
/;'~~erbahçe piyangosunda 
lln çekilen numaraların 

listesi 

ecnebi mektepleri 

0 Mehmet Asım 
etJcıuu 1 kinci Sayıl ada 

imzalanan Misak 
':• ' ... .J·.. .; ... sr.·; 

lmza merasimi an

cak 9 dakika alirmUı -

tür • 

p:ım teziD1 muvatta

- :.: ~,l • kıycUe mlldafaa et -
tikleri ve altın mlJqa 

sına aadık ~ 
memleketleri para -
Jannı koruma htı.111· 

sonda blr araya ce -
'!<'J!~A'~~•ıı tlrcıı JıarekeUn ba -

ıına ~Uderl sıra • 

da Fransız ve İtalya 

bllkOmctlcrlnin nok -

tal nazarları araam • 

daha o zaman ortaya 

çıkmı12tı. sonra salonda bulunan 

eahslyetlt"r 10 dakika 

kadar dostta konut -

mılfıırclır • 

ol de'W'let misakının lmzalandıiı 
Romedan bir s3r6ntlt ~ııelelrrlnln de ay -

PARIS, 15 (A.A.) - Dört dedct mi • 

BAkmm lmr.aaı bu vesikayı imzalayan dört 

de\.·Ict için çak bilyük bir ehemmlyetJ hah 

blr ılyuf \.'llk'a tc§kll etme~ir • 

Bu hAdlııe FrllDAlZ - İtalyan mllnıuıe • 

betlerlnde do bir ıUkOnt>t hasıl olduğunu 

' ayni r:amanda cöıtcrmektedlr. Malllln ol 

..................... -........... . 
Yerli şeker 
ihtikar ihtiraslarını sön
dürmeğe sebep olacak 

Alpullu fabrlkuı 

Şeker fi atı niçin çıkıyor? Ken
di haline bırakdıraa bunun daha 
ziyade çıkması ihtimali var mıdır? 
Bu nokta üzerinde yaptığımız tah
kikatın neticesi §udur: 

Malumdur ki takas usuliyle ha
riçten §eker getirilmiye batlanah 
üç ay kadar oluyor. Bu müddet 
zarfında batlıca üç müessese ha • 
riçten teker getirmittir. Bunlar da 
Modyano müeaaesesiyle Debreli 
Hayrettin Bey ve tüccardan Şalom 
Efendidir. Bu üç §eker ticaretha
nesinin getirdikleri şekerlerin ye
kunu tahminen (360) vagonu bul-

(Devamı 10 uncu aayıfada) 

nl z.lhnlyet dalresndc dcrplıı t'dilt'Cf'klerl vı-

lkJ bllklimetın nokta! nnzarlAn arasmda 

hAJA mc\'cut bulunan bir takım ehl."ID • 

myetslz fikir aynhklannın ileride yapı • 

Jacak mllkAlenıclcrdc tamıunJJle zail ola • 

cağı ktı\'Vctle limit edilmektedir. 

···············••!tlı••··········· 

Mühim bir 
mülakat 

i
T evfik Rüştü Beyin Yunan 

nazırlarile görüşmesi 
ATJNA, 1~ (Huımııf) - Sofyıulan 

bildiriliyor: Türkiye baıweklll İsmet Pa~ 

lJl'I Romanya hariciye na7.rrı TltUlf'.skonun 

Sofynyı ı;iyaretlC'rlnde bir misak 1mıa -

lanacnktır. 

AT!NA, 15 (Hususi) - Türki -
ye Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Bey, bugün ltalyan vapuru ile Pi • 
reden geçerken başvekil M. Çalda 
risle iktıaat nazırı ve hariciye na
zır vekili ile görüşecf'hir. 

Bu mülakata büyük bir ehemmi
yet verilmektedir. Çünkü Tevfik 
Rüştü Bey, Romada bulunan Yu -
nan sefirleriyle gö:-üştükten sonra 
M. Musolini de bu iki memleket 
sefirlerini kabul eclerek kendileri
le uzun müddet görüşmüştür. 

Yunan ricali Tevfik Rüştü Beyle 
görüşebilmek için Loyt Tiryestino 
kumpanyasının acentesinden, bu 
mükalemeler bitinciye kadar Tev
fik Rüştü Beyin bindiği vapurun 
Pirede beklemesini rica etmiştir. 

Loyt Tiryestino idaresi bu talebi 
kabul etmştir. 

Yunan milli ikbsat nazırı, M. 
Bumacı oğlu, Kifilyadaki köşkün 
de Tevfik Rüştü Beyin şerefine bir 
ziyafet verecek ve iki memleket 
ricali arasındaki mülakat burada 
cereyan edecektir. 

Yunan gazetelerinin 
neşriyatı 

Atina, 15 (A.A.) - Gazetele
rin ehemmiyetle kaydettiklerine 
göre, Türkiye Hariciye Vekili Dr. 

. (Devamı 2 inci &ayı.fada), 

Haraç, Mezat : Otomobil ................................................................ 

3000 liralık otomobiller 
yok pahasına gide gide .. 
Piyasada 6 - 7 yüz otomobil .kaldı, 

bi~ milyo.~ l~ramız ,Yo~ . oldu 

Hurda fiyatına gl· 
den bu otomobil· 
leri eline bet on 
para ge~en duC· 
lar , mUtekaltler 
almış, şotörlere 

i'letirken ellerin
dekini, avu~ların· 
dakini vermiş· 

~ 

Son zamanlarda lstanbulda 
hayrete ve dikkate değer derecede 
ucuz fiatlarla otomobil ıatıfları 
batlamıştır. Bu ucuzluk yeni oto -
mobil aatı§larında değil, kullanıl-
mı§ ve niabcten eski otomobiller 
ıatışındadır. 

Bu, öyle bir hale gelmiıtir ki 
100 liraya bir otomobil al~ak ve 
bazı tamir masrafları ile beraber 
200 lira ile bir otomobil sahibi ol
mak kabildir. 

Bu fevkalade ucuzluğun sebep -
leri araştırılacak olursa, görüliir 
ki hadise basit değildir ve en va -
sati bir hesapla, bir milyon lira -
lık bir milli sermaye yok olmuş -
tur. 

Jzah edelim: , 
Apartıman yaptıımak bir moda 

haline gelmezden, yani bir kaç yıl 
önce, eline bir parça para geçen 
bir çok kimselerin bu parayı işlet
mek için akıllarına gelen çare bir 
veya bir kaç otomobil alıp takside 
çalıştırmaktır. 

Otomobiller ya peşin para ile a
lınıyor, veya ekseriyetle olduğu gi
bi acentelerden taksitle alınarak 

otomobil rehin gösteriliyordu. 
Bu suretle otomobil alanların 

ekserisini kadınlar, on yılhk ma
aşlarım birden alan dul veya mü-

teliaitler, iliramiye alan memur -
lar teşkil erdiyordu. 

Böylece otomobil alanlar bun -
ları aylıkla veya hasılattan bir kıs
mını vermek şartiyle tuttukları 
§oförlere işletmişler, fakat işe baş 
landıktan sonra ilk hesapların ve 
ümitlerin yanlış olduğu yavaş ya
vaş meydana çıkmıştır. 

Eline her para geçenin bir oto -
mobil alması yüzünden piyasada 

(Dcmmı 8 inci sayıfada) 

Mülkiyeden bir de 
Hanım mezun var 

Bu sene Mül-
kiye 
ikmal 

mektebini 
edenler 

arasında bir ha
nım da bulun -
maktadır. lmti • 
hanlarını mu · 
vaff akıyetle ve -
rerek mezun o -
lan bu hanım 
Sabiha Bekir Sıt-

Snblba H. kı Hanımdır. 
Memleketi.mizin idare makine -

sine bir hanımın da girdiğini g.ör -
mekle seviniyoruz. Kendisine mu· 
vaffakıyetler dileriz. 

············································~·············································· 
Geçen yağmurlarda bir gezintiden dönerken .•. 

\_ 

Sus diyorum, bir daha seni gezmiye götUrmem ha .. 
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" Misafirler 
ieu?an bahriyeli

'3 rı Karadenize 
jıİ çıkıyorlar 

Üniversite 1 ispirto içen ve esrar 
kullanan bir takım 

SOHBETLER 

Kararsızlığın 
sebebi 

Londrada bir cihan iktısat kon• 
feransı toplanacak. 

~\'b.~tt• 
fi h ·li. ın Beyin kısa ve 

b6 D~ araretli bir nutku 
ı. 011 .• d 
ıııılıı .. _ run enberi limanımızda 

ı ""~n A. · y ıı ~i ,, rıs unan mektep ge -
ı.. Jltın K d . 

Taşınma ve yapı 
işleri başladı 

Müteahhitlere dün inşaat 
ihale olunmuştur !~l&tfit y ara enıze çıkacaktır. 

1 tiı:ı p Unan denizcileri şerefine Darülfünunu ıslah müşavirliği . h· erep ı· 11 ıttirı B a as otelinde vali Mu - heyeti dün çalıımaıına devam et-
f •f ey taraf d b" .. - 1 . 1 • "eti 'le . ın an ır og e zı· miştir. Evvelkı gün şehrimize ge -
bl ~İh.f ~ılmiştir · len Maarif Vekili Retit Galip Be. 

(ı .lı:ıdan; :e Yub~an gemisinin ku - yin dün sabah Darülfünunu ziya -
1lİ ve y eza ıtleriyle Yunan el- ret ve ıslahat komisyonuna riyuet 
~lif1· h Unan konsolosu, Şükrü 

ı '"' edeceği ıayi olmutıa da vekil bey o ~,bet :a, vali muavini Ali Riza 
1 ~ edıye r . . . . H . . dün Darülfünuna gelmemiıtir. Bu-

'Yler b eısı mua vını amıt 
b ul 1 gün gelmesi ve ıslahat komisyonu-

r lra} k unmuş ar, Muhittin Bey 
tt~ 11 '. kısa bir nutuk söyliye • nun riyaseti altında ~uıni. b.ir 

b tı'll llıısafirleri selamlamakla toplantı yaparak kadro .. •tl.~rının 
h t 'le nıemnun olduğunu İs • başta olmak üzere Darulfununa 

~,~ uı limanı b · · · .. 11' · - · ait meselelerin gözden geçirilme -
ıııı· ır ıncı guze ıgıy- ı 

\llu~Yen Arisin Türk_ Yunan si ihtimali ~vvetlidir. . 
1 'tıil itınun yeni bir tezahürüne On bet gun sonra İstanbul ünı • 
~ &11ellol:uğunu,, bildirmiıtir. versiteıine inkılap edecek bulu -
1 ltrerekll ka Aris kumandanı cevap na Darülfünunda taıınma ve yapı 
~ .\k te§ekkür etmistir. ifleri dünden itibaren gözle görü -

''ın .. ~ · ~ 1\ \.lııtü de Y \lnan konsolo • nür bir safhaya girmiş ve teşrih 
lld a~alis Yunan konsolos - enstitüsü haline getirilecek eski 

~İa af' hır Çay ziyafeti vermiıtir. Bekirağa bölüğü binasına ait yapı 
a ırı b b' Ciinıh e~ u sabah saat on ır· işleriyle, Cerrahapaıa hastanesin -

~kit llrıyet abidesine bir çe - de yeniden yaptırılacak amfi sa-

~klardır. lonu inşaatı ihale olunmuştur. 

li\lkuk fakülte-
~ sinde 
ıı ~\l 

1~~1leki imtihanlarda 
' ~a~. ~işiden 55 mezun 

de · "İilf ·· 
~ ~· ~ih Unun hukuk fakültesinde 
ı .~eto anla.r bitmi§tir. Öğrendiği 

•ıl'ld te, bu seneki imtihanlar es
~ t)~~tı &ıkı surette yapıldığı için 

ı:ı •ıı:ı ~ 180 den ibaret bulunan 
a t ~'tlıl lan ancak elli be§ efendi 

ltlıtr, rn. mezun olabilmiştir • Me-

t t. tı ıa · 1 'lj~h- ıtn eri !unlardır: 

ı, Şu~ teınal, Kerim Reşat, E · 
~il ' Suat, Talat, Server, Şe 
~. '::1•, Mehmet Ali, İhsan, 
•Sıtk e§at, Celal, Abdülveh -

ı '-ttı 1
' Enıin, Mustafa, Osman, 

't, 0an, Eyüp, İsmail Hakkı, 
~ ~i, ~hllıan Nuri, Kamil Celal, 

~d . dullah, Llıtfi, Hasan, Ru· 
lih, ~ liulusi, Aliş, Namık, 
iji\ı. . emduh, Nail, Saim, Ha· 

~r .1rı li .. kın. S · R' J k v ı, ~ '. \.l ı, aıt ıza, a , 

1 ~, fla ~ım, Sami, Şefik, Nafi, 
.''t, 1> •ım, Necati Beylerle Sü -< dd e~an, Belkis, Nadide, 

~f V l Ji,~' Ertem, Fehamet, Me -
~ ~ı-.. Unlar. 
e1 'lr l, rn 
~ '~}' eıunlara hayatta mu -

f ~~nıenni eder. 

~tlı\> -------
'•tıd ayla otomobil ara-
~.. a bir çarpışma 

ar l •m ·1· \ ~,lı aı ın kullandığı 2804 
tııd, Otoınobil içinde Rus te-

d '1\ ~ lokman Efendiyle iki 
, ~~et\ ulunduğu halde Bebeğe 
t" \ ~th Otomobil Beıiktatta vat

' \
1 
b~~,b::edin idaresindeki tram-

~, ıf· •ıyJ 
ıe ,,~ 11\ t, e Çarpıtmıştır. Oto -

\ 'tt~ lllları kırılmı§, çamur· 
1~ ~I İlttetlekleri parçalanmıttır. 

'~ el>' ~. ~'il ır fey olmamıştır. Şo-
~ ~ )akalanmıttır. 

............. 
~,'~~ --·--

\ ... ~, "e bir yaralanma 

~ "' t ~ddesinde Cemal Be
\j t 'tttt'llıir eden amele batı 

ti~~d \! ~li iskeleden dütmüf, 
et\ 

Yaralanmıştır. 

Münakasanm son günü olduğu 
için dün elliye yakm müteahhit 

Darülfünuna gelmitler ve içlerin -
. den en müıait teklif yapana inıaat 
ihale edilmit~ir. 

Yakında Haıeki hastahanesi 
pavyonu da ihale edilecektir. 

Darülfünun fakültelerinde im -
tihanlar bittiği için birkaç gündür 

mevzii §ekilde batlıyan ta§ınma -
lar kısa bir zaman sonra umu.mi 

bir şekil alacak ve §imdiki Darül
fünun binasında yapılacak bazı 

tadilattan sonra fen ve tıp fakülte
lerinin yerleıtirilmesi İ§İne başla
nacaktır. 

Yeni kadrolar 

Yeni kadrolar üzerinde alaka -
darlar hiç bir §ey söylemedikleri 
için bu hususta yazılan yazıların 
ve ileriye sürülen isimlerin kat'i 

bir mahiyeti olmadığı ve bir tah -
min hududunu geçmediği anlatıl -
maktadır. 

Bu arada dünkü sayımızda, bir 
akşam gazetesinden naklen aldı • 

ğımız ve içinde çok kıymetli mü -
derrislerin bulunduğu isimlere de 

kat'i nazariyle bakılamıyacağı ta· 
biidir. 

E'tlftlllHltft""""""""""nm'''"'"ımamııııınııınsnııııantnımmııttmnntllllf""""! 

1 15 Yıl Evelki VAKiT ! 
:mdlnMUfflllıttaUfıhntmımmmnm nıımmmuttmuu111ummımuıın11m111111n1ntnS: 

18 Temmuz 1918 
- Bu&'ÜJI htikOmetl 11enlye aefirt Hakkı 

pqayla SovyctJu CUmhurlyl'tl at>firl m011yö 

(Yufe) arasında S mart 1918 tarihinde 

(Brcst Lıt.ovıık) ta aktfodllmlş olan muahf'del 

ııulhlye ilf' Ttlrk - Rtı't muahf'datı mıın:r.a • 

meı1lne mUU>aJllk nııalk lılttasdlk mllb:ıdelc 

edilmiştir. 

- la.şe ne:r.a.retlnln U>t;ekkWilne bUkQnıet

çe 11uretl kat'lyf'de karar ~·erllnılıstlr. Bu hn-

81lsta lktı7.a l'df'n tedablrl evwllye ha7.1rlan· 

ınııtır. Yı-nl lıqeı na:urlıfına İttihat ve te

rakki OPml.>etl btanbul murahhaııı mca'ulil 

Kemal bey tayin edlll'ı<:cktlr. 

- Mccldlye knıvnı.Urü enelkl gün Haml

cllyeyle birlikte Sl\·nst-Opoldan gelc~k İ!ltln· 

ye önUne denılrlcml~tl. Meeldlye dlln ıııabah 

tamir itin Halloo &"lrmlıstlr. Jlamldye bun -

dan böyle ınektebl bahrlyf'den nf'şet edt'n e

fendiler için tatbikat aellnesl olarak kullam· 

Ja.caktlr. 

Bu sakallı adamlarla genç renkli rakı, 
kamyonet ispirtosu içerken ve esrar 
alırken bir çukur içinde yakalandılar 

Bu havadis duyulduğu zaman, 
herkes büyük ümide kapıldı. Haf
talarca, Londradaki hazırlık faa
liyeti ile meşgul olundu. Nihayet 
konferansa iştirak edecek olan 
yetmiş iki milletin murahhasları 
yola çıktı. 

Konferans toplandı. 
Muharrirler kaleme sarıldılar 

Bu işle meşgul olanlar, konf er an· 
sm ne maksatla toplandığını, bu 
toplantıya hangi devletlerin amil 
olduklarını yazmağa koyuldular. 

Dün öğleye doğru Taksimde 
Taşkışla arkasında bir çukurdan 
bol bol dumanlar çıktığı görülmüş 
ve derhal gümrük istihbarat daire
si haberdar edilmiştir. Gümrük 
mu haf aza memurları haber veri -
len yere gitmişler ve dört uzun 
sakallı adamla bir genç ya -
kalamıtlardır. Sakallı adamların 
ikisinin üzerinde üçer şişe kamyo
net ispirtosu diğer ikisinde esrar 
sarılı sıgaralar ve gençte de hem 
esrarlı sigara ve hem de renkli ra
kı bulunmuştur. Bu bet kişinin 
her gün birleıerek grup halinde 
esrar, sırasına göre kokoin çek -
tikleri ve ispirto içtikleri anlafıl -
mıttır. 

Esrarkeşler Halit oğlu Hüseyin, 
Simon oğlu T odori, Recep oğlu 

Samih, Kamil oğlu Nihat, Ahmet 
oğlu İbrahimdir. ' 

Hepsi esrar ve ispirtoyu faz -
la kaç1rdıklarından kendilerinden 
geçmit bir halde bulunuyorlardı. 

Kendisine malik olan Halit oğ-

lu Hüseyin yakalanınca yolda şun
ları anlatmıştır: 

' 'Ben 35 senedir rakı içmediğim 
saat yoktur desem yalan söyle
mem. Son senelerde halis rakı bu
lamaz olunca işi kamyonet is -
piıtosunu içıneğe vurdum. Hemen 
her bakkalda bu ispiıtodan var -
dır. Biz menekşe rengini andıran 
bu ispirtoya menekşe rakısı adını 
Yerdik. Elli dirhem ispirtoya elli 
dirhem su karışırsa. bizim içebile
ceğimiz rakı olur. Ben ispirto me
raklısıyım. Arkadaşlarım ise es -
rar çekerler. Gündüzleri herkes 
kendine lazım olan şeyi bulur ve 
bir köşeye çekilerek dcmlcniriz. 
tçmediğim zaman fena oluyomm, 
ve muhakkak az, çok dem bulu
rum. Beni şimdi yakaladılar bir 
kaç saat evcl içtiğim ispirtonun te
siri kalkınca gene titremiye başlı
yacağrm.,, 

Esrarkeş ve ispirtocular esrar -
lariyle ve renkli ispirtolariyle bir
likte polise teslim edilmişlerdir. 

Kaçakçılıkla suçlu lngiliz 
kaptanın muhakemesi 
Geçen gün limanda İngiliz ban· 

dıralı Bakterya vapurunun kapta • 
nına ait kamarada araştırma ya
pılmış, ecza, kaçak sigara, vis
ki, cin gibi kaçak içki bulunmuş -
tur. Kaptan Çarles dün sekizinci 
ihtisas mahkemesinde muhakeme 
edilmittir. Dünkü ikinci muhake
mede, araştırmada bulunan polis 
Hamdi Efendinin şehadetine mü -
racaat olunmuştur. Hamdi Efen· 
di, Mehmet Ali isminde birisinin 
vapurdan şüpheli bir tavurla çık -
tığı görüldüğünü, üstünde dört 
şiıe ecza bulunduğunu söylemiş -
tir. Bunları kaptandan aldığını 

söyliyen Mehmet Ali Efendinin i
fadesi üstüne kaptanın kamarasın
da, vapurda araştırma yapıldığı, 
fakat memurlar vapura girer gir -
mez kaptanm odası önünde du -
rarak ara~tırmıya mani olmak is· 
tediğini, ısrar üzerine kaptanın 
üç memura üç İngiliz lirası verdi
ğini, memurlarm bu yeni cürmü 
tutmak için parayı aldıklarını, bu
na rağmen içeriye girerek kaçak 
içkileri bulduklarını söylemiştir. 

Bunun üzerine kaptan yakalan
mıf, ertesi sabah gene ayni va -
purda araştırma yapılmış bu araş
tırmada vapurun lstanbuldaki a -
centesi Valter Bakster ismindeki 
zat da hazır bulundurulmuştur. 

Tercüman vasıtasiyle kaptanın 
muhakemesine devam edilmiş, bu 
ifadelere karşı İngiliz kaptanı 

şöyle söylemiştir: 

- Bulunan ilaçlar ve içkiler 
benim ,ahsıma aittir. İlaçların ço
ğu kabızdır. Ben bunun için kul
lanmm. Gemi içindekiler de bun
lardan istifade eder ve ben onla
ra satarım. Gemide doktorumuz 
yoktur. lngiliz aemilerinde 140 

ki§iden az adam bulununca doktor 
bulundurmazlar ve kaptan biraz 
da doktorluk yapar. Lüzumuna 
göre ilaç verir . . Esasen bu ilaçlar 
burada piyasada geçmez. Bana 
gelen Mehmet Ali ismindeki türke 
ilaçların bir kısmını sattığım doğru 
dur. Fakat ben o adamın deniz 
üstünde benden alınca karaya çı
kar çıkmaz gümrüğünü vereceği -
ni sanıyordum, memurlara rüşvet 
verdiğime gelince ben bu parayı 

kaçırdığım iddia edilen malların 
gümrük bedeli olarak verdim, rüş
vet değildir. 

- Deniz üstünde gümrük resmi 
verilir mi? 

- İngilterede verildiği için bura 
da da verileceğini sanıyordum. 

Bundan sonra vapurun açente
si Valterin şehadetine müracaat o
lunmuş, rüşvet gibi verilen para~ 
nm, elde edilen malları imha için 
verildiğini söylemiştir. 

Bunun üzerine kaptanın avuka
tı Sc.' di Bey kaptanın kefaletle 
tahliyesini istemiş, bu talep ka -
bul olunmamıştır. 

Elde edilen içkilerin derecele
rinin tayini için müskirat idaresi
nin malumatına, polis Mazhar Ef. 
nin şehadetine, eczanın cins ve 
nevilerinin gümrükten tahkikine, 
elde edilen ilaçların kaptan tara
fından kullanılması iddiası karşı
sında kaptanın hakikaten böyle 
hastalığı olup olmadığının anlaşıl
maSina karar verilmiştir. 

Yüz Macar seyyahı 
Dün Bulgarya vapuriyle Bul -

garistandan ıehrimize yüz Macar 
seyyahı gelmiştir. Seyyahlar bu • 
rada üç gün kaldıktan sonra Yu • 
nanistana gideceklerdir. 

Makaleler tamamlandı. 
İntişar edecekleri gün, ajanı -

lar şu haberi verdiler: Konferans 
dağılıyor. 

llk yazılan makalelerin intita -
rına lüzum kalmadı. Muharrirler, 
bu işle meşgul olanlar, üç beı gün 
yeni vaziyeti tetkike koyuldular. 

Nihayet el1erine kalemi aldı • 
lar. Başladılar dağılma sebepleri· 
nin izahına: Konferans neden da -
ğılıyor? Dağılmıya sebebiyet ve • 
ren devlet kimdir? 

Makaleler tamamlandı. ··u4 
intişar edecekleri gün, ajanslar 

şu haberi verdiler: Konferans da
ğılmıyor. 

İkinci sefer yazdan makalelerin 
kıymeti kalmadı. Muharrirler• 
bu işle meşgul olanlar, iki üç gün 
son vaziyeti tetkik ettiler. 

Konferansın dağılmasına kim 
mani oldu? biribirleriyle anlaşa -
mıyan devletlerin arasına kim gir
dir?. 

Makaleler hazırlandı. 1 

Tam intişar edecekleri gün, a
janslar gene haber verdiler: Kon· 
ferans dağıhyor. 

.. ~-, ... 

Bu ıttıratsızlığın, bu keşmeke • 
~in, bu anlaşamamazlığın sebep -
leri muhtelif surette tefsir edildi. 
Hüsnü niyetsizlik dendi, müte • 
kabil menfaatlerin gözetilmiyece • 
ği endişesi dendi. Amerikanın 
hodhinliğine, Fransanm inadına 
verildi. 

Belki, bütün bu sebepler varit
tir. Filvaki dava büyüktür. Ko • 
lay kolay halledilir şey değil • 
clir. Fakat bu kararsızlığın sebebi 
biraz da ruhi değil midir acaba? 
Avrupa diplomatları ruhan tered· 
di etmi§ değiller midir? 

Bir zamanlar lngiltere devleti 
fahimesi cihana hükmetmi§, bir 
devirde F ransanın borusu ötmüş, 
Almanya savet seneleri ya§amıt. 
Amerika bir zamanlar onların 
yaptığı hükümdarlığı ben yapa· 
mazmıyıp? diyor. 

Ve o devirlerin diplomasisini 
idare eden diplomatlar, bu devrin 
mukadderatma da hakim olmak 
istiyorlar. Hala, eski camların 
bardak olduğunu kavrıyamıyorlar, 
kabul edemiyorlar. 

Bizce, kararsızlığın belli başlı 
sebeplerinden biri de budur. 

On dokuzuncu asrın diplomasi
si değişti ama, dilomatları değiı

medi. 

Sel~mi izzet 

Amerikalı mütehassıslar 
İktısat Vekaleti emrinde çalış

makta olan Amerikalı mütehas • 
sıslardan M. Sommevelle ile M. 
Gardner yarın otomobille Adapa
zarına gide-~~klerdir. 

Mütehassıslar o havalide bazı 
tetkiklerde bulunduktan sonra An
karaya gideceklerdir. 
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ESRARI 
Yazan : Fazıl Şemsi 
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/* Londra 710, - * Viy:ına 115, -

* Nevyork l!'iO, - * Madrlt T?, -

* Paris 170, - * Berliıı 50, -
* Mila.no 226. - * Varşova 2.ı, - . 

* Brüksel 118, - *Buda.peşte 32,-
* Atlna 25, - * Bükreş 23, 50 

* Cenevre 8~4. - * Belgrat 58, -

* Sofya 25, - *Yol.ohama 4t!, -
* Amsterdaın l!!i,- * Altıo 929, - ı * Prag 12~.- * Medtliye 37, 50 

c·•••'m 57, 50 * fünknot 242, -

(kap. sa. 16) Çekler 

* Londra 706. ~0 • Stokholm 2.7425 

* Nevyorıc 0.6745 *Viyana 4.2450 

* Paıls 12.05 * ~lıdrlt 5.6550 

* Mna.no 8.9~·- * Berlin 1.9850 

* Brüksel 3.3833 ıı. Varşova 4.2275 

* Atına. 82.:19-. • Budapeşte :uı22ı 

* Genevre 2.4365 * Bükreş 79.9650 

* Sofya 67.9350 * Belgrat H.61)50 

* Amst<rdam 1.1730 * Yokohama 2.!650 

* Prag 15.9225 Moskova l091.2S 

ŞUNDAN, BUNDAN 
Kazalarda hastaların imda• 

dına yetişmek ICjin 
Kaza, kavga, tecavüz gibi hadi

seler neticesinde yaralanan veya 
hastalananların derhal imdatları -
na yetfiınek vf! bunların fazla kan 
zayi ebnelerine imkan bırakma -
mak için bunların sür'atle nakille· 
rinin temini dü§ünülmüı ve bele -
diyece imdadı sıhhi otomobilleri 
alınmıştı. 

Fakir bir kız par adı 
ama güzeldi 

Şimdi bir yıldız olan bu Fransız giiı 
çocukken dileniyordu 

hiş bir yoksulluk içinde hulıııtd~ 
anlaşılıyordu. 7 yaşında çoC11 , 

yollarda şarkı söyliyerek dil~:ııı 
Fakat bütün ümidi, günün hır 
bir "yıldız,, olmaktı.. g 
çok geçmeden bu çok güzel 

kız muradına ermiş ve f ra.~ v~ 
yetiştirdiği oen tanınmış artıS f 

Bu imdadı arhhi otomobilleri 
her türlü acil sıhhi tedbirleri ala -
cak vesaitle mücehhezdir. 

Limon fiyatı 
Piyasada limon pahalılaşınıştır. 

Ticaret odası piyasa cetvellerine 
göre bir sandık limon (beher san• 
dıkta 504 limon vardır) 700 ku • 
ru,a sablmaktadır. 

Halbuki bundan bir k:aç hafta 
evvel, limon sandrkları 600, hatta 
560 kurufa satılıyordu. 

Kısa bir zaman zarfında beher 
sandıkta bir, bir buçuk liradan 
fazla fiat artışının sebeplerini ti -
caret müdüriyeti tetkik etmekte -
dir. 
r·~------~~~~ 

TAKVİM 
Pazar 

16 Temmuz 
23 Rebi.eve} 

Giln dolu~u 4,42 
Gün fıatışı T9,39 

Pazartesi 
17 Temmuz 
24 Rebi.eYel 

4,41 
19,39 

Sabah namazı 3,00 3,00 
Ogtenamazı I'i,'i!O 12,20 

Lgne Clavers 
Meşhur Fransız artisti Lyne 

Clevers son günlerde Londraya 
gitti ve Lon'drada gazetecilere be
yanatta bulundu .. 

Lyne C1eversin bu beyanatın -
dan kendisinin 15 yıl evvel Pari· 
sin en fakir mahallesinde en müt-

• p~ 

den biri olmuştur. Kendisı 

hl: ~ 
- Anam da babam da P~. 

kir birer amele 'idiler.. vs. 1 

sıkıntıların en müthişine dıJ.Y' 
rak beni büyüttü. 

"Günün birinde bir tiyatt0 

dürü beni yolda şarkı söYlİ' 
raksederken gördü ve derhı.ı.1• 

• pır 
nemi arayıp buldu ve benı . 
lat gibi yetiştirmek üzere.~ 
Annem de, babam da kabııl 
ler. Ben de Mösyö Clevrs jle 

· · l" l '"' ld 0~ cesının ev at ıgı o um ~e 
0 sonra çalışarak muvaffak ol 

ı 

Lyne Clavers Londradll 
büyük muvaffakiyet kazaıı1'1 

lkindl namazı 16,19 16,19 
Akşam namazı [9,39 19,39 

Amerika Mektupları L Yatsı namazı 21,36 21,36 
msak 2,29 2,!C; 
Yılın geçen günleri 191 198 

kalan,. 172 111 

\.. J 
BAVA - YeıtllldSy l'all&t merkezltıde:ıı 

verilen malQma.ta göre bugün ha.va kısmen 
bulutlu olacak, rW.gAr batıdan hafit kuvvett.e 
eıteeektlr. 

En buhranlı zamanlard'
yoktan zengin olanlat 

Dünkü sıcaklrk en fazla SO, en az %Z san
tigrat, hava. tazyiki 761 mlllmetreydl. 

Nevyork, 3 (Hususi) - Buh • 
ran, para•ızlık, işsizlik, falan, 

il
- filan ama, bütün bu sıkıntılı ah • 

Jl- R A D Y O val içinde, gene iş görüp, dünya -
=!.:.!_==,============== lar kadar para kazanan insanlar 

18 '1' AN 8 u L - vardır. ·Bu insanlar za:nnede-
18 den 19 a. kadar Gramofon, 19 dan %0 

met ruza H.J, 19.45 ten 20.SO a kadar Saz 

(Zeki Bey), 20.so dan 21.so a kadar Safiye 

H., Aleko ve Yorgi Efendiler ,21.SO dan 22 ye 

kadar Gl'amofon .. 2 2den itibaren Ajans, Bor

sa haberleri, saat ayan • 

rim, ki Amerikada ekseriyettedir. 

Mesela J. Clarena Davis; bu 
zat, 1893 tenberi, arazi fiatlarmm 
en düşkün zamanlarım kollayıp, 
toprak almaktaydı.. Bugüne ka • 
dar Nevyorkun şimalinde Bronks 

Vali Strat ta en mükemmel arsa
ları satın aldı... Koloneli J akop 
Rupert 42 inci sbkakta otuz beş 
outz altı katlı iki binanın sahibi 
oldu .• 

Ilı M atbaamıı:a Gelen 111 
E s E R L E R Vinter isminde bir emlak sa • 

•f hibinin on iki binası ve hayli de 
Kooperatı borcu vardı. Öyle bir zaman geldi, 

(Kooperatif) moomuasmm 14 iiııcll sa -
yun çıkmıştır. Bu nUslında. da. (Altm salta- ki emlakinin varidatı, borçlarını 
nan yıkılıyor) başlığı altında. Ahmet Hamdi ve vergilerini öderneğe kafi gel -
Beyin biltlin lktısatçdan 9.llkadar edecek medi.. Bunun üzerine Vinter a • 
nofls blr ya.zm varorr: Mooınııaıım diğer kı- l laca·klı arını çağırdı: 
smıla.rı kooperatLfçUl.ğe a.tt makale ve hava-

Evlenme 
Genç ve kıymetli hekim -

lerimizden operatör Halit Zi~ 
ya Beyle inhisar idareleri hu
kuk müşaviri Hamit Be -
yin kızı Fatma Hanımın evlenme 
mera·sımı geçen cuma günü saat 
on yedi ile yirmi bir arasında Pe • 
rapalas salonlarında tesit edilmiş
tir. Yeni evlilere dirlik düzenlik 
diler ve kendilerini tebrik ederiz. 

- Beş sene beni ı·ahat bırakı-
nız, dedi, size terhin ettiğim em -
lakin derisi sizin kemiği benim ol· 
sun .• Yoksa ben de, siz de iflas e~ 
deriz. 

Alacaklılar razı oldular. Vin -
ter öyle bir manevra çevirdi, ki 
bugün emlakin derisi değil, ke -
mikleri para getiriyor .. 

• 
Floyd Odluıı isminde hiT adam 

İ§e mütecavizane başladı .. lnvest

man Trusa,, ün fevkalade düşkün 
olan tahvillerini satın aldı. 

Bir müddet sonra bu şirketin 
bütün tahvilleri eline geçti. Bu -
nun üzerir~e yeni bir şirket teşkil 
etti.. ismini Atlas Carporation 
koydu.. tık sermayesi 4-0,000 do· 

lardı. Bugün 100,000,000 ° 
dır .• 

Cohn kardeşler film yaP~ 
ra kazanmanın kabil oldı' 
kanaat getirdiler. Y alnıı bd 
sırrı neydi. tı' 

Cohn kardeşler, bu sırrı 
dular .. "Seks - Oppel,, iıı ıı1 
di onlardır. 

De mille ile Stroheim rııil 
fi~ 

lar sarfederek muazzaıtı 

vücude getirirken olombh'
0

1
· 

siz sadasız o filmlerin gölge 
çalışıyordu. Je 

Nihayet mHyonlarla "ii'", 
len filmlerin masrafını kll~~ 
dığı anlaşıldı.. Onların tl 
ücretle, uzun vadeli l<ıl~eti 
yıldız angaje ederlerkellı i 
rafta iki kardeş, "Seks -A~el~ 

··,ıP 
olan güzel kadınları gil 

çalıştırıyorlardı. . ~l 
Şimdi bütün sinema şıt pıı' 

kardeşlerin yaptığını Y';tf ı~ 
başlıyor.. Yıldızların b~ 
mek üzeredir. •,t 

'J)l~ ' 
Bunlar arasında ma1't~el' 

ret Cord'u da sayalıD1· ıııi' 
dolara eski kordela alıP t~ıJ· 
diyor, 100 dolara satıY0~jl l 

Bugün Auburn otonı0 

tini idare ediyor .• 

Olürn ~ 
5t, 

B. ·· dd b ı' }ıfl. ae ır mu etten er • f'~ 
ııt• · r 

Mısır sabık harbiye na Je~1 f 
Paşa Hazretleri Maltepe 11ıfl 'f 11tJ • 
}erinde cuma sabahı a cefl'jr 
metine kavuşmuştur· şe1 

[ 
··pe r 

M~ltepeden Kadık~Y0 s"1~fl ~/ 
mış ve namazı Gazı O r" ~ 
maciinde kılındıktan so;.~111' 1 
qıahmetteki aile nıeıe.r 1 ile'. 

··ı .. t·· M b·•ıtııı.ıı ıe<'' mu muş ur. er .,. iret J~ 

radma teessür ve taı lt''' 
bildirirken geride krı.la.Jl 
zun ömürler dileriz· 
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Sporcularımız 
Moskovada 

- Kr_. ·ı ha_ - Bunu söyliyemem. Bu sır ba--. ve aı esi o zaman 

OYatla:ını tesadüfen kurtardılar. na ait değil. İlk maç yarın yedide 
n hı k" · ld d k" Hasan Sıtkı bey cüzdanından . r l§t ö ü. Kırk ye i ı-

tı Yaralandı. bir mektup çıkardı: 
yapılacak 

. . ., 
- Pek' b K · · b - Bu mektup sızın mı.· L_ ı, unu erımenın a -

.,..rıuıı Yaptığını nereden biliyor - Müfit baktı: 
IUııuz? - Hayır, dedi. 

- Tela".. tm · 1 ta gw nn - Karımın göğsünde bulunan O :r e eyın, ana ca . . . 
. bayle itlere alrc:ıktı... Bir çok mektup .. Sızın yazılarınızla muka-

Geçen hafta Rusyaya hareket 
eden spor kafilemiz Moskova~a 
varmıt ve her taraf ta büyük hır 
samimiyet ve hararetle karıdan· 
mı!hr. 

lciti tevkif edildi.· Fakat 0 yaka _ 1 yese ettim, bu yazı sizin yazınız 
1lllıııadı.. Bu hadist>yi duymadı _ değil. Bu mektubu kim. yazdı? 
nıı nıı? Müfit cevap vermedı • 

1 - Aınerikadayken A vrupada Hasan Sıtkı bey ısrar etti: 
0 

Up 1... 't l - Kimin yazdığını biliyorsu -oı en eri duymuyordu.m. 
. - Erteıi ıene 13 Mayısta ikin -

cı N·k d' 1 ola bir bombayla katledil -
~ Bu ıuikatti da Kerimenin ba -

1 tertip etmitti. 
- Yakalandı mı? 

O - Hayır, birkaç bomba atıldı. 
~Çarı öldüren bombayı attı. Fa -

t Yakalanmadı. Bir bomba ile, 
•narıiıtlerden birini öldürdü. Bir 
~neti yakalandı. Birkaç kadınla 
•rkaç erkek idam edildiler. Yal -

;ıı bir tanesi Sibiryaya sürüldü. 
•kat k_ayın pederiniz kaçtı. 

- Peki siz bütün bunları ne -
ted ' 

en biliyorsunuz?. 

nuz? . 
Müfit sordu: 
- Hasan bey, siz hiç 

dinlediniz ıni?. 
- Bazan. 

tavsiye 

_Öyleyse size bir tavsiyede bu. 
lunacağım, Bu tavsiyemi dinleyi -
niz. Kerime hanım öldü. Bırakı
nız, ona ait sırlar da beraber öl -
sün. 

- Evet ama, onu bu mektubu 
yazan adam öldürdü. 

- Zannetmem. 
Buaralık kapı çalındı: 
Müfit dedi ki: 
- Bana kalırsa, karınızı öldü

ren, şimdi kapıyı çalandır. 
Hasan Sıtkı bey yerinden sıç -

Moskova istasyonunda sporcu
larımız bedeni kültür milli merke
zi enstitüsü talebesi ile bedeni ter
biye teşkilatı, Türk sefareti erka
nı, hariciye komiserliği erkanı, 
matbuat ve Moskova sporcuları 
tarafından kartılanmışlardır. 

Sovyet sporcuları hafilemize kı
zıl güllerden yapılmış çok gü
zel altı büket vermişler, heyetin 
şahsiyetinde Türk milletini ve Tür 
ki yed eki spor heyetlerini selamla· 
mıtlardır. 

Bedeni terbiye reedisi namı -
na söz söyliyen M. Kouriz demiş -
tir ki: 
"- Türk misafirlerinin Mosko

vaya gelmeleri, iki memleketi bi · 
ribirine bağlryan sağlam dostluk 
bağlarının bir delilidir. Bu dost -
luktan dolayi mağrur ve müfte -
hiriz ve sizin muvasalatınızdan do 
layı samimi surette bahtiyarız.,, 

. - Ben birkaç sene sonra Pa -
~te~iın. Param vardı. Hem tah
' ediyor, hem eğleniyordum. 0-
~a ihtilalci Ruslarla tanıştım. 
'ınpederinizi de tanıdım. Pa -
d' olduğu için onlara yardım e
~tOrdum. Bana her yaptıklarını 

Kafilemize riyaset eden Cevdet 
radı: Kerim Bey tefekkür etmif ve fÖy-

- Ne diyorsun Müfit!.. le demiıtir: 
Müfit kalktı, dışarı kulak ver - "- Biz de milletimiz arasın -

di. ' da mevcut olan ve bütün dünya -
tliiyorlardı. Bir öksürük duyuldu. .... l nın nazarı dikkatini celbetmekte 

Müfit mırıldandı: i d 1 ~ Kayınpederim ne hiçim in - .ı bulunan dostluktan o ayı mag -
' - Dikkat!... ' f h' . 

- rur ve mü te ırız.,, ~ '. 7 ı0lci .-ovimli nlmmııs yaz- Kapının arkasına çeki~dLUşak 
ıLı: \ır insandı. Yegane düşün - kapıyı a~tı ve haber -vcrd~: 
;t6 tey, memleketin çaı: istibda - - Vıldan hanım geldı. 
~~an kurtulmasıydı ... ~.ir g~n: Bir kadın girdi. Ufak kapıyı ka-
)\ bir bombanın tecrubelerını , padı. Müfit 0 zaman gelip kapının 
dfi~1'10rdu. Bomba patladı ve öl - önünde durdu. 

....... kar111 kimdi?. 
tfi .._ karısı Sibiryaya sürülmüş -
..;_ ICarınız orada doğdu. Dokuz 

e or-.da yaşadı. 
.._ Onu ne zaman tanıdınız!. 

d .._ Ben o zaman otuz yaşmday
~-· O on sekiz yafındaydı. Şıma

ftt! çok güzel bir kızdı. 
tınu geç ... 

'-' .._ O zaman ismini bebek koy

ii~!ar~~· Fakat hi~ ~e çocuk de
~ · Dunyayı pek ıyı tanımıştı. 
)~k tükür onun kadar tanımı-

'~ Neden çok şükür diyorsu -

·~ lnıaf ediniz, onun başından 
d, n l!laceraların benim başım -

il aeçtiğini istemezdim. 

""'Aranızda münasebet neydi? "'t' liiç. Babasıyla dosttum, fa
~ 011Uııla konutmazdım. Hatta 

an lcorkardım. 
""'Neden?. 

'h lçifenaydı o kızın. Fenalık-
0tlanırdı. 

. ""'p '-• '''-'1 . eıu, neden çekmesinde re-
''lnizi buldum. 

"i ~ Bilnıem. Her halde resimle
~i )' ,..erınemittim. Belki de kcn

~•)or. Güzel resim yapardı. 
:::: ~er halde aizi seviyordu. 
~ 1

•bilir. Babası öldükten 
S ~&ııyla ona muntazaman 
":.

0
1lderdim. Aylık bağlamış -

~. ı .. , .. 
.. ""tlaıc1··~~ nıektup yazdı. Anne -
~· U~ünü, artık para gönder
i:' °'11 

i.ddirdi. Ondan sonra bir 
~lu t8rnıedim. Günün birine: evlendi.ğin~ habe~ aldım. 

'-aının ıımı neydı?. 

(Devamı var) 

Ti~rkige - Yunanistan ...................................................... 
Yunan başvekili

nin seyahatı 
ATINA, 14 - Salahiyettar bir 

membadan alınan malUnıata göre 
Yunan başvekili M. Çaldarisin, 
Ankarayı ziyareti sureti katiyede 
kararlaştırılmıştır . 

Bu seyahat T eşrinievvelde İcra 
edilecek ve Yunan baıvekili Türk 
Cümhuriyetinin onuncu yıl dönü
münün kutlulanma merasiminde 
hazır bulunacaktır. 

Başvekile refikası, milli iktısat 
nazırı Basmacı oğluyle refikası re
fakat edecekler ve Ankarada bir 
kaç gün kalacaklardır. 

Bu ziyarete büyük bir ehemmiyet 
verHmekte ve iki hükumet arasın· 
daki kuvvetli dostluğa yeni bir de
lil addedilmektedir . 

Mahkum olan harbiye 
müsteşarı 

Paris, 15 (A.A.) - Sabık har
biye müsteşarı M. Hullin barodan 
kaydinin silinmesinden dolayi Pa
riste istinaf mahkemesine müraca
at ve şikayette bulunmuttur. 

Mahkeme, yaptığı tahkikat ne
ticesinde M. Hullinin bir sene müd 
detle dava vekilliği yapmamasına 
ve on sene müddetle de inzibat 
meclisine intihap edilmemesine 
karar vermittir. 

ilk müsabaka yann 
Gelen haberlere söre futbol 

takımımız ilk maçını yann aktam 
Moskovanrn ve bütün Avrupanın 
en büyük stadı olan (Dinamo) sa
ha11nda yapacaktır. Maç yedide 
batlryacaktır.. Maçı seyre gelecek 
halkın yüz bini geçeceği tahmin o· 
lunmakta ve geçen seyahatlerde 
teknik itibariyle büyük bir tesir 
bırakan Türk takımının bu defa 
göstereceği oyun bütün Rus spor -
cularının alakasını çekmektedir. 

Almanyada dehşet 
Yeni yeni çıkarılan ka

nunlardan bir kaçı 
Berlin, 15 (A.A.) - Dün sabah 

toplanan Alman kabinesi, birçok 
kanunlar kabul etti. Bunlar ara -
sında devlet ve millet düşmanları
nın servetlerinin haczi, teabaa -
dan çıkarılması, yeni siyasi fırka • 
lar tesisine ve kumar salonlarında 
"banko,, lar yapılmaaına mini o -
lan bir 'kanun vardır. Bu kanun -
lardan yalnız Baden Baden 
müstesnadır. Bununla beraber 
Baden Baden' den alınan oyun ha
sılatı umumi işler için kullanıla -
caktır. 

Kabine, dahiliye nazırının bir 
teklifini tasvip etmiştir. Bu tekli
fe göre arayı umumi yeye mü raca -
at icap ettiği zaman yeni kanunlar 
yapılmak lazımdır. 

Mısırda misyonerler aley
hine şiddetli galeyan 
Kahire, 15 (A.A.) -Geçen sa

ir günü Kafr - el - Zayatta Fransız 
rahibeleri müesaeseai önündeki ha 
diselerden sonra, hükumet, bu mü
e11eseler aleyhine heyecanı dur -
durmak üzere tedbirler almııtır. 

- 31 -

O önümde kısa adımlarla yol a
lıyordu. Beş dakika kadar yürü -
dük. Zemin burada bir inhitat gös
teriyordu. Bir yokuı inmiye baş -
Jadık. Yarı yolda sevincimden az 
Lalsın bağıracaktım. Yokuşun a -
ıağısındaki düzlükte iki ren takıl
mış olan bir troyka durmakta idi. 
Y c.kufu artık kotarak iniyordum. 
Aşağıya varınca doğru troykaya 
koştum. Asi aka: 

- Bunu nasıl tedarik edebil -
din?. 

Diye sordum. Herifin ablak yü
zünde ıeytani bir tebessüm görün
dü. Kolumdan tutarak: 

- Böyle tedarik ettim. 

Dedi, beni yol kenarındaki saz
lığa kadar götürmüştü. Sazlığın 

arkasındaki bataklıkta bir adam 
uzanmıt yatıyordu. Bir adam de
ğil bir ceset ve bu ceset sarı be -
nizli adamın cesediydi. Aslakla be 
raber troykaya avdet ettik. Atla -
dık. Liponyalr renleri bir ıslıkla 
teıyi ettikten ~onra anlattı: 

işim yoktu. L~lı Aslaktan 
ayrılırken gösterdıği sadakate te-

şekkür ederı:k ellerini samimane 
sıktım. Dünün vaziyeti ve son ıöz· 

leri hakkındaki malumatı yazdım 
ve mektubunun Patriçya Klanfer • 

güse götürmesini tenbih ettim. Bu 
borcumu da eda etmİf oluyordum. 

:,; :,:. .. 
Acaba .Dün ne olmuştu? Uzun 

müddet kendisinden ,bir hah• al· 

madığımdan atıldığı macerada öl
düğüne kanaat ıgetirmittim. Bun -
dan iki ay ,evvel "Riga,, dan k11a 
bir mektup aldım. Mektup fuydu: 

Aziz gazeteci; 

Aleksandrovna zindanına ya • 
pılacak baskın yapılamamıt ol • 

makla beraber iki numaralı trös • 
tün faaliyeti pek de boşa çıkmadı. 

Simdi bir numaralı efendi Rigada 
dinleniyor. Yanında tanıdığınız İ• 

ki numaralı da bulunU}"Or. Üç nu
maralı trüstün faaliyet sahası 

bambaşka olduğundan .elinizdeki 
notları neşredeblirsniz . .Samima • 

ne ellerinizi sıkıyoruz. 

Dün, Patriçya 

Meğer dostum Dün sağmıf ve 

yeni bir maceraya atrlmıya hazır
lanıyormuş ... 

SON 

Polis Haberleri 
....... ·-··········-·················· 
Tramvaydan düşme 

- Siz benden ayrıldıktan son
ra ne yapıp yaparak kaaabayla te
mas çaresini aradım. Ore.da bir i
ki adamım vardır. Onlardan birini 
kasaba dıtarsında yakalamıya mu
vnffak oldum. Bana sarı benizli 
adamdan kimsenin memnun olma
dığım, kendisinin yaptığı istibda
da tahammül edilemediğini ve o
nun "Kolhoz,, dan çıkarmasına ka 
rar verildiğini haber verdi. Sizin
le meısul olmaarnı ve ıarı benizli 
adamın kaaabadan çıktıktan aon-

Bebekten Betiktaıa gelen 227 ra çıkmanızı temin etmesini söyle-
dim. Sarı benizlinin Rus hududu- numaralı tramvay Kılıçaliye geldi. 

na gideceği haberini de vermiıti. 
Rus hududuna giden bu yolda ve 
'münasip ıbir yerde siper aldım. 
Bana haber verildiği gibi oldu. 

Bu sabah .aaat ikide sarı benizli 
troykasına binmif, Rusya yolunu 
tutmuıtu. Bir kurtunla onu devir
me& ve renleri durdurmak işten 

bile değildi. 
Herifi hakladıktan sonra kasa

baya döndüm. Hangi yola sapa -
cağınızı 1iılme1diğim için bir itaret 
yapılma11nı kararlattırmıttık. Al -
dığım itaretten •İzin bu yola doğ
ru ,geldiğinizi anladım. Ve önden 
gelerek sizi burada bekledim. Gö
rüyorsunuz ki mesele basit .• 

Sordum: 
- Sizin emin adamınız fran

şızca bilir mi?. 

ği zaman bir kadın atlaınıt ve ar • 
kasından bir bağrıtma kopmuıtur. 
Tramvay durmuş, yere düıen ka • 
dın ifade veremiyecek derecede 

baygın olduğu halde Beyoğlu has• 
tanesine kaldırılmıştır. 

§ Küçükpazarda Hacıkadın ma· 
halleıinde bostan sokağında otu-

ran Haıan Celal Efendinin kızı 11 
yaşında Münevver dün Heybeli 

adada kuyudan su çekerken gözü 
karararak kuyunun içine dütmüt
se de kurtarılmıthr. 

§ Galatada Emekyemez mahalle
sinde Y akmkapı caddesinde toför 

Hüseyinin mutasarrıf olduğu ev • 
den yangın çıkmış, sirayetine 
meydan verilmeden söndürül • 
müştür. 

Ev 4500 liraya sigortalıydı. - Evet, bu kasabada yegane 
frAnsızca bilen odur. Kendisi as -
len iyi tahsil görmüş bir Rustur. § Bakırköyünde Çartıda seyyar 
I urada Kolhoza yerleıtirmiye mu salata satmakta olan Ali ile Hamit 
vaffak olduk. aralarında kavga etmitler, Hamit 

Şimdi her şeyi anlıyordum. Ru- yumrukla Alinin ıağ gözünü pat • 
sun sahte tehevvürünü, Samoyet kı latmııtrr. 
zrna tebeaaüm ettiğimi ileri süre -
rck beni dıtarı çrkarttırmasını, i
ki adamı arkama koyarak ne tara
fa gittiğimi bilmek için ıehirden 
dıtarı kadar takip ettirmesini vel
haııl !her şeyi ..• 

Artık troykanın sarsınt111 ha -

§ Ortaköy - Beşiktaş yolunda 
şoför Kadrinin idaresindeki 2462 
numaralı otomobil, Gazi Osman 
Paşa mektebinden 14 yaşında 
Rıdvan Efendiye çarparak sağ ko
lundan yaralamıştır. 

na tatlı bir salıncak gibi geliyor - § Büyükadada Piyasa caddesinde 
du. Biraz himmet.. Şimendifer Lunapark gazinosunda Tevfik ia • 

k d w•ı A d h az da minde biri mü&terileri rahataız et. hattı uza egı .. z a a.. - :ır 

tiğinden gazinocu tarafından dı • ha .• 
Ertesi günü öğle vakti Kerke - şarı çıkarılmıştır. 

neste bulunuyordum... Bundan muğber olan Tevfik 
Jki numaralı trüstle olan ma - tekrar içeri girerek yüksek sesle 

ceram nihayet bulmuftu. Helsin - bağırmıya ve sükuneti ihlal ederek 
giye dönerek oradan vatanımın yo müşterileri rahat11z etmiye batla• 
lunu tutmaktan baıka yapacak bir ı dıiından yakalanmıttır .. 
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Ankara Cumaları 
··················------·····----······ 

Meclis bahçesinde 
kulak misafirliği! 

Birde kurak Ankarada nereyi geze
ceksin? derler. Neresi kurak? 

•ecıı. bahçe.la.ha kapı•ında ve 
içeride sednWer -

Ankara, ı4 (Hususi Muhabiri
mizden) - Cuma gelsede şöyle 
ıırt üstü yatıp bir istirahat etsem. 
Cuma gelsede bir gezmeğe gidip 
hava alıam.. Cuma gelsede şöy
le yapsam, böyle çatsam.. Diye 
bir hafta evvelinden program tan
zimine uğraşanlar co.ıma gelince 
de çok defa şöyle düşünürler: 

- Adam ne olacakmıt gidipte, 
evimizde su çıkmadı ya.. Gidip 
gezip gezip geleceğiz.. Hem pa
radflll çıkacağız, hem yorulacağız. 
Vaz geçelim ... 

Geçenler geçer.. Geçmiyenler 
de bir daha gelmiyecekmit gibi 
aabahtan sokağa fırlarlar... Elde 
yemek sepetleri... Kahve takım
ları.. Salıncak ipleri, kilim,· halı, 
yanı bezleri ve saire ... 

Cumaları bucak bucak gezen· 
lerin, eski tabirle, kırk kapının i
pini çekenlerin arasına bu cuma -
dan itibaren ben de karışmıf bu
lunuyorum.. Hiç olmazaa - de· 
dim - vücut yorgunluğuna, bu 
dar zamanda da paraya mal olan 
cumayı istirahatla geçirmek isti -
yenleri bu sütunda gezdireyim. 

Bu cuma Meclis bahçesindeyiz. 
Senenin altı ayında geceli gün -
düzlü çalı tarak faydalı kanunlar 
çıkaran mebuslarımızın mesai o -
cağı meclis binası. Tabii tatil za
manını andıran bir mektep gibi 
ıuız ve se11iz.. Sonldan açılan 
demir parmaklıklı büyük kapıdan 
içeriye girelim ... 

Genç, ihtiyar, güzel, çirkin, 
kadın, erkek bahçe civil civil. Bir 
tarafta riyatelicümhur bandosu .. 

Kapıdan geçerken her kes beş 
kurut çekirdekçiye vererek bir kü
lih kabak çekirdeki almağı da u
mıtmuyordu.. Oturanlar, dertle -
fenler, gezenler... Bahçe zümrüt 
gibi... Çiçek, ağaç bol.. Bir taraf
ta fıskiyeler. 

Kanapelerden birinde hara -
retli, hararetli görüşen bir aile 
grupundan artan bir karııhk yere 
ilittim.. Arkadatsız olduğum için 
muhaverelere kulak misafiri ol -
maktn batka çare yoktu. 

Oturanlardan ihtiyarcası ya -
nındaki gence hararetle anlatıyor
du: 

•-Nazmiye kendini bilmez bir 
kız değil ki - diyordu - Aman 
bu mahalle dedi kodusundan a-

man ... Zavallı kıza seksen çefit 
kulp taktılar... Nazmiyeciğimin 

hiç te kabahati yok. 
"Ev kadını isen otur da alette· 

ki dolmana bak .. Kırk kapının i
pini çekmekte kabahati kızın üze
rine atıp ta sarhot adama kızı 
döğdürmekte mana var mı?. Ra
sim Beyin yerinde ben olsaydım 
gezenti hanıma bir temiz sopa çe
kerdim. 

Genci hayret içinde parmağını 
ısırarak: 

- Vah zavallı vah... ı7 den 
sonra da kıza dayak yakışır mı! .. 

Bu kadarı kafi... Diğer bir 
kanapeye gittim.. Üç efendi otu
ruyor.. Birisi: 

"-Evet .• Raıit sınıfı geçti ama 
Mehmedin sayesinde... Kopyacı -
lik olduktan sonra ben de geçer -
dim .. 

Diyordu .. Anladım ki mektepli
lerin yanındayım. Yarım saat i
çinde üç yer değittirdim.. Son o
turduğum yerde ihtiyar, ağır bat· 
lı erkekler vardı. Ellerindeki ga
zeteye dalmıtlardı.. Birisi dedi 
ki: 

- Gezecek yer mi yok .. Tutar -
lar bir de kurak Ankarada nere
yi gezeceksin?. Derler .. Neresi ku -
rak?. Her taraf ağaç içinde yem 
yefil... Kuraklığı unutalım da ar
tık Ankaraya yeıillenen Ankara 
diyelim ... 

A. Cemaleddln 

Kadın mebuslar 
Erkek mebuslardan daha 

çok iş görüyor 
Londra gazetelerinin verdiği 

malumata göre İngiliz fırkaları 
reisleri tetkikler yapmışlar, ve ka
dın mebusların erkek mebuslar -
dan daha fazla vazifelerine de -
vam ettiklerini görmütlerdir. Ka
dın mebuslar her celsede hazır 
bulunarak rey verdikleri halde er· 
kek mebuslar yüzde yirmi niıbe
tinde vazifelerine gelmemiılerdir. 

Bundan baıka kadınların er -
keklerden daha çok az söyledik -
leri de anlatılmıttır. 

Erkekler bir sürü uzun nutuklar 
irat ettikleri halde kadmlar az, 
fakat öz söylemitlerdir. 

Bu da kadınların erkeklerden 
fazla geveze oldukları hakkındaki 
telakkinin doğru olmadığını gös -
terkemtedir .. 

İstihsal, istihlak 
LONDRA, IS (A. A.) - İstih· 

sal ile istihlakin tanzimi, tali ko
misyonu tarafından Polonya ve 
İtalyanın tereyağ ve süt istihsal& -
tının sürümü ve tanzimi hakkında 
yaptıkları tekliflerin tetkiki neti -
cesinde bir ıüt mahsulleri tali ko • 
misyonu teşkil edilmiştir. 

Alhn ihracı ve Amerika 
V AŞINGTON, ıs (A. A.) -

M.Ruzvelt, müddeiumumiden altın 
ihracatına konulan ambargoya 
rağmen altın madeni ihracatının 

me§ruiyetini tetkik etmesini iste
mittir. 

Kaçakçılar 
Esrar kaçıran ve 
kullananlardan 

bir kaçı 
Hapse ve 2845 lira cezaya 

mahkum oldular 
Adliyedeki dokuzuncu ihtisas 

mahkemesi dün de bazı kaçak -
çıhk davaları ile meıgul olmuıtur. 

Evinde bet kilo kaçak rakı bu -
lundurmaktan suçlu Ahmet Efen-

dinin suçu sabit olmamış, kendi -
si beraet etmiştir. 
Dükkanında bir torba içinde 

2845 gram esrar bulunan tütüncü 
İranlı Hüseyin Efendi ile üıerinde 
2 gram esrar çıkan Leon Efendi -
nin muhakemelerinde de Hüseyin 
fendi cürmü sabit olduğu için bir 
sene hapse, ayrıca beher gram es
rar içn bir lira üzerinde 2845 lira 
para cezasına mahkum olmuıtur. 

Leon Efendi de esrar kullandığı 

için iki ay hapsine ve 7.5 lira para 
cezasına mahkfun olmuştur. 

Afyon kaçakçılığı yapmaktan 
suçlu olarak yakalanan Hikmet 

ve Mahmut isimlerinde iki kiti de 
dün dokuzuncu ihtisas mahkeme
sine ıevkedilmif, sorgularına bat· 
lanılmıştır. 

Dün gene bir suru 
kaçakçı yakalandı 

Gümrük mu haf aza memurları 

tarafından muhtelif yerlerde ka -
çak eıya yakalanmıttır. 

1 - lneboludan gelen Abdul -
lah oilu Mehmeclin eıyaları ara -
sında üç tenekede 500 paket köylü 
sigarası yakalanmııtır. 

2 - Bulgaristandan gelen Sey
fullah kaptanın Evli.diye motörün

de 30 kilo barut, 5 kutu kapsul, 2 
torba saçma bulunmuıtur. 

3 - Pireden gelen matmazel 
Marinin üzerinde 200 gram ipekli 
kumaı bulunmuftur. 

4 - lskenderiyeden gelen Ege 
vapurunun ikinci mevki kamarot -
!arından birinin üzerinde kolonya, 
kıravat, kadın el çantası bulun -
muıtur. 

5 - Köprünün Kadıköy iskele
sinde Leonida isminde bir genç iki 
meçhul adama yedi yüz çakmak 
lafı verirken yakalanmııtır. 
6- Üsküdarda Toygar Hamza 

mahallesinde lsmail oğlu Rızanın 
evinde arattırma yapılarak bir pa
ket eroin bulunmuıtur. 

Vapur tamirinde sahte 
senet suçlulan 

Seyrisefain idaresinin İzmir ve 
Karadeniz vapurlarının tamirleri

ne ait itlerde yapılan tamirin ha -
kiki masraf mı saklamak ve sahte 
senet tanzim etmekten suçlu Ser
ver, Cemil, Seyfettin, Ömer Ki -
mil,, Fethi Şükrü ve Seyfi Beyle -
rin muhakemelerine dün devam 
olunmuıtur. 

Ankara ve İzmir vapUTlarının 
kaptan ve memurları olan maz · 
nunların hepsi dünkü muhakeme
de hazır bulunuyorlardı. Maznun· 
ların dün sorguları yapılmıf, mu· 
hakeme ıahit celbine kalmıştır • 

MUddelumumi Kenan Bey 
Mezuniyet almıt olan müddeiu· 

mumi Kenan Bey dünden itibaren 
tekrar vazifesine bat lamııtır • 

Deniz banyosu ve Sıhhat ...................................................................... 

Güneş hem iyi hem de 
çok fenadır 

Kimini iyi eder. kimini hasta eder, 
güneş kanser de yapar 

Son senelerde, yeni bir moda 1 İnsanlar, fıtratlarına göre çatJ 
çıktı ve hemen hemen herkes bu veya güç tunçla~ırlar, bazı teıı ~ 
yeni çıkan modaya uyuyor. Bu ye- buk yanıp kararır, bazı ten d,)1 
ni moda, "tunçlatma,, modasıdır. 

iki üç senedenberi, kadınlar, 
kızlar, erkekler güneş altında kı -
zarıyor, sonra kararıyor, kuzguni 
habetiye dönüyorlar. 

Bu, ültra - viyole şualarile tat -
bik edilen moda, suiistimal edilme 
mek ıartile faydalıdır. Bunun için 
güneıten ve sun'i güneşten istifa -
de edilebilir. Helyoterapi veya gü 
neıten daha kuvvetli olan güneş 

li.mbalarr, yürümekte geciken ço -
cukların yürümelerini bile kolay -
laftırır ve çocukları vürütür. 

Fakat, pek çok kişi, insamn iite 
diği kadar günetlenebileceğine ka 
nidir. Halbuki mesele kat'iyyen 
böyle değildir ve bu yanlış bir ka
nattir. Ezohun mc~lıur bir sözü var 
dır. "Dünyada en iyi şey dil, en 
kötü şey dildir,, demiş. Tıpkı bu -
nun gibi, güneş te dünyada en iyi 
fey ayni zamanda da en kötü şey
dir .. Kimini iyi eder, kimini de has 
ta eder. Güneş kanser yapar. 

Pastör müessesesinde bu mesele 
tetkik edilmiş ve ışığın kanser tev· 
lit etmek kuvvetinde olduğu gö -
rülmüıtür. 

Amerika Reisicümhuru
nun oğlu boşanıyor 

Reno, ı5 (A.A.) - Şimdi ha -
her alındığına göre M. Elliot Roo
sevelt talak davasını takip etmi · 
yecektir. 

Zevcesinin mukabil bir dava 
açmasını bekliyecek, bu suretle ta· 

lakın kendi aleyhine verilmesini 
bekliyecektir. 

Vazifeyi suiistimal 
Vazifelerini suiistimal ve ihmal 

suçu ile muhakeme edilmekte o -
lan Sultan ahmet beşinci sulh hu· 

kuk hakimi Rakım ve avukat Ah
met Arif ve Şefik Beylerin ağır 

cezada devam eden muhakemeleri 
dün neticelenmiştir. 

Mahkeme; Ki.mil Rakım Beyi 

bir ay hapse ve 60 lira para ceza -

sına mahkum etmiş, ancak hapis 
cezasının, 19 ur.cu maddenin tat -
biki suretiyle, bet gün hapis bir 

lira para cezasına tahviline ve 
bütün eczaların teciline karar ver· 
miştir. Diğer maznunlar beraet et· 
mitlerdir. 

güç esmerletir. 

Çok kere veremlilere helyoteı' 
pi iyi gelir. Fakat hazan da h; , 
rajiye, hemopteziye sebebiyet <ti 
rir. Hastadan kan gelir .. Kemikl"' , 
ancak mukannen bir zaman, oıd _,, 
kannen bir doz ile güneşlenaıev 

dir. 

Profesör Gougerot açık hav ad• 1 
güeş altında ömür cüren köylül1' 

rin, gemicilerin yüzlerinde, bur' 
larında "cancroides,, ler müta~ 
etmittir. 

--~ıplaklık,, batkadır. ısutun ~ 
cut güneıe maruz olduğu için ' 
bir noktada durulmadığı için f~ 
lar bir noktada temerküz euP"" 
ve felakete sebep olmaz. 

Şiımanların, vücutlannm ~ 
noktasını günete maruz hır~ 
ları daha tehlikelidir. 

Güneş iyidir, faydalıdır. F~ 
sui istimal etmemeli, insan fıtP". 
nın, zayıflığına ve şişmanh~ 
göre, dahili hastalıklarına ~ 
güneşlenmelidir, yoksa tedavi 1 
mez bir illete zorla yakalaJUl!lf 
turlar. 

Dünyayı dolaşacak 
tayyareci 

/ 
Floyd - Bennette, ı5 (A.Jv) r 

Tayyare ile tek batına düPY• c' 
raf mda uçuş rekorunu kıraı•.1;; 
şebbüs eden tayyareci Wilh ~ 
bu sabah havalanmıştır. , 

Post dünya etrafında 8 gün 1~ 
atte dolatmağa muvaffak ol J41' 
suretiyle uçuf rekorunu e~elc' .,
rold Gatty ile beraber eıaıefl ,; 
zanmış bulunuyordu. Willİ 1'İ' 
bu seferki uçuşunu altı güPdedıf' 
tirmek niyetinde bulunaıakt• 

H. d- d .. dele 
ın ıstan a muca Jli.,a 

BOMBA Y, ıs (A. A.) .-,}!.'' 
kongresi sivil mukavemet h•/ 
tin, şartsız olarak bırakJP• 1' 
nı reddetmiştir. . il' 

Fakat Hint valii uaıuoıi~~eb;Jif 
Gandi arasında kabul ed• ,-.J 
bir anlaşma olduğu takdird~ıcll'' 
itaatsizliği bırakacaklarıJlJ b• . . , 
mıştır. di ;ti, 

Kongre Üandi'nin - fe~ 1" 
atsizlik - projesi hakkınd 
rarı reddetmitlir. 



) 
Musolini ve ~~ 
~U Düşmanları 

İtalyan ha§vekili bir gün oto -
mobille Romaya yakın bir köyden 
geçerken otomobil itlemez olmuş· 
Motör durmuf. 

Baıvekil, otomobil tamir olu -
nucaya kadar köyün sinemasına 

girmiye karar vermiş. Sinemada 
günün vak'aları gösteriliyor. 

Kral ve kraliçe beyaz perded•'? 
görününce halk, alkıtlamıya baş -
hımış. Tabii Muıolini de .. 

Fakat beyaz perdede Musolini 
çıkınca başvekil kendi kendini al
kıtlıyamaz ya. Olduğu yerde kal
mış. Herkes ayağa kalktığı halde 
Muıolini yakasını kaldırıp tanın · 
mamak için büzülmüş, büzülmüt. 

Etrafında yafa horra diye kı · 
yametler koparken yanındaki a · 
dam Musolininin kulağına iğilmit; 

- Anlatılan, siz de benim gibi 
bu herifin dütmanısmız! Fakat 
s~lametiniz için ayağa kalkar gr
bi yapınız. 

• • • 

: fflatallah, bizi unuttunuz artık hanımefendi 1 •• 
\ı-111111 liayır, eşekle gezerken hep siz hat1rımdaydınız .. 

Meksikada birkaç ahbap bir 
kahvede toplanmıf. Bitip tüken -
mek bilmiyen ihtilallerden iki ta
rafa ayrılan partilerin boğaz boğa 
za kan dökmelerinden bahsediyor
larmıf. 

- rte olurdu, ketke arkadaşın rtihalide getirseydin ı 
- rte olurdu, keşke sen de rtamığı getirseydin ı •ııuııııı1 

tj~;~k:"""·~;"''"k~J~;"""'j; 
~~et Şevkinin ıev~mli bi;= ca:i::--:yr~ığı-::an .... Samiye 
~\ 'Q vardı. Evleri kar§ı kar- Şevkiye ıordu: 
"· tıld - . . b . 1. k B "' i~ ugu ıçın u ıevım ı om - - u arkadatın sahiden çok 
~~ 1 ı>ençereden pençereye ah • zengin midir?. • ll"f: ~Uflar, yolda tanıtını§, ko- Şevki inkar edemedi: 
et.;,, tltlardı. Fakat hepsi bu ka- - Evet, çok zengindir. 

~~et Şevki, bir yazıhanede 
•itti ~ olan Samiye ile ahbaplığı 
.. , totur k . . k -tt ıne ıçın ço ugrattı, pa-
~ llledı· S . ·· ·· d H ıı Sıb ··· amıye, yuzun e a-
~I)~ anı olan bu adamla ancak 
bİlit, ~uk .etmek istiyordu. Kim 
~l~i d elk1 de gönlü boş değildi; 

- Hakikaten kadınlara çok 
para verir mi?. 

- Verir. 

- Bet yüz liralık hediye verir-
mi§ öyle mi?. 

- Evet, amma bir 
vardır: Hediye verdiği 
döğer. 

kabahati 
kadınları 

};' ,e Şevkiyi beğenmemişti. 
f 't<e.t Ş · Samiye omuzlarını silkti: Ilı, . evki ı0nu tam sokağa ı-
L tıd - Her erkek, tahakkümü se -~Ot eceği sırada, yolda yaka -
d· • tra . ven her erkek hunu yapıyor. 1>'or ınvaya kadar beraber gı-
>~~.J traınvay parasını vererek - Evet ama Sabri beyin döğ-
~~l oturuyordu. meıi başkadır... Tekme, tokat, 

t~İ.tıre· Yarar?. Samiye onun Ada yumruk ... hepsi var. 

Ahbaplardan biri demit ki: 
- Allahtan fU memlekete bir' 

veba gelse de, ahalinin yarısı has
talıktan kırılsa. Belki öteki yarıaı 
rahat ederdi. 

Zengin bir zat da: 

- Yahut, Clehtetli bir zelzele 
halkın yarısını kırıp geçirseydi. 
demif. 

Kenarda oturan bir müstehzi: 

- Bana kalırsa en alası halka 
fatiıtliği aıılamaktır. Deyince öte -
kiler hemen atılmıtlar: 

- Hayır canım, o kadarına da 
lüzum yok. 

''""'''''"""""'"''''"'""' 
Davide bir çare 
Davit Tr.ıbzonda satacağını 

sattıktan sonra vapura binmiş, İs· 
tanbula geliyordu. Yolda küçük 
vapur dehşetli bir fırtınaya tutul· 
du. Davit bir iki kere kustu, fakat 
iş bununla kalmadı. Bütün yedik
lerini çıkarıyordu. 

Hemen kaptana kotlu. 

~lde ~1 teklifini •hile kabul ettiği Şevki Samiyenin bu söze de 
~~ ~hain havadan, sudan, gi· ehemmiyet vermiyerek dudak 
'"' e "e g'Prİnmeden ayrılması - büktüğünü, bunu tabii bulduğunu 

'Q.~ -~ - Aman kaptan efendi bana 
h. 

1 0lınuyordu. görünce çıldıracaktı. Samiye ise 1 

l Qıt' d. T k bir çare söyle, yediklerimi dıtarı '\sı1d ti.in sinemaya gittiler. Tam derin bir dü§ünce içindey ı. e -
d. ~ ~ çıkarıyorum. 
'\~"'- s' ,.bile. t alırlarken Şevki eski rar sordu: 

ı_'lt ... b h d. Kaptan hemen cebinden bir 
't..._ S • rı.ye raıgeldi, konu§ur - -· Peki, arkadatının e ıye 

\... ·q • k d çeyrek rıkardı, Davide uzatb. il"ll ~tr '~ıyeyi takdim etmek i - verdiği kadınları döğmeıı ço e- T 

ı_~ s,~: Bır saniye içinde Sabri vam eder mi?. - Bunu lstanhula gidinceye 
~ ~ 1Yenin gözlerinden f imtek- - Eh .... O kadar değil. Verdi- kadar ağzında tut, bir daha kus -

-tıı11111ııııııı11111ııııı111111ıımııı1111t1ınııı11111ırııııı1111ııınıı11111ıı ıııııı11111ııııı111 111 1ıııııı1 1111ııııııı1111111ııııı111111111111111111111111 1111111111111111 ttl'. 

Biraz J?!l Şaka ~ 
-- ~ awwws 2-2 awwws ~-~ - ......_.. 

Bir tahlil 
Ahmet Nermi bey uzun bir 

hastalıktan kalktıktan sonra biraz 
sinirli ve korkak olmu§tu. Her 
§eyden çekiniyor, çok ihtiyatlı ha
reket ediyordu. 

Bir gün kötkünün bodrumun -
da on iki ti§e bira buldu. Anlatı· 
lan hastalığından evvel almış da 
içememİf, kalmıf b. Biraya bayı -

lırdı, fak at bu eıki bir alarm bo -
zulmut olup olmadığını anlamıya 
merak ediyordu. Ya bozulmuf da 
kendisini zehirlerse .• 

Atmayı dütündü, fakat hem u
ıaklık, hem seyislik eden emektar 
adamı mani oldu: 

- Beyefendi, şişe içinde bira -
ya ne olur? Dedi. Nermi bey bi -
ranın bir şifeıini tahlil ettirmeye 
karar verdi. Açtığı bir bira şişesin 
den bir bardak doldurarak ecza
neye şu kağıdı yazarak gönderdi. 

"Liltfen bozuk olup olmadı -
ğını bildiriniz.,, 

Eczacı bir gün sonra tu kağıdı 
gönderdi: 

"Tahlil neticesinde beygiriniz
de pek az teker bulunduğu an -
laşılmıttır. 

Hırsızlar çaldı 
O sene Suadiyeye hırsızlar 

musallat olmuf, bütün köşkleri zi
yaret etmi§ler, orada oturanlara 
yaka ailktirmi§lerdi 

Buna kar§ı Rasih beyin mü
kemmel bir alet bulduğunu duyan 
konu komtu merak içindeydi. Ra
sih bey hırsızları daha kapıdan 
geri çeviren hu aletin gayet basit 
olduğunu da söylüyormuı. 

Bir gün üç beş komşu bir ara
ya geler~k Rasih beyi ziyarete 
gittiler. Methur alet hakkında on
dan tafsilat istediler. Rasih bey: 

- Efendim, bu bir hoparlör -
den ibarettir. Hırsız ya kapıdan, 
ya pencereden içeriye girince bir 
gramofona merbut olan hobarlör, 
ayak sesiyle harekete geliyor ve 
"kalkın, koşun, imdat .. ,, diye ava
zı çıktığı kadar bağırıyor. Yalnız 
biraz pahalı ... 

- Kaça?. 

- Bana 250 liraya mal olmut-
tu. 

- Çok değil. Acaba hu hopa~ 
lörü görebilir miyiz?. 

ltibb-ı tı. Şevki onların bir saniye ği hediyeleri geri alıncaya kadar·· mazım! dedi. 
'Q, ttıı:ri~e nıanidar bakıttıkları· · ~111mın mıtllf ın ııııııınnıııı 11111 rııı ~· ıııı ı ıımıııı ı ıııııııınnııııırııu uıııııınırııuıııııı 11111111 ıııııırtı ııııı ıımıııııııı ın ınırntınnııtl rıın ıııııırım ınıı urııııııııı ııııı ıııı 1 - Maalesef hayır. Çünkü onu 

da hırsızlar çaldı. b· Qİt ~!luklerini gördü. 
ıt~~ Soca. bileti almı§tı. Samiye 
, tbriye: 

' Siı d \hrtt 
1 

e buyurunuz, beraber 
t> •• 

~li ~~eı nıi?. Şevki hiddetinden 
~~~taktı. Fakat emrivakii ka-
tdtl\ :bur oldu. Locaya üçü 

' Sj tırdiler: 
\bti ~itle. hatlamadan evvel 
~'k ıın bütün mevcudiyetini 
ti ~~l\f !e!ler söyledi. Kendisi -
~'lı t~il'~~lı~ini, kadınlara verdi • 
\ Ilı 'e erı anlattı. Bütün vari -

) \'dj'" .L• w >, ı.. 'i gı "Oırkaç kadın ugru -
\'"> .. : Gldnğunu söyledi. Sami· 
~'\,"e ınest dinliyordu. Bir j 

ey §eker almak için lo-

Yağmur 
lardan 
iki arka-

daş arasın
da: 
-Yahu da

ha . 
şemsıye 

almadın mı? 
-Nereden 

birader, 
yağmurdan 

dışarı çıka
mıyorum ki. 

-Ben ancak ayda 
ne yaparız? 

200 lira kazanıyorum, evlenirsek 

- Ben 200 lira ile geCjinmeye 
tının çaresine bakaraın ... 

çahşırım, sen de ba· 

Elve 
Eldiven 
Çapkın bir 

adam kendi
sine eldiven 
almak isti
tiyen küçük 
elli bir lıanı-
ma: 
-Siz ken

dinize bir el 
tedarik et-. 
senız ••• 

ııııu111ınııı1 111111nıı11 1111ın ı 

Bekarlık 
Genç kız da nişanlısı da çıldıra

sıya sevişmişler. Uzun uzun konu
şup anlaşmışlar, gezip tozmuşlar 

VP. nihayet ev?enmiye karar vermit 
!erdi. 

Belediyede nikahtan dönerler • 
ken hanım beye sordu: 

- Doğru söyle Nail, bekarlık • 
tan ayrıldığın için hiç müteessif de 
ğil misin? 

Nail sevgili zevcesinin 
qirdi: 

koluna 

- Vallahi lokantaların yemelt
leri o kadar kötü idi ki: 
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IHiKAYE 
ATLA EŞEK 

Fenerbahçe Piyangosunun dünkü 
keşidesinde kazanan numaralar 

ııı'1 
73798 gramofonlu radyo maki .. kunr, 89700 IAvnnta, 81698 gömlek, 26900 ae- çift kadın ç-0rabt, '7558 uç mendil. 

... 2"'071 "Orap A0889 lAıtlk pabu", A0618 IA!ltlk psblJÇ• 
nesi, 70353 Atinaya iki kiti gidip --· .. " · .. " .. - 11 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1\TakleJen • .,, 1edı"ha •1u"nı·r iç gömJeıı.ı, 10129 denız donu,87171 ~ J. v 1 uı • J.Vl. ı J.Vl. ı gelme bilet Akropolpalasta kalına f0929 eUveyt.er, 17:196 •lgara mıuıUt, 10289 6 51' 

Şakir, iyi tahsil görmüş, 

bir zattı. 

zeki 1 "Görüyonunuz, ki sızın ıçın 

- Hayatta da bir tek gayesi 

vardı: Tiyatro muharriri olmak • 

Fakat iyi tahıil görüp zeki ol • 

mak baıkadır, tiyatro muharriri 

olmak gene baıkadır. 

Şakir, uğrattı, çalı§h, bir piyes 

yazdı. 

Darülbedayie •gönderdi. 

Reddettiler. 

Şakir bey bir eser, bir eser, bir 

eserdaha yazdı. 

Gene reddettiler, hepsini red -

dettiler. 

Bunun üzerine Şakir bey ba§ka 

bir çareye bat vurdu: Bir tiyatro 

muharririmizden yardım istedi •• 

Hayır, anladığınız gibi değil. 

bu itte zarar değil, bir misli kir 

vardır. Buna mukabil ben bir eıer 

yazmı~ addedileceğim ve sizinle 

kalem arkadatlığı etmek §erefini 

kazanacağım. 
"Hiirmetlerimi sunarım efen -

dim. 

Şakir 

Bu mektubu alan muharrir f e· 

na halde kızdı. 

Bu hiddetle oturdu ve şu ceva· 

bı yazdı: 

"Efendim. 

"Benim at yanına etek koymak 

adetim yoktur. Bunun için teklifi· 

nizi reddediyorum.,, 

Bu mektubu postaya attıktan 

&<>nra içi biraz rahat etti. 

Fakat ertesi günü şu cevabı al

dı ve bu sefer mukabele edeme -

di. 

cak, 98504 Varnaya iki kiti git • maaa vazoııu, 84088 terlik, 98818 Uç sese, f8' 60818 altı fincan, '73011 dmlz donu• ,ti 
IAstlk pabuç, l5S684 heykel, 56223 ecc<:acle, IAvanta, 80U6 altı bardak, 8'780 t<etl't ,rfl 

me, gezme, eğlenme, 33161 sa· . kad1fe ,.astık .,Uı.U, 37'7~'7 Ü" rlft çorııl" L. 
8667 ipek şal, '4'711 9 parÇa modem ulon "' "' " '"' ,. ,, 

hibinin ıesi büyük gramofon, pike, S7'702 ıl\'anta, 62898 ııııtık ..,.blJ('• t.akmiı, f990 tablo, '7'762 fincan, 7092 terlik, .-
12063 Yal ovaya iki kişilik bir haf· 1961 ka.,kol, 82788 kadın çorabı, 57028 bat- ppka, '7206-1 kadın pabucu, f26•0 
ta eğlenme ve sair masrafiyle, tanlye, '78407 ayakkabı, 9t298 e\lnger, 8:1508 56122 Uç çift erkek çorabı, 6771 ı murt fi 
25540 fotoğraf makinesi, 74727 Uç mendil, 28386 lhanta, S05'78 fincan, M81 kalem, 10239 on sinema bileti, 288tS ıç ' 
singer makinesi el ve ayak kulla- heykel, f06S ayna, 61920 gömlek, 67688 ipek lej'l, 1S935 kUçUk seccade, 9567 bC!t •"* 

cııft 
nılır, 55298 Kalamııta Belvu ote- fanlle, 114667 IAstlk ayakkabı, 55550 ayna, bullye 7019 iki kadın ı;orabı, 00600 k• ,,1.. 

ayna, 1S'749 masa saati, 19268 ipek askı, tık yllı.U, .lS6H kravat, 90807 aıtı 
linde iki kişi bir hafta yemek, iç - 91S82 mermer heykel, 8HO deniz donu, 19897 kravat, 11429 çaln, 80Hl doJcll'ııt": 
mek eğlenmek, 49527 Modapa .. 63858 iç gömleği, 16HO 6 peçete, 24819 ıUn- modem yemek oduıi takınu &)-nal:ıt' 
lasta iki kişi bir hafta kalacak, ger, 5840 IAııtık ayakkabı, 88867 ipek mendil, 84070 tıes dUhullye, l6S%8 8 u,·cter. 

2795 Modapalasta iki kişi bir haf· 14029 kravat, 81086 terlik, 88808 Uç ml'ndll, bumuz, 91403 bet dühullye, 18782 ııs*' 
ta yemek, yatmak, 60461 altın 72761 !Avanta, 84242 para çanta111, 21205 but, 80720 iki havlu, '7055'7 ipek ıanllı\• 
kaplama kadın 1aati, 69066 Cep 11\'anta, 8508 Sll\'eyter, 91982 panama, 5750! duvar llt?Ce&dctıl, 85091 iki bın-111, fH64 11"' 

34 k l b 
ayakkabı, 60858 küçUk ııec<-ade, 62121 çakı, nilA takımı, 86409 bilyUk halı, 49141 l~..ı 

saati, 621 ıymet i ir yazı ma- v 20870 ayna, 46118 terlik, 5887'1 lmma,, 48161 2091 Uç mendil, 12068 Yıılovaya Ud 
sası, 80955 ısmarlama ayakkabı, iç gömleği, 06278 20 adet Stat lçln bUytlk hafta gidecek rğlenecek, 98!81 ııpar 
16981 elbiselik kuma§, 31257, maç dnhnllyıısi, 99220 sünger, 96800 deniz 48570 ipek eaı, 7-l99S ı:ömlek, 99569 

95197, 30013 27948, 2442, 56539 donu, 10206 fanlle, 2272 lkl havlu, '77682 11- 76567 kadm çantası, f5917 battanıytı .
pantalon, 69786 kadın elbisesi, kör takımı, 88718 atkı, 9000·1 pantalon, 99796 ll'ıv •lltol 9979'\ il\ ~ntıı, 8:it;UR lbtıU pı' 
36096 kumaş elbiselik, 82271 kü- iç gömle~ı. 2S72l çakı, 4'898 terlik, 19259 98553 bllyUk lpl'k mrn:tıı, 818411 ııc 

fln<-an, ll018 çakı, 1417 terlik, 28!6'7 l<ravat, Çorabı, 88821 ipek fanllA takımı, ı83$9 ,. 
çük seccade, 14197 yeni bir bi • o&'" 66015 on sinema duhuliyesi, 75520 altı peçete, fanlll takımı, 86389 gtlmllş tabaka, 8 

Ben yazayım siz tashih ediniz ve· 

ya beraber çalışıp yazalım deme -
di. • 

O muharrire f(iyle bir mektup 
yazdı: 

siklet, 30141 dokuz parça mo • 91206 JAvantn, 9781 Uç mendJI, 16896 ipek fa· dın çantaııı, 1778'? maçlara 20 dUhuJl)'f• 
''Efendim, dern yemek takımı, 36400 büyük nlle, f2628 kaşkol, 86140 Jlvanta, 2110,; ro- kadm cantasr, 2~66 iki kadın çorıı.111· 1 

"Mektubunuzu aldım. halı, rap, 50651 bomoz, 21140 g11mu, ıaph baııtıın, çak, 8814 altı bardak, 8SOS9 iki çııY fi 
1 

"Beyefendi: 
"Edebi istikbalimizi biribirine . 57o.ı2 10 sinema duhuliyesi, 21858 çay S252t aııkı, M63.l ı>abuç, '7102 krıwat, 89689 kravat, 9189 gömll'k, 6898 kemt1

• 

b w l k · t d • w • ı· ... • teeıs·· f kadın kuma"'' 56589 bt'yaz pantal°"' 

"Size makul görebileceğiniz 
bir teklifte bulunacağım. Bir eser 

de, sizin isminizin yanında kendi 

ismimi de görmek arzusundayım. 

ag ama 11 eme ıgın .. ı U • fincanı, S.US6 don; fS817 kra\'at, 81950 ça- 64222 lbtlk pabuç, 87961 Avrupa ıapka· 
tNllk, '7201ll Uç ç-0rap, 446'17 heykeJ. 

le okudum. kı, 11718 terlik, 41'719 spor gömlefl, 16064 sı, 78641 A\·nıpa kemrrl, JS68f y~k örtilsıi, -~ 
• d" kra\-at, '76982 lkf ha,·hı, 690~S çakı,,..... ,J 

"Bunun zararı sıze ır. Eğer llvanta. 6S561 ıekerllk, 9189'? llııtık ayakka· 38981 ıç gömleği, 65308 bUylik ılx-aralık, ,, 
• k d" f • • • d "k d bı, f295S llvanta, 88573 §ekerllk, 92180 2 6552 20 duhull)·e, 97048 3 torap, 12206 çn • vat. 

37655 kadın çorabı, 69066 cep 1 
sız en l men aatınızı mü rı e· 7087' he)ltel, 61%20 kravat. 8S8l sıır•" 

hal·lu, 67090 sedef tnnbur, 5824-0 ıedef tan- kı, 4.;310 su takımı, 84554. 10 stat duhuJlye-

"Eğer her hangi bir eaerinizin 
üstilne: Müellifleri ıakir ve kendi 

isminizi yazarıanız, s~. bu eser· 

de kazanacağınız hakkı telifin bir 

mislini de ben vereceğim. 

ğilsiniz, ben ne yapayım?. 

"istediğiniz gibi hareket et· 

mekte serbeıt'liniz. 

"Ancak bir §eyde serbeıt değil

siniz. Beni at yerine koyamazsınız 

bu hakkı size vermiyorum. 

Har.aç, mezat; otomobil 
{Baş tarafı 1 inci sayıfada) 1 büyük sebebi budur. 

taksi otomobilJeri ihtiyaç ve lüzu· Ucuz taksi 
munhan fazla çoğalmıştır. Üstelik ikinci sebep; takside lüks oto-

iktısadi buhran otomobil müfteri· mobil çalıftırmak merakıdır. Pi -

lerini eksiltmit, bütün bu sebepler yasaya mütemadiyen yeni ve lüks 

dolayısiyle bir taksi otomobilinin otomobiller çıkınca nispeten eıki 
gündelik hasılatı düttükçe düş • fakat çalıtabilecek bir halde bulu· 

müttür. Taksi otomobili, ancak nan otomobiller rağbetten dü§mÜf, 

sahibi şoförlük yaptığı takdirde , mütterisiz kalan bu otomobilleri 

masrafını koruyabilecek bir hale satmaktan batka çare kalmamış -
gelmittir. tır. 

Haraç, mezat Eski otomobillerin sahipleri 

De. vaı\İyet bir müddet böyle de geçen yıl bu vaziyete bir çare ol

vam edince kar ümidiyle işe baş • mak üzere ucuz taksi usulünü bul· 

hyanlar otomobillerinin tamirle. muşlardır. Bu uıulü kabul eden 

rini yaptıramaz, acenteye taksit şoförler, muayyen semtlerde, me

ve belediyeye vergi veremez bir ıela Karaköyle Harbiye arasında 
hale gelmitlerdir1 onar kuruta dört yolcu tafıyacak· 

Nihayet acente veya belediye lar, ve öylece Karaköyden Harbi· 

ah b . yeye kırk kuruşa gitmit olacak • 
ve y ut ızzat mal ıahibi otomo· 
b·ı· h lardır. Şoförlerin temin ettikleri· 

ı ı araç mezat sattırmış, parasız 
Jıktan tamir ettirilememiş olan ne göre, bu usul tatbik edildiği 

b ·1 k h takdirde kendileri artık zarardan otomo l yo pa aırna elden çı .. 
karılınıştır. Satıılar böyle çoğa • kurtulacaklardı. Çünkü daima 

fınca tabii piyasaya dütmüş, en va. müşteri bulacakları için saatlerce 

sati bir hesapla 3000 liraya alınan hoı beklemekten kurtulacaklar, 

bir otomobil bir kaç ay sonra bir hem gidiş, hem gelişte yolcuları 
kaç yüz liraya ıatılmıt, hatta hur· bulunacağı cihetle kendileri gene 

da fiatına maden hurdacılarına taksi fiatına çalışmış olacaklardı. 
satılanlar bile olmuştur. Filhakika Harbiyeden Karaköye 

Neticede, ellerindeki bir kaç taksi saati zaten 80 kuruş yaz· 

parayı kazanç ümidiyle otomobile maktadır. Otomobil 40 kuruta 

bağlıyanlar bir şey kazanamadık - yolcu tafıyarakHarbiyeden Kara· 

tan hatka üstelik borçlu dütmüt • köye geldikten sonra tekrar yol -
lerdir. cu alarak Harbiyeye döneceği için 

Bu suretle parasını mahveden - şoför gene 80 kururı alacaktı. Ni: 

ler araamda Abdülhamit devrinin tekim bu usul geçen yaz iki gün 

batkitibi meıhur Kara Tahsin tatbik edilmiı, bu iki gün içinde 

Paıa da vardır. Tahsin Paşa mu • 1 10 kuruşa çalıtan 46 otomobil hiç 
boş kalmamı§tır. . · 

azzam ıervetinin son kırıntıları ile 

bir kaç otomobil almış, hiç bir §ey 

kazanamamıı, otomobilleri bir 

kaç yüz liraya satıldıktan sonra 

nihayet kendisi bir kaç ay evvel 

muhtaç bir halde dü§mÜ!tÜr. 

Ucuz otomobil satışının en 

Fakat iki gün sonra bu tarz 

belediyece menedilmiştir. 

3 yll evel, bugUn 

Piyasaya çıkan yeni ve 

lüks otomobillerle rekabet ede
miyen, fakat çalıtabilecek bir hal· 

bur, 86686 km'lrat, 96728 pnnnma oııpluı, 111, 49581 iç ı;limleğl, 92211 20 stat duhullye-
72659 kaşkol, 5503'? iki luı\'lu, 46562 ll\ııtll< n· si, 15~22 ipek faııilı\, 88558 "·ıu:o, 5065-l kra· 

8a!!ı, 86891) kadın pabucu, 89:12'7 altı 
'76976 ıııgarnhk, 00161 altın kapl&Jfl' 
saati, ö07S8 lııtık pabu~. 98:>0t \'arn•1' 

yakkabı, 48:186 lkl ba\.1u, 80005 maııa saati, t '6382 k t 0 "89 ı 88608 l'n • ... rıwa • .,_ spor rı-sm • l<l:Jl gitme g"l'7.me e~lencc, 79812 nua" 
· 10695 ka'kol, 8:1557 lAstlk ayald<abı, 4806~ ak 4400· k J9U 7 k ı 1289 ıo. ç 1• ' çn 1

• ça ı, .. ,·ımta, 09262 terlik, U2"0 lAstlk pabt~, '7t4t 
kravat, 66ll9 6 peçete, 28886 terlik, 48584 9285"' d ı d 9H81 lletlk b •077~ " en ı. onu, pa uç, _, ,. 67860 ipek fanllA. 9-1928 ipek tanııı. 
panama ppka, 4015 çerçıweli apor resmi, !Avanta, 8S042 kadın çantası, 6560-0 likör ta-
11181 bornoz, 4061 küçUk tablo, '76556 6 kımı, 281'?8 apor gömleği, 616t6 ılgaralık, '7H8% ffr,ykel, ll8iS !Avanta, 8~f 
renkli bardak, 92937 gtlmu, çcrçe\'ell kart 12616 8 mendil, 9191 3 aabun, 4819.l bUyUk kahve fincanı, 9~6'72 ,ekerllk, 2ıs815 
vlzltler, 88888 he,·kel, 72394 ılgara masaın, \'at 36566 I" "'Ömh'!ıı.l 3"'156 sırrar& "' mendil, 44780 çakı, 23987 plama, 84T40 ma- ' ' " ., "' '" ,,, 
s~ sigara maııaaı, :Uf7' IJM'k m~ndll, • 11aatl, l&M tFrUk, ~no~ikt t.Avıu, ;r;092 5112 kadın için elbl~llk kumaı, 9S6s:,. 
4!767 stada 10, duhuliye, 124S2 Uç erkek çora- Jpek ş:ıl, 08010 {ra,·at, tl8M oaıı&a. A&ll ._ !f'ik, 4817 heJ kel, 155'74 9U takımı, 

bı, U212 milrckk<'pll kalem, 62199 10 &lne • ka•ikol 62158 "e-cvell rc51m 9975'7 pek fanllA, S257G iç gömlrğl, 859 mUrekkep- J ' " '"' ' I 
ma dubullyeııl, f872G 6 peçete, 952S5 kUçUk 11 kalem, 48604 spor gömleği, 572, 6 lA

8
til< G8659 salon lAmbıısı, 90407 14vanta, -·, 

tablo, 6«66 kııdlfe yastık yüz.il, f'7598 çnkı, ra çantası, 49810 süveter. 84688 kacld' pabuç, 21'780 ka5kol, J.116 atada 10 duhull-
10619 çakı, 609.'S '7 adf't bardak, 42261 ka- ye, , 5889 19 giimll'tf, G56'77 kemer, 18729 taııı, 45156 dl'nb. donn, 91802 iki kadJ11 
dın ayakkabıar, 93548 lkl havlu, 111610 kPtı>n 7251 !Astık pabuç, '78829 altı bardal<• 

kadııı pabucu, .59068 dtl\'ar reınnl, f 7870 lAıı-
pantııJon, 061>86 terlik, 81661 terlik, '779.U altı bardak, 22510 denlı; donu, 32865 .-' 

tik pabuç, 50179 por reııml, 46929 iç gilmlc- ,,v, 
duvar ııeccadeııl, 91691 Uç mendll, 57672 su çantası, 2'1'719 he~ kel, 80790 eapk•· 

ğl, 488G7 ııapka, 8'7518 2 ha\·lu. S8U6 2 kadın ıı 
takımı. 16Mf yeni bronz karyola, 60062 IA- gömlek, 44076 su takımı, f0008 lpt' 

çornbı, 241"8 8 erkek çorabı, 65289 IAııtlk 28097 ııtın ... Ar, 1<068 •• ,. gömleM, o·s.S vanta, 9:>1G8 ipek fıı.nUe, 73931 IAstlk pa • .. ~· "° ,. ,.. A' • 
pabuç, 99122 panama şapka, 8'780 para çan- 1" 

buç, HOt5 tablo, 11056 panama eapka. vıu.ııııu, 6'7264 kUçUk tablo, 47963 bt'"_9' 
taıır, 861 '7'1 lpel< fanll!I, 621 U 2 ha,·lu, 82.'>89 pr_ 

1537 şeker knbı, 2.; ipek fan ile, 28596 al- talon, 112723 kravat, 78417 şckertlk, 
çakı, '711S8 erkek pabuoo, 81188 askı, '778S2 I" 

tı peçete, 9:i.'S11 kadın çanta11, 67868 me3lıı kı-rllk,43U5 battaniye, '7466 ıut,. 
kadife du\.'nrlık, 58W2 duvar halısı, 89116 ~t. para çanta8ı, 9'?081 Uç çorap, 401!H su ta- 9208.'S mürekkepli kalem, 81'94 k,.-"" 
ayna, 1'1690 kra\•at ,619U erkek pabucu, kadın çantası, .'SS087 JAııtlk pabuç, pı·. 
8SlGO ııUveyter, S2Sf6 kra\.·at, '711>89 c:Uı:dan, peçett", 3756 IA!ıtlk pab-.ıç. 9775 hc)'ıırJ. 

de olan bu otomobiller de son 2t83S iç gömleği, 40846 IAstlk ayakkabı, bornoz, 18049 gömlek, ın62 kra, .. t, ~ 
bir yıl içinde okaziyon fiatine sa· 1>0686 lç gömleği, 76251 çerçeveli 6por resmi, kaşkül, 44253 511 

takımı, 92371 ıpe" 
tılmı•tır.. 2U45 bUyük ipek menılll, 66073 JAstlk ayak- tsJcı"' 

:ı- 98888 sllvf"ter, 14807 beyaz pa.n _,, 
kabı, 14S08 Uh·antu, 601H iç gbmleğl, '720:; 4t,.. 

Şoförler cemiyetinden aldığı· IA!lltk pabuç, Gll28t mlnyatUr kutu, .,,; 
s:akı, 513t6 dl'ııl:r. donu, '70858 21863 altı pe- dlfe yUz, 6'1'729 heykel, 10266 heyk~· 

mız malumata göre, üç yıl önce rete; 20950 llkl>r takımı, 85827 kadın çorabı, ••1S 
takmıı, t'i'282 beyaz pantalon, 2~" 

İstanbulda 1750- 1800 taksi oto· 93782 lQstık ayakkabı, 8083-l nıürekkl'pll ka· kPpll kalem, 98iHS ııu,·eter, 6%9iş 5' 
lem; 72107 nıcr mer heykel; 45528 iki rttt 968l6 u 9688 u dil So' mobili çalışıyordu. Bunların sa • ç çorap, :J ç men • 1 kadın çorabı; 56955 ipek mendll: 80618 IA - G88t6 kravat, 6-5698 maııa saati, ıs96' O( 

yı11 şimdi 650 ye düşmü§tÜr. Ara· nnta: '7H2S erkek çorabı: 6U24 ılncmaya 7019l duvar secl'adeııl kllçUl<, 486oO 

daki farkı teıkil eden 1000 den on kart: 1/H87 borno:r.; 88044 kart vlıltllk; çorap, 6~!6 battaniye, 49•69 •11111' ıf 

f l h 1 '19112 llv:mtn, 28889 çakı, 68408 peçete 6 ınoııa cüzdan, Jfl'78t saha,- 10 duııııl az a otomobil yok pa asına satı· .,.. .,.,.. 
adet; 292t8 6 adet fincan, 27-i95 Moda Pa- Çl'rçcvell reılm, 8028'7 çcrQCvcll rt 

mı§, yahut hurda bulunmakta • lasta iki klıılye bir harta eğlenecek, 25882 kadife yUz, 84711 gömll'.k. 50911 "' 

dır.. lA\"a.rıtıı, 81580 bornoz: 80686 evrak çantası; 35391 kadın için kıımq, 8689t Jl>,,J~.~ 
Bu otomobiller zarar yüzünden 76967 mermer heykel: lGSlO kadife yııstık, 3.8kr, lıs811 beya:r. pantalon ı2S8\'5 

t ıd w .. h b" · d b. 8R216 kadın l'lhl!ICSI; 88913 mrndll 8 adet; 92562 cUıdan, 40:SSIJ iç g-ömlt'!J;I. ti 
sa ı ıgına gore er ırın en ı • 1 • .~ .. --" 

l
• d"l • J k-'\ 69189 kndın elbisesi: 4(fo03 ıuter, 25882 il- 19387 drnlz donu, 6'7878 slnrrrı•' ?. 

ner ıra zarar e l mı§ o sa ye un 1 e 
vanta; 81580 bornoı: 30636 «ınak çantaın, kart, uon Bahaya beş dllhııl y '" 

bir milyon lirayı bulur. ....0· · m1Aı:.1, ~.60.•9 kravat, -•"09 ılsd ., 76007 mermer heykel, 168:SO yastık ~ UzU; ., •" ·~ .., ııuırlr 

Otomobilleri yabancı memle • 

ketlerden getiren acenteler nasıl 

olsa paralarını aldıkları için ihti

yaçtan fazla olarak getirilen bu 

otomobiller yüzünden - beher 

otomobilin vasati 3000 lira kıyme· 

tinde olduğu hesap edilirse - üç 

milyon liralık bir servet memle -

ketten dıtarıya çıkmıştır. 

Bunun, kısmen olsun, onune 

geçmek kabil miydi?. On kuruüş

luk taksilerin itlemesine müsaade 

vermek, ve böylece eski otomobil· 

lerin işlemesi imkanını temin et • 

mek, belki buna bir çare tef kil e
derdi. 

88876 ipek fanlll talamı: 88913 3 mendil, ll5:Ji8 IAstlk ayakkabı. 11791 
971

9 

69789 elbise.ilk kadın kııma"ı: 44U8 ,.3~. fln- 2991 krnvat, 80.>21 stıngrr. 11 ,.ı. 
" "' . 10 1'' ,: 

canı, 95782 a•·ııkkabı: 8'882 mürekkepli ka- 99389 hl'ykcl, 411610 ıılnemaya •,.ı' 
J 11 " lem, takımı, 46528 kadın çorabı iki çift, 1-ilblk masa, 32786 kravat, 435 ,,.; 

66955 ipek bUyllk mendi: 806J8 !Avanta; knbı, ın811 Çl'rçcvell resim. 016~ 
'73!28 tomp: 6U'1l ıılııemaya 10 karne; 
15t6'7 bornoz; 880U kart vb:ltllk; 791 '72 IA
vanta, 28889 çakı, 63108 altı peçete, 292•8 
kahve takımı, '77798 3 mendil, 41466 Fenrr-

itizar ve tasfl111 tf'I 
Dünkü sayımızda 1 t92 ıı" İ~ 

Jof1 r 
ya çıkan dehiye pant• dfİ 

bahçe stadına 20 duhullye; 82865 8 sabun, yanlıt dizilmiştir. itizar e 
52U9 2 l•adın çorabı, 61860 2 kadın çorabı, düzeltiriz. 
60713 yUn sll\I'.} ter, 67'786 ııeccadc; 15(06 hın· 
lı, 28280 mUn·kkepli kalem: 5986 lkl ha\·lı; 

42126 erkek ayakkabı!ll; 88855 ııllveytl'r, 

49400 panama ~apka, 9Si35 panama ppka, 
18529 S mcndll, 87816 kra\'at, 82266 yHtık 

yU%U, 60297 kadın ç~ntaııı, 88t2t iç gömleğt, 

5012S ipekli kaııkol, 42SSO lAatlk ayakkabı, 

'69S9 fanlll takımı, 88858 mermer hf'ykrıl, 

Qöz Heklrıtl ~ 

Ş··kr"~' Dr. S. a tt-' 
Birinci Sınlf M~1~0 tıO 
133.bıili (Ankara caddesı 

Fakat artık i§ itten geçmittir •• 20510 ısmarlama ayakkabl erkek, 8M6 lkl 



em/eke/ 
0nguldaktaki fırtına vej Kanlı oyun 
. selin yakıp yıkbkları Balıkesirde bir çocuk bir arkadaşını öldürdü 

Çok yerler bir denize döndü, gece Bahkeıirde Ayıören mahalle· 

Y ıinden Ahmet oğlu Hüseyin iımin-
ansı evlerden, dükkanlardan de bir çocuk akrabalarından biri-

nin evinden her naıılsa bir taban· 
aCJ feryatlar işitildi ca eline ıerçirir. Bu çocuk henüz 

~Ncuı.o on bir on iki yqındadır. Kendi-
'to 't AK 15 (Huauai) - büyük bir ıel hücumu olmut ve ıinden daha küçük yafta bir çocuk 

9Jlanıuz 933 ıeceai Zon· o zaman da köprüleri yıkarak çok la birlikte bir müddet ıokaklarda 
~hri. •e halkın elueriıi çok tahribat yapmıfb. Demir köprü dolafıyor. Ve Tophane karakolu
.. rlQa Ye tehlike ıeçirdi. yakininde bulunan puar yeri o va nun biraz ileriıinde ayni mahalle

. laat 18 buçuia doiru kit te büsbütün ıu albnda kalmıt den Huan, Kayahan, Mehmet iı
tıddetli yağmur sanki bar ve sahipleri çok zararlara ujra· minde üç çocukla kartılatıyor: 

~ırcaıına ıaat 22 ye mıtlardı. - Sıkı durun, üçünüzden biri-
lfet ~!aaıla büyük bir tufan Belediye bu aene bir aralık bu ni vuracağım! 

•nde devam etti. Dağ- pazar yerini timendifer yolu irti • Diyor. Huan tabancanm dolu 
İJi hl~ korkunç aeller insan· fama kadar doldurtmaya batla- olduğunun farlımda değildir. Ço
, ~•Yiye korkutacak kadar mıftı. Fakat bilmiyoruz nedeme cuklar da Hüaeyinin taka yapbğı· 
~ bunu yaran yamalak bırakarak nı zannederek: 

clotr!alc tehrini ikiye ayıran 1 vazıeçti ve ıene eıki paazr yeri - Beni vur, beni wr: 
~ •u §ehrin ortasından a· ı olan kutuya yeni yeni barakalar Diye Htiaeyine doiru ilerliyor. 

'-dil-! ~ere Orul ye çay dama yap~lmuına müsaade etti. Hal • lar. Bu sırada Hüseyin tabancanm 
"Vllllden ıelen büyük ael yı· bukı bu satıı barakaları o mahal· tetilini çekmit bulunuyor. Taban· 
• "-nen iıtiap edemiyerek lin toprakla doldurulmasından cadan çıkan kurtun pdr yakımn

t&fnııı ve kudunnut bir ıonra yapdmıt olsaydı, hem bu da bulunan Hüıeyinin aizmdan 
d li~ uiuJtular çıkararak ıibi ıeylip afetlerinden kurtulmut ıirmit ve enıeıinden çıkmıttır · Za

~tllıze akıyordu. Jncirıu - ve hem de daha pzel bir ,ekle vallı çocuk aldığı yaranın te1iriy· 
'tındaki evlerle çay da . ıirmit olurdu. Burası bu hal· le hemen oracıkta ölmüttür. 
llt kıı-.mlarında bulunan de kaldıkça hiç bir zaman ael teh • Hüseyin arkad.aımm yere düt· 

._ evler Ye bahçeler tama. likeıinden kurtulamıyacaktır. O· tülünü sörünce elindeki tabanca· 
lltıuda kaldı. Çaydamar, nun için timdiye kadar uiradıiı yı yere atarak kaçmıf iae de biraz 

~ ~nkara köprüıü etraft, hasarattan ola~ ~muaı. batBm • sonra evinde tutulmuıtur. Hüae -
~~ı pazar mahalleri vel • za alarak vaktıle ıcabma b.lcılmıt yin hükOmet tabibi tarafından mu
t;;.~ büyük bir saba b;r olaa İTİ olur. Mademki onar ayene edilerek Yatının küçük ol 

denize chinmüttü. Ge - doldurulmadan gene barakalar duğu anlatılmıt ve aktam üzeri 
nlrft arasında gerek ev. yaptınlacaktı da o halde eıki ba • aerbeıt bırakılmıftır. 

~ ıerek ıu albnc:la kalmıı rakalarm ne kabahati Yarclı anlı • Hasan Efendi, kasap lbrahim 
e, dükkan ve fabrika - yamıyoruz. aiamn oiludur. On iki on üç~-

'--İttimclat ıedalannı an . Betonarme olan Ankara köprü· larmda olan hu zavallı çocuk Dum 
:~ve velveleler iıitili • ıüne de bir teY olmadı. Fakat bu lupınar mektebinden bu sene me
'-ıı'FaJcat ne mümkün, ke. köprüden sonraki bütün saha ki- ~un olmuttur· 
ı._ ~n eYlere bile ıirmek milen büyük bir deniz olmuttu, ya· ----------
~llnnıryordu. Çünkü her• ni bu köprünün böyle zamaalarcla 9 MahkuA m 

ll'ha c:annıdan korkuyordu. biç bir faydası yoktur. Çünkü ile· 
~~ jandanna müfrezele - riıini haftan bap ıu kaplamııtı. 

1 helediye ve mahalllt Lehülhamt insanca zayiat yoktur. 
~hafta dolqıyorlar, icap Tarla ve bahçelerde ehemmiyetli 

ır Ye çareleri almak için hasara uiradı. Demir yollarının 
l.a:..~11. Şehrin iki tara · ekseri yerleri kapandı. Şimdi bun
~ bailıyan köprüler· ların temidiiile uirafıbyor. Ma· 

-.eti daha ilk devrede yı - den ocaklannda bir çok huarat 
.;: denize gittiler. Çar - olmuı ve bazı harmanlardan kö-

1daınan ~ihetine tren mürleri ıeller alıp ıötürmüttür. 
~demir köprü ucuz kur- Şehirde Ereili tirketine ait au yol· 
~n bu köprünün yant ları Ye borular tahribata uir&mlf· 
llıaan •e otomobil ıeçi • tır. 

\.!... Bu demir köprü yer • Kokakau civarında Zonpl • 
~ het metre kadar yük - dak - Devrek töeeainin bir kumı 

Seı köprü ile yüz yüze da seyliptan bozulmuı olduğun • 
~ldu. Sellerle ıelen di · dan Devrek ile Zoquldak ara • 

d ~· saire tiddetli dar - 11ndaki otomobil ve kamyon mü • 
~ea.ıır köprüyü vuruyordu. nakalitı keıilmittir. Mülhakatta • 
.S- lckaprünün yıkılacaiın - ki köylerde ve maden ocaklarında 

: korkuldu. Eier bu da bazı tahribat nkua ıeldiii 
~' hlcı~ı olsaydı, tehrin aöyleniyor. Şimdi yajmur dindi, 
~~ "-. bırbirine birlettiren ıular alçalc:\ı. Sellerin bıraktığı 
~ da ortadan kallmııt Ye piılilderi, çamurları ve saireyi te • 

~hane ta büyük bir ıı - mizlemek Ye tahrip olunmuı yer • 
~ f olacaktı. Çok tü • leri tamir ettinnek için belediye • 
~ tufanı saat 22 de nin Ye nafiamn Ye Ereili ıirketi • 

~-=- ıebeple seller daha nin bqına hiç yoktan bir ıürü it 
~~lerek ancak köprü iı - ve muraf açılmıt oldu. 

" h-- ~ldı ve müteakiben oeı· 
~aıniye bqladı. De • ı olmadıklan · anlatıldı S: Jaıu bqmdaki ba • Samıun hapiıhaneıinde katil 
"t ...._ an seller .. tamamile ıuçundan on beter aeneye mab • 

d- epeyce huarat yap· kam olarak yatanlardan Hasan 
,--~--)etıi Jeni sabf baraka· oilu Hurıit, Ali oilu lamail, lı -

• Bu barakalara bir mail, oilu Faik iaminde üç katil 
~'-na, içlerinde bulu· delilik iddia ettikleri çin Adli bp 
~· bulaur ıihi mallar itleri müdtirlüiüne ıönderilmit • 
it..__~ Jüzerek hasara al· lerdi. 
~n iki ıene enel Müeaaeae bunlarda akıl huta • 
. ,_ __ tıpla bunun ıibi lıiı bulunmadıimı teıbit etmittir. 

Çorba tenceresinin başın
da birbirlerine girdiler 

Adana hapishaneıinde mah
kGmlar arasında büyük bir kaYıa 
olmut, dokuz kiti yaralanmıttır • 
Hapiıhanenlıı ajırceza mahtdbn -
larına ait krımmda mahkOmlar -
dan Kasım ojlu Mahmut çorbası
nı pitirirken Halil oilu Haydar ya
nma yaklqmq, çorbanm tuzuna 
bakmak behaneıiyle parmajmı 
çorbaya sokmuttur. Mahmut bu 
vaziyet karııımda derhal bir kü -
für savurmut buna Haydar da da
ha alır bir küfürle mukabelede 
bulunnruıtur. Küfürler bir az son
ra tokada tahavvül etmif, çorba 
tenceresi devrilmiı, mahkumlar • 
dan Haydarla Mahmudun taraf -
tmları da kaYıaya ıiritmitlerdir. 
Kavıa edenler Mahmut Ye Hay • 
dardan batka Ercitli kolu oilu Ca
bir, Oıman oflu Yaıar, Mahmut 
oilu Mehmet, Musa oflu Kasım, 
Ye Yuıuftur. 

Bunlar biribirlerini tekme, l&f, 
yumrukla döiüp )'aralamıtlardır. 
Hadiseden hemen h~piıhane mü • 
dürlüiü haberdar edilmit, icap e
den tedbirler alınarak malıldim -
lar aynlmıt ve kavıacılar hak • 
kında zabıt Yarakaaı tutulmuttur. 
Mahkemeden karar çıkmca kay • 
ıacı mahkUmlarm ayaklarına zin· 
cir nrulacaktır. KaYıaeılardan 

Cabirle Haydarm yarası aiırdD'. 
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İki tabancalı adam 
Hem eski düşmanını, hem de zavallı 

bir berberi öldürdü 
iki kişiyi de kurşunla kovaladı ama yetişemedi 

Kayseri, (Huıuıi) - Kayseri • 1 dönüyor. itini bitiren berber, 
de; ıeçimıizlikleri, kavgaları, Hamdiyi çağırarak trata batlıyor. 
hatta bir facia ile nihayetlenen va- Bu eınada Enver; teıadüfen ber
kaları ekıik olmıyan bir köy var: ber dükkanına ıu içmeğe ıırıyor; 
Germir. iki arkadqı da kapınm önünde o· 

Şehre bir saat uzaktaki bu köy- nu bekliyor. Eski düfm&DI EnverİD 
de saltanat devrinin yadiıin de- içeri girdiiini; arkadatlannm da 
rebeylik ve ağalık ruhu l&fıyan, dıtarıdan bir itaret yaptıklarım 
ualet ve zadelik iddia eden bir gören Türk oğlu Hamdi, kendiıi
zümreye teıadüf ediliyor. Bu yüz- ne bir ıui kaıt hazırlandıimı zan• 
den köy balkı ikiye ayrılarak de- nederek berberin önünden fırhJor, 
dikodular, münaka,alar hiç ekıik "Buraya beni öldürmiye mi ıeldi· 
olmuyor. Şu son bet ıün zar • niz?,, diye belindeki iki tabanca• 
fında iki büyük cinayete üç kiti ıından birini ateı ederek E.weri 
kurban ıibnittir. Bu vak'alardan öldürüyor. Kurıunlarm bittiiiti 
biri ti)yle olmuttur: gören katil, kanlı cesedin bqm • 

Omer da ıoiuk kanlılıkla maner tabanEfe geçinen lbrahim ve 
isminde iki delikanlı kumar oynar caıına yeni bir jarjur yerleıtir .. 

rek berbere hitaben: ken alız kaYıaıma baılıyarak bir 
hayli atııtıklan 90nra Ömer kalkıp - Sen de onlara beni öldürt· 
evine ıidiyor. Fakat asabiyetini mek için mi buraya çaiırdm? 
yenemiyen İbrahim de biraz sonra Diyerek hiç bir ,eyden haberi 
bu arkadatmm kapııı önüne varıp olmıyan zavallı berber Mustafayı 
IÖVÜp ıaymaia batlıyor. Bu teca- da birkaç kurıunla yere seriyor • 
viize mukabele etmek iıtiyen O- iki cana kıydıktan sonra bili 
mer, kamaımı çektiii ıibi doğru- ıükUııet bulamıyan katil, dıp.nda 
ca lbrahimin kalbine saplıyor ve beklerken içerideki faciayı ıörüp 
onu canıız yere ıeriyor. Katil tim- de canlannı kurtarmak için kaçı • 
di tevkifanede akıbetine intizar fan maktulün iki arkadatmı da öl
etmektedir. dürmek kastiyle arkalanndan bir 

müddetkoıuyor. Ve bittıafel •.-
ikinci hadiıe daha acıklıdır: ha alet ediyorsa da isabet ettire. 

Gene bu ldi:rün eblE olnu,.aıı ka•· miyor. Nihayet bu uıb •• abı • 
ıalarınclan birinin netic•inde al - kalı ıerir bekçiler •• k8ylüler ta • 
dıiı malrkGmiyetini ikmal ederek rafmdan yakalanarak adliyeye 
hapiıten çıkan En-Yerle bu arbede- tftlim ediliyor. 
lerin elebatııı Hamdinin müthit Cinayetin maınm kurbanı ber
ıurette araları açıktı. Herkeı; ıü- ber Mustafa Efendi yıllarca latan· 
nün birinde, bunlarm biribirinin bulda çalıtmıı, üç dört köyde ta. 
kanını içeceğini ve bu maksatla ıi· nmmıt, iyi bir berber ve temiz bir 
lih, bıçak tatıdıklarmı biliyor. inıandı. Zavallı adam alb çocuk 

Geçen pn Hamdi köyün berbe- bırakmıttır. Bu yetimlerin dinmi• 
rine trat olmıya ıidiyor. Fakat yen feryadı bütün köy lialkmm 
nöbet bekliyen müfteriler olduiu bajrmı delmektedir. 
için biraz sonra gelmek üzere ıeri F. D. 

iyilikçi kadın 
Akhisarlı Ayşe H. öldü 

Akhisann maruf ailelerinden 
Ali ojullanndan Ayte Hanım ve
fat etmittir. 

Ölüm haberi tehirde duyulan • 
ca, bütün Alk)ıiıar halkı tee11ür 
içinde kalmıtbr• Bu büyük Türk 
kadını ıimdiye kadar birçok köp· 
rü, çetme, yol yaptırmıttı. Son 
defa baıtane olarak inta ettirdiii 
büyük bir binayı mektepli yavru • 
larm ricaama dayanamıyarak or -
ta mektep yapılmak üzere maarife 
terk ve teberrü etmiıti. 

Onun ölümü ile ökıüz kalan Ak
hisarlılar, ona kartı son vazifele
rini yapmak arzusunu izhar edi -
yorlardı. Buna C. H. F. önayak 
oldu, büyük bir cenaze alayı ter· 
tip edildi. önde matem havası 

çalan ıençler bandoıu olduğu bal· 
de har.eket eden bu alayda mek • 
tepliler, jandarma ve bekçi müf· 
rezeleri de yer almıılardı. 

Şehirde bütün dükkanlar ka • 
panmııtı. Bütün Akhisar halkı, 
bilyük Türkl kadınınm tabutu ar • 
kumda idi • 

Bir kıvılcım 
Otuz evi kül etti 

Aydın - ltıkh köyünde ini hlr 
yangın çıkmıt, otuzu mütecayiz n 
ve hayvan damı on dakika içeri • 
ıinde kül olmuttur. 

ltıklı köyünde Karaoğlanlarm 
Keziban Hanım, çamqır yıkar
ken açıkta bırakbiı ocaktan bir 
kıvılcım ııçramıt ve eYin saçalım 
tutuıturmuıtur. Rüzıirm tiddet
li eımeıinden yanım büyümüt Ye 
kadın bağırmağa, iıtimdat etmeie 
baılamıtbr. 

Komtular yetiıinciye kadar ci
varda bulunan otuz kadar ey ve 
dam kül haline ıelmittir. 

Yangın esnasında zahire, bui • 
day, arpa, zinet altınlan, yüz elli 
lira, ev ef yaları ile yangından kur
tarılamıyan bir merkep Ye birçok 
tavuk yanmıtbr. 

Şirinlik ve soğukluk 
lzmirde Eırefpqada ikinci Sü

leymaniye mahallesinin Hüseyin 
Efendi ıokağında 16 numaralı ev• 
de oturan Oıman oğlu Cemal E • 
fendinin bazı ıaf dil kimHlere p. 
rinlik Ye soğukluk muskası yazdılı 
zabıtaca teıbit edilerek kendiai 
adliyeye verilmittir. 
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Türkiye ile Rusyanin 
Londradaki faaliyetleri 
Sulhe hizmet: Bu faaliyet harp tehli

kesinin önüne geçmek için 
Moskova, 15 (A.A.) -Tevfik 

Rüştü Bey Romayı terketmezden 
evel ·Tas Ajansının bir muhabiri
ne beyanatta bulunarak bilhassa 
Sovyet Rusya ve Türkiyenin mua
venetiyle Londrada aktedilmiş o -
lan mukavelenamelerin umumi 
&ulhü kuvvetlendirmesi noktai na
zarından pek ehemmiyetli olduğu
nu söylemiştir. Sovyet Rusya ile 
Türkiyenin bu misakların akli hu
susunda yardımda bulunmaları 

bu iki memleket arasındaki doıt· 
luğun yeni bir delilidir ve bu dost
luk Avrupada harp tehlikesini or
tadan kaldırmayı istihdaf etmek
tedir. Türkiye ile Sovyet Rusya 

arasında mevcut olan samimi 
dostluk Avrupanın diğer milletleri 
arasında halihazırda mevcut olan 
ihtilafların vücude getirmiş oldu -
ğu muhit içinde daha bariz bir su
rette göze çarpmaktadır. 

Romadan ayrıhrken •• 

Roma, 15 (A.A.) - Tevfik 
Rüştü Bey, Pireye gitmek üzere 
Brendiziden vapuru binmiştir. Tür 
kiye hariciye vekili Romadan Bren 
diziye hareketinden önce öğle ye
meğini Sovyet sefarethanesinde ye 
mis Türkiye sefarethanesinde ya • 

pılan bir kabul resminde hazır bu
lunmuştur. 

ihtikara karşı yerli şeker 
(an, tarafı ı ıncı aayıfada) 

fiyatı {8000) vagondur. Bunla -
rın (3000) vagonunu Trakya ve 
Uşak şeker fabrikaları temin ede -
bilir. Şu halde memleketin tabii 
şeker ihtiyacını temin edebilmek 
için hariçten senede {5000) vagon 
kadar şeker getirmeğe ihtiyaç var
dır. 

Fakat memleketin umumi ihra
catı son seneler içinde düşmüş ol
duğu için şeker ithali serbest bı
rakılmış olsa bite hariçten bu ka
'dar şeker getirilemezdi. Çünkü ge
tirilmiş olsa sarfolunamazdı. Bi -
naenaleyh iştira kabiliyetinin azal
ması nispetinde şeker ithalatı da 
ister istemez anlamı§ olacaktır. Bu 
noktai nazardan muhakeme edi • 
lince hariçten getirilecek şeker 
miktarının (5000) değil) (4000), 
yahut (3500) vagona kadar inme
si lazım gelir. Geçen kanunusani 
iptidalarında İstanbul ile Anado
lu limanlarında mevcut şeker stok
larının miktarı (1500) vagon ka
dar tahmin ediliyor. işte son üç 
ay içinde üç büyük şeker tüccarı 
tarafından getirilmiş olan (360) 
vagon stokla birleştiği için şim 

diye kadar memleketin şeker ihti -
yacı temin olunabilmiştir. Son za-

Avusturyada Alman tay
yaresinin beyannameleri 

manlarda ise mevcut stoklar eri • 
mittir. Bundan dolayı ellerinde 
ıeker olan bazı tüccar mallarını 
fazla fiatlarla satmağa meyletmiş-
lerdir. ~ 

Piyasada teker stokunun azal
mış olmasıdır ki ıon günlerde ih -
tikar §il<ayetlerinin meydana çık -
maaına sebep olmuştur. Filhaki
ka eğer önümüzdeki mevsim şe • 
ker istihsal mevsimi olmasaydı bu
günkü ihtikar ıikayetleri daha çok 
fazla olurdu. Piyasada şeker sto· 
ku azalmı§ olduğu için fırsattan 

istifade etmek istiyenler bulunur • 
du. Şeker fiati bugün belki de 70 
ve 80 ni bulurdu. 

Bereket versin ki Trakya ve U
şak §eker fabrikalarının yeni sene 
kampanyası başlamak üzeredir. 
Bu milli fabrikalar ucuz fiat ile 
piyasaya §eker dökmiye başlayın
ca ihtikar ihtirasları zaruri ola -
rak sönmiye yüz tutacaktır. 

Bununla beraber yerli şekerle
rin piyasaya çıkması ile de mesele 
bitmiş olmıyacaktır: Eğer şimdi -
den §eker meselesinin ehemmiye
ti takdir edilerek istikbal için ted
birler alınmazsa bir müddet son· 
ra yeniden bu mesele alevlenecek
tir. 

Italyan tayyareleri 
MONTREAL, 15 (A. A.) 

Viyana, 15 (A.A.) - Hitler işa- Balbo en başta olarak geldi. Tay -

yaresi dün l:J 145 te ineli. 
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ları vasıtasiyle Avusturya aleyhine 

retini tEliıyan bir Alm&.n tayyaresi 
Salzbourg üzerinde uçarak, Dol -

fuss hükumeti aleyhine beyanna -
meler atmıştır. propaganda ne§riyatı münasebe • 

Avusturya hükumetinin, Al - tiyle yaptığı protesto cevapsız kal
manya hükumetine Alman radyo- mrştır. 

Sel inik 
~ , ı ~ rnL.11 r~ ..... 1

""··· ....... ı:S" 
Bankası 

Ziraat Vekaletinden : 
Ankarada )'Üksek ziraat enstitüsünün rektörlük ikametgahı 

o'arak yaptırılacak binanan inşaat ışi 2ı gün müddetle ve ka
palı zarf usulile münakaaaya honmuştur. Eu işe ait münakasa 
şartnamesi, mukavelename, umumi şartname, fenni şartname ve 
p!anlar ~5 lira bedel mukabilinde Ziraat Vekaleti yüksek ziraat 
enstitüsü bürosu müdürliığQnden alanacakbr. Her talip münaka· 
sa şartnamesinde zikredildiği veçhile ehliyeti fenniye ve kudreti 
maliyes:ne ait vesikalarla 20 bin liralık taahhüde girmiş ve bu 
taahhüdünü iyi bitirmiş olduğunu mübeyyin ves kaları komisyo· 
na göstermeğe mecburdur. Talipler kendi teklif edecekleri be· 
delin % 7,5 ğu niıbetinde teminata muvakkate mektuplarile bir· 
lıkte ihale günü olan 31 - 7 - 933 tarihine müsadif Pazartesi gii· 
nü saat 15 de Vekalet inşaat komisyonuna müracaatları ilan o· 
lunur. (3192) 

Trabzon Posta Telgraf Telefon 
başmüdürlüğünden: 

Yaz Kış otomobil ve kışın icaba göre araba hayvan ve kı
zak gibi diğer vesaitle de baftııda karşılıklı üç defa nakliyat 
yapması meşrut 1029 Jira aylık ücretli Trabzon Bayburt arası 
posta sürücülüğü 15/7/933 üncü cumartesi gününden itibaren yir· 
mi gün müddetle müoail.asaya konuldu. Yeni bedel uyğun olur
sa Ağustosun üçüncü perşenbe günü saat on aitıda ihale oluna· 
caktır. Şartnamesini görmek ve daha fazla izahat almak isteyen
ler Trabzon baş mildüriyetindeki münakasa komiayonuna müra· 
caat etmelidirler. (3320) 

Posta Telgraf Telefon Binalar ve 
Levazım Müdürlüğünden : 

Telsizlerimiz ibtiyacı için 182 kusur ton gazoilio 6/ Ağus· 
los/933 pazar günü saat 14 de kapalı zarf usulile münakasası 
yapılacaktır. Taliplerin kanunun tarifatı dairesinde kapatılmış te
minat ve teklifatları ile birlikte Yeni' Postanede ikinci katta Le
vazım Müdürlüğü Mübayaat komisyonuna müracaat etmeleri ve 
münakasa tarihinden evvel her gün müracaatla bu baptaki şart. 
nameyi alabilecekleri ilin olunur. (3243) 

Posta Telgraf Telefon Binalar ve 
Levazım Müdürlüğünden: 

Posta Telgraf Telefon merkezlerimizin müsait olanlarına el 
ve divar ilanları asılma işinin aleni olarak müınyedesi 7 / Ağuı· 
tos/933 tarihine mUsadif pazartesi günü saat 14 de Yeni Posta. 
nede Levazım MOdürlüğti Mllbayaat Komisyonunda icra edile· 
cektir. 

Taliplerin bu baptaki şartnameyi görmek için şimdiden ve 
müzayedeye iştirak için de tarihi meıkurde kanuni teminatlarile 
Komisyon Rirasetine müracaatlan ilan olunur. (3242) 

İstanbul birinci iflas memurlu
ğundan: Evvelce Sultanhama.mm
da Suraski mağazası kar!ısında 
manif atora ticaretile me§gul olan 
J. Yakomis Efendinin İstanbul 
mahkemei asliye birinci hukuk da· 
iresi ticaret kısmmca 16/ 1/ 933 
tarihinde iflasına karar verilmiı
tir. 

Müflisin defteri tutulan malları 
bedeli tasfiye masraf mı koruya -
mıyacağı anla~ıldığından basit 
tasfivf! usulünün t~thikine karar 
verildiğinden müflisten alacaklı 

olanların 15-Ağustoa-933 salı 
gününe kadar alacaklarını ve iddi
alnrmı bildirmeleri ve bü müddet 
içinde alacaklılardan biri masraf· 
ları peşin vermek sureHyle tasfi -
venin adi ~ekilde vapılmasını İs -
tiyebileceği ilıin olunur. {5543) 

İstanbul 6 ıncı icra memurluğun 
dan: Bir borçtan dolayı Galata.· 
da Rıhtım caddesinde 71 ~ 
numaralı yazıhanede tahtı 

--
İstanbul ticaret müdürlüğün -

den: Rehin üzerine ödünç para ve 
renler hakkındaki nizamnameye 
tevfikan maaş cüzdanı mukabilin· 
de ödünç para vermek suretiyle 
icrayı san'at etmek için kendisine 
mezuniyet verilmiş olan İstanbul· 
da V ezne<:ilerde 80 numaralı ya • 
zıhaneyi kanuni ikametgah ittihaz 
etmiş olan Türkiye tabiiyetinde 
97 tevellütlü ve İstanbullu Süley· 
man izzet Bey bu kere müracaatla 
muamelatını tatil ettiğini ve işle -
rini tasfiye edeceğini ve artık ik • 
raz işleriyle meşgul olmıyacağmı 
beyan ederek mevcut teminat ak • 
cesinin geri verilmesini istediğin -
den yukarda yazılı muamelattan 

········ !····································o 
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M. M. V. SA. AL. 1(01\\ııı 
Yerli fabrikalar maın°1~bİ 

45,000 metre boz renkt: :~il 
kumaş kapalı zarfla J11U11 

konmuştur. İhalesi 24 ~ t 
933 pazartesi günü saat !.ııtıı 
Taliplerin şartname ve nıı J1l 
ni görmek üzere her gün "'~11 d 
kasaya iştirak edecekterıl<lil 
gün ve vaktinden evvel t~&~ 
teminat mektuplarının d ~I 
mukabilinde Ankarada ,,.. el 
SA. AL komisyonuna ve(~ 

(3127) 
:t. :.(.. :.(.. df 

M. M. V. SA. AL. KOM;t~ 
Yerli fabrikalar maınul~bi 

13.500 metre haki renkte ~ 
kumaş kapalı zarfla ıniill 

111
• 

konmuştur. ihalesi 26 teJ1111l f 
tarihine müsadif çarşaJll~,f 
saat 15 te yapılacaktır. .. .. go 
şartname ve nümunesını ~ 

üzere her gün Ankarada tA_:r' 
Satınalma komisyonuna Jllıı 
atları ve münakasaya iştirıJ> 
celderin o gün ve saatincleıı 
teklif ve teminat mekttlP 
makbuz mukabilinde meıJ.~' 
misyon riyasetine tevdi elıı..,ı:: 
leri. (3126) (P'-

M. M. V. SA. AL. KOl'J· 
Yerli fabrikalar manıl.lli.~, 

18,500 metre kurşuni ve ~ 
metre haki renklerde astıırlı 
kapalı zarfla münakasaY9 

muştur. ihalesi 26 temJlltlı 
tarihine müsadif çarşaD?~1 
saat 11 de yapılaeaktır. 'f 

rin şartname ve mümuneıı• d• 
mek üzere her gün Ankar" 
M. V. Satmalma Koıni9f 
müracaatları ve münkasaY' 
rak edeceklerin ogün ve sııııt 
evvel teklif ve teminat me1'ttl 
nın makbuz mukabilinde ıı', 
Komisyon riyasetine tevdi e~ 
leri. (3128) (2 

:t. :t. :(. 

J'O• İzmir Mst. Mv. Sa. Al.. CJ 

Müstahkem mevki ihtır' ~ 
48.784 kilo toz şeker kaptllıl 
münakasaya konmuştur. 

20 temmuz 933 perşembe Sil; 
at 16 dadır. isteklilerin Ş~" 

k h ··ıı' sini görme üzere er go f 
nakasaya girmek iç.in de 0 e~ 
vaktinden evvel teklif 91e ~ 
mektuplarını lzmirde MS · .~ 
SA. AL. KO. Riyasetine ıt' 
mukabilinde vermeleri. ( 

(313~ 

İstanbul Ticaret Miidiil''' 
den: 

Rehin üzerine ödünç ptlr:,e 
ler hakkındaki nizanına111 e6 
fikan maaş cüzdanı üzeriıı.,, . rv 
para vermek suretiyle ıC .,...e 

d. ·ııe '" ' at etmek üzere ken ısı td' 
yet verilmiş olan lstanb\1

6
6 

necilerde Kemer altında "1''~ 
ralı ynzıhaneyi kanun~. 11' ıe 
gah ittihaz etmiş olan f ııı' ~I~ 
sından 1878 doğuınh.ı J<el'e 
Mustafa Hamdi Bey bl.l "'ti 

l h 
. · 1'tlr, j 

racaat a yazı anesını . desJ" 

Tesis tarihi : 1888 _., hacze alınan yazıhane, masa 

dolayı kendisivle alakası ve ilişik· 
leri olanların haklarım aramak ü
zere birer hafta fasıla ile yapıl -
makta olan 3 ilandan itibA.ren 3 
ay zarfında enakt müsbitclerivle 
ml'.'!nailevhe ve vehut dairemize 
müracaatları ve. bn müddet b;ttik
ten ~onra mevcut teminat nkccsi 
kP.ndisine ia<le olunacağından ar
tık bu hantaki talep ve miiracaat -
lartn rHnlf'~m1 .. ece~i malum ol -
rıA.k üzere J-Avfivet ni~,,.mnamenin 
15 ;nci maddesine tevf:k ........ il;\n o· 

beyan ile teminatının ıa 1 tfl'l 
tediğinden yukarda yaıı ~et" 
leden dolayı kendisiyle ,e il' 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare merkezi : 1S1 AN BUL 

Türkiyedekl Şubeleri : 
istanbul ( Galata ve lstanbul ) Izmlr 

Samsun • Mersin . Adana 
Yunanlstandakl Şubeleri : 

Selanik. Kavttla. Atına. Pire 

ve sairenin füruhtu tekarrür eden 
18-7-933 salı günü aaat 12 clen 

.,, 13 e kadar mahallinde açık arttır
ma suretiyle füruht edileceğinden 
talip olanların memuruna müra -
caatları ilan olunur. (5535) 

1933 

Almanağı 
Bilümum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap· _. 

lan klişadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı. 
lstanbul matbuat cemiyeti 
tarafından tertip edilmiştir 

~~ ~ ı~ ~ ,mmm 11mıııi ~ı ı~~mı~~mımıı~~~~ıı~ı~]ll ~iillı~ıı~~ıııı~~ı~ı~,-FıJI Her kitapçıda bulunur 

lunur. (5527) 

k sı' , retle olursa olsun ala a 
1 

r-' ~ 
likleri olanların hakfarı~)e ,, ~ 
üzere birer hafta f asıla.;jbl''' 

1 
Asker? Fabrakalar llAnları 1 makta olan ü~ ilanda~.;b;te1'~ 

ay zarfında evrakı ınıı d,iı" 
Kırıkkalede Efrat koğuşunun 

ikmal ve mesken haline ifrağı. 
murnaileyhe ve yahut··ddet ~~ 
müracaatları ve bu Jll1l t 91" 

• Jlfl 
ten sonra mevcut teJll~ dile&e 
nin iadesi cihetine gı e tflil 
artık bu baptaki taleP ~ "I ti' 

ac"g ~ Tal iplerin şartname iç.in her gün atların mesmu olın1Y ·ııııı1 
öğleden ::onra münakasaya girmek olmak üzere keyfiyet. ıı; te' 

için ~e o gün teminat "ve teklifat,, il nin 15 inci maddesı~) 

Yukarıdaki inşaat kapalı zarf 
suretiyle 12-8-933 tarihinde sa· 
at 14 te ihalesi icra edilecektir . 

ile müracaatları. (3238) ilim olunur. (531 



TeJRKiVE 

Z:f RAAT 
BANKASI 

.. 

·DAoA 
BiRiKTiREN 

~ RAJ4AT-~D~R 
liarp Maliilleri ile Şehit yetimlerine 

dağıtılacak ikramiye paraları 
hakkında ilan: 

l\11. M. V ekiletinden: 
)tl' 

1 - 1485 numaralı kanuna tevfikan Harp maliillerile şehit 
ofa ınıJerine verilecek ikramiye parasından şehit yetimlerine ait 

h·t 11 kııoıınm 21 • Haziran · 933 tarıb ine tesbit edilen 38997 şe-
1 Yetioılerine dağıthrılmasına başlanmışhr. 

ti ' 2 
- Bundan başka 930, 931, 932 senelerinde ikramiyesini 

lli':•Yan 63~'l şehit yetimlerine de o senelerde emsaline verilen 
1 

ette ikramiye verilecektir. 

d,11 ~ - Bu ikramiyelere ait havaleler Ziraat Bankası tarafın· 
•cap eden mahallere gönderilecektir. 

b11~ - 22 • Haziran - 933 tarihinden sonra ikramiye talebinde 

~lt an şehit yetimlerinin hakları 934 senesinde yapılacak tev· 
ta Verilecektir. 

liarp$ M Mal?llere _ait i~r~miye paraları tefsir kararına göre 
~~}'fi alullerı tesbıt edıldıkten sonra iki ay zarfında verilecek 
~ve ayrıca gazetelerle ilan olunacaktır. (3130) (2910) 

lstanbul Tapu Müdürlüğünden : 
O· 

~%tı ~ırcmizc lüzumu olan "200,, çeki odun ve 12 ton kok kö 
hi~ ll~n alınması tekarrür ettiğinden talıp!erin 18 . 7. 933 tari· 
·~İtı:~~adif salı günü saat on beşte Sultanahmette Tapu dai· 

e ı rnUbayaat komisyonuna müracaatları. (3324) 

I"----------------------------"---- lstanbul Evkaf Müdürlüğü iUinları 

l',"1~ayrat Hademelerinin Hazirnn/933 vazifelerinin tediyesine 
•ilecek~~un on yedinci paıartesi günii başlan.arak üç günde ve· 
l~t'İaı ır. l lademei hayrahn bu üç gün zarfında behemhal şube· 

e hı"· 
uracaaUa istihkaklarını almaları ilin olunur. (3311) 

Ademi iktidar ve bel 
gevşekliğine 

karşı en müessir deva SERVOIN hıp
landır. Deposu, lstanbul'da Sirkeci'de 
Ali Rıza Merkez cczanesldir. Taşrayı 
150 kuruş posta ile gönderilir. lzmiı'de 
Irgat pa.znnndaki, Trıbzon'da Yeni Fe· 
rah ccznnele rinde bulunur. (509 l) 

rı Deniz Yolları işletmesi 
ACErtTALARI : 

Kadıköy • Köprübaşı Tel. 42362 
Sirkeci Mühürdar zade ham 

Telefon ; 22740 

ia~end~riye Postası 

ANKARA 
vapuru 18 - 7 - 933 sah günü 
11 de Galata rıhtımından iz· 
mir Pire • lskenderiyeye kal· 
kar. (3322) 

"H w 8 sw 
latanbul 5 inci icra memurlu • 

ğundan Satılmasına karar verilen 
Mak'ap, eğe, çekiç ve aaire 19-7 
- 933 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 13 ten itibaren Galata • 
da Makaracılar sokağında 30 nu· 
marada birinci açk arttnna ile sa· 
tılacağından istiyenlerin mezkur 
gün ve saatte mahallinde bulun -
maları ilan olunur. (5533) 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehass111 

Div;\ ........ ın N. 118 Telefon: 22398 

Sahibi, MEHMET ASIM 

Netriyat Müdürü: 1. Safa 
VAKiT Matbaası - latanbul 

Ankara Vili yetiıiden: 
Birinci Madde - Bedeli keşfi (226096) Hra ve (22) kuruş

tan ibaret olan Ankarada üç yerde yapılacak ilk mektep inşa
atı mukavelename tarihinden itibaren şartnamedeki müddet zar· 
fanda ikmal edilmek üzere ve kapalı zarf usulile 29 - 6 - 933 
tarihinden 20 - 7 . 933 tarihine kadar yirmi gün müddetle mü
nakasaya konulmuştur. 

İkinci Madde - Münakasaya iktidarı fenni ve itibarı maJile· 
rini isbat edenler kabul olunur. Bunu11 için münakasaya dahil 
olmak iıtiyenlerin : 

A - Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu olan ( 16957) lira 
(20) kuruşu Villyet ldarei Hususiyesi hesabına Bankaya tevdi 
ettiklerine dair makbuz senedini veya milli Bankalardan bi
rinin teminat mektubunu yahut Milıi esham mukabili Muhasebei 
Hususiyeden alınacak ilmühaberi ibraz etmeleri Jazımdır. 

B - Ticaret odasına mukayyet olduklarına ve itibarı ma
Jiterine ait bir vesika göstermeleri icap eder. 

C - Yetlerindeki ehliyeti fenniye vesikalarını yevmi iha
leden en az sekiz gün evvel Vilayet Başmühendisliğine göstere
rek münakasaya dahil olabileceklerine dair ya bir ehliyeti fen· 
niye vesikası almaları ve yahut ellerindeki vesikaların zirine 
şerh verdirmeleri iktiza eder. Bu üç şartı tamamen haiz olmı· 
yanların münakasaya iştirakleri şayanı kabul olamıyacağından 
teklif zarfları açdmıyarak kendilerine iade edilecektir. 

Üçllncü Madde - Münakasa evrakı keşfiye ve şeraiti mah
susasına tevfikan icra edilecektir. 

Dürdüncü Madde - Talipler 661 numarala münakasa ve ihale 
kanununun onuncu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapah 
zarfı 20 • 7 • 933 tarih ve perşembe günü saat 15 e kadar 
Viliyet Daimi Encümeni Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi 

edeceklerdir. 
Beıinci Madde - Milnakasa 20 • 7 • 933 tarih ve perşem· 

be gilnü Ankara Villyeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
Altıncı Madde - Evrakı keşfiye ve projeyi görmek veya 

daha ziyade malümat almak istiyenletin her gün Ankara Vila
yeti Nafıa Başmübendialiğine veya Encümeni Daimi kalemine 
müracaatları illn olunur. (3091) 

Hskeri lise ve Uru MeUeolere 
lnle~e nlrnınr 

1 - 1933-1934 ders senesi için lstanbulda bulunan Kuleli 

ve Maltepe Liselerile Bursa'da bulunan Bursa Askeri Lisesine 

Konya ve Erzincan'da bulunan Askeri Orta mekteplerine talebe 
alınacaktır. 

2 - Liseler 9, 10 ve 11 111, 2, 3,, Oncü. Orta mekteplerde 
6, 7 ve 8 ''1, 2, 3,, llncü sınıfları muhtevidir. 

3 - Liselerin muhtelif sınafJarana 600 ve Orta mekteplerin 
muhtelif sınıflarına da 300 talebe alınacaktır. 

4 - Almanca okuyan talebeler tercihan alınacaktır. 
5 - Liselerin 11. inci sınıflarına iyi Almanca bilen talebe

ler alınacaktır. Bu talebeler Liseyi ikmalden sonra yapılacak 
müsabaka imtihanını da kazandıkları takdirde Askeri mühendis 
ve Fen memuru yetiıtirmek iizere Al manyaya gönderilecelder 
ve müsabakayı kazanamadıkları takdirde harbiye mektebine gi
derek zabit çıkacaklardır. 

6 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesinden 
baıka giydirilmesi, techizatı ve kitapları bUkümete ait olduğu 
gibi ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 

7 - Liseyi muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler mü
sabaka imtihanına girerek kazandıkları takdirde Beşinci madde· 
de olduğu gibi askeri mühendis ve Fen memuru yetiştirilmek 
üzere Almanyaya gönderilirler. Buna arzu etmiyenler Harbiye 
mektebine fiderler. 

8 - BOtUn mekteplerle kaydü kabul mekteplerin bulunduk
lara yerlerde 1/Temmuz/933 tarihinde başlar ve Ağustosun bi
rinde biter. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa ders 
senesinin devamı mUddetince sivil lise ve orta mekteplerden 
nakil suretiJe talebe alınmağa devam olunur. 

9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askeri lise ve 
orta mekteplere kaydedilmek istiyenler l/Haziran/933 tarihinden 
Temmuz sonuna kadar bulundukları yerlerin askerlik şubelerine 
müracaat etmelidirler. 

10 - Mekteplere girmek için lazım olan şartları muhtevi 
kaydü kabul şartnameleri ve muhtaraları bütün ns\cerlik şubele
rinde mevcuttur.Talipler askerlik şubelerine ve askeri lise ve 
orta mekteplere müracaat ederek mezkur şartları öğrenmelidir-

ler. (2232 

Erzurum Posta T. T. B. 
Müdüriyetinden : 

875 lira bedeli sabıklı yazın otomobil kışın kızak veya araba 
ile mütekabil bin üçyüz kilo sikletli haftada üç sefer yapması 
meşrut Erzincan Bayburt arası postası takarrur edecek bedel 

haddi liyık görillünce yirmi doauz bu ay cumartesi ihalei kat'i
yesi icra edilmek üzer~ 9 · 7 · 933 den itibaren yirmi gün müd
detle münakasaya konulmuştur. T eminah kat'iyeden başka bin 
beş yüz liralık idari teminat alınacak ve talep vukuunda usuli 
dairesinde üç ayhk nisbetinde avans verilecektir. (3217J 
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Ziraat V ekiletinden : 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün teşrih ve teşribi marazi 

binalarının mefruşatta birr te tesisat işi 21 gün müddetle ve 
kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

Bu işlere a it münakasa şartnamesi, mukavelename, umumi 
şartname, mefruşat, ve tesisat fenni şartnamesi, keşifname ve 
pLinlar "30. - ,, lira bedel mukabilinde Ziraat Vekildi Yüksek 
Ziraat enstitüsü. bürosu müdürlüğünden a lınacaktır. 

Her talip münakasa şartnamesinde zikredildiği veçbile ehli· 
yeti fenni; e ve kudreti maliyesine ait ves katarla "40.000,, lira· 
lık taahbüdata girmiş ve bu taahhüdünü iyi bitirmiş olduğunu 

mübeyyin vesaiki komisyona göstermeğe mecburdur. 

Talipler kendi teklif edecekleri bedelin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde teminatı muvakkate mektuplarile birlikte ihale günü 
olan 20 - Temmuz - 933 tarihine müsadif perşembe günü saat 
l~ te Vekalet inşaat komisyonuna müracaatJarı ilan olunur. 

Eyi ve tam bir sihhat için 
muntazam bir hazmı !azimdir. 
Tatli müleyyin ve taami Jatü 
olan Eno's "Fruit Salt"' size 

(2944) 

bunu temin, mideyi takviye ' 

~ o:•;r:;a~;;z~~d; ' ~ 
- •" &ba/t " dpm IW barddlı • u ~ .,.. --. l •• d..utıund• /lir ıu.ıı-.. lıafıQı kl!"Hlır. ~ ~ 
~ .U.fnfox ECZA!tWW>E üTı.&.Li. ·- • 
O'l 

lı mak-Fılyos hattmm Fılyos Km. "162,200- 186,000,, ara11119 
u ııc .1 .. ı sım , , intaat ve ameliyatı kapalı zarf usulile mlinakasaya 
konu!muşhtr. 

Münakaaa 3017/933 taribine müaadif pazar gt\nü aaat 15 te 
Nafıa Vekaleti Müsteı3rhk makammda icra edilecektir. 

l\~.nıakasaya iştirak edecek taliplerin bu kabil Demir yolu 

İDiafıhm muvaffakiyetle icra etmiş mühendis veya şirket ve ya· 

bu,t talibin böyle bir mühendisle hissedar olması şartbr. Ba ıe· 
raiti haiz olmıyaolarm tektifleri nazarı itibare alınmaz. 

Talipler bu husustaki şartnameleri ellişer lira mukabilinde 
Ankara'da Nafıa Vekaleti Levazım Müdürlüğünde tedarik ede-
bilirler. (3093) 

L Qevlet Demiryo11a.rı ilanları 
!Samsun - Sivas hattı üzerinde Menteşe istasyonu civarmda 

365 inci kilometroda vaki taş ocağından çıkarılarak teslim olu· 

nacak 10000 M' balastın kapalı zarfla münakasası 7 / Ağustos/933 
pazarteıi günü saat 15 de Ankara idare merkezinde yapılacak
tır. 

Tafsilat Ankara ve Kayseri 

lan fartnamelerde yazılıdır. 
veznelerinde beşer liraya sah· 

(3295) 

Es!tişehir Hoşnudiye mahallesinde Kütahyalı Firari Karabet 

Hosepyana ait olup şimalen Tüfekçi Vasiliki ve mahdumları ce

nuben Semiz zade Abdurrahman şarkan Demiryolları arazisi ve 
garl,en Kurt zade Ömer Ef. arsalarile muhat 1025 metro mu-

rabbaı yerin 113 hissesini teıkil eden ::s41,67 metro murabbaı 
mahalle sahip servili Osman oğlu Mehmet Ef. varisleri olan re

fikası Aftke, kızlan, Lütfiye ve Saniye Hanımlar ve oğullan Ha

san, Ihsan, Ali, irfan Efendilere ait arsa Devlet Demiryolları 
idaresinde 929 No. lu istimlak kanununa tevfikan istimlak edil
meltlledir. 

Varislerin maballi ikametleri meçhul olması dolayisile tebli
ğat ifasına imkan hasıl olamadığından işbu ilin tebliğat maka-

mına kaim olmak üzere neşir edilmi~tir. (3298) 

' 

ıstanbul Belediyesi ilanları _, ______ _ 
Belediye Kanununun l 5 inci maddesinin 9 uncu fıkrasına 

tevfik.aR lstanbul Limanında çalışan istimbot, Motöı:bot, Muş ve 

emsali gibi makine ile müteharrik olan küçük vesaiti nakliye ile 

ye1ken ve kürekle müteharrik vesaiti bahriyeye iıleme ruhsat

namesi verilmek üzere kendi iskelelerinde tescilile numara pila· 
kası itasına başlanalmıştır. 933 senesi Ağustos sonuna kadar tes· 
cili yapılmayan Ye işleme ruhsatnamesi olmayan merakip sahip-
lerinin ayrıca cezalandırılacağı ilan olunur. (3314) 

Zamana uymak lazım 

Ayakta durabilecek yer bile bulun· 
mayan bir sabah Tramvayında res· 
mini gördüğünüz Kadınlardan Beşini 
bir arada tasavvur etmek hem gayrı 
kabil, hem de gülünç olur, digilmi ? ..... 
Evvelce Tramvay, Tiren ve Otubüs gi
bi vesaiti nakliyenin bulunmadığı bir 
zamanda bu tarzda giyinmek bir mah
zur teşkil etmiyebilirdi, çünki o zaman 
ya yürümek ve yahutta hususi araba
Jarla seyahatetmek adetti. 

Demek otuyorki; icatları sırf f nsanfa• 
rın daha rahat yaşamalarını istihdaf 
eden Asrımızın terakkıyatına uymak 
mecburiyetindeyiz. 
Bugünkü Meskenler buna en güzel 
bir delil teşkil ederler. Böyle Asri bir 
Mesken için temamen Elektrikle çalı· 
şan Otomatik FRIGIDAİRE Suguk Hava 
ve Buz Dolaplarından daha rahat bir 
icat tasavvur edilemez. 

VE Şsı 

_ OTOMATiK SOGUK HAVA DOLABI 
Geoeral 'Motor mamulatı 

1 

Türkiye Ziraat 
Bankasından : 

Ziraat Bankası Müfettiş namzetliği için 14 - Ağustos - 933 p•· 
zartesi günü sabahı saat dokuzda Ankara ve Istanbul Zir••t 
Bankalarmda bir imtihan açılacaktır. imtihan neticesinde muf•f
fakiyet ihraz edenlerden (6) Müfettiş namzedi alınacaktır. 

Müsabakaya iştirak edeceklerin ''Mülkiye., veya "Yüksek I~ 
lısat ve Ticaret mektebinden ve yahut Hukuk Fakültesindel' 

mezun olmaları lazımdır. Müfettiş namzetlerine "140" lira rıı•Jf 
verilir. imtihan programına ve sair şartları havı matbualar: f>.O" 
kara, lstanbul ve lzmir Ziraat Bankalarından tedarik editebilit• t 

Talipler bu matbuada yazılı vesikaları bir mektupla berabe t 
Ankara'da Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti Müdürlüğüne oi~•f~ 
10 · 8 • 9.l3 günü akşamına kadar göndermek veya bizzat ,e 
mek suretile müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (:1211) 

Usküdar Amerikan Kız Lisesi 
l\ lektep eylülün 18 inci pazartesi saat 13,30 da açılır. Lise kı smından 

maada mükemmel ticari ve e\· idaresi şubeleri ,·ardı r. 
Leyli talebeler bir aile hayatı yaşarlar. Ahlak ve hüsnüh :ı. le son derece 
ihtimam edilir. Darülfünun bakaloryasına hazırladığı da bu sene ınezurı 
olup bakalorya iıntihanlarm:ı. giren hanımların ınuvaffaki yeti le sabitlİt 
Ücret dört taksitle verilir. Fazla malumat almak için her zaman mektllP ıı 

~ 
•J:>u tş l;e 

,.e :ı~ustoştan itibaren Sah ,.e Cuma günleri biz1.at mektebe t ) il••••• müracaat edebilirler. Telefon: 60474 (520 

Posta T. T. Binalar ve Levazım ii 11•11: l~ii.?, 
indi'P. 

• 

•]pekiş kravafla
rınin dtLşünebi· 
leceğiniz lier 

==: Rengi Vbrdu 
5516 

, 
müdürlüğündeJ1 • 

eıeo 
1 - Mübayaası muktazi 50,000 tane 2 numarah por• 

fincan kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. . je" 

2 - Mezkur fincanların 17-Ağustos 933 tarihinde ihııle•;0,. 
ra edileceğinden taliplerin şartname almak için her gün ş•~.,,t1 
medeki tarıfat dahilinde ihzar kılınacak teklifname ile telll~r' 
ihtiva edecek zarfları tevdi için de mezkür ~arihe müsadif ıııt• 
şembe günü saat 14 te lstanbul'da yeni postabaoede ıatı~9) 
komisyonuna müracaatlar~. (26 


