütehassısları 
lstanhulda tetkikat yaparak bi -

rer rapor hazırlıyacak olan beynel
milel üç fehir mütehassısı beledi -
ye tarafından davet edilmiılerdi. 

Profesör Ağaf belediyeye mektup 
böndererek daveti kabul ettiiini 
ve pek yakında geleceğini bildir • 
mittir. Diğer iki mütehassıs da ge
lecek ay zarfında geleceklerdir. 

Komisyoncular birliği 
Komisyoncular birliği dün top • 

!anarak, rıhtım , antrepo ve liman 
inhisar şirketinni muamelatını ko
laylaştırılması için tetebbüsata ıi· 
rilrnesine karar verilmittir. 

Alimlerimiz ve Ruslar 
MOSKOVA, 24 (A.A.) -Fen 

akademisi, profesör Samoiloviçin 
teklifi üzerine, Türk ilimlerile il · 
mi tetriki mesaiyi teşvik için bir 
kc.misyon teıis etmittir. Aka
demi azasınd1'n Marr, Samoi!oviç 
ve Vagin bu komisyona dahil bu· 
lunmaktadır. Komisyon Uk
rayna ve Beyaz Ruıya Fen aka
demiler ile tarih akademisini ve 
bir çok müzeleri, kütüphaneleri 
ve ilim müeueselerini tetriki me · 
saiye davet etmiştir. 

Mısırda tetkikler 
KAHiRE, 24 (A. A. ) - Nev· 

york san'atlar müzeıi heyeti, yuka 
rı Mısırda fir'avunların on ikinci 
hanedanının ilk hükümdarları za· 
manında yatamıt olan Menfisin 
büyük rahibi Samvosret Ankın 
mezarını meydana çrkarmıtlır. 

Bankalar ve çiftçiler 
Anadolu çiftçisi faizlerin çok yüksek 

olduğundan şikayet etmektedir 
Gene memleketin parasile teşekkül eden bu 

müesseselerin kavrayamadıkları bir şey var 
----~~·~-------

Köylünün büyük bir derdi var- ı mız olur) mu diyecekler. ='1 
dır : '!'efeciler, faizciler .. Yeni ka-

1 

Ne evvelkinin ne de sonuncu · 
nunlarla bunların ihtikarr kumıen nun banka ilmince yeri yokt&Jf· 
durdu. Fakat banka faizleri de Çü nkü, bankaların tetekkülü yuk' 
Anadolu köylüsüne, çiftçisine ağır ' rıda i,aret olunduğu gibi 11rf ınelll' 
gelmektedir. ! zmir tle çıkan bir ar- leket iktısadiyatına hadim olınak' 
kadaş Odemişli bir tüccarın im - lır ve çok bankaların teşekküliiO" 
zasilc şu dercettiği mektupta bu <le bu nakarat ahali ve tüccarlarr 
ciheti \'azrha n gösteriyor. Mektup mızın zihinlerine nakşedilmittir· 
şudur: Bu bankaların tetekkülündell 

"Bankaların memleket iktııa • :sonra bu hali görmek istemiyor • 
diyatını adım adım takip etmeleri duk. Ne çare ki gene memlekt • 
li.zımgelirken: bu cihete hiç de a- tin aermayesile teıekkül etmit bil 
lika göstermemeleri bilmem ban· 1.1zuvlar bu mevzuayı kavrıyaıııl • 
kacılrk ilmine ne kadar da muva· yorlra. Onlar sene batı bilinçol•' 
fıktır. Kendi milli sermiyemizle rında kar rakamlarile tefahur fi 

teşekkül etmit bankalarımız bile l.emayüz etmek istiyorlar. }.tJ)f 

büyük dahimizin İtaret buyurduk- memleket iktısadiyatında birle~ 
ları noktayı el'an kavrıyamamala- lüccarın batması ve çok mağazal•' 
rı çok fa yanı istiğrap ve iştikadır. rın kapanması onlar için hiçe .. • 

lki sene evvel ticari bir tefek· yılır. Bugün bankadan paça•ıl11 

kül dolayısile, bura bankalarile sı· kurtaran bir tüccar bankanın y•• 
kı temasta bulunarak faiz rakam • mndan bile geçmesini istemiyor• 
ları üzerinde kendilerinden bir Bu vaziyeti ıslah etmek lazıll''. 
fedakarlık istediğimizde bir ban- dır. Yoksa memleketimizin ibre• 
ka müdürünün ıu cevaplarile kar· iktuadiyatı aksi neticeler göster 
tılaşmıştık. mektedir. Banka faizlerinin yülı • 

- Bankalar bir müesa.esei tica· sekliğinden fahitliğinden ger,Jı 
riyedirler. Muamelatı arz ve talep ticaret odaları kongrelerinde ~' 
kaidesine bağlıdır na11l ki bir ti- gerek meclisi umumii vili.yett• 
carethane ah, veritinin bol za • dahi bahsolunarak makamı aidİ • 
manlarda yüksek ticaret etmesine ne ref' i avazei şikayet dahi oldU • 
ıebep kılarsa biz de ayni kaideyi ğu halde henüz ittihaz edilmif bit 
takip ederiz. karar veya kanun yoksa da yal111• 

Şimdi bankacılara sorarım, Gazimizin i şareti olsun ( İt bank•' 
bundan dört. bet sene evvelki aht· sı müıtesna ) bankalarımızı hare• 
verişleri Tar mıdır?. Mademki ta· kete getirmeğe kafiydi. Maatteer 
lep azalmlflır, neden faizler, ko· süf bizi gazete sütunlarına §iki• 
misyonlar gene eskisi gibidir?. yet etmek mecburiyetinde bıraktr 
Yoksa bu defa cevabı tersine mi lar. Ş imdilik bu kadarla kafi gô • 
verecekler, yahut (ne yapalım rüyorum. Herde, bu mevzua dıİ' 
4imdi yaptığımız muamele masraf yazılarım devam edecektir. 
Jarımızı kapatmıyor. Fedakarlık Ödemitte tüccardan Loııılıl 
yapacak olursak belki de zararı - Is. Rahmi 
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Bir Macar takımı lzmire 
maç yapmıya gidecek 
İzmir, 24 (Hususi) - Üç dört ı telitile Peşte muhtelitleri araıınd' 

gün evvel Altay - K. S. K. - Al • cereyan etmesi meselesi me~ıaııı 
tınordu klüplerinin mü,terek te - bahistir. 
şebüılerile 2 ve 4 Haziranda iki Haber aldığımıza göre bu üç ıııı: 
maç yapmak üzere Macaristanın lübümüz müsaade alındıktan •0 "1' 
amatör milli takımının tehrimize ra B. milli takımını teıkil etııl~, 
getirileceğini yazmış ve Alaancak için lstanbullu oyuncularla tak~• 
statyomunda biri Türkiye B. milli ye edileceklerdir. 
takımı ve diğeri İzmir muhteliti ile 
iki maç yapılacağını ilave etmit · 
tim. 

Dün öğleden sonra mmtaka mer 
kez ve futbol heyetleri mıntaka re· 
isi vali Kazım pa!anın riyasetinde 
toplanarak bu mesel.eyi görüşmüş 
ve bu üç kulübün tetehhüsü üze -

rinde müzakeratta bulunmuştur. 
Cereyan eden hararetli görüşme • 

lerden ıonra maçlardan hiç olmaz 
sa birinin milli forma ile oynana -
bilmesi için telgrafla futbol f ede· 
rasyonuna müracaata ve bu husus 
ta müsaade iıtihsaline karar veril· 
mittir. 

Müsaade alındıktan sonra maç
ların bir tanesinin mi yalnı il milli. 
olması, yoksa ikincisinin de birin· 
ci maçın revanşı olarak oynanma· 

11 keyfiyeti görütülecektir. Şimdi· 
lik birinci maçm B. millt takımı -
mız1a, ikinci oyunun da İzmir muh 

Bir Sovyet gizli meınu~., 
Romen hududunda vur" 

.. ) -- JtO" BU KREŞ, 24 (A.A. Jı .. 
men hududu muhafızları , dü~ • d• 

T' hın• ıam Basarabyada ki.in ıg . ııl•' 
Sovyetlerin gizli zabıtası •J~rit1İ 
rından birini Dniester 0~. 1,,.. 
geçmek üzere iken öldüf811"'ıarı 
d. u·· . d 1 eıik• ır. zerın e bu unan .v dildi,.. 
şeriki cürümlerinin tevkıf e / 
lerine medar olmuştur. 

--~------..... ---------İtalya da yıldönüıniİ , 
- tt•'!'' ROMA, ~4 (A: ~.) dönoJll. 

nın harbe gırmeıının yıl 11ir 

münasebetile bu gün bir tal<•~l d' 
mayi,ler yapılacaktır. Saat t ııol' 

l . de~le ,,k 
bütün rady" !!lerkez erı . bii1.,.. 
leksioynu plakları vasıtaııle di ' 

· ııetr' İtalyan şeflerinin sesler& 

leccktir. 



Yeni Kontenjan Kararnamesinin 
Esaslarını Neşrediyoruz 

Yeni kararnameye bazı cetveller de bağlıdır .Bu kararname 
ile bazı eşya kontenjan harici ithal edilebilecek 

ANKA-RA, 24 (Huıusi) _ 13774 \ jan kaydile mukayyet olmaksızın ı kıymeti mukaddereli kutularla gi· 
:a?g7 ıayılı kontenjan kararname- memlekete serbestçe ithal olunur. · recek eşya mezkur makamatın mü· 
~ıne zeylolarak hazırlanan yeni 1 Madde g - 13887 numaralı ka· sadesile kontenjan kaydile mukay-

rarname ve merbut cetveller le- rarnamenin 25 inci maddesi şu su· yit olmaksızın ilhal edilirler. 
r, vekilleri heyeti tarafından mü - retle tadil edilmiştir: Madde 12 - 16 teşrinisani 1931 
~~kere ve tatvip edilmistir. Yarın· Kontenjan kararnamelerile itha tarihinden evvelce vukubulan mü
l;:e•mi gazete ile netr~dilecek 0 - ]ine müsaade olunan mevaddı ipti sad~ler ~olayısile yap~lac.a~ tak~&-

kararnamenin ihtiva ettiği e • daiyel'İ hariçten kabulü muvakkat sız ıthalat lktısat vekaletının mu • 
'-•1•rı bildiriyorum: uıulile gelip memlekette işlendik- sadesile kontenjan harici ithal edi-

Madde 1 - 13887 numaralı ka- ten sonra ihraç olunan C§yanın ih- lir. 
;~•menin yedinci maddesine şu raç. miktarlarında temıil edilen ka Madde 13 -13774 numaralı ka· 
~~a ilive edilmiştir. Ancak mü- dar mevaddı İptidaiye kontenjan rarnamcye aşağıdaki maddeler tez 
l' elei ayniye ıuretile kara hudut harici olarak ithal edilir. Bu me - yil edilmiştir: 
~rında Yapılacak ve döviz tediye· vaddı iptidaiyeden memleket için- - 13343 numaralı kararname ile 
~i 11\Qcip olnuyacak ithalata•icra de kalacak kısımların temniatları ilga edilip görülen zaruret üzerine 
d en tacirlerin mahalli ticaret o - irat kaydolunmakla beraber alaka faaliyetleri 26 eylül 932 akşamına 
,:rnda mukayyet olmasına lüzum darlar hakkında 19185 numaralı kadar tahdit edilen ihracatı tes -

tur. kanun mucibince muamele olunur. bit komisyonlarına 18 eylül 932 ak 

Madde 2 - 13887 numaralı ka· Madde 9 - 13887 numaralı ka· şamına kadar verilip 26 eylül 932 
t&rnaıne · rarnamenin 33 üncü maddesi şu akşamına kadar muameleler'ı ı'l, • ıc· nın onuncu maddesinin i· " 
~.1"c~ fı~ra11 §U suretle tadil edil _ ıuretle tadil edilmiıtir: mal edilerek tasdik olunan ihracat 

ıtır· Ko t . 1· l . d 'k Esbabı tarafından gümrüklere beyannameleri sahı'plerı· bu karar• red'J •. n en1an ıste erın e zı - k 
l& ı ınıyen efya ancak salahiyet - terkedilerek 1549 numaralı anun namenin tarihi neşrinden itibaren 

r "e1(al f d h hükümlerine tabi tutulan eşya ile bir ay müddet zarfında ihracat kıy J\&l.. • e ın müaaa esile it al olu k ı 
oılır. hariçten kaçak. olarak · ya a anan metinin yi.izde ellisini geçmemek 

· ~add 3 eıya veya gümrük depo ve antre- üzere kontenjan listelerinde yazılı 
r.. e - 13887 numaralı ka· 1 d k d"l . -na.- . po arın a ter e ı mış eıyanın ve · emteadan konten1·an kav. dile mu-
'" ••ıenlll 14 üncü maddeıi şu h 
.. ret) d ya kazazede olan gemilere ait a- kayyet olmaksızın 1°thalaA t yapabı' -

L e ta il ediJmi§tİr: Kontenjan 
lllr&r muleden hasarzede olan malların lirler. 
'~d namelerine merbut y liste - ithali Gümrük vekaletinin taıvibi· dd , 
~ l e Yazılı cıya siparişlerinden ev Ma e 14 -13343 numaralı ka-

l ·ı''l.ı -rrı •• tzuniyet alınmak ıaı-tile Mil- ne bağlıdır. rarname ile ilga edilen ihracatı tes 
"l _1 Gümrüklere gelmit olup ta güm· 

l. U~afaa, Maliye, Ziraat, lktısat, bit komisyonlarına 18 eylül 932 
''lll rük depo veya antrepolarında f ev 
'-.ıı?\tif, Gümrük ve lnhisralar ve - akıamına kadar tahriren müracaat 
il• ti kali.de sebeplerle hasara uğramıt 
l
. ' erinin müsaadesile konten- olunupta satıını tekemmül ettiğini 
lıt h eşyanın has:ırzede kısımlarının it· 

aricin~e olarak ithal olunur. mübeyyin vesikalardan bazıları 
~ ht'.li Gümrük vekaletinin müsaade- dd' . kA lk .1 k 

~ •. :. ilddc _4 - 1
0

388. 7 numar~lı ka- d ma ı ım ansız dolayısı e o • 
·~ sine bağ lı ır. . .. . . . ... . 
... ,~cn.n 15 ır.cı maddesi şu s'L1r Bn ıınwaaatie mahaUin enıbi.>yük.- ll\\ŞY.oq\~tm.u t&ıyJj ~~aliyet ettı.gı 
· tn'l..tta o-:l;J mi~tı, . 

1 

Ü r "k u n ~_,a izam e, 21 eylül al<ıaıwn~\tltdar komisy~ 
b \.\ttirük l 'f f ' ı. t. g n:ı .Q ~Jll»§: UP -ı-r ..ı· 1 b 0 l·h ut t., .f . c.rı e mmmuna mer . c! .... t · f it d mev na tev.oı o unmıyan ve ı a are 
d 

rı en·n ıs~ . . ecegı zeva ın rıyase ı a ın a 
il Ve: ı ınc ı numarasın· cut ise lktısat ve!~alctine mensup 13347 numaralı kararnamenin bi -
1 mahalli en büyük memurun ve rinci maddesinin ikinci fıkrası hü-

OS ila 113 _. h·ı..1 · 1 l · f 'k t k k ~ .., ., .
1
• ua ı :.ur. gümrük idaresinin göndereceği bir iÜm erme tev ı an a as omisyo. 

....... ~ ~ '1. 333 dahildir. zatın iı:.tirakile teşekkül edecek bir nuna müracaat edip mezkur komis 
' ' .> ı t • l' 
3 ,7 . ~ 376 dahlidir. heyet tarafından ha~arın fevkala- yonca kabul olunan fakat vaktin 
<Ol i'

1
1: 478 dah:l:lir. de ıebeplerden ileri geldiğini mü- darlığına binaen 15 şubat 933 ta -

~9? . a. 439 dahildir. beyyin verilecek rapor üzerine ifa rihine kadar ithalatta bulunmamış 
... ııa. 5ıs d h·1 ·· s1
6 

. A <>. ı :.l ır. olunur. 
,.,,1 ;la. 553 (dahildir) üncü nu· Hasarzede olan malın kendine 
t,ııj, a. .arında yazılı eş)·anm kon • cöre ithal edilecek kısım ayrılmaz 
t,r,._ n ltıtelcrinde gö:;terilece~ mik sa, ayrılamıyan kısımla beraber it· 
1 ·~ı bu e 'kel) §Yanın men§ei olan mem hal olunur. Çuval, sandık, fıçı gi -
te"'•i~e viki ihracatımızla mü· bi kaplar içinde gelmiş olup ta za
kaıer en taksim etmeğe lktısat ve rara uğrayan kısım ayrılmadığı 

~~d&alihiyettardır. takdirde çuval, sandık, fıçı muhte-
ra.tna,lta de .s - 13887 numaralı ka- vası ithal olunur. 
fık,., il~lltn 16 ıncı maddesine şu Birinci ve ikinic fıkralarda mev-

""'•k ""c edilmi•tir·. b h 1 d ı... :ı zuu a is ma lardan ve eşya an u· 
l'tıiitralc~' •uretile tedarik ve temini yuşturucu maddeler Sak~rin ve 
~iiata:nl olınıyan ve mübrem ve emsali gibi ithali esasen Sıhhiye 
•at' e ın .. b ıan, u ayaat için takastan vekaletinin iznine bağlı olanların 
l'tı•: aı ıarur· ·· "l h J • h l k f k 1 · "e•ıe ı goru en usus ar ıt a i için mez ur ı ra ar mucı -
b~lund 1~ Veya tirketlerin merbut hince aranılan tasvip ve müsaade 
~~•rin Ulıdarı vc!~:ıetin müracaatı gene mezkur vekaletten istihsal e· 
\' .. 1 e cra v k·11 . h . "t •ıt l e ı erı eyetmce ka. dilir. 

rrı ır 
t ~adde 

6
. Madde 10 - 13887 numaralı 

•rn,ın . - 13887 numaralı ka- kararnamenin 35 inci maddesi şu 
t'ttl enın 17 . . . e ta.d·l . ıncı maddesı şu su- ıuretle tadil edilmiştir: 

't•k 
1 edılınittir: Kontenja,n kararnamelerile it • 

k •ıı tem· 
1 ~t.n · . ın edilmi! ef ya ile ta· hali serbeıt olan maddeleri havi 
"' ııtıana d.l . 0~iıy0 e 1 mıı eıya takaı koliler, yeıil etiketli ve azami bir 
le • nunun ·· ı. l'lJ&n h . . ınuaaadeıile kon - kiloluk paketler ve ağırlığı üç kilo-
"tl arıcınd . h 1 etlerle b e ıt a olunur. Ye • yu geçmiyen evrakı matbua paket 
~elere ait b unlara mülhak mü esse leri ve bu evsafı haiz olan kıymeti 
~-il kayd'I u kabil efyanın konten- mukaddereli kutular kontenjan 
•lh l· ı c muk & ı için ayYet olmaksızın kaydile mukayyet olmaksızın ithal :e liiıuın atıca. ınüaaade istihsali- edilirler. 
llt "e k o nıayıp bu e!yanın mik· \I' ıynıer · h Madde 11 - 13887 kararname -
. llkada ~ ıt allerini müteakip nin 10 uncu maddesi •u suretle ta-

tıl\e r Vekalet lk :r 
hildı· ·ı· çc tısat vekile· dil edilmic.tir: 

ı.. rı ır. :r 

'Yl&dd 7 KontenJ· an kararnamelerile itha-
t\ e - 1388 
t t'lıaınenin 19 7 numaralı ka- li makamatı aidesinin müıaadeıi-
~I~ tadil o) uncu nıaddeai tu su ne bağlı olan maddeleri havi koli· 

L ltonte · unmuıtur: ler, yeşil etiketli ve azami üç kilo-
'~t nıan kara 

.-\ liıteıindc rnanıelerine mer luk paketler ve bu evsafı haiz olup 
Yazılı etya konten· azami bir kilo ağırliğinda bulunan 

olanlarla mezkur komisyonca ye -
niden yapılan tetkikat üzerine hak 
!arı tasdik edilmek şartile muame· 
leleri 15 şubat 1933 tarihine kadar 

İntaç edilememiş bulunanlar mem
leket mahsulatından ihraç ettikle-

ri tarihinden itibaren iki ay müd
zeytinyağı, gülyağı ve kasaplık hay 
van kıymetlerini yüzde elli' geç -
memek üzere bu kararnamenin neş 
ri tarihinden itibaren iyi ay müd -
det zarfında kontenjan listelerin -
de yazılı emteadan l{Ontenjan kay-

dile mukayyet olmaksızın ithalat 
yapabilirler. 

Madde 15 -Aşağıda tarife nu
maraları yazılı maddeler F listesi
ne konulmuştur: 

Tarife numarası: 244, 247, C 
277, F 277, A 279, 303 E, 34,. 

Madde 16 - Gi.imrük tarife ka
nununun B 106, B 337, C 377, C 
378, C 381. A 394, A 520, F 529, 
530, A 381, B 531, B 532, Madde-

lerinde yazılı eşyanın temmuz, a
ğuıtos, eylül aylan için kontenjan
da gösterilen miktarları bu karar
nameye merbut M listesinde yazılı 
olduğu veçhile memleketler ara -
sında taksim edilmiştir. 

Madde 17 - Kontenjan cetvel
lerine bağlı B listesine dahil eşya
nın temmuz, ağustos, eylül ayları-

na tefrik edilen miktarları merbut 
cetvelde gösterilmiştir. 

Kararnameye ayrıca M liıtesi ve 
M listesinin aylara taksim cetveli 
merbuttur. 
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Cenevre konferansında 
/Jaştarafı Birinci Sayı/ada 

si Boğazların muhtemel tecavüze 
karşı müdafaa kuvvetinden mah • 
rumiyetini intaç edebileceğini izah 
ile sÖze başlıyan Tevfik Rüştü Bey 
lngiliz projesinde sulh muahede -
!erindeki askeri maddelerin ilga e
dildiğini görmekle Türkiyenin çok 
memnun olduğunu zira devletlerin 
müsavi muamele görmesine Tür -
kiyenin daima merbut kaldığını ve 
lngiliz projesine, Boağzlar ve Trak 
ya gayri askeri mıntakalarının da 
ilavesi lazım geldiğini söylemiş ve 
kara, hava kuvvetlerini tenkis e -
den terki teslihat projesinin husu· 
si bir rejime tabi olan Boğazların 
vaziyetini tebdil ettiğini ve bugün 
Türkiyenin malik olduğu müdafaa 
kuvvetlerinin terki teslihat muka
velesi ile azalacağını binaenaleyh 
gerek Boğazlarda vatan toprakla
rının ve gerekse bizzat Boğazlar 

serbestisinin müdafaa ve muhafa
zası için elimizdeki ağır toplar il
ga edilince mukabilini başka çare
lerde aramak lazım geldiğini ve a
ğır topların ilgasında Türkiyenin 
istisna edilmesi gibi gayri tabii bir 
vaziyet ihdasından içtinap eden 
Türkiyenin ancak Lozan muahede 
sinde Boğazlara ait askeri ahka -
mın lağvini talep etiğini ve asa -
sen bu ahkamın metru müdafaa 
hakkile gayri kabili telif olduğunu 
ve bu talebin neticesi herkese mü
&C\ade edilecek olan sahil muhafa
zasına mahsus topların Türkiye ta 
rafından Boğazlarına konmasın -
,Jan ibaret bulunduğunu ve ancak 
bu suretle Boğazların serbestisini 
muhafazaya imkan olduğuun, eğer 
Boğazlar müdafaa silahından mah 
rum olursa her hangi bir donanma 
nın gelip gitmesi işkal edebileceği· 
ni halbuki bu serbestiyi anca1C Titr 
kiyenin temin ettiğini söylemif, 
ve sulhperver olan herkesle dost -
luk muahedeleri aktine taraftar 
bulunan Türkiyenin azami terki 
teslihata da daima taraf tar olduğu 
nu ve hikmeti vucüdünü esasen 
kaybetmiş olan Boğazlar ahkamı· 
nın devletler arasındaki münase -
bat prensibine de muvafık olmadı 
ğını izah etmiş ve konferansa bir 
kara projesi tevdi etmiştir. 

Bu karar projesi karadeniz ve 
ukdenizde sahili olan devletlerle 
Amerika ve Japonya murahhasla -
rından mürekkep hususi bir komis. 
yon teşkil edilmesini ve Türkiye • 
nin boğazlar hakkındaki teklifinin 
evvela bu komisyonda görüşülme -
sini derpiş ediyor. 

Tevfik Rüştü Beyden sonra söz 
alan İngiliz murahhası çok mühim 
olan bu mesele hakkında timdilik 
karar verilmemesi ve müzakeresi • 
nin ikinci kıraatine talik edilmesi
ni teklif etti. 

Bundan sonra Pol Boncour söz 
alarak Türkiye hakkında sitayiş -
karane bir mukaddimeden sonra 
Türkiyenin teklifine hususi mev • 
zuu itibarile değil, temas ettiği u
mumi prensip itibarile muarız ol -
duğunu çünkü muahedelerin tadili 
meselesini ortaya attığını söyledi. 

Tevfik Rüştü Bey söz alarak ev
vela İngiliz murahhasının teklifini 
kabul ettiğini söyledi. Ye sonra 
Fransız Hariciye nazırına cevaben, 
Türkiyenin talebinin boğazlardaki 
Türk ıahillcri ile boğazlar ser -
bestiıinin müdafaası davası oldu -
ğunu ve mevzuu bahis meselenin, 
bu noktadan tetkiki lazım gelece -
ğini ve bu meseleyi alakadarların 

da tetkikine imkan vermek için 
teklifinin müzakeresinin ikinci kı
raate talikini kabul ettiğini, boğaz 
lar meselesinde gayri aıkeri mm -

takanın ilgası teklifi bir arazi ve 
hudut tadili demek olmadığını ve 
esasen diğer muahedelerin askeri 
maddelerinin ilgası hakkında biz -
zat İngiliz projesinde bir madde 
mevcut olduğunu ve mesela Alman 
tamiratı gibi tadil ve ıılahı müm -
kün olduğunu söylemiştir. 

Meselenin münakaıası ikinci kı
raate talik olunmuştur. Türkiyenin 
bu talebi konferans muhitinde mü 
sait bir tesir husule getirdi. 

Tevfik Rüştü Beyin Fransız ha· 
riciye nazırının itirazına verdiği 

cevap herkes tarafından muhik v'e 

makul görülmüştür. 
Tevfik Rüştü Bey bugün konfe

ran&tan evvel İngiliz Hariciye na
zırı ile hususi surette görüşmüttür. 

Boğazlar hakkındaki talebimi -
zin münakaşasından evvel İngiliz 

ve Fransız haı;iciye nazırlarile di· 
ğer devletler mümeaaillerile huıu
si temaslarda bulunması muhtemel 
dir. Sovyetler bu talebemize eaa -
sen taraftar olduklarını evvelce 
bildirmişlerdir. 

Kabinede başka deği
şiklik olmıyacak 

ANKARA, 24 (A.A.) - Kabi
nede herhangi bir değişiklik olaca 
ğına dair çıkan haberlerin asıl ve 
esastan tamamen ari olduğunu reı 
men beyana Anadolu Ajansı me • 
7tındur. 

Peru - Kolombiya 
ihtilafı ve milletler 

cemiyeti 
CENEVRE, 24 (A.A.) - Ko • 

lombia ......_ Perou ihtilaf mm Milıet .. ı.. 
ler Cemiyeti kon.eyinin .a ~ıayall> 

daire.inde halli zamanı yakla§mlf 
gibidir. Peru, bu veıaya ha~ 

kında izahat · istemiş olup 
Kolombianın bu vesayaya bir 
lahika ve mesela bu veıayanın ru
hu dairesinde 3 ler komitesi tara
f mdan Perouya yapılacak bir teb
liğin ilave edilmesini kabule ama
de bulunduğu söylenmektedir. 

Bolivya il~ Paraguay arasında 
ki ihtilafa gelince hala Bolivya
nın cevabı beklenmektedir. 

Amerjka hariciye nezareti, 
Bolivyanın Milletler Cemiyeti 
konseyinin veıayaıı.nı kabul et· 
mesini temine çalışmakta olduğu
nu ve bitaraf devletlerle hemhu
dut devletlerin bu mesaiye İ!th 
rak edeceklerini ümit . etmekte 
bulunduğunu Cenevreye bildirmit
tir. 

Çok şarkı söylemeli, 
neş' eli olmalı 

Eskiden şarkı söylemek çok a• 
yıp bir işti. Halbuki zamanlar geç· 
tikçe hayat da değifti. . 

Şimdi . anlıyoruz ki hayatın e• 
sası neşedir. Neşeli olan insanlar 
çok yaşarlar. Çabuk ihtiyarlamaz• 
lar. Neşenin en büyük göıteriti 
kahkaha ve şarkıdır. Çok gülmek 
ve bol bol şarkı söylemek ciğer • 
leri genişletir. Çok hareket ettirir. 

Bunu hepinize tavsiye ederken 
şunları da ayrıca ilave edeyim. 

İş zamanında çok ciddi bulunu· 
nuz. Tatil zamanlarınızda daima 
neşeli olunuz. Esaıen çalıtkan o • 
lan ~ insanlar neıeli insanlardır. 
Tem bel olanlarsa bili.kiı düıün • 
celi, garip tavırlı insanlardır. Tem 
bellerle gezen de böyle garip ta • 
vırh olur. 

Tem bellerden kaçınız. Daima 
,alıı~a~larla gezerseniz siz de ne
şeli, çalışkan olursunuz. 
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Define Adası 
ELMAS ARAYICILAR 

-3- Nakleden: fa. 
Evet, bu kıymetli bir taı olabilirdi. 
1ıte meşhur bin bir gece masalla -
rında anlatılna Serendip adasında 
değil mi idi?. 

- Yüz rupye mi?.. Dur baka • 
yım bizim para ile ne eder... Alt
mıt lira kadar bir şey .. Çok para .. 
Bilemedinse yarısını ver derler, o • 
tuz lira desem acaba verir mi?. 

Değil otuz lira, otuz kuruş de -
mit olsaydı, muhakkak ki bu sa -
hici safiri!!!. alabilirdi. Hakikatte 
bu taşın kıymeti üç kuruş bile tut
mazdı, ve şayet üç kuruş fiat koy· 
ıalardr, cam fiahnın çok artmış ol· 
duğunu kabul etmek icap ederdi. 

Bu satıcılardan benim de etra • 
f nnı muhasara edenler oldu. Fa -
kat beni kandıramadılar. Başka
larından daha akılİı olduğum için 
"değil, sadece, gümrük işlerile bir 
hayli uğraştırdıkları için. 

Nihayet Kolomboya çıktım. Bu· 
raar, yüksek binaları ile bir Ame
Tika şehrine benziyor. Yanımda, 
bir ahbap var. Nereden ahbap 
hen de bilmiyorum amma, hoş bir 
zat. Serendipte doğma büyüme bir 
Fransız. 

- Y apurda sahte elmas satıcı -
larına rağmen, diyor, Serendip, 
dünyanın en büyük elmaslarının 

bul:.ınduğu ve ihraç edildiği bir yer 
dir. Bazı mücevherciler, dükan
) arı'\~ aki servetin hesaplarını bil-
m~-.cr. 

Bir sürü tamiller çek çek araba -
larını koşturarak, Viktorya parka 
doğru gemicileri götürüyorlar. Ku
yumcu dükanlarmın camekanla
rında, bin bir {:CŞit kıymetli taşlar, 
yol kenarlarına yığılmıı kaldırım 
taşlan gibi atılmı~, fakat iri olan
Jarı, gayet güzel bir şekilde mos· 
tralığa konmuş. 

Arkadaşım soruyor: 
- İsterseniz sizi kuyumcular -

dan birisile tanıtayım. 
- T e~ekkür ederim. Bir an ev

vel madenlere gitmek istiyorum. 
- Siz bilirsiniz. O halde ayrıla

lım. Ben size bir şöf ör bulurum. 
:Yarın sab:lh hareket edersiniz. 

Ertesi sabah, bir şöför gelip be
ni otelde buldu. 

- Emrinize amadeyim. Bavu -
lunuz hazır mı?. 

- Hazır. Senin ismin ne?. 
-- De Suza .. 
__.. De

0 

Suza mı?. Buralı mısın 
ıen? .. 

- . Evet. 
Tühaf isim. Fakat sonradan öğ

rendiğime göre adayi Portekizli -
ler işğal ettiği zaman her kesin is
mini rdeğiştirmişler, o zamandan
beri de.. Hoş, ismi neme lazım. i
yi fÖför olsun da. 

Dükanlar henüz açılırken, Ko -
lombodan hareket etmiştik. Şim -
di yerli mahallelerdeyiz. Burada 
farka ait bütün mahalleler gibi, 
otomobillerle manda arabaları , 
çekçekler bir arada. Bazan muaz· 
zam bir çift öküzün çektiği muaz
zam tekerlekli bir araba yolda du
ruyol\ seyrü sefere mani oluyor, 
töförler, tramvaycılar bağırıyor • 
lar, kavgalar, daima ağız kavga -
ları oluyor ve her ikes tekrar yo· 
luna devam ediyor. Pis, ufak, 
derme çatma dükanlarda, doma -
tesler, hıyarlar, yemişler yan yana 
ve ayni sepette satılıyor. 

Yavaş yavaş bu manzaralar da 
1eyrekleşti. Kalabalık ta azalıyor -
du. Badanalı duvarları ile evler de 
seyrekleşiyordu. Çamur gibi suyu 
olan küçük bir tehir geçtik. ller • 

de bataklıklar vardı. Bir sürü man
da, buraya gömülmüşlerdi. 

Yol da, bir sürü otobüslere rast 
geliyorduk. Bunlar, eski kamyon
lardan otobüse tahvil edilmiş, kı
rık dökük makinelerdi. Ötesi beri
si ipler, tellerle tutturulmuş oldu -
ğu halde dehşetli gürültü yaparak 
ilerliyorlardı. Şöförleri de pek a
cemi olsalar gerek ki, onlara rast 
gelince, yolda gidenler hemen ke
nara çekiliyorlar, geçmesini bekli
yorlardı. Yerlilerin hemen hepsi
nin ellerinde bir şemsiye vardı. 
Delik deşik, demirleri köflü şem -
siyeler. 

Küçük bir köyden geçtik. Ev -
lerinin önlerine oturmuş adamlar, 
bize lakayt bir bakışla ba:!<tılar. 
Bir kısım halk ta, ellerinde daima 
şemsiyeleri, oturup bekliyordu. 
Sonra tekrar hindistan cevizi a • 
ğaçları, gene bataklıklar ve man· 
dalar .. 

Saat on bir olmuştu. Sıcak git -
tikçe artıyordu. Doğrusu Kolom • 
bonun serin otelini aramağa baş • 
lamıştım ve bir an geri dönmeği 
ve vaz geçmeği bile düşündüm. 

Fakat bu esnada otomobil yavaş
ladı, ve Suza dönüp: 

- Avisavella "rest· house,, ne 
geliyoruz .. 

Dedi. 
(Devamı rar) 

Almanyada işsizler 
5,252.000 kişi 

BERLlN, 24 (A. A.) - Tescil 
edilmiş olan işsizlerin miktarı bu 
ayın 15 inde 5.252.000 idi. Yani 
bir mayısa nazaran 80.000 ve iş -
sizlik miktarının zaamiye baliğ ol· 
duğu güne nazaran da 800.000 ki· 
şi noksandır. 

Bu rakamlar, iktısadiyatın dü -
zelmiş olduğunu ifade etmez, zira 
hastalığa karşı sigorta sandıkları • 
mn bir istatistiği işsizler miktarı
nın azami hadde çıkmış olduğu 

gün olan 1933 şubatından nisan 
nihayetine kadar işle meşgul ame
le miktarının 1.200.000 kişi art
mış olduğunu göstermektedir. 

Halbuki beçen sene ancak 600 
bin kişi artmııtı. 

Yoksa, on senedir mevcut olan 
konservatuar, on sene daha çalışır 
ve gen'e halk, talebeler de dahil ol
duğu halde, kimse bir nebze müs
tefit olmaz. 

Avrupadan Amerikaya 
vapurla 4 günde 

NEVYORK, 24 (A.A.) -Con
te di Savoia Transatlantiği muay· 
yen sefer müddetinden bir gün 
daha evvel olarak 22 mayısta 
New - York'a gelmiştir. 

Transatlantik, Cebelitarik'ten 
New - York'a kadar olan yolu 4 
günde katetmiştir. Geminin umul· 
madık bir vakitte yani muayyen 
müddetten bir gün evvel gelişi, 

denizcilik mahfillerinde büyük bir 
tesir yapmıştır. 

Azerbaycanda petrol 
serveti 

MOSKOVA, 24 (A.A.) - A
zerbaycanda Lokbatan mıntaka· 
sında fışkıran petrol kaynağının 
gündelik verimi 15,000 tona çık
mıştır. 

Yirmi senedenberi bütün Rus -
ya içinde bu derece zengin bir 
ka~ak bulunmamıştı. 
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Gemlikte Baharsız memleket · 

Halk evi açılacak 
GEMLiK, (Hususi) - Burada 

halkevi açılması ötedenberi düşü
nülmekte idi. Halkevini teşkil e
decek çalışma kollarından dil, ta· 
rih, edebiyat, spor, temsil, musiki, 
kolları teşekkül etmiş gibidir. 

"Halkevi,, nin açılması yolun • 
daki isteklere karşılık gelmiş ve 
bura Halk Fırkası idare heyeti bir 
içtima yaparak bu kolların 19 '}U· 

bat "Halkev,, leri yıl dönümü ge· 
linceye kadar birer, birer tali
matnameye göre idare heyetlerinin 
seçimine başlanmasına karar ver • 
miştir. Bu işler için Halk Fırkası 

idare heyeti reisi Reşit Süleyman 
Bey ciddi bir çalışmaya başlamış 
ve önce dil, tarih, edebiyat kolu· 
nun toplanmasına girişilmiştir. 

Dil, tarih, edebiyat kolunun se
çi.mi için Gazi M. Kemal mektebi 
müdürü Hüseyin Baştoğ Bey me -
mur edilmiştir. 

Bu kolun seçiminden sonra da 
spor, temsil, musiki kollarının i· 
dare heyetlerinin seçme ve çalış
malarına başlanacaktır. Bu suret
le 19 şubata kadar hemen bütün 
kolların hazırlıkları bitirilmiş ola· 
caktır. 

Gemlikte çok çalışkan, bilgili, 
Halkevleri kollarında çalışabile
cek, inkılapçı, temiz bir gençlik 
vardır. Yalnız bu gençliğin başı -
na kendilerini iyi idare edecek i -
dareciler lazımdır.- Bütün gençler 
"Halkev,, lerinin çatısı altında top. 
lanacakları ve "Halkev,, i açılaca
ğı için sevinmektedirler. 

Kayseride yalnız iki mevsim vardır: 
Kış, yaz ! Bu yıl da ..• .. ,. 

Kayseri, (Hususi) - Kayseride mekten çok korkar. Bir çok h~i 
oturanlar iki mevsimle karşılaşır • lık!arın hususile sıtmanın ıe 
lar: Yaz, kış. Memleketin yerlile- bağa çıkmamaktır denir. .,. 
ri belki aramazlar, fakat güzel ha- Fakir aileler bile bir dikili •:,. 
harlar görmeye alışan taşralılar cı, sebzeliği, asmahğı 0I01ıyan ıosS 
burada baharı hasretle anarlar. rap tarlalardaki kulübelere Y~ ıs 

Nisanın son gününe kadar kalın havası suyu için çıkarlar .. Y ~et 
paltolar, yün atkılar çıkmaz, soha- çok fakir ve pek az bazıkıı:ııtt ısı' 
lar sönmez; fakat mayısın girme - şehirdeki zengi nevlerini bekle I fi 
sile birdenbire kapılar pençereler ye kalırlar. Bundan kazandık~
açılır; paltolar, yün fanilalar çık - on beş yirmi lira ile kış harcını ır 
mazsa bir hayli ter dökmeye mec- zırlarlar. Bağ bahçeler epe~ceb~ 
bur kaluıınız. Burada baharlık el- zak ve gelip gitme meseleıı • 
biselere hatti pardesüye ihtiyaç ol ı hayli zor olduğundan yerli olOI~ 
~ıy~r'. Çünkü kıt.• y~z4a bağ~ıyan 

1 

yan. memurların !arısı~d.an !:ıı~ 
bır ıntıkal devresı, şıkayet edılme· şehırde kalır; eger evını te 1 
yen mutedil bir mvesim yok: Ya tutmuşsa yazın bedava evlerde , 
donacaksın, büzüleceksin; ya ya - turması da mümkün olur; bu 
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nacaksın, serin yerlere can atacak- ı·etle ev sahibi de üstelik par• ~efo 
sın. rerek evini bekletmekten kurtıı ~ 

Fakat mayısla ba,lıyan bu ağır Kayserili, bazı yıllar, ıevin~.ki 
hava yeknesak değildir; fırtına, hevesle bağa çıkar; çünkü tog'""ıt 
toz onu değiştirir; yağmur bir iki meyval:ıra, üzümlere dokurıı:ıı~, 
giinlük ılık bahar kokusu duyurur olur. Böyle zamanda bahçeıil' , 
gibi olur. Bazen de hazirana iki yalnız kışlık odununu tedarik et, 
hafta bile kalmıtken, yalnız Erciye mekle kalmaz, yazın bol bol ıoer~ 
şe değil; Talasın eteğindeki Ali da vasım, üzümünü yiyip sattığı I~ 
ğına, hatta şehir kenarındaki hah- kışa da pekmezini, sucuğunu~ 
çelerin beyaz, penbe çiçekli ağaç - kuru meyvalarını hazırlar. f tİ 
ları üzerine kar yağar. Ömrü pek bazı seneler, sayfiyeye çık~• ti 
kısa olan bu kar, çiçeksiz ağaçların nız masraflı ve üzüntülü hır ıtJ ~ 
seyrine doyum olmıyan bir süs o - buriyet halini alır. Bir gecede .• 
iur. bir ayaz bütün tomurcukları, ~, 

Bu mevsimde yerli hiç bir sebze çekleri yakıp kavurursa o yıl~ 
çıkmaz. Fakat Adana, Mersin, tur- sayfiyeye çıkmanın gayesi yallı*' 
fan daları. Kayserinin epe"y ~~rao,1.• bol hava ile buzlu sudan ibaret 1' 
çeker. Salatalıklardan başlıyarak Jrr. Bazen bu sudan da mahr~ı' 
kabak, fasulyeye kadar hepsi ye - lmrığı olur ki, o zaman bü•~" ..ıf 

Gemlikte okuma ve ı c k b. k b .,.,,,~ rinde rıktıgvı gün buraya çeker. tatsız 0 ur. ~ün Ü ır ço ao. f 
biriktirme ,. k ıoil' Fakat Adana fasulyesinin okkası- suyunu ışın yağan karlar te . fi 

Yaz, yavaş, yavaş gelmek üze- nı yetmişe, kabağını kırk kuruşa el.er. Evvelki sene olduğu gibt 1 
re. Mektepler ve mektepliler bir yine Kayserili, kendi yetiştirdiğini ciyeşten başka yer kar yağIJla)' ~ • 
sene içinde topladıklarını, hazırla- bunun onda bir fiatine satamaz. rince bütün kuyular bom bot 1'1' 
dıklarmı ortaya yaymak ve dök· Bunun içindir ki, burada sarfedi _ hr; o zaman şehirden saka ete 
mek zamanının geldiğini anladık· len pek çok emekler yüz güldür- ri su taşır. , 
larından son çalışmalarını daha mez, karın doyurmaz. Dışarıdan Ağustosun yakıcı günü attı" / 
ziyade arttırmışlardır. gelen taze soğanı? okkası yirmi kızan ~u. tenekele~in ılık sufU ~'' 

Muallimlerimiz, talebelerile be· beşe satıldıktan hır ay sonra çıkan 4".em gıbı kıymetlı harcanıhr· .,,, 
raber bir taraftan "hayat bilgisi,, yerli taze soğanın batma~ı (altı ok 

1 

ı~s, Zi~ci dere, Hisarcı~ gibi b~İP 
ilkbahar ve yaz mevzularnu bitir- kası) altı kuruşa kadar mer. Ne cıaha luks sayılan sayfıyeler ··tiil' 
mek için kazanın bir çok yerleri • niibetsiz bir alış veriı bu?.. hu korku yok ise de diğer biJııJ' 
ne, diğer taraftan "Yurt bilgisi,, Haziran, yerli ahali arasında bir hağ sahipleri kanunlarda ku!."rı' 
mevzularını tamamlamak için çift- kımıldnama ve telaş uyandırır;çün na kar doldurmadıkça yürd' 
liklere gitmekte ve muvaffakıyetle kü sayfiyeye çıkma 'zamanıdır. Fa· hat etmez. ı,ol 
çalışmaktadırlar. Yakında beıinci kat bu bağ taşınmanın hazırlıkları işte bu yıl, kar kuyuların• ~ 
sınıf hocaları taleberile Yalovaya çok erken başlar. Hemen herkes bol \loldurabilen, ağaçların .. t~ııı1 
gidecekler, orada talebelerine ge - hayvan almak mecburiyetinde ol - dokunmıyan çiçeklerini, yag :'fi~ 
zintiler yaptırmak suretile nümu- duğundan kazancı az olan bir çok m gören Kayserili; sevine 5 rl' ' 
ne çiftliklerini göreceklerdir. lm • bağ bahçe sahipleri evinin halısını neş'e ile ba~ına çıkmaya ~a:aıtll 
tihanların yaklaşması münasebe- kilimini satışa çıkarır; bir kısmı nıyoı-; gün dönümündekı ,.r't 
tile bütün mekteplerin sınıfları ve kadınların süs eşyasını beşibirliği- sağnakların, doluların da .ı edi' 
t;ocukları para biriktirmenin ileri- ni, saraflara götürür -Sonbaharda vel-meden geçmesini teI1leııI1' 

f. O• 
de ne kadar faydalı olacağını iyi- tabii yenisi alınmak şartile. seksen yor. 
ce muallimlerinden öğrendikleri i- yüz lira ile iyi bir at veya meşhur 
çin Adapazarı Türk Ticaret Ban - Kıbrıs ve Mısır eşeklerinden bir ----------------------kası Gemlik şubesinden aldıkları tane alınır; çünkü alelade eşekler
kuAmbara hesaplarının tetkikine, le zayıf, yaılı beygirler bir kum 
blançolarının hazırlanmasına haı· deryası olan iki üç saatlik bağ yol
lamışlardır. Çocukların her gün ·ıarının dört ay kahrını çekmeye 
ellerinde kumbaralarile bankaya dayanamazlar. Yolu iyi olan, ara
girmeleri hoşa gidiyor. Adapaza • ba otomobil itleyebilen sayfiyeler 
rı Türk Ticaret Bankasının bu mu- parmak~a sayılacak kadar azdır. 
bitte ne kadar güzel ve yerinde bir Buralarda oturanlar kamyone 
şevk ve sevgi uyandırdığı göze abone olurlar; sabah akşam heğ
çarpmaktadır. belerile torbalarile yirmişer kişi 

Bu milli bankamız burada ço· istif edilE.rek gider gelirler. Bu bir 
cukların bankaya sevgisinden bat· haftalık yorgunluğu, cumaları su 
ka halkın, esnafın, tüccarın da iti- başlarında yapılan kuzu alemleri 
madını ve inanışını kazanmıştır. unuttuıur ve o gün hudutsuz taş yı 
Banka, esnafa ve tüccara her tür- ğınlarmdan ibaret olan koca şe -
lü yardım elini uzatmaktan çekin- hir; kuş uçmaz, kervan geçmez bir 
memektedir. s~~P haline gelir. 

Kiraz o§lu Kayıerili, yazı tehirde geçir· 

Bir kongre 6" 
BELGRAT 24 (A. J.J ;i1'le 

ı 0ubrO f otl 
ayın yirmi beşinde etıııile ,. 
başlıyacak olan beYıı. e ait ~Ilı 
birinci Penklub kongre.sıııdideıı 1 

j• 

ı ki b. . . şıııı ·ııer 
zır ı ar ıtmıştır. ,,Jıı ··1' 

1 "ya ··-r murahhaslar Yugoı a b b" ti• 
ne gelmişler ve bu ~~· sııb-1' ~ 

IJllll ...... lüks Yugoslavya ge fil ı 
. k .. ere SP 

manına gıtme uz 
·..ıit· 1e' 

nından hareket etını'J 1' e~ 
ittir• 

Oradan kongreye klardır· et' 

cek bütün azayı alaca 
4 

r0"'.J'.ı 
da 1 'v Bu akşam Belgra b&J dl' 

. . Bunlar, -ıtl 
edibi gelmıştır. ıı.~rı 

d vrU yo 
Debrovnikaya og 
vam edeceklerdir. 
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Istanbul Tramvay Şirketi Evkat Tarifesi/ 
1933 Senesi Mayısın 25 İnci gününden 
itibaren ilanı ahire kadar muteberdir 

Fasıla ilk Son 
No. HUDUT HAREKET dakika hareket hareket 

10 Ş. 1. T'· 1 f Şişliden - Tünele 
ı~ ı - une l T·· ld ş· l" - une en - ış ıye 

12 Harbiye - Fatih j Ha~biyeden - Fa!ihe --------l F atıhten - Harbıyeye 

. 15 T k · s· k · 1 Taksimden - Sirkeciye 
a sım - ır ecı I s· k 'd T k . 

ır ecı en - a sıme 

3·10 

5.7 
9 

5 
8 

saat .saat 

5.57 
6.18 

6.00 
5.58 

24.10 
24.30 

1.00 
24.52 

7.38 20.38 
8.00 21.00 

16 M k B t ~ Maçkadan - Beyazıda 5-8 
·;;;' ___ a ... ç_a_-::-_ .. ey;..a_z_ı_I Beyazıttan - Maçkaya 14 

6.29 24.24 
6.40 23.42 

" ..!ı: 

~ M k E . .. .. f Maçkadan - E. Önüne 
"' - aç a - mınonu l E. Önünden - Maçkaya 
~I -;n.• .. , 
Cho 17 ş· r S. k . (Şişliden - Sirkeciye 

_ _.._,ış_ı_ -__ ı_r_e_c,?_l Sirkeciden - Şişliye 

18 Taksim - Fatih f Takzimden - Fatihe 
l F ali hten - Takı ime 

7 
12 

7 
10 

6.08 20.01 
6.36 20.28 

6.20 20.05 
6.52 20.40 

12 6.58 19.48 
13 7.36 20.27 

19 K I B t f Kurtuluştan - Beyazıta 5-8 
urtu Uf - eyazı 1 Beyazıttan. Kurtulu~a 14 

6.00 23.49 
7.15 24.31 

K l E . .. .. 1 Kurtuluttan - E. Önüne 
- urtu uş- mınonu,E Ö .. d K t l 
---------1 • nun en· ur u ufa 

,, - E. Önüne 
1 

B. Tattan- Bebeğe 

·;;; 22 B b k E . .. .. Bebekten - ,, 
~.. e e - mınonu ıE ..... d B b -- - mınonun en - e ege cu ..o Bebekten - B. Taşa 
~ E. Önünden - ,, .,.. 
ııs 

;§ 23 O t köy Aksaray f Ortaköyden- Aksaraya 
.,.. r a - -1 Aksaraydan. Ortaköye 
~ 

34 B .k F t'l { Be~ikteL,tan - Fatihe 
eşı ta§ - a 11 ( Fathiten - B. Taşa 

7 
16 

7 
15 

9 
14 

6.11 19.59 
6.42 20.30 

5.32 
5.45 
6.05 24.22 
6.05 24.30 

24.52 
1.00 

5.39 21.19 
6.24 22.04 

7 6.30 22.00 
14 7.11 22.44 

T~QKiVE 

Z:I RAAT 
BANKA51 

l
A. saraydan -T. kapıya 5 5.44 

32 
T ı!k s· k . T. kapıdan - Sirkeciye 10 6.00 24.00 

__ 0_.__a ... p_ı~ __ ı_r_e_c_ı Sirkeciden - T. kapıya 15 6.31 24.30 

ı 
1 

:~~=:~:::n~ ~~:::: 5 5.45 ı.oo p 
~, 33 y edikule _ Sirkeci Y: kul~den - Sirk~iye 10 6.01 24.00 ' A Q A 
:; Sırkecıden • Y. kuleye 15 6.34 24.32 ~ 
-g Y. kuleden· Aksaraya 1.04 REN 
3 {Akıaraydan- E. kapıya 6 5.37 B İ R İ K T İ 

FEdim~apı-si~~ ~l:_1_:_: ___ -_:_~_~_:_;_~_: __ :_: __ :_:_9_~_:_~_:_1 ____________________ ~ __ ~ __ 1 __ ~_~ __ ,_1_~~or~~ E. kapıdan - Akıaraya 24.51 ~ C C 
J:>----

Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: 
50 ikinci Tt~rin 330 tarihli kanun hükiimlerine göre Tür~iycdc iş yapmağa 

iz1"ı bulunan ecnebi şirketlerinden (BA~KO Di ROi\JA • Banco Di Roma} hu 

!ere 'ft!Ürncaatl:ı Şirketin Türkiye vekilliğine lstanbul ve lımir merkezlerinin 

müşterek rnüdir, mü<liri ~ani veyahut imzaya rne1..un bir Yeki! ile mü;tereken 

ifayı muameleye mezun olmak ve şirket n:ımına yapac:ığı i~lerden doğacak da
nlar~a bütün mahkemelerde da,·a eden. edilen \ e üçüncü şahıs sıfotlarilc hazır 

bulunmak üzre (LUiÇi l\1 \Hl~LLi • Luigi .;\Iarelli) Cfendiyi tayin eylediğini bil· 
dirmiş ve Jllzımgelcn 'esikayı rerm:ştir. Keyfiyet kanuni hükiimltre mu\'afık gii· 

rülmüş olmakla ildn olunur. (3731) 

Üçüncü İcra Memurluğundan: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu
karrer 600 adet asma lamba maa 
tef errüat 27 • 5 - 933 tarihinde 
saat 9 ile 10 arasında lstanbulda 
Çiçekpazarında 42 numarada i -
kinci açık arttırma ile satılacak • 
tır. Talip olanların mahallinde 
memuruna müracaatları ilan olu· 
nur. (3744) 

Kiralık Odalar 
Orhan Bey hanında ı.< 1 " 
ralık odalar vardır. TallP 
olanlar V AKIT idaresit1e 

müracaat edebilirler ............................... ::::::~ 
Beyoğlu 4 üncü Sulh Hakimli- Istanbul zı·raat ğinden: Beyoğlunda Kamerhatun 

mahallesinde Kalyoncu Kulluğu 

so\:ağmda eski 98 ve yeni 136 
numaralı hanenin 4/ 32 hissesine 
mutasarrıf olan Küçük Hacer ve 
Ayşe ve Ahmede ait hisseler açık 
arttıfma ıu~tile satılacaktır. Ta· 
lip olanların kıymeti rrluhammene
si olan be§ yüz liranın yüzde ye· 
di huçuk nispetinde pey akçesile 

ankasından: 

arttırma ·günü olan 26 Haziran 
933 pazartesi giinü saat 15 le 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
mahkemesinde hazır bulunmaları 
lüzumu ilan olunur. (3721) 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassısı 

Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 

Oöz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınat Mutehassıs 

n:( l3bAli) Anl{:ıra caddesi No. 60 

Sara Semti Mahallesi Sokağı 
No. 

411 Bakırköy Zeytinlik Baruthane 
412 " Yeni mahalle lstanbul 
4J3 

" " ikinci so. 
414 Feriköy ikinci kısım Büyük dere 
415 

" " ,, 
416 

" " ,, 
417 

" " " 418 Şehremini Arpa emini Kehalbağı 
419 Gedikpaşa Esir Kemal Bali paşa 
420 Hasköy Halıcıoğlu Su yo!cu 
421 Büyük ada Karanfıl Zeytinlik 

Cinsi Hissesi 

Kagirhane Ye mağaza Tamamı 
Ahşap hane 

" 
" " l/2 

Kagir hane 1/2 
it 1/2 
it 112 

" 1/2 
Ahşap hane 112 
Kagir hane 9/32 
Kagir dükkan ve üstü oda ve sofa 112 
Ahşap hane Tamamı 

ıı· 

Emlak 
ö e dl 

Hisseye g r 1'· 
No. hauınıen [.,. 
18,20 7500 'f. 
175 1200 

,, 

500 
,, 

13 ,, 
363 2000 ,, 
365 2000 ,, 
367 2000 ,, 
369 2000 ,, 

13 300 ,, 
36 1690 ,, 

11,13 400 ,, 
3 soo 

Pendik istasyon civarı 

" 
Başlamış 

,, Ayazma 

Arsa 
Tarla .3 
Mukaddema bostan elyevm tarlanın 3 

Dönüm Zira ,, 
276 300 ,, 

ıoo ,, 
4/32 100 

4/32 hissesi 
Maltepe Tahta köprü Müfrez ı::s parça tarla 20 1473 420 '' 

,, " Tarla ve harap hane 3 2~ '' 
Kartal Üsküdar caddesi Arsa Tapudaki hududu mucibince l '' ~ 

,, 

" il " " " " 1 oo ıılı ~ 
Yüzde yedi buçuk Pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarda e\'safı {~ ib11 ,if' 

menkullerden 411 sara l\Uoar3Jısı şartnamesine tevfikan kapalı zarfla diğerleri açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştı~. l{: ıfJa;~' 
25 · S • 933 perşembe günü 1aat on beştedir. Şartname Bankamız kapısına asılmıştır. Senei haliye vergisile belediye rusuıı> (Z13 
aittir. 
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84 TOPAZ 

KASTELBENAK - Bana bak minnoş! Yüz 
elli b in frank, hatırı sayılır bir hediye olur ... 

SüZl - Hediye mi! Ne hediyesi? Ben payımı 
İstiyorum. işiten de, hizmetim dokunmamış da, he
diye istiyorum sanır. 

KASTELBENAK - Fikirlerindev istifade etti· 
ğimi inka r edecek değilim ... Şunu da unutmamalı 
ki, nahiye müdürünün tanzifat arabaları işinde 

bana rey ve rmesi, p ek de umulmaz değildi. Ben de 
yer altı apteshaneleri için reyimi ona vermi,tim. 
Hem öyle bir iş ki , kendisine, müthiş bir serveti 
kazandıracak.. . · 

SÜZl - Rica ederim, R eji ... Azıcık saygılı o .. 
lunuz ... 

KASTELBENAK - Ne gibi? .. Anlıyamadım!. 

SOZI - Apteahane kelimesi ... Hiç de ıüzel 
· bir tey deiil... Açıkça söyleyiniz .. Hakkımı verme

mek iıtiyonanız, terbiyesizce kelimeler .kullan• 
manıza lüzum yok .. (Bir an sükftt) Ayın on be,in• 
den evvel, yüz elli bini iıterim. 

KASTELBENAK - Beni dinle, tontonum! 
Şimdi bet param yok ... 

.-'-''\ '\-':\'- \'J\'~'r..a"'J\. ..ro.~ '\~~ "\"U'\""'A."'\ ~ 
~'\ '\Ut\Ut\C\ 'Ul'l''Vl 'Ul\1~":>~°\'~ lQA ..... taU ~ '\"9'&"&\C\ 

u!:,! 1nw11w10 a1.t9.q 11.ıuos uwpung ( llUOJlliJ) • .ımq 

-1110 uw.<wi aJn1taa1 ınmıo !'PU!J!q j•uıı u!uaqa1111 

"!q uv..<ıwıo ı:>uwqw.< a..<aıasaw uvın.101 O>J!llA111op !I 
->pi unznAvq p1apu!Ja1a~11q >ıa.ıal aA 1111,0111 uıuıı 
-•q•q >(O>.la~ "Znunıo U!>tWS - (l?ZUCloJ,) sow 
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-nq wnı-'o ·.111lıwu11pızvq U!5! llVWUVZV'l IUV'l!lW! 
un (UO'f!.ıı) aıa•aw - (aHJAl?l l !W3) NOHVH 

·wıp•m•-'•ıuw !laqaı 

• •unw !:Jt•pv.ıw 111'1'8 J - ( ana.ı.ı\t?H) "ZV dO.L 

·wwp11w !'l•n• A ( <>1wnssaq91 ımoJl?H >: 
·nun,npıo pu!.ı!q un "uo'r.Jı,, - (µas) ~OW 

"'Zaaqa 1a.ı.<wq aıwpı 
wa.Jaı.&!?f nun,npıo ·!:>U!J!q unuo11pı !PW!~ "'.111p 
·•>t nq allı ·.1ıp.111A zn.&wq .1!q l!JPH!?f!lW1•nm apupaı 
~~·8 "•!P!•!puaq~m :ı•wiu! .ı!q 1111cpq unuo'IPı -
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BIRlNCl PERDL 77 

MÜŞ - Gidip bulabilirsiniz, Mösyö Tamiz .• 
Bulmıya çalışınız yazanı ... Yoksa he .. bınıza, yeni 
bir sıra almak mecburiyetinde kalırım. Benden fik· 
rimi almak istiyorsunuz ... lıte size aöyliyeyim. 
Başkasının hesabına yardakçılık edeceğinize, ken• 
di vazifenizle uğraşsanız, daha iyi olur. Güle, güle .• 

(Tamiz şaşkın bir halde, kapıya doğru yü
rür. Bir söz daha söylemek ister. 1\füş, kat'i hir 
tavırla.) 

MÜŞ - Haydi itinize ... 
(Tamiz, bitkin bir halde dışarı çıkar.). 

Sahne xvı 

ERNESTIN - MÜŞ 

1 

"(Müş, Emestinin sınıfının kapısını açar.); ·· 
MÜŞ - Emeıtin!. buraya ıel.. (Ernestin oda

ya girer) Vazifelerini daima Topaza taehih ettir
diğin doğru mu? ... 

ERNESTJN --EYeı, doğru ... 

~ ~' -... ~ ·~ ""'' ~ ._,._ ._,.... ~ -""\ "'''ft'l\O"\ •\4 ~ .. R\"'a "&\'4~Ta~ • A'l\'\'a""'°' u'\'& 
... d ~1\apu~q~:> ~ .11.111\1.1'-' au~ u''&'9 - zv clOl. 
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ı•q !>t! i!W13 un.<.hv1 115:ın:>nA a A - zv dO.L 

···n.ı-'oa - NOHVB 
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.auap wwaunAiau >ın:><>5 nq wvp•w - zv dOJ. 

"9.Al9.W wn.ıOA!(U!P !Z!• 
!I! 'lad "Z!u!•>(a:>apa q•z! 'lawao - NOHVH 

'WIA1tl1'(Utı ar~!Uapwvınw nu 
.ng "w•p•w u!ıawanpa q•z! u!5!N - zv dO.L 

"ua-'!waı 

·!Pa 'l•z! l•ll•J '1•>t!'t•'I .ı!H - (uzm.lo.r.) ~ow 
~ "1•'1!'1•'1 .ı!q ua.(!waupa 'l•zı - NOHVH 

·nın:>unuos UIJIU 

·•s "1•1f!>t•H "w•p•w wuvdw.< aN - zv dOJ. 
'ZllU!'f 
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76 TOPAZ 

MÜŞ - Meseli? ... 
~ 

TAMIZ - Tashih edilecek vazifelerini Topa· 
za verir. Teneffüslerde, burada buluşurlar. Velha· 
aıl saf bir muataka ... 

MÜŞ - Meseleyi dütünmem lazım ... 
TAMIZ -Topaza, ne aöyliyeyim? .. 

MÜŞ - Hiç, ben görütürüm, onunla .. 

T AMIZ - Bir cevap götürmek, isterdim de .. 
MÜŞ (Beklenmez bir tarzda muhavereyi <lc-

ği~tirerek) - Benim de, bir sualim var size .. Elek· 
triği bedava mı sanırsınız, siz? .. 

TAMIZ (Şaşırarak ) - Ne gibi?. 
MÜŞ - Dün ıınıftan dört lambayı ıöndürme

Clen çıkmıtıınız ... Bu sabah sekizde, hila yanıyor
Clu. Elimle söndürdüm. Ayın ıonunda elektrik üc• 
reli olarak on bet frank, ayrıca da on frank ceza 
keseceiim ıizden ... 

TAMIZ - Fakat, zannediyorum ki? .. 

MOŞ - Bundan bqka, ejer biraz daha dikkat 
etseydiniz talebeRize; ıınıfınızdaki ııralardan biri 
içinde, bet santimetre uzunluğunda, iri harflerle_. 
kazılmıt: "Müt pis herif,, yazııını okumazd1111. 

T AMIZ - Hanai ıırad•? .. 

~-··..-"''~' "...,...,, ... , •• +-~~: ( .. 
"'" ""\ ""-~ •• \."-'~• '"1\1-'\."'"L ~-· 'Q..~ 

.. ,~"""'-. ~ 
.. uı,p,111 '\a'&~I 1\0~ .• , k - \ \\l~\l")\) 'l.'f c\01. 

'l\a'Ja.ım9.I dıre n~n:>0!» 'l\a:>a\~I ı"'C\ 

·•'! unuo1n~ w.<vJnq uu11 A. .. ıaıaı1111w - lZOS 
··m!p.1a1•! 'lauaı.<9.ı 

!W!~a:>aı!qapa ınq•'I 'zıuvdvpnzJtı nq !l!H ·znun1 
.ınw.ıos !W!'a:>a.A!waıa.& d!.ıaA s.ıap 111111 Pi! apun.I 
wuo1111~ 9.4•9.W qvqvı ng i wvpvw - ZV cJO.L 

( '.t!~!l! uuı.mu.J"f un~nno~ .qq 'zudo.r.) 
'"VZIUtıUnıo "'Wn.lOA!(U!P 

!Z!S . i.JWA !W Z!U!, a:>QA!l.<9.1 J!q •u•e - ızos 

"wvpvw .ınfuog - ZV dOı 

·zwdo J. 9.A•~w Jnfuoa - ızos 

ZVdO.L - ızos 
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iKiNCi PEPDE 85 

SOZI - Haydi sen de ... Tanzifat arabaları iti 
bir m ilyona yakın para kazandırtacak .. 

KASTELBENAK - Fakat gayrisafi bir mil • 
yon ... Ya masrafları ... Ver ilmesi lazım bahşişler • 
den batka çöpçüler cemiyeti ka tib ine de_ seksen 
bin frank koklatmak icap ediyor .. 

SÜZl - Niçin? .. Çöpçüler işlerini makineyle 
görürlerse memnun olmazlar mı? .. 

KASTELBENAK - Makine kullanacak olan
lar, şüphesiz ... Fakat bir kısmı da bu yüzden açık· 
ta kalacak. .. 

SÜZI - Neden? .. 

KASTELBENAK - Bu makineler almınca iki 
yüz çöpçüye yol vermek lazım. Ben de bu yüzden 
elde edilecek ta .. rrufu ileri sürerek, belediye mec· 
lisinin reyini ka:ıanmıya muvaffak olmadım mı?. 
Eier katibe bir tey vermezsem, cemiyet yaygara· 
yı koparır. Sonra matbuat, daha sonra da karım. 

SOZI - Bu i,le. karınızın alakasını anhyama· 
dım. 

KASTELBENAK - Ona da bir vizon kürlr 
almıya mecburum. Yahut da bir otomobil.. 
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Yeni 

ASPİRİN Paketleri 
'\ - bulabilirsiniz. 
•! Cepte taşımak için hem daha 

kolay, hem daha temizdir, 
Bu yeni ambalaj sizi kıymeti ol

mayan başka mamulat almaktan 
korur. 

'20 ve 2 tabletlik ambalA)lar içinde 
her yerde bulunu r. 

"------~------~-===========-~~~~ 

MÜHiM İLAN 
lttaliye Vekaletinden: 
ıl......, İürk harflerile ve yeni şekillerle ihzar edilmiş 

C\ an 
itib Yeni damga pulları, 1 Haziran 933 tarihinden 

aten kullanılmıya çıkarılacak ve eldeki damga 
l>~lla11 , o tarihten itibaren, istimalden kaldınla
~ktır. 

ti~:- lier m'1ıal malmüdürlüğü, 15 Mayıs 933 ta
l· ~l den itibaren, tedavülde bulunan pulları yeni
'"rı e d 
nı·· eğiştirmeğe başlıyacaktır. 15-31Mayıs1933 

llddetin · ·· ı··k ·h · f l ı· d l ol e aıt gun u ı tıyaçtan az a e ın e pu u 
h. '

11

1 
larla bayilerin, yenilenle tebdil edilmek üzere, .•• , ın ·· d 

~ u Ürlükleri veznelerine müracaat eylemeleri 
Zıtndır. 

. . .. . .. : ~ - . t-- 1 • 

• ·"' - ., ~ ... j 

İş Bankası kumbara ikramiyelerini bir 
misli çoğaltarak 10,000 liraya çıkardı 
• Bundan sonra her 

keşidede 5,000 lira 
ikramiye verilecektir. 

• 

Her keşidede 
Kumbara sahibi 
ye alacaktır. 

"207,, 
ikrami-

Mükafatlar 
( Her keşidede ) 

Birinci mükafat 1000 L. 
İkinci ,, 250 ,, 
10 kişiye (100erden)1000 ,, 
20 ,, (50 şerden) 1000 ,, 
175 ,, ( 10ardan)1750 ,, 

SOOOL. 
( Kuralar eskisi gibi 1 nisan 
ve 1 teşrinievvel tarihlerinde 
çekilecektir ) 

'. ·. .·. . ' ,. . '·; ' 
1 • • • • • 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

İstanbul !kinci İcra Memurlu· 
ğundan: Mahcuz ve paraya çev • 
rilmesi mukarrer olup tamamına 
(1900) bin dokuz yüz lira kıymet 
takdir edilen Büyükadada Karan· 

4~66,500 Kilo kuzu eti : Pazarlıklar mübayaası : 28 · Mayıs- 933 fil mahallesinde eski hakem ye-
23031,500 " koyun eti: Pazar günü saat 14 te. ni Sakarya sokağında eski 2 yeni 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 22. Mayıs. 933 tarihinde kapalı 8 numara ile murakkam maa ar -
zarfJa yapılan münakasasmda teklif edilen fiatları komisyonu sa bir hap ahşap hanenin 5040 beş 

bin kırk hisse itibarile bin yedi 
muzca gali görülen yukarda cins ve miktarı yazılı etlerin paıar· yüz bir hissesi acık arttırmaya va-
hkla münakasaları hizasındaki gün ve saatte yapılacağından da- zedilmiş olup birinci açık arttır -

3 ha ehven fiatla vermeye talip olacakların yevm ve vakti mez· ması 26 • 6 • 933 tarihine müaadif 
.ı ......_ 1 Haziran 933 tarihinden itibaren bugünkü kllrda muvakkat teminat makbuılarile birlikte Kasımpaşıda De- pazartesi günü aaat 14 ten 16 
'l'llı niz Levazım Satınalma komisyonuna müracaatları. l2369) ya kadar dairemizde icra kılına -
933 ra .. pulları kullanılmıyacağından ıs -31 Mayıs <:aktır, Arttırmaya iştirak etmek 

rn b 'istivenlerin mezkur gayri men· 
ıa U adele müddetine rağmen elinde eski dam- 1 lstanbuı Belediyesi ilanları kulün kıymeti muhammineainin 

t, Pulu kalmış olanlarla bayiler, nihayet, 31 Ağus- Beşiktaş Belediyesinden: Daire hududu dahilinde Tıcaret ve :~/:ı;e~rç~~ı;:~;!'r~tin~~zı~;.!~ 
S 933 tar·h· k d mezku"r malmu··du··rıu··klerı·ne Sanat icra edenlerin ellerinde bulunan terazi, dirhem, kantar ve Hakları taou sicillerile sabit olmı· 

h. •• 
1 ıne a ar 1 ki 1 ı b·ı "d van ·ıpot"".klı" ala<'.aklılarla di 0 er ·•&\lt sair bilcümle ö çe erin sene başı o ması ıase ı e yenı en mua· '"' ... 

... acaatıa, pullarını tebdil ettirebileceklerdir. yene ve damgalanmaları aşağıda gösterilen günlerde icra kılma· lllakadarların, irtifak hakkı sahip-
''lalho.i;d .. l .. ki . .. B · '-t !erinin bu haklarını ve hususile •••"' caktır. 933 llaziraoının "1 ili 3011 uncu gününe kadar eşılf aş d 1 ıs uru erıne muracaat zamanı saat 10 dan 15 faiz ve masrafa air o an iddia -

e k ve civarı için Beşiktaş belediye binasında ve Temmuz ·'1 ila " tarını ilan tarihinden itibaren vir· 
adardır. inci gününe kadar da Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve civarı mi gün zarfında evrakı müabite· 

41 A."" için de Aroavutköy nahiye merkezi binasında ıcra ktlınacağı ilan lerile birliktf" daireve bildirmele-
ı. gustos 933 tarihinden itibaren eski pullar olunur. (2 H6) ·i lazımdır. Aksi tA.kdirde hakla-
l{ab 1 ı·ı tapu sicillerile sabit olmıyanlar 
te U V~ yenilerile tebdil edilmiyeceğinden muh- Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altı· 'iatış bedelinin paylaşmasından 
tenı halkın ·· h k t hn • l ·· ·ı" na alınan Enver hanıma ait Sitroen markalı 1759 plaka rıu na· haric kalırlar. Müterakim vergi, 

O}u ana gore are e e esı uzumu ı an ralı otomobil 29 5-933 pazartesi günü saat 14 te Eyüp polis vakıf icaresi ve belediyeye ait re· 
~Ut. ( 1863 ) . , 2375 'lumu tam:ifiw~ ve tenviriye müt • 

irs ---._t· • b 
1 
z e mB önünde bılmkde sahlacağı ilin o.dunur. ( 

1 

:~::~ aittii;~iv~:~:i!a~~a _m5al~;;~ 
an U lraat an asin an • ;:1:~~~~:1~~:~:~~" ~~~~;!::aç:; • -:ımesıle 930 . 5504 numarah 

s,," dosvasında mevcut ve mahalli .,., S,ml"ı H' ·· 
4~· Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Emlak ısseye gore . mezk•hun evsaf, meaanA- ve saire· 
'~ Büyükada No. muhammen kıymetı "ini havi vaziyet ve takdiri kıv • 

~23 Cami Çakır çıkmazı Arsa metresi 89,5 Tamamı 14 300 T. L. ~"'t r<'.n"rumı srörüp anltvabile-
a4 '' Yalı Yazıcı Arsa ,, (51,5) 1/10 16 '.lO " " r.ekleri n;..n olunur. (3777) 12S " Karanfil Despot iki hane 1l0/576 4/16 200 " " 1
l6 " Yalı Ayadimitri Arsa metresi 63,50 Tama mı 17 200 " " 427 H " Cami Ç•kır ağa çıkmazı Ahşap hane 104/11 t 7 550 ,, " 42ts E eybeliada Heybeli Bostan Dükkan Tamamı 11 500 " ,, 
:~ dirnek•pı Atik Ali paşa Löküncüler Kagir dükkan üstü oda ,, 27 1800 " ,, 
43 Beıiktaı " Kilise Kagir dükkan ,. 3 800 ,, ,, 
~ 1 Galata Sioanpaşa Kömürcü Kagir dükkan üstü oda 2/3 36 2000 ,, ,, 32 Feoe Kemankeş Topçular Ahşap ,, 11 ,, 112 24 9000 ,, ,. 
k Yüıde er. T eYkii Cafer Mektep Kagir hane 2/ j 3 4500 ,, ,, 

3 üncü İcra Memurluğundan: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi m~
karrer ev eşyası 27 · 5 • 933 tarı· 
hinde saat 12 ile 13 arasında Tak-
sim Talimnahede Kaıapyan a· 
partımanında birinci açık arttır • 

tall,rde/ 4~11 buçuk pey akç,Jerile ihale bedelleri naklen veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarıda evsafı yazılı gayrı men· 
"-i ııat sıra numaralısı kapalı zarfla diğerleri açık arttırma suretile satışa çıkarılmışhr. Kat'ı ihaleleri 29/5/933 pazartesi bulunacak memuruna 

ması yapılc:.caktır. Taliplerin ma· 
hallinde ve muayyen saatte hazır 

on bqtedir. Şartname bankamız kapısına asılmıştır. Senei haliye vergisile belediye rüsum• müşteriye aittir. (2167) ları ilan olunur~ 
müracaat-
(3743) 



Bu Rob'u 
begen in·z mi? 

Bu Rop 

İPEKIŞ 

yünlülerin

ı den yap .. ıl1:t1ış 

ve ' her ~türlü 

masrafı ~ da

hil olduOu 

halde:. 

, 

HEREK E Kumaşlan 
lngiliz kumaşlarından cinı itibarile biç farksızdır 

l 
\ 

H E R E K E Kumaşları 
logiliz kumaşlarından yarı yarıya ucuzdur 

mal 

edilmiştir 

!pekiş 'indir .. » 

H E R E K E Kumaşları 
~ 

~ 
Avrupa kumaşlarına nazaran daha sağlamdır 

« Bu iş te 

. -
3386 

Piyasanın en büyük, en ucuz: 
en moda eşyalarının 

YERLi Ankara da 
ve Avrupa çeşitlerini Çocuksarayı caddesinde 1 

İstanbul' da 
Bab çekapı 'da l Beyoğlun'da ] istiklal caddesinde 

Samsun'd• 
·od• 

Bankalar caddell 

ANCAK 

( Sabık Şamh ) 

Müessesatında 
bulabilirsiniz. 

Fiatlarını 
Tetkik Ediniz. 

Telefon : 25203 - 24202 ~ 

............................. 343~-mrı111111111111•~"' 

Sadık Zade Biraderler 
VAPURLARI 

Haftalık İZMİR sürat 
muntazam postası 

Lüks kamaraları havi 

Sakarya 
vapuru C t • 

27 Mayıs umar eSJ 
saat l 6 da Galata rıhtımından doğru 
(lzmir) e hareketle pazar günü iz· 
mir·e muvasalat ve pazartesi günü 
lzmi ı 'den hare~ etle Salı günü lstan
bula avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
, ::::::::::::····-···· .. ····················································································, Meymenet hanı altında acen-························· .. ················ .. ··················································· . 

ii Baharın bütün güzelliklerini :E talığa müracaat. Tel. (:ı1~?134 
1

1; kuca§ında tophyan iil-============ ~ " il 

~ Zümrüt Yalova Kaplıcaları ~i SEYRiSEF AiN 
•• =· ·-----------· is Hayat ve neş'e sa~an kaynaklarını ii ~leılı:ezi idaresi Galata köprÜL3$1 n 2623 

ŞubeA, Sirkeci l\Iühürdar zade ifan 22540 li özliyenlerine a~ı. H 
' (2197) , ,. __ l_z_m_i_r_·_M_e-rs_i_n_P_o_s_t_a_s_ı _. 

z~;:;g~id';k'V'iiiY'~ii~=a;~= 
Zonguldak Mitat Paşa mahallesinde Gazi Paşa caddesinde 

klin (11840) lira kıyme tli idarei hususi yenin çıktığı kendi bina
sı 7 • 6 • 933 çarşamba g ünu kapalı zarf usulü ile saat 15 te da
imi encümence ihale edilıaek ye bedeli 933 ıeneıi içinde üç 
taksitte ahnmak üzere satılığa çıkarıldığı ilan olunur. (2312) 

ANAFARTA 
26 Mayıs Cuma 10 da idare 
rıhtımından kalkar. (2372) 

Sahibi: Mehmet Asım 
Neşriıtat müdürü: Fikret Adil 

V AKIT Matbaası - lıtanbul 

- KAHVENiZi 
1 Kurukahveci hanı altında 

J. Kurukahveci hanı sahibi 

KURUKAHVECi 
Osman Efendi OAlu 

A. 1 H SAN 
& Ma§azasından Ahnız 

~"1111111!••••••• Halis ve rtefistir. •• -;;;;;;;;.. ____ ....;; __ ~ 
Hililiahnıer Konseri 

TEPEBAŞI KIŞLIK TiYATROSUrtDA I<_. 
27 Mayıs Cumartesi akşamı saat 21 bU~u dııJI 

Eftalya Hanım Ve Sadi Bey T arafı~esı gii,,u 
Davetiyeler her gün I Iil~liahmer Beyo~lu merkezinden ve ~uına .. 5, 

öğleden sonra da tiyatro ~işesinden tedarik cdilehılır. :-Jı • 

1 Devlet Demiryolları . gi" 
1 rıPC: " 

Id . . - bd . . d . . . . n ef/ e l pi 
aremız memurm ve musta emıoın t e avısı ıçı . kir•• ., 

decek doktorlarımızı nakil etmek üzere bir otoıu~b~I ,ısııı 11', 
cağını evvelce ilin etmiş idik. 21 - 5 · 933 pazar gunu ~ gOPO~ 
talip müracaat ettiğinden münakasa 28 • 5 • 933 pa~a liğ' "' 
talik edildi. Şartnameler Haydarpaşa lşh..tme MüfettıŞ . ır 
minden alınacaktır. ofett•f 

lstiyenlerin ye•mi mezkQrda aaat on beşte mezkur 
111 

ie müracaatları. (2328) 


