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ır gunun uç ens· 
rıtene fotoğrafı 

"'-~İill gazetelerde !U üç haberi yan
!"tlll -udum. 

Birinci haber !udur: 
liiikumet beı senelik ıanayi progra

~111 tatbik için Millet Meclisinden 35 
~Yon lira istiyecek. Birinci sene faaJiye· 
•. latılıunak için Sümer Bank namına 3 
~l1on liralık obligasyon çıkarılacaktır. 

ikinci haber: 
. '8urd• açılacak yün iplik fabrikası 
~ Zir:ıa! V ckiılcti de çah§nccl<tır. Beş 

1 ~elik planın iyice tatbiki için koyun 
le Yiin cinsinin düzeltilmesi için faatiye-

• il reçilecektir. 
Oçüncü haber: 

ı.ı~ bin oğlak derisinin Fransadan 
r<111tsine müsaade edilmİ§tİ! Son za

- ııılarda Fransa icin verilen bu müsaa· 
ııirı Ameriluıya da verilmiş olduğuna 

_ .. r alan deri tacirleri endişeye düı-

ltr, ticaret odasına baı vurmuşlar 
·· satta bulunmuılardır. . "" 

-~~ üç haber bugünkü sanayi haya~· 
•• 12 üç enstantane fotoğrafıdır. Bır 

, 'İittde üç cepheden bu fotoğraflar kadar 
~le aöaterecek vesikıı az bulunur. 

- k Bu Ü~ resim bize gösteriyor ki, Tür· 
- ~Ye sanayi faaliyeti henilz bir yapı ye• 

. "• benzemektedir. Burada kaynaı;an 
~r faaliyet var. Fakat bu faaliyet henüz 

't ~tulnıu,u bacaların ça1ı1ma11 deiildir. 
t lır tarafta plan hazırlıyanlann ve kendi 
l'ı1anna bir kö§ede ba§larma bir 

t
ç tahta parçası koyarak, ve yahut bir 

ıı ç gaz sandığını biribirine ınıhlıyarak 
- liibeler yapan adamların çalıımaııdar. 
- . Devlet henüz mevcut aanayiin yüzde 

ni elinde bulundurmaktadır. Kuru· 
büyük sanayi için devlet otoritc$İ 

il ve Ler.ıp hazırlıyor. Geri kalan 
- ~da münferit ellerin tuttuiu çapa top-

, il kazıyor. Elle itliyen alet henüz ta· 
t kartmnda tam makinele~memit de· 
tte bir hüviyetle ne yapacağını kesti· 
'yor. Çünkü atelye baıına vasati 

le nihayet üç kiti dü§en bir sanayi 
eti makine dcvrinegirmi§lİr dene· 

Lakin Luna bu §ekliyle mut 
nayıı.,:1,:L ,.J..nın:11. uıze-r 

· ':- Si~ ıanayiletmcnin ne olduğunu 
Yorsunuz. derler. 

ilaçlı yumurtalar 
bugün açılıyor 
Yumurlal:ırm en az altı ay taze 

olarak muhafazası için bir ili.ç bu· 
lan Kasr.mpaşalı Hasan Efendi 

6 ay evvel bir tecrübe y::ıpnuş ve 
40 kadar yumurtayı bir heyet hu
zurunda ili.çlıyarak ticaret odası 
kasasına koymuftu. 

Has'ln Efendinin arzuıu üzeri· 

ne yumurtalar Mart bafında açı-
lacaktı. 

lıtanbul ticaret odaıı idare hey-

eti geçen haftaki toplantı~ında 
yumurtaların bugün öğleden son
ra saat ikide açılmuına karar ver
miş ve Hasan Efendiye de bir 
mektup yaz1rak davet etmiştir. 

Bugün ticaret odası idare hey· 

eti azaları ile yumurta tacirleri ve 

Hasan Efendi önünde mühürlü 

sandıkta bulunan yumuratlar a· 

çılacak ve birer birer kontrol edi
lecektir. 

Hasan Efendinin ilaçb.dığı yu· 

murtalar taze çıkacak olursa yu
muı·ta tacirleri Hasan Efen diden 

ilacını satın :ılacaklardff. 

Yasak 
Otuz yaşından aşağı 

kadınlar ... 
Emniyet müdürlüğü lokanta, 

kahve, gazino ve emsali yerlerde 

30 y14ından &§ağı kadın çalıştırıl· 
masını menetıni§tir. Bunun üzeri· 
ne otuz yaşına kadar olan kadın· 
lar lokanta, kahve ve gazinolar
d :m çıkarılmışlardır . 

Aldığı müsaadeyi kul
lanmayan tacirler 

Bir çok tacirler ve çiftçiler Zi
raat vekaletine müracaat ederek 
kontenjan h1rici, tohum ve ziraat 

alat ve edevah ithal için müsaade 
almaktadırlar. 

Ancak bazı tacirler ve çiftçiler 

münade üzerinden uzun müddet 
geçtiği halde bu tohumları ve zi
raat aletlerini ithal etmemişlerdir. 
Ziraat vekaleti bunun üzerine ye

ni bir karar ittihaz etmiştir. 
Bu karan göre bundan sonra 

Ziraat Vekaletin.den müsaade a· 
lan çiftçiler veya tacirler tohum

ları 3 :ıy ve ziraat alat ve edevatı
nı da 4 ay içinde muhakkak su· 
rette ithal edeceklerdir. 

İthal etmedikleri takdirde hak
Mayıs başında Viyanada espe· larmı k1ybedeceklerdir. 

ranto kongresi toplanacaktır. T 

Milletler arasında 
ticaret dili 

ramvay ücretleri mınta
Esperanto lisanı ile yakınd:ını 

alakadar olanlar bu dilin ticaret kaya göre verilecek 
lisanı olarak kabulü için uğraş· Tramvay biletçileri ile mÜ!teri-

mlktadırlar. Bu kongrede de bu ler arasında sık sık münakaşa ve 

mevzuu bahaolacak ve bunu tat- ı gürültülere sebebiyet veren bir me
biki görütülecekbi. sele belediye ile tramvay !İrketi a· 

Bu kbngı'eye Tütk ticaret oda- ı-:ıımda yapılan müzakere de hal
ıarı naınına1atanbul ticaret o ası ledilmi,tir. 
davet edilmİ§tir. İstanbul tİc3ret Tramvayların ikinci mevkilerin· 
odası bu kor.arede Viyana ticaret de 1- 2 mıntakanın ücreti dört 

• • • 'O 

8iay::ı. ot •t - . • odasının memleketimizi temsil et· buçuk kuruştur. Yolcular bu pa· 

t 
ua on e yapacagı ı'ı progra• 

~da bütün kütleyi kendisiyle bir bu· mesini rica elmİ!tİr. rayı tam ödedikleri halde §İmdiye 
e ~br. Çünl&ü büyük ctori!cnin gire- - kadar biletçiler ellerindeki ka-
e ~:~ İf her balamdan l<nr c:lccek bir hal- d~ r.çılacak f~rikan:'." sağlam esaslara1 lemlerle İ§aretli mıntakanın so-
- ır, gore lnıruldugunu gostermektediı·. Buna d d .... '} l 1 · t d ..... 

. 8una vatandaşı hissedar y~pır.ak, es· mukabil ~~nsad~n gelecek 25 bin oğlak- nun a egı , yodcu arın 1s e ıgı 
d~n sade alan devletin bugü, verme la kendisıru bahtiyar sanan, ve Amerİ· yere vuruyorlar ı. 
~~Yelinde bulunduğunu anlatm:ık it)kadan gelecek. derilere kar!t dit biliyen Yolcular biraz sonra söylediği 
tıyle de manalıdır. Vergi alan, a~İ;er ıns:.ırlar da nihayet Türkiyede ayakkabı yerde inmekten vaz geçip te mm• 
•n devlet otoritesi yann için hal::'"' re· : ~e:ıayiinin bueünkü terneJJerini te,kil et- tak:mın sonuna kadar gitınek iste· 

. .._;:;e:, iı~m1 aidadalet~ koruy~, 'e :;.e~~d:.· d b. dikleri takdirde yeniden dört bu-
lc nu ar an ıran bır müenese o- ur ıye e ır kunduracılık ve kundu- çuk kuruc daha ödemiye ınecbur 

e ca tar. ra fabril:acdığı İnlciıaf halindedir. Fakat :s' 

• • • Bu iş mamul maddeleri ayaklara göre tutuluyorlardı. 
M" f · · ı ek ~eki" • ı Meıeli. Emin.önünden binen bı'r . un erıt çalııan aanayi büyük bire•! em • ını anıca bu aanayiin ne ka· 

_ °"İtenin nüfuzuna muhtaçtır. Münfc- 1 dar temelsiz bir halde olduğunu ve milli yolcunun elindeki bilette Sultan• 
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1-lastane 

Filistin le 
. ,.. 

tıcarı 

On be§ :ıenedenbeı-i, mcmlcl::?timizin 
dört buCAEındn yeni ye:ıi yollar açılıyor, 
'ıyeni yeni binalar yapılıyor, mektepler, 
hastaneler yükseliyor. Bütün yapılar, 

m Ünase be timiz 1 bütün ha um~~n devlet.in. cser~.diı·. ~ier 
jiyi, devlet ~ucssescleranan butçelenyle 

Mart &onunda Filiıtinde Telav· meydana gchyor. 
· d b 1 ·ı 1 b' k 1 Bu on beş sene zarfında, lstanbul be-

vın e eyne mı c ır panayır u· ' . . 1 b ld h ı· · · yt 
lcdıycsı de, stnn u a ay ı ıyı şe er 

rulacaktır. Bu panayıra Yunan yaptı. Parasızhğınn rağmen, bütçenın 
ve Bulgar hükumetleri pek fazla vüs'ati nisbetinde, yollar yaptı, mektep· 
ehemnıiyet vermektedirler. lıer açtı, hastanelerin imarına, inkişafı-

Memleketimizde Türk m!.lları 1na, binalarının büyÜmcsine, güzelJeş
için yeni bir mahrec olan Filistin mesinc yardım etti. Bütün bu gayrete 
·ı L d · • ra 'tmen 1stanbuldaki hastane ve yatak 
ı e yah&n an tıcari münasebet te· .. ' . . k"f. ı d•v• 1 

. t k . . f ı· . adedımn, ıhtayacn a ı geme ıgı an a· 
mın e me ıç.n aa ıyete gecmış· 1 . • , ~ıyo~ 
tır. •. . . . . Ortaya bir fikir atıldı. Gü~el ~ir fikir: 
. Es.asen F ılıstın memlekehmızle I Tele:~n şirk~tini~, abonelerane ıade e

tıcarı muamele yapmağı tercih et- decegı para ıle bar hastane yapmak. 
mekte ve Türk m:ıllanm daimi 1 Buna, herkes, derhal taraftar çı~
surette teşhir için Telavvinde bir tı. ~irltetten alacağı olan ~bonclenn 

. hepsı, alacaklarını hastaneye bırakıyor• 
panayır ın~ası hükumetimizden lar. 
istemektedir. ı Peki amma, lstanbul halkı, on beı 

İstanbul ticaret odası bugünkü ı;enc znrfmda, şehirlerine bir hastane 
idare heyeti içtimaında bu mese· 1 yap~mnzlar mıydı? 
leyi de müza~ere edecektir. 1 Gurebada, istenildiği kn~ar hasta yabrı· 

lktısat Vekaletine ele mür:ıcaat laınıyor yatak yok.Hasekıde lohusalar ya· 
ederek Telaviv ile yakından müna taklnrdıı ikişer ikişer yatryo~ d~~ildiği za• 

b t t · · · b l l d nıan herkes acınıyor, herkeı;ın ıçı yanıyor. se e emın ıcın azı ta ep er c . . . k ~ !herkes acınıyor, herkeşın ıçı yanıyor • 
bulunaca trr. Herkes vah vah! diyor. Amma bu ka-

Oda bu maksatla ihr~cat tacir- dar. Kuru kuru çaylarda ıenin için bo
)erini yakında bir toplantıya da- ğulayım! Ve koca lstanbulun altı yüz 
vet edecek, Türk tacirlerinin arzu- bin nüfusu, bir hastane yapacak .. para 

l . nı teshit eder k k-1 t b·ıa·. taphyamıyor. Senede, balo ve musame· 
aı ı e ve a e e ı ı h' d -·ı 11. b. ı· h lln relere ıç egı se c ı ın ıra veren a • 

recektir. mız, bu on be~ ıcne zarfında ayda kırk 

D
. . . para vermiş olsnydı, mükemmel bir haaa 
ıspanser ıstıyen tane ynpılırdı. Şu Jstanbul çok ıeT 

köylüler öğrendi runma, keyi~aiz, eğlencesiz 

1 d B 1 l . • yardımı pek öğrcncmedı. 
Cata ca a u a ık nahıyeııne . . . 

b
-. 19 k .. " h l h. 1 - Efcndım, bcledıye tayatro yapaca· 

ta ı oyun mu tar arı n:ı ıye _ h , 
gına astnne yapsın .... 

merkezinde bir dispanser açılma· E b ı d. ı z mu··esıe \•et amma, e e ıye ya nı • 
sını istemektedirler. Bu hususta satı sıhhiyenin taııliıine ve terakkir.ine 
vilayete müracaat edilmiştir. çalışmakla mükellef bir teıekkül değildir. 

Belediye hıastaneyi düıündüğü kadar, tİ· 
yatroyu da düşünmekle mükelleftir, ba-Ti car et odasında 

T
. d ,.. 1. . loyu da, ban da ... 
ıcarel o ası umumı mec ısı . . . _ 

.. . ... - . 1 Fakat halk, hız, 1ıan cglence tarafını de-
çarş:ımba gunu ogleden sonra lı· ğil, biraz da hayır iılemeği dü!ünmeli 
caret odası salonunda toplanacak· değil miyiz? 
tır. SeUimi izzet 

Bu toplanhda odanın yeni faali

yeti görüşülecek ve h:\zı müraca

atlar tetkik edilecektir. 

Muhtelit mahkeme 
heyeti gitti 

Anıerikalı seyyahlar geldi ~n. yedi da\·aya ait 300 e yakın 
27 bin tonluk Avusturalya İs· şahıdı dinlemek üzere Türk -

minde bir seyyah vapuriyle dün 1 Yu~an muhtelit hakem mahkeme• 
akşa:ın şehrimize yüzden fazla A- 1 sin.n İzmir, Midilli, Pire, Atina 

merikalı seyy:h gelmiştit. Sey- 1 ve Selaniğe gideceğini dün y~z
yahlar bugün şehrimizi gezecek· mıştık. Umumi ~janımız Emin Ali 

lerdir. ı Beyle mahkeme ajan ve hakemleri 

L hl T .. k. k A .., t 1 dün Çitadı Pari vapriyle Midilliye 
e er ur ıyeye agı hareket etmişlerdir • 

satmak istiyorlar 
t 'el'Jllayeler daima planlarını kendi olmaktan ne kadar uz.ak bulunduğunu ahmede İ!arel edilmişse yolcu 
"'•lltl · · · • ı yoruz H Polonyanın tanınmış firmaları . erını düıünerek çizdikleri içın an 1 

• arn maddesi dı§ardan gelen ikinci mıntakanın sonu olan Beya· 
ı:-----ıı _ ASKERLiK f 

l~~ varlığı içinde çok defa bir nevi bir kundura sanayii Türkiye için ıeref zıda k~dar gidemezdi. Bundan İstanbul ticaret odasına müracaat 
d~ite hruini almıtlardır. olmaktan uzaktır. Hayvan yetiıfüen . . l ederek Polonyadan memleketimi-

~ 8ııdeki münferit sanayiin böyle bir memlekette deri ve lcöıele sanayİinin sonra hıletçıler, yolcu arın iste • ze ihraç. edecekleri kağıt mukabi-
r r alcil>ete gitmediğini kimse iddia ede- yarı ihracatt:ı halinde bulunması yalnız dikleri yerleri değil, verdikleri 

~ ,. 1 linde Türk malı satın ~ıacaklarını 
t ~: · Onun için mevcut münferit sanayi· mana:;:z değ:!, ayni zamanda zararlı bir paraya göre son mıntakayı i!aret· 

e-"'Yarınki taazzuvlannın devlet mefhumu- i~tir de. leyeceklerdir. bildirmİ!ler ve buna imkan olup 
• rahatsız etmiyccek bir tekilde inkiey~- Bu takd. d ) lar tramvay olmadığını sormuşlardır. 
rrı.ı f d'd . . B .. . ır e yo cu 

un ı en teman etmek zarureh var- u uç haber üstünde daha fazla tahlıl d .... • r d k latan bul ticaret odası bu müra-
.• Mesela ziraat \'ekaletinin açılac:ili ı yapmak istemiyorum. lkusat hayatımız- egıı ırıne en ~ey:ı. te rar p~ra 
~ ~abrikaaına yerli ham maddeleri dl\· ~an aldığım bu üç enstantane fotoğraf vermeden verdıklerı para~a gore caattan veka!eti haberd'lr etmiş 
ıyı, . daha olgun, daha üstün bir ka-1 11ı.ıgünün mnnzarasını anlatmıya kafidir. mıntakanın sonuna kadar gıdecek- ve ne yaprlmak lazım geldiğini sor-

e halınde vermeyi dü!ünmesi Bursa· Sadri Etem lerdir. J muştur. 

DEHRi Efendi Nasıl Görüyor? 

_.._ __ 

c t HICIJU iti IUlllllU?UlılllillllllllllllilTI IHlQIUWU:ı&U i:_., 

Kadıköy askerlik şubesinden: 
Kadıköy askerlik §Ubesindcn Bostan• 

c.ıdn vükela caddesinde l&mail pa§3 köş· 
künde oturup bilahare nereye gittiii 
meçhul kalan ihtiyat nakliye mülizimi 
Agah Efendi oğlu 308 doğumlu Ahmet 
Şükrü Efendi (1271) lstanbulda ise ilan· 
dan yiı-mi dört saat sonra ıubeye gelmesi 
taşrada ise en ynkın bulunduğu askerlik 
iubcıi vasıtasiyle müracaat etmesi aksi 
takdirde kanuni takibatta bulunulacağı. 

. ~ Dehri Efendi, artık kı, hızını ıeçir-J . . . Şiddetli soiuklarcian ıonra ... . . . Ha\'alar açmı§, gü:ıe§ uörünmÜf, 1 . . . F;..bt c,e:ıe hnva yüzünü çevirdi. Dehri Efendi - Galiba aen babalan-
henten hemen bahar aelmiıti. Çiçekler Kıt acri dönüyor. tnızm sözünü gnutuyoraun. Mart clalıa 

bile açmııtt... yeni girdi. Mart adama kapıdan baktı. 
nr, kuma kürek yakbnr. 



Günün siyaseti .. 
Habsburglar 

Cenera:l Metaksaı vektiyle M. p t ı b . . . ı· d Ge emiyecekler 
Venizelos ~ktidar mevkii~de ~ken 1 e ro ' enzın Jspırto ve emsa ın en Son günlerde Hnbsburg hanedan: 
en kuvvetlı muhalefet reıslerın • ' Avusturyaya iade olunarak yeniden 

den biriydi, ı·sıı·h aA k e e alınacak ta oturmaları meselesi ileri sürüldiİ 
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Yunanistanda mu
haliflerin endişesi 
-- (Bcı§lnakııleden devam) 

Vergısı de böyle bir hadisenin bu tırada ,~ 
M. Ç:>.ldariı başvekil olduktan bulmıyııcağı anlaşılıyor. 

sonra da kendi fırkasına mensup Ş h d du··n Avusturya faşistleri yani HeimwJi 
bir nazır ile hükumete ittirak te ey· e ir Meclisin e karar verildi Jerle Avusturya katolikleri umumi kraliyetçidirler, Bunlarla Dolfüs b~ 

lemitti.' Fakat M. Venizelosa yap_ı· Şehir meclisi dün öğleden son· 1 Binaenaleyh hbabette kullanı· on dakika tatil edildi. ikinci cel· metinin Avuı;turya istiklalini muhtıl 
~an suıkastten sonra M. Çal~:ırıs 

1 

r~ ikinci reis vekili Necip Beyin 1 lacak ispirtolar istihlak resmin· ıe birinci reis vekili S:ıdettin Fe· edebilmek için kraliyetçiliği ihyaya t" 
ıle ":""'~ında haııl olan noktaı na• reisliği albnda toplandı. Geçen den nıuaf tutulmalıdır. Sanayide rit Beyin reisliği albnda açıldı . buriyet hişsctmeleri çok muhtcme!d! 

zar ihblafmdan dolayı n::ızırını celsenin zaptı okunduktan sonra, kulbnılacak İspirtolarm safının Üsküdar, Beyoğlu, Eminönü, Be· Fakat bu harekete muhalefet cd 
hükumetten çekti. rontken tedavii amı"ka edevatı beher kilosundan 12,5 ve boyalı· . d olanlar pek çoktur. Ve bunların ilk ıiktaş kazaların a vazife görecek fındn Almanya bulunmaktadır. 

Bununla beraber misak hakkın· mübayaasına m::ıhsus dört bin Ji. sının beher kilosundan 7,5 kuru• olan bı'n.. tahriri ve a•1-erlı'k ,; "" .,:K Titülesko da geçen yaz, küçük i 

da son kararın alınmasında M. rahk bir tahsisatın 934 senesi alınmalıdır. Resmin oktruva meclislerine i,tirak edecek ma • devletleri namına Hamburg hanedan: 
Metaksasın oynadığı rol bir nevi bütçesine ilavesine dair sıhhat i§· kanunun ilgasından itibaren a· hallat azalarının intihabına ait iadesi takdirinde Romanya, Çekoslo 
tavassut rolüdür. leri müdürlüğünün tezkeresi oku· hnması meselesine gelince; en· makamın teklifi kıbul edildikten ya ve Yugoslavya devletlerinin dl 

Acaba M. Venizelos ken<liıine narak bütçe encümenine hav~le cüınen bunu gerek hukuki ve ge· sonra Nakıye Hamın ve Kemal seferberlik ilan edeceklerini ve Habst 
can düıımanı olarak telakki ettiği edildi. rek id:>.ri noktai nazardan muva- S l h 1 . .. t k d'k hanedanının gerek Viyanaya, gerek :ı- b 1 G a i ey erın mu§ ere en ver ı • teye avdetlerini bir harp sebebi 
ceneral Metaksasın yaptığı öy e eçen celsede, belediye hudu· frk gör:memiıtir.,, lerı' b"ır takrir okundu. cnklannı söylemişti. 

bir tav'.lSsutu nasıl oldu da kabul dudu dahilinde istihlak olunan Mazbatanın okunmasını müte· Bunda, abonelere iade edile· Habsburg hanedanına kar§ı du 
etti?. petrol, benzin, İspirto ve sair akip Nazmi Nuri Bey ıöz aldı. cek telefon ücretlerile lstanbulda bu umumi nefret Fransa ile ltalyantl'. 

Burası biraz tetkik ve tamik 
0

• mevadı müştaileden istihlak res· Sanayide kullanılacak ispirtobr- bir hastahane tesisi yolundaki bunlann iadesine yardnn ebnelerine 
lunacak b'r noktadır: Eğer M. mi almması hakkında heup itle· dan alınacak resmin biraz indi· teklifin memnuniyetle karıılandı· ni olmuıtur. Tahta ,,....., olan ~ 
Venı'zelos misakın meb'usan mec· ri müdürlüğünün tezkeresi mülki· rilıneaini istedi, fakat mazbata b'ld' .1. b kl'f' b" dük Otto'nun ltalya hududu dnhiliJ, .. . h l d'l • t' h . k b l ğı ı ırı ıyor, u le ı ın ır an Tirolden ihtiyatınzcn bahsetmesi ise 

11.sı'ne sevkini tehir ettirerek tadi- ye encumenıne ava e e ı mış ı. eyetı urnumiyece aynen a u e· l ku d f'l ık 1 . • 
M ık. . . k f evve vve en ı e ç arı ma ışı yanın onlardan yüz çevirmesine saa 

ıaA t "ıcrası ı· rı'n devletler nezdı'nde ü ıye encumenı ey iyeli tet· dildi. ·1 1 d' . . l k d 3. :r ı e be e ıye rıyaaetınin a a a ar muıtur. Bununla berab~r Frnnı;a ve 

teıı.ebbu''sat yapılm-:.sı ııeklinde ı'le· kik etmi,, mazbatasını heyeti u· Eğlence yerlerinin muayyen l . d :r ~ o maaı istenıyor u. ya ı;iyasilerinin birçoğu Avuslu 
l'İye sürdüğü fikir üzerinde mu• mumiyeye göndermiştir. kapanma saatleri haricinde mü· Takrir okununca azadan Sadi Almanyaya iltihakına mani olmnl< 
vaffaıkıyetli bir netice alabilece- Mazbat:ı.da den:liyordu ki : essiselerini açık bulundurmak Bey söz "'ldı: Habsburcları iadeden başka çare bil 

:ö'ıne hükmu··e~·eydi hiç tıüphesiz - Makamın teklifi, kanunda istiyenlerden günlük ve munzam k madığına kanidirler. ıo M) :ı- "- Belediyeye ait bir ha kın 
bu tarzda bir tavassutu asla kabul yazılı aza.mi haller üzerinden ve resimlerden baıka her gece için Avusturya ile yapılnn Sen Cermen 

d h 1
. .. k ·1 ta ta 'f . b . 

1
. · 1 teberrüu kasti varsa telefon abo- a.ri&tan ile yapılan Triynnon muab 

etmezdi
.. F-J-at Yunan ba,vekı"lı' u u ıye resmı anunun ı gası • n enın eş mıs ı resım a ınma11 k :ı.K • nelerı"n'.n paraları ııahs' m h "'.k ı· ri Habsburglann ıa' des' e •~ı hı'ç 

rihinden itib-:ren istihlak resmı muvafık olac'lğına dair hesap :ı- ın su~ M. Çaldaris ile hariciye nazm d" dır, belediye bu hususta bir karar kaydı muhtevi değildir. Yalnız 192 

k 
alınmasını istihdaf etmekte ır. iı:.leri müdürlüğnün tezltereai M. Maksimos bu fikre arşı çok l' veremez. Pııristc toplanan sefirler konf~ 

şiddetli bir mukavemet göstermiş· lap:rto hariç olmak üzere tekllif mülkiye encümen'ne havale edil- Hbsburglann inde olunmalan içill 
veçhile yani petrolun beher ki O· mişti. Encümenin bu mesele Dedi. Takrir sahiplerinden Na· rar ve.-miı, b:.ı karam Fransa, l 

tir. ıundan 20 para, beyin vesairenin hakkındaki mazbatası da oku& kıye H ~mm cevap vererek bazı a· tere, ltnlya, Belçika sefirlerindc11 
Hatta Yunanistandan gelen ba· kilosundan ı, mazotun kilosundan du. Encümen, gece iki buçuktan bonelerin bu teklifi kabul ettikle· ka Amerikalı bir müıahit de iıt~ 

zı hususi haberlere göre M. Çalda· iki kuruş alınması encümence mu· sonra açık bulundurulm'ltsı isteni· rini gazetelerin de alk19ladığı bute mi~ti. 
ris M. V enizelos ile muhalefet arka vafık görü!mü9tür. lapirtoyı. ge· len barlardan yüksek ruhsatiye a· tebbüse belediyenin de müzahe • Bu karan veren dört devlet, h 

d ı · l takd' · d ,.,; dnlı:ikn onu feshedebilirlerse de l.f 
aş a.nnın 11rar an ırm e lince haddi azami olan kiloda 20 lınması suretiyle muavven za- ret gö:;tennesinin doğru olacacını .,. 

l 1 d 
J_J_ ;::ı= b'l.lr l ~ iadesini ~ ~ıriilc~ knnıı 

"timdiye kadar dahi i iş er e kurut, ispirto inhisar verg:leriyle mandan sonrı. açık kalabilmeleri soyle i ve taıuır mak w.o. lio.Tc.lo hıra sebebiyet verecegı açın 'böyle b• 

yapm":>.dığı bir şeyi yapmak mec• mükellef tutulmazdan evvel der· imkanı olmasını tasvip ediyordu. edildi. Perşembe günü tcplanıl· disenin ıimdilik vukuuna ihtimal ,. 
buriyetinde kalacağını ihsas,, bile piş ve takdir edilmiştir. M--z "'ta kabul edildi ve celse mak üzere celseye nihayet verildi. 

mez. 

etmiştir ve M. Çaldarisin bir ne· 
vi tehdidi ihtiva eden bu tarzı Matbaamıza gelen eseri r: _ ............................................... -.. . 
ifadesidir ki M. Venizelosu iara· Sevda ihtikarı 
nndan vaz geçinn!§tir. 

Filh~kika M. Venizelos fikrin· 
de israr etmiş olsaydı Balkan mi· 
sakı gene hükUnıet tarafından 
mebuıan meclisine verilecekti ve 
bu mecliste hük&net f ırkabrı 
ekseriyette olduğun.dan tasdik te 
edilecekti. 

Mahmut Yesari Beyin yazdığı bu gü
zel roman, Remzi kütüphanesi tarafın· 
dan resimli, renkli kapak içinde bastın· 
lrp çıkarılmıtbr· Herkesin mcralıla, he· 
yecanla okuyacağı bir eserdir. Tavsiye 

Olsa olsa M. Venizelos ile arka· 
dn§lan kendilerinin ekseriyette 
bulundukları ayan meclisini bil· 
kamete k:ı.r§ı çıkaracaklardı. Mi· 
sakı ayan meclisinden geçinniye
ceklerdi. F ak:>.t bu takdirde 
Çaldaris hükUmeti ayan meclisini 
fesh -hatta bir rivayete göre il· 
ga- edecekti ve M. Çaldariain 
ıimdiye kadar d:ıhili işlerde yap~ 
ma-dığı bir şeyi yapmak mecburi· 
yeti tabiri ile ifade ettiği icraat 
bundan ba§kı bir teY değHdi. 

Anlaşılan M. Venizelos misak 
etrafında başlıyan mücadelenin 
böyle bir neticeye doğru gitmesi· 
ni iste.memiş, bunun üzerine hü· 
kUmetin mecliste vereceği izah:>.tı 
dinlemeğe karar vermiştir. 

Her halde M. Venizeloıun 
Balkan mia:ı.kını dahili bir fırka 
mücadelesine vaaıta. yapar gibi 
görümnesi hiç bir tarafta iyi bir 
tesir husule getirmemişti. Onun 
için müzakerat ve münak~ıattan 
sonra vanlan itilaf memnuniyet· 
le telakki olunacak bir netice· 

dir. 

ederiz. 
Atbum mecmuası 

Bu aydan itibaren aylık olarak daha 
güzel bir tekilde çıkacak olan "Albüm,, 
ün 4 üncü sayısı birçok tablo, hikaye, 
ıür ve makalelerle intiıar etmiıtir, kari
lerimize tavsiye ederiz. 

Yeni Adam 
Yeni Adaınm 10 uncu sayısı da çık· 

mııbr. Bu sayıda Cava sanatı, sinema ve 
tiyatro, demiryollan ve Türk bütünlüğü, 
tıp tarihine bir balat yazılan, dünya 
ilim. ikbsat, sanat haberleri, karikatür· 
ler vardır. 

VARLIK 
16 rncı rnüahası çılanııbr. içinde, üni

versite profesörlerinden M. Winters· 
tcin'ın, Falih Rıfkı, Abdülhıık Şinasi, 
Kemal Turan, Burhan Aaaf, Veli Nec· 
det, Re§at Ekrem, Suut Kemalettin 
Enver Behnan, Halil Bedi, Nihat S:n't 
Beylerin yazılan vardır. Y akup Kadri 
Beyin (Mağara) isimli piyesinin tefrikn· 
sı devam ediyor. Yaıar Nnbi, llhami 
Bekir, Cnhit Sılkı, Şevket Hıfzı, Hay· 
rettin Kazım Beylerin türleri bu nüsha· 
nın münderccatı arasındadır, tavsiye ede· 
riz. 
-ıımııtllllllllıııııınıııııınımıııııumlllllllluııımııııııınıaıuıııııııımııımnmmııı 

Esasen Balkan misakınnı ahka· 
mt y:ılnız Balkan hudutlarına ve 
Balkanlı devletler arasına münha
sır o!duğuna göre Arnavutluğun 
müttefiki eıfatı ile de olsa Yuna· 
niatan ile ltaly.:ı arasında bir harp 

çıkması varit değildir. Zira M. 
Venizeloaun mütaleası doğru di· 
ye telakki ediline bugün İtalya· 
nm müttefiki olmak sıf atiyle Ar· 
navutluk cihetinden ileriye sürü· 
len endi§enin yarın -Bulg~rista· 
nın halya ile bir ittifak yapmaları 
imkansız bir hal olmadığına gö· 
re- Baıka cihetten meydan:ı 
çıkması da hatıra gelebilir. 

Mehmet ASIM 

e ·köydeki val{'a Halk dersaneler i ve 
kurslar için 

şarkı söyl yen gen41lere ihtar - Karakoldaki safha -
şer afettin Ef. ne di ·or ? 

Halkevinden: 
1 - Halk dersanel~ri ve kursl 

mite içtimrunda hazır bulunan ar1' 
larla cörü§üldü&'ii veçhile her ayı1'~ 
pazartesi günleri yapılacak olan td.l 
trlnnn birincisi bugün saat 16,30 
Hallıevi merkez salonunda ynpılo. 
Komiteye mensup her arkada§ gel 

Eskiden poliı nıemurluğunda 
bulunan Şer af ett:n Efendin in mu
hakemesine, dün tstanbul birinci 
ceza mahkemesinde devam edil • 

miştir. 
Davaya göre, Şer~fettin Efendi, 

bir kaç ay evvel, izinli bulunduğu 
bir gece biraz Y en:köyde dolaşı· 
yormuş. Yolda bir kaç Rum genci· 
ne rast gelmiş. Bunlar, şarkı tıöy· 
liyerek gidiyorbf'll11~· Önce şarkı· 
yı kesmelerini, sonra ba,ka bir 
şarkı söylemelerini ihtar etmi§. 
Bu sırada kavga çıkmış, Şerafettin 
Efendi, tabancasına el atmış. 
Gençler, kaçmışlar, içlerinden 
Pano Efendi karakola gitmiş, ıi· 
kayette bulun.-:nuş. 

Peşi sıra gelen Şerafettin Efen· 
di, şikayetçiye bir tok:ıt atmış. 
Komiser Asım Beye de karşı gel· 
miş, yakışrk almıyacak bazı sözler 
söylemiş. Davaya göre, vaka böy· 

le olmuş .. 
Dünkü muhakemede, davacı 

m'!rangoz Pano Efendi vak'ayı 
anlattı: 

- Arkadaşlarımla yolda uslu 
uslu giderken, karşımıza çıkan bu 
efendi, bize bağrrıp çağırdı. 

- Niçin?. 
- Hiç sebepsiz .. Biraz içmişti 

de, ondan obcak .. 
- Siz yüksek sesle şarkı söyle· 

yip gürültü patudı ediyor mu idi
. ? 

nız •• 
- Hayır. Şarkı falan söylemi· 

yorduk Fakat kendisi bize şarkı 

söyletmek iatedi. Biz söylemeyin· 
ce kızdı, tabancasına el o.ttı, "Ben 

polisim,, dedi. 

- Sivildi, değil mi?. 
- Evet! .. 

- Sonra sen karakola müraca· 
atla şikayette bulundun?· 

- Evet, şikayet ettim. O da pe· 
§İm sna gelmi,. B-,.na kızdı, kara· 
kolda tokat vurdu. , 

- Ve kendisinden davacısın?. 
T b .• , - a ıı ... 

Şahitler çağrıldı. Y eniköy ko· 
miaeri Asım Bey, polis Hamdi, 
lsa, Etem, Ziya, odacı Hüseyin 
Avni, balıkçı Andrea Efendiler, 
ş:ıhitlik ettiler. Şahitlerden bir 
kısmı, vak'anm sokaktaki safhası· 
nı b:r kısmı da karakoldaki saf-

' 
hasmı teyit ettiler. 

Mahkeme heyetine riyaset eden 
H'lydar Naki Bey, Şerafettin Ef .• 
ye ne diyeceğini sordu. Şerafettin 
Efendi şu cevabı verdi: 

- lf edeleri kabul etmiyorum ... 
Rum gençleri, benim gürültü et· 
memelerini ihtar etmemden dola· 
yı muğber olmuşlardır. Sözleri, 
bu itibarla hakikate uygun değil· 

dir. 
- Peki, ya polialer?. 

2 - Evimiz Beyoğlu kısmında 
yakında Fransızca kursları açıla 
Bu kurılara devam ebnek istiyenl 
gün T cpebaımda, Meşrutiyet cnd 
de Beyoğlu kısniımız idare mcmurl 
müracaatla teraiti öğrenip kayıf 
yaptırabilirler. 

Konservatuvar taleb 
konseri 

İstanbul Konservatuvarının 

ci talebe konseri bugün saat o 
bu~ukta Tepebaşı tiyatrosund-~ 
rilecektir. Konserde Frans Şol 
Robert Şoman, Mozarmn müs 
eserleri çalınacaktır. 

le ..... 
- Başka bir diyeceğiniı 

mı? 
- Hayir! 
Şerafettin Efendinin ve1'İ 

vukat Edip Bey, tahkikat 
noktad:>.n geni~letilmesini i 
Zabit kağıdında ismi yazılı 
polis llyas Efendinin çağrr'1 

isteğinde bulundu. 
Mahkeme, başka şahit çB ,,• 

masın:ı lüzum görmedi, isteG1 

- Komiser Asım Beyle bir me· detti. Müddeiumumi dosya1' 
den geçirerek, mütaleasını , seleden dolayı aram açıktır. Bir 

ımesele hakkında yaptığım ihbarı 
kendisine yapmayıp ta ba§kasına 
yaptığnnd:ın bana kızmıştı. "Te· 
cavüzü merci,, ettiğim mülahazasi· 

d. ı 

laması ve Şer af ettin Efen ııı 
velce mahkfun olmadığının ~ 
ması için, muh'lkemeyi on 
mart aabahma bıralttı, 
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Minimini Kız JI e Aşk 
=:::•============= Yazan: Selami izzet 

S baba Yatmaktan, oduından, karyola - UI •• 
_ Neden kıamı?. aından korkuyordu. Odaya girin· 

1 · f ce, soyunup yatınca öteki gelecek· - tır::ı etme •• 
- Seni öpeyim mi? 
- Öpeen ne çıkar baba .. Teıel· 

1i bubnam ki .• 
Bunlar, bakıtlarla konuıuldu. 

Bütün bunlar, bu söz kalplerinden 
ıeçti, fakat ağaBrmdan çıkma· 
dı. 

-15-
İtte sözler: 
- Haydi ıirelim kızım, annen 

bekler. 
- Girelim baba. 
- Kapıdan dinliyor diye mat· 

mazeli koidum. Kapılard :ın dinle 
m:k ayıp 19ydir. 

- Bu ıece rahat uyu. 
- Peki baba. 
- Haydi ıirelim. 

ti. 
Fakat babaaiyle anaımm arası· 

na girmek de istemiyordu. Arhk 
kavıalannı, dinliyecek y:ıf~ de
ğildi. Eskiden ne ona hak verıyor· 
du ne de berikine. Baıını önüne 
iii~or, fırtınanın geçmesini bek· 
liyordu. Matmazeli dütünüyor, 
içinden: "Buıün eğlence var .• ,, 
diyordu. Od :ıdan usulca ııvıfıyor, 
ıittiiinin farkına ne anuı varı· 
yordu, ne babaıı .. 

Fakat bu gece, facianın k'7.hra· 
manlarından değilıe de ethaaın· 
dan biriydi. 

Çünkü öteki vardı. 
Anneıi: 

- Haydi, git yat, dedi. 
- Girelim baba. 
Ve kötkün büyük 

Bu emri verdiler diye Gülıeren 
salonuna gidip yatm:ldı. 

·_ Bana ihtiyacın yok mu ba· 
~.?. 

ıirdiler. 
Annesi or~dayclı: 
- Nerede kaldınız? dedi. 
Ali bey cevap verdi. 
- Gezdik.. Hava çok güzel. 
F ak:ıt minimini kızın kalbinde, 

ı&.:lerin sözleri vardı. Sustu. 
Hayabn ıiikatu, ruhumuzun ye 

ıi.ne ıözüdür. 

-16-

- Sana ihtiyacım var mini mi· 
ni. Eier aen olmasaydın .. Ve ak· 
lmd :ın ölüm geçiyordu. 

Şiflllan kadın, bütün hayatını 
ona veren kadın, kızını da verdi: 

- Madem ki babanın sana ih
tiyacı v:ır .. 

Ve camların ardmda Marmara 
Ali Beyin kanu artık yq:ımak· ıecni •• 

taa korkuyordu Ye bu mülhit kor· 
ku ılzleriade okunuyordu. 

(Devamı vu) 

iman tipa•a olar, abur olur Poll• haberleri 

ve tünlük 1rir faciaya tahammül On d h t 
eder. Bir cambaz:ı varılır ama, yaŞID 3 IFSIZ. 
ialfha ~ailma, Her JlÜD Jrelen 
muajcı kadm ruha .......... 
laeiltir, kurtaramaz. Atklan bir 
kurtancıydı. Atb kurb:uı oldu· 
lar. lıtediği zaman çocuiu olma· 
dı, Ali iıteyince Gülıeren doidu. 

Gece, bu adamla bu kıza ıü· 
zel ıörünüyordu. Bu kadına Y!ı• 
hancıydılar ve kadına gece bir 
facia ıibi alriinü;,wdu.. 

Atk uzun ıürmez, kısa ıürer. 
Annelik mi?. Çocuk, çocuklujunu 
muhafaza ettikçe ~nne, annedir. 
Ondan toma ba1di yapayalnız yo 
la devam •• 

-Ali. 
-Ne Yar?. 
- M:ıtmasele bi,.le yol verdi· 

iine iyi etmedin. 
Ali be1 çatıldı: 
- Zaten hep ben kabahatli· 

yDa. 
Artık bu tiflllan kadını, 1evmi· 

Jordu. 
Fakat Gülseren her ikisini de 

leTiyorclu. Y alms baballns kartı 
biraz dalla saafı vardı. 

-.. Anllıll •• 
-Ne var kmm?. 
- Matmazelin aenin için ıöyle-

dilclerini tiJleaem·· 
- Ne di1ordu ?. 
- B~bamın hakkı var. 
- Ne ditordu 7. 
- Balaam koidaiuua iyi etti. 
- Ne diJordu cliJorum sana .. 
- Anne, İDlan keyifli delil· 

ken, dertllftea minabp etmez .• 
Oçümtis W.. ..... JD.. Benberiz. 

Ali Bey: 

- Denini aLLa .1 dedi. 
- Ben daha eMWt deraler al· 

dım, fakat • ...._ .. laamıa ıöa· 
tenaedim. Oma talait diye tutma. 
dun. Belli etmedim. 

Gülıcren: 

- U,lmm nr, dedi. 
- ("ft yat. 
U:rbsu yc>ktu. 

M~d:ı; u!Uk-,. • 
r. an Savanm on yatındaki çıraiı 
Ohaneı tarafından 37 lirumm ç:ı. 
lmdığı iddia edilmif, çocuk yaka· 
lanmıttır. 

Eve taarruz etmlt 

Fenerde Molla Atki mahal· 
leıinde oturan N:ıdire Hanımm e• 
vine dün ıece kaf aıı fazla derece
de tü11ülü olan Ali çavut taarruz 
etmitıe de kadmın feryadı üzeri· 
ne •uçlu polisler tarafından yaka· 
lannııttır. 

Moto•lklet ~ahndı 
Beyoilunda oturan Alman mll· 

Jetinden F eritzik; Arapcamili Kir 
yako tarafmdan motoıikletinin ça 
lmdıfmı iddh etmif, ıuçlu yaka· 
lanınıttır. 

Eroin bulundu 
Kalyoncuda, Kilit aokajında o 

turan Mahmut adlı birinin tüphe 
üzerine odası aranmıf, ve bir mik-
tar eroin bulunar:ık müsadere e· 
dilmit ve kendiıi de adliye ihti· 
1&1 mahkemesine tevdi edilmittir. 

Kumarbazlar yakalandı 
Sirkecide, timendif er iıtuyo

nunda dün kumar oynamakta o• 
lan İsmet, Tahir, Rız:ı ve Bayram 
isimlerindeki sabıkalılar cürmü· 
IDefhut halinde yakalanarak hak· 
larmd:ı takibata bqlanmıtbr. 

Afatı kaydı 

Haydarpqa rıbbmmda ballı 
bulunan Alman bandıralı Kavala 
Yapurund:ı amele Cemal ambar 
üzerinden ıeçerken ayajı kayarak 
zincirlerin üaerine dütmüı, ebem· 
miyetli ıurette yaralanarak Zey· 
nep Kimil haatahaneaine k~dml· 
mıftır. 

Kardet kavgaeı 
Eminöıaüncle Soianala mahal! .. 

•inde 8 numar:ılı nde oturan Ali 
ile brdeti Haaan kavıa etmitler· 

J SPOR 
Kavgalı maç cezaları 

kat'ileşti 
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lıtanbul, 4 (A.A.) - lıtanbul 
mmtakaıı futbol heyeti riyasetin
den: 

VAKIT'rn ,eni Tefrikası: 121 Yazan: A. MiL 

G:ılataaaray - F enerbahçe ma· 
çında vukua gelen hiditede alika· 
dar görülen ıporcular hakkında, 
aleluıul itirazlardan eonra heyeti· 
mizce ittihaz edilen muk:ırrerata 
teblijat 4-mart934 tar~hiode 
menıup oldukları klüp reiılikleri 
vaaıtaaiyle kendi namlarına yapıl· 
mıttır. 

20 bin kişiden 800 üne 
siltıh verilebilmişti .. 

Keyfiyeti bu ıuretle ali.kadar· 
lara beyan ve tebliğ eyleriz efen· 
dim. 

Su aporlart toplantı•• 
lıtanbul, 3 (A.A.) - 1. S. K. 

(latanbul ıporlan klübü) nden 
tebliğ edilınittir: 

Klübümüzün müeııisler toplan· 
muı 18 mart 934 p:lZ&r günü saat 
15 te Moda iıkeleıi üıtündeki klüp 
dairelerinde yapılacaktır. Bu top-
lanmaya aelen müenislerin ., ... 
ne olursa olıun kar:ır vermek aeli· 

hiyetine malik bulunacak~&D 
izamn behemehal tqrifleri rıca 

olunur. 

QUre,~llerln tetvlk 
mU•abakalart 

lıtanbul, 4 (A.A.) - lttanhal 
mmtak:ııı rüret heyeti riyuetİD• 
den: 

9-3--934 cuma ainü C. H. f. 
Beyotlu kan merkeaindelri aun
taka idman salonunda tecriibeliz 
güretçiler araımda bir t8fYİk mü· 
aab:ıkuı yapılacaktır. 

1 - Tartı 12 den 13 e kadardır. 
Müsabaka tam saat 13,30 da bq· 
lıyac~ktir. 

2 - Mtiaahakaya federasyon
dan liADı almıt müaabıklar gire

bileceiinden liıanuız gürqçilerin 
beyhude mürac:ıat etmemeleri. 

3 -Tartı zafnanma yetiıemi· 
yen ,Uretçilerde müaabakaya si· 
remezler. 

4 - Müıat.akayı tecrübesiz aü· 
retçiler idare edeceiinden tecrii· 
beli güretÇilerin de vakit ve zama· 
nmda hazır bulunınalan teblii o

lunur. 

Uluda§da bir rekor 
Buna, 4 (A.A.) - Buraa dai 

klübü umumi kitibi Saim ve mu· 
harrir Musa Beyler dün sabah sa· 
at 7,5 te otelden Uludaim zi"eıi· 
ne hareket ve rüzılrlann ıiipür· 

düiü karlarm altında meydana çı· 
kan ıenit buz kitleleri üzerinde 
müfkül bir 19raitle iki buçuk saat· 
te zi"iye çıkarak kaaada mahfuz 
defterleri imz:ılamıılar ve bir saat· 
te otele dönerek biraz istirahatten 
soma otel - Karabelen - Elma· 
çukuru yoliyle, gece ıaat 16 da 
Buruaya dönmüılerdir. 

Zirviye tırmanmak ıuretiyle ya· 
pılan bu bir ıünlük 1eyyahat ka
yakçılar aruında yeni bir rekor 
teıiı etmittir. 

Bu esnada Makedonyada ve 
Trakyacla bulunan Türk çeteleri 
bidayette onar, on beter kitiden 
mürekkep iken ıörülen lüzum ü· 
zerine efradm adedi arttmlarak 
yüa kiıiye ve hatti daha fulaıına 
çıkanlmııb. Çeteler artık çetelik· 
ten çikarak birer bölük haline gel· 
mitti. Bqlarmda bulunan kaptan· 
lan ve reisleri cenur olmakla be
raber Jila Ye yüzden fazla efradı 
idare edecek iktidara malik deiil· 
diler. Onun için lbrahim Bey lı
tanbula yuarak çeteler için birer 
zabit yollamalı tqkillb mihıuıa 
merkezinden rica etmitti. 

lbrahim Bey, Sofyaya gittiği za· 
man lıtanbuldan ıelen bu zabitle· 
ri orada bulmuıtu. lttihadüterakki 
merkeai umumiıi uumd.n küçük 
Tellt Beyin biraderi yüzbafı mer• 
bum Yuıuf Bey, timdi jandarma 
alay kumandanı olan yüzbatı Nu· 
ri Bey, timdi leçaaım binbqııı o· 
lan Jiisbatı Ridvan Beydi. Bu tec· 
rübeli ve muktedir zabitlerden 
bqka lıtanbuldan Kayalarlı meı· 
bur Arif Kaptan, Oaküp etrafın· 
dan ldrit Bey sade Kahraman ve 
Klzım Vlina Beyler de gelip Sof· 
yada tetkilitı mahıusaya iltih:ık 
eylemitlerdi. Arif kaptan Make
donyalı bir çeteci idi. Onun bili.· 
hare llliklil harbinde Bursa mm· 
takasında da hizmetleri ıörül· 
müftü. 

lbrahim bey, yeni gelen bu za· 
bitler ve diier çetecilerle buluta· 
rak müzakere etmiftİ. Zabitlere 
birer liste verilerek bunda yapıla· 
eak tetkilit izah edilmitti. Ondan 
10nra lbrahim Bey Sofyada bulu
nan Bulıar komitelerinin depola· 
rmdan fazla miktarda dinamit, 
bomba Ye ıilih ta tedarik etmitti. 
Bu mühimmat ve ıillhlar kamyon· 
lara Jiilclenerek latrumcaya gön· 
derilmitti.Nnrokopta bulunan Ha 
lil Efendi de lbrabim Beyle be· 
raber bulunuyordu. lbrahim Be· 
yin maksadı lıtrumcadaki Türk 
çetelerini takviye etmek ve tehit 
Mehmet Ali Beyin intikamını al· 
maktı. 

Sili.b ve cephane ve mühimmat 
l'trumcaya nakledildikten sonra 
lbrabim Bey de maiyetile beraber 
(Alekaandrof) un otomobiline bi· 
nerek (Samakof), (Dubruça), 
(Cumaibill) tarikile lıtrumcaya 

vuıl olmuttu. lbrabim Bey lat· 
rumcaya ıelir ıelmez derhal f aa· 
li:rete pçmeie karar vermitti. Bu 
münasebetle Makedonyadaki lı· 

limlara bir beyanname neırede· 
rek eli ıillh tutanlan kendisine il· 

Müptela olduium hutalıjın tihaka çaiırmıfb. 
emri tedaviıinde ıöıterdiii haza· Bu beyanname üaerine <lıtip), 
~dolayı Kadıköyünde Ayna· (Gevgili, ve (PraYifte) tarafın· 
lı fmn IO~ajmda doktor Ömer daki Türkler akın akın Bulgar hu
Seyf ettiı\ Beyefendiye i.lenen te- dudunu ıeçerek latrumcaya gel
tekkürü bir vecibe addederim. meie bqlumflarcb. Ailelerile ve 

TEŞEKKUR. 

Kadıköy Nabizade sokak 9 nu• yalms batlanna iltica eden bu 
maralı hanede ikinci ticaret bat Ttirlderia adedi az zamanda yirmi 
kltibi Zühtü bin kitiJi tecariz etmitti. Fakat 
=============ı lbrahim Beyin elinde yalnız yedi 
dir. Huan brdeti Aliyi ıuatalı 
çala ile tol b61ilriinden yaraladı· 
fınd :ın yakalanmııtır. 

yüz kadar fazla ıilih bulunduğun· 
dan ıelen hu Türklerin heps~nden 
iıtifade edilmesine imkan yoktu. 

Onun için iltica eden Türklerin a
ruından yalnız 600 kiti aeçerek 
onları teılih etmif ve mevcut 150 
kitilik kuvvete ilave ederek 750 
kiıilik bir kuvvet vücuda getirme• 
ğe muvaffak olmuıtu. 

latanbuldan gelen zabitlerden 
yüzbqı Yuıuf Bey Tikvetli Hii· 
ıeyin kaptanm çeteıine, yüzbatı 
Nuri Bey Tikvetli Ali Bey çetesine 
ve yüzbqı Ridvan Bey diğer Ali 
Bey çetesine memur edilmitlerdi. 
lımail Hakkı Beyin ve Zeki kap
tanın çetelerile beraber vücuda 
ıelen bu bet çetenin mecmu efra• 
dı yukarıdada yazdıiımız veçhile 
750 kitiden ibaret bulunuyordu. 

Bu çeteler, Bulgarların komite 
merkezinde kararlqbrıldıiı veç• 
hile Bulıat çetelerile birleftikten 
sonra Sırpların Bulıar • Sırp hu• 
dudundaki merkezlerinden (Va• 
landova) ve (Hodova) mevkileri 
basılacak, Sırp hudut karakolları 
itlaf edilecek, Sırp topratına ıe
çilecek, (Valandova) da (Var-

dar) nehri üzerindeki köprü dina• 
mitle berhava edilecek ve çeteler 
ileri hareketlerine devamla Tikvet 
• Pirlepe iıtikametinde büyük mik· 
yaıta faaliyete geçeceklerdi. 

lbrahim Bey takip olunacak 
bu proıram için llzım ıelen ~ 
batı almııtı. Sırbiıtan içlerine g8n-
derilen ve gizli hareket eden a• 
damlar vuıtuile Sırplann askeri 
hareketlerine ve vaziyetlerine dair 

muntazaman raporlar alıyordu. 

istihbarat teıkilib muntazam bir 
ıurette itliyordu. Çeteler arumda 
irtibat vazifesini görecek olan a• 
damlar itlerini liyikile ifaya muk• 
tedir olduklarını gösteriyorlar ve 
huduttaki Sırp nöbetçilerine ıö
riinmeden Sırp toprağmdali Türk 
köylerine kadar gidip gelebiliyor
lardı. 

Bu intifamı arada urada iblil 
edenler Bu1ıar hudut zabitleriydi. 
Bulgar hükfımetinin vaziyeti ma· 
lum olmadıkça ve haıbe ittirak et• 
medikçe bu mütkülitm devam e
deceğine füphe yoktu. lbrahim 
Beyin neırettiği beyannaıne üze· 
rine Sırbiıtandan kaçıp gelen, 
Türkler hududu ıeçerken Bulıar
lar tarafmdan ıayet ııkı bir mua· 
meleye tibi tutuluyorlardı. Bul· 
ıarlar onları, niçin geldiklerini, 
ne yapmak iıtediklerini, nereye 
aitliklerini sormak gibi uzun tor

ıulardan geçirmekle kalmıyorlar, 
bazılarını da tevkif ederek içeriye 
bırakmıyorlardı. 

Tetkili.tı mahıuaaya klavuzluk 
ve yataklık yaptıktan IODra Sır
biıtahdan Bulgaristana ıeçen 
Türkler araıında bettaneıi bu...,. 
retle Bulıarlar tarafından tevkif 
edilerek ölümle tehdit edilmitler
di. Bu iti yapan latrumcaya cİYU 
olan bir mıntakadaki Bulıar hu
dut zabitiydi. Bu bet arb.dq bir 
karakol binumda her sün idama 
intizar ediyorlardı. Fakat içlerin· 
den biri •endilerini bekliyen Bul· 
ıar n&l»etçilerini aldatarak kaçma 

en..- .. 
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Zonguldak belediye 
beyanatı • • • 

reısının 

Hayat niçin pahalı? - Elektrik ücret
leri artacak- Su ihtiyacı -itfaiye 
Zonguldak, (Hususi) - Belediye re

isimiz operatör Hayri Beyi ziyaret ede
rek kendisiyle VAKIT namına bir müla
kat yaptım. Beni samimi surette karşı
hyan Hayri Bey sorduğum muhtelif su
allerin hepsine açık ve mufassal olarak 
cevap verdi. Bu beyanatı aynen aşağıya 

geçiriyorum: 

Hayat pahahh§ı 

"Zonguldaktaki bayat pahalılığının 

Çorlu' da Söke ahalisini geçindiren 
Bir eşekçi bir iş : Balcılık 
Sokak ortasında güpe 1 
günd~z öldürüldü Meyan kökünden ne yapılıyor-Yeni 

Çorlu, (Huıusi) - Cuma günü, 
Çorluyu bir saat heyecan içinde 
bıra:kan bir cinayet olmuttur. 
Spor meydanının yüz metre kadar 
ilerisinde eıek arab:ısiyle toprak 
taııyan bir adam, sol memesinin 
altına yediği bir bıçak darbesiyle 
ölü olarak bulunmuttur. Cinayet 
yerine kot:ın jandarma cesedin 
Silistar mahallesinde oturan çin· 
gene Hüseyine ait olduğunu der
'hal tesbit etmiıtir. 

yapılan mektep binası - Ekim işleri 
Aydın, (Hususi) - Ege mınta-ı rak bütün haaaaıı kalmak üzere 

kasının en tirin ve mamurluğu ile katı bir hale getiriliyor. 
tanınmış bir kasaba.:ı olan Söke Burada kıvamını bulduğu vakit 
kazası denize ve Kutadasına ya- kalıp m:>.kinelerinde 12 milimetre 
kınhğı ve civarında bir çok k:ı- kutrunda ve on bet santim tulun· 
dim harabeleri olması dolayıaiyle da çubuklar halinde kesilir. 

yeıine sebebi buranın kömürden batka 
IMr §eY yetittirmeğe müsait bulunmama
aıdır. Halkın yüzde sekıeni amele, yüz
de onu memur, diğer yüzde onu da es
naftan ibarettir. Burada bağ, bahçe gi
bi feyler yapılmıyor, bunlarla ittigal 
edilmiyor. Bu sebepten Zonguldak gı-

de coğrafi, iktıaadi ve tarihi kıy-, Markalar, hangi firma istemit· 
meti haizdir. Aydın - Denizli' se onun markası verilir ve bir ke· 
ana hattın:>. Pınarbaıı istasyounn- n:ırada (Anadolu) yazıaı basılı· 
dan ayrılarak takriben (20) kHo· yor. Sermayesi (7) milyon lngiliz 

Jandarma; bundan sonra mak· metrelik demiryoliyle bağlı o)an lirası ve Korbes Mak Androa 
tulün ailesini sorguya çekmiştir. Söke kasabası ayni zamanda bir isminde olan bu kumpanyanın 
Karısı: ıöse ile de Kuıadası kazasına ve diğer kıt'alarda da ıubeleri var• 

- Kocam sabahleyin yapıla- Pınarbatı istasyonuna merbuttur. dır. Ege mıntakaamdı üç dört 
ra toprak tatnnak üzere arab:>.ıile Kaı:ı.banın hemen hemen yarı· yerde deposu mevcuttur. Fabrika 
evden çıktı. Hiç dütnıanı yoktur. 11ndan geçen dereyi takiben Kut· senevi 900 sandık ki vasati olarak 
demiıtir. adaaı yolunun tırmandığı tepe- (1900000) kilo ihrac:ıt yapıyor. 

dai ihtiyacım hariçten ithal etmeğe mec- Zonguldak Bt:lcdıvc reisı operatör 
burdur. Buraya üç yerden gıda malze- HA YRt BEY 

meıi gelir. Sebze ve meyve Ereğli, Bar- ki bu fiat tesisat amortismanı nazan dik
bn ve kısmen de lıtanbuldan gelir. Un, kate alnursa lrifi gelmemektedir 12 Jm. 
ı.kkaliye ve sair diier ihtiyacat İse .. he- ruta çıkanldıiı takdirde belediy: zarar. 
men yüzde doksan lstanbuldan ve yuzdeldan kurtulacaktır. 
aa da (mesela un gibi) Samsundan temin 
eclilir. Et ihtiyac:ab Çerket ve civan ile Umumi mahallerdeki 
lmmen lıtanbuldan ıelir. Tabii hariçt:m aıhhl muayene 
olan bu itbalit sebebiyle nakliye, komiı- Şehirdeki lokanta, gazino, kahve, 
yoacu muraflan Te telıirdeki dükün ki- ban ve oteller belediyenin nezareti dai
ralarmm adedinin azbiı hasebiyle pahalı rneıi albndadır, nizam haricine çıkanlar 
olmasına memleketin diğer yerlerine na- daima tecziye edilmektedir. 

zaran Zonguldaktaki hayat pahalılığı yu- Muavenet l9lerl 
kanda söylenilen eabaptan ileri geliyor. Burada muhtacı muaTeDet fakir )'Ok. 
Buna çare olarak belediye, dört cihette- tur, buraya ıelenlerin ekserisi cifti' 
ki sabada bir pazar yeri teıiı ebniıtir • köylerden ve kasabalardan gelen çinge
Buraya cumartesi günleri civar köyler- nelerden ibarettir. Belediye bu aibilerini 
tlen Bartın ve Ereiliden ufak esnaf mal kolundan tutup tehir haricine atmakta
aıetiıwek dükün kirası vermeclilderi için dır. 
~W'if.\[° &la satmalctadtrlar. Bu 
keyfiy'9't'llllkinlam sabtlan üzerine de B~ledlyenln bUt~eei 
tesir yapmaktadır. Et, eJanelc mesele- Selefim zamanında bütçe variclab 
aiae gelince ua lstanbuldaa geldiğinden h~kiye üzerine cleiil mu~ " 
•raya kadar olan nakliye masarifi ve sa- aynı zamanda kısmen hayal uzenne tan
in üeriae inzimamı. belediye narbı la- zim edilmif oldajundaa 25 haziran 933 
tanW narlıma nazaran dalına otuz para tarihinde vazifeyi deruhte ettiğim günde 
fazlumadır ki, bu otuz para uzun tet- bu keyfiyeti nazarı dikkate alarak kanu
kiklerdea sonra vahidi kıyasi olarak ka- nun bütçe tanzimi baklunclaki ınaddei 
bal eclilmiıtir. Et meselesi ise fudur: mabıuıuna tevfikan geçen üç senelik 
Civar kazalarclaki fiatlar her an mezkUr tahkikatına nazaren bütçe tanzim ~ 
Wediyelerden sorularak buna göre narh timcliye kadar da yedi aylık ~~ ıniid
verilmektedir ki elyevm koyun etinin ki- det zarfındaki tahsisatımız yuzde Yebnİf 
losu 40 lnaruı, ekmeiin kilosu ela sekiz beti tecavüz etmittir. 1933 belediye Mit
t.uçuk kuruıtur. Zongulclaktaki esnafın çeıi 111.600 lira üzerinden • olup bana 
satq fiatı.n daima belediyenin sıla ınü- kartıbk kinunuevel gayeame kadar 
rakabesi altında olduiundan ihtikara 22.869 lira tabıilit yapılmıttır· 
meyclaa verilmemektedir. Çünkü fiatlar Memurin ve mUatahdlmln 
daima hariçten geldiğine nazaran fatu- maa,atı 
ralan tetkik edilmekte ve ona göre tan- Sen lik . müstahdemin 
· edilmektedir e memunn ve 

zun • maatab kanunen bütçenin yüzde 'otu-
l!lektrlk meselesi zunu geçmemelidir, bu sebepten biz de 

Evelden belediyenin 80 beygir kuvve- 933 senesi baziraıunda kadroda birçok 

tinde (Sİlnens) e yaptırcbiı elektrik san- taaarrufat yaptık. 
tnb tebrimiz ihtiyacabnı tatmin etmeme- Şehrin au ihtiyacı 
le ktlamııtır, tevsü için de vasati ola- Şehrimiz su ihtiyacı 934 senesi bütçe-
rak 20 - 30 bin liralık bir para lizım. ainde nazarı dikkate alınacaktır. Şimdi
dır. Halbuki Kozlu kömür ıirketi havza- den tebirde mevcut sular yeniden usulü 
daki oc:aldanm elektrikle çalrttırmak için veçbile fİtelere konarak tahlil için Anka. 
munzam teaiaat yapbrmıftır. Selefim raya sıhhiye vekiletine gönderiliyor. Se
:u111.1mada belediye mezkUr ıirketle otuz lefim zamanında bu keyfiyet üzerinde 
MDe İçin bir mukavele aktederek elektrik yiirüamüı ise de ziraat bankasından on 
kilovatını bunlarclaa dört kuruta saba a- sene vadeli ikrazea alınacak parayı mez. 
larak halka 12 kurup vermek iıtemifb. kUr banka vermediğinden mevkii file ko
Maka....ıecle firket measubinine kilovab namamıtbr. Biz ise bu sene bu parayı 
U bnata Terilecektir kaydı vardır, kısmen bütçemize koyarak, kısmen de iı
-&r.met, w kayıt mevcut oldukça tikraz yollu diiıünerek yapmak fikrinde
halk da 6,& kurup yakacaktır. Çünkü yiz. 

ciimh.uriyet devrinde kabitiiliayoa yok- itfaiye itleri 
tur diyerek 12 kurut kabul etmediğinden ltf · t .1.·•~ b' d"" • • aıye e,.ı .. tmıız ar memur ve ort 
Wec1iye ele halka br sene kadar kilova- nef d ·L--- · M-•..!- ı · · iki' 
tnu 6,1 

kuru.__ .._ __ 
1
__ er en ı.._.tör. iUUlle erımız 
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yıat v~ ı-- teaısa~ ~amanı na- ve baynnla çekilir tekilde olduiundan 
un dikkate alarak zıyadeaıyle zararda _ . • • • 
_ı.L..z... •• .._ı!ı. lmllan.a..z... ancak duz olan yerlerde kahıli ıstifade-
_.. ... nu Ye uswua ..._. meamrla- Şeh • • L!-- L---

Jlk tahkikat; güpe gündüz itle· l~rl.e civar arazi ve halen zümr~! Meyan balı edviye ve kimyevi it· 
nen bu cinayetin sebebini mey- gıbı olan ova ve çambr bu muhıtı lerde kullanıldığı gibi kalorisi 
dana çtkar:ımamııb. Bütün ka- güzelleıtirdiği ıibi tepelerden gö- çok olduğundan hazan tatlılı gıda• 
kasaba halkı cinayetin itlendiği rünen deniz, Sisam adası gözleri larda da iatim'll edilmekte ve bil· 
yere gidiyor, hili kaldırılamıyan ok§ar. haaaa ökaürüie faydası dokundu• 
cesedi le)'rediyorlardı. M:ıktu- Sökeye (30) kilometre mesafe· ğundan bu civar halkı çok kullan• 
lün arabası bat ucunda duruyor, de Hüseyin Bey dalyanı vardır. maktadır. 
arabanın etekleri düıünceli göz- Bu dalyand:ın çıkan balıklar Ay· F:ıbrika ve ıube direktörleri in· 
)erle sahibine bakıyorlardı. Ba- dın ve havalisinin balık ihtiyacını 'l'zd' D' kt" 1 · kum 

il 
. . . . . • . . gı ı ır. ıre or erm panya 

an da maktulün ıuratını, ~ erıni temın ettıiı gıbı mevsımınde bu- h' d la d im mı111--rut 
ıaae ar rın an o ası -s 

yalıyorlardı. rada havyar da yapılır ve satılır. . . T kr'be .. k'I d k' nn.t. a ı n yuz ı o an on ı· 

Bu esn:ıda ıarip biT hadise ol- Söke mınt'lkasmcla kadim asarı lo bal alınan bu meyan kökü yü· 
muıtur. Saçları darma dağnık, tarihiyeyi haiz çok kıymetli hara- zünden yüzlerce h:ılk geçinmekte• 
gözleri büyümüf bir adam jandar- beler vardır. Balat köyünde Milet dir. 
ma karakolundın içeri gi~rm~i•-i-.w~p,;e~s~i ve anıi jcarv.ede_M~ 

oialJarından llyu Bey camıı 
s~ı .... .ı .. İla~GALl n ........ ı otflJlp ..... 

fak tefek nevakısı kalan kübik bir 
mektep vardır ki bu bina bu civa• 
rm en iyi mektep binalannd:ındır. 

ve: 
- Ben Hüaeyinle kavga ettim! 

·dem ittir. 
Muhiddin mahallesinde oturan 

Hasan imıindek\. bu adam derh:ıl 
zan ve nezaret altına alınmıftır. 

Hasan ıunlan söylemiıtir: 

- Hüseyin bir müddet enel 
nit:uılımı .kandırdı. Ona benden 
yüz çevirtti. B&fkaama n.iıanl~dı. 
Bu sabah çarıı içinde Hüıeyıne 
rast geldim, biraz çekittik. Sonra 
ben spor meydanının üst t31'~f~
da tuğla harmanına doğru ~~tt~~· 
O da arkamdan gelmit, dö'VUftuk, 
Fak:ıt onu ben vurmadDD !. 

Tahkikat derinleıince: Çarıı 
içinde aiız kavgası ettikten 90~a 
Haaarun, Hüaeyini uzaktan uz:ıga 
takip ettiii ve Hüaeyinin arabası· 
na toprak doldurmakla nıeıgul ol
duğu bir :mda üzerine hücum ede
rek bir bıçak darbesiyle yere can
sız serdiği tesbit edilınittir. 

Katilin bafka arkadatları. olup 
olmadığı tahkik edilnıektedır. 

Amasyada iki cinayet 
Amasyanm Zara nahiyesine 

bağlı Köyceiizde feci bir cinayet 
olmuf, Hasbi isminde bir genç fe
na bir kadın yüzünden gene aynı 
köyde aturan Mahmut isminde bir 
adamla oğlunu öldünnüftür. Ka
til kaçmak isterken yakalanmıttır. 

ve sene Yoran köyünde Didim ve 
Güllübahçe köyünde Piriyer hara· 
beleri mevcuttur. Bu harabeler 
bir zamanhr Alman ilim ve mü· 
tehassıslarından Vigant namında
ki zat tarafından derin tetkikat 
y:ıpılarak çöken abamı tahkim 
için beton ve demir destekler ya
pılmııtır. Bu harabeler · birer 
bekçi tarafmdan hüsnü suretle 
muhafaza edilmektedir. 

Aydın ve Söke ovalarında çok 
bulunan nıeyan kökü Sökede 
mevcut fabrikada iılenir ve balı 
almar:>.k lnpltere, Amerika ve 
A vrupaya ihraç edilmektedir. 

Meyan kökü muhtelif safhalar
dan geçerek bal olur. Bu fabrika 
::ııağı yukarı teker fabrikasına 
benzemektedir. Meyan kökleri 
toprağı kazmak suretiyle çıkarı· 
lır. Bu çıkarma itinde kadın, 
erkek, çocuk olmak üzere yüzler
ce insan nafakasını temin ediyor. 
Depolarda meyan kökü kilo ile 
almıyor. Kilosu kırk paradır. De
polardan kökler fabrikay:ı aevke
dilir. Kökler fabrikaya girince 
üstüvani büyük yıkama kaa
mnda yık:ınarak kesme ve kıyma 
makinesine götürülür. 

Söke arazisi çok viaidir. Ziraa• 
te ve hayvan, zeytin ve kendir 
yetiıtirmeie çok müsaittir. 

Dan çok ekilmekte ise de piya• 
aanm dütkün olması hasebiyle 
bu ıeneler ekilmemektedir. Bu 
sebeple halk ya bir çuval veya· 
but ta bir alkol fabrikasının 
Sökede açılması hususunda llm • 
nt Vekili Beyefendiden rica ve 
tavaaautlarını dilemiılerdi. 

o. s. 
Bir kuduz köpek iki 

kişiyi ısırdı 

B ART l N, 4 (Hususi) -
Dört gün evvel bir kuduz kö

pek kaaaba içinde dol&f&l'ak bir 

erkekle bir k"41mı ısırdıktan .on· 
ra belediye zabıtası bqmemuru 
Kazım Efendi tarafından öldürül· 
müttür. Bu köpek tarafından ı· 
amldıiı zannedilen bir inekle iki 
kipek müıahede altma alımnıf, 
erkekle kadın da stanbul kuduz te
davihanesine aeYlrolamnuıtur. 

Belediye, Deaha içindeki batı· 
boı köpeklerin ildürülmesi için 
yeniden f aeçmiıtir. 

r arsusta kasaplann grevi 

•--· clah' k d. ~--.!_. clir. nn vaziyeti c:oirafyau DiMi ıııuu· na maafuıs-•au ı en ı -~n . 
nrclijini lad Yüksek makamJaı. lann noksan olduğunu ıöstermektedir. 
lltuiyle :: h~~usta ıirketle :ram;: El ile kabili nakil bir !!Dl!lrine daha alaca-

Amasyaya bailı köylerden yeni 
köyde tüyler ürpertici bir cinayet 
olmuıtur. Köy sakinlerinden E
yüp ağa bir ıece yarısı meçhul f&· 

hıslar tarafmdan yatağından kal
dırılarak ova,_ ıötürülmüt ve o· 
rada bir kaç kurıunla öldürülmüt· 

tnr. 

Bu makine adeta tütün kıyar 
ıibi kökleri kıyar ve bu kıyılan 
köklere amudi konmuf ve içinde 
buhar ıeçme tertibatını havi ka
zanlara nakledilir. AkfUD konul
duğu takdirde a:ıbaba kadar bu
har tesiriyle köklerdeki haaaa ıer
bet halinde borulardan sızarak 
ıüzme havuzuna akıyor. 

TARSUS, 3 (Huauai) -Tarsua 
kaaaplan IOD günlerde et fiatlan

nm yükaeltilmetini istiyorlardı. 

Belediye tetldkat J&l*lf ve narhm 

artmlmasma bir sebep ıörmemiı· 
tir. Bu vssiJ'et 'kasapları kızdır· 
DUf ve bir ay müddet et kamiye
celderini bildirerek pev Japalll
lardır. 

ld v müzakere neti iız, 
yapmlf 0 ugu - B 1 di • . . . bey da !-.ı_ _,__ led mevcut olan c e ye reısınu.zın anatı arasm 
•- muaave e .... · · · · eli "' ı.1 • da .atı lıupak kurut ka dini çıbrtb, ,-.nmızın ıınanna ve ger ~erme -
... .._. Mledi . ~ elektrik ki- ir de malilmat var. Bunlan da ikinci 

)oTabm .... w:::.::..ı 933 tarihinden mektubumda bildireceğim. 
iti&aren on kuruta vermektedir. Halbu- llyaa Rami 

Her iki cinayet üzerinde tahki-
kata batlanmııtır. 

Orad:ın tekrar hamur kazanı
na girip kazandaki hararetle ko
yu bir bale geliyor ve ıene oradan 
Kestel tabir edilen bir makineli 
kaz'.lnda otomatik surette karıta· 

-

a 
b 
•i 
d 
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KAŞ YAPARKEN ••• Deva ZORLU DiLENCi I 
Faika Hanım, bir ev kadını idi. Bir dilim ekmek te bir dilim ek

mektir. Bayat ta olsa, inaan kızar
br da sabah kahvaltıımda yer. 
Kapı çalınınca, pencereden bak
mak adeti olduğundan gelen dilen 
ci ise, ne kadar çalınırsa çalınsm_ 
kapı, vurdum duymaz duvar ke
silirdi. 

Ahmet Cemal, yakıtıklı bir 
lençti. Y akıtıkh ve çapkın .... Ta
bii bir çok ıevgiliıi vardı. Sevgili
•i? .... Bir genç hem yakıtıklı, hem 
de ç:ıpkm olursa ıevgiıinin mana
•ı pek okadar ciddiye alınmamalı
dır. Dolayııile, onun sevgilileri 
de sadece hoıuna giden kızlar, ka-
dınlar ...... . 

Bugün birini, öbürıün bir bat· 
lca.ını seven delikanlı, hiç bir za
llıan derin, kuvvetli, hararetli bir 
&evgi duymamııtı. "Leyla ile Mec
llun,, maıalımn mevzuunu ıahiden 
)'adırgar, bunun kadar manasını 

\avnyamadığı batka bir mevzu 
l»utunamıyacağını ıöyler, bol bol 
aülerdi. Onca, bu ancak bet, altı 
taımda bir çocuğun · nanarak din· 
liyebileceği bir 19ydi. Yani, böyle 
bir qk bahıi ..... 

Ahmet Cemal, hiç bir zaman 
derin, kuvvetli, hararetli bir sevgi 
duymamakla beraber, bugün biri
ni, öbür gün bir baıkasını ıevmek, 
.. kendi meırebine göre ıevmek ! • 
itiyadını günün birinde değiıtirdi. 
Daha doarusu, bu, rugele böyle o

luverdi. Zaman ve mekan dolayı
ıile, denilebilir. 

Fahire ile Mualla, iki hemtire ... 
Bir evde, daima beraber .••• Onlara 
misafir giden Ahmet Cemal, ka
napeye oturdu mu_ •lmda Fahi

' ıolunda Muallah..... Bu vazi-
ette bir anda iki sevgili ile dizdi 
otuıııJordu. i»iı iaiaa il.la 

Lna bir ıeyler mmldalUJOr, klh 
diğerinin kulağına eğilerek, fııd 
fııd bir teyler söylüyordu. Bu iti· 
Larla ikisini de ıeviyor, ikiıin
edn de hoşlanıyor .. Yahut seviyor, 
hoslanıyor görünüy6rdu. 

iki hemıire, tek delikanlının 
iki cepheli ıevgiıini ayrı ayn be
nimsiyorlardı. Fakat, bu böyle de
vam edemezdi. Nihayet kıskanç
lık hat1öıterdi. ikisinden hangi· 
•ini daha çok seviyor? Bunu söyli· 
tecekti. Ukin, ikiıine de ayn ay· 

lllııııuıı ımıtıın"""""""'tı ~--
Satmadan Kari 
Bir müıteri dıf&rJY& çıkarken, 

llıaiaza sahibinin :ıhpabı, içeriye 
tirdi. 

- Merhaba! nuıluıı, ne var ne 
tok? •• 

- O, bot geldin. Sen nuılaın 1 
IJiain ya, infallah?. 

- Elhamdülillah! N:ıaıl, itler 
Yolunda mı? •• 

-Yolunda ela lif mı? •• Şimdi 
bir otomobil satıımclan adamakıllı 
kirh çıktım! 

- Öntim •ıra dqanya çıkan 
müfteri mi aldı?. 

- Mütteri o ... F ~at, satın al
llıadı !. 

- Bir teY anlamadıın. Şu hal
de bunun kar nereıincle? .. 

- Senin anbyacatm, mütteri
Yi tözüm tutmadı. Pek iiyle sal· 
ı.. ayaklnbıya benzemiyor. O
tomobili taksitle ıabn alacaktı. 
Ben yanaınıadıım ! 

- Yani? .. Ne demek istiyorsun 
e&runı? .. 

- Dw bili anlıyamaclm mı? 
Oto.nobili satmakla edeceğim kir 
... bnadan biııl oldu. Satıp da 
~ini alamıyacağıma, ntma
d1111, otomobil yanıma kar kaldı! 

rı dejil, bir arada buluncluldan 
halde! 

Nasreddin Hoca merhumun 
"Mavi boncuk kimde iae, benim 
gönlüm ondadır!,, tarzında kur· 
nazça itin içinden ııynlma usulü· 
nü bu ıefer bir türlü tatbik edemi
yen delikanlı, güç bir vaziyette kal 
ımıtı. itte, büyük ve küçük iki 
hemtire biri aaimda, biri .olunda 
ısrarla soruyorlardı: 

_ lkim~zden hangimizi daha 
çok seviyoraun? Açıkça söyle! 

Saib sollu ısrarlar karıııında 
bir bayii sıkılan yakıtıklı ve çap
kın ıenç, ikisinden birisine daha 
ziyade temayül duyuyordu. Buna 
rainıen, bunu ıöyliyerek daha az 
botlandığmı gücendirmekten çeki
niyordu. 

Kanapede, batını geriye daya· 
dı, gözlerini kapadı: 

- Söyliyemem ! 
- Niçin söylemiyonun? 
- Söyleraenı, Fahire sücenir 

de onun için ! 

Suyu 
Eczaneye yeni kapılman ıenç 

kalfa, etrafı ıözden ıeçirirken, 
bir köıede duran büyük bir kava· 
noz içindeki mayiin ne oldufuÜ 
bir türlü akıl erdiremedi. 

Hizmetçisi yoktu. bütün it, süç 
kendi üzerindeydi. Yenıek pitir· 
mek, ortalık süpürmek, dikit, sö

kük dikmek v .s. ev itlerini hep o 
ıörür, el kadınım eve sokmu, sa· 
babtan aktama kadar tek bqma 
didinirdi ..... 

- Nail efendi, a:ına bir teY .o- Faika Hannnm ev itlerine böy· 
racaiım !. le baibbk duymuında bqlıca rol 

Önündeki bir reçeteye baka· 
rak, doktorun neler tertip ettiii· 
ni detifre etmeye çalıtan yqbca 
kalfa, genç k:ılfaya baktı: 

- Sor, oğlum! 

- Şu kötede duran büyük ka· 
vanozda ne var?. 

- Ha, o ''her derde deva ıuyu· 
dur. Biz, öyle deriz. Zaranız bir 
ınayi! 

- Neye yuar?. 
- YaZ111 kargacık, burpcık 

reçetelerde doktorun hanıi ilicı 
tertip ettitini kestiremezıek, hu· 
taya bu ıuyu •eririz! 

oynıyan bir cihet te, eli ırkı olması 
idi. Tutacaiı en iyi hizmetçlnin 
bile, kendiıi kadar tuarrufa riaye
ti ıözetemiyeceiinden emindi. Ne 
ıezer, hizmetçi kısmı maliiın .... Ne 
tuzu, biberi, ne de tekeri, kah•e
yi ... Ya!ı, ıirkeyi eıirıer. Kendi 
malı delil ya, kıyuıya harcar, du
rur. Sonra savruklukla kmp da
keceii §eyler de caba. Dolnau, 
böyle bir maıraf kapııı açamaz· 
dı! 

Eli 11kı olan Faika Hannnm, di· 
lenci makulesinden hiç mi hiç haz 
etmediğini uzun boylu izaha hacet 
yok. Niçin botuna masraf etsin? 

mı 2 nw ••w.,nıııııı11111Pnmı11n-ımnın11111llfll 

Evlenince :: 
- Baba annemin kıymetini bil. Bak seninle evlene

ceğim dıyc,~şçılıt mektebine girmiş,Çcrkes tavuıu öğrenmiı 
- Ôyle, büyük fedakirhk do~usu. Fakat. bı~ka bilttin 

yemeklerimizi aJÇI uchn piş-rdi~ne göre, onun fedaUr
lığı daha büvük ... 

ıebımiıdc tahsıl müddt'ti altı aydır. Hem bir 
hattada kaç vemck ö~enebilirsln, kızım ? 

- Hcnim malı:sadım yalnız Çcrkes ta''llln pifirmesini 
ögrcnn ek ... Bır haftaya kadar cvknc~glm. Nişanhm bu 
yemeli her yemekten çok sevi)or dal 11111"""'--111"1111 __ _.._ ..................... ,,..__.__._IUllllftllllııı_._ ... _ ..... _ ... . 

lllllHltndtm H . 1 R h n 1 ti ı · , 'lıı ıı' :: izıet&1111 ı.n uı e u . ::..-: 
Salonunda ıık ıık toplantılar di. Tam ıece yansı. aaat on ikiyi çok isim ııraladılar. Dört bir taraf 

yapılan, miıafirden pek hotlanan YUl'UDC&, hanımefendinin bir ita· karanlık •• Eller mua üzerinde .. 1· 
ve onlara bot zaman ıeçirtmek i- retile, salon kapllllllll nnmcla du- ıimler, fuıldanıt auretile bildirili· 
çin veıileler bulan Dilfirip hanı· ran hizmetçi kız, elektrik düime- yor. Ev aalaibi hanımefendi, ban· 
mefendi, .on zamanlarda iapri· ıini çevirdi. Salon, kapbranbk ,Uini davet etmeii muvafık ıC>rür 
timıeye merak aardmnqtı. Miea· oldu. ee, o ruh, misafirler arasına karı· 
firlerile bir mua etrafına toplam· 
yorlar, her yer karanlık... Eller, 
maıa üstünde, ruhlan çaimYorlar 
dı. 

İıpritimıe, ev sahibini olduiu 
kadar, misafirleri de alikadar etti. 
Buna inandıkları için mi?. Gerçe, 
hep inanır ıörünüyorlardı. Likin, 
çoiu, ıece toplanblanndaki ç.etni 
defitikliiinden memnun, bu itin 
ciddiliiini münakqaya gİriterek, 
ejlencenn tadını kaçırmamak dü· 
tünceaile bu vaziyeti alıyorlardı. 
Bunlardan bir kıımı inanmadılı 
ve inanır göründüğü gibi, bir kıı· 
mı da müteredditti. Ruhların ıel· 
meıi belki sahiden, belki de, sade
cebir oyun •..... Müteredditlerin dü 
tünceai böyle. Bu arada bir kaç ki· 
ti de sahiden inanıyor, masanın et· 
rafmda hutula oturuyordu. 

Bir akpm, ıene alonda birçok 
misafir vardı. Tatlı tatlı sohbet, 
aülme, oyn-...a..... Gece yanama 

kadar tundan, handan konupna •• 
muhtelif eilencelerle nldt seçtrlJ. 

- Şimdi, ruhlan çalıracajız. 
Önce kimi çapalllD? ... 

Masa etrafında oturanlar, bir 

Hava Oyunu/ 
Mehmet Nazif, borsada han 

oyunu oynamıya he•es etmitti. Za 
rar zar:ır üıtüne.. Fakat bir türlü 
kendi.ini ıeriye çekemiyordu. 

Bir aiin bir arkadqı, onu borsa 
salonunda, eliyle kolunu tutmut, 
bir kC>feden öbür köfe7e mekik 
dokuyor ıördü. 

- Ne o? •• Rabataız mum, Na· 
"f? zı ••• 

- Vay, aen milin! ••• HaJD', e
vet. evet. B~nn kazan aibi ... Öy
le zonkluyor ki ! 

- Peki, ne diye kolunu tutuyor 
81111?. 

- Kolumu mu? •• Ha, um 1 Su 
aU'lh • .-•• Ben, bqinl.de ... 
lllDID nerede oWaiamm farkmda 
mıyım, IUllJonaD ! 

pcak ••••• 
Bu itin ciddiyetine inamınyan• 

lar, karanlıkta yüaleri ıörülmedi· 
ti için, aülümaemekten çekinmi
yorlar, mütereddit olanlar, plüm
aemeie ceaarebiz, butua kapılmı· 
yacak derecede aakin .... inananla· 
ra ıelince, onlar heyecan içeriain
de Wdiyorlar ! 

Daha hanai ruhun ç3iınlaca· 
iı lnuamncla bir karar verilme
mitti. Birdenbire, 10fadan bir f&D 
gırtı ititildi. Tabak, fincan v. ı., 
büfenin üzerinde ne var, ne yoba, 
yere yuvarlannbn ititilen aes. ... 

Bu f&Dıırtıyı itilen miaafirlerin 
aldıklan vaziyeti ve duyclaldan 
hiuin mahiyetini, anlatm-k, lil· 

1 ·namnıyan Z111D1uz...... nanan, ı , 
mütereddit danamnlar, wd •a· 
ziyet alabilirler, ae pbi bir hiı du· 
yarlar? ... Ta•wia oloabilir ! 

y alam, n sahibi hanımefendi
nin • ai,ledili, byda değer. JCa. 
nalıkta. omm fwltnı, §Öyle: 

- Son hizmetçimin ruhu, çal• 
nlmaclan ıeldi ! 

Fakat, bir gün mutfakta acele 
iti vardı. Ocakta tencere fıkır lı· 
kır kaynarken, çıngır çmaır kapı 
çalındı. Hem o kadar üatüate, sü· 
rekli ki kadmcatızm yüıeii hop
padak aizma ıeldi. Bot bulan· 
du, pencereden bakmadan, lmftu, 
kapıyı açtı. Bir de ne ıönün • 
Koca sakallı bir dilenci! Hem de 
en azılı cinsinden, izbanclut ail>I 
bir herif! 

- Benim çoluium, çocuium fa• 
lan yok. Hadi, Allah venin! 

- Batın, gözün sadakası_ ha· 
nım •. Bir dilim ekmek! 

- Daha ekmekçi ıelmecli. Ha• 
di, bqka kapıya. .... 

Faika Hanımı, u kalam hafa
kanlar boiuyordu. Kapıyı itiyor, 
kapatamıyordu. Kazık sibi herif, 
bir ayajmı içeriye ataııı, dinelile 
kapıya dayanmıtb. 

- Defol, herif. Tencerede ye
mek tatacak.. itim var mutfakta. 

- Sende yann bp171 açac• 
.. k b B--'1~:... • • . ıoz yo ,anım. ,... .... - qmı ya• 

rma bırakma, derler. Ver timdi, 
ne vereceksen! 

- Aaa, biç te böyle zorluauna 
çatmadan. Çek ayajmr.... liwll
kocamı çaimnm, ha! 

- KOC&DJ mı? .. Ben, onu tam• 
yorum, hanım. Dün bana kapıyı a• 
çan oydu. Bana: "Eier defolmaz· 
san, timdi karımı çaiırmm, ha!,, 
dedi, ammar o da bata çıkamadı, 
bet kurut verdi! 

- Ne? ... Bet kunat mu? Ben, o
na ıöıteririml 

Bayle bafırmuma raimen, Fa· 
ika Hanım, zorlu dilenciyi bir di
lim ekmek vermeden savamadı ! 

llfllll9llıllıı .......................... . 

Bedava Yemek! 
Arkadq, arkadqs ballandıra 

ballandıra anlabyor: 
- Karnım fe't'blide aelamqtı. 

Bir lokanb.ya girdim. Tertemiz, 
bembeyaz keten örtülü matallP' 
bqma seçtim. 

- Ey, sonra?. 
- Sonruı,.. Aman, efendim, 

neler de neler! 

- Neler?. 
- Maydanozlu klfteler ! 
- Zeueldiii bırak ela anlata-

caim vana, anlat! 
_ AnJtacaiım Yar ela aöa mii, 

efendim. Ali bir hindi kızartma. 
ımı micle,.e indirdim. Oatüne en• 
fes bir pillY •• Tabii maa zerde! 
Bunlar, hatırımda kalan bellibat
b 19yler .• Y oba, çerez bbilincl• 
tefeniiat da hadıiz heapaa. S
olaydm, imkiru Jok, sofra bqm• 
dan kalkamazdın. Öyle hariJmli. 
de bir yemek yedim, ki hlll tadı 
damainnda, birader! 

Dinliyen, eord11: 

- Peki, beeap paal.u teliw 
ne ayptm? .. 

- Bermt ....... o -u.. ....... .,.......! 
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na'ınn bir emri Yeni bir l J:ladyo ! Şark 
Polis müdürü kuyumcuya " Derinizi icat sayesinde halıları 
·· züp saman dolduracağız,, deyince.. ını~!~n~~zch~:~!!~:~hrin· 
luıyanın büyük K~terina dev· ı "-Derimi yüzerek doldurmak de Markoni müeıseaeleri vardır. 

(Suderland) iıminde zenıin mı? (Reliev), ıiz ıaliba aldmızı Burada ahiren ultra kısa mevceler· 
lnsiliz Ruayaya muhaceret et• kaçır mıııınız!,, Bu emri ~ıjmız le i9liyen cerrahi aletler icat edil· 
Rus tabiiyetine ıirnait ve zaman itiuz etmediniz mı? Onun mittir. Bu aletler içinde en ziya• 

etenburı) da bankerlik yap· kabili icra olmadıtmı anlatmadı· de calibi dikkat olanı elektrikli bı· 

Şapkaları daha iyi yap
m~ k mümkiin oluvor! 

Viyana radyosunda 
Martın sekizinci akıamı aaat 

l 6,20 de Viyana radyosunda pro
f esör Viktor Griesmaier tark ha· 
lıları hakkında bir konferanı vere
cektir. Bu konferansta Banyai ia
minc:!t:? bir mühendisin inta ettiği 
bir makine sayesinde ıark halıla· 
rının makine ile de iılenilebildiği 
ve fakat ne kadar olaa el ile itle
nen Türk ve lran halılarının maki
ne ile itlenenlere tercih edilmekte 
olduğu söylenecektir. 

~ 

a bqlamıttı. nız mı?,, çaktır. 
(Suderland) az zamanda çok -"Tabii elimden ıelditi kadar Bıçak denilen fey keskin değil· 
~nmıt ve hatti impara• itiraz ettim. imparatoriçenin emir· dir, Bir çubuktan ibarettir. Bu 

lenn. e ı"t:-... etmek kabil olamıya· b .. b" d • b" tel ·ı büyük Katerinin aaray sar· ,.._ ek • l çu ugun ır ucu emır ır ı e 
caiı için ta•ll' " t.ar etım e ve elektrik aletine bağlıdır,, diier u• 

(solmuftu. b" b h · d ıöatercliiim tee11ürle kendiıine cunda basık madeni bir pa_.a var· 
uderland), ır aa: a evın e f!'_._i isaba çalııtrm. Biraz da -3' 

rk kahveaıtl ederken UUDD dır. Bu çubuk medeni bir levha en ve itiraz eder sibi yaptım. Fakat İm· Radyo vaaıtaıile bir memleketin 
diğer bir memlekete kartı propa• 
janda yapmaması için icra edilen 
müzakereler neticeıinde Avuı• 
turya, laviçre ve Çekoalovakya a• 
raıında bir mukawle aktedilmit-

.,.btr.ı· ıi büyük bir heyecan İ· üzerinde duran bir et parçaıı üzeri paratoriçe huretleri sözlerimi 
odadan içeri girerek efendi· dialanek ıatfünde bile hulunmı· ne tutulduğu zaman çubuk o et par 

clemitti ki: yarak emrinin derhal yapılmasını çaıını eırarengiz bir maharetle 
...... Efendim, evimizi polisler hiddetli bir tavırla tekrar etti. Si- bir anda ikiye ayırmaktadır. Ga· 

---·. Polı's müdürü kapmm ö- n"bı" ıudur ki, et ikiye aynldıiı hal· se bundan f azh yardımda bulu· 
e bekliyor ve derhal eisiale aamıyacağıma teesıüf ederim.,, de bir damla kan bile akmamakta· Avuıturyada büyük bir ıapka 
mak iatiyor. Banker pek acınacak bir hale dır. Açılan yarada derhal kuru· fabrikası sahibi fabrikaıındaki bü· 

tir. 

($uclerland) bu ablukaya bir gelmifti. Ne yapac~imı pfırmıf makta ve yalnız muntaazm bir ya· tün dairelere hoparlorlar koy· 
verememekle beraber hiz· bir halde odanın içinde bir qaiı rılc izi görülmektedir.. muflur. Bu aayede fabrika ame• 

Bu üç devlet imzaladıkları bıı 
mukavele mucibince biribirleri a• 
leyhine propağanda yapmamair 
teahhüt etmitlerdir . ":re: bir yukarı dolqıyorclu. Nihayet Bu ıımn izahı tudur: Cerrahi lesi daima radyo dinlemektedir. 

..._Pekala, polis müdürünü içeri poliı müdürünün önünde durarak çubuk yüksek tanıiyonlu bir alek· Fabrikatörün yaptığı tecrübelere 
! demete mecbur olmuıtu. demifti lci: trodtur. Bu elektrod o kadar tid· nazaran amele radyo dinlediği za· 
Bir iki dakika sonra polis mü· -"Bari miilaıwle ediniz ele im• detli bir hararet ne9retmektedir manlar daha iyi ve dah dikatli bir Lehiıtanda zabıta tqkilitı için 

Leh zabıtası radyoları 

ü (Reliew) odadan içeriye air· paratoriçe hasretlerine bir mek· lci temas ettiii hicreleri bir daha surette çalıtmakta imif. Hatta çı· aekiz verici iıtaayon teaiıi kararlq 
ve eskidenberi tamdıtı ban· tup yuaymı!.,, dirilmemek üzere öldürmektedir. kanlan taPkalarm cinsini radyo tmlmııtır. Bunlardan birisi Var
(Suderland) a doinı giderek (Reliew) yarı iıtiyerek, yarı iı· Damarlar da çekilmekte '!'e oto• aayeıinde ıalih etmek bile müm· tovada, diğeri Vartova civarında 

i 11kmıt ve acıklı bir tavırla temi,erek hmkerin bu ricutnı matik bir ıurette kapamnaktadır. Jdin olmof. olacak, diier altııı ise (Lodz), 
demifti ki; kabul etmifti. Bu yeni cerrahi alet fevkallde Her halde radyo insana keyif (Poznan), (Gdingen), (Katovib) 

- Mister (Sadvlaad), impara· Polia müdürü mektubu aldık • büyük bir kıymeti haizdir. Hüc· vermekte ve keyif aayesinde onu (Lemberı) ve (Novoırodek) ıe-
lt'iıceıu"n lwldrmnda Terdiii bir tan aonra (Suclerland) ı hemen relerin ebediyen öldürülmeai yara• daha ziyade hevesle çalıımıya sev· birlerinde inta edilecektir. 

• ifa için ıeldim. ....... lati'Y& teYldf ettirerek hapae atmııtı. On- mn en seri bir surette kapanmuım ketmektedir. /zland adasında 
• fiddet " delltet t&ylerimi dan •ma (Reliew) mektubu ala· ve ihtilatlar çıkmasını menetmek· Evveli musikinin ameleyi ata· 1933 aeneıi zarfmda lzland a• 

• or. Ne yapbğmızı ve ne ri· rak (Peterıhurı) valisine .aitm.it- tediT. Fakat elektrikle yapılacak Jete sevkedeceii iddia edilmitsede dumdaki radyo abunelerin'n ade· 

• 
&aaker poliı müdürünün bu 

i Gzerine diifünmiye bat· 
• t ve poliı müdürüne demitli 
: 

. ''- Aziaim (IWie•). benim ele 
bir teYden mal6mabm yok. 

'1cat söyleyiniz, impara~e 
retlerinden aldığınız emir ne-

• ?. 

- Vallahi doiruaunu aöyle
k liz.,eline, emrin malai,e
• Iİze anlatmJa hir türlii ee1&• 

..ı.aijonma.,, 
-- Ne cli,011UDU, o btlar miit· 
... ~mi?.Aal. ......... 
~ itimachm mı 

~ .. --·?,, 
- .. ...,, it.ret kalsaydı, 

.... _ JIOldu. itimat ........... 

ti. • • · _.. olU u..ı1yat YUCucluD m•n• bunun doiru olmacblmı fabrika· di 8300 kitiye balii olmuttur B'ir 
renk onu fminden vu ıeçhtwe- noktalanna inhiaar ettirilebilecek· tör tiiuat ıörüp anlamıtbr. sene zarfmda abune adedi 2612 
ie çalıpıcajmı polis nriidlrine tir. Ancak çibanlar ve deri üze- Şapka fabrikasmdaki radyo a• kiti artmıttır. 
ftdetmitti. rindeki aair fulalıldar kolaylıkla leti yalnız ameleyi musiki dinlet· r·-n•ız mekteplerinde 

FiU.•ib nli biraz sonra im • defeclilebilecektir. Çünkü banlar melde deiil, aynı zamanda fahri· r • M 

paratoriçe ıarUmdan huzura ka· çıkarılırken hutahkla allk•ıı ol· kanm bütün dairelerindeki memur radyo 
bal. ilderiniedi~i~. Vali (~eliew) dlen mnran kan mecralanna dokunul· )ara ve ameleye emir vermiye de Fransız radyo ıazeteıinde çı-
. itt •--t t ·ı kan bir habere nazaran Fransa hü· ıt.. r-.• or~eye .an a • imi! olmıyacaktll'· yaramaktadır. Amir bir memuru 
tııı zaman Katerın müteeuır ola· Markoni müesaeıelerinin icat ,._.g""ır•,.•öı veyahut ona bir emir kUmeti Franaanın 38000 cemaat 
ralc • b ~ -- merkezinde mekteplerde radyo 

: "Z•valb . .. .. .. .. eltili ikinci alette yenı ir diater• vereceı""i zaman radyo aletine mü· b" 
... PGlıs üd k d tedriaabnı tamim etmek için ırer 

-:- -L m urumuz mi aletidir. Şimdiye a ar ıiya• racaat etmektedir. Memurların 
(Reliew) aalnu 1. .. __ Banker • alıcı alet tesisini tasavvur etmek· 

rlancl) ~rmlf. tik ıibi hastalıklar dıatermi ile te· yerlerini terkederek ve amire ka· =· . ın(Rderhal tahliyesini davi olunuyordu. Fakat Yiieut Ü• dar ıidip ıelerek vakit ıeçirmele- tedir . 
hi:~ve eliew) ide huau• zerinden .erilen elektriki hara· rinin önüne bu ıuretle geçilmit o· Sovget radyoları 

~:tti •uayene ettiriniz.,, reti içeriJe dopu vüetıl tarafmdan luyor. Tetkilit itibarile Rusyada Ü9 
· . heli olanuJOrdu. Yeni alet aaye- • radyo vardır: Biriıi resmi, ikinci· 

~·paratonçe bir müddet ıüldit aincle hararet dojrudan doğruya Bu akşamkı program si mahalli radyo ve üçüncüsü halk 
~~.aorıra IÖaüne devamla de- mi•ye ve Yiiaadun diğer huta tSTANBUL: 1_s: Pi~ neıriyatı. 18,30 radyosudur. Birinci radyo Mosko-
mitti ki. ununa isal dilmit olacaktır Fransızça derı. (ılerlemiılere). 19: Mah· vadak·ı uzun tulumevc iıtaayonu 

"Yala e • • telif nefriyat, (Ekrem Bey, Ruıen Bey, 
- ut Yaz ıeçiniz, doktor Yeni diatermi aleü aayeainde Ce•det Bey Şeref Bey Behaa Hanım Ve- tarafından idare olunmaktadır. 

tarafmclao nıua1eneye hacet yok· ıun'I nöbet te yapılabilecetinden cibe H.......:) 20,30: M6nir Nurettin Bey Moakovada bulunan ima tulu• 
bir. Ben •uaınmayı halle muvaf· ı h ·ı ' B R B V • arttın acak derecei araret ı e vü• konMri (Mea ut ey, uten ey, e<:ı• mevc istasyonlar proiramlan o 
&ık oldUlll. Benim süzel bir köpe- ı ı_ he H ) 21,20 Ajan bor haberle-

• cuttaki muzır ve fayda ı xüreyve· . mum . : " 18 birinci istasyondan almakta ve Si· 
ibD •ardı. Onu bana (Sucler· 1 . .. d 1 1 . • d had .. n, 21,30: Necıp Yalmp Bey orkeltran -~-' .. ed" 
l••d) J • d • d"i' . . erın muca e e erı tesrı, a og· tarafından muhtelif e1erler biryaya kadar göndenı•ıu ır .• ... nailtere en pbr ı ı ıçın h" • • 1 kt • halu 
mini de (Saclerland) koJIDUf• ruıu tes ıl edılmıt o aca ır. ANKARA 12,30: Ankarapalutan na· Mahalli iıtaıyonl•r ma H ce· 
._ K n__ • • lapon t l . Je radqo kil. 18,: Alaturka IU. 18,46: Dam muıi· maatlar tarafından idare olunmak· 
·-:· ipek clüa öldü. u1n1n IÇID J' ren erınaı kisi. 19,20: Alaturka IU. 20: Ajanı ha- en maruflan (Le-
PGlıa miidiiriinii çaiırarak bu 1&· Kinunuaani ayı zarfında Ja- lııerleri. ~dır. Bunlnn ark ) İllal 

1 
• 

balı (Sduerland) m derisini yüz· ponyanın en ıüratlı hattı olan (To- VARŞOVA. 1415 m. 16,55: Piyano ! nıngrad) ve (~ .:;,: . f 1;~: 
clinneaini ft içini doldmmuım kio - Oaaka) trenine radyo aleti - Keman komeri. 17,20: Şarkılar. Plak. ndır. Halk ra yo ıse a n a 
enaretmiftim Sevıili kipeli bu k 1 t 18,50: Zirai miilahabe. 19: Konferan1o gruplarmdaki radyo cemaatları ta• 
hald • ek . fu. onu mut ur. 19,20: Aıkeri nepiyat. 19,46: Plik. 20: rafmdan idare edilmektedir. 

e muhafaza etm . 11-,,or• Kompartmana yerlettirilen ho- Miitahahe. 21,06: Hafif maıiki. 22: Föy- :s 

d~. (Reliew) bU emrian alın~~ parlorlarla yolculuk eınuında ton: 22,1&: Popüler, Senfonik komer. 1..ı..be. 22,46: Piyano ref~tiyle tarla. 
bıraz tereddüt etti. Ben bu ~tı radyo neıriyatı dinlenmiftir. Ya· 23: Plak ile salon muıikİIİ. 23,30: Dana.1n hafif haftlar. 23,30: Plik ıle dans par

teref ve mevlciile mütenuıp kmda Japon demiryolları idaresi - Müsalıüe. Danı. pJ.n. . • 
önnecl"ii · in ekindijini zan • . .. BUDAPEŞTE, 550 m. 16: Salon or- BUKREŞ, 364 m. 13. Bona haberleri. 

1 ı . ıç ç odamdan yapılan bu ılk tecrube hakkında kestruı: - Derı. 19,30: Grieıin ........ - Plik. 14,16: Hafif musiki 18: Radyo 
nederek lnddetle onu bir rapor netredecektir. rinclen ıarkılar. 20: Konferam. 23,30: orkestraıı. 19: Haberler. 19,15: Mr. P. 

dıtarı lcovmuftum." Macaristanda radyo Badapefte mu.ikili heyetinin ···-!- Nicoleaco tarafınc!an ~anni: 19,301 
imparatoriçe bu ıiilünç hidiae· M I . büyük d 21,&0: Haberler. 22,10: pjyoe lron1S1o Radyo orkestrası. 20: Onı•enıte deral• 

den çok tce,iflenmitti. Onunla a· . acar ~~n y~nı be . M ra ~o 24,20: Orkestra. ri. 20,20: Plak. 20,45: Konfenm. 211 
libdar ohnlar •e hilbaua (Su· ıatuyonu ıtbyelıden rı acans- ViYANA, 507 m. 17,30: Beethoven'· Theodoresco Kuarteti tarafından Ocla 
derland) a bir çok ..,.ter maan et• tanda radyo abonelerinin adedi e dair koaferam. 17,16: Amerikab1arm musiki. 21,30: K.ı.rana. 21,45: Mme. 
miftj. Fabl hapielaanede ıeçir· aittikçe artmaktadır. Geçen sene muikiai •it=+ Alawnlarm rolü. 18, Helene Baıtarab tarafından tqmi. n, 
dili bir bir aatllk bir müddet nihayetinde abonelerin adedi 328 IO: v..ı ~tarafından konser. ,15: Piyano konseri. 22,45: Son ......... 

bin 179 "k kin "d 330908 19,0&ı Aftllal7a Güzel 181Ultine dair. BRESLAU, 316 M. 17: IWif --· 
zarfmcla açları bembeps olan 1 

en unuaaıu • • 19,251 Haftanm edebiyatma dair sözler. 19: Müubahe. 19,25: ~ 20: 
••er imparatoripnia keyfine • çdaaqtır. Bu auretle bır ay 20: Radyo orkatruı (Jo-' Holzer, Çar01Milli nepi;raL 21: ..........,_ St,30: N..-

ititİllCe ha· bir tGrhl lftlrak ed.n'7ordu. mfmda 2730 bone arttrp töriil- 6, Gauclrio, ~ Darla ..... ). Ut eli maliki. 23,20: Maldelif. 24: Nete& 
Dedikoducu nriittür. Aktüalite. 22,11: N.berler. 22,30: Mi-lıece konteri. 
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SELA .. N·ıK BANKASI d S 1 Universite Merkez Kuman anlığı atına ma 
FEVKALADE HEY'ETt uMuMtYE ıçTtMAı Komisyonu ilanları Rektörlüğünden; 

iKiNCi DAVETNAME Evvelce ilan edilen Türk inkı· 
B ı R ı N C 1 1 L A. N ··k ı H ] · ]ı k labı tarihi derslerine bundan son-Tıbbiye ve Gedikli küçu astane er içın a naca 

Sıe)i.nik bankası Türk anonim 1 6 - Balada münderiç mevada zabit mektebi ihtiyacı için 80 2500 alaminyon su kabı ile 5 ra gene aynı günlerde ve saat 
şirketi hiuedaranı 26 Şubat 1934 binaen, altıncı maddesinin berveç· karavana ile 8 kilo kalay bin adet aleminyon su maş- 17,30 da başlanacaktır. (1023) 
Pazartesi günü saat on birde Ga· biati tadili: 6 - 3 - 934 Salı günü saat rabası kapalı zarfındaki fiat * = 
ıaıadaki bankanın merkezi idare· Şirket sermayesi beheri 812~ 14 de pazarlıkta satın aıına- pahalı görüldüğünden pazar· Deni zy 0 11 arı 
sinde fevkalade içtimaa davet e· Türk li~ahk 200.000 hisse şenedı· caktır. '-!artname ve nümu· lıkla alınacaktır. Pazarlığı 

k 1658000 ç ·• iŞLETMESi 
dilmi,ler ise de ruzname hakkın· ne münkasim olara cİ·ı : t• nesini göreceklerin her gun 11 - 3 - 934 Pazar günü sa· Acentelen l\arakôy i\öprühaşı 
da icrayı müzakere için, ticaret ka· Türk lirası olarak tespite l mıf ır. ve taliplerin belli saatte Top- at 14,30 da yapılacaktır. Şart- 'l"l 42:162 "ırkecı Mühürd:ıı r.:ı..lr 
nununun 386 ıncı maddesi muci· Bu hisse senetleri (A) tertibi his· hanede Merkez satınalma ko name ve nümunesini göre· ++ 1• lfar T·letoıı 2~74-0 -a:• 
bince muktezi nisabın tefekkül e· ı se senetleri ünvanı~ h~iz olup .!0 

misyonuna gelmeleri. (8,?7) ceklerin her gün ve taliplerin I J • •• ' t yolu 
deınemesine binaen, maddei mez· s kümülatif bir ilk hısseı temettue, (9117) belli aatte Tophanede Mer- zmır SUf a 
kure ahkamına tevfikan, aynı ruz· 1

1 
şirketin infisahı halinde, se~ye- "' " "' kez satınalma komisyonuna KON YA vapuru 6 

h_,_,_ _.ı .• ak tt b . d . sa• mukavelenm 29 G··ıh h t • "çı·n 5 1 M A R T name ~ııı-.ıa muz era a. u· J nin ıa esıne, e .. . u ane as anesı ı ge meleri. (902) (955) 
lunmak için, hiesedaran ikinci de· ı ve 33üncü maddelerm~e m~.sarr~hk adet karyola, 50 adet karyola * * • Salı ı ı de Galata rıhtımın· 

. 934 p .. h' · temettue mustahı k 1 "" k s 
fa olarak 8 Nısan 1 azar gu· J bulunan ısseı ar a ıgı, 4 adet otura ıne • Levazım Yollama müdür- dan kalkacak doğru lzmir'e 
nü aaat on birde bankanın Gala· olacaktırlar. . . nedi, 4 adet çöp arabası, 4 Iüğü emrindeki iki numaralı g decek ve dönecektir. (1007) 
tadaki idare merkezinde fev'kala- Kümülatif ilk temettü hısseıı adet oturak sandalyası, 11 a- Şatın ikinci keşfine nazaran 
de heyeti umumiye içtimaına da· ta:birinden: Senei hesabiye temet· det şezlonğ ile 12 adet havlu tamiri aleni münakasa ile 
vet olunurlar.. tüatı mukannen o/o 5 in tevziine pazarlıkla alınacaktır. Pazar· yapılacaktır. İhalesi 13 • 3 • 

Bu heyeti umumiyede hazır bu· kafi gelmediği takdide, bunun, . lığı 6 • 3 .. 934 Salı günü saat 
lunmak veya kendilerini diğer bir müteakip hesap senelerin temettü· 15 de yapılacaktır. Sartna· 934 Sah günü saat 14 tedir. 
hissedar tarafından temıil ettir· atından ayrılarak alınmak sureti· ı mesini göreceklerin her gün Şartnamesini göreceklerin 

· ı ı l d her gün ve taliplerin belli sa· mek istiyenler, hine aenetlerinı. le yapılacağı an aşıma 1 ır. ve taliplerin belli saatte Top· 
heyeti umumiyenin içtimaından Bundan maada hiç bir kiyme· hanede Merkez satınalma ko- atte Tophanede Merkez Sa
laakal ıbir hafta evve1, yani niha· ti itibariyesi olmıyan ve m~ktarı misyonuna gelmeleri. (899) tmalma Komisyonuna gel-
yet ı Nisan 1934 tarihinde: (A) tertibi hisse senetlerine müsa· (939) meleri. (883) (779) 

ISTANBUL'da: Merkezi İdare- vi bulunan temettü senetleri ihdas • • • • • • 

ye tevdi etmelidirler. edHmiştir. Bu senetlerin, eıas mu Gülhane hastanesi için 4 Merkez kumandanlığı Top-
Hia1edarlar, kezalik, hiase se· kavelenamesinin 29 ve 33 üncü adet gardrop, 4 adet lavabo, hane fırını için "500.000,, ki

netlerini, heyeti umumiyenin içti· madelerinde musanahkirlara mün 20 adet madeni koltuk, 5 a· 1o un kapalı zarfla alınacak
maınclan on bet gün evvel, yani kasır olan bir temettü hissesine det madeni sandalya, 5 adet tır. İhalesi 29 _ 3 _ 934 per· 
nihayet 24 Mart 1934 tarihinde: hakları olacaktır. Türkiye Cum- komedin, 21 adet tablidoli ve şembe günü saat on dörtte 

SELANIK'te:.Selanik Bankası· buriyeti ticaret kanununun 1749 iki adet sehpası pazarlıkla a· yapılacaktır. Numune ve şart 
na, PARIS'te: 43, Rue Cambon: numaralı 22 Şubat 1931 tarihli ka· lınacaktır. Pazarlığı 6 - 3 -
CREDIT FONCIER D' ALGERIE nunla. tadil edilen 386 mcı madde· 934 Salı günü saat 14,30 da namesini göreceklerin her 
ET DE TUNISIE'ye. si hükümlerine tevfikan toplanmış yapılacaktır. Şartnamesini gün ve taliplerin belli saatten 

Pariı'te: Boulevard Hau11mann olan heyeti umumiye, tirket serma göreceklerin her gün ve ta· evvel teklif mektuplarını 
No: 29 da yesini bir veya bir kaç defada tez· linlerin belli saatte Topha~e· Tophanede Merkez kuman-

SOCIETE GENERALE' e tevdi yid edebilir veya tenzilini ka· de Merkez satma.ima konns- danlığı satmalma komisyonu-
edebilirler. rarlaştırabilir. Heyeti umumiye, yonuna gelrnelerı. (900) (940) na vermeleri. (904) (979) 

Ticaret kanununun 385 inci sermayeni.n te~~t ve~a tenkisi su• 111~1-~~~ 111111 fıllll 
maddesi mucibince, tek bir hisse ret ve şekıllermı tespıt eyler. 

.alimi, lieyeti umumiye müzikera- Sermayenin h•r hangi bir tez· Selinik Bankası 
tına İftirak etmek hakkına malik· yidi (A) tertibi hisse senetleri çı· 
tir. 

MÜZAKERAT RUZNAMESİ 
1 - 21 Te,rinievvel 1933 tari· 

hinde toplanan heyeti umumiye ta 
rafından tadil ve TÜRKiYE CUM
HURiYETi tarafından tasdik hu· 
yurulan e1&1 mukavelenamesinin 
altıncı maddesine tevfikan, 30 
mily.on Fransız frangı olan bugün· 
kü sermayenin, yarı yarıya (A) 
tertibi hisse ıenetlerine ve (B) ter· 
tibi temettü senetlerine kalbi; 

2 - (B) tertibi temettü senet· 
lerine kalbedilen hine senetleri 
bedellerinin ciheti tahsisi hakkın-
da ~dare meclisinin teklifi; 

kanlmaaı yolu ile vaki olur. · Tesis tarihi : 1888 
(A) tertibinden hisse seneda· f 

tı çıkararak sermayenin tezyidine Sermayesi : 30. 000. 000 rank 
karar verecek olan heyeti umumi· idare merkezı : 181 AN BUL 
ye, tezyidi sermayeye İ§t:rak eden-
lere,tayin edeceği nispet dahilinde Ttlrklyedekl Şubeleri: 

(8) tertibi temettü senetlerini lstanbul I Galata ve lstanbol ) lzmlr 
tevcih edebilir. ı ' 

(B) Terti:bi temettü senetleri Samsun . Mersin • Adana 
sdahhipıleri şirket muamelatına mü· ,= Vunanlstandakl Şubeleri : 
a a e edemezler. Heyeti umumi '== p 

yerlerde reye iştirak haklarıyoktur. lii SelAnik • Kavala. Ati na., lre 
Ş~ kadar var ki, heyeti umumiye· ı~ fülümum tianka muameleleri. Kedme.'.duplan Carı 
nın temettü senetleri sahiplerinin I! ıarı küıadı. Esham ve TabvaJlt. Kasalar ıcarı. 

hukukunu m~hil mah~!etteki ka: 1 11111111 111 1111111111111111 il 111 
rarları mezkur temettu senetlerı 

Bartın 
BURSA 

Yolu 
vapuru 5 

MART 

Pazartesi 19 da Sirkeci 
rıbta~ından kalkacaktır. (1C08 

Trabzon Yolu 
EGE Vapuru 6 Mart 

SALI 20 de Galata rıhtı· 
mmdan lrnlkacak. Gidişte Zon· 
gu dak, lnebo ı u, Sinop.Samsun, 
Fatsa, Giresun, Vakfıkebır, 
Trabzon, R.ze'ye, Dönüşte 
bunlara iiavelen Sürmene, 
Ordu'ya uiıayeicakhr. (I02ı) 

Tophanede kain telsiz telg· 
raf merkezimizin, 935 senesi 
oidayetinde tebdili icabeden 
cihazı, pc:.zarlık suretile talibi
ne ihale edilecektir. 

Şartn?mesini görmek ve da· 
ha fazla malumat almak isti· 
yenler her gün saat dokuzdan 
on sekize kadar idaremiz leva· 
zım şefliğine müracaat etmeli· 
dirler. Pazarlık 16 Nisan 1934 
Pazartesi günü saat on beşte ya· 
pılacaktır. (875) 

Levazım anbarı haricinde bi· 
rikmiş olan hurda demir, tahta 
ve kablolar pazarlık suretiye sa· 
ılacaktır. 

Pazarlık 7 - 3 - 934 Çar
şamba günüsaat 10 da yapıla· 

caktır. Şeraiti öğrenmek üzere 
her gün idaremiz levazım şefli
ğ ine müracaat olunabilir. (930) 

iLAN 

3 - iştirak edecek hissedarlara 
tevri olunmak üzere ve aynı mik· 
tarka (B) tertibi senetleri ihdas 
edilmek kaydile (A) tertibinden 
his~ senetleri çıkarılarak ıirket 
ıermayeıinin bet milyon Fransız 
frangı tezyidi. Hissedarlar kanu
nun kendilerine bahtettiği ittirak 
hak~mdan fariğ bulundukları ci
hetle, bu tezyidi sermaye hakkın
da icabı ifa için idare meclisine sa
lahi:ret ituı; 

sahiplerinin aktedecekleri hususi 
heyeti umumiyede tasvip edilme· 
dikçe nafiz olamaz. Bu hususta he 
Yeti umumiyelerde temettü senet· 
leri sahip~erinin msfrnm huzuru 
§arttır. Kuarlar hazır olanların 

ekseriyetile verilir. Meclisi idare 

Lalelide tramvay caddesinde 
ZA Yl lstanbul mmtakuı Ticaret mü· Tayyare apartımanı altında sekiz 

4 - Yukarıdaki mevadın tatbi
kinden ıonra Türkiye cumhuriyeti 
hükumeti taraf mdan 2243 numara 
tahbnda ve 5 Haziran 1933 tarihin 
de ne9redilen kanuna tevfikan ma
liye vekaletinin inzimamı muvafa. 
katile Türkiye Cumhuriyeti arazi
si haricinde bulunan banka şube
lerinin faaliyetlerini icraya muk· 
tezi sermaye miktarı hariç olarak 
firket sermayesi tamamının Türk 
lirasına tahvili. 

S - Sermayenin baıka bir para· 
Ya kalbi hakkında alınan karar
larm neticesi olarak hisse senetle· 
rinin mübadele veya damgalan· 
maıı. 

. '., ~ .·· 

kar~~n:ı_~·\ ~n .. hHi·ü 
.~ 1 ' • •·• '·' .... !:3 

.. , Kıtapt · _gaze!e ve· 
. ,. - ·- '· , 

ı' Kır~giye .. , fuağazasf . 
. ~ . ' ' 

·.A: ·K B ·A .~'· 
... Kıtap ev.i ·:v.e , kır;tasi yecifik·\; 
' Anaf art~l~r c:ııddeıl . · 
·~: Tddon ·: 3j77, . "'. ' ' .. 

... ı ..• , 

:" Her lisanda ,: gazete. , · . 
mecmı:ıa v;e ~it~p _ .· 

. . ' ', ~._.' · .. ,·: ... .... ~ :~.'~}~ '-.'.ı\~. 

Her nevi kJrlasiye.e~y:i'.s'ı 
ve mektep le~a:zırlıi .. . ' 

' .. · \ .. ' 

Her türlü · Fotoğraf::~·. 
levazımı ·~ makineiert . · · · 
· ve am_atör_;işleti . ;- · . . ~ - . · .. ' ~ . 

. · ·E;tem · Pertev ·.ıtriyat~ · · . 

.. ;.Küf~h;,~ Çi~i1~ri . : . 

§ Beşikta§ Mal Müdürlüğün· dürlüğünden: numaralı dükkanda mevcut bak-

den almakta olduğum maatı· Tasfiye halinde bulunan milli kallığa ait bilumum emtia ve mo. 
ma ait 86156 numaralı cüzdanımı lktısat bankası 932 _ 933 senesi bilyeyi Fatih noterliğinden musad 
%ayi ettim. Yenisi~i alacağımdan tasfiye heyeti umumiyesi 25 _ 3 dak 18 - 2 - 934 tarih ve 1729 
eskisinin hükmü olmıyacağmı ilan _ 934 tarihine müsadif pazar gü· numaralı senet mucilıince bedeli 

ederim. nü saat on dörtte lstanbul mrnta· makbuzum mukabilinde aynı m:ı-
Ortaköy Taş merdiven sokağı kası ticaret müdürlüğünde topla·· halde Pakize hanıma katiyen sat· 
16 numarada Ahmet Lutfi nacaktır. tığımdan mezkur dükkan ve emtia 

§ Gelenbevi orta mektebi 927 ve Bu tarihten evvel hissedarların üzerinde bir guna hak ve alakam 
928 senesi mezunlanndamm, aldı· hisse senetlerini lstanbulda lhsa- kalmadığı cihetle alakadaranın 
g ... mı ııehadetnameyi zayi ettim, ye· malumu olmak üzere işbu ilanna· 

:l' niye hanında 5 - 6 numaralı ya· 1 ı 
niaini çıkaracag'"' ımdan eskisinin raenin sta.,nhu Vakıt gazetesi 

zıhanede mukim tasfiye memuı-u· ı 
hükmü kalmadığım ilan ederim. ile ilan edi mesini talep ederim. 

na bırakarak duhuliye varakaları Ak S ft s· h 11 · 223 numarada mukayyet izzet saray 0 a ınan ma a esı 
almaları ilan olunur. T 1 1 k k' oğlu· Mehmet Necmetetin omru.tçu soKa se ız numaralı 

§ Tatbik mühürümü zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

Yedinci sınıf muamele memur· 
luğundan mütekait S. Niyazi. 

(10702) 

§ O sküdar bankasından almış 
olduğum 12887 - 12888 numaralı 
hisse senetlerini zayi ettim. Yeni· 
sini çıkaracağımdan eskilerinin 
hükmü olmadığım H!n ederim. 

Tayyareci Ali Hayrünnas 

Müzakere Ruznamesi: evde mukim Mehmet bey oğlu 
1 - 932 - 933 senesi tasfiye Fahri. 

raporu, 
2 - 932 - 933 senesi mürakip 

raporu, 

3 - Planç.o kir ve zarar hesabı
nın tetkiki, 

4 - Mürakip ve tasfiye meml' 
runun ibrası, 

5 - Tasfiye memuru ve müra
kip intihabile ücretlerinin tayini. 

(45) 

işbu ilanname berayı neşir 
ve ilan lst. Vakrt gazetesine irsal 
kılındı. Bin dokuz yüz otuz dört 
senesi Mart ayının üçüncü Cumar-
tesi günü. (10695) 

Dr. 

w:t •MS*h*S '' Göz Hekimi 
Süleyman Şükrü 

Rabı~li Ankara caddesi No. 06 
Telefon 22565 



-

!inhisar ar U. Müdürlüğünden: 
ı - 1400 lulo Vakum yağı : 10/3/934 Cumartesi saat 14 
2 - 6000 metre Band Saksonya : 10/3/934 ,, ,, 15 

Satm alınacak bu iki nevi leva:zımı verecek olanların şartname
leri gördükten sonra hizalarında gösterilen gün Ye saatte % 7,5 
teminatlariyle beraber Galatada Alım, Satım komisyonuna mü-
racaatları. (783) 

lstanbul Belediyesi llAnları 

Eminönü Kaymakamhğından : Veaaiti nakliyeıi olanlarla bu 
vesaiti elinden çıkaran Yeyabut yeniden alanların mensup oldukları 
nahiye mDdnrlerine müracaatla kayt ettirerek yesika almaları illn 
olunur. (1019) 

Tayyare Piyangosu 
16 ıncı Tertip 5 inci Keşide 

11 M A R T 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 30.000 Lira 
Ayrıca, 10.000, 4.000, 3.000 Liralık ikra

miye ve 20.000 Liralık Mükafat vardır. 

lstanbul Posta T. T. 
Baş Müdürliiğünden: 

Kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılan 3000 adet yedi met
relik kestane direği için •erilen bedel haddi layik görlllmemit 
olduğundan pazarlıkla alıoacaktır. Talip olanların 6/3/934 saat 
14 te Başmüdüriyette müteşekkil komisyona müracat eylemeleri. 

(1012) 

Ankara Vilayeti Nafia 
Baş Mühendisliğinden: 

1 - Bedeli keşfi 35373 lira 7 ı kuruştan ibaret olan Polatlı • 
Haymana yolunda 20 menfez 4 kilometre şosa, 2590 metre 
mürabbaı idi kaldırım inşasilc 5000 metre mik'ap taş ihzarı 
şeraiti dairesinde i~apah zarf usuliyle 2 l gün müddetle miinaka
saya konmuştur. 

2 - lbale 19 Mart 934 Paıartesi günü saat 15 te Ankara 
Vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Evrakı keşfiye ve projeleri görmek ve fazla malumat al· 
mak isteyenler her gün Ankara VılAyeti Nafia Bat Mühendisli-
ğine müracaat edebilirler. (1010) 

lstanbul Milli Emlak Müdülüğünden: 
Seyriscfain idaresinden müdevver olup tersanede fabrikalar 

önünde durmakta olan Gayret romörkörü 2000 lira muhammen 
llıJ9et Userinden 25/3/934 Pazar glinü saat 14 te açık arttırma 
-lile satılacaktır. isteklilerin pey akçelerite müracaatları 

(M.) (1017) 

Tl::J Q KiVE 

llRAAT 
BANKA51 - -

, 

·DAaA-~~ 
BiRiKTiREN 
RAl-4AT-b01;Q 

~===:=- llkmektlp tarihleri ==1 
( ( Maarif Vekaleti 1 arafından llkmekteplerin Dördüncü ve il 
~~ i~ Beşinci Sınıflarında Okutturulmak Üzere U: 

ll fı T. T. T. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii ı li 
=ıi ıi "VAKiT,, müessesesi tarafından deruhte edilen r n 
ıll! T A R 1 H kitapları sahşa çıkarılmıştır. 1111 

il İ~ Bu kitaplar, yalnız t_alebelerin değil herkesin ist. if '!de edeceği b_i1 !f İİ 
ii li surette yazılmış bır çok haritaları ve resimlerz ıhtıva etmektedır. 5ıİ i~ :i ı: ••• :: :: :ı i! 

U :.==.::::==!=== Bir kartonla kaplanmış olan bu TAR 1 HL E RIN fiatlan nefasetine il;

1

:

1

: ili 
ve sayıfalarının çokluğuna rağmen 15 şer kuruştur. 

:: Satış Ve Tevzi Yeri : lstanbul Ankara Caddesi :: 
:: ı: 

I! V ,.4. K I T Y U R D U Ilı 
C~J ,p!! l 

·········-... ······· .. ········-::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::: ............... :~ ................................ . . ························ ................................................................ _. ··········· ...................... ·:: : ........................ ::::: ......... : : : : : ·:: ·:: ::: ::: : :: :: .................................................................. . 
.... ;;·;·:·;:;··;;~ m i r ya ıı ~;·; .. il~:, ı ar. ı 1 D O K TOR 

4000 çıft cebire ile 10000 adet tirfooun kapalı zarfla müna- Hafız Cemal 
kasası 15/Nisao/9.S4 pazar günü saat 15 de Ankarada idare bi- Dahili haıtalıklal"l miitehaaaın 
oasıoda yapılacaktır. Cuma ve pazardan ba§ka günlerde 

Faıla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer li· öğleden sonra saat 2! den 6 ya kadar 
9 latanbulda Divanyolunda (118) nu• 

raya satılan şartnamelerde yazılıdır. (94 ) maralı hususi kabinesinde hastalannı 

1-r-··o---·--;~=-~ .. E~ .. ~ .. k:!! .. ~.;:!!~~=-~~~=~:m=::: .... :::ş.:: ... =;;;r~ il'"''D~hili"'H;~~~/;kı;;''"fı ka~:!.'!':h ••• •elefo• ......... 2239! 

1 • •• •• M"" h •I Kı,Jık ikametgah telefonu 42519 
: Tıp fakllltesl 21ncldablliye doçent li i! Ufe aSSlSl iı 

n Dahili bast~lı1'lar mütehass_ıs! !i ii Doktor Hüseyin Osman ==ı ---- --------
!11 Ankaradakı muayenehanesını d :: ı 
1. Cağaloğlu Orhan Bey aparta- ii !! U leli Liltüf Aparumanı Saat 4·8 ~ 1 11! mam 6 numarava nakletmi~tir. ij U kadar Telcfno 22459 il 
! Tel. 2038 lı !: :: :. • .. ~- .... _ ___..... ___ . _______ ..... :: -· ......... --..... .._._,..___.===== w:::::: ............. - ••••••••••••••••••••••••••• ne aı .......................... -.. ..... HCW 

Sahibi: MEHMET ASIM 

Neıriyat müdürü: Refik Ahmet 

VAKiT Matbaası - latanbul 


