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Dun sonuncu kcşidesinde eo büyük ikramiye 
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u numaralıbilctin bir parçası Dolmababçe 
aarayı levazım memuru lsmail Ef.de diğer bir 
~ar~aaı da Si~opta Arif hoca zade Ahmet B. 
edır.300001ıra 918 numaralı bilete çıkmıştır. 

~ - Çıknnlar iç sayıfamızdadır -

Yaşington' daki toplantı 
Amerika hükumeti iktısadi mese
leler toplantısı için hazırlık yapıyor 

;; 

c::: 16 na Yal • Sayı : 5478 Tahrir Telefonu: 24379 Çarşamba ' 12" i s A " - (4 üncU ay} - 1933 
idare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kuruş 

Köylerde Okutma Seferberliği Başlıyor 
Muhiddin Bey K k ı • d 

Ui~d;:ğ'da .. aça çı ar peşın e Osmanlı Borçları 
Türk .. F ran-s-ız-do-s--t-lu_k_m_uahedesinin 

Kış sporlarına rağ- Oteki ile alakadar yeni 
... ~%'.' ~L11~~~·lu;:-buH::~~~\:~: hetuyandırnıakiçin bir şebeke daha çıkarıldı! 
kiyenin Paris büyük eıç·si Suat bey Yapılan seyahatta ne müş- • • • • • • 

Fransa tarafından yakında tasdiki 

ile Fransanın Ankara büyük e!ç si küller ve neler gördüler? Istanbulda bu keyıf vencı ıçkıden kıloda 
kont de Cbambrunu kabul ederek 
kendiJerile dün parafe edilen ve Meml~ke:i~.izde .. kay~k spo~la- 700 lira kazanıyorlar- Amerikada 
eglebi ihtimal yakında imzalanacak rmm tamımı ıçın gostenlen alaka . 
olan Osmanlı borçlara itilafoamesi ~e yapılan teşebb~lerden muhte- kilosu 17 bin liraya Satılıyor! 

Frana. •eflrt hakkında srörüşmüştür. lıf tarihlerde uzun uzun bahset-
Md·de Chaınbıun 1 ürkiye - Frarsa dostluk muabe Pa;:.~ef~~;tz miştik. Baştan başa bir sıhhat 

ename · f f kaynagwı olan karlı dağlar bütün 
sının rar.s1 tara ından tasdiki bazırlanmakladır. 

Başvekilimizin izahata ecnebi memleketelrinde gençliğin 
Ankara 11 (Hususi) - tugün fırka grupunda öaşvekıl lsmet en heyecanlı en temiz spor men-

Paşa Hz O . l: 1 k t'· b. k 1 b ~ 1 balarından , ve mekteplerinden · sman ı orç arının a ı ır mu ave eye ag anması 
pe~eluin n nibayct bulc!uğunu ve mukave'enin on Nisanda birisini teşkil eder. Bunların ara -

er ste parafe edildiğini bildirmişt ir. srnda yalnız memleket gençliğine 
~~~--~~~~-~~-~~~-~-~-~~~~~~~~~~~~J mhh~ve~ehle k~mcy~, a~i 

Hatalarımızı Çı·n seddı· zamanda seyyah ve heveskar ceı -
bi dolayısile bulunduğu memle -

görelim kete mühim iktisadi menfaatler 

J ı temin eden mevkiler de vardır .. 
Şüphesiz hatırlardadır. Bir iki apOD ar tarafın- Bizim Bursamız için de Uludağ 

ıen~ evvel İnhiıarların birleştiril· 
llleaı Ve inhisarlar bütçelerinin u- dan aşılmak üzere 
mumi b ·· utçe içerisine alınması 
mevzuu bahıolduğu sıralarda s - Mak rad~ b d ~u sat Çinlileri muahede 

.. ---, .ura an bir çok itirazlar 
~kaelmıfti. Bazıları teknik nok _ yapmıya mecbur etmek mi 
t~ı nazanndan böyle bir birletme· 
?nh•n. doğ~ olmadığmdan, bazıları 
ı ıaar ıdareleri ticari mah' tt .. ıye e 
mueaseaelerden olduguw na .. 
b.. gore 

utçeleri umtım· b.. · · . l d ~ 1 utçe ıçerıııne a-
ın ıgı ıurett b ·· ... l e u muesıeselerin 
l•r •~amıya.cağından bahsetmiş -

Büt\in b .. 
hüL~ u ıtırazlara rağmen 

ımlh t e v 1· . 
bir vekal . e. mec ısçe ınhiıarlar 
)~ t . ın ıdaresi altında top -

ı.. nhıaarl b·· l . bütç l ar utçe erı umumi 
bikinedye ah ın~ı. Bu kararların tat -

en erı h ·· Reç.me • • enuz bir sene bile 

d 
mı§tır. Bununla berab 

ra an k er a
d geçen ısa zaınan içinde ·• 

areler v b .. t 1 ı 
na k e u çe er üzerinde alı· 
d n ontrol tedbirlerinin ne k 
.a.r Yerinde old w .. . a· 

TOKlO, 11 (A.A.) - Dün büyük 

Çin seddl boyunca dört noktadan ga
yet tidcleW mııharelleJeı- ollllUf&ur. 

Çlnlllrr, iki defD Sahochlao'dakl meni· 

lerlndcn çıkarılm1'lardır. Japonlar, Çin 

lilert büyUk aecJ boyunca top menzili 

llcrla1ne kadar ettrme~e çalışmaktadır· 

l:ı.r. • 

Bu wlgraf iki ay evvel Çin top
rağına doğru yürüyen Japonların 
Çin setleri önünde duracakları hak 
kındaki sözlerinde de durmadıkla
rını gösteriyor ve anlaşılıyor ki U
zak Şarkta muharebe kesilmekten 
daha çok uzaktır. 

Japonlann bu yeni taaITuzla 

maksatları asıl Çin topraklarına a-

Vali Muhiddin B. 
Uludalda •• 

bir müddet sonra hem sıhhi, hem 
de iktisadi faydalar temin edecek 
derecede güzel ve müsait bir im -
kan teşkil etmektedir. 

veaalr• 

lır, N· k. ugunu gostermış _ 
ıte ım M·· k. . •on us ırat mhisarında 

Z8.Jlıanlard ·· 

Bursanın 1stanbula yakınlığı, 
sonra ayni zamanda tabiatin en 
güzel yerlerinden birisi olması Kaçakçılık ı1ıerlle nıefpl olan GUnırGk Yenişehirde eroin 

(Devamı 10 uncu aayıfada) muhafaza tqktlAtı kumandanı Seyfi P,. bulunan ev 
ZİYet b a goze çarpan va -
lilidı· k~ hakikatin en açık bir de

r ı t h. tarları ev ıt ve mürakabe aleyh 
kil ed nb~ ~ar~ı haklı bir cevap teş

e ılır. 

Müskirat . h. 
İatenıi A A ın ısarı likör yapmak 
t f. la bu .. ur. F k .' esasa ıtıraz yok-
dare.,.~ at lıkör yapmak için bu i-.. 1n be d Jııponlar Ç n seddlne dört yerinden 
Ceğj • r §ey en evvel düşüne • taarruz ediyorlar 
•-- ~ey nıeml ... k t .h . 
e~ekt· ~ e 1 lıyacını tayin yak atmak değil, aylardanb~ri sii-
lled.. ı. Bu ihtiyacın derecesi se· 'h" llleaela . . b ıüklen~n muharebeye bir nihayet 
~~ ayet elli b~ır~ı el~k~in litre ise vermek olduğunu muhakkak ad -
ır fab ·k n 1 re 1 or yapacak edebiliriz. Çinliler Çin sedlerinin 

llliktar rı a kurulabilirdi. Şayet bu arkasına atılacak Japon ordusu ta
ı · •arfedT d f ata lüzum g··· ~·rı·· e azla istihsa- rafından can ~vlcrinden tehdit e-
eısese 

10 
oru urae yapılan mü· dilecekler; bu suretle J aponyanın 

F e.kat ~ra~an ~eni!letilebilirdi. bugiine kadar işgal ettiği toprak
nıaınt§hr ;~ıaar ıdareıi öyle yap- lan terkeden bir muahcdeye im
la.r üzeri· ır takım hayali hesap· za atacaklardır. Japonyanm iste -
serın .. y ~h Yarım milyon lirayı ölü digJ.i budur, muvaffak olacak mı? 
'· ~ O.& e al' k na Yapıldık ıne oymuştur. F abri- Bunu yakında göreceğiz. 
l'lın fa k tan sonra bile bu hata· ·-==~==~~=~=~~~~ . r ına 1 •- ---
ınhiaa 'd varı ma.mııtır. Ancak G d ' T k 
lllürak ~ areleri tevhit olunarak an i ye ut un 
dır k' a e altına girdikten sonra - 3 K A O J N 1 Yani h k hr.Cari 1t are et anlaıılmıı -

p olan cihet §Udur ki bugün 
Mehmet Asım 

(Devamı 2 inci sayr!adadrr} 

(Bugün 8 inci sayıfamızda 
batladı) 

DİLİMİZ 
Eroin kaçakçılığı meselesi üze- \ iıinde meydana çıkarılmı§ ve ek· 

rinde zabıta bütün f aaliyetile tah· serisi Rumlardan müteıekkil olan 
kikatına ve arattırmasına devam şebekeden daha başka ve daha 
etmektedir. Ayni mesele üzerinde mühim bir şebekenin mevcudiye -
gümrük muhafaza idaresi tarafın· tinden şüphe edilmiş, ve derhal bu 

ANKARA. ıı cA.A.ı - T. D. T. cemi- dan yapılan tahkikat tamamen ikinci şebekenin izleri üzerinde 
bitmiş, evrak ve maznunlar polise yürün.meğe batlanılmıştır. Bu iki 
verilmiştir. şebekenin biribirlerile alakadar 

= 28 inci liste = 
yeUnden: 

Kar,ılıkları ~ranııcak Anlı~-a ' e Fıınıça 
kelimelerin =s numaralı llst~I oııdur: 

l - HABIT (llAl'T) 

z - llACll\f (llı\CJI) 

S - HAiL (llA 1:"LULET'ten) 

4 - HAİZ 
5 - HAl\11 (1111\IAl'E'drıı; 

6 - HAPİS (llAPS} 

7 - HARÇ 

8 - IIA..,AC 

9 - HASLET 

10 - IIA 1)1 (HAS:ll) 

11 - lL\STE (IIASl',\) 

t:? - HA7..-\S 

13 - 11.\ZtXI~ 

U - llA\'I 
Llatelerdr. rıkan kf'llmdrrden manaları 

birden fnıı:IA olanlann her mllnO!ll lc;-ln fl)'rl 

karşılıklnr ileri rillebUlr. 
f\ar,ılık gllndrren utıarrıı göndrrdlklrrl 

karııılıklardan duyulmu:ı 'c l~ltllmt, olmıyan
hırm hnngl kaynııklnrdıtn nhn•'ı~n· tıll:llnne

lerf rica olunur. 
(Bulduğumuz kcllmcleı n : okuyucuıarr· 

mızın gönderdikleri karıılıklar ~'linci aayı
tamrzdadır.J 

Eroin kaçakçılığı ve eroin imali (Devamı 7 inci sayıfada) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Acaba sıkıca baAhyabilecekler mi ? 



Sayda: 2 

Ha talan mızı 
görelim 

( Bıı:tm:ı.kaletleo devam) 

natarun mes'uliyetini iktısadi buh
rana yükletmek istiyenler vardır. 

VA KIT' ın - Hususi Telgraf !arı - - -- -
Fakat iktısadi buhranın likör fab- K •• 1 d M •f s f b 1 e w e 

;~·~E!=~~~::~~~:;.;~~~~· oy er e aarı e er er ıgı 
0~:0h:::;:::a~:::~!·::t Köylü ve aşiret çocuklarının tahsil-
laka bir itin her cephesinde mü-

1 1 
• • • db 

:.:~ı:~~.~:.:.·:.~!;~:ö:~::;~~:: lerini il er etme erı ıçın te ir alınacak 
yacak, bunların hakiki kıymetleri
ni takdir edebilecek, bir menfaat 
peJinde dolaşan mütehaıs11larla 
doğru it gören mütehassısları bi
ribirinden ayıracak kabiliyette bu
lunması şarttır. Zira herhangi bir 
teşebbüs olursa o~un bir değil, bir 
çok mütehusısların reylerini al
mak icap eder. iyi şarap yapması· 
nı, iyi likör çıkarmasını bilen bir 
mütehuaıı bunların en ucuz fiat 
ile nerelerde yapılabileceğini ve 
yapılacak fabrikanın ne büyüklük
te olması lazım geldiğini tayin e
demez. İtin teknik cihetile iktısa
dt cihetleri ba,ka başka Jeylerdir. 
Binaenale~h idarenin başında 

olan zat herhangi. bir te§ebbüs i· 
çin ne gibi mütehauıılara müra· 
caat edeceğini bilen, bu ihtisas 
aahiplerinden alacağı fikirleri 
toplıyarak doğru bir hüküm çıka
rabilen, nihayet verdiği kararı tat
bik edebilen kimse demektir. 

Fakat Müskirat inhisarında gö· 
rülen vaziyet ıunu gösteriyor ki li· 
kör veya tarap fabrikası yapılır • 
ken bu idareye ne kadar ve hangi 
ciıulerden likör çıkarmak lazım 

geldiği noktasında ciddi hiç bir 
tetkike lüzum bile hiuedilmeımiı -
tir. 

. .• :ılumdur ki İnhisar likörleri 
içinde bir (muz likörü) vardır. i
dare yirmi bir tü~lü likör araıında 
muz denilen meyvadan da likör 
çıkarmağı unubnamııtır. Yalnız 

bu lrkörün mevcudiyeti bu fabri
kayı yapanların henüz müskirat 
inhiaarınrn tetkilinden maksat ne 
olduiunu anlamadıklarını göste -
rir. Çünkü inhisar idaresinin likör 
çıkarması memleket meyvalarına 
yeni sarfiyat yolu bulması içindir. 
Yoksa memleketimize hariçten ge
len ecnebi meyvalarına memleket 
içinde fazla sürüm temin etmeğe 
çalıpnak için değil. O halde en 
ziyade sarfiyatını teşvik etmek la· 
znn gelen milli meyvalarımız han
gileri ise inhisar likörlerini de on
lara hasretmek icap etmez miydi? 

Memleket ihtiyacı için üç, beş 
türlü iyi likör yapmak kafi iken 
inhisar idaresi muz likörü yap
makla da kalmamış, likörlerinin 
cinaini tam yirmi bire çıkarmış, ta
bii likörlerin cinsi çoğaldıkça bun
lar için ecnebi me.mleketlerden 
getirilen ıiıelerin miktarı ve sar • 
fiyatı da arttrrılmııtır. Halbuki in
hisar idaresi likör fabrikasını 

memleket ihtiyacı çerçeve3İ dahi
linde tutmuı olsaydı buradan ik -
tısat edeceği sermaye ile belki de 
bqlı başına bir ti!e fabrikası 
yapabilirdi. ' 

Ömründe bir küçük dükkan a
çıp idare etmemiı bir mirasyedi
nin hevese gelerek bin bir türlü 
pavyonu olan büyük bir mağaza 
açmaıı ne ise bizi.m inhisar idare
sinin yirmi bet bin litrelik bir f ab
rika yerine dört yüz bin litre mal 
ç*aracak bir fabrika yapması o
tlar. Daha memleket ihtiyacı çer· 
çeyesi dahilinde teıiıat yapıp tec· 
rübeye girmemi§ olan bir idarenin 

. ·~i zamanda ticaret aleminde a-

Bu maksatla seyyar mektepler de ihdas edilecek 
ANKARA, 11 (Hususi) - Ma- kak olan köy zeki ve istidatları • teplerde vazife verilecektir. 

arif vekaleti sen günlerde memle- nın yerlerinde sönüp ıitmelerine Liseleri ikmal edenler de teba
kct:n irfan aeviyesinin yükıelme • meydan vermemeği, köylerden rüz edecek iıtidat ve temayüllere 
sini temin bakımından çok mühim memleketin idari ve siyasi tc§ki • göre vekalet tarafından muhtelif 
iki kanun layihuı hazrrlrmağa l&tında, ilim, fen, so.n'at hayatın- tahsil müesaeaelerine gönderile • 
baılamııtır~ da mühim roller deruhte edece!< cekler ve yüksek tahsil hayatlar:n-

Bu leyihalardan birincisi; ilk güzideler yeti~tinncği de dü§Ün • da da vel<aletin himaye ve yardı -
tahsillerini bitiren köylü çoc\!k • 1 müş!ür. Umumi ve mesleki, orta mına mazhar obcaklardır. Bu hi· 
lardan zeki ve iıtidatlı olanlara ve yüksek tahsil müesseselerinin maye Avrupada ihtiıas tt.hsili yap 
tahsillerini ilerletmeie imk.in zaruri olarak şehirlerde 2.Çı!ımıf ma.k derecesine kadar gitmekte • 

1 
vermek maksadile hazırlanmakta· bulunması yüzünden daha ziyade dir. Orta mektebi ilanal edemiyen 
dır. Türkiyede nüfusun &§ağı yu • ~chir çocuklaı-ı istifade emıekte • köylü cor.uklar aan'at mektebinin 
karı üçte ikisi köylerde veya ha • dir. Köy ve kasaba çocukları ise köy şu":elerine gönc1erilerek veli -
ynt şartları itiberile köylerden yalnız bir ilkmektep tahsiliyle ik- leri arzu ettikleri takdirde tahsil -
pekaz istifade görebilmittirBugün tifa mecburiyetinde kehyorl'1Tdı. lerini tcmamlama3a mecbur edile-
ya§aamktadır. hazırlanan bu müMm kanun layi - ceklerdir. 

Saltanat devrinde bu mühim hası vekalete, mes!ek rr.ektepleri
ekıeriyet her hususta olduiu gibi ne ve orta tahsil müesseselerine ve 
talim ve terbiye hususunda da ih- ya bunlara merbut p~ıuiyonlara 
mal edilmittir. Vilayetler huausi hazırlanan bir talimatnameye gö· 
idarelerinin masraflanna en bü· re her sene tespit edilecek nis-
yük haddile ittira:k eden köyler pe~ dahilinde köy çocuklarından 
buna mukabil maarif nimetin:ien meccani leyli talebe almak salahi· 

Muallim mekteplerini v~ liseyi 
ikmal edemiyenler de köy mual • 
limleri için a~ılan kurslara ve mu
allim olarak köylere tayin edile • 
ceklcrdir. 

A,ıret ~ocuklar1 l~ln 

pek İ5tifade görebilmiftir. Bugün yetini vermektedirA Bu layihadan ba§ka aşiret ÇO· 

terbiye sahasında.ki tecrübe ve tet Layiha kabul edildiği takdirde cuklarını da okutmak ve hunlar • 
kikler gö.termiştir ki umumiyetle hazırlanan talimat mucibince se· 
köylü çocuklar 19-ruında yüzde iki çilecek köylü çocukları zeka, isti· 

dan istifade etmek için çok mü· 
him bir layiha dahn hnzırlanmı§· 
tır. Halen talim ve terbiye heye • 
tince tetkik edilmekte olan bu la· 

r.ispetinde fevkalade J:eki sahibi dat ve kal:Rliyetlerine &öre: 
olarJar çıkmaktadır. Halbuki T.ür- 1 - Mmtaka san'at mekteple· 
kiyede bugün mevcut tahsil imkan rinde bu çocuklara mahsus açıla • yihanın esasları alikadar makam· 

ca gizli tutulmakta ise de layiha -
nın çok kuvvetli esalan ihtiva et • 
tiği anlaşılıyor. Öğrendimize göre 
mevsim mevsim yerlerini değişti • 
ren aşiret çocuklarının okutulması 
için seyyar muallimlikler ve mek· 
tepler ihdai edilecektir. A~iret ço
cuklarında görülen· yükıek zeka
lılar köy çocukları için hazrrlan::m 
lıiyihada oldu~u g:bi tedricen yük 
r.ek ve san'at mekteplerine alına • 
caklardır. 

ve vasıtaları memleketin münev - cak 9ubelere verilecekler. ,.. 
ver zümresinin ancak bet altı mil· 2 - Muallim mekteplerine ah· 
yonluk bir kütle içinden yetitme " nacak. 
sine imkan vermektedir. Köylü ço· 3 - Liaelere yerlettirilecekleT. 
cuklarımız aruında istianat zeki Mıntaka san' at mekteplerinin 
ve istidat gösterenleri seçerek, i· köy ıubeıi çocuklan köylerde ge
lim, san'at, idare ve ıiyuet ıihi çer r'\n'at bilgi ve melekeleriyle 
muhtelif sahalara hazırlanmaları teçhiz etmek gayesini istihdaf 
için buna ıöre okuma derecelerin- eden ameli bir program takip e
de yürümeleri bu yeni li.yiıha ile decek ve bu şubede tahsil müddeti 
imkan dahiline ıirmit ve istisnai mümkün olduğu kadar kısa ola -
zeki ve kabiliyetrin tebarüzü on caktır. 

iki milyonluk köylü tabakasına da Muallim mektebinde yeti~n Layihanın yakında vekiller he
teJmil edildiii ıibi ayni zaman- köylü çocuklara ya kendi köyünde yetine sevkedilmeıi heklenilır.ek
da demokrasi esaslarımıza uyıun ve ya mmtak~ı dah;l;n-'eki .mek- te~;r, 
bir İ! görüJ:müt olacaktır. 

Laytha tamamen bu maksatları C. H. F·. lıtieclis örupunda 
gütmekte ve Maarif vekiletinin ...... -·••••••••••••••••••••••··-······--·····••••••••••• .. ••••" 

tedrisat sahasındaki umumi ıalah Borçlar 1 · · 
ve inkişaf planının maddelerinden 1 m ese esı , eroın 
birini tefkil etmektedir. 1 k l •• •• •• ld •• 

Vekalet köyleri mümkün ol - caça ÇJ ıgv J goruşu U 
duğu ka'dar kııa bir zaman zarfın-
da ilk tahsil nimetinden müstefit 
etmek için tedbirler alırken cemi -
yete çok f aydah olma lan muhak -
""""""'"~......,..ii&MIPHI Killi WAIAAW4~ 

sırlarca ya§amıı büyük beynelmi -
lel müesseselerle rakabet edebile· 
ceğini düşünmesi ve o yolda hare
ket etmesi daha çayı görmeden 
paçaları sıvamak değil midir? 

Şarap meselesi ise likör işin • 
den daha hafif görünmüyor. Çün
kü hariçteki hususi müessneler 
sarabın kilosunu on kuruşa male· 
derken bizim inhisar idaresinin o· 
tuz kuruta çıkarabilmesi hakika -
ten hayret edilecek bir teydir. 
Maliyet fiatlarında bu kadar mu· 
vaff akiyetaizlik gösteren bir idare 
çıkardığı mallar ne kadar nefis o· 
lursa olıun piyasada nasıl kendi
ne mü,teri bulabilir? Bahınıw 
memleket haricinde na.ad rakabet 
etmek hayallerine düıebilir. 

Mehmet Aaım 

--·-
Başvekilimiz borçlar mukavelesi, 
Sıhhat vekili de kaçakçılık hakkında 

izahat verdiler 
ANKARA, 11 (A. A.) - J kavelenin dün, - 10 Nisanda -

C. H. Fırkaıı grupu idare heyeti Pariıde parafa edildiğini fırka • 
riyasetinden: ya bildirdi. 

C. H: Fırkası grupu bugün öğ - Dahili istikrazm herkeı ıçın 

leden sonra Afyon mebusu Ali tamamen ihtiyari olan yazılma 
Beyin riyasetinde toplandı. Sıh • muamelesi araya bayram tatili 
biye Vekili Refik Bey uyuıturucu girmesine rağmen memlekette iyi 
maddeler kaçakçılığı olarak son karıılandığını söyledi. 
günlerde meydana çıkan vak'a - Fırka yeni istikrazın faydaları 
ları kısaca izah ve mücadelenin iyice anla!ılmak için umumi • 
gittikçe tiddeti arttırılarak idame yetle daha çok çalıılması arzusu • 
edileceğini beyan eyledi. nu aösterdi. 

Bundan sonra Ba~vekil lamel Yeni aene bütçesinin Mayıs 
Pqa günün harici meseleleri hak • ortalarına kadar bitirilmesi mev • 
kmda kısa malumat verdi. Os • zuu bahsolclu. Mebuslar yeni se • 
manh borç.larmın kat'i bir mu • ne için bolluk ümidi veren güzd 
kaYeleye bağlanması meselesinin havaların netesile müzakereye 
nihayet bulduiunu ve kat'i mu • I nihayet verdiler . 

Istanbulda 
Maliye teşkilabnın genif' 

letilmesi zaruridir 
ANKARA, 11 (Hususi) --' 

Maliye Vekaleti İstanbul defter• 
darlığı teıkilatı layihaamı hazır• 
lamıya 'ba~ladı. Layihanın esaı • 
larına göre mevcut te§kilatm ge • 
ni~letilmeai zaruri görülmü§tüt'' 
tahsil ve tahhik kolları kuvvet • 
lendirilecek, yeni memurlar ah ' 
nacak, defterdarlık muamelatı• 
nın asri ve muntazam bir tekil • 
de yürümesi temin edilecektir. 

Haber aldığımıza göre mal nıii
dürlükleri ta.\viye edilecek ve Is' 
tnnbul dahilinde mmlakuı genit 
olan maliye tahsil şubeJeri adedi 
a.rttırıl:ıc:ıktır. 

Ticaret kongresi 

rvlurahhaslarımızın bir 
kısmı bugün şehrimizLe 

ANKARA, 11 (Hususi) -' 
Roma.da toplanacak olan bcynd • 
milel parlnmentolar ticaret kong • 
resine İ§tira!< edecek murahhas • 
Jarımızdnn bazıları lııtanbu!a ha • 
reket ettiler. Dura ela kalan he' 
yet azası da cumaya ka=.ar htan • 
bulda toplanact.l:lar ve ltalya;·o 
hareket edcce!d:rdi:-. I·.cyct t!/ 
Nisanda toplanacak ofo.n konfc • 
ranstıı hazır bulunac:..'·tır. 

ft.dıiye ve Dahiiiye vek:! .. 
]eri Ankarada 

AN K ARA, 11 (Hususi) 
Adliye Vekili Yuıuf Kemal f.1 
bu sabah, Dahiliye Vekili Şiikriİ 
Kaya Bey de nk§am trenile şeh • 
rim:ze geldiler. htanbulda veki -
letler erkanı tarafmdP istikb~l 
edildiler. 

Amerika için kontenjan 
ANKARA, 11 {Hususi) -' 

lkt!saı Vekaleti tarafından Ame -
rika birle~ik hükumetleri için ha : 
zırlanan kontenjan listesi heyet• 
ve!dlece kabul edilmiştir. Yarın -
ki resmi gazetede neşredileccktit• 

Kaymakamlar değişece1' 
A N K A R A, 11 (Hususi} / 

Çok kuvvetli bir şayiaya gör" 
kaymakamlar arasında yakıncl• 
esaslı ve geni~ değişildikler yapı -
lacaktır. Bu arada lstanbul kaY" 
makamları da vardır. 

• 
Avrupaya telgraf ücretlerı 

A N K A R A, 11 (Hususi} / 
Avrupaya çekilen müstacel telg" 
raflar bizde üç misli ücrete ış: 
biydi. Vekiller heyeti bunu i1'• 
misli ücret olarak kararlaştınnıt • 
tır. 

Münhal meb'usluklar 
A N K A R A, 11 (Hususi) / 

Münhal mebuslaklar için takar • 
rür etmiş vaziyet yoktur. Bu haft' 
içinde belli olacal~tır. 

Vatandaşlığımıza kabol 
edilenler 

ANKARA, 11 (Hu~usi) / 
Romanya, Eu}g3rya, Rusya, °Y": 
goslavya muhacirlerinden 924 İl 
lim şa '!sın vatan:la~lı«ı:nıza J<J" 
bulü Vekiller heyetin~e taaviP I' 
dildi. 



iŞARETLER 

inkılapçı san; at ve 
inkılap fırkası 
İnkılapçı san'at adamı yeni . ' 

ıan at kültürünün yeni kıymeti 
demektir. İnkılap havasının yük -
seld'w• b. 

ıgı ır memlekette gövdenin 
de~· · 

gışrnesınden sonra sıra ile ka -

Piyasada 
Tütün hakkında 

Arnerikadan haber nun, iktısat, dil değismeleri biri
birine uyg b. d .. ~ h ı· . 1 un ır ızı a mı a a -
caktır s· . . b. f d ' · ır cemıyetın ır tara - 1·y1• tesir bırakma ı . 
tan pek ·ı . b. . 
k ı erı, ır taraf tan pek gerı Amerika dan gelen bir haber ls-

65 köylü 
Aleyhine açılmış 
bir dava : Yarın 

Sayıfa: 3 
======'=======--~=-=,_.....,,.~--:-

Çorum' da 
Suçlular iftiraya 
uğradık diyorlar 

Italya - lngiltere 

Muahedelerin yeniden 
tetkikinde bir akrabalık 

meselesi 
/'jarrreb' de c·ıkaıı J utarnjilLt 

.:;) ~ 

gazetesi yn.zıyor: 
1r..-rillere nazm Lord London· 

"' 
derry zencin bir adc.mdır. Kc:.ı· 
disi Ulstcr'lidir ve Puritain 
mezhebindendir. Bu itibarla Va · 

Doğum tarihleri soruldu Iera'nm ırıandayı birleştirmek 
siyao;etine ve bu suretle iktidarın 

CORUM, 11 (A.A.) - Ağır ce- . alınası mümk" d ".ld' E ·ı . un egı ır. n 1 e· tanbuldaki tütün tacirlerini olduk· 
rı tekn'k · · d h 1 ıçın e mesela bir klan ç.a endişeye düşürmüştür. 

Ortada yüz bin liralık bir 
malın mevcut olduğu 

iddiası vardır 
Katüliklerin dine geçmes n':! 

za ~ahkemesinde Bursalı Eminin kat'iyyen razı olamaz .. Lord i • 
muhakemesine devam edildi. natçı bir adamdır. Başvekil Mak • d ay~tı düşünülemez. Kanunların- Bunun da sebebi Amerikada 

da lıberal, iktısat sisteminde feo . son senelerdeki tütün vaziyetidir. Yarın İstanbul dördüncü hukuk Maznunun doğduğu tarih ile clonald'ın üzerinde mühim bir te • 
mahkemesinde Bakırköy civarın· mahkumiyeti olup olmadığının siri vardır, ve söylendiğine göre, al bir cemiyet hasta demektir. 

1 
Am~rikalılar bilh.~s.~a 93~ de A-

F elsefesi skol:- t'k d'l ~. · merıkaya gelen tutun mıktannın 
d b · as 1 

' 1 egı mo· azalması ve fiatlerin artması üze· 
da Mahmut B~y nahiyesine tabi anlaşılması için Bursaya çekilen onun mütemedidir. 
Kotranya ciftliği sahibi Resneli telgraflara henüz bir cevap gel • Lord Londonderry karısı cihe • 
Osman Be~ tarafından Şanlılar ve ıınediğinden yeniden tekit edilme- tinden Macar asaletine mensup· l ern ır cemiyet öl::üz baslı insan- rine tütün ziraatine fazla ehem • 

Ayayorgi köylülerinden altmış beş sine knrar verildi. tur, ve rivayete nazaran, in -
k . · l h' l ·· d haleden . K · k" . . .. 

ar ne zanıan b. · · ı b ır cemıyet kurar ar- miyet vermişler ve çalışmıya aş· 
sa 0 zaman Ya§amıya hak kazana- lamışlardır. 
caktır. Bu çalı~.ma sonunda bu s~ne 

Türk ink ı~b Amerikada yüzde yirmi beş nıs · ı a ının akızı, bu akı· 

ışı a ey me ~<:~.an rn~ a e Res· Hafık kazasının urte~ır o- I giltere kabınesınde Macar mut~ • 
men dava!lı gorulecektır. V b yünden "Ezanı Muhammedıye şe- lebatını müdafaa edenlerden bı • 
neli Osman Bey, bu da~a~ında d~ rik koşan, başımıza fapka vuran 1 ri:::idir. 
köy ahalisinden 65 kişının kenl 

1 
hükumeti dinlemeyiz,, diyen Bek· Lord Londonderry Geçen sene 

t f d l · · ınüdaha e Ah H d M 1° · asarru un n .;ı arazıye . 1 taslı ve arkadaşları met, a· Romaya gitmiş, ora a uso ını 

şa ayak uydur . · d'ld pelinde fazla tütün ekilmişti.r. . 
hukuktan c tat~· cemkıydet 1 en, . Amerikadaki hu vazıyetın 
d ' s e ıgme a ar tepe • memleketimizdeki tütün satışına 

en tırnafia d w• • dd' d l T" . ::. egı§ıyor. da tesir edeceğini i ıa e en er 

ı urkıyede inkılapçı edebiyat vard1r. 
u:ı ı . 'dd. ·ı b üdahalenın ~ k'ld.l . . l k ı e · c erı ı ıası e, um san, İsmail sorguya çe ı ı er. tarafından samımıyet e arşı an • 

men'ini istemektedir. Suçluların "muhtar ve azaları mıştır. Lord, İtalyan Başvekilile 
· pat için b h 1 A Osman Bey, davasını ıs d w• t'. lim dedikleri için onla· bugün mevzuu .a so an vrupa 

ya nı:: edeb·ı t ı· 'k r l\ıtaamafı'h dün bu hususta gö-ya ın po ıb a sarına 
geçınesi değildir. Bununla bera . rüştüğümüz bir tütün taciri dedi 

her edebiyat tekniği icinde olırun· ki:_ Amerika bizim çok büyük 
la;masr demektir. - "" ,.e kuvvetli müşterimiz rl~ğildir. 

· den na- egış 11 e " · · T l · · 
eski kazt>.sker mahkeınesın rın iftiralarına uğradıklarını, öte· meselelerını ve una . _mese esını 

Geri teknikli bir inkılap edebi- Ben kendi hesabıma bunda hi~ 
Yatı fa~da yerine zara~· ve:·ir. Eğer bir fevk~lftdPlik bulmuyorum. Çün 
ustalann elinde clelYilse geri teper, kü yalnız Amcrikad~i değil bütün 
s~vimlilik yerine c:n ~ıkıntısı ve- dünya.da da tütün ekimi hel' ne

ip maı·ifctile alınmış bir budutna- denberi düşmanlıklarını söyliye. görüşmüştür. M~s?lını, Avru.~a 
me göster.miş, buna karşı .köylüle· k . 1 ~ tt•l meselelerinin ballının ancak bu • re m tar e ı er. 
rin vekili, bu davanın sekız sene • yük devletlerin anla§arak küçük 

clenlıeri clcv::ı.m edan üçüncü hu - Romen seyyahları ve devletlere tazyik yapması suretile 
kuk mn.lıkemesindeki bir dava ile kabil olacağı hususunda iknaa 

rır. Edebiyatta teknik samJdıaı gi- dens~ çoğ·almaktadır. · ı"zcı"leri b. ı . . . . . t ·5 a ,rnı za • 
ır eshrımcsını ıs eını,, J çalışıyor. 

b:sad .. d 'w•ıd· K·"'w • e ışın ısı aegı ır. \.:l ~nı- liyor. 
dan tayYareyc .kadar biribiri fütü- CünJcii Türk i!ı!cılfıbı Halk fır· 
~e yığılan teknik inkılaplar fikir kas;nm ana pr~nsiplerinde milleti 

manda böyle bir huclutname ~ö.s· 
terilme3ir.in tasarrufu ispat ıçın 
l . f' 1 d " enedi aös· ~a. ı o ma ıgıru, tapu s 0 

• 

termck lizım geldiğini kaycletmııı· mkılabı gib. · . b. d. 
nı .. . 1 cemı;- .. tın ır parçası- i!ti zaviyeden görmekte xr. 

gosterır. Bunun icin bir devrin ı _Türk m!lletinin hmusiye
ya. şadıeı edebiyat daha rrer"ı tek _ 

tir. 

M hk .k. d vanın birlesti-
k " tini muhafaza e~mek, nı ler anlatıldığı k . 

kat h ı· . l zaman ısır hır 2 - Türk milletini modern ce· 
.ı.a ·eme, ı ı a • 

·ı · . .J'l'k 1.. •nı olmadı· rı me::mc ş·;;n:..11 ı uzu 
ır a ını a u· 
Tu"ı·l~ · k ı~ b. miyetler arasına sckmak, 

~ ın 1 a m 1 "l .. ·· h Ik 
b .. ·ı . · ·ı . . m {O mnu a . au \plqJapcJ edebiyatın ana 

ğına lmrar vermiştir. 

Bakıit!lasına ya.!'In devam edi • 
lf»ccl~ olan bwdavaıun muhakeme· 
:::ııde, köylülerin vekili· tarafın • 
elan bahsedilen dördün~ü hukuk· 
taki scl{iz senelik davaya gelince, 
bunda davacı hazinedir. 

uı. ntı crı te~kıl "d"'. s· · v • . • 
le h b . .. .... d, ınacna - prcns'pi ok.cakt1r. Türk mılletınm 

Y u edebıyatın tek ·-· d h ı • k el k .. . nıgı e a - huscsh•ctini rnu!mfa~a etme e· 
a gore bır tekrı1k h'b' l k j . tır. '· Sil 1 ı o aca • · :ı1ek edebiyatt3 bir milletin karak-
B 

1 
t l .

1 
terlerini kuvvetle çizebilmek, yani 

u e tnı c: h k'I · .. b'l k d kt. A) y a ı c:ılı goı-e ı me em~ ır. 

azının acık dur l H l ·1 · .. l ·ı l · · h dır. ~ ı u o mas1· a cı.tatı gore~ı :ne { ıçm er şey- I·lazinenin davası, Resneli Os· 
mari· Beyle zevcesi Meliha Hanım 
nleyhincledir. Muarazadan men 

h B) Dayanıldı, bol aydınlıklı, bol 
avalı mou... b' b' 
l 

. -rn ır mada pence -
re erın P t il . 

' 0 re crın kapıların du-
var bo l ' , 

. Y arının nasıl birer manası 
va..-sa Yaz d k 
l· ı a ıtrksız mana.Ya bir 
.. ap olaca.kt N b. .. -
b' k . ır. e u· cumle fazb 
ır elııne eksik. ' 

~rvC) Yazı, artık eski devrin san-
gı gib' b d 

boya 1 e ene makyaj yapmali, 
tin· n~ak, rastrklanmak değil de
bi ın guzelliğini bulup olduğu gi-

ortaya k 
D) çı armak san'atidir. 

-H·d· l · diğj bir a. ıse erın radyoya bin· 
kası · k devırde geni~ halk taba-

ın ılab . 
le ıa , ı yapan hır mem!eke~-

n at en k ld 
za.ınand .. ~sa yo an, en kıs:ı 

a aoylıye.. w. • •• , l lllecbu . . -egmı soyıeme ı: 
rıyetınd d' O . . 

ll'la.nı.. e ır. nun ıcuı za. .. rını . f • 
fikirleri b_ısra edemiyen halka 
düıiind·· ılrnece hallettirir gibi 
§ahha.aı~;~ düşündüre değil, mu
recekr 11 levhalar halinde ve-
b. ır. Ger · · 

ıya.tı y çı arıstokrasinin ede-
nı heıa.ı::~n ve okuyan için zama
rat deınek atmaz. Çünkü aristok· 

(boı zaman) demekti. 

lnkıI-p •af 
Yatın evve)· •na geçecek edebi -
kıyafet ed' a, kendine uygun bir 
d. · •nıne · ınız ki . aı zaruridir. F arze-
bir ante:ız emirlerinizi götürecek 
karşınıza ~ı:orsunuz. Fakat sizin 
danı çıkı agnıya binmiş biı· a
hüsnu n· Yor. Bu adam ne kadar 

• 1Yet aah ·b· 1 . zın enıirl . . 1 ı o ursa olsun sı· 
erınızi . . d. ~. . 

Zaıttıanda . Y_erıne ıste ıgımz 
getırernıyecektir. 

T .,,. .,,. =lo 

eknik d ~· 
bir ed b· egı~mesini ka'bul eden 

e lYat t k . ~ da a.d ar t • ınkılap safın-
.. ıın atabilir Bu d ··ı .. su ink ı·h • a ımın o çu-

r a ın kendi benliğinden ge-

uen evci rcal'st olmak lazımdır. 
Sonra hangi ~eyin mil1etin ana ka
rakteri, har..::is:nin "ümmet,, ve 
(kozmop"Olit) lik devrinden g~rdi
ğini .:ınlamak için kaaflı olmak ge
rekt;r. Ezbere, l:ulaktnn dolma 
m~;:nleket edebiyatı olmaz. Tiil'k 
milletinin hususiyeti diye ağalığı, 
lagallühü, feodalitenin acayiplik· 
lerini, hakan hayranirklarını gös
termek Tül'k inkılabına değil, 
Türk inkılabının zıddına hizmet 
et:nek demektir. 

Ümmet devrinin bakayası olan 
tipler, mesela ağalar, mütegallibe
ler, ve ümmet devrinin kendilerine 
pislik, der.bederlik a~ıladığı köylü· 
ler, şehirliler Türk milletinin asıl 
karakteri diye ortaya atılamaz. İn
kılap edebiyatının bir başka cep • 
hesi asıl karakterin tebarüzü için 
tufeyliliğe karşı hiciv silahını a
mansız bir şekilde kullan.-:naktır · 

] Va .. ıdır. Hazinenin davasına e-c a w • 

ta arazi me!elesidir. Hazıne, 
sas , d. 
yirmi yedi parça ta:;arruf sen~ 1 

ileri sürerek, yirmi yedi tarla ıle 
d. · 't ld gvunu üc cayıı-ın hen ısıne aı o u 

bÜdirnıekte, on hin dönüme yakın 

1 3yır kısmında Adli Sultan can ç 

M h 1 
t devrinden kalma barut • 

a ,,':llU b l 
h ki ... la cami, köşkler u un • 

ane, . • H . · zıne • 
d ~ l·aydetmektedır. a ugunu • . d 

. davasına göre buradakı u -
nın , b 

l ktırıbnakta, tasıar ve a· var ar yı ~ 

ruthanedeki kazanlarla buna ben· 

l .. 1 baı:ka yere kaldml • zer a e~ er :s • 

kt .Jır Bu metruk ve harap hı-
ma au • h. . 

1 d "asarı atika,, ma lyetın -na ar a . 
d 1 k 'tabe gibi müzeler ıdare· e can ·ı . A 

• • 1 A ı adar edccel< tarıhı ba21 
sım a.<.K •

1
. 

1 da bulunduğu söylenı ı • parça ar . v • 

O t d ,,.ü.,. bin lıra degerın· yor. r a a J ~ • 

d l mevcudiyeti iddıası var· e mn. ın 
inkılap edebiyatının ikinci cep

hesi Türk milletini idealist bir dır.Bu yerlerde sekiz senedcnberi 
yönden görmektir. Bu idealist cep· bir kac defa keşif yr.pılmı~tır. Da· 
he birinci noktayı daha ziyade şi~di de keşif yapılmasına bı· 
kuvvetlendiriyor·. Çünkü modern vak, l b lunmaktadır. 

. .. 1 b' l kt ra ı mış u 
hayat orıJına ır var ı ır. ·~ ft n Resncli Osn1an 

. .. l l w • ki k Dıgcr tara a ' Bu orıJına var ıga }a aşma . ·1·- müracaat· 
. f d 1· . B müddeıumumı ıge 

icin ümmet devrinın, eo a ıtemn ey d ·k· ·· kisiyi "ara .. 
~ ] l köylüler en 1 1 yuz • 

demckrasiye düşman unsur arını a · .. ·ı~ d' dava 
k . z:mc te~avuz ett? _r., ıye 

ortadan kaldırmak gere tır. . . 1 • . . - B ceza davasının tahki· 
lde:>.list Türk ayni dereye pısh- etmı~~ı~. ~. ı'stintak hik;mHğince 

. d d · dalak· katı ur.uncu yen, aynı ere en su ıçen, .. -
·b· b .. - ·· I yapılıyor ları bir pala yutmuş gı 1 o!JUl' e- · 1.. .J.. .. hukuk mahke· 

. l 1 yarın cıoruuncu 
rinde sallanan şış tarın 1 

• " .J .. ·· lec~ 1. muhakemede 
.. d . . k - mesın~e go"U .-u 

sıtmalı her sene yuz e yırmı a 
1
• O n Bey tarafından 

1 w •• •• - k an du- Retme ı sma. o.ar çocucagını çuruge çı ar · ,.
1 

ltmı~ be! köylüden 
varı tezek köyün taraftarı ola.maz. dava c ı hen n b l~ nacağı anlasıl-

p. L t• h an coğunun .azır u u • 
Bırakın buna ıyer 0 1 ayr • k d y k. muhakemede 

l r rna ta ır. arın 1 . • • , 

o sun davanm es~cımı daha :::ıyade gırı-
Sadri Etem 

Prençipeza Marya vapuriyle 
dün şehrimize Romen seyyahları 
ve 80 Romen izcisi gelmiştir. Sey
yahlar şehrimizde bir kaç saat kal
dıktan sonra ayni vapurla Yuna • 
nistana gitmişlerdir. 

Rıhtımda izcilerimiz tarafın • 
dan karşılanan Romen izcileı·i Ga. 
latasaray lisesine misafir edilmiş • 
lerdir. Burada iki, üÇ gün kala -

caklardır. 

Mütevellilikten azil 
Valide kethüdası Mehmet Paşa 

ve snir Evkaf mütevellisi Salahat· 
tin Molla Beyin mütevellilikten 
azledildiği umum evkaf müdürlü· 
ğünden Vilayete bildirilmiştir. 

Salahattin Molla Bey, Ayaspa· 
şa va.kfının da mütevellisi bulunu-

yordu. 

Kaçak Bulgar cıgarası 
Mahkeme suçluların doğum ta· 

rihlerinin sorulmaı;ına karar veri • 
lerek başka bir güne talik edildi. 

Adliyedeki ihtisas mahkeme -
sinde, dün Dnvit Gerson isminde 
biri kaçak Bulgar cigarası sat • 
maktan muhakeme edilmiştir. 

Bir mektep talebesinden Bahri 
ve Ekrem Beyler, şahit olarak din
lenilmi~ler, neticede suç 11ahit gö · 
rülmüş, altı ay hapis ve on lira pa· 
ra cezuı, ayrıca cigaraların mü • 
sa deresi kararı verilmi,tir. 

l\1emnu mıntak ada 
Agop, Y ervant, Serkis, Mardi

ros, Kegork isimlerinde beş bcılık
cı dün İstanbul biri~ci ceza mah-
~ 1 

ltemesinde memnu mıntakaya gir· 
me!c suçundan muhekeme edilmiş· 
lerdir. 

Kendileri ayak basbkla1·1 sahi· 
lin memnu mmtakaya. <lahit bu -
lunduğunu bilmedikleri, craya ba
lık tutmak için geldik!eri iddiasın
dadırlar. 

Lord Londonderry o zaman 
bu noktai nazarı kabul etmiş ve 
müahedelerin yeniden tetkiki i · 
çin İngiltere ile ltalya te~ebbfü:a • 
ta geçmişlerdir. 

Londraya dönünce pek tabii 
Londonderry İngiliz Baıvekilile 

M 1. . ·ı M '· görü~tü ve uso mı ı e a .• · 
donad mülakatı hazırlanmı} a 
ba,landı. Bu mülakat için mü • 

nasip bir fırsat kollandı, bu fır • 
sat ta silahları azaltma konfel'an • 
sının dağılması tehlikesile mey • 

dana çıktı. 
Geçerken şunu da söyliyelim ki, 

Lord Londonderry 1815 te Viya • 
na konğresinde lneiltereyi temsil 
etmif olan Lord Castlereagh'in 
ahfadındandır. Bu zat o zaman 
demişti ki: 

- Avmpada sulh, ancak biiyük 
devletlerin küçük devletlere arzu
hırmı kabul ettiıınelcrile kabil 

o 1 nr. 
- -

Telef on ücretleri 
Tele fon ücretlerinin tenzil e· 

dildiğine dair gelen malumat reı· 
men anlatılamamıştır. 

Dün bu hususta telefon şirketi 
komiserliğine müracaat ettik. Ko • 
miserlik tarafından; dün akşama 
kadar bu hususta hiç bir emir gel· 
mediği bildirilmiştir . 

M. Veyi gitti 
Murahhas aza sıfatiyle alaka • 

dar bulunduğu tünel, tre,mvay \ e 
elektrik şirketinin senelik.tcp!an • 
tılarında bulunmak üzere şehr:ıüi· 
ze gelmiş olan sabık R:-ji jenel'iıl 
müdürü M. Veyi dün Parise hı.re • 
ket etmiştir. 
:mııınıııırıııııtnııııımıınmtııınııın mıı11m1111mmmıııı111:11111 nı11ır. 1111111 ıu • 

~ 15 Yd Ev0lki \•AKIT 
iıııHıııı11111111ı.11111n uım111111111,uı 111111111ı.ı..ı 11111 •m \ıııır ılli ı uın• ı .ı .;; 

12 Nisan 1918 
- Dün sabalı Tür.c~de i;'ıti;;a! l:cb

lo vazedilirken amelen;n hatası yü

zii.nden münakalUi 5, 6 saat kesilm;ş· 

tir. 
- 1917 senesi 11 Te.,rinisanide im· 

Muhakeme, ~ahitlerin ça~ırıl • 
ması için kalmıştır. 

zalanmış oian Osmanlı . Alman mu· 

ş?lmcsi, iki tarafın karşılıklı ola· kaı•elcitı hukul•iycsinin musaddak nüs

rak bu hususta söz söyfomelcri j hai asli:11es~ dün Bc~lin ~ıar.ici:ıe ncza· 
1 t ld' reli daı;esındc teatı edılnwıtrr. mun e.me ır. · 



Doğru mu yal ............................ ·-····· 
Nasıl vergi murakabesi? 
On para vergi alınmıyan bir .fabrikayı 
murakabe için ayda elli, altmış lira 

memur maaşı verilmiş !! 
İstanbul vilayetinde maliye teş· muvaff ay olmuş, bu suretle ver~isi 

kilatmı ıslah için çalışılıyor. Bu ıs· (300) kusur lira üzerinden tahak· 
lahat hareketi de gösterir ki ala • kuk ettirilmiştir. Bununla beraber 
kadar makamlar bugünkü teşkila- bu üç yüz lirayı vermemiştir. Ha· 
tın faaliyetinden kendileri de 

1 
la vermemekte devam etmemek -

memnun değildir. Fakat hazan biz tedir! Bu nokta bazılarının nazarı 
öyle yolsuzluklar haber alıyoruz dikkatini celbetmiş, hükumete ih
ki bunun karşısında ne diyeceği • par olunmuştur. lhpar üzerine ta-
mizi şaşırıyoruz. harriyat yapılmış gizli defterleri 

Mesela: Ga!atada Perşembe bulunamamıştır. Yalnız musanna 
pazarmda Koço isminde bir adam defterleri ele geçirilebilmiştir. Bu 
931 Ağustosunda Kağıthanede defterlere nazaran Koçonun ima -
Sünnet köprüsünde bir kolza i· ·ıathanesinden tahsil edilmek üze· 
malathanesi aç.mış ve maliyeye bu re (1600) kusur lira tahakkuk et
müessesenin sahibi olaı·ak pir tirilmiştir. Fakat vaktiyle ticari 
müddet uıağı Aron'ı, bir müddet h"" · t• • 1. l l k . . . . , . .. uvıye mı ma ·yeye yan ış o ara 
te hemsıresı Kıryakıçe yı goster- .. rt · ı K d . ~ . . gos emı§ o ması, oçonun uy ur· 
mış. Bu arada şubenın malıye me- ; t'' w A ' b ·· . .. .. . ma uccar uşagı ron un ugun 
muru (Ferilioyune) nakletmış. bo t l d'w d •.. 
Ş d'kk · k" . d Ş a o ması, ıger uy urma .. uc· 
ayanı ı attır .ı aynı zaman a 

car hem§İreşi Kiryakiçenin ma • 
Koço da Sünnet köpriisündel;i i· 
malathanesini kapıyarak (F erikö· halli ikameti meçhul bulunması 
yüne) gelmiş. Ve bu yeni fabrika hasebiyle hükumetin asıl hakkı o· 
için sahip olarak (Y r.ni) Efendi lan (17,000) kusür lirayı tahsil et

isminde birini göstermiş. 

Koçonun ka.ğıthanedcki i,malit
hanesinde mevcut ve bin beş yüz 
hacmi istiahisindeki kazanı gün

mek şöyle dursun, kitaba uyduru· 
lan (300) lira ile son defa tabak· 
kuk ettirilen (1600) kiisür lirayı 

tahsile imkan buluna.mamışbr. 

de (1200) kilo mru"'llul kolza yap- Lakin işin en garip ciheti !U· 
maktadır.. Altı ayda vergi ola - dur ki: Maliye kendisinden on pa
rak (17,280) kuruş vermesi i- ra vergi alamadığı bu imalathane· 
cap etmektedir. Fakat Koço ver- nin başında usulen daimi olarak 
gi kaçırmak için çare bulmuştur. bir de memur bulundurmakta, bu· 
Çünkü kolzayı gaz diye v~ ufak 

1 

nun için de ayda 50 - 60 lira gibi 
mikyas hesabile kabul ettirmeğe bir maa§ vermektedir! .•• 

Fransa - Suriye 

Muahedename Vatani fır
kasını memnun etmiyor 

Ecza ihtikarı iddiasile •• 
Ecza ihtikarı yaptıkları kaydi

le bazı e::zacılar aleyhine açılan 
davaya, yarın ıaat on beşte Sultan 
Ahmet birinci sulh ceza mahkeme-

BEYRUT, 11 (A. A.) - Fran · s:nde bakılacak~ır. 
sa - Suriye müahedes~nin imza • 
lanması son günlerde sık sık mev • 
zuu bahsolan bir meseledir. Fran • 
sız fevkalade komiserile Suriye 

Lise mezun~arını davet 
An!tara kız ve Erkek liseleri 

mezun'arının 14. iV. 733 Cuma 
günü saat 13 te Hn!kevinde bu-
lunma' arı rica olunur. 

Kısa Haberler : •............................... 
Ecnebi mütehassıslar 

lktısat vekaleti lsviçreden bir 
iktısat mütehassısı, Amerikadan 
da sanayi ve maadin mütehassısı 
getirtmi~e karar vermiş Ye müte· 
hassısları seç.miştir. 

Oalatasaray müdürlüğü 

Ga!atasaray lisesi müdürü Fethi 1 
B. Davutpaşa Orta mektebi Fran· 
sızca muallimliğine, maarif mü -
f ettişlerinden M. Tevfik Bey de 
Galatasaray lisesi müdürlüğüne 
tayin edilmi~lerdir. 

Oizli emlak 

Gayri mübadiller cemiyeti rei· 

Eroin ve Kokain Kaçakçı 

Beyaz ŞEYTA. 
Dünyayı istill eden eroin vesair eczalar •• Kaça 
tevkif ediliyor •• Zan albnda bulunan büyUk 
yetler, artistler ve milyonerlerin rollerinin fÇY 

~:~~:r Jean MURAT tarafı 
BU AKŞAMDAN iTiBARE 

MELEK Sinemasın 
meydana Cjıkarıhyor ve bütün bu esrar1n haki 

size ifşa ediyor. ilaveten: 
Halihazır ihtirash vekayii mus:avver bir fllfll 

si İsmail Müştak Bey, ce.miyet ta
rafından Anadolunun muhtelif 
mmtakalannda gizli kalmış emla- \. 
ki araştırmak üzere teşkili teklif -----------------------
edilen yeni heyet işini maliye ve- r BU AKŞAM HERKES 
kaleti nezdinde takip ve intaca şayanı hayret bir mevzua malik, cazip sergU 
çalışmak, bu arada gayri mübadil- ve maceralarla dolu 
lere ait diğer işlerle meşgııl olmak VA. B ş 1L1 B WI' B A 
üzere Ankaraya gidecektir. .. 

Coğrafiya doktoru 

Darülfünun edebiyat şubesi 
mezunlarından Ahmet Selim Bey 
hazırladığı tezi müdafaa ederek 
.muvaffak olduğu için kendisine 
do·ktor unvanı verilmiştir. Kendi· 
si fakültenin coğrafya zümresin • 
de doktora cılan ikinci gencimiz • 
dir. Kendisi Strazburg dı:ıri.l.Hünu· 
nunu_ da bitirr.:ıiş, kıymetli bir 
genç.tir. 

Mektep kitapları kanunu 

Mektep kitapları için açıl:ıcak 
cari hesap hakkındaki kanun layi
bası medis heyeti umumiyesine 
sevkedilerek ruznameye alınmış -
hr. Layihada yapılan tadilatta is
konto mildarı yüzde yirmiye ve 
maliyete yapılacak zam da yüzde 
otuza iblağ edilmiştir. 

Yeni sanayi kanunu 

lktısat vehaleti teşviki sanayi 
fomuıfuna ımüzeyyel bir kanun la· 
yihası hazırlamıştır~ Bu layihada 
sanayi lô-edi bankası 'İle sanayi 
müesseselerinin vergiye tabi tu -
tulmaları ve getirecekleri rnevad
dı İptida;yeden gümrük resmi a· 
lmması ha.klondaki hükümler ilga 
edilmektedir. Ayni layihada yeni
den aç1lacak sınai müesseselerin 
muafiyetten istifade edebilmeleri 
için bazı kayıt ve şartlara tabi tu· 
tulacakları hakhında hükümler de 
vardır. 

Mozaikler 

Ayascfya içindeki mozayiJtlerin . 
meydana çıkanLması için çalışma 

şayanı hayret filmi görmek üzre 

O P E R A Sinemasın 
Ko~ac:ıktır. i\lümes~ili: (fı an keş ta: n 'in cana\ .ır fur:ıtlı adamı 

BOR iS KARLOFF 
- iUiveten: iZDiVAÇ ESRARI (Fenni film) --' 

B U A K Ş A M G L O R Y A Sinem 
MEŞHUR TErtOR 

Don Jose Mojika' nın Kons 
lı. Fıatlar: 75·100 -150 ve 200 kuruştur --· 

( --
TAKVİM 

,r 
En Meşhur Fransız 

Çarşamba Perşembe 
12 N san 13 N san 

17 Zilhicce 18 Zilhicce 
Gtın do~u.u 5,2, :>,24 

Gün ı ~tışı 18,l·! 18,47 
. ab.1h n:ımaıı 5,00 4,56 
Öğle: oıı.maz.ı I 15 12.15 
lkintlt namazı 15,57 15.;,8 

Akşmı namazı 18,44 18,47 
Yatsı namazı 2{•.20 20,':22 ı 
lmsak 3,4'.! :ı.3g 

1 \ılın geçen günlen 102 10.1 
l;:ılao 264 ~hJ 1 

\... ...)' 

HAV.\ - Ye~Uköy Aslceri rasat merke
zinden verilen malumata göre bugUn hava 
kısmen bulutlu ve §imaldcn hafif rtizgArlı o

lacakbr. 

Di.lnkU sıcaklılt en fa::la 11, en az 5 de

rece, hava tazyiki 764 milimetre idi. 

RADYO 

F 1RM1 
GEMIE 

Bu akşam 

ELHAMRAsinema 
GARY COOPE 
TALLULAH ·aAr~KH 

hükumet e:-kanı arasında gcçe!l 
çok sıkı görüşmeler neticesinde bu 
müahcdenin esasları C.zerinde mu· ( 
tabık kalınmıştır. BORSA 

Muahedenin eaaslarma göre 
muahede yalnız İç Suriyeye yani 
Şam, Halep, Hama, Humus şe • 
hirlerine şamildir. Fransızlar lü • 
zum görürlerse Cebelidürüz ile 
Lazkiyeyi de bu mıntakaya ilhak 
edeceklerdir. 

\ yeniden başlamak üzeredir. Bu 
işle uğraşan Amerikalı M. Vitmor 
Amerikadan tekrar şehrimize gel· 
miştir. [Hizalarında nldız ışa eti ol:ınlaı tizer 

!erinde 11 nisanda muamclt' ol nlardır 

Ra ,kaml:ır kapanıs fiyatlarını e,ösıeriı. 

Bugün 
ISTANUUL: 
18 • 13,45 Saz (:Muzaffer Bey) - 18,45 -

20 Orkestre - 20 - 20,45 Saz (Hamiyet H.) 

20,1!5 • 21,30 Saz (Mahmure Hanım) - 21,30 

• 22,30 Orkcstrc, Ajans ve borsa haberleri ve 

saat ayan. l\lu'<ut 

Kıırn" 
•20 1. ~·ran~ı~ ı. ı, 

•ı Sterlin 26 

.Müahede ez asları Vatani fır • ı * 1 llol ' 
12 

·-*20 l.lr .. ı pı. -
kasına bildirildiği z~m~n fır!m a • •2rı ı. Relçik • ıfi. -

• ~ • • • *20 llr~hmı °1',-
zasından hır ço3u Surıyemn bır • ·~o ıs\·fçrc •2 ':! -

liğini temin etrnivecek bir müa - •20 Leva :i. -
L • ~ ı Flori ı • 4. 
:nedcyı tammıyacn.kformı söyle • •211 Kuron t,:ek 120.-

mişlerdir. 

Bu meselenin Vataniler fırka • 
aını ikiye ayırma:n ihtimali vardır. 
Vatamler de!'hal bir kongre top -
lanmasmı ideme!~t-::ctr. 

Kuruçeşmede yangın 

Çek Hat arı 

•Parls 
*ı.ondra 
* \e~-' or~ 
• :\lll:tnrı 
•Hrukseı 
tıı\tlna 
•<'entvre 
·~0[\'11 
•Amsterdan• 

12 illi 
1 !) "5 
114:'30 
"28 
.ı .~ 43 

'<:l (llı7:i 
t !57~ 

6:'.37 
1.li:\8 

ıSatış) 

• ·ilin A~ 
• reıeta 

•• :\!ark 

"' i".ol ıt 

•ı Pcn~n •.m Lcv 
• o llin:ıı 

ı cenone ., Atcııı 
• ı i\ ecl tliv~ 
•ı Han'knor 

(kap. sa. 

•l'r~!!a 
\'i\':ın ı 

* \ :ı<lriı 
•ı'crlin 
* \'arsovıı 
• ı·e~ce 
• ükre' 
*1 clı:raı 

t.I skov;ı 

' ıır ' " 
-'."., 

ı:-.-

O-
'l4-
2!) -
2.ı.-

-3 -

()28,-
::ıı,-

2~.-

16\ 

15 9 ;-;; 
4.rıı:-;; 

h02i 
2 r1112:

ı .-ı ~1 

3Wl 
7ıı,~:-2~ 

.ı5.(4;i 

Kuruçe~mede Ali Vafi Beyin 
köşkünde, büyük salonclaki soba
dan yangın çıkmış ve salon kıs· 
men yamm~tır. Ateş itfaiye tara -
fın~~n sönc!ürülmü~tür. 

Esham 

Bursada at koşulan 
Bursada Nisanın 21 ve 28 inci 

günleri ilkbahar at koşuları yapı
lacaktu. Bu koşulara şehrimizdeki 
,,arıt atlarından çoğu iştirak ede -
ceği için !:Ok alaka uyanduacağı 
tahmin ediliyor, 

* iş Hankııs• 
~ ı\nadolıı 

9 40 
s 65 

Reii 1 

* rerkm 
·~·inıe t ı \ı 

4.:l f'n\•o·ı Dev 
Şlr. 1 lam ve 
l'ramv · ~ 
{'. Slı:ona 
Bornoncı 

15. 
4,3() 

N,-
3,50 

ısti!uaz ar 

lsı. dahilı q7 - ı 
* 'ark . yolları 3. Hı 
.,n.i\.luvahhadr 55 :-s 

Ciırnrükleı S .~s ' 
Savdı mah 4 35 
llattdııı • ı 75 
Ask rlve 

~:ırk 1 ıe~ 
!lalvıı 
~ar'\ nı Ct!l.:t 

J'eldon rn. 

·ı abvil er 

f~lekırik 
rrann·a~ 
TiınPI 
Hıhtıırı 

•An·ıd •lu 
• Anaılnlıı ıı 

•A. :\1ünıcssl1 

-4.~) 

4.211 
ı~.ıs 

45 -
4~. 

116,41 

Tefedlikle mücadele 

lktisat vekaleti yakında bütün 
banka direktör!erini, ikraz mü • 
esseseleri mümessillel'ini Ankara.· 
ya çağıracak ve toplantrda tefeci· 
likle mücadele icin hazırlanacak 
kanun layihcı.smm esasları honuşu-
1acaktn·. 
~ mıııııtttıı•mıı un mu ı·ııuıtııı ııı ıı mı 111111111 111, m ım 1111 nııııınu~ 

~ Yeni Neşriyat i 
:u1111111111ru1111aı11mııu uııııwıu 11 mı 

Holivut 
Holivu~un 3 cü sene 15 ci si\yı

sı Paramount'un en son resimleri
r.i ve Türk ~mn'atkf.rlarmclan Mü· 
nir NureUin B. ve Efteliya H.ın 

resimlerini havi olarak inti!ar et· 
m"ştir. 

Yedigün 
Haftalık (Yedi gün) mecmua· 

sının be~inci s:-.şı:;ı bu~~n çıktı. 
I-ler r.il:hazmda b~r tekaı:.1ül gö:ı· ı 
te:~n bu mc::!nunyı okuyucuları -
rnı:n hararetle tavsiye ederiz. 

Askerliğin psikolojisi 
Yazan: Kuleli "·e l\"a tepe Hselerl 

fe:se1'e mmdll:nl: Ahmet F:ıili: 

Bu sah::ı.da kaleme alınmış ilk 
ilmi eser olan bu kitabı bi:.tün ka· 
rilcrimize tavııiye ederiz. 

SahldıP.ı yer: İstanbul Muallim 
Abo:net Hafit lditüphancsi. Fiatr 
75 kuruş 

A r.; K A R A ( 1.;.;3 m.) 

12,SO- - 13,30 Ankara.palas orltestresl -
18 - 18,40 Rlyasetlcthnhur Filarmonik orkes
tresi: Doppler ouverture tıka, Leopond l''cn
taislc Rus.o:!ch s Eche, Orkestre refı:katince 
l:<?mo.n konseri ( E!<rem Zeki B. taratın dan) 
18,10 - 19,15 Gramofon - 19,15 • 20,10 Dans 
musilcisi - 20,10 Ajans haberleri l'e hava 
rap:lr.ı. 

\' l Y A N A (öl8,l m.) 

12,30 Plıll• - 13 KôILCJCr - 13,40 PlAk -
14,10 Konser - 16.20 Piyano konser - 18,05 
Konser - 20,35 :i'Yiusiki - 2:l,40 Konser. 

L il: t P Z l U (889,fi m.ı 
7,15 Ji:nruı.s~ik - 7,35 Konser - 13 Kon

ser - 22 Musiki - 23,20 Musiki. 
IS t ({ R E $ (39'1.2 m.) 

12 Plf:.k - 13,l::i Pl!k - 17 Orkcstre -
18,15 Orltcstrc - 20 Yiyolor-.sel - 21,05 Pi-
yan!> - :ıı,::;3 Keman. 

it O 1\1 A (441.2 m.) 

ZO Haber - 21 Plilk - 21.20 Tiyatro ve 
baher. 

B U O A P E Ş T E (;')S(),ö rn.J 
10,15 Senfonik orkestre - 13,05 PIAk -

ıs.:::o Çigan orlrnstresl - ~ı Tiyatro. 
l\I '> S K O \1 A 11301 m.) : 

18,lll Habe:: - 18,:>0 Konser - ı tı,30 

Konser - 22 lngili.:ce neşriyat - 22,55 Kı· 
zıl mı:-yd n - 2:;,1)5 Haber. 

Yarın 
AN R A R A (l!'i53 ın.) 

18 - 18,45 Alaturka saz - 18,45 - 19,2:> Gra

mofon - 19,20 - 20,10 Alaturka saz - 20,10 

Ajans ha1>crleri •·e hava rap:ıru. 

\' 1 Y A N A (li18,l m.) 

12 30 l~onser - 13,10 Pl~k - 14,10 Plfık 

1S,5j Parsifal - 23,45 Musiki 

Te~niği. mükemmel 
dın ile :ı•ıkı bir tnhtclbahiı de 

dilh·or .. Aşk. l lc~·ecıın .. Sc::rgiı 
~1 A C E R A ... llfl\eteıı 

f la !;hazır P:.ıraınoun r düm·a hara 
L 

ZAYİ - Seyrisef er nıe 
den aldığım 206 sicil n 
sandalcı ehliyetnamesini :ı• 
tim. Yenisini çıkaracağınıd 
mü yoktur. 

Üsküdar sand:ılcılarmda.( 
lafa oğlu Bayram 

un•ıanın11111111111111tnııın11nıımmn11Nınu1nm111n111111•"""" 

L E i P Z t G < SS9,6 m.) 

l3 Konser - 14,15 Pllık - 17 1' 
:!l Orl:cstre konser - !!3,30 Mu iki. 

B O r< n E ş <89t,2 m.) 

18 Radyo gazetesi. 

R O M A (Hl,% m.) 

20,30 Dint mcrnslm - 21 Haber 

Orkestre - 23.55 Haber. 

B U D A P E Ş 'f E ( 550.5 rıı-) 
10,15 Bando - lı!,30 PlAk 19• 

no - 20,45 KozıJOOer - 23 Konser• 

\1 A it !j O V A ( 1-112 m.) ı 

13,10 PIO.k - lG,25 PlO.k - l8 

rn,21.J Musiki - 21,15 Koro kon:;ct• 
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KİMSESİZ 
------- nakleden: Sellml izzet 

- Aman kızım, ne münasebet? 
. :- Şimdi avukat Nafiz Beye 

1.ıttım. Pa!}a babamın bütün işle • 
;•ne Nafiz Bey bakardı. Bana ka • 
d:;a!a Balıkpazarmda iki küçük 

. kan kalmıt. Onlardan da ayda 
Yınn· I' B .. ..1 ıra kadar bir fey alacağım. 

utun Param bu. 
Şefika Hanım hayretle ıenç 

kıza bakıyordu. 
- s.ihi mi söylüyorsun Şadiye? 
Şadıye, acı acı gülümsedi: 

d" N Sahi ıöylüyorum hanımefen· 
d~· afiz Bey bütün hesapları ver· 

ı. 

- Peki, Ya konak 7. 
.. - Konak nıerhun. Yarın öbür 

gun m·· 
fiz B uzayedeye çıkarılacak. Na . 

ey borcu bile ödiyece<Yini 
zannetnı· "' 

• 1Yor. Ben, babam ölünce 
va::ıyetirn. . . 1 d ın ıyı o mıyacağmı bili • 
Y~r urn, fakat bu derecesini tah . 
nı111 etmh•ordun·l B b ··ı·· .. be . ~ ., . a amın o umu 

nı nıahvetti. 

- Şadiye, evladım .. ' 
mute~sair ediyorsun. 

beni çok 

- Peki kızım, ben •ana naaıl 
yardım edebilirim?. 

- Söyledim hanrmef endi, ıi -
zin çok tanıdıklannız var .. iyi bir 
aile yanına beni yerle,tirebilir • 
ıınız .. 

Bu eınada kapı açıldı.. İçeriye 
Şefika Hanımın kocaıı Hüınü 
Bey girdi. Yanında bir ıenç kız 
vardı.. Şadiyeyi görünce durala • 
dılar.. Hüsnü Beyin yanındaki 
genç, Şadiyeyi ıörünce, hafiften 
ıendeledi. Bir adnn ileri, 10nra 
bir adım geri attı .. 

Hüsnü Bey ilerledi: 
- Hot geldin Şadiye •. Sözünü 

keımedim ya ... Eğer hizmetçi ha· 
ber verseydi, ra.hataız etmezdim .. 
Y c.meğe bir misafir getirdim de .. 

Şefika Hanım, gelen miıafirin 
elini ııktL .. 

Şadiye önüne bakıyordu. 
lt idarehaneainden çıkarken, 

otomobilde gördüiü genci tanı • 
mıftı ... 

Bu uzunca boylu, mütenasip 
endamlı, genç olmaıına rağmen, 

Şefika Hanımın gözleri dol • 
muıtu. Şadiye bu ıam:.mi tees • 
aürden çol .~t h . ld F ıaçlan kırlafJDıf, kaim etli dudak-

ı;: mu e aasıs o u. a· 
kat ağlamadı.. Onun özleri ya • lı, kırpık ıan bıyıklı, bir gençti .. 
!tırnıadı lki aydanbe:i öyle çok 1 Bağa gözlüklerinin altında, uzun 
göz yaıı dökmü!tü, ki ağlamak • kıvırcık kirpiklerin gölgelediği eli 
tan fifa bu'"!l yor, teselli ummı • iri gözleri, yarı hülyalı, yarı azimli 
Yordu .. Dedi ki: bir ifade,r1e ıtıldıyordu. 

- Siz de benim gibi §&şaladı- Hüınü Bey: 
n·- değil mi?. Siz de benim ne - Şadiye dedi, Nasır Beyi ta -
~~P:cağıımı, naaıl seçinecefimi nrmazsın d~iil mi?. Sana tak • 

' nUyorsunuz .. Buraya gel' d" d . ken ır • ım e erıım .. 
ne yaptım, biliyor musunuz' N. B ··ı·· d' Kal-- Ne ? • • asır ey gu umıe ı.. m 

yaptın· · ..ı dakl d b b _ B' . . . . :.ıu arının araıın an, em e • 
ır 1! ıdarehanesıne gırdı'm .. .. .. d' . d" l . .. .. · Aman aa 1 ·· va.z, puruzsuz ızı lf erı gorun • 

Y eme.. dU El' • D' 1 · • L • - Gird' . . . ·· · 1111 uzattı. 19 erını oıraz 
ım, ıt ııtedım B' ·ı k k k yanında ·· ır aı e ııara onuıuyordu: 

' çocuklara bakarım, onla- .. 
rı okuturum deci" N . - Muterref oldum, harumefen· 
t k ' rm.. e vazıyet • d' 
e aldığımı o zaman dah . . ı .. 

ladnn... . a ıyı an· - Memnun oldum Beyefendi •. 

Şadiyenin · d Hüsnü Bey izaheti: 
)at k 

•e.ın e, bunlan an • 
ır en ·· l b - Nasır çok eıki dostumuz • Şefika ' oy e ir ahenk vardı, ki 

ri •·--d~anını, çocukluiundanbe- dur .. Fakat lıtanbulda oturduğu 7 ıgı bu ıenç kızı taruyamı • yoktur ki... Maden müfetti9i .. 
~r .u.. Karıııında konutan baı· Durmadan gezer, çat orda, çat 

hır Şadiyeydi •anki. Sord~: hurda, çat kapı arkaaında. .. Kah 

111
.:-bSa.hiden, bir aile yanında \nadoluda, kah Avrupada .. 

ıu ur.,e biyelik mi yapmak iıtiyor • Şadiye, yan sözle Niaıra balo • 
n · · yordu .. Hayatta çahtJDak, uğrq -

fe;· !•tenıek ne demek Hanone- mak, didimnek için yaratılmıt 
dı · • Benim artık bir b' · bir erkekti .. Yürüdüğü yolu, ath • 

teı:n ·~ ır feY ıı· 
,.._eğe hakkım yok.. Ne bulur • ğı adımlan bilen erkeklerdendi. 
çillJtı ona teıekkür edeceğim .. Ge- 'u, bir bakııta anlqılıyordq. Ona 
illi enı li.znn" Dükkanlarda ıatı• •·'lta etti .. 

etnurlu.. :I' N 1 ko kitel . gu yapamam.. Tayyare iıır, Şefika Hanıma nuıu· 
luJc erınde oturamam. Daktilo • yordu .. Şadiye, ne söylediğini an· 
lllıalce~~em .. Daha iyi bir it bul· lamıyor, yalnız madeni bir ıslık 
Alnı ıçın ta.hıilim yok .. Franaızca gibi, diılerin aruından çıkan H

.... 1 .anca bilirim fakat bu"'t·· b ıini duyuyordu; çünkü Hüınü 
QI tını • d ' un u 
delil. ' ~ dt bir tahıilin mahıulü Bey: 
lltnd • er halde, İyi bir aile ya· - Kusura bakma Şadiye, di • 
hayı~ 0~rtnaın, benim için en yordu, senin burada olduğunu bil-

Sea:•:. ~~~ ıeydim, Niıırı getirmezdim .. Se • 
b~r lbiid~ ıyo~d~. .~efika Hanım nin derdin kendine yetiyor, ya • 
kı: et dutundu, soma dedi hancı bir inıanla oturmak, konut· 

mak, yemek yemek istemezdin 
Yo:Ş~1nna batka bir ıey geli - belki ... 

Ye •. • Bu candan samimiyet kar911ın • 
- Ne ı ı· _ S e 1Yor hanımefendi?. da, Şadiye bir daha dülümaedi: 

hı bir ~n riizel bir kızaın, naımuı· - Bu huıuılarda beni hiç kale 
Şadi •zını, evlenaen... almayın beyefendi. Artık her feyi 

Ye acı ac ··ıd··. hot ıörüyorum. Niıır beyi ıetir • 
8 

1 gu u. 
A - ukoJ diğinize de iyi ettiniz.. 

sr) &üç b ay mı hanımefendi ? Hizme• .. i yemeğin hazır oldu • 
raı1z u .. Bu zamanda, on pa· ~ 

' Ortad k im • iunu haber verdi: 
alır li a a ıt hır kızı kim _ y emeie buyurunuz. 
lik b~ilu ay~ ~·~efendi, timdi-
dilik bir .duıunemıyecefim. Şim - - 3 -
PacaJc 1~ bulmamdan batka ya· Şadiye, küçük bir e'Yin, bir oda· 

de "• feiuıa yok. Herkes gibi ben ımı kiralamııtı. 
ilb1., Y•t • nıGcadeleye bqlıyaca· Kapısı vuruldu. 

Şadiyenin h·,~- d 
ILfiKI var ı. 

- Giriniz. 
Ev sahi.>lerinin küçük, sevimli 
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! DİLİMİZ 
,.•mm•~ınmmıımım•~mııı~-l!~~Ulllllın)ml-• 

yen· 14 k limenin karşılığı d~~ b?llıdır.) (Babamız bızı bırı - ıo ıncı ılkmektep lıocalarının 1 e bırımızden aynınaz.) (Uzaktan buldukları karşılıklar 
ve kullanılışlan p~k seçemedim ama dün gördü-

1 _ HAPT: Matolmak, ın.atet· ğiim her halde sendin.) (Son gün
mek, baakınhk, susturmak, apışıp lerde halinde biraz düşkünlük se

ziyorum.) Farz - Tut (Tutalım 
kalmak. ki söylediklerim doğrudur bun-

Platon insan tüysüz t'e iki ayaklı dan ne çıkar?) (Bu odanın uzun-
bir malılüktur deyince Digojen yolun· luğunu sekiz, enini beş metre tu-
muı bir taı·uğu uzattı: tun ölçüsü na eder?) Faaahat -

"-işte Platonun adamı, dedi. Yanhtıız ıöyleyif (Ahmet Beyin 
Plôton yaptığı bu yanlışlık yüzün· Fran5ızcadaki yanlışsız söyleyişi 

herke~e tanınmıştır.) Faaile -
den cevap veremedi matoldu. Takmı (Çiçekler gösterdikleri ay-

Yavuz hırsız ev salıibini bastırır. rılıklara göre takımlara ayrılırlar) 
Aııukat öyle söyledi ki karıı taraf' F atanet - Anlayıf (Bu işte gös-

''"turdu. terdiğin anlayış seni ka~nca gö-
ôyle güzel k-Onuşuyor ki ona kar~ı türdü) Faza - Gökbotlugu ( Gok

koymak için hazırlananlar mantığı boşluğu atlarını bile bilmediğimiz 
sayısız yıldızlarla doludur.) Faz-

üıtünde apışıp kalıyorlar. la _ Artık, yaranız (Artık mal 
2 - HACIM: Büyüklük göz çıkarmaz.) (Yar3:rsı~ .. sözler 
"- Bu odanın büyüklüğü ne kadar· söyleyip dunna ben bıldıgım~.en 

dır.' Ştışmam.) Felaket -Yıkım (Dun-
"- Beş metre boyu, üç metre eni kü yağan dolu ekinlere yıkım ol

du.) Feragat -Vazgeçme!. elçek· 
var. me göztokluğu (Alacagımdan 

3 - HAiL: Engel va~gcçemem.) (0, bu işte doğru-
Eğer önümilze deniz engel olma· su göztokluğu gösterdi.) Fert -

saydı, nerelere kadar gidecektik. Tek, kimse (Teklerden topluluk 
4 - HAiZ: Olan, 1i doğar. ) (Hiç bir kimse yurdu~ 
üçüncü rütbeden nıfanı olan Mitat yükselmesi için çalışmaktan gen 

Elendi değerli iılerle uğraşırdı. duramaz) Feıat - Bozukluk, ka· 

5 _HAMI: Koruyan, koruyu· rışıklık, yolıuzluk (Balkan sava
şında ekilen bozukluk tohumu as-

cu, elinden tutan, arka. k~ri yendirdi.) (A~ma~ra.?a ko-
Kendi gücümden bafka koruyucum münistler hareketlenlc buyuk ka -

llOk. rıı:nklıklara yol açtılar.) (tşlerimi-
Elinden tutanı olmasaydı o bu i§te z~ yolsuzluk karıştığını gö~düm 

de yaya kalırdı. düzeltmiya çalışıyorum.) F eııh -. 
Bozma, kaldırma (Araınızdakı 

Arka8ı olduğu için boyuna ~ıman· ortaklığı bozduk.) (~~~ülhamit 
11or 11a! !295 te ilk Millet meclısını kaldır-

6 - HAPS: Kapamak, kapan- dı.). 
ma.k, tıkmak. tstiklcil lisesinden Mustafa Niyazi • 

Kendi kendini odasına kapadı dı· Mümtaz Zeki Beylerin bulduklan 

far&l/a çıkmıyor. 
Göztınll aç kodese tıkarlar ha! 

7 - HARÇ: Elden çıkarmak, 
it, kumla kantık çimento, katıı. 

Bi1tün paralarımı elden çıkardım. 
Bu onun gapacalı if değUdlr. 

karşılıklar 

Efsane _ Maaal ("Ergenekon,, 
bize kadar gelmiş Türklüğü öğen 
bir masaldır.) Ehemmiyet • •• • • • • 
Ehil • Bqarabilen, koca, adamı. 

Bakaya • Arta kalan. Baairet • 
Uyanıklık. Basit . Kolay. Sazan• 
Arasıra. Bela - Engel. Beraet • 
Kurtuluı, 11yrılma. Berat • .....• 
Berbat - Bozukluk. Bereket • Çu• 
ğuluk, bolluk. Betatet • Güleryüz. 
Beşeriyet •..... ~ Bezil • Saçmak. 

38 inci ilkmektep hocalarının 
buldukları karıılıklar 

Bakaya · Artık. Baairet • Uya• 
nrklık. Basit • Sade. Sazan - Ara· 
11ra. Bela . Taaa. Belihet • Bön
lük. Beraet • llitikaizlik. Berat • 
...... Berbat - Kötü, fena. Bere· 
ket • Bolluk. Bep9et - Güleçlik. 
Beıeriyet • Kitilik. Bezil · Bol bol 

36 ıncı ilkmektep hocalarının 
buldukları karıılıklar 

Bakaya • Artıklar.. Basiret • 
lçle görme. Basit • Düz, açık. Ba· 
zan· Çağ çağ, Beli • Taıa, ııkın· 
tı. Belihet · Bönlük. Beraet - Suç· 
ıuzluk. Berat - Kurtulut koçanı. 
Berbat • Kötü, bozuk, piı. Bereket 
- Bolluk. Betatet · Güler yüz. Be· 
§eriyet - Kiıilik. Bezil • Eıirgeme· 
mek. 

23 üneü ilkmektep hocalannın 
buldukları karıılıklar 

Bakaya • Artıklar.. Basiret • 
Uyanıklık. Baıit • Kolay, Bazan • 
Araaıra. Beli. • Sıkıntı. Beli.bet • 
Bönlük. Beraet • Suçtan kurtulma. 
Berat • Buyrultu. Berbat • Bozuk. 
Bereket • Bolluk. Beıatet • Cive· 
}eklik. Beıeriyet - Adamlık. Bezil 
- Saçmak. 

33 üncü ilkmektep hocalarının 
buldukları karıılıklar 

Bakaya • Artıklar. Baıiret • De
rin görme. Baait - Tek, düz, yal· 
nız, dar, bön. Bazan • Araaıra. 
Bela • Sıkıntı. Beli.het • Bönlük, 
epıenlik (Manisa taraflarında)• 
Beraret - T emizlemnek, kurtul• 
mak. Berat • Buyrultu. Berbat • 
Kirli, bitkin. Bereket • Bolluk. Be
tatet - Güleçlik. Beteriyet • Adam· 
Irk, kiıilik. Bezil - Saçmak. 

iyi bir aıure yapmak için bol katgı 

almalı. 

8 - HASAR: Ziyan 

(O, bu işin tam adamıdır) El~et • 
lıter iıtemez. Elim • A':ıkl.ı, .yurek 
ıızlatan. (Nazlı ile Çetın ıçın bu 
ayrılık çok acıklı oldu.) (Aman, ~~!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~!!!'!!!!!!!~~!!!!!!!!!!l!!ll 
Aman görme halleri pek acıklı.) Alman film san'atkirlan 
Emanet • Bırakı (O bırakıyı ald~- şehrimizde çeviriyorlar 
ralmı) Emare - ip ucu, i~ {Şakır 

GDneı açuıca kır kahvecileri ziyan· 
dan kurtuldular. 

9 - HASLET: Y aratılıf, (olum 
bitim) 

Y aradıllfl öyle. Oldum bittim o na· 
ne mollalıktan kartulamadı. 

1 O - HASM: Yar, kartııınclaki 
/gi tavla oynuyor amma kar,,..n· 

dald zar ıektirmlgor. 

11 - HASTA: Sailıkaız 
Sağlıkaızlar ıağlık gurtlanna yatı· 

nlırlar. 

12 _HAZAN: Güz, ıonbahar, 
Yaprak dökümü 

Daha güze ept>g zaman ııar. 
SonbaJıartla meyvalar olgunlO.fır. 

Yaprak dökilmü ıa6lıkaıı bir dıeı:-

simdir. 
13 - HAZiNE: Kaıa 
14 - HAVI: içine alan 
Bu kadar dolgun bUgiyi tçlne alan 

bir kitap daha giJrmedim. 

Yabancı sözlerin 
karşılık lan 

Kadıköy Lisesi hocalannın 
bulduklan karfılıklar 

Fark - Ayrılık, benzeyİf, ayır· 
ma, ıeçme, tanıma, ıezme (Kar -
de~dcrimin yaşlan arasında on yıl 
a~hk var.) (Ketimle ipek arasın
daki benzeyiş gözle görülecek ka-

kızı sirdi: 
- Mektup ıeldi Şadiye Ha • 

nım. 

-Tetekür 
yer. 

ederim yavrum, 

Kız mektubu verdi ve çıktı. 
Şadiye, zarfın üzerinde, Şefika 

Hanımın yaz1sm1 tanıdı, fakat 
zarfı birdenbire açmadı. 

(Devamı \"Ar) 

Beyin köşkünü soyanlar ~ır ~p ucu Tanınmıt Alman ıinema artiıt
bile bırakmadan sıvışabılmışler • lerinden Güıtav Fröylih te bugün 
di.) Emel • Dilek (Turbanın ~n ve ya yann tehrimize gelecektir. 
büyük dileği &vinçle evlenmektı) Alman artisti bazı kıımıları mem • 
Emin • Korkuıuz inanılacak. (Bu 
yol korkusuzdur.) (P~ri için Oğuz leketimizde geçen bir filmde oy -
inanılacak bir adam olmaktan çok namaktadır. Bu filmin buraya ait 
uzaktı.) Emniyet • Dirltk, d~z~~- sahneleri artistler geldikten aon • 
lik, inanç (Jandarma ve polıs u!· ra çevrilecektir. 
künün dirlik başlarıdır.) . (Ne zı- Buraya selen filmi çeviren tir
yaru var efendim. Sana ınancım ketin bir müme11ili burada bul 
olduktan sonra .... ) k" 1 1 

ımıe er e görüıerek film için ka· 
/stanbul 35, 51 inci llkmektepler dın ve erkek f İgüranlar anıaje et• 
hocalannın bulduklan kar§ılıklar 

Bakaya • Geri kalan. Basiret • 
Uyanıklık. Basit - ....... Sazan 
_ Arada. Beli • Kötülük. Belahet -
Aptallık. Beraet • Kurtuluf. Berat 
• Buyrultu. Berbat - Bozuk, bitkin. 
Bereket • Bolluk. Bet&§et • Güler 
yüzlülük. Beşeriyet • Kişilik. Bezil 
(Bezi) • Dağıtmak. 

48 inci ükm<•ktep hocalannın 
buldukları karfılıklar 

Bakaya ·Artan. Baairet • Gör· 
gülü. Baait • Düz. Bazan • Araııra. 
Beli - Ağırlık, aıkıntı. Belahet -
Bönlük. Beraet · Kurtulma. Berat 
....... Berbat • Bozuk. Bereket • 
Bolluk. Betafet • Güler yüzlü. Be· 
ıeriyet • ..... Bezi • Esirgememek 

13 üncü ilkmektcp hocalarının 
buldukları karfılıklar 

mittir. 

Parasız otomobile binmek
istedikleri yetmiyor gibi 

Bakaya • Geri kalan, artan. 
Buiret • Heri geri düşünmek, gör· 
mek. Basit· Kolay. Sazan. Arası· tır. 
ra. Bela • Kötülük. Belahat . Ka· 
lın kafa, bön. Beraet • Suçsuzluk. Felemenk 

Arnavut Enver ve Retat iımin
de iki ıahıı evvelki gece yarııın ., 
dan sonra adamakıllı içmitler Ye 
Akıarayda ıoför Burhanın otomo

biline binerek paraıız ıafa ıürmek 
istemi9lerdir. Burhan bu parUIZ 
müıterileri kabul etmek iıtemeyin
ce kavga çıkını§, kavgaya Burha
nın kardeıi Haydar da kantmıt • 
tır. Neticede Enverle Reıat bıçak-. 
larını çekerek Burhanla Haydanll 
üzerine atılmı,lar ve iki kardetl 
yaralıyarak kaçmışlardır. Burhan. 
yarası ağır olduğu için ifadeai a• 
lınmadan, hastahaneye yabnlmıt"' 

B~.rt~t • Buyrult~, buyruk. Berbat • F e!emenk sefareti maalihaqü 
Ko u, karma karıtık. Bereket • zarlığına t.yin edilen baron Ha• 
Bolluk, çokluk, artma. Beta§et • . • 
G··ı ·· l""J""k ··t l"k 8 · rınksma Toye Sloten zevceeıyl4' u er yuz u u . gu eç ı . eşerı· ı . . . . . 
yet • Ki~ilik, adamlık. Bezi • Esir· bırlıkte ıehrımıze gelmıf, Anka• 
gememek, bol bol vermek. raya gitmittir. 
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Avrupadaki "Cinai lıadiseler,, enstitüleri 
_______ _... ........... -················-··············································································· 

Eskişehirde güreş 
Gençlerimiz her gün çalışıyor 

her gün ilerliyorlar 

Zabıta ve adliye mensuplarını suçlo 
larla uğraşmıya hazırlıyan yerler 1 

Muhtelif sahalarda, insanlara zarar verici işler yapan adamlar, hangi vasıl' 
lardan ne şekilde istifade ederler ? Onları takip edecek adamlara, 

bunlar etraflı surette öğretilir .• • 

Avrupanın bir çok yerlerinde 
bilhassa Almanyada hususiyeti 

' haiz bir takım enstitüler vardır ki, 
buralarda mücrimlerle mücadele • 
ye girişecek zabıta ve adliye men· 
suplarına, hu mücadelede kolay • 
ca muvaffak olmalarını temine 
yarıyacak şeyler öğretilir ve "cinai 
hadiseler,, yahut "suç hareketleri,, 

dinmiş bulunmalıdırlar. Dolayısi -
le, zabıta ve adliye mensuplarını, 

daha faaliyetlerinin başında, e · 
saslı bilgi sahibi olarak mücadele· 
ye hazırhyan enstitülerin ehemmi· 
yeti, çok büyüktür.,, 

Gazete, bundan sonra bu müe:;· 
seselerde öğretilen şeylerden u2un 
uzadıya bahsediyor: 

neler öğretilir? 

Eeldteh1r 1D111tıkasımn kıymetli -gG;;fCu;rl mınhka sGret heyeU 
reybi CeW Beyle birlikte 

enstitüelri olarak kaydedilen bu 
yerlerde, zabıta ve adliye men -
suplarma öğretilen ıeyler ,çok et· 
raflı, çok şümullüdür. 

"Bu müesseselerde, en tecrü • 
beli bir kasa hırsızının bir kasayı 
açmak, yahut kırmak için, hangi 
çarelere baş vurduğu, ne gibi a • 
letlere el attığı zabıta ve adliye. 
mensuplarına birer birer izah e -
dilir. Öyle, ki bunlardan biri, i -

ESKiŞEHİR, - Mıntakamız 
apor klüplerinin amatör güreşçi • 
leri halkevlerinin himayesinde ve 
güref heyeti reisi Celal Beyin ne· 
zareti albnda muntazaman çalıştı· 
rılmaktadırlar. Çalışma yeri hal • 

kevlerinin spor salonudur. Çalış • 

malar meraklı bir halk kitlesi ta • 

rafından da büyük bir alakayla 
takip edilmektedir. Amatör genç· 
lerimizin bu yaz içinde İstanbul 

mıntakası güreşçilerile 

tırılmaları düşünülüyor. 

karşılaş • 

Dün de amatör güreşçiler ara • 
ıında bir tecrübe ve teşvik müsa • 

bakası yapıldı. Bu müsabakalara 
Demirspor klübünün dört çift ve 
hava kuvvetlerinden bir çift işti • 
rak ettirildi. 

Güreşler çok ciddi ve zevkli ol· 
du. Amatör güreşçilerimizi ve 
mıntakanın kıymetli güreş heye • 
ti reisi Celal Beyi hararetle tebrik 
ederim. 

Kendi aralarında çalışan genç • 
lerimiz cidden daha çok yardıma 
ve himayeye muhtaçtırlar. Her sa
hada durmadan çalışan Eskişehir 
gençliği büyük bir alaka ve kuv • 
vetli yardımlar b~klemektedir. 

M. Şevket 

Bu enstitülerde yaptırdığı tet • 
kikleri neşreden bir alman gazete· 
si, bu husustaki yazıya şöyle baş· 
lıyor: 

ilim ve fen !erdeki mücadele faaliyetinde, 

insanlığa faydalı olmak için s~yguna uğramış bir kasanın ya • 
her gün bir yenilik gösteren ilim nında şöyle bir duruvermekle, bu
ve fenden, kötü yaradılışlı adam • m.ın ne şekilde açılmış olduğunu 
lar, zararlı hareketleri için istifa- kestirir. Bu da tabii kendisine za· 
de etmeyi düşünürler. Bunun bin man kazandırdıktan başka, bu işi 
bir misalini göstermek mümkün - yapan kasa hırsızının ne dereceye 
dür. Muhakkak olan şudur, ki ilim kadar tecrübeli olduğunu göstere· 

ceğinden, hemen sabıkalıların en 
ve fennin her sahasından, mücrim· 

kodamanlarının izine düşer, suçlu· 
ler, yapılması suç olan hareketle-

yu, suç delillerini ortadan kaldır
rini yepyeni ve eskisinden daha 

Bursadaki hadise 
ma fırsaiını vermeden, yakalar. 

kolay bir şekilde icra edebilmek 
Hatta, bö)· lelikle çalınan parayı 

hususunda, yardım görmeyi ister· 
lamamiJc tekrar ele geçirmek hi· 

ler. Ve bu yardımı elde ederek, İ· le: çok defa kabil olur. 

Geçen haf ta Bursa dan gelen 
haberler Bursa stadında feci bir 
hadise cereyıuı ettiğini, bir hake • 
min döğüldüğünü ve seyircilerden 
bazılarının yaralandığını bildir • 
mi,lerdi. Son gelen haberlere göre 
Bursa hala bu müessif hadise et ~ 
rafında heyecanını muhafaza et • 
mekte, diğer taraftan adliyede 
tahkikatla meşgul olmaktadır. Ha· 
dise askeri lise ile san'atkarlar ta· 
kımlarının karşılaşmaları esnasın· 
da olmuş ve son bir tahkikata gö~ 
re şu tarzda başlamıştır: 
lise hakim olarak oynuyor, bir sa • 
yı da çıkarıyor. Bu esnada san'at· 
karlar takımına mensup bir oyun • 

cu askeri lise oyuncularından bi • 
riıine bir tekme atıyor. Hakem bu 
nu görmüyor. Fakat tekme yiyen 
oyuncunun tekme atan oyuncuya 
dönerek, niçin tekme attığını sor • 
duğunu görüyor. Soran efendi bu 
esnada sorduğu efendinin fanila • 

ıını tutmuf bir vaziyettedir. Bu • 
nun üzerine hakem askeri liseli o· 
yuncuyu sahadan çıkarmak isti • 

yor. Bazı münakaşalardan sonra 
hakemin cezası tatbik ediliyor. 
Bir müddet sonra askeri liseliler 
hakemin değişmesini istiyorlar. 
Hakem, ancak muallim Faik Be • 

ye yerini verebileceğini söylüyor. 
Muallim Faik Bey diğer klübe 
mensup olduğu için askeri liseliler 

bunu kabul etmiyorlar. işte bun · 
dan ıonra it çığırından çıkıyor. 
Hakem kendisine taş atıldığını id
dia ederek vaziyeti alakadarlara 

anlatmak üzere oyunu bırakıp se • 
yircilere doğru geliyor, gene bir 
rivayete göre bu anda talebeden 
biriıi kendisine oyunun bitmediği
ni maçı niçin bıraktığını soruyor. 
Hakem Kadri Bey korkmuş ola • 

cak ki kaçıyor ve birkaç talebe 
lendiıini kovalıyorlar. Diğer ta -
raftan san'atkarlar da hakemi da· 
yaktan kurtarmak için etrafını sa· 

lim ve fennin hakiki gayesinden Bundan başk-ı, bu müesseseler· 
çok uzak, aykırı işlerinde ona gü· de pratik olarak, izlerin takibi, 
venmek yolunu buldukları da şüp- gizli muhaberelerin deJifre edil • 

hesizdir. " ı.; ~ mesi, sahte paraların derhal sahte 
Mihanik, kimya, fizik, tıp, psi· olmıyanlarından ayırt edilmesi ös 

koloji ... bütün bunlar, sırasına gö· retilir. Bir kalpazanın, gizli para 
re onların fena maksatlarını ko • imalathanesinde nasıl çalıştığı an
laylaştırmıya da yaramıştır. Tabii )atılır. 
hiç· de böyle bir gayeleri olmadı • 

Fotoğraftan istifade 
ğı halde ... 

Sonra, dn:ıyet hadiselerini 
En çetin kasaları kırıcı aletler, 

en sert cisimleri eritici maddeler, meydana ~ıkarmalcta fotoğrafırr 
oynadığı koiayl<"~tırıcı role dair i· 

yakıcı fualar v. s. bunların müc • 
zahat verilir. Me~hut cürüm İuı.:li· 

rimlerin elinde oynadığı tahrip e· selerinde, ilerde mudantiğin, lıa . 
dici rol, anlatmakla bitmez. Bu i· kimin işine y;ı.rıy:ıcak fotoğrafJ:> . 

Ba--da bir .... ••-·•anda da-i: tı'barla, bugünu··n zabıt.a ve adliye ·- ..,, - ~- rm nasıl ahmna.:a lazım geU:;{! 
yiyen hakemı Kadri Bey mensubu, eskisinden daha güç it· 

riğretilerek, :'l,Jtıc l.ierle, ..:i,,aye: ... ~ 
rı_, orlar. Bu esnada husule gelen leri batarmak, daha karışık mese· rindeki vaziyeti gayet İyi tesbit e· 
hercümerçte birkaç genç yaralanı· leleri halletmek vaziyetindedir. d b · · en ir resmın, en ınatçı bir suç -
yor. Başarma ve halletme itinde mu • luyu bile, itirafa icbar edecek 

Bu müessif hadise etrafında vaff ak olmak için de, uğraııcı ve kuvvetli bir ispat teşkil edeceği, 
dönen rivayetler çoktur. Bittabi uğraştırıcı mücrimlerin, suç vası • göz önüne konulur. Kimyevi mü· 
hadisenin asıl hakiki şekli ve mü· taları, suç hareketleri etrafında rekkeple yazılan görünmez satır • 
sebbipleri adli tahkikatın sonunda sadece umumi malumat sahibi ol· larm, ne şekilde bir ışığa tutulun· 
tamamile anlaşılmış olacaktır. maları kifayet etmez. Bütün bu sa ca, Üzerlerine hangi mayi dökülün 

Biz kendi hesabımıza küçük bir halarda derinden derine ihtisas e· ce, bembeyaz kağıt üzerinde be -

anlaşamamazlığın lüzumsuz ye - -==========:.-===-===~ lirdiğini göstermek, ba~lıhaşma 
re büyümüş olmasından bir hayli karşısına Altay • Altınordu muh • bir ders mevzuu olur. Uyuşturucu, 
müteessir olduk. teliti çıkmış, çok seri ve güzel 0 • uyutucu zehirlere, öldürücü zehir· 

lere, sersemletici, boğucu gazlere 
lan bu maç 2 - 1 İzmirlilerin ga-

Apollon mağlup lebesile bitmiştir. ilk golü Yunan· 

Yunanistanın kuvvetli takımla- lılar atmış, buna biraz sonra Va • 
rından "Apollon,, bayram günle • hap güzel bir sayıyla mukabele et· 
ri, lzmire gelerek lzmir klüpleri- miştir. Muhtelit galibiyet sayısını 
le yaptığı maçları bitirmiş ve mem ikinci devrenin sonuna doğru ve 
leketine dönmüştür. Bu takım ge· Cemilin ayağı ile kazanmı§tır. 
çen seneki bayramda da lzmire 
gelmiş ve karşılaştığı takımları 

yenrni~ti. Fakat bu seferki gelisin· 
de eski neticeleri alamamıştır. 

Bayramın ilk günü Karşıyaka • 
Göztepe muhtelitile karşılnşmış ve 
berabere kalmı§tır. Yunanlılar 
bu neticenin yorgunluklarından 

doğduğunu söylemişlerdir. 
liknci oyun Altay • lzmirspor 

muhtelitile yapılmış ve Y 1.manlı -
Iar bu maçı 3 - 1 kazanmı§lar • 
dır. Son maçta Apollon takımının 

Gol 
On yaşına bastl 

Maruf sporcu Refik Osman 
Bey tarafından çıkarılmakta olan 
Gol spor mecmuası on yaıına gir· 
miştir. 

Memleket sporunun içinde dik
kate değer yazılarile ve fay dalı 
neşriyatile sevilen arkadatımıza 

daha bir çok muvaff akiyetlei ae· 
neler dileriz. 

ait izahatın, bütün tef errüatile ve· 
rilmesi, unutulmaz.,, 

Gazete, bu müesseselerin mü· 
zelerini şöyle tarif ediyor: 

MUze, naslldır ? 

"Çok büyük, geniş, dört köşe bir 
salon.. Dört bir tarafta camekan· 
lar ... Bunların içersinde her türlü 
suç aletlerini görebilirsiniz. B<ısit, 
İptidai demir parçalarından itinalı 
işlenmiş, pek ince görünüşlü silah· 
lara kadar t bütün suç aletleri .. 
Bunlardan ilk kısmı, mahdut dü • 
şünüşlü, kabasaba adamlar tara • 
f ından yapılan şeylerdir. Sonun • 
cular, şeytani düşünüşlerin ifadesi 
birer silah, ki çok kere hedefini 
şaşmaz. Uk kısımdakilerden daha 
tehlikeli silahlar .. 

Mesela, işte ancak 40 san~ 
re uzunluğunda, kurşunkaleJlll, 
dar ince bir maden parças~ 
cu sivri ve içi boştur. Bir t ' 
da bir düğmeye benzer uf ac~ J 
pak bulunur. Bir parmak b~ 
kapak a!;ılır ve bu incecik ~ 
parçası içindeki sipsivri, k ,..J 

bir çiviye benzer. Vücudu delir 
çici altı milimetrelik çelik, o~j 
bi, yuvasından fırlamıya haıat" 

Başka SUCj aletleri 

Bunun yanında, bir sürü İ~ 
li baston, şemsiye, eski biç'-' 
battal tabancalar, ucuna kıJJJ 
külçesi, yahut taş dikilmiş d~ 
den, lastikten yassı, kısa bakıt 
baçlar ... Bunlarla kafaya bir' 
ruş, ölüme sebep olabilir. JI 

Başka bir camekanda, ~ 
yüzükla·, taşlar, saatler, ... .ti~ 
oyunlarda işe yarıyan iskaınba 
ğıtları .. 

Camekanlardan birinde ~ 
ların suç vasıtaları bulunuyor•• 
bir kitap kapağı, ki üzerinde ~ 
makarışık bir yığın harf sırV 

mış. Bunlar, kendilerince bil~ 
usullerle sırasına konulup, ~ 
çıkabilen şeyler ... Böyle isk~r? 
kağıtları da mevcut. Masa 
da, oyuncu bir casus, arka 
duran arkadaşı casuıa, bunlaı' 
çıp kapıyarak, talimat verebil' 
o ~c· h:cluJç ua~ı ·~-.. -ıh~· ... 

Sonra, bir camekanda tite 
zehirler ..• Mavi, beyaz, ıüt be 
türlüsü .. Uyuşturucu maddel~., 
eksik değil. Afyon, morfin, JJll" 
haş ve bunların kullanılın 

mahsus aletler ... ,, 

Gazete, "Cinai hadiseler,,~ 
"Suç hareketleri,, enstitü•~ 
müzesinde görülenlerden bir ~ 
nı bu anlatışla gözönüne ge 
şu mütaleayla yazmnı bitiri1~ 

ibret verici manzar• 

"Bütün burada görülen 1 
bakan insanın tüylerini ürP j 
yor. Bu camekanlar arasınd• 
di hareketsiz duran şeyleriıı 1. 
biri, evvelce hiç değilse bir 1' 

mm hayatı, talii üzerinde 
göstermi~, ya tam, ya da yat~ 
sir göstermiştir. Onları elledi, 
tutanlardan çoğu, şimdi ya ı/. 
parmaklıklar arasında ce.ı•1, 
çekiyorlar, ya öldürdüklerı ~ 
ler gibi ölmüş, kanun ve ad 
liylc hayattan uzakla~tır1lııı1f 
luunyorlar. J. 

Müthiş fiillerin, ~kıtıla~ 
rın, söndürülen ocakların ~ 
rasını gözönüne getiren calll 
lardaki suç aletleri, vah~t ~ 
tü ihtiras facialarını, seıııZ ~ 
larile, kilit arkasındaki ın• j 
lar gibi, fakat onlardan d•tı;if. 
lı bir ifadeyle anlatıyorlar·./. 
retçi, onların bu ibret veri~ 
ze salonunu kaplıyan k:ır• ~ 
çersindeki menhus parıltıl• 1'~ 
ürküyor, dehşetle irkiliyor· ~" 
ni dışarıya atınca, rahat ~e tPI 
bir r.efes alıyor. Acaba, b&J f' ~ 
yi görüp, ifade ettiği pıan~, 
şünüp duyduktan sonra, 1 .1. ~ 
işliyecek a!!:ımlar var ııııd•';;,..;. 
rayı görüş ve hatırlayış, t if 
fıtri mücrimleri bile ciıı"i-1°'"' 
mekten meneder, gibi ııe 1 
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Kaçakçılar Peşinde Amerikadaki Hazırlıklar ~ 
<Sa§ tarafr 1 inci eayıfadadrr) 

vl e çalıtnıalarını muhtelif cephe • 
erde bi l t' . ld h r eş ırmış o ukları mu • 
a.kka.k sa.yılmakta.dır. Birinci gru

PUn ekseriyetle Rumlardan müte-
fekkil olm"'·ına k b'l ·k· · ~ mu a ı ı ıncı 

glrudP~n Yahudilerden mürekkep 
o ugu b" . ·1 drkl . ve ırıncı ere sermaye ver-

erı zannı mevcuttur. 

maktadır. İ§te kaçakçıların gözle· 
rini kamaştıran bu müthiş para 
olmuştur. Tespit edildiğine göre 
eroin ~bekenin eleba§ıları olan 
bazı büyük zenginler tarafından 
ikinci ellere yaptırılmakta ve ha -
rice gönderildiği gibi bu arada 
memleıketimizde de sürüLmekte -

Büyük devlet adamlarının oradaki 
toplantısında görüşülecek ıneseleler 

VAŞiNGTON, 11 (A. A.) -1 etmek razusunda olduğu söylen -ı nı bildirmiştir. 
dir. 

z.ahıta hu mesele etrafında dün 
Y_enı bazı deHller ve cürüm aletle-

Hükumet, iktisat konferansının mektediı-. Amerikanın lngiltereye konfe. 
Asıl sermayedarlar me~hul ! toplanmasından evvel yapılacak Bu plana di~er müstahsil dev - 1 ransa, Hindistanın da bir mümes -

olan müzakereler için son derece letlerin ve bilhassa Arjantinin de sil göndermesi hususunu teklif 
faaliyetle hazırlanmakta ve bari • taraftar olduğu zannedilmektedir. etmiş olması muhelmeldir. Çünkü 
ciye nezareti ile hazine ne::areti Amerikanın başlıca devletlerin glimüş matleninin kıymet kazım -
mütehassısları ve tarifeler komis • merkezi ban!talarının gümüş ma - masınm Hindistanın satın alma 
yonu azası arasında mütemadi • denini kıymetlendirmek için gü - kabiliyetinin tekrar yülcselmesi i • 
Yen noktai nazar teatisinde bulu • müş satın almaları teklifinde bu • çin fevhalide ehemmiyeti vardır. 

rı ıneyd .._ 
1 ana ÇJıKar.mağa muvaffak 

0 muştur. Nezaret altında bulundu 
rulanlarda k. . 
he . n es. ı seyrısefer mü • 

ndıalerinden K d . B . . t kr a n eyın evı 

Fakat bugüne kadar da.ima bu 
zehiri en son satanlarla bunların 
zehiri tedarik ettikleri kimseler 

e. ar srkı bir surette aranmış, e· 
roın yap ... 

maga mahsus bazı aletler 
meydana k 

çr arılmıştır. Bunlar: af
Yon Yika.nı ... 

yakalanmışlar, işe sermaye koyan
lar meydana çtkarılamamıştır. Bu 
işe bir milyon lira 'konulduğu söy· 
Ienilmektedir. nulmaktadır. lunmuş olduğuna dair bir şayia Fakat bu hur.us hakkında henüz 

Tarifeler komisyonu azasının bir karnr alınmış değildir. 

l k 
aga nıahsus bir banyo, 

e e , eroin ·· 
.. suznıeğe ma!hsus bir 

Matmezel Araksi anlat.yor 

Diğer taraf tan hadiseye ismi 
karışanlardan Matmazel Aralui 
de şunları söylemiştir: 

bu toplantılarda daimi surette bu· dolaşmıya başlamış olduğundan LONDRA, 11 (A. A.) - M. 
lunnıaları, M. Roosevlet'in ta - hariciye nezareti, Amerikanın Makdonald, Avam Kamarasında 
rif el ere müteallik müzakerelere böyle bir teklifte bulunmamış ol · Amerika ya muayyen bir itilaf ak • 
ne derece ehemmiyet vermekte duğunu ve fakat bu meselenin tini müzakere için gitmeyi, belki 
olduğunu göstermektedir. konfe· "'.lns proğramına dair diğer İngiltere Amerakayı alakadar e • 

.auzgeç nıa . h l' 
rnak . '. yı a ınde eroini kurut· 

ıçın fırın ve b. d . b.kt' B ır e ım ı ır. 
u ev Boyacıko" .. d d. "- Bu mesele ile alakadar ol

duğum kat'iyyen doğıu değildir. 
Hatta eroinin ne renkte olduğunu 
bile bilmiyorum. Polise davet edil
mediğim gibi evimde de araştır -
ma yapılmadı. Eğer dostum 1\1. 
Vasil Stcfanidis bana gazeteleri 
ğetirip göstermemiş olsaydr belki 
daha da haberim olmıyacaktr. Be
nim gibi dostumun da bu işle ala
kası yoktur. Kendisi ayni zaman

da Yunan arti~ti Matmazel Zozo 
Dalmasın dostu olabilir. ( Zatan 
böyle olduğunu iddia eden de yal
nız Zozo Dalmastır.) Fakat bnu
d~m uyuşturucu maddcl~r kaçak • 
~ : ğiyle uğraştığı neticesi çıkarı • 
lamaz. Ancak 23 yaşında olan bu 
gençle bir senedenberi beraberiz 
ve birlikte Yunanistan ve !talyada 
yaptığımız bir seyahatten bugün -
lerde döndük.,, 

yun e ır. 

Şiipheli bir adam 

Zabıta B "I h l'f eyog unun mu te ı 
•eıntlerind · 

f 
e eroın kaçakçılığı et-

ra ınd tak'b 
h l. a ı at yapmakta ve §Üp· 

e ı huld ... l · d ugu yer en ara.ştrrmakta-
ır. Memurlar evvelki gece geç 

"ekit Ye . h' . d b' d nışe ır cıvarın a. ır a a-
~ın hareketlerinden şüphelenmiş· 
Ter ~e onu takibe başlamışlardır. 
akıp edildiğinin farkında olnıı· 

Yan bu adam o civarda bir kahve
Ye cirmi!, oturan Aram isminde 
birisiyle kanuşmağa başlamıttır. 
Bu sırada memurlar meçhul ada . 
ttıın Arama bir paket verdiğini ve 
para aldığını görmüşler, içeri gire
rek her ilci adamı da. yakalamı§ • 
]ardır •. Aramın aldığı pahtin için

d~ ... er~ın bulunduğu görülmüştür. 
~ıgermin üzerinde, gömleğinin i· 
c;~de, uf ak paketlere konulmuş 
hır çok · l eroın bulunmuştur. Yaka-

K
anan bu adam Hristo iamindedir. 
cnd· · · . 

• v. ısının eroıni nereden tedariık 
elbgı ve 1 k son zaman arda meydana 
çnı arbıhı. ·1 şebeke ile alakaaı bulu • 

up ulunm d v 

C! a ıgı a.raıtırılmakta • 
ır. 

Polis nıüdürlü"" t f nd ...... • gu ara ı an e· 
•vın nıeaeıea· l l~ka 
rek kat•" ıy e a a ları görüle-
"'· - • 

1 surette nezaret altına alı
-cıll.Uar doku k .. d. b '-~ . z ışı ır. Bunlardan 

&f q, ıfadel · aJ nl a k erı ma arın sayısı 
e •eni bulnı . 

1_. • uqur. Polıs dün i-
.IQncı ·· ·· 
l'ı ta.hı:~uncü derecelerde alakala-
dıntar ı~ edilen bazı erkek ve ka
na .. ın ıfadelerine ve malumatı· 

ınuracaat etmiştir. 

tan I<Baçakçı tebekesinin Yunanis • 
' ulgar' t M lavy d ıs an, ısrr ve Y ugos -

§dm a a §ubeleri bulunduğu anla -
Iftır. B b l 1 ha.he l u §U e er e yapılan mu
re ere · 

tni.ı · aıt evrak ele geçiril -
Y"lf, 

Şebeken· 
ler iın 1 .. ın, uyuşturucu madde-
d a ının nı · . aUci k emnuıyetı hakkın -
ten ı anunun tatbikina geçildik -
1 on:ra al ~ 
~ılrnııt ç ''111aga başladığı an . 

lif Yeti tr. Senelerdenberi muhte-
. erde k l 1nlerin h Ya a anan kaçak ero· 

Uç hafta kadar evvel yakala • 
t 

nan ve tekerlek lastiklerinin için· 
de eroin bulunduğu söylenilen o· 
tamob:Iin M. Vasil Stefanidise ait 
olup olmadığı sualine de Matma • 
zel Ara.ksi şu cevabı vermiştir: 

"- Evet. Fakat otomobil, söy
lenildiği gibi hudutta değil Tak -
simde ve Buik acentasmm taltıbi 

üzerin~ haczedilmiştir. Ertesi gü
nü borç do~tumun babası tarafın
dan verilerek haciz kaldi11ldı. Oto 
nıabilde eroin taşınm.aınrştır. tki -
mizin de bu işle alakamız yoktur.,, 

Kökünden kaldırdacak 
Kaçakçılık ve bilhassa uyuştu • 

rucu zehirler kaçakçılığı takip ve 
tenkil harekatını gümrük muhafa

za umum kumandanı Seyfi Paşa 
bizzat idare etmektedir. Ba.şveki -
let ve hariciye, dahiliye, inhisarlar 
ve sihhat vekaletleri euar, kokain 
ve eroin kaçakçılığının kökünden 
izalesini alakaadr dairelere bildir· 

mişlerdir. Esasen kaçakçılrkla dai
mi bir mücadele halinde bulunan 
gümrük muhafazası istihbarat teş· 
kilatiyle polis teşkilatı bu emirler 
üzerine takibata bir kat daha 
şiddet venmişlerdir. 

M. Hull, reisicümhurun kong • meselelerle birlikte Vaşingtonda den meseleler hakkında görüşmek 
reden mütekabil fedakarlıklar icra edilecek mütekaddim müza • üzere gitmekte olduğunu tasrih 
esasına müstenit ticaret itilafları kerat esnasında tetkik olunacağı • etmiştir. 
müzakere etmek salahiyetinin~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

rilmesini istiyen beyannamesinin Italyada Alman Italyan teklifi 
tanzim ve tasvibi hususunun mü • 

him surette ilerlemiş olduğunu devlet adamları karşısında Fransa 
söylemiştri. 

Beyaz sarayın pek yakında bu 
beyannameyi kongreye göndere • 
ceği umulmaktadır. 

M. Hull, fiyatların yükseltil • 
nıesi için buğday istihsalinin a • 
zaltılmasına müteallik olan mü -
zakerelere iktısat konferansının 
toplanmasından evvel devam e -
dileceğini, ancak bu müzakere -
lerin ihrazi bir takım noktai nazar 
teatilerinden :baret kalacağı ve 
konferanstan evvel ka.t'i hiç bir i · 
tilaf vücuda getirilmiyeceğini be -
yan etmi~tir. 

Filhakika buğday meselesi, 
hem müstahsil ve hem de müsteh • 
lik memleketleri alakadar et • 
mektedir. Müstehlik memleket • 
fer, kat'i itilaflar vücuda getiril -
meden evvel noktai nazarlarını 
bildirmekte haklıdırlar. 

Ma.a.mafih Amerikanın evvela 
büyük müstahsil devletlerin mü • 
katekaddim bir itilaf vücuda ge -
tirereke bu itilafı sonradan müs • 
tehlike milletlerin tetkikine tevdi 

Hariciye Vekili 
Silahları azaltma konf e

r ansı hakkında izahatverdi 
A N K A R A, 11 (A. A.) -

B. M. Meclisi Hariciye encümeni 
bugün Siirt mebusu Mahmut Be • 

yin riyasetinde toplanmıştır. Ha • 

riciye Vekili Tevfik Rüştü Bey 
encümene gelerek silahları azalt -

ma konferansı ve diğer siyasi ah · 

val hakkında mufassal izahat ver -

ROMA, 11 (A. A.) -M. Goe • 
ring ve M. Balbo dün sivil 
tayyarecilik hakkında uzun uza • 
dıya görüşmüşlerdir. 

iki nazır, bilhassa Cenubi A • 
merika.ya yapılacak büyük İtalyan 
hava seferinin ilk merhalesinin 
Berlin olmasına karar vermişler • 
dir. 

PARlS, 11 (A .A.) - Fransız 

memorandomu daktilografya e • 

dilmiş iki sayifeden ibaret olacak 

ve bu memorandom ile birlikte bir 

de mektup gönderilecektir. 

Bu mektup, memorandomun 

ahkamını daha geniş bir tarzda 

izah edecektir. 

ROMA, 11 (A. A.) - M. Fon Mektup M. Daladier'nin per • 
Papen ile kardinal Pacelli, M. şembe günü beyanatından mül • 
Hitlerin katoliklere karşı olan va - hemdir. 

ziyeti hakkında görüşmüşlerdir. Bu iki vesika, neşrolunmıya • 

Müteakiben M. Fon Papen, M. cağı gibi İtalyan te!difi ve lngil • 
Musoliniyi ziyraet etmiştir. terenin tadil tekl?fleri de neşro • 

Alman Başvekil muavini, bu · lunnııyacakhr. 

gün Papa tarafından kabul edile - =====-=:-:-:-:=-----=-==-=~=-=::---~ 
cektir. moncu Mahmutla seyyar sucu Ru· 

şen evvelki akşam r'alrkpaz~rında 

Sucu ve lim· 
ka\~gası 

' unun yer almak meseles~n::len kavgaya 
tutu~.muşlar, kavgaya bıçak ta ka· 
rıştırarak biribirlerini kalçaların • 

Sultanahmette bir medresede dan ehemmiyetli surette yarala • 
oturan on yedi yaşında seyyar li- mı~ladır. 

-
VAK 1 T neşriyat. __________ ,..... ____ _. .................. 

Fevkalade heyecanlı bir roman 

Suana'lı münkir 
Asıımııın en meşhur ediplerinden Gerhart Hauptmann'ın 

eseridir. Bir papazın f evl<a:ade heyecanlı, meraklı, co;l<un 

aşkını, san'atl<iirane bir şekıl ! anlatır. 

Tevzi Yeri: Anlct?ra Cac1
r cs'nrle inkılap Kütüphanesi 

tı kuruş. 

mişn~ m~dd~ kupunda ~~~======~=-=-=r:.:-================~=~ 
Türkiyenin noktai nazarını anlat • 

mışlır. maı---------..::sı. .!X a: ... ı -
larafınd ep .hu §ebekenin tesisatı 
dana çrı: ıınal edildiği de mey • 

Vekil Beyin bu izahati encü · HAT ı R ALA 
işte bu takibat neticesinde ve men tarafından tasvip olunmuş • 

1( '!trr. 
aç Pa 

le raya mal oluyor, 
...- aça satllıyor ? 
~açak 1 

300 lira Çı ar kendilerine kilosu 
k·ı Ya rnaı 1 . . 

ı <>sun 5 ° an eroının toptan 
la.r,. Pe: k OO liraya sabnaktadır· 
liraya a. ende olnrak graımı bir 
1 Ve eks · 
ılc Ufak erıyetle 25 santigram-

l'U§a •at ::ketler içerisinde 25 ku
lcifoda 7~ 8:1ttadır. Bu suretle bir 

k_,, O lıra kar ediyorlar. 

hu kad leketiınizde eroinin fiatı 
de çoık a~~n hatka memleketler -
ka<fll b·Y~· sektir. Mesela Ameri -

ır iloau 17 bin liraya satıl-

kendisine bir Amerikalı banker tur. 
süsü vererek M. Senkler adını ta
kınan Türk memurunun mahareti 
sayesinde şebeke meydana çıka • 
rılmıştır. Bu memur polis değil, 

gümrük muhafaza kuman:Janlığı 

istihbarat memurlarındandır. Ken 
disine bu İ§teki muvaffakiyetin -
den dolayı ikramiye verilecektir. 

Çorum'da 

iki hoca daha hapse 
mahkum oldular 

ÇORUM, 11 (A. A.) - Ağı. 

ceza mahkemesi, Tiirkçe ezan o · 
Uyuşturucu zehirler kaçakçılğı kunmasını istememekle suçlu Ro • 

u.mumi kaçakçılık kanununa tabi doslu Aliyi bir seneye, Uyas hoca -
olmadığı icin maznunlar ihtisas 

hk : .1 . ki d" yı 18 ay hapse, Amasyalı Hasam HER 

VE 

V~ESİ <ALAR 
Gazetemizde ilft ve olarak oku-

yuculammza verdiğimiz, Cemal 

Pa~anrn hatırası üzerine hazıl'la -

nan tetkikler kitap halinde çıktı. 

BULUNUR ma emesıne verı emıyece er ır. 

Bu işle lstanbuJ müddeiumumiliği 113 ay hapşe ve 30 lira para ceza. F i y A T 1 : 6 O K U R U Ş 
~şg~~ac~h~ unamahkfimclmiştir. ••'~~-~~~~~~~~.-~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Kadınlara Billlm 
nakleden • fa. 

Son darbei hükumet mes
ullerinin muhakemesi 

Gandiye Tutgun 
3 B.ADIN 

Hem divanın üst tarafındaki 

kaplamaya yazılı olan "Buraya 
Don Juan elini koydu,, yazısı var· 
dı. 

Don J uan ! Buraya geldiği gün, 
sabahleyin aldığı mektuptaki J. D. 
harflerini hatırlıyordu. Bu Don 
Juan isminin ilk harfleri miydi? 
Fakat Don Juan üç yüz sene evvel 
ölmü§tÜ. O halde? 

Bu yazıları, tahtanın üzerine bir 
iğneyle oymuf olan kadının "Unu· 
tulmaz §ey,, diye aletli itirafı ak· 
Iından çıkmıyordu. 

Bu adam kimdi? Kimdi? 
Bütün bu sualler onun için sade 

birer istihfam itaretinden ibaret 
kalacaktı. Yarın artık buradan 
ayrılmıyor muydu? 

Şafak sökerken Selma bir par
ça uyuyabildi. Y orğunlukla dal· 
mı§lı. 

Uyandığı zaman, günet çoktan 
kalkmııtı. Selma hemen doğrul· 
du, giyindi. Birin evvel buradan 
çıkacağı dakikayı bekliyordu. 

Selmanın gözleri pek tabii bir 
hareketle kapıya gitmitti. Orada, 
kapının altından ileri sürülmüş 
bir mektup gördü, koftu, aldı, aç -
h. Mektupta §unlar yazılıydı: 

"Öğle yemeğinden sonra birisi 
gelip sizi ziyaret edecektir. Bı.ı zat 
size, hareketiniz hakkında ma -
h1mat verecek.. Bugün hareket e -
deceksiniz.,, 

Hepsi bu kadar. Meçhul adam 
ne bir teessüf, ne de bir !İkayet
te bulunuyordu. 

Öğle yemeği her zamanki gibi 
hazırlanmıftı. Selma ancak bir i
M yemeğe elini dokundurdu. itti

n sı kapanml§tı. 
Yemek odasından çıkıp kiiçük 

oturma odasına gelince Selma, 
Hoparlörün oradan kaldırılmış 
oUuğunu gördü. Demek, artık 
kendisini kaçırmıt olan adam o -
nunla konuşmak istemiyordu. 

Bekledi .. 
Kalbi heyecanla çarpıyordu. 
Saçma sapan, bin bir fikir yı -

ğın halinde beyninde dolaşıyordu. 
Fakat bunlardan birisi mütemadi . 
yen dönüp, dolafıp karşısına çıkı • 
yordu. O da, kendisini görmiye 
gelecek olan adamın "O,, olmak 
ihtimaliydı. Muhakkak, meçhul 
adam kendisini görecekti. 

İtte kapı vuruluyor.. Selma, 
aapsarı ayağa kalkıyor.. llk defa 
olarak, bu kadar gündenberi, bir 
irıaan yüzü görec~k .. 

Selma kısık bir sesle: 
C ... ' - ırınız ... 

Diyor .. 
Kapı, yava! yavaş açılıyor. 
Bir ihtiyar etikte durarak, Sel -

mayi hürmetle selamlıyor. 
Derhal, Selma, bu adamın yü • 

züne bakarak onu bir yerde görüp 
görmediğini hatırlamıya çalıfıyor. 
Bu adam her halde, albümde feci 
yüzlerini gördüğü canavarlar . 
dan değil.... Hayır.... Bu adam. 
yqının hayli ilerlemiş olmasına 
rağmen, hafif vücudunun üzerin · 
de mağrur bir bat taşıyor. Genç· 
lifinde çok güzel olmuş olmak ih -
timali olan bu adamın saçları 
bembeyazdır ve arkaya atılarak 
aenit bir alnı meydanda bırak 
maktadır. 

Gayet parlak ve çukur gözleri 
var. Bıyık ve aakalı, yüzünün alt 
kısmını beyaz bir yığın ile örtü • 
yor. 

Selmanın aklında şimtek 
bir fikir çakıyor: 

gibi 

-
- Sakın bu albümde resmi o • 

lan güzel adam olmasın? Şimdi 
ihtiyarlayınca belki delirmittir de 
kendi gençlik resminin önünde 
hayran kalanlara böyle çılgınca 
bir oyun oynuyor?. 

lhtiyar adam ilerliyerek pek az 
tatara kaç.an bir tiveyle: 

- Hanımefendi, diyor, hürmet· 
terimi takdim etmiye müaaadenizi 
rica ederim. 

Tereddüde mahal yok.. Bu ıes. 

ayni sea.... Hoparlörden duyduğu 
aes .. Selma, daha fazla aldanmak 
istemiyor: 

- Sesinizi, diyor, tanıdım. Dün 
aktam oturma odasında hoparlör • 
de sizdiniz. 

ihtiyar ıaşırmıt gibi görünü • 
yor: 

- Anlamıyorum efendim, ne 
diyorsunuz? 

- Anlamıyacak ne Tar? Dün 
akıam, hoparlörle bugün gidece • 
ğimi ıiz söylemediniz mi? 

ihtiyar, hafif bir ne§eyle cevap 
verdi: 

- Hayır, ben değilim.. Bunu 
ancak efendim yapabilir .. Ve on · 
dan batka kimse bu iti yapamaz. 

Selma, ihtiyarın sesini dikkatle 
dinliyordu. Bu sesin, ayni ses ol· 
mak ihtimali olduğu gibi aksi de 
olabilirdi. Fakat asıl mesele o 
değil.. Bu efendi kim? 

- Efendinizin kim olduğunu 

söyler misiniz? 
- Yapamam efendim .. bunu söy • 
lemiye salahiyetim yok .. 

Selmamn dudaklannda hafif ve 
müstehzi bir tebessüm dola91yor: 

- Fakat ben kim olduğunu bi · 
liyorum. 

ihtiyar hayretle ona bakıyor ... 
- Biliyor musunuz? .. 
- Evet .. Biliyorum. Don Juan! 
Derin bir sükUt oluyor. Sonra 

Selma ilave ediyor: 
- Yahut kendisinin Don Juan 

olduğunu zannediyor. 
(Devamı var) 

:······ ... ······················-............... , i Kari Mektubu 1 
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Büyükada sanatoryomu 
kapanmamalı ! 

Büyükada aanatoryomu sahibi 
Doktor Musa Kizmı Beyin geçen· 
lerde öldüğünü yazmıttık. Musa 
Kazım Beyin ıahsi teıebbüaile 
meydana gelen ve her sene biraz 
daha tekemmül etmit olan Büyük 
ada sanatoryomu tehrin sıh • 
hi ihtiyacını kısmen karJılıyan 
bir müessesedir. Sahibinin . ölümü 
üzerine bu müeaaeaenin devam et· 
tirilememesi gibi bir vaziyet hasıl 
o.maıı ihtimalini ileriye süren ba· 
zı zevat, idarehanemize müracaat 
ettiler. Veremin pek çok tahribat 
yaptığı memleketimizde her aün 
yeni verem hastahaneleri açılma • 
ıı lizmı gelirken mevcut hutaha • 
nelerin eksilmesi doğru olamıyaca 
ğını söylediler. lstanbul Belediye
sinin tehrin aıhhatini konımak 
yolundaki büyük masraf ve mesai· 
sine itaret ederek belediyenin ge· 
lecek sene bütçesinde olsun Büyük 
ada sanatoryomunu alıp devam 
ettirmek imkanını aramasının te
hir için faydalı olacağını hatırlat • 
tılar. Bir verem hastahanesinin 
kapanmaması ve bunu temin için 
lazım gelen ıeylerin yapılması te
mennisi pek yerindedir. Belediye 
idaresinin ve sıhhat i9lerile alaka· 
dar diğer hükUm.et makamlarmın 
tfikkatini celbederiz. 

ATINA, 11 (Hususi) - Gece 
geç vakit kabine meclisi toplanmıt -1-

ve son darbeyi hükQmette methal· Hindistan kitlelerinin kurtarıcı 
dar olanların muhakemesi itile bir mesih tanıdığı ve tapındığı 
me§iul olmuttur. Kabine uzun l "Gandi,, yi, telgraf telleri ve mat· 
müzakerelerden sonra Dahiliye l buat sütunları o kadar andı ki o· 
nazırı M. Meta.kıasın talebi Ü • ı nu yeniden tanıtmıya hacet kal -
zerine muhakemeyi tasrihe ve bu· madı. Onu herkes biliyor. Zaten 
nun için parlamentodan salahiyet biz de ondan bahsedecek değiliz. 
istemiye karar vermittir. Hü • Ona perestit eden üç kadından 
kumetin bu husustaki kanuni tek • bahsedecefiz. Çünkü bu dünya -
lifi, Meclisin ilk celsesinde adli · dan el reken bu rahip bu zahit 

f d ·1 kt' 3' , , 1 

ye nazırı tara ın an verı ece ır. bu karakuru, bu çirkin adama ta· 
Halbuki son darbeyi hükUmet· 

te methaldar olmak töhmetile 
maznun olanlann vekilleri, hü • 
kumetin bu kararını ıiddetle pro • 
testo ve bunu keyfi bir karar ola -
rak telakki etmektedir. 

Avukatlar, kanunu esaai ah -
kamının muhafaza edilmesi tale -
bile Reiscümhura bir ariza ve • 
receklerdir. 

Adliye nazırı Turkovasilis, son 
darbeyi hükiimetten dolayı, sabık 
Batvekil M. Venizelosun da mah -
kemeye verileceğini gazetecilere 
beyan temittir. Halbuki bu be • 
yanat muhalefet ve hükUmet ma
hafilin e tiddetli bir infial uyan • 
dırmı§tır. Bunun üzerine adliye 
nazırı bu beyanatı tekzibe mec • 
bur kalmııtır. 

Kardeşinin tahsili Jçin 
hırsızlık eden adam 
ATINA, 11 (Huauıi) - Yuna· 

niıtanda, ıimdiye kadar etine ras· 
gelinmiyen bir hırsız yakala.nmıı
trr. Bu hıraızın adı Stamatiadis· 
tir, kendisi, yirmi beı yatın
da ve Yanyalıdır. Azası çok olan 
bir ailenin reisidir. Stamatiadis 
bir müddet evvel itsiz kalmıf, ne 
tarafa baı vurmuf İte, it bulama • 
mıtbr. Fakat Stamatiadisin en 
zayif tarafı, tahsilde bulunan kü • 
çü1c kardetine ol~ derin muhab • 
betiydi. Zavallı genç, kardeıinin 
tahıiline devam etmesi için li.zım 
gelen paraları tedarik etmek üze • 
re uf ak tef ek hırsızlıklara batla • 
mıf, küçük kardetine para ver • 
dikçe, itlerinin yolunda gittiğini, 

çok para kazandığını söylermif. 
Fakat Stamatiadiı bir gün hır • 

sızlık yaparken cürmümethut ha -
tinde yakalanmıt, ve adliyeye ve • 
rilmi9tir. 

Atina ıazeteleri bu hırsızdan 
bahsederken, kendisini fena yola 
ıevkeden sebeplerin her halde 
mahkemece nazarı dikkate alına • 
cağmı ve o suretle hakkında bir 
hüküm verileceğini yazmaktadır • 
lar. ' 

Hilaliahmerin çayı 

Hillliahmer Betiktat kaza mer• 
kezi bu pertembe günü aktamı 
Nitanta9ında 15 inci ilk mektepte 
her sene olduğu gibi bu yıl da 
çaylı ve mızıkalı bir toplantı ter· 
tip etmittir. 

Bu toplantıya ittirak edenler 
güzel ve eğlenceli bir gece geçire -
cekleri gibi Hilaliahmere de yar • 
dım etmit olacaldardır. 

Harp malulleri için 
Harpmalulleri Cemiyeti Umu • 

mi Merkezinden: 
1 Henüz arazi almamıt harpma· 

lüllerinin; 

2 - Maltepe civannda arazi 
almıt olan malül gazilerin arazisi· 
ne müfteri bulunduğundan onla· 
rın da derhal Umumi Merkeze 
müracaatlan rica olunur. 

pınan, onun her iltif atmı nimet 
ıayan, onun her hizmetine koıma
YI cana minnet bilen, onun ayakla-
rını ve ç.amatrrlarını yrkıyan üç, 
f aakt mümtaz, asil münevver üç 
kadın var. Gandi bu üç kadın için, 
hakikt bir mesibtir, mukaddes bir 
adamdır. 

Bu üç kadmın birincisi, lngil· 
terenin tanınmıt amirallerinden 
Sir Edmond Slade'ın kızı, Mis 
Madlendir. ikincisi Aemrikahdır. 

Genç ve güzel bir kadmdır. Adı 

Nila Cook'tur. Yalnız ilçüncüsü 
Hintlidir, brelımendir ve adı Sa -

rojini Naidudur. Madlen Slade, 
Gandinin sanki bir cariyesiymif 
~bi ona hizmet eder. Onun gö • 

zünde Gandi, canlı lrutıiyettir. o·. 
na hizmet, ibadetten farkıızdır. 
Mis Nila Gandinin zübtü takvası· 
na, hayatın bütün ihtiyaç zincir -
lerini kırmasına, nefsini yenmesi· 

ne meftundur. Dileği onun gibi ol· 
maktır. Sarojini, onun siyasetine 
hayrandrr. Onun siyasi dehasını 

kendine, rehber sayar. Gandi ile 
biraz da iatihza edebilen, yüzüne 
kartı "Minimini adam,, arkasın • 
dan onun Mikey mause' dan fark • 
sız olduğunu söyliyen odur. 

lngiliz amiralinin kızı Gandi -
nin fU hizmetlerini görür: Mukad
des adamın yiyeceğini hazırlayıp 

önüne getirmek, cariyeler fir'a • 
vunlarm kartııında nasıl diz çö -
kerse, Gandinin karııamda tam 
bir hu9u içinde diz çökerek yeme· 
ğini takdim etmek, fayet mukad • 
des adam bir meyva, bir elma ye· 

mek isterse iğreti ditlerini tak • 
mak, çamaşırını yıkayıp istediği 
zaman temizleri vermek ve kirli • 

leri almak. Gandinin kurıun gibi 
bir' sesle verdiii sert, kısa emirle· 
ri telakki etmek ! 

Gandiyi çok yakmdan tanıyan 
muharrir Bemey, İngiliz kızının 
bu vazifelerini aaydıktan sonra şu 
sözleri ıöyler: 

"Gandinin bütün taraftarları 
kendilerini menfur lngiltereden 
ve İngilizlerden hakaret görmüt, 
aayarlar. Buna mukabil bir İngiliz 

amiralinin kızı Gandinin karı111n
da topraklara sürünerek en ıüfli 

hizmetleri yapmakta ve mukaddes 
adama tapmaktadır. Hindular, 
bundan, bu manzaradan ho~lan • 

mıyorlaraa, onları beşeri ihtiraıla· 
rın en adisinden bile tecerrüt et -
mit saymak icap eder.,, 

Hinduların zihniyetini anlıyan 
muharrir, bunların bir İngiliz ka . 
dını Gandiye hizmet eder görmek . 
le, bütün İngiltereyi ve bütün in -
giliz gururunu çiğnemit kadar 
gurur duyduklarına itaret etmek 

istiyor. Bu böyleyse, Mis "Mad · 
len,, memleketi namına çok büyük 
lıir hizmet ifa ediyor, demektir. 

Amerikalı Mis Nila, Gandiye 
intisap etmek için Hindistana ka • 
dar gelen, fakat onunla henüz 

kartılqmıyan Gandinin 
olması yüzünden onunla göriit' 
mi yen, fakat onun tahliyesini 
liyen bir müridedir. Onun 

Gandiye intisap ettikten so 
mukaddes adamın hangi itle 
metgul olacağını ilerde göreC8 

ğiz !. 
Hintli Sarojini, Gandinin h 

müridi, hem dostudur. Onun roil 
rideleri içinde hemtire ıeviyeıİO 
de hürmet gösterdiği, kendisile . 
ıağı, yukarı müsavi saydığı biri 
kadm odur. 

Gerçi Gandi, erkek kadın Jll 

savalım kabul edenlerdendir.df~ 
kat bundan onunla karısının nı , 
terek fikirli, müşterek mefk A 

oldukları zannolunmamalıdır. ~ 
dinin karısı, kocasının peykidiı' 
Bunu kendisi de itiraf ederek ke'
di elile yazdığı tercümei halindi 
der ki: 

"Hiç bir kimse karımla ben' 
mükemmel bir çift tetkil ettiği 
zi, fikir ve mefkurede biribiriıoİ 
ze mutabık olduğumuzu zannet 
mesin ! Zevcem, benden ayrı 

müstakil bir fikir ve mefkiire asb' 
bi olabilect!!ğinin farkında bile ~ 
ğildir. Belki de zevcem, yaptıklt 

rımın birçoğuna, bugün bile n:ıll 

vafakat etmiyor. Çünkü biz 
meseleleri, kartı kartıya geli~ 
ba,baıa verip konutmayız. Ze'f' _. 
cem, ana babasının evinde tah•~ 
görmedikten baıka bana varddr 
tan sonra da tahsil göremedi .. lt 
nun batlıca meziyeti benim tu 
ğum yolu tutması, bana kartı ge 
memesidir. Aramızda fikirce, b 
yük bir ayrılık bulunduğu hal 

kanaatkar, meı'ut, bir hayat ge . . 
çırıyoruz.,, 

Gandi daha ıonra der ki: 

"Kadınların erkeklerle tar.ı f1J 
savatına inanıyorum. Vücuda ge 
tireceğim Hindistanda kadınl 
tam müsavattan istifade edecek 

ler. Taraftarlarım arasında bu 
dar kadın bulunmasının sebe 

rahibane yapmam, kadınlara 
tı tabii bir sevgi duymamdır.,, 

Gandinin gerçi kadın tara 
ları çoktur. Fakat mürideleri ~ 
tür. 

Bu kadınlar ne diye Gandi1' . , 
mürit oldular?. Bunu anlamak 1 

çin bu kadınları birer birer te~ 
etmek gerektir. 

-1-
Mis Madlen Slade tam kırk f

evvel Londra civarında doğd"' 
Babası, amiral Sir Edmond sı..ı; 
drr. Anası da, babası da zengİO 
ler. Anasının babası büyük nı-_J~ 
kaneler sahibi olan bir adaıPJ, 

Madlen, naz içinde, refah içiO,, 
büyüdü. Dilediği her teyi, he~ 
buluyordu. En parlak hocalar , 
dets okutuyor, onu güzel bir il,_ 
tikbal için hazırlıyorlardı. Madl , 

~üyüdükten sonra en fı~zla bir'~ 
liğe ve ava merak etti. Dost ,.il•, 
lerin kızlarile birlikte her güıı ~ 
atlerce at sırtında gezer dol-'_.-

Her mevsimde ava çıkardı. O" f• 
hiç de alakadar olmadığı bir t' , 
hayır i~leriydi. Muhitinin civ~~ 
daki ıstırapları dindirmek 1~ 
fakirlere yardım için hiçbir -1 , 
duymıyan, hiçbir tetebbüste ~ 
lunmıyan Madlenin lakaythi•ı 
tes:n gözüne çarpıyordu. .,,rJ 

(Devaııı1 
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kç\1ıtlaır ba. da ve Ge i paşada Yeni i bal işelleri liste 
nu araların. i ramiye ve mük&latn rı ı verirler 
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Lira No: 
50 46-t53 

100 4646'1 
50 46498 
50 46574 

Lira 

2~ 1000 4019 50 7976 
29 200 4180 50 8005 
54 50 4204 100 8051 

110 so 4215 50 8158 
266 50 4224 50 8230 
307 ·200 4239 50 8308 
39a 50 4276 50 8355 
433 50 4287 50 8399 
446 50 4303 50 8481 
497 50 4422 50 8516 
517 loo 4453 50 8516 

500 4459 50 8569 537 50 4489 50 8596 565 50 4516 50 8609 577 50 4519 50 3639 604 50 4566 50 8638 610 sa 4s21 50 8642 634 1oa 4621 50 8757 754 5a 4730 200 8801 772 1 oo 4807 50 8808 
sos so 4996 50 8829 
807 so 5010 50 8833 810 loo 5208 100 8836 841 1000 5231 858 50 8843 
899 50 5304 50 8851 
918 50 5326 50 8973 
979 3aooo 5550 50 9020 

1005 
5a s110 5a 9169 
50 5805 100 9325 

ıa75 50 5908 200 9410 
1094 50 5932 500 9~ 
1124 sa 5961 ıoo 9527 
ı 127 50 5998 50 9585 
1 134 50 6023 50 9599 
1206 so 6041 50 9667 
1255 so 6049 50 97 43 
1374 50 6075 50 9778 
1458 50 6110 1488 50 9983 
1517 5o GISS 50 9994 
1576 ı~g ~ 50 10215 
1706 50 6356 so 10~17 
1726 50 6358 50 10270 
1767 50 6380 50 10274 
1784 200 6469 100 10358 
1832 100 6481 50 10366 
1841 50 10367 

ıoo sss1 1844 50 10375 soo 6599 
1883 50 10377 

50 C614 
1892 50 10399 

so S64ı 1923 500 10461 
ıoo 5660 

2027 50 10468 
so 6574 

2052 50 6681 50 10604 
2093 50 6695 50 10615 
2205 50 ,.,,...47 50 10661 
2 oı lOO 10683 
~;~ 50 ~-09100000 10797 
2477 5o C8l9 100 10807 
2484 50 5870 50 l 0852 
2697 50 6981 50 10997 
2753 ıoo 6987 50 11016 
2816 50 6993 50 11053 
2822 50 ~012 50 fı 140 
284 so 1122 ıooo 11160 
284~ 50 7172 100 1 1222 
2s66 

100 7198 50 11233 
2891 50 7199 50 11265 
2895 50 7204 50 11265 
2902 50 7298 50 11288 
2968 50 ;298 50 11305 
2975 50 357 50 11370 
3097 so 7381 1000 11439 
3142 50 7411 100 ll419 
3ıs6 lao 7449 50 1!498 
321s so 7465 50 ı 1572 
32sa so 7 486 200 11598 
3275 50 7661 50 11614 
3424 sa 7695 5o 11668 
3425 so 7707 50 11811 
3s10 50 7716 50 11898 
3653 50 7741 5a 11893 
3655 200 77 46 500 11902 
3752 ı oo 7797 50 11935 
3825 so 7798 50 12008 
3842 so 7898 50 12105 

• 3940 50 7920 50 12187 

Lira No: Lira No: 
50 12369 50 15775 
50 12387 50 15778 
50 12412 100 15888 
50 12421 100 15882 
5o 12431 50 16105 
50 12441 100 16185 

100 12463 50 16355 
50 12525 50 16400 

100 12542 50 16424 
100 12599 50 16470 
100 12621 50 16496 

1000 12632 50 16507 
50 12677 50 16575 
50 12677 50 16658 

100 12670 100 16720 
50 12682 50 16791 
50 12685 50 16794 
50 12818 200 16831 

3000 12913 50 16841 
50 12939 50 16843 
50 13005 50 16848 
50 13065 200 16880 
50 13109 50 17050 

2ao 13112 50 17126 
50 13178 200 17138 

100 13178 200 17146 
50 13209 500 17165 
50 13312 100 17283 
50 13340 50 17335 

100 13346 50 17434 
500 13369 50 17505 

50 13369 50 17636 
50 13405 50 17681 
50 13455 50 17786 

3000 13470 50 17883 
50 13515 50 17912 

200 13535 50 18081 
50 13597 50 18098 
50 13707 50 18121 
50 13818 100 18182 
50 13958 50 18275 

100 14057 50 18367 
50 14069 50 18278 
50 14083 50 18419 
50 14088 50 18473 
50 14091 50 18517 

100 14161 50 18520 
50 14166 50 18576 
50 !4232 50 18583 
50 14242 - 50 18647 
50 14307 50 18659 
50 14385 50 18661 
50 15482 100 18693 
50 14493 100 18795 
so 14594 500 l88l4 
50 14655 50 18925 
50 14657 50 18950 
5C 14684 100 18968 
50 14713 50 18993 
l~g 14728 50 

19003 

500 14924 50 19009 
50 14951 50 19118 
c:o 14972 50 J 

9171 

sa
v 14988 50 19185 

19186 
50 15018 100 19317 . 
50 15081 50 19401 
50 15119 50 19411 

100 15128 50 19461 
50 15128 50 19515 
50 15228 50 19567 

100 15245 50 19585 
100 15288 5~ J966S 
50 15327 50 19703 
50 15350 50 19735 
50 15368 100 19783 

100 15381 50 19803 
50 15399 50 19889 
so 15451 5o· 19896 

100 15553 100 19982 
50 15575 50 19984 
50 15623 50 20020 
50 15527 50 20035 
50 15642 100 20050 
50 15659 50 20111 

100 15715 50 20144 1 so 7929 50 12275 

nh· ısarlar Umum 
Tekirdaw mÜdİrlİğİnden : 

~aa.tı kapa~ı Şarap Fabrikası c:varında yaplmlacak Hangarın in· 
ınşaatı evv 1

1 
Zatfla münakasaya lrnnulmuşlur. Taliplerin bu gibi 

Yet bulun e ce yapmış ve Ticaret Odalarından bırinde mukav 
haiz nıu .. b ı:nu~ olduklarını ve yahut inşaatta salahiyeti fenoiyeyi 
"'-l endı · ·h •~ e isb t 5 ıstı dam edeceklerini Noterlil<çe musaddak vesa-
~ıniıat~ etmeleri lazımdır. Bu şeraiti haiz istekliler "~o 15,, 
Ga.latad:r~ı hamilen "22 - 4 - 933,, cumartesi giinü saat (131 te 
fartrıaı:n lım, Satım komisyonuna mür .- caat etmelidirl~r. Pian 
ltıukabiJ~ ;e keşifnameden mürekkep bir takım proje (5) Beş Jira 

ın e verilir. "M,, (1302) 

Lira No: Lira No: 
50 20189 50 24138 
50 20189 50 24183 
50 20192 100 24197 
50 20194 100 24198 
50 20416 50 24305 
50 20465 50 24307 
50 20476 50 24310 
50 20510 200 24377 

200 20545 100 24504 
50 20607 50 24517 
50 20645 50 24547 
5a 20725 50 24553 

500 20742 50 24663 
50 2074.3 50 24702 
50 20763 200 24736 
50 20788 100 24754 

1000 20814 . 50 24769 
50 20840 50 24831 
50 20927 50 24833 
50 20931 50 '24976 
50 20948 50 24986 
50 210aJ 50 25119 

100 21078 50 25155 
50 21095 100 25239 
50 21151 50 25258 
50 21161 100 25327 

100 21196 50 25355 
50 21298 50 25044 

100 21389 50 25444 
50 21390 50 25647 
50 21427 50 25654 
50 21467 50 25680 
50 21502 500 25701 
50 21561 200 25758 
50 21601 50 25831 

100 21625 1000 25878 
200 21723 100 25919 
200 21766 50 26029 
50 21805 200 26071 
50 21812 200 26086 

100 21850 50 26126 
50 21902 50 26158 
50 21916 50 26158 
50 21990 100 26163 
50 22234 50 26169 
50 22305 50 26207 

200 223'40 50 26262 
50 22372 50 26291 
50 22373 50 26393 
50 22376 50 26386 
50 22382 50 26408 

100 22490 50 26438 
50 22502 50 26147 
50 22596 50 26544 
50 22604 200 26667 
50 22622 50 26670 
50 22642 50 26677 

100 22766 50 26688 
100 22768 100 26788 
500 22776 50 26819 

50 22918 50 26877 
50 22931 50 26897 

100 229{9 100 27058 
200 23006 100 27129 
50 23063 50 27180 

100 23194 100 27279 
100 23398 50 27298 
50 23420 50 27328 
50 23481 100 27381 
50 23589 100 27442 
50 23536 50 27476 
50 23661 50 27543 
50 23708 50 27650 
50 23785 50 27665 
50 23791 50 27792 
50 23811 100 27882 
50 23843 50 27927 
50 23901 100 27951 
50 23927 50 28018 
50 23976 50 28059 
50 23991 50 28170 

100 24007 50 28206 
50 24043 50 28216 
50 24069 500 28219 
50 24090 100 28233 
50 24117 50 28236 * uz;; 

Lira No: 
50 28318 
50 28324 
50 28357 

lOOO 28369 
100 28378 
50 28416 

100 28479 
50 28600 

200 28676 
50 28678 

100 28121 
100 28755 
200 28864 
50 28933 
50 28992 

100 29035 
50 29149 

100 29314 
50 29322 
50 29372 

3000 29771 
50 29523 

100 29570 
200 29687 
200 29717 
50 29730 
50 29735 
50 29746 
50 29804 

1000 29886 
1000 29886 

50 29895 
50 29915 
50 30094 
50 30027 
50 30030 

100 30039 
100 30054 
100 30203 
50 30212 
50 30223 
50 30271 
50 30337 
50 30356 
50 30372 
50 30397 
50 30569 
50 30701 
50 30772 
50 30776 

100 ~0838 
50 30955 

100 30997 
50 31067 

100 31104 
50 31230 
50 31232 
50 31236 
50 31255 

100 31318 
100 31376 
50 31437 
50 31443 
50 31415 

100 31509 
50 31569 

3000 31667 
50 31755 

JOQ 31782 
100 31892 
200 32069 
50 32041 
50 32157 
50 32157 
50 32357 
50 32548 
50 32565 
50 32594 
50 32718 
50 32735 

100 32743 
50 32818 

100 32945 
100 33011 
50 33047 
50 33049 

• ıs 

1

3UncU Kolordu Sobnalmııl 
Komisyonu llAnbrı 

Lira No: 
100 33135 
50 33155 
50 33165 

100 33183 
50 33259 
50 33300 
50 33302 
53 33309 
50 33317 

200 33437 
50 33445 
50 33457 

1000 33501 
50 33617 

100 337ll 
100 33712 
50 33761 
50 33813 
50 33827 
50 33858 
50 33936 
50 33940 
50 34203 
50 34236 

100 34301 
100 34325 
50 34374 
50 34376 
50 34488 
50 34665 
50 34765 
50 34852 
50 34959 

200 35014 
50 35065 

100 35131 
500 35177 
50 35226 
50 35250 

200 35283 
50 35312 
50 35389 

500 35461 
100 35487 

50 35500 
50 35503 
50 35541 
50 35880 

200 35982 
50 35999 
50 36051 
50 36070 

100 36093 
50 36343 
50 36343 
50 36424 
50 36534 
50 36612 
50 36686 
50 36729 
50 36740 
50 36795 
50 36767 

100 36832 
50 36862 
50 36S56 

100 36983 
50 37035 
50 37072 
50 37082 

100 37119 
50 37123 
50 37153 

500 37158 
50 37195 

1000 37263 
50 37288 
50 37345 
50 37380 

500 37411 
100 37416 
50 37487 
50 37535 
50 37625 
50 37690 
50 37795 

Lira No: 
50 37844 
50 37888 
50 37963 

200 37997 
50 38119 
50 38168 
50 38179 
50 38275 
50 38296 
50 38365 

500 :18503 
50 38515 
50 38582 

100 38653 
50 38731 

100 38732 
50 38767 
50 38902 
50 38970 

100 39067 
50 39083 

100 39087 
50 39115 
50 39244 
50 39264 
50 39264 
50 39295 

500 39406 
50 39424 
50 39489 
50 39510 
50 39556 
50 39650 
50 39649 
50 39690 
50 39824 
50 39841 
50 39879 
50 39902 

200 39944 
50 39995 
50 40078 
50 40091 
50 40189 
50 40233 
50 40290 

100 40329 
100 40356 
50 40398 
50 40402 
50 40458 
50 40464 
50 40599 
50 40653 
50 40725 

100 ~0872 
100 40877 
50 04910 

200 40915 
50 41025 
50 41052 
50 41085 
50 41106 

500 41114 
50 41118 

200 41119 
50 41124 
50 41205 
50 41262 
50 41301 
50 41418 

200 41438 
100 .{1472 
50 41748 
5D 41905 

100 41918 
50 41998 
50 42000 
50 42008 
50 42155 

5000 42200 
50 42215 
50 42221 
50 42338 
50 42388 

15000 42437 

Lira No: 
50 42441 

200 42453 
50 42470 
50 42571 
50 42687 
50 42751 
50 42781 

200 42809 
50 42840 
50 43008 
50 43051 
50 43073 
50 43131 
50 43145 
50 43247 
50 43285 
50 43310 
50 43316 
50 43322 
50 43335 
50 4~359 
50 43370 
50 43473 

100 43528 
50 43535 
50 43690 

500 43799 
50 43824 

200 43958 
1000 43995 

50 44197 
50 44218 
50 44211 
50 44248 

100 44263 
100 44307 
100 44366 
50 44397 
50 44419 
50 44504 

5000 44551 
50 44S51 

200 44564 
50 44566 
50 44591 
50 44623 
50 44ô27 
50 44641 
50 44641 
50 44721 

3000 44770 
50 44809 
50 44919 
50 44953 
50 44977 

200 45056 
100 45064 
50 45142 
50 45146 
50 45269 
50 45278 
50 45367 
50 45377 

100 45448 
50 45510 
50 45520 

200 45688 
50 45597 
50 45740 

100 45785 
100 45841 
50 45850 
50 45884 . 

100 45901 
50 45918 
50 45991 
50 46009 
50 46040 
50 46100 
50 46114 
50 46123 
50 46124 
50 46166 
50 46148 
50 46306 
50 46396 

100 46577 
50 46613 
50 46615 
50 46641 

100 46674 
50 46779 
50 46943 

100 46998 
200 47089 
2oa 47116 
50 47229 
50 47253 

500 47284 
50 47325 

100 47402 
100 47462 
50 47470 
50 47538 

100 47573 
50 47619 

100 47692 
50 47693 

100 47712 
50 47732 
50 47796 
50 47804 

100 47883 
100 47405 
50 47919 
50 47930 
50 48037 

200 48117 
50 48190 
50 48242 

1000 48257 
200 48315 
50 48332 
50 48339 
50 48373 
50 48417 
50 48554 
50 48569 
50 48639 
50 48676 
50 48712 
50 48760 
50 48785 
50 48797 
50 48823 

200 48882 
100 48911 
50 48916 
50 49032 
50 49251 
50 49278 
50 49369 
50 49380 
50 49384 

49466 
lOO 49503 
50 49536 50 

200 49609 
50 49647 

200 49679 
50 49728 
50 49747 
50 49728 
50 49755 

100 4977~ 
50 49798 
50 49807 

49818 
50 49905 
50 49947 
50 49992 

100 
50 
50 

100 
50 
50 
50 
50 

Sablık Mübadil Emlak 
Eminônü Malmüdür.üğün:!en : 

500 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
5ı.... 
50 
50 
5G 

200 
50 

200 
50 

200 
50 

1000 
50 
50 
50 

5000 
50 

100 
500 

50 
50 

200 
50 

1000 
50 
50 
50 

100 
50 
50 
50 
50 

100 
100 
50 

100 
50 

100 
50 
50 

100 
50 
hO 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

100 
50 
50 
50 
50 

100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

200 
50 
50 

100 
50 

1000 
100 

M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
Hava ihtiyacı için kapah zarf

la 50 lo:ı hint vağı alınacaktır. 
Mi:nakasası 7 · Mavıs • 933 pa· 
:zer günü saat 14 tedir. istekli· 

Numarası Sokağı Mahallesi Semti Cinsi Mııham'llen iz.abat 
E,ki yeni kıymeti 

lerin şartnameyı rcörmek Uzere 
her gün Fındıklıda 3. K. O. sa· 
tınalma komisyonuna ve müna· 
ı..asnva şHrak için belli qün ve 
ıı;antte An ora~a M. M C:a. A. 
.omısyoııunn gelme!eri. (304 ~ 

( 1578) 

9 38 Cambaz Rüstem- Babı · Dükkan b75 Dörtte bir . 
hanı paşa cafcri hissesı 

50 19 ,. ,, Uzunçarşı ,. 4'500 Tamamı 
Yukarıda yazılı miibadil tmla ı 20 · Nisa:; 933 perşembe gü· 

nii saat 9,5 ta açıl< nıttırma mu ii •le satı 1 f!cı' tır. A ıcılann % 

I buçuk nisbetınde pey bırakmaı .. ra ııe satış komisyo una mü· 
racaatlan (1431 ı 



Muhiddin B. Uludağda 
<Bat taratı ı IDd •YJfadadJr) sahibiydiler. Aramızda alb kadın 

burada yapılacak kış sporlarının da vardı. Bu hanımlar bize, mih • 
ne kadar büyük ve umumi bir a • net yolculuğumuzda tefkatlerini 
lika toplıyacağı hakkında güzel esirgemiyerek ve fedakarlık gös • 
bir fikir verebilir. tererek refakat ettiler. Yemek • 

Şavşet 
Kayak sporlarının memleketi - lerimizi pitirdiler, sofralarımızı Nereye bagv lan malı 

mizde de tatbiki üzerinde meşgul kurdular. 
olanlar arasında İstanbul Valisi Kar, tipi, flrbna ŞA VŞET, (V AKIT) - Şav,et 

Kayseride himaye ed 
küçük mekteplile 

ve belediye reisi Muhiddin Bey de Muhiddin Beyin gülerek an _ kazası ,imdiye kadar Artvin vi • 
buulnmakatdır. !attığı tafsilata göre laakal 4,5 layeiine merbuttu, son mi.ilki tq • . 

Buradan Bursaya giden heyet - metre tut.an kar sathı üzerinde kilit liyihasile Artvin vilayeti • 
lere daima yardımda bulunan Va - günde 9 saat yol almıya mecbur n~n leğvedilmesi üzerine kaza -
li Bey, Kurban bayramı ta - olmuşlar ve bu esnada rüzgar, kar mızın hanıi viliyete raptedilece
tilinden istifade ederek yir • ve tipiyle karşılaştıklan için, hat _ ği meselesi burada ehemmiyetle 
mi beş kişilik bir heyetle be • ta dört, beş metre ilerisini göre _ mevzuu bahsedilmektedir. Ga -
raber Bursaya gitmiş, Uludağa miyecek vaziyetlere girmişlerdir. zetelerde intitar eden layihada 
çıkmış ve bu suretle sporculan - Bazan nefes almak imkanı bile Şav§et'in nereye bağlanacağı ya
mıza güzel bir misal vermiştir. güçleşmiştir. Sonra kış dolayısile zıh değildi. Burada kazamızın 

Dün kendisini ziyaret ederek (2000) metre irtifadaki otel he_ Rize merkezine bağlanmuı ihti -
bu seyahati hakkında duygulannı men tamamile boş denecek vazi _ mali kar~ıamda bu teklin kaza i -
öğrenmek istedik. Memnuniyeti - yette olduğu için heyet yiyecek, çin faydalı olmıyacağı ileri sürü • 
ni gösteren tavırlarile anlattı: yakacak ve örtünecek şeyleri be _ lüyor. Bilhaıa Şavşetle Rize a -

- Esas itibarile bu bir • tetkik raberinde taşımıya mecbur olmuş_ rasmdaki uzaklığın kazayla vili -
eeyahati olmaktan ziyade, son on tur. Bu da tabii çok müşkülat 

1 

yet merkezi arasında itlerin ıü · 
bet aenedenberi bütün didıyada doğurmuştur. riincemede kalmasını intaç ede · 
tahminin çok fevkinde hir aiir'at- Vali Beyden, bu dağda neler ceği düşünülüyor. 
le intif&I' eden kıt sporlanna kar- yapılması lüzumunu duyduğunu Artvin vilayeti l&ğvedildiği 
ıı hir raibet ve hareket uyandD"· sordum, dedi ki: trucdirde ~rı,et'in yakı~da bulu • 
mak maku.dma matuf bir teya• - Bu münaaebetle Burıanm ııan Kars merkezine bağlanmaıı 
halli. Memleketimize çok ıüzel muhterem halkına, muhterem mü- muvafık olacaktır. Kazamız bal -•ir sıhhat ve iktisat menmabı o- meuillerine, muhterem belediye kmın dileği budur. 
lan bu daim metrükiyetten kurla • reiaine, hakkımızda gösterdikleri 
nlarak, halkın oralara raibetini muhabbet ve alakadan dolayı bir 
temin için bir imkin aramaktan kere daha fehrimiz matbuatı va· 
ibaretti. Bu maksatla tertip et- ııtuile tefekkür etmeyi vazife 
tiiimiz bu ae7ahat, bir çok ciddi bilirim. 
Briifkülita rağmea muvaffakiyet· Bana Valfoi Fatin Beyefendi, 
le neticelenmittir. zaten oradaki oteli yaptırmak, 

CanslZ da§lar sonra otele kadar çıkan yolu yeni 

Zihni 

Erzincan' da 
Halk için yapılan fay

dalı işler 
ERZiNCAN, (V AKIT) - Hi· Pek tabii olarak seyahat esna • bqtan inp ettirmek ıuretile, te -

d L-- J d liliabmcr Erzincan merkezinin ae• un a ıöze çarpan ~ feY er e tebbüaümüze esas tetkil eden mü -
tetkik ve miifahede mevmlan ol· him meseleye bu alib.aile takad. nelik kongrui Vali Muhtar Beyin 
da. Meaeli otomobille çıkılabilen düm ebnİf bulunuyor. Hareketimi- yardımlarile toplanarak yeniden 
noktadan IODra bu dai tepeaile zi çok yibek bir haMUiyetle te • bir çok ~za kaydına muvaffak ol
otele kadar, takriben 15 kilomet • lildd etti. Dütündükleri gibi bu du. Kongre>\en aonra Qperatör 
•elik .bir mesafe dahilinde hiç bir yaz mevsiminde ciheti askeriye • Mı:slafa E'min }ley brafından gı
z ~tıyata tesadüf edemedik. nin de ittirakile dağda, muhtelif dalar hakkmda kıymetli bir kon· 
Dağlann bmuai vaziyetleri icabı meafelerde ıığmacak yerler ku _ ferans verildi. Halkevi Köycüler 

daima tipili, fntmalı, aiali olmau rulacakbr. Bu kulübeler basit bir tube3i reisi Süleyman Bey bü
itibarile.'bura7a çıkmak iatiyenle - dinlenmeyi temin edecek tekilde tün varbğile çalıtmaktaclır. 
re rehberlik edecek veya 'bu me • yapbnlacaktır. Bundan bqka Her hafta pazar günleri köylü
afeyi alnken ruıelinecek müt - kendilerinden rica ettim, yollara nün kendi hayvanatı için polikili
küllere u çok mukavemet te - irtifa ve istikamet levhaları ko • nik ve yazı itleri evi açıldı. Poli
IDİD edebilecek hiç bir kuru. nulacaktu. Sonra bazı köprüler kiliniğin insani kısmı hükumet ta· 
lat. delil Ye rehber olabilecek gördük ki, korkulukları yoktu. bibi Necaeddin; hayvani kısmı 
bir itaret yoktu. Banlar düzeltilecektir. Fakat bü- aeromhane tefi baytar Refik ve 

KAYSERi, (VAKiT) -Vili -
yetimizde merkezdeki ve kaza· 
!ardaki ilk mekteplerin bepıinde 

ahaliden te,kil edilen himaye he -
yellerinin çok fay daları görül • -mektedir. Şimdiye kadar bu he -
yetferin teşebbüaile be! yüze yakın 
talebe meccanen aiydirilmiıtir. 

Ayrıca gene bu heyeti 
liletile Halken içtimai 
tubeai tarafmdan bU" Kur 
rammda elli fakir çucuğa 
yaptmlmı,br. 

Resmimiz, Kayseri ilk 
lerinden AhmetData me 
maye heyeti deliletile 
yavruları göıteriyor. 

Zonguldak'ta dil sevgisi ve dil 
bütün halkı sardı 

ZONGULDAK, (V AKIT) - ,. teplere dağıtılıyor. Herk-
( Kelime anketi) Zonguldakta, iu kartılıklan kutulara 
ço11un bir duyıu ile karıdanmıt - gibi dil cemiyetine, Halk 
tır. Fırkamızın kavrayıılı eli al- gazetelere ıöndermekted • 
tında, H2.lkevi ve bütün dil itle· deaberi Türkçeciliiile 
rile uğraşabilecek kurultular bir • olna Zonguldak ıazetesi 
leşmiıler ve elbirliğile çalışmıya savatla önde yer almıttır. 
sözl~mitlerdir. me) ler ve bulunan k 

Fırka ve Halkevinin kapıları ıazetede de basılmaktadır 
önüne birer büyük yazı asılmıt ve Memleketin uyanık g 
bu yazdarla bütün halk, dil sa· bütün bilpli batlan sık .. 
vapa katdmıya çajınlmıtbr. ye Halkevinde toplanarak 
Yazıların altında birer kutu var -

(kelime) itlerile uğrat 
dır, kutuların . üzerine her gün 
telıizden ve ajanstan alınan (ke- lar. Gerek Zonauldakta ye: 
lime) ler yapı~lırılmaktadır. Zonguldak elinin bütün 

Bundan btıı~ka Halkevi taraf m• larmda, köylere varmcıya 
dan her ııün bu kelimeler, yüzler· dil aevgisi Ye dil iti h 
ce sayı buıhp bütün halka, mek· mqbr. 

Bu itibarla timdilik 'buraya tün bunlardan baıka bendenizçe yazı itlerine de avukat Mehmet 
-sılnnak için ancak bünye Ye ma - kayak sporlarınm tamimi için ya • Emin Beyler taraf mdan bakılmak- •• ı 
neviyat kuvvetine, mukavemeti - pılmaaı lizım gelen bqlıca ,eyi tadır. Polilriliniğe belediye reaı Urküp'tekİ teftiş 1 
... Ye ceaarete aüvenmekten bat - Ski denilen kar ayakkaplannı Hakin Bey büyük yarcJımlar röı GiRESUN, (V AKIT) 

miz Salih Cemal Beyin 
ile şehrimizde büyük bir 
yapılacaktır. Halk, bu 
istekle para vermektedir. 
at miktarı elli bin lirayı 

.. bir iatinat noktuı aramamak köylere Ye köylülere temin etmek- tererek mümkün mertebe köylüye ORGOP, (V AKIT) - Buraya 
Jbımdır. Bugün için bö71e mea • tir. Bana imkin hud olursa, bu meccani ilaç vermiye çahımakta- geldiklerini bildirdiğim Mülkiye 
ldbı olmJJ&D ve kıtm ticldetli te. sporun ıür'atle y&J1lacağına ka· dır. Hele köylü tubeıinin kıy- JDÜfettiti Hüsnü ve Fehmi Beyler 
aİJ'abna maruz bulunan Jijktek niim. Bu ayakkabıları yani ka· metli azasından fırka reisi Musta· kazamızdaki teftitlerini bitirmit • 
:dailarm zairlerine hümü kabul yak aletleri, köylülerin dağlarda fa Bey çift ve tohum temini ıçın ler, ine~ yolile Kayıeriye ıit. 
..,...... • • • bu i bir 1.:1-: büyük te,ebbüalerde bulunmakta- mitlerdir. 
•--rmen 1Ç1D sus uuaaJe sık aık dolaımalanm, az zaman· R lzmı·rde ha"a 
ihtiyaç ftl'mr iri, bu da Alpiniame da, çok mesafeler almalanm te- dır. Serom liboratuvan tefi e• lzmirdeki cinayet ,, 
mmile tedYİll edilen bir ilmi mah- mİD edecektir. Meaeli Bursa hu- fik Bey tarafmdan Halkevinde IZMIR, 11 (A.A.) -
- tetkil eder. H;bnmda kal • ıud idareai bütçesinden bir defa· hayvanlardan insanlara sirayet Geçenlerde lzmirde Sipahi pa· dettenberi iyi ıiden hava, 
dJima ıöre, Franl&Dlll Gronobl ya mahı.., olmak üzere liakal yüz eden hastalıklar hakkında bir kon zarmcla seyyar elbiseci Şükrü, tü- sızın hozulmuttur. Deva 
telari dariilfünmnmda bu ilmi öi. 1~ k6ylil7e birer Ski, birer el· feranı verilmittir. tüncü Nuriyi elbiae alıp satmak te yağmur bqladıiı gibi 
ntea bir kiinü bile teaia eclilmit diven, birer bqlık hediye edilıe, Vali Muhtar Beyin riyasetinde meselesinden çıkan ihtilaf netice • tepelere de kar düpıüt ._ 
Wunuyor. bu hedifenin çok ıeniı itler gö- bıfzıaaıha meclisi toplanarak hal- •İnde bıçakla altı yerinden yara - yaka sırtlarına kadar 1 

Da§I 9 1uf ve lnlt receiin• kaniim. Bizim !İm • kı kemiren sı6..madan kurtar· lamıfb. Kaçnnya tefebbüı eden nndaki bütün tepeler 
d. d mak için bataklıklar hakkında. Şükrü, kendi kardqi tarafından müftür. Bu sabah hav&Dlll Biz, bizi bu tetebbüae anke - ı canımm itimize takarak 
b d b faydalı mukarrerat ittihaz edil- yablanarak polise tealim edil • ama rağmen bir aoiuk den "GalatuaraJ,, muallimlerin - atar ıiımız u İf, o Yakit kolay 

• b" · hal" mit, mühendis llyas Bey tara· mittir. küm sürmektedir. den Framalı muallim Giyonun ve emın ır ıt me iner. Buna-
d üh• f d h fınclan yerinde kcıif yapılmasına u akt d . c· barak al 2 t 37 ti ehlnret ve ihtisaıma iıtinaden ae - ya a m·· ım men aa er azırlar. ' a emır 1 an me re a ıyaıt 

•ı B karar verilmiktir. 
pbatimizi bqardık.. Bu nokta71 Fatin eyefendiye an- ~~,....---...----=~===-! UŞAK, 11 (A.A.) - Çarşının PARIS, ıı (A.A.) -

Möayö Gi70, uaun aeneler Alp lattım, hüsnü telikki ettiler. faat etmin etm:ttir. en terefli yerlerindeki demirci ba- riste yapılan at müı··1a11.,.. 
dallarında dolqmıı, tek batma Bir fincan kahve Bütün bunlar, böyle seyahatle· rakaları belediye tarafından yık- mülazım Decutriea'~ 
Monbilinın en yükek tepeaine Muhiddin Beydağdaki otelde rin Bursa için ne kadar faydalı o • tınlmı,br~ Bunların yerine taftan Volauvent dünya yüksek 

4900 m.) çıkmıt, çok çabtkan, canrrun en çok kahve istediğini fa- !acağma dair küçük birer ipret o· ve betondan binalar yapılacaktır. rekorunu kırmtfbr. Vo 
çok bilıili ve faziletli bir insandır. kat beraberlerinde kahve götür- lamaz mı? Belediye demircilere ayrı bir metre 37 atlamlfbr. 
BGtün ihtisasım samimiyetle ve medikleri için bu arzusunu yerine Vali Bey, benim tesekkür ede - yer tahsis e~::ııit ve dükkinları bu- velki rekor 2 metre 35 ile 
hiç eairıemeden bizim istifade - yetiremediğini de i~ret etti: rek ayrılmak üzere olduğumu gö - rada kurulmuıtur. Belediyenin bu 
mize arzetmiftir. Bu suretle an • - Eier, dedi, bir fincan kahve rünce dedi ki: seneki bütçesi 48,500 liradır. Ge -
cak bnetkirlardan ibaret bulu • bul•ydım, belki bu bir fincan - Kafilemizdeki ıençler çok çen sene bütçesi 63,000 lira idi. 
nan kafilemiz bu dağa çıkmıya Ye kahvenin bedelini tahminin fev • faziletkirane ve ceaurane hare • 
inmiye muvaffak ol11111flur. kinde bir rakamla öder~im. Ei - ket ettiler. Kendilerine de teıek • 

Yirmi bet kitiydik. Dokozumaz zim küçük kafilemiz iki üç gün!ük kür edi.,.ont-ı, rica ederim bunu da 
ecnebi on altnmz Türklü. Ecne - bu seyahati bile Buruya liakal l iıaret ed;niz. 
bilerden ancak dördü, beti ihtisas üç dört yüz liralık maddi bir m~n- A. Sırl'ı 

Trabzonda elektrik fiyab 
Trabzonda elektrik tirketi elek· 

trik fiatini kilovat bqma OJ\ kurut 
indirmi§tir. 

Gönen belediye . reitİ 
Osman Be1 ölmüf, y • 
ye rcİI vekilliiini yap 
Eyüp.zade Hakkı ~ 
olumnuflur .. 
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VAKiT Sayıfa: 11 

Hikaye 13 •• •• hayalet nakleden: uncu fa. ıııazız v. lskia Mldlrlilğlndea: 
.. 

n ~o~ arHkad&f, her hafta topla· ı kitiydik. itiraf edeyim ki, içimiz
.rr. ar r.. er hafta, birisi ötekile- de korkmryan yoktu. Bununla be-

rını davet eder b' wl . 1 
d d' ' ır eg ence tertıp raber hsan hayalete doğru ilerle-

Çam kısmına aittir. 
Cinsi 

1-Kapılar maa kasa 
2-Pencere mıa kasa çerçi· 
veleri camsız ıe er 1

• Ay sonunda, bu dört top • di üzerine dogw ru igw ildi 
antını b' hl" , .. . 

1
n ır ançosu yapılır, han- Fakat tam o esnada ıimıek ça- " " " 

ıı top antmın en iy' ld w t b' k 1 3-D6şeme kiriıler edilir bu 1 0 ugu es ıt ar gibi bir fey oldu. hsan aende-
, . çocukça eğlence, onla • liyerek geri çekildi, ellerini kar - " " " 

rınRdfe.dıkodusunu teşkil ederdi. runa bastırdı .. Bir taraftan da " " " 
e ik S"k .. N · 4-Dö~emelik tahta 

Adet 
900 
:,oo 

1200 
9000 
2400 
2400 

37500 
ı'h ' - u ru, urı o aktam Sa- sandalyede arkası dönük duran 1 le topla 1 d 5 l'h Kank kısm.na aittir. I . .. nmıı ar ı.. a ı , kendi- hayalet yava.ı yavq küçülmeie ı 900 
e~ı~e huyük bir ıürpriz vaat et • bqladı.. -Kapılar 300 

lllıttı .. Bunun 1 b.l w• . . 2-Penccreler 

Tul 

4 
3 
2.:l5 
2 

Arz 
1.10 
l.10 

110 
006 
006 
0.06 
0.20 

1.10 
l. JO 
1.10 

irtifa Kutur 
2.10 
0.65 

1.5S 
o. ıs 
0.15 
0.015 

r ne o a ı ecegıne ın- Bız, donmut kalmıtbk .• Ne ya- 1200 
ızaren rak f ku l 

Bol nıe ı ıbo rlası ru muıtu.. pacağımızı bilmiyorduk. Ihsan, 3-Kiriı'l~r 2400 3 O 15 
d.. hze ve 0 rakı arumda, el'in karnını iki eliyle butınyor- 90CO 4 O 15 

2.10 
o 65 
0.155 

Sıbao Keşif bedeli 
16632 

11265 

21840 
o 015 11250 

12474 

9012 

d:: a bap, bir aralık Salibin va· du .. Biraz -ne kadar vakit bil - " 600 3.25 .. 0:20 
çelan~:::~ılar, kafayı bir hayli miyorum- ıeçince, ihsanın üze· :: 2400 2.i.5 o.ıı 17700 

rindeki kefende kan lekeleri pey- 4-Döşemelik tahta 37500 2 0.20 0.20 9 l75 
ki~ aralık sofadaki aaatin on i - da oldu .. O zaman vaziyeti anla • 5-Hatıl 150(10 3.25 0.08 7500 
b.r.• çaldığı duyuldu.. Nedendir dık ve hizmetçilere seslendik. 1-Çivi sandık JOO 1650 

Sı nk•~ez, hepsi birden sustular.. Yemek odaımın, bizim girdiği- 2-Cam adet 7800 O 43 O 43 4680 
a ı • ı _ Muhacirine yaptırılacak evler için yukarda göster ı en maYzemei inşa iye kalem kalem mü· 

beki ~aatın gece yarısı çalıtı, miz kapının mukabilindeki kapıaı 28 933 d l 7 4 9 3 
enılen e . b' hA d. ld . . b' k h' ..... 11yedeye Jrnnuıdu. Münakasa müddeti 3· tarihin en · 3 glinü saat on beıe kadardır. 

n' srarengız ır a ıse - açı 1 ve ıçerıye ır ço ızme~ı- 2 _ Eunlardan cam ve çivılerden mad111 kapalı %arf usulline tabidir. 
Sınl'holbaca. ğına alametti. Filhakika ler girdi .. Şimdi! Ihsan kollan - k E ı a 3 _ Kavak kısmma ait olanlarla apı ve pencereler tamamen ıbıı de ve çam kısmına ait 
ve, ısap::denb~ire ayağa kalkmış mız~a ckan bçekl iıiyordu.d. }Hayalet, olanlar Furat istuyonunda gösterHece!c mahalle teslim olunacakbr. 

rı ır yüzle: eriım ı f, ay o mut, san a re üze· 4 _ Yalnız çam ağacından yapı'acak kapı ve pencere İ l e cam ve çivilere münhasır olmak 
D - Duydunuz mu? Demİ§tİ.. rinde sade bir kefen kalmıttı.,, ilzere taliplerden arzu edenlerin hem E iz z'de ve hem de Furatta tes im şartile peyleri kabul olu-
d uydunuz ınu?. Gece yarısıni çal- Refik, Şükrü, Nuri, Salibi din· nur. Bu kııma tal p ofanlarm teklifnameleri iki tık üzerine verilmesi lazımdır. 

ı saat.. lemiılerdi .• Onun ıuatuğunu gö. 5 _ Teslim aıüddeti ;,J.Mayıs 933 akşamına kadardır. Talip!erin şartnameyi görmek ve tafıi· 
~ç arkadq dona kalmıılardı. rünce, Şükrü atıldı: JAt a lmak Oıere ib111e güoUne kadar v.Jiyet iıkin mlldiriyetinde müteıekkil komisyona müracaatlan 

Salıh devanı etti: - Salih, dedi, olur fey değil- ilin 0 unur. ( 1528) 
- s· b sin .. Bize matal yutturmak isti - • • .................... . . •ze u ak•am ı'çı'n bir ıürp· .::::•• .. :ıı················· .. ··::::: ..................... . 
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Ye anlatacag"..,... B d Sahi.... .. 
bet &u.... un an on d s :: 
gin ~~ne ekvvel Ihsan iıminde zen- - Etme Salih. Din kar etiyiz.. a m SUfi !! 

T ekirdağı Vili yetinden: 
Tekirdağı vılayet matbaası için 20. 12. 16. 28. 6. puoto 

matbaa hurufatı satın a 1 ınacaktır Taliplerin ~7· 3· 933 tarihinden 
itibaren 21 gün müddetle ve 16 4 933 pazar gllnll saat 14 de 
kadar vilayet matbaası müdürlüğüne müracaat edip nümuneıeri 
görmeleri ve son günü miinakasaya iştirak için de villy~t Daimi 
encümenine müracaatları i an o unur. (1523) ır ar adaınn d I Salih eliyle midesini bastınyor- il 1=;.· 

kend' · k var 1•• hsan 
ını~ heh~, . du .•• m~u~~M~: il. "P~ Perşembe n---------------- ---------
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aıd ... ver ı.. unu ne ı'çı"n a eme er en ırııını ır • ra ıon, rmene ve ıze 'Y 1: 
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b. 
ıgın k d •· Jerin şabadetnameJerinin tevzii münasebetile · · j tarı ıne 1 en isine soranlar • mıtbm •. Büyük bir liatik aldırt • azimet ve avdet edecektir. 'ıi 

" a. i mllsadif perıembe günU saat "15,. te Yüksek Mühendis mekte• 
- Bu köık tekı'n det;ı'lmı· dı'· tım.. Şiıirdim.. Üzerine kefeni Fazla tafıillt i,.in Sirkeci ı.: k f 
l • f " binde merasim icra edileceğinden mühendis ar adaşların teırı • Yor ar onu · · ald koydurttum •• Hademe muanm al· Yelkenci Hanındaki acentalı- fi 

' n ıçın ım .. ıı teri rica o.unur. ( 1536 ı 
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vernıeğe kar-- d' ır zıyafet iin aizını açıp havaya botalttı •• ••- ıstanbul ve Trakya 
1 a& ver ı ve arkad- • B ld D b arından 0 "k' k' . -s u ıuretle hayalet küçü Ü.. a a 
da t' n 

1 1 •tıye töyle bir aonra da.. ötekı' kapıdan hademe-
Ye ıye gönderdi: 
"B ler girince onlara karı!ıverdi •• 

tarn u akşam tekinsiz köşkte Şimdi de.... Sıra benim... O ... lh
lece~ce ya~smda bir supe veri ~ san.. Kurtunla.. Ölmüıtü.. Ben .... 
'V r .. Elbıse, kefen olacaktır Sözlerini bitiremedi .. Ağzından 

e mecburidir 
"D .,, Yetil köpükler çıkararak boylu 

avetliler araaında b d boyunca yere uzandı .. 
"ardını . en e 
dü .. Davetıyeyi alınca gül • 
lce;-1' bununla beraber, hemen bir 
ıitt~n tedarik ederek alıp kötke 

hl .• 

Büt" 
Yan· un davetliler ıelmitlerdı· 

ı on k .. d'k . 
he1tı· •tıy 1 ve ıece Yarııım 
ili.. •Yorduk .. yemek ko··,k .. 
--., Yeın k , un ge -
Nihayet~ d ~un_ı~a yenecekti. .. 
tı~ ı. _ etnın hızım saatin ral • 

- -
İstanbul 5 inci !cra rnernurlu -

ğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve 

paraya çevrilmesi mukarrer ev 
efyaaı 16/ 4/ 933 tarih Pazar ıü
nü ıaat 11 de Beyoğlu Balıkpazar 
Tiyatro ıokak 11 No. Zeki Bey 
apartımanı 4 üncü katta ıatılaca· 
ğından talinlerin müracaatı ilan 
olunur (1839). 

ZA YI - Temini istikbal san
dıfından almakta olduğum zev • 
cimden muhauaa maaı cüzdan ve 
beratımı kaybettim. Y eniaini ah· 
nacafından hükmü yoktur. 
(1818) Ayte 

ZA YI - Temini istikbal sandı
ğından almakta olduğum zevcim· 
den muhaaaaa maaımıın beratı za· 
yi olınuıtur. Yenisi çıkartılacağın· 
dan hükmü yoktur. 
(1817) Ane 

ZA YI - Liman dairesinden al
dığım 11/ 6044 numaralı cüzdanı· 
mı zayi ettim. Y eniıini alacağım· 
dan eakitinin hükmü yoktur. 
(1827) Mehmet 

Şeker Fabrikaları T. A. Şirketinden: 
24 N san 933 tarihinde ihalesi yapılmak Qzre bin ton iza

be ko .u münaltasaya çıkarılmıştır. Taliplerin şartnamesini 
g&rmck üzere Şirketin 4 üncü Vakıf Hanındaki merkezine 
mOracqatf au. ----------------(1854,--· 
Maarif Vekiletinden : 

300 lira aylık ücretli bir inşaat dairesi mlldürüne 350 lira 
aylık Ucretli bir be: onar me mütehassısına ve 400 lira ayhk Uc· 
retli baş'<onlrol mimarına ve 300 lira ay'ık ücretli bir tes'sat 
mühendisine ihtiyaç vardır. Talip olanların fenni salibivetlerini 
gösterir vesikalarla l•tanbul'da VekA et inşaat Bürosu baı mi· 
marı Eğli Beye hemen müracaat etmeleri. (1529) 

11Cnze b' ~ 

'\'\ırdu, Her. 
1~ •esle saat on ikiyi b 

1 
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~ .. le k PIGıız, Paketlerimizi a-1 t t 
3e l>itere!:nlere büründük, elimi - s an u ıraa an 
··~ d ~ una alarak yemek oda -

Ogl'U YÜ "d k ~. · • ru Ü .. Kapıyı açar 
asından: 

ıi- ı.. lÇerıden acı d' b'l ... oır l'\i .. . ıye ı ece • Sıra 
larııı al . zaar elıınizdeki mum - No. 
d·· e't'ıni üfled' A Utecekt· 1· z kalsın sön- 132 Beyoğlu Ku:ojlu 
tele içer· ı ... Ellerimizle siper ede - 285 KadıklSy Oımanağa 

1 aırd'k. 
Od 1 286 lstanbul Ba- Ahi Çelebi 

ada u 
nıuıtu. S f ZUn bir sofra kurul • lıkpıHr 
bir tanıd 0 '~ın ~erinde büyük 287 Eüyükada Yala 
Yı aydını an hafif bir ziyayla oda- 288 BOyük çarıı l odrum Han 
ren ben 0~Yordu. Odaya ilk gi. 289 Tarabya Tarabya 
ber, &of Uftunı .. Bununla bera· 290 Büyükada Yalı 
)~bir ~ada ~ıpki biziım gibi be. :t91 Edirnekapı Kariyei At:k Alipaıa 
liince ayahn oturduğunu gö • 292 Kocamuatafa· Sancaktır Hayrettin 
di?, lç!-f.•rdnn .• Bu kim olabilir - P•t• 
tlunı.. •;:z~en birisi miydi?. Dur- 293 Edirnekapı Avcı Bey T ~ rbe Arsa ,, 6 100 ,. 

&rlcad nımle beraber, bir kaç lhafe bedeh ve pey akçui nakden veya gayrimUbadil bo osu ile ö-'f'n"'"' r..,,.,! vukara~a yazıla gayrı menlcu'Jerden 132 sıra 
dul'ft111~ ta, ayni merak hissiyle numara'ıaı krpah zarfla dıterleri açık arttırma suretıle satışa çıka rı mışhr. Kal' 1 a e erı 1'1141933 perşembe günü saat onbeştedir. 
O ' ardı B' 'b· · · • ı·k · ı k k f .il iki k· • " ırı ınmızı ıaydık. Pey akçeıi % yedi buçuktur. ŞartnımHine tev ı an tan:rım o unaca apalı zar .arın muayyen saatten evvel bankamızdaki saht kom:1-

1•1 olacak yerde on üç yonuna tevdii muktezidir. Şartname bankamız kapıaına asllmııhr. Senei haliye vergisile belediye rüsumtt müşteriye aittir. (1382) 

Sokağı Cinsi Hissesi Em'ak Hisseye göre 
No. mu a nmen ıuymeti 

Terazi Kl~ir apartıman 216 36 16668 T. L 
N;: ıhe t Ef. Ka Tir hane T:- mnmı 48 4000 > 

" Meyhane KAgir dükkan üstü odalar 12510/50400 24 49~5 •• 
Çınar Arsa metre 112 Tam3m1 89 400 " Bodrum ban KA~ir oda 3/4 6 500 •• 
Kalaycılar Hane 25/7l 9 17, •• 
Yazıcı Hane Tamamı 4 lOuO 

" Sail odaları Arsa 4 100 " ,, 
Kocamuıtafapaıa Arsa Tamamı ' ) 8 200 .. n 

Semti Mabalıesi 
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Asabın mukavemet kuvveti tükenince 
-en küçük bir heyecan sonsuz bir ümitsizliğe, en hafif 
bir sada en yüksek bir gürultu hissinin husulüne, hemen 
hemen her cisim sizı kızdırmağa sebep olur. Bütün ra
hatsızlıklar. heyecanlar ,.~''. Adalin tabletlerinin si
nirleri teskin edıci tes i ratı sayesinde izale edilebilirler. 
Adalin tabletleri aynı zamanda asabı da kuvvetlendirerek 
kederli zamanlarda insanın biricik mel cei olan derin bir 
uyku temim eder. 

dal in 
tabletleri. 

ECZANELERDEN REÇETE iLE ALINABILIA . 

ı Istanbul Evkaf Müdürlüğü ilanları 
---~---!: 

Mahalle ve mevkii Sokağı No sı Cinsi Kira müddeti 

Babıali Nalhmes~it Cıaloğlu 8 Hane 934 Mayıs ni· 
hayetint- kadar 

Mabmutpaşa Sultan mektebi 5 
Uzuoçarşı Yavafça- Mektep 18 
şahin 

" 
" 

Bahçekapı Çelebi- Sultanbamamı 2-37 Dükkan 
oğlualiettin 

" " " 4 
" Bahkpazarr Ahıçelebi Yumurtacılar 50 " 

Uzunçarşı Samanvira· O 32 
" 

nıevvel 

UzuoçarşıBezzazıcedıt O 125 
" 

" " o 127 it 

" " o 129,131 iki dükkan 
Uzunçarşı Samanvi· o 39 dük kin 
ranıev~el 

Mabmutpaşa Hacıkö· Cami altmda 21 
" çek 

" " " 
24 4 

" 
" " " 

42- 13 
" 

" " " 
19 

" 
" 

,. 
" 

39 23 ,, 
" " 

,, 40-17 " ,, ,. " 24 6 " 
Mahmul paşada Sultan odalara 12-24 ,, 
Mahmut paşada Da· Yenihan 39.35 ,, 
yehatun 

" 
,, ,, 37.33 ,, 

,, ,, Medrese ittisa· 35 ,, 
!inde 

Tabtakale Hocabamza Şekerci .:s,5,7 Hane ve iki 
dükkan 

" 
Rüstempaşa l'apazoğlu 22 Mağaza 

Da ye hatun Valdebanı bi- 9 Oda 
rinci kemerde 

,, il 

" " 
,, ,, 

" " ,, 
" ,, ,, 

,, ,, 

" ,, 
" ,, 
" ,, 

,, 
" 

' 
,, 

" ,, 
,. ,, 
,, ,, 
,, 

" ,, 
" 

" 
,, 

,, ,, 

" 
,, 

" ,, 

" 
,, 

,, ,, 
il ,, 

" 
Valdebanıoda 13 Oda 934 Mayıs ni· 

hayetine kadar 

" 
Valdebanında 93 ,, ,, 
ikinci katta 

ÇakmakçılardaBuyük· Orta katta 20 
" ,, 

yeni ban 
,, 

" 
,, 31 ,, 

" Dayebatun Hamam 7.9 Depo 
" 

MabmutpaşaHacıköçek o l Kürkçühanı O· 

da başılığının 

10 l nısıf hissesi ve 
meydan m.ı· 

halli 

,, 

Mahmutpaşa 

Eyüp Kasımçavuş 
Da ye hatun 

Sultan odaları 1 Oda ve odaba- ,, 
şılık 

Eskiyeni 46 Dük kin 
Valdehaoıoda 6,370, Beş o:la 

" 
936 

:19,60, 
65 

" 

,, 

" ,, 

" 

" 

" ,, 

Yukarıda yazılı vakıf emlak 2 - Nisan • 933 tarihinden 1 · Ma
yıı - 933 tarihine kadar bir ay zarfında bizalarındaki müddet· 
)erle kiraya verileceğinden tutmak istiyenlerin Evkaf müdüriye-
tinde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (1574) 

VAKIT 

Piyango bayilerinin en uğurlusu 
1 S T A N B U L'D A Eminönü'nde 

(Tek Kollu Gazi CEMAL'in) 

GAZi GiŞESi 
Dünkü Son Keşidede dahi Ş A M P 1 Y O N L U G U Kazandı 

6809 b~:;n;~::~. Sinoplu Arif Hoca Zade Ahmet Be 
Bu keşidenin en büyük ikramiyesi olan 

1 O O. O O O lirayı kazandırdı 
-------------------------- (1855) ___ ..., 
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Kiralık kagir hane ve dükkan 
Heşiktaş Akarah Vakfiye idaresinden: Beşiktaşta Akaretler· 

de 43 numaralı hane üç sene 1 O, 55, 63, 89 numaralı hanelerle 
7, IJ, 20, 24, 28 mükerrer 28 numar.&lı dükkanlar birer sene 
müddetle kiraya verileceğinden Şehri halin 'l.7 inci Pazartesi 
gününden itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye vazedılmiştir. 

Talip olanların ve daha ziyade malumat almak istiyeolerin 
Nisanın on yedinci pazartesi giinü saat on üçe kadar mahalli 
mezkurda 54 numarada miıtevelli kaymakamlığına ve yevmi mez· 
kiirun saat on üçünden on beşine kadar lstan~ul Evkaf müdi
riyetinde idare encümenine müracaat etmeleri. 0 352l 

Ankara Nafıa Başmühendisliğinden: 
l - 0 15265,. lira "39,, kuruş bedeli keşı fli Samanpazarı • 

Hamamönü yo:u tesviye ameliyatile istinat duvarı inşası kapah 
zarf usulile cıDnakasaya konmuştur. 

2 - Yevmi ihale 27· Nisan· 933 tarihine müsadif perşembe 

günü saat 0 15,, te VilAyet mektupçu makamında yapılacaktır. 

3 - Ehliyeti fenoiyeyi haiz olanlar % 7,5 nisbetinde temi
nat meiduplara beraber olmak üzere münakasa kanunu veçhile 
teklif zarflarmı ihale gününe kadar münakasa komisyonuna mak
buz mukabilinde tes'im etmeleri lazımdır. 

4 - Bu iş için tanzim edilen ~roje ve sair evrakı görmek 
istiyeoler her gün Başmilhend=s'iğe müracaat ederler. (1499) 

Bı\l{T~:R IYOLOG . ' 
Dr. Ihsan SaJO! 
B.ı\Kn:ıUYOl.Oj l LABORATlJ\'.ı\ 

l.Jmuml kan tahlil:ltı . Frengi ıı 
nuz:ınndan ( \\'ac~erman ve l\ahfl 
müllcri} Kan küreyvau slyıı.~.s:
ro \ e ı sıtma hastalı k lan teşhıSl· h 
balgam, cerahat, kazurat ve su .t~ 
iilcra mil\roskopi. hususi aşılar 1~11 Kanda üre şekc!r. 1'1orür kolleste S 
tarl:ırının t3\'İni. Divanvol un'da 
,\ Jııhmut tü;bt:si ~o IS9Telefofl· 


