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Diyanbekirde sıcak ! 
Digarıbekirde sıcaklar müthiş bir 

hale girmiş ve gölgede 42 
dereceyi bulmuştur 

İdare Tclelontı : 2~0 Sayısı 5 Kurut 

/Ameliyatsız' Rusyada 
apandisit Galibiz! llaeJcl.t_nbul belediyesi ıehrin ek • 

' lrıeaelesini halledebilmek için 
'i ~tut fırınları azaltmak çareleri
' ~Or, Ş.imdiki halde bu mak - Varnadan bir torpitomuzla 
' 

1 
eledıyenin tetkikat yaptığı memleketimize gelecek Ankarada Batvek&let 

Bunu mümkün gören Harkorta yapılan güreş-
doktorun beyanah lerin altısını kazandık 

J1~ •Yor. Bulgaristana gitmiı olan sabık 
~i i ~bulda ekmek meselesinin F ranıız batvekili M. Herriot'nun 
~i sın fırınların azaltılması ancak yarm lstanbula gelebileceği 
r.... ~re d w·ıd· F k k '"' •ıe do'" egı ır. a at at 1 ça- anlaıJlmaktadır. Sofyada toplanan 
'-ıc gr~ atılmıı esaılı bir adım . -
~lca telakki edilebilir. Çünkü ! ,,_----------~~ 
S.."hu ltıemlc;ketlerde olduğu gibi J' 
~ lda bütün fehrin ekmek 
'l,'cnıı temin edecek ıurette • 
~ nihayet beı büyük fabrika . 
~ de gelmedikçe bugünkü fırm
~ 'ıt.ltdmı§ olsa' bile gene eski 
~~~ler az çok devam edip gi • . 

' ır, aıL llunla b b • d. w. • 'b' l ,""'\) . era er l·~ ıgımız gı ı ; 
~ h~rı bir kaç yüzü bulan fırın
~. hıç olmazsa yarıya indirilebilir. 
, 1 \l •uretle mevcut f ırınlarm ; 
l ·lllaar hem belediye idaresi, 

1 

~b· 
~ . ıızat fırıncılar, hem de : 
~~~İn büyük faydalar verir. 
~ fırınların mevcudu yarıya i 
,. belediye kontrolü daha 1 

1\ ct.hr olur, fırınlar sıhhi tartla • ! 

' ... uygun ıurette ekmek çı • 
~ llıhayet fırıncılar da bqiin 
'•ndaki öldürücü rekabetten 
't lur .. 
t llııız fırınları azaltmak İ§İ na-
)'Pılrnalı?. 

•• ...,.. wapmü 

-~ ıdikal · Demokrat ve benzeri 
fu kalar kongreai dıjıldıktan 

(De\-ıum 8 inci aayıfada) 

•• 
Universite' de, gi-~4ılin mühim noktası bu

\.._ it, Çünkü her hangi biffırını 
~ bııak için hem kanuna, hem 
~ •enıantığa müstenit ıe • 
\:d h 0lnıak lazımdır. Akıi tak . 
tiıa de· azı fırıncıların menfaati İ· 

denler gelecek mi? 

. ... 
~ &er bazılarının aleyhine ha .. 

8ıı edilnıit olur. 
~ '1lr tarzda keyfi kararlar ise hiç 
~ etle tecviz olunamaz. Bu
~llcl ber.aber İstanbul fırı~ları a
l"ld"a bır laıfiye yapmak müm • 
._ \.~: Hem de dediğimiz gibi 
~ 1Ye ına.iıetleri ıadece fırın .. 
' llıünha11r olan ve hüınüni
'· Ç-11!an fırıncıları memnun 

L..'")>J lllt~d 0 da hatırımıza gelen ted-
'ı,11 ~: ... biri değirmencileri doğ

etiyJ ıruya, yahut muvazaa 
ltt·e fırıncılık etmekten men· 

ır. 

1-"iJ'-ak· 
~ l>ij .~ka bugün lıtanbulda 

'i-l'lik dejirmenciler vardır 
r l.Yni zamanda fırıncılık 

Mehmet Aaım 

Fen F aküftesi reisinin 
istif ası haberi 

Sıhhat ve Maarif Vekili Refik 
Bey dün öğ:eye lcadar Sıhhiye 

Kerim l!ey 

etmiıtir. 

dairesinde met
gul olmuı, öj
leden sonra U
niversiteye ge
lerek ıslahat iş· 
lerile uğraımıı
tır. 

Vekil Bey ev
veli profesör 
Malş ile görüı
müş ve bu gö
r üşme iki sut-
ten fazla devam 

Bundan sonra yeni profesör· 
lerden M. Şwarz, M. Ceymd, M. 
Breslav,ve M.Conrad'ı kabul ede
rek kendilerile de uzun müddet 
görütmllıtOr. 

•••• (Devamı ı ilncll •yıfada) (Devamı 8 inci uyıfada) 
•••••••• 

Ankara da Apandisitin ne kadar mObim MOSKOV A, 15 (Taı ajansı) -
ve üzOatGlll bir baatahk olduğu Türk ve Ukraynalı sporcular ara
maliim. Geçenlerde, bir anket ımda yapılan hafif atletizm mü • 
milnaıebetile bu hastalık üzerin- ıabakalarında binlerce ıeyirci ha· Yunan başvekilinin ziya

retine Yunan gazetele
rinin verdiği ehemmiyet 

. zır bulunmutlur. 
,...,,,.. __________ ._. 100 metrelik koıuyu Semih, 

Atina, J 5 (Hususi) - Mösyö Çal-
daris Hariciye nazırı :-.fösyö Maksimos 
ve ağlebi ihtimal iktısat nazın !\lösvö 
Pesmazoğlu ile EylOI ortalannda A·n
karaya gideceği haberi bura efkin 
umumiyesiııi \ e matbuatı çok alak:ıdar 
etmektedir. , 

. Atina Türk sefa~e.ti, hariciye ncza· 
retıne, Yunan ricalının Jstanbulda ve 
Ankarada geçirecekleri günlerin proğ· 
ramının hazırlanın akıa olduğunu haber 
vermiştir. 

Ankaradan avdette, Yunan ricali 
Ortodoks bir devlet mümessilleri ol
mak hasebile, Fener patrikhanesini de 
ziya ret edeceklerdir. 

400 metrelik kotuyu Mehmet Ali 
ve 800 metrelik koıuyu da Ukray. 
nalı Y ermakof kazanmıtbr. 

Güreı müsabakaları bir puana 
kartı altı puanla Türk aporcuları
nm parlak muvaffakıyetile neti • 
celenmittir. 

Türk heyeti batlannda Cevdet 
\Kerim Bey olduğu halde, Ukray • 
: nanın hariçle hara münaaebatı ce. , 
f miyetini ziyaret etmit ve reiı ly • 
1 

pupeçento ile Ukrayna ve Türkiye 

1

1 
cümhuriyetleri arasında harı mü. 
naaebatının inkitaf ı mevzuu üze • 
rinde görütmüttür. 

ı Cevdet Kerim Bey, Ukrayna 
spor mecmuası yazı heyetine ver 

Mu ha lif ve muvafık, hilAia· 
tiına blltün gHeteler, Yunan 
baıvekilinin Ankara seyahatini 
fevkallde ehemmiyetli tellkki 
ediyorJ.r. 

ıf ~iği ~ektup~ (U~~yna cümhu. 
imııiiiııiıııııiiiiiıiiil rıyetı merkezındekı ıkametimizin 

TOrk • Yanın mDn11ebahnıa ·~ 
çok samimi oldupnu kaydet· 
tikten sonra, bu dostluğun 
dıba da umimt olabileceğini 
ilave ederek, bu samimiyetin 
jki memleketin müıterek men· 
filatler kmrıııında çok tlaba 
buıuıi · bir tekil alabllecejiol 

Doktor lra•a Be~ 

de a6z söyliyen operatör Mim 
Kemal bey bu hastalık için ame· 

(Devamı 10 uncu Myıfada) 

ve yalnn 11rkta •ulbilo ida
meaine yardım edeceklerini 
yazıyorlar. 

Yakıt - Yunan gazeteleri-

Avusturyada gizli 
propagandalar 

Avusturyalı Hitlercilerin 
Almanya ya gönderilmesi nin bu neıriyahna göre dost· 

larımızın Tilrkiyeye gelirken 
yeni bazı teklifler ve projeler Viyana, 15 (A.A) - Reicbs-
ıetirmelcri ihtimalini gösteri- poıl'un hususi nDsbasında Racis-

~ yor. te'Jerin Avus-
_. - - - ---- turyadaki pro· 

B ug" day alım satımı P•ıaadııarı h~k-
' kında y a p t ı ı ı 

ifıaatta, Avua· 
turyadıki fizli 
Hitler tqkilih 
ile Raciate'lerin 
Berlin merkezi
Je mllnaaebeti, 
bu mllaaaebeti 
temin için ıiya· Avaftar:ra bapekllı 
si mOn11ebetin .. Dolfla 

mubaliialr ıekilde kullandııı, 
Avusturyah Hitlercilerin Almanya 

hatırasını uzun müddet muhafaza 
edeceğiz. 

Harkofun aziz sakinlerine ae -
limlarımızı ve tetekkürlerimizin 

(Devamı 8 inci caydada) 

inkılap enstitüsü 
ve Reşit Galip Bey 

Dünkü (Son Poıta) gazetesi 0-
niveraite itlerinden bahsettiği ıı • 
rada Retit Galip Beyin deruhte et· 
miı olduğu inkılap kürsüsü ile, 
rahatsızlığı dolayııiyle, metgul o
lamıyacağını yazmıttır. Tahkika • 
tımıza ıöre inkılap küraüıü muay • 
yen bir prof eaör tarafından idare 
edilecek değildir .. 

Nitekim Re,it Galip Bey Darül-
fünunun ilgaaiyle yerine Onlver • 
ailenin teıkili hatladığı zaman ıa· 
zetelere verdiği beyanatında inJo. 
lip enıtitüıünü tarif ederek fÖyle 
demitti: 

ClJ> ...................................................................... . 
llrcular ihtilafı dün ~alledilebildi F. tlann d"" · • • . t• -· -. ıya uşmemesı ıçın 

nın muhtelif yerlerine gönderile

rek kullanılması ve nihayet Avus

turya • Alman 1ıergialiğini arttır
mağa matuf temayül bilhassa 
kaydedilmektedir. 

"Türk inkılabının ideolojisini 
yeni Üniversite işliyecektir. Bu 
maksatla kurulan Türk inkılabı 
enstitüsü Üniversitenin en mühim 
cihazıdır. Bu cihaz yalnız bağlı ol
duğu e?ebiyat fakültesinin değil, 
talebesınden profesörüne kadar 
bütün Üniversitenindir, bütün 
cümhuriyet münevverlerinin, bü • 
tün memleketin malıdır, herkes o-

<Devamı 8 inci •yıfada) 

lif 

alınan tedl>irler ·······················································~································· 

Heyeti Vekilenin ıon iç.timaın • 
, da buğday fiatlar1nın dütmemeıi 

için bazı tedbirler alındığını evvel
ce yaznıı§tık. 

Heyeti Vekile tarafından ha • 
zrrlanmı§ olan kararname dün ala-

kadar makamlara tebliğ edilmit -
tir. 

Bu meyanda lıtanbul Ticaret 
ve Zahire borauına da teblij edi
len kararnameye göre Ziraal 

Bankası muhtelif yerlerde müa : 
tahaillerin satmak iMediii buid•J 
lan yüzde birden fazla çavdar ve 
yulaf ve ecnebi mevat bulun • 

· (Devaau 1 iMi •J11*J 
' 

- Aman kocacı§ım, herkes elimdeki .yllzllle bak
tık• koltildal'tm l'cabartyCM\ 



T roçki ve Stalin 
Bu iki Rus ricali 

hala düşmandır 
MOSKOVA, 15 (Hususi) 

Bazı gazeteler, Troçkinin Fransa 
seyahatini, Stalin yoldaşla barış .. 
mak istediğine hamlettiler ve bi 
İngiliz gazetesi, Troçkinin Litvi -
nof yoldaşla uzun uzun gö • 
rüştüğünü bile yazdı. 

Fransanın Sovyet sefareti vası • 
ta.siyle res.men tekzip edilen bu şa .. 
yialar Moskova siyasi mchafilinde 
fantezi olarak telakki ediliyor. . 

Troçki el'an ihtilal aleyhtarı ad

dedilmektedir. Ortodoks komünist 

ler için de Troçki "çok para kaza· 

nan burjuva bir gazetecidir.,, Troç 

kiyle Stalin y.oldaşm birle§mesine 

imkan yoktur. Harp esnasında 

halk komiseri olan Troçkinin ne 

proğramı vardır ne de ordusu ve is 

mini Rus halkı artık unutmuştur . 

Diğer cihetten haber alındığına 

göre, Kamenef ve Zinovief yol -

daılar gibi bir dehaletname de 

yazsa ve bütün kabahatlerini, ha -

talarını itiraf edip bugünkü fırka

nın saf ma girmek isterse, Rusyaya 

avdetine müsaade edilmiyecektir. 

Esasen T roçki böyle bir mektup 

yazacak tıynette bir adam değil • 
dir. 

F ransanın Roma sefiri 
Paris, 15 (A.A.) - Juornal 

gazetesiM. Chambr'mRoma sefiri 
olarak yaptığı ilk icraattan bah
sile bu yeni sefirliğin tam Bal
bonun dönüşü ite ve bir sevinç 
havası içinde başlamış olduğunu 
memnuniyetle kaydediyor ve di
yor ki? 

Bu vaziyet iki Latin milletini 
sulhun muhafazası zımnında mü· 
tekabil itimat ve teşriki mesai 
fikrile birleştirmek gayesini ta· 
kip eden Fransız sefaretine ça
Jışma yolları h2zırlıyacaktır. 

Hindistanda vaziyet 
Simla. 15. (A. A.) - Birkaç 

lngitiz tayyaresi dün 1 oratigga 
ve Yusuf Kehel vadileri üzerinde 
bir keşıf uçuşu yaptıkları sırada 
düıman kabileleri efradı tarafın· 
dan açılan ateşe maruz kalmış· 
lardır. 

24 saat önce haber vermeden 
bombardıman yapmamağı emre
den nizamname mucibince tay· 
yareciler mukabelede bulunma
mışlardır. 

Rusyada altın madalya 
kullanılmıyacak 

Moskova, 15 (Hususi) - Ko. 
munist partisi merkezi, bilumum 
Sovyet müesseselerine tezyinat 
veya mükafat olarak altın ma. 
dalya ve Edİre gibi eşya verme
lerini menetmiştir. Yalnız müs· 
tesna hizmetlerden dolayı müka
fatlandırılacaklara altın hediye 
vermek hakkını Guepeu lisesi 
ile Askeri ihtilal komisyonu mu
hafaza etmektedir. 

Bahrimuhit yolcuları 
Roma, 15 (A.A.) - Bahrimu· 

hit uçuıunu yapan filoya mensup 
deniz tayyareleri Ortebelloya 
girmişlerdir. Kral tayyareleri bu
rada teftiş etmiştir. Mareşal 
Balbo l<J-alıo •e mürettebatın 
8tıllnde ikinei Bahrimuhit filosu· 
ou ilga etmiştir, 

Radikal birliğinin kararları 
Dünya iktısadı 

tahakkümü 
: Sınıf ve millet 
olmamalıdır 

Sofya, 15 (A.A.) - Radikal 
birliği kongresi dün mesaisini 
bitirmiştir. Kabul olunan ikhsadi 
karar suretinde dünya ikhsadi
yatının milletler arasında ktısat 

tesanüdüne müstenit bir tarzda 
kurulması lüzumu ilin o'.un· 
maktadır. 

Bu teşekkül sınıf ve millet 
tehakkümü olmamalıdır ve be}'· 
nelmilel veya mmtakavi tedbirler 
paraların istikrara ve gümrük mü· 
tarekesine kat'i riayet ve bu 
mütarekenin temdidilc tahakkuk 
ettirilmelidir. Karar suretinde 
istihlakin artmasına, işlerin tek
rar başlamasına ve işsizliğin azal· 

masına yardım edeceİ< surette 
istihsalin tensik edilmesi tavsiye 
ve nmumi menfaatlerin temini 
için tröst ve kcırtellerin müraka· 
besi telkin olunmaktadır. 

Kongrece kabul olunan siyasi 
karar suretinde ancak demokrat 
bir hükumet usulünün memJeket· 

lerin içtimai teşkilatında manevi n 
fikri teşriki mesaiyi mümkün in· 
lacağı, çünkü ancak böyle bir 
usulün bütün vatand atların ka· 
nun önünde beraberliğini mah
kemelerin istiklalini ve söz ve 
matbuat hürriyetini temin eyli· 
yeceği beyan olunmaktadır. 

Sofva, 15 (A.A) - Sofya be-

Jediye meclisi M. H~rriot'ya fah
ri hemşehrilik vermıştir. 

Sofya, 15 (A A) - Kongre 
azası bugün Bulgariatanda seya
hate çıkacaklardır. 

Sof ya fahri hemşehrisi 
Sof ya, 15 (A.A.) - M. Herriot, 

belediye binasında şehir mecJısi 
tarafından ve Fransız sefiri M. 
Cambon'un huzurilc kabul edıldi. 

Belediye reisi M. Herriot'ya 
Sofya fahri hemşehrisi işaretini 
verirken şahsında sadece fertle
rin ve milletlerin hürriyeti için 
çahşan büyük bir ad•mı desiil 
fakat dünya ıulhunu tesis için 
çalışan Fransa'nın asıt gayretini 
gördüğünü söyledi. 

~~--------------------------------~-Yunan cümhuriyeti Hazreti Isa kökten 
mi inmiş? 

Bir hafta evel de Meryem 
A T1NA, 15 (Hususi) - Selanik Belçikada görünmüştü 1 

Koruma birliği isminde 
bir cemiyet kuruldu 

ten gelen haberlere göre mezkur 
şehirde ( Cümhuriyeti koruma ve 
Yunan birliği) namile bir cemiyet 
teşkil edilmiştir. 

Bu cemiyete iştir'ak edenler çok
tur. Cemiyeti esası gayesi, Yuna -
nistanda krallığın iadesine ve 
cümhuriyeti devirmeğe matuf her 
hangi harekete mini olmaktır. Ce
miyet bu münasebetle neşrettiği 

beyannamede cümhuriyeti koru -
mak için M. Venizelosun yanında 
ahzı mevki ettiğini beyan eyle .. 
mekte ve Yunan vatandatlarını 

kendisine zahir olmağa davet et .. 
mektedir. 

Piredeki yangın 

ATlNA, 15 (Hususi) - Pirede 

ınühacirin mahallesinde çıkan yan 

gm dün gece de devam etmit ve 

bütün mahalle tamamen yanmış • 

Roma, 16 (Hususi) - Gaze· 
leler bir amelenin başına gelen 
hadiseyi uzun uzadıya yazmak-

tadırlar. Belfiyir ismindeki bu 
amele Protestan olmağa niyet 
etmiş. Eakat Kapişino dağında 
gezerken, karşısına ha çıkmış 
ve dinini değiıtirmemeaioi söy

liyerek kendisini tehdi~ etmiş .. 

Amele, başından geçen ma
cerayı köyiin rahibine anlatmış, 

rahip kendisine, lsanın göründü
ğü yere tekrar gitmesini tavsi
ye etmi7. iki arkadaşile gitmif 
ve orada Isa kendisine tekrar 
görünmüf ve günahlarını çıkart· 
mış. 

lsanın göründüğü haberi üze
rine, birçok mutekitler, dağa tır· 
manmağa başlamışlardır .. 

h ... Telefat yoktur. Fakat e§yala - Başvekil Ankarada 
rını kurtarmağa çalışan bazı 
muhacirler berelenmitlerdir. Ha. Ankara, 15 <AA.) - Başve· 

kil lımet paşa Hazretleri bu sa· 
rikzcdelerin iskanı için tedbirler 
alınmı§hr. 

Sabık bir Osmanlı mebusu 
Selanikte öldürüldü 

ATtNA, 15 (Hususi) - Sela -
nikten gelen haberlere göre sabık 

Osmanlı meb'uslarından Piriştine

li Hasan Bey, orada öldürülmüı • 
tür. Piriştineli Hasan Bey bazı hu
susi işleri için lstanbula gidiyor -
du. Selanikten hareket edeceği ea-

4 

nada bir Arnavut tarafından kat
ledilmi~tir .. Katil yakayı ele ver -
miştir. Cinayetin şahsi intikam 
eseri olduğu zannediliyor. 

Bir tayyare düştü ve 
parçalandı 

Marsilya, 15 (A.A) - iki mo· 
lörlü bir Ingiliz seyahat tayyaresi 
civarlarda düşmüştür. Tayyare 
parçalanmıştır. Pılot yaralıdır. 

Amerika maliye müsteşarı 
Vaşington, 15 (Husu"i) -

Maliye nezareti müsteşarlığına 

tayin edilen Madam Mariao Glass 
Baunister vazifesine başlamıştır. 

bahki trenle Yalovadan Anka

raya d6nmüşlcrdir. lstasyonda 

vekiller, meb'us!ar, erkanı aske· 

riye, dcvair müdürleri Başvekili 
karşılamıılardır. 

Ziraat vekili yolda 
Ankara, 15 (A.A.) - Ziraat 

vekili Muhlis Bey Kayseride ku-

rulacak bez fabrikasına ait işleri 

intaç etmek üzere bugünkü tren· 

le Kayseriye hareket etmiştir. 
Vekil Bey iki güne kadar döne
cektir. 

Almanyaya ·350 
bin liralık tütün 
Samsun, 15 ıA.A.) - Bugün 

Almanyaya gönderilmek üzere 
Alman bandıralı Derince ismin· 
deki vapura iş bankası tarafın
den 350 bin lira luymetınde 

Samsun ve liafra tütünü yükle
tilmiştir. Mukabilinde sıvasta ya· 
p'acak şeker fabrikası için mal
ı.eme alınacaktır. 

Bu eksikti! 
Sokak gürültülerile 

mücadele 
Berlin, 15. - (A. A.) - So · 

kak gürültülerine karşı fiddctli 
bir mücadeleye girişen Bertin 
zabıtası geçen iki gün içinde 
fazla gürültü yaptıklarından do· 
layı 181, faydasız ve zararlı du
man çıkardıkları için 15 otomo
bil ile bunlarm sahipleri aleyhin· 
de takibata ba$lamıtlır. 

~-.01..--.-'' :ı 
Büyük petro şİrKetleri 
arasında bir anlaşma 
Nev-York, 15 (A.A.~- "Nev· 

YorkSun,, geıeteıinin yazdığına 

göre, harici ve bilhassa uzak 

şark ticaretini idare hususunda 

Standard oiı Company of Nev • 

York ile Socony Vacum Corpo· 

ration arasında kar,ılıkh bir an
laşma yapı!mıştır. 

Haber yerildiğine göre Socony 

Corporation, Standard'm buı 

malları ve bilhassa Keroaenc ile 

mahrulcat yağı ile alakadar ola· 
caktır. 

Yüz milyon sermayeli 
hava nakliyatı şirketi 
Londra, 15 (A.A) - Airunion 

şirketinin Londra merlceıinden 

öğrenildiğine göre eyliilün birin

ci günü birlcıccek olan Fransız 
şirketleri şunlardır: 

Air - unioo, Air - Oriant, Ac

ropostal, Farman ve Cıdı.e. Ye

ni şi:ketin 100 milyon setmayesıi 

olacaktır. ismi Air · Frcncc olan 

bu teşkilat başiıca dünya me·r· 

kederine batlıtr tuis edecektir. 

Bisıkletdünya şampiyonu? 

Manbheri, 15 fA.A.) - Fran· 

sız Speicber profesyonel biııklet 

yol dünya fampiyonlujunu ka· 

ı.anmışhr. Speichcr, 250 kilomet• 

reyi 7 saat 8 dakika 58 saniye 

1 - 5 te yapmııtır. ikinci gelen 

Fransız Antoin Maıne ve üçüncü 

gelen Holandalı V •lantin bu 
mesafeyi 7 saat 41 d•kika 1 
saniyede yapmııtır. 

Kaçakçılığa k 
Hükumetimiz Yun 
tanla nıüşterek bazı 

birler alacak 
Ankara, 15 ( Hususi) -

nan adalarile sahillerimiı a 
da kaçakçılık vak'aları 
ihtimalinin önüne geçmek 
müşterek tedbirler ve ka 
alınacaktır. Hu iş için 
gümrüklt:ri umum müdü 
ıeisliğindc bir heyet yakınd 
karaya gelecektir. V ekillt 
yeti bu müzakerelerde hiik 
timizi temsile Gümrükler 
müdürü Cemil Beyle rnub 
umum kumandanı Seyfı 
memur etmistir 

Ziraat Vekili Kayser 
gitti 

Ankara, 15 (Hususi) -
vekili Muhlis ve :.. ümcr 
umum müdürü Nurullah 
beyler bugün öğle trenile 
seriye gittiler. Kayseride 
lacak bez fabrikası hak 
yerinde tetkiklerde bulundıJ 
sonra Perşenbe günü Aok• 
döneceklerdir. 

Buğday meselesinde 
anlaşma 

Londra, 15 (A.A.) - Gel 
hafta toplanacak buğday 
feransı için hazırlık olmak 
buğday ihracatı yapan b 
dört memleket yani KaO 
Avusluralya, Amerika .,e 
jantin arasında bir anla1ı11• 
pılmı,tır. 

Bir otomobil kaza 
Roma, 15 (A.A.) - Mr 

d•n Mceı1C1.gCfO gın:et .... ine 
rilôığine göre şoförü uyukl• 
otomobil bir dereye yuvarl• 
tır. Bu kaza neticesinde ü~ 
ölmüş, bir kişi de ağır 5 

yaralanmıştır. 

Viyana hiı-. k_fı,...m-.e_t_i ale~~ 
kıyam teşebbüs~ 

Viyana, 15 (A.A) -
met gazetesi olan Reichpo•l 
susi bir membadan birtakııf 
sikalar neşretmiştir. AvıJ• 
nazırlarının Alman yarı 

mehafilile münasebatta b~ 
dukları bu vesikalarla s•11 

maktadır. 
eundan ba~ka Viy• 

Alman sefaretinin de AtıJ 
oazileri ile Almanya ar 
irtibat vazifesi gördüğü ' 
maktadır. 

Vesıkalardan biri A b 
sanayi ve ziraatini DolfO~~ 
meti aleyhine kıyama tetfl ~ 
bir projeyi ihtiva etıde, 
Berlinde hazırlanmı~ ol•~ 
projede mezkur kıyaırı ~ 
bilinde Avusturya ıiraat ~~e' 
yiine bir ta\cım ticari ti'' 
do:unmaktadır. J 
Kont jeplinin yaP' 

yeni posta 
F ricdricb.abıfen, 15 ( ~: 

Cont Zcppelin Drijab~İ111~ 
nubi Amerika'ya yaptıf' f'I 
zam seferler, Zepp~lill tİJ 
müdüriyeti, ilave olar•"et~ 
fer daha yapmıya ıet~~/ 
Cont Zcppelın ayin on ·4/J 
da kalkıp Pernanbou.c'• ~~· 
tir. Rio de· Janeiro ıle '-I 
Aires için postayı ~~ıo•,,,. 
tan Condor şirketınll1 ti'' 
tayyaresi alıp götürecelı 



sınai mamu itJmızın 
geçen seneye nazaran daha mü
kemmel ve c inslerinin daha iyi 

olmssı noktasından değil aynı 
zamanda bu nefis malların teş
hir tarzında ve serginin tertibi 

cihetinde de bariz bir şekilde 
görülmüştiir. Bu itibarla daha 

evvelki sergilerden edindiği tec · 
rübelerlc seı giyi ço'c güzel ve 
tamamile A\·rupakari bir şekilde 

tertip ctmeğe muvaffak olan Mil
li sanayi üirliği ve sergi tertip 
heyeti lebrike hak kazanmıştır. 

Tertip heyeti Sergide bir ga
zino, radyo, orkestra bu:undur• 

makJa katkı eğlence vasıl asile 
de Sergiye celp kastinde bulun-

muştur; bunda da tamamiJe mu
vaffak olmuşlur. Serginin güzel 

plaklar çalınan, arada temsiller 
veren radyosu, Ihsan Bey idare
sindeki Deniz orkestrası, halkı 
Sergive o kadar alıştırmıştır ki 

Serginin kapanışı Beyoğlu ve 
hatta bütün lstanbul halkını bu 
itiyadından mahrum bırakmıf ve 
halkta bir eksiklik h:ssi uyan-
dırmıştır, denilebiJir. 

Türkün sınıııi sahadaki kudret 
ve kabiliyetini eserlerile gösteren 
bir müze mahiyet ini arzeden 

beşinci yerli mallar serg"si vazi
fesini yapmıf, yerli mallarımızı 
halka tanıtmak, onların ucuzlu· 

ğuou, güzelliğini göstermek hu
susunda beklenilen faydaları faz· 
Jasile temin etmiştir. 

1929 senesinde açılan birinci 
yerli ma11ar serg:sini 150 bin 
1930 da açılan ikinci Y erlimaltar 
sergisini 200 bin, 1931 de açılan 
üçüncü Yerlimallar sergisini 270 
bin, l 932 de açılan c!ördüocü 
Y erlima11ar serg·smi 320 bin, ve 
1933 te açılan beş:nci Yerlimal
lar sergisini ise 520bin "işi ziya
ret etmiştir. 

Bir sual 
Hani bazı mahalle çocukları 

vardır. Karşısındakine yumruk 
••urur:ar, sonra: Ne vuruyorsun 
be! diye feryat ederler... Ağız

larına gelen küfürü savururlar, 
arkadan: Ne küfür ediyorsun 
ulan!.. diye haykırırlar. 

Peyami Sefa bey biı az bu ço
cuklara benzedı. Kabasaba, s~ğ
mete yakın yazılar yazıyor, son
ra : Yakıt gazelf s i muharrirleri 
ağızlarını bozuyorlar diyor. 

Dün de bize cevap verirken 
şöyle iltıfatlar savurmuş: "Artık 
ismini ağzıma almaktan size 
karfı sıkıldığım bir muharrir ..• 
Yer yüzünde bu kadar cahiline 
bir anlayış... Seviye düşüklüğü· 
nün bu nevi kaleınlcrde sırıt 

ması ... " 
Biz bunları bir yana bırakıp 

Peyami heye kısaca cevap verece 
ğiz. Durkheim • Levy Brubl mek
tebinin fert ve cemiyet hakkında 
ki fikirlerini vülguize ederek 
dem iştik ki : 1 'Cemiyet içinde, 
ferdin hiçliğini iddia edenler 
yalnız sözde müne.vverler değil

dir, de Durkheim Je cemiyetin 
inisyativi karşısında, fert amel
den sakit o'ur. ,, iddiasındadır. 

Peyami bey diyor ki : 

V apurcular ,,. Şeker fiatleri Yumurta 
"Durkheimin Ziya bey ve çö

mezleri tarafından yüz bin kene 
tekrarlanan fikirlerini bile anla· 
mamış ve cemiyetçili ği "ferdin 
cemiyette amelden sakit olması 
sanmıştır. 11 ihtilafı dün 

halledildi 
Vapurcuların kurmuı oldukları 

şirket nizamnamesinden dolayı 
aralarında çıkan ihtillf nihayet 
dün hallcdi:miştir. 

iş Bankası nmum müdür ve
kili ve npurcuların hakemi Mu-

yin tavassutu ile tahkimaame 

yapmışladır. Bu tahkimnameye 
ıöre şiakctin 7 kişilik idare he-

yetine vhi salahiyet verilmiıtir. 

Şirket idare meclisi; şirketi idare 

ıçın bir müdürü umumi veya 

murahhası mes'ul seçerek şirke
tin idarssini temin edecektir. 
idare meclsi bu hususta karar 

veremtzse iktisat Vekili Ce!al 

Beyin göstereceği direktif daire

sinde vapurcular çahşacalardır. 

ihtilaf halledildiği için şirketin 

kurulmasına liıım gelen kanuni 

muamele en kısa zamanda ilsmal 

edilecek ve 1 ey fı de anon m 

şirketi bilfiil şalışmıya başlıya
caktır. 

Buğday fiyatları 

Dün buğday üzerine Ticaret 

ve Zahire borsasında çok mua
mele olmamıftır. Bunun sebebi 

piyasaya fazla buğday gelmesi 

ve stok miktarının faılalaşma

sıdır. Dün de şehrimize 19 va· 

gon ve 1787 çuval bukday ge~ 

miştir. Evvelki günkü sto~< mik· 
tarı 6430 tondu. 

Buğday fiyatı hükumetin yeni 
karan üzerine düşmemektedir. 
Dünkü fiyat 4,83 kuruştu. 

Yerli şeker piyasada 
fiati düşürüyor 

1 

· Altı ay taze muha-
faza edilecek 

Bir haftadanberi şeker fi
atlerinde büyük bir dü1ükluk 
vardır. 

Bunun sebebi yerli ıekerle-
rin piyasada tamamile hakim 
vaziyete geçmiş olmasıdır. 

Kasımpafada Hasan Efendi jı
minde bir zatın yumurtaların taze 
olarak aylarca durabilmesi için bir 
ilaç hazırladığını yazmııtık. 

Evve!a şunu söyliyeyim ki 

ben Durkheimi anlayabildimse 
Zıya beyden ve merhumun til
mizlerinden anlamadım. Durkhe
imi bana kendisi ve Roger La
combe anlattı. Sözüm de doğ
rudur. 

Vülgarize edilmiş bir fikre mal 
bulmuş mağribi gibi sarılan 
Peyami bey ceha let göster
miş değildir. Kendisini seviye 
düşkünlüğü ile de ittiham 
elmiyecr.ğim. !E u arkadaı ber-

Geçen hafta yerli şekerler 
piyasada 38,75 kuruş iken dün 
36,75 kuruş üzerinden mua
mele gö:-müştür. Ecnebi şe

kerlerden Çekoslovak, Belçika 
lngiltere ve Bulgar şekerleri 
hiç muamele görmemiştir. 

Yalnız Belçika torba şeker
leri toptan olarak 43,50 ku
ruştan sahlmııtır. 

Halbuki ıeçen hafta bu 
şekerler 46 kuruştan satıl
makta idi. 

Hasan Efendi dün İstanbul Ti • 
caret Odasıp.a müracaat ederek 
kendi hazırladığı ilacın tecrübe 
edilmesini istemiştir. 

Bu müracaat üzerine bugün pi
yasadan alınacak bir taze yumurta 
üzerine Hasan Efendi kendi hazır 
ladığı ilacını sürecek ve bu ilaç bir 
sandığın içine konarak üstü mü -
hürlenip saklanacaktır. 

Hasan Efendi, yumurtasının 
Martta açıldığı zaman taze olarak 
bulunacağını söylemektedir. 

§ Yumurta fiatları bir hafta .. •-------··----•! danberi oldukça yükselmi§tir. Ge • 

V AK 1 T ' 
GUndellk, 8iy8.!l Gazete 

lıtanbul Ankara Caddesi, VA K iT yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı l~lert telefonu: 2437D 
l dare t elctonu : ~4378 

l'elgrat adresi : Ietanbul _ "IAKiı 

Posta ku tusu No. 48 

Abone bedelleri : 

'rürklye EcnebJ 

Seneli'· HOO K r. 2100 Kr. 
6 aylık 7M • 1450 
3 aylık 400 !iOO 
ı aylık ı:;o 300 • 
illin Ucretlerı; 

fi<~rı llArıların ilan 11ahlfclnlnde 11arıtl-
n1J SO kuruştan bıı~lar, ilk •RhlCcde %.50 

kuru,a kadar cıkıır. 

llUJ iık , fılzlıı, dcrnıntı llAıı \rrcnlc re alt 

OJrı t~nzlJAt vardır. 

R~srnl llAnlarırı hlr eatırı ıo kuru~tur. 

çen hafta 14.40- 15 lira olan 
iri yumurtalar dün 17 liradan mu
amele görmÜ§lÜr. 

Ufak yumurtalar ise geçen haf. 
taki fiatta yani 14-13.5 lira ara -
undadır. 

;ııruıııuH ımırmmnuım 11ınn11H111umıııuuuıııınmm umuum nu:umruıttaı :: 

1 15 Yıl Evelki VAKiT 1 
SUHIVllKHllMillllllllmtnRPlllJMtlllU ftllll IHlJlllfttl fltlHll ll fflttJJUUt llflflUlllWlfU:i: 

1ti A~ustos 1918 

- (Bre-ı Lito' ~k) muahedesi muci
lıincc icra kılınan intiha bacı umumi) e 
netıcc•inde; l\:ır • .\n.lahan 'c Bntum 
sancaklarının Türkl\ C) e ir ı ıbaılan nın ıa

desi hakkındaki ara ·i umumiye netice
sinde 85, J 24 reyle bu ilhak kabul edil
ıııi~ ı ir. 

- l 4 'agon şeker i~indcn sonra bir 
de ekmek itı tikt\rı mcsele•İ meydana 
çıkmı,.ur. 

- J tılli memleketlerinde komiirsuz· 
lük derdi b:ı~l amı~tır. lnA'iltcrc ti .. arec 
naıırı bu meseleden tcc~surlc hah et-

KUçUk llAnrar: miştir. -- -
Bir defıısı 80 i k i defası ôO Uç dcruı 6~ - Ru rnda Çar nazırlarının muha-

dtlrt actıım 7~ \·e on "detaaı 100 kuru~tur. kcınesinc li:ı~lan:ı.::ıknr. 
Uı; aylık llAıı vcrcnlcrln bir dctuı mecca· - Pe~te \ e L.ı~ ipz•g'de açılacak p.ı-

nendlr. Ollrt 1ıııtırı seçen il Anların raz.ıa na\ ırlarda 1 krckc f abrik:ısının kumaş 
&. eatırları beş kuruştan hesap edilir. ,,/ ~ halı ' c seccade gibi mamullrının teşhiri 

ıebrrür edt>rck bir memurla gönderil· 
mıştır. 

mutat mugalataya sapmı~hr. 

Sözünı doğrudur. Levy Bruhl -
Durkheim me\tebi, ferdin cemi
yette amelde bulunmadığı, 
ferdin cemiyete mutavaat et
tiği iddiasındadır. 

Bir kelime oyunu yaparak 
beni teçhile kalkışmak ancak 
münakaıanm seyrini değiştirmek 
olur. Bizim davamız bu değildir. 
Nihayet ben Dürkheimi anlama• 
mış olabilirim. Anlayışsız bir mu· 
harrir olabilirim. Cahil olabilirim, 
Fakat bütün bunlar, Peyami be
yin sorduğum suale cevap verme
mesi için sebep değildir. Peyami 
beye tekrar soruyorum. 11Devlet 
ist ipdadı, anarşiye giden fertçi
Jikten daha herbattır,, demiıti, 
Niçin?.. Bu fikrini izah etsin .• , 
Bugünkü demokrasi, ı 789 hür
riyetinin mefhumuna girebilir mı? 
Bu sualimize cevap versin. Da
vayı, sosyoloji ulemaltğına dök· 
mekte ne mani var? 

Sellmi izzet 

Deniz tarife komisyonu 
Deniz tarife komisyonu dün 

de deniz müsteşarı Sadullah 
Beyin reiıliği alhnda toplanarak 
evvelce hazırlanmış olan eşya 
tarif Hini imza ederek iktısat 
vekaletine iÖndermiştir. Tarife 
vekaletin tasdikinden sonra teb
liğ' edilerek tatbikine 1 Eylül· 
den itibaren baılanacaktır. 
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Cümhuriyet bayramı için1
' TAK v i M 1 

BORSA 
Fırınları azal 

teşebbüsü 
yapılan hazırlıklar 

Büyük bir geçit resmi ve üç gün 
üç gece bayram 

larda cümhuriyet vecizeleri yazı· 
Jacaktır. 

Çarşc:mba 
16 Ağustos 
24 Rebi.ahır 

Guo do~aşu f.11 
Gün htışı l!l.07 
Sab:ıh namazı ~.ti 

O#lc nanıaı.ı ıı.ıs 

kindi oamaz.ı 16.Cı? 

Akşam namazı l!l.07 

raısı namazı 2l•,.'i0 
nı ~ at 3,16 

\'ılın gı:_çcn günlen 22/i 

kalan" 141 

Pcrıembe 
17 Ağustos 
25 Rebi.ahır 

s.12 
19.0 
3,55 
12,I~ 

16,0 
19,08 
0 0.:-0 
3.10 
225 
140 

[Hizalannda yıldız i~areti olanlar Ü7.er

lerinde 15 Ağusto~ta muamele olanl.lr
I uır.] Rakamlar kapanış.fiyadınnı gösterir 

-

ttukut (Satış) 
· * Londra 705, - • Vi)lln& ~s. -
* Ne\'york 158, - • l\ladrlt 17, 50 

* Parls f71, - * Berlin .sı. -
* Ml!ino 224, - * \raışo\'a 2..ı .... 

* llrlik~cl 118, - * Rııdapcşte 30, -

1 • Atina 25, - • nuı.reş !3, 501 
• Ccııc\'le 8"3. - * Bclgrat ~.ıc. -
* Soha '26, -· • Y•ı\ohama •B, -

lJaşmakaJetletı 

yapmaktadır. Hem debi 
mencinin bir tane değil, 0 

tane fırını vardır. Değirıll 
bu suretle fırın işletmeleri 
nüne ıeçile.mez bazı i 
doğmaktadır. 

Cümhuriyet tesisinin onun -
cu yıldönümü merasimini tesbit 
hazırlrkları devam etmektedir .. Ko 
misyon, esas tezahürat noktalarını 
teshil etmiştir. 

\._ Şehrin her taraf ma hoparlörler, 

konulacaktır. Caddelerde köşe ı~-=========--:-==-===-==~ 
* ıAmsterd•m s~. - * Afttn 92\ -

Bir kere fırıncı ayni ı 
değirmenci ise çıkardığı 
lerde mahlut un kulis 
önüne geçilemez. Sonra f 
arasında gayrimeşru rek• 
ticesi olan aşağı cins ekıne 
mak fenalığı bir türlü 1<•1 

Şimdi teferrüata ait hususların 
tesbiti işile meşgu1dür. 

başlarına grafikler, resimler a -
sılacaktır. Konferanslar, bedava 

balolar ve temsiller verilecektir . 

Tesbit edilen esaslar, sunlardır: 
Şimdiye kadar yapılandan daha 
büyük bir geçit resmi yapılacak -
tır~ Bu geçit resminin başlangıç 
yeri. Beyazıt meydanı olacaktır . 

Şehirdeki bütün binalar, nakil va
sıtaları gündüz bayraklarla, gece 
fenerlerle donatılacaktır. Minare -
lerde mahyalar kurulacak, mahya-

Reddedilen 20 dava 
Tiirk - Yunan muhtelit mah

kemesi, Temmuz ayı içinde 20 
davayı reddetmiştir. Bu ay da 
2,760 dava ibtal edilmiştir. 1933 
senesi içinde iptal olunan dava
ların sayısı, 6,850 dir. 

Türk - Yunan muhtelit 
mahkemesi, 1926 senesin-
den beri devam eden bir davada 
kararını vermiş, Ayvalıktaki Tri· 
k~piı çiftliğinin geriye verilme· 
sini ve ayrıca yarım milyon lira 
tazminat istiyen Despina Jan 
Trikopisin davasını, ret kar.ıırile 
neticelenmiştir. 

Belediye stadyum işi 
geri kaldı 

Belediye, stadyum yapılma

sını, bütçe müsaadesiıliği dOla
yısile, gelecek seneye bırakmııtır. 

Bir kızcağızı öldüren 
şoförün mahkumiyeti 
Tophanede bakkal Mustafa E

fendinin küçük kızına çarparak 
ölümüne sebep olmaktan suçlu şo
för Salim, dün İstanbul birinci ce
za mahkemesinde on ay hapse 
mahkum ediimiştir. 

Köy ihtiyar heyeti 
aleyhine dava 

Şamlarköyü ahalisinden şekerci 
Ahmet Efendi, köy ahalisi tarafın 
<lan buğday ve arpa ekilen Vezir -
çayırının bir kısmını bostan haline 
getirmek istemesine müsaade et -
medikleri iddiasiylc köy ihtiyar 
heyetini ve bazı köylüleri dava el· 
mi~tir. Tahkikat y•pılmaktadrr~ 

106 bin lira ceza 
c'-ıatada (Asta) makarna fab

rikası sahiplerinden Yani Ra.ka E
fendiye, Defterdarlık kazanç ver
gisi komisyonunca 100.000 lira 
tutan ceza kesilmiş, bundan sonra 
fabrika faaliyeti tatil etmişti. 

Şimdi Yunanistanda bulunan 
Yani Raka Efendinin iadesi iste -
nilcceği söylenilmektedir. 

Sarıyer kaymakamı 

Nakil vasıtaları sabahlara ka -
dar işliyecek, üç gün müddetle a -
haliden yarı fiat alınacaktır. 

29 TC§rini evvele kadar "İstan
bul §ehri cümhuriyet mar~ı .. hazır
lanacak, bu ımarş, meydanlarda 

toplu bir halde söylenecektir. Mub 
telif yerlerde mızıkalar çalınacak -
tır. 

Mali teşkilat 
Mali teşkilat komisyonu dün de 

Defterdarlıkta çabşmıı '\'e tetkikat 
yaprnIJtır. Kadro~·a hariçten he -• 
nüz ne kadar memur alınacağı 

kat'i ıurette tesbit edilmiş değil • 
dir. 

Hariçten alınacakların mühim 
bir krsmIDJ Maliye Vekaleti daire
lerinden açıkta kalanlar teşkil e • 
decektir. Komisyon toplanma -
rından bazılarını Eminönü ve Fa
tih mal müdürlüklerinde yapmak
tadır. 

Yeni yapı kanunu 
Belediyece yeni yapı kanununun 

tatbikine ait talimatnamenin ha
zırlanmuuıa devam olunmakta -
dır. Talimatname, yakında tamam 
lan<lcaktır. 

Kanunun bazı noktalarının tef
siri için merkezden istilamda bu -
lunulmuştur. Cevap gelince, tali
matname tamamlanarak, şubelere 
t:ı.-nim olunacaktır. 

Bundan sonra, İn§aat ruhsatiye
si verilmek işi kolaylaştmlacak • 
tır. 

Polis nıektebi 
Polis Mektebi kırk hefinci dev

resini bitirmiştir. Bu devrede 190 
Efendi mezun ol.muştur. Yeni dev 
re eylulde bafhyacak ve kadro 
ya dahil olanlardan 150, açıkta bu 
lunanlardan 50 memur alınacaktır. 

Flurya çiftliği 
Altı bin dönümlük Florya çift -

liğinin Katikratya ve Cekmece 
lüleri arasında taluimine karar 
verilmiştir. Taksim C$il51, harita ü 

zerinde teşbit olur."l'laktadır. Bu iş 
bitince, her köylünün hissesi, ken
disine tapu senediyle devir ve fe • 
rağ edilecektir. 

Rusyadan dönen spor
cuların karşzlanması 

Cumartesi günü Rusyadan dö • 
necek sporcular, C. H. F., Halkevi 
ve spor te§kilatları tarafından 

merasimle karşılanacaktrr. Bu hu
susta bir program hazırlanmak -
tadır. 

Sarıyer kaymakamı Hüdai Be
yin Dahiliye Vekaletinde münhal 
müdürlüklerden birisine tayin edi 
leccği haber alınmıştır. 

Il ı Y E N 1 Ç 1 K A N 111 
F~F.l>LF.'R 

Gürbüz Türk çocuğu 
HinJayeietfal cemiyetinin mec· 

muasıdır, seksen birinci sayısı 

çocuk bakımına dair yazıları 
muhtevi o\arak çıkmıştır. Tav
siye ederiz. 

Sarıyer kaymakamlığına eski 
• )ııelediye müdürlerinden Memduh 

Bey tayin edi)mi~tir. 
ıdemvokl ua shrdl shrd \shrcl lahr 

Bugün 
lSl.ANHULı 

18 den 19 a kadar Gramofon : 
Sahibinin sesi B. H. 1115 - Kolom
bia D. 15~:>3 - Polidor B. 41802 
Kulombia D. F. 862 - Sahibinin 
sesi B. 6127 - Kolombia 5380 
Kolomhia D. 19102. - 19 dan 

liO, - • le .. diyl! .:~-:. -
• 8. n1'not :!6<J, -

Çekler (kap. sa. 16) 

* Londra 
* N't\") ort 
* Paıi-s 
+ Mi!Aoo 

tı99 75 • Sto\hotm 
OJ61143 • \'iyıno 

12 orı • :\ladrlt 
8.:9!1~0 * Bcrlin 

"' IHrul~cl 3.S~7S • ''ar~o\'a 
• Atlnı. •• ;-5 • Budape$tC 
* Cenevre 2.4 li'S • Rııtrcş 
* Sol) a r.~. - • Be'grat 
• Amstı. tdanı l.J69S • ~IOl:ohınıı 
* l'ra~ ıs. !lıS l\1nsl.:cw.a 

1 

maz. 

19.45 e kada:r Cennet Hanım - ıt---=-=-=--~~,.....,,..=--=...,.....-=====. 

19.45 ten 20.30 a kadar Hazım B. E S tt A M 

M~ela bugün lstanbu 
değirmenciler vardır ki be 
muhtelif yerlerde beşer o 
fırınları vardn·.O değlrnıe 
fırınları iıletmekle de iktif 
mezlc.r. Öteki f ırmctların . 
leri unları kendi değirm 
tedarik etmelerini isterler· 
unlarını kendiler.inden al 

tarafından Karagöz - 20.30 dan 
21.30 a kadaı· Udi Salahattin B. ve 
Nubar Efendi refakafüe Hamiyet 
Hannn - 21.30 dan 2"2 ye kadar 
Gramofon: Regal R.3. 1007 -
P.adofoıı B. 26048 - Rcgal D. K. 
861.5 - Regal D. K. 8627 - 22 -
den itibaren Anadolu ajansı, borna 
haberleri, saat ayarı • 

\'lYA."llA: 1518.l rıı. -

12.30 plakla meşhur bestekar
ların eserleri - 13 senfonik konser 
- 14.10 - 15 konserin devaım -
16.30 plakla marşlar - 18.25 le -
ganni konseri - 20.10 muhtelif 
ııillctleer ait dans havalan -
22.4~ akşam konseri. 

BUDAP.EŞ'l.'E: ~50J5 m. - ~.ro, 

13.05 ecnebi izcilerin Dudapeşle 
şark garından haı"Cketi - 13AO 
radyo konseri - l:ll..30 çigan or -
kestı·ası Gyula Pej)İlanm idaresin 

1 iş Bankası 
, Anadolu 

Rcp 
Şlr. Ul\'rin 
1'ıuıway 

C. S~orta 
Romonıl 

9.!10 Terl;os 2;-,so 

'27.6') • Çimento as. 1t.5() 
3,60 Cnyon Der. 20,qo 

JS. ~ark' ne~. ı.~o 

!if .- Ralya ~.!O 
90,30 .. arı.: m. ccu !,SS 
21,- Telefon UI-

istikrazlar tahviller 

ı * ı<ı33 da lst. 95.- Elthr!k 
lsttkraı:idi\. 53.'i.I lramray 51,3{) 

* $ıırlc O.yol 2.75 F..rı:-.tnl 95,-

1 * D. l\hll".alı. :;s.- Bıluım 1.\--
GlımruUcr !!.S5 -. An~olu ı 47~ 

1\128 :'ılu. A. ';',50 • Anadolu il 47,85 
'Rı~dıt. l(,7i *A f\1u111e il Sl,40 ... ... 
idama mahkOm edilen 

Cjarşafh katil 

Adapazarı - KaCiııı çarşafı
na bürünerek çarşı ortasmda 
terzi lbrabim Efendiyi öldüren 
Efteni l<öylü Hasan Alinin 
idamına "arar verilmiştir. Mah-
kum bu aran Jz ıe mı tir. 

larm fırınlarının yanında 
kabet için ya ikinci bir f 
hut ekmek dükkanı açarl•'' 
gayrımc:Jru Tekabet ıilih1 
f ırınlar.ı iflasa kadar sürii 

Sonra ayni adamın r1' 

semtlerde birkaç fırını ~ 
belediye cezalarını da tatb 
mek faydasız olur. Zira 
cezasının en ağırı fırını ını> ~ 
surette kapatmaktrr. Ha1bll 
adamm fırınlarından biri 
mnca diğer fırınlarmdan 

de - 18 salon orkestrası - 19.45 ============ 

ğı ekmek miktarını arthrıtı ~ 
panan fırmın mü,ter1\erint 
la ekmeği dağıtır, bll 
bel~diye cezası da -zahiren 
edili., fa'lm'r bak'tkatte 

kalır. 

piyano konseri - 24.30 radyo kon 
ser.i. 

BUKIUtŞ : 3'1'-2 lıl. -

13hafif musiki - 18 radyo or
:kest!'ası - 20.20 Romen havaları 
-21 keman konseri, Brams Çay -
kovshi, Bah, J{raysle1in besteleri. 
- 2l.45Sesilya Lak tarafından 
piyano konseri - 22.15 viyolensel 
konseri - 22.45 haberler. 

\.'ARŞOVA: Hl2 m. -

13.25 gazeteleri tetkik -18.15 
oda ınu~ikisi - 19.35 ses konseri. 
- 20.20 muhtelif - 21 ses konse 
ri - 2~.1 O hafif musiki - 23 dans 
havalan - 23.40 devanır. 

U~L(il{.\D: 431 m. '-

12 plak - 12.20 plflk - ~6.0G 
çiğan musikisi - 19 milli ha\"alar 
- 19.30 piyano konseri - 20.30 
plak-21 plakla Gunonun (Fan~t) 
operası - 23.40 dans havalan. 

ROM,\ uı.~ m. -

14 orkestra konseri - 18.15 
konser - 20.40 plak - 21.30 An
tonino :Magliyanın (Noccc lstri -
ane) operası. 

PAfll : S28.2 m. -

20 plftk- 21.05 sohhet- 21.2:> 
konser - 22.25 (Dovil) den nak
len k<Jnser. 23..t5 son haberler. 

Yarın 

dan 22 ye kadar Gramofon: O ele 
on E. C. 2528 - Oae<ın \V. T. O. 
35 - Odeon 190283 - 2'2 den iti
haren Anadolu ajansı, borsa haber 
lcri, saat a~1arı. 

12.30 plakla köy havalan - ıs 
öğle konseri - 14.10-15 deva 
nıı - ı G.:-5 plakla operalardan 
parçalar - 18.25 konser - 20 Be
toven konser - 22.l 5 pliıkla meş 
hur besteg:lrların eserleri - 22.4-5 
plakla akşam konseri: 

IUIO.\l'E!:''ı ... : 5.'i0.'5 m. -

l 8 jşsiz kalan ımısikişinasl<~t·ın 
konsrri - 1 n.ıı o radyo konsel'i -
21.1 O çigan ha va1arı - 22.30 o • 
pera mkcstrnsı - 24.30 caz mu 
sih;si. 

UUKltF.Ş- 391.% m. -

lşte bütün bu fenalıklar»' 
geçmek için değirmencil' 
rıncılık ve ekmekçiliğiıı 

birlC$mesini ve bir adamı1l 
teaddit fırın işletmesini ~ 
bir kanunun neşri iktıza .e"· 

Bir de meycut fınn1ar1 ' 
etmek için sıhhi şeraiti hsij 
yan flTınların tetkik ve tj 
dilmesi mühim bir nokt•. 
kere bu gibi csasıar d~tı 
mevcut f ınnlar tasfiye ed1~} 
cutları azalırsa geriye k,t" j 
bir 1<ısmı da zamanla tasf11j 
bilir. Çünkü bir taraftan'-• 
fırın açmak müsaadesi ~,/ 
Mevcut fırınlar içinde belfe' 
zamlarına. ısrarla muhale 

1
/ 

lcr de kapatılır, kapatıl•" 1 
daha açılmasına gene rtte1 

14 hafif mu::;iki - 18 cnz - rilme:z. 
21 Polonya hesteleri - 22.lf> de· 
vaııu - :22.45 haberler. 

\'.Ut:-;>O\':\: IH2 m. -

13.35 plak - ıG.5o plak -
17.30 ~arkılar - 18 edebiyat -
18.15 ikindi konseri - 19.35 pi 
yano - 21 akşam konseri - 23 
dans musikisi. · 

Hülasa bugün lstanbd1d' 
ların ihtiyaçtan çok f •sl' 
hem belediyenin kontrol ~1' 
imkansız kılacak bir ';' 
derecededir. Hem de ti 
hazan değirmencilcrle 

arasında gayrimeşru t lı 
çıkmasına ve neticede ~ .ı 

BF.LGH \O: 431 m. - eD"" J naf ın zarar görmesine ı t'.J 
1 ~.20 plak - 13.05 çigan mu . rıa r j 

tadır. Nihayet bu ahva 1 '1 
bir taraftan da halk z.aC sikisi - 13.35 plftk - 18.55 plfık şt/, 

- 20 plakla milli havalar - 21 b"t 
1 Sl A !'i u DL - • , • • . • tedir. Bu fenalıkları 1 

18 den 18.30 a kadar Gramo plak - 23.10 ~ıgan musıkısı. k d b f d b'ldl';-a ar ertara e e ı 11 
fon: Ko\omhiya D. V. ~03 - Ko- mnıA: .ı 11.2 m. - 1 hd'd ' f k t •• . . rın arın ta ı ı, a a .Jj 
lombi.ya D. C. ı 07 - Sahibinin 1 l konser. - 18.13 musıkı - k 1 b. tt tahci"'-' 

. • • •? ma u ır sure e d' 
sesi C. 18~3 -18.30 den ın aka- 19.40 muhtchf h.-tberlcı - .... 1.15 1 .. h. l dbirlet/ _ -ı ge en en mu ım e 
dar Fransızca ders (İlerlemiş olan plak - 22.1.) komedi - 22.45 kfa d" 

ır. t 
lara) - Hl dan 20 ye kadar Kemal sik musiki - 23.05 dans musikisi, Meh"'.!!/ 
Niyazi B. YC arkadaşları - 20 den haberler. -1 J 
20.30 a kadar N~bil oğlu Ismail l'.\Rts: sıa.2 m. - Salahatt1n 8 ,,,11 
Hakkı ney - 20.~0 dan ~1.30 a 20.30 plf:ık - 20.50 sohhl!t - Landra ikbsat k011 tf-f 
kadar Kemani Reşat Bey ve arka- :21.:W nesir ve teganni - 22 (Do gitmiş ()lan CümhuriYe 1 ıil 
daşlarının refakatiyle Vedia Riza 1

1 

\'İl) den naklen konser - 24 son bankası müdürü Sa'.ib' 
Hanım ve Muznffcr Dey - 21.30 haberler. dün ıehrimiıe gclaaiftit• 
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ı Bülent G·· 
ıc,1,d • unayın kolundan ya • 

s· ı, onu sahile doğru sürükledi. 
~c~'~di bütün başlar havada idi .. 
tdcrR~renk fiıekler, birbirini takip 
~t) e Yükseliyor, havalanıyor, 
"kiir,or, ~~k yüzünde türlü türlü 
~Ik t Çızıyordu. 

11)
0 

'!, kahkaha kayalıklarda çın 
t, •ak f "ctt ıo on, ua ua feryadı ile 
r/' neıe katıyordu .. 

l.lr bi "S l>ctııb r aeı: anat sarı, mor, 
~c b; e, Yetil, kırmızı, mavi ... ,, di
~d·;1 nı~sra okuyor, renkli havai 
lııtt ~ crın ·arasından, belinden 

l.lt\l b' .. tUrbij ır genç kıza ayı gosteren 
de11 il~ bir oilan, halk türkülerin

A.. a~ alıyor: 
ô 'Y dogar mini çini 
l)~>sen1 ağzın içini. .. 

~ dıyh bir az daha sokularak, bir 
l\ı.. l a kollarını sıkarak mırılda
·ıordu 
8· .. 

ltr kr an fişekler söndü, elektrik
S.l~t .. ardı, viyolonsel ağır bir vals 

ll··ı ga haşladı .. 
l)rrı. u endin gözleri ışık gibi Gün
kıı enıesinde pırıldıyordu. Genç 

Günay birdenbire Şişliyi ha
tırladı. O da Günaya böyle birşey 
söylemişti. 

O 'zaman, eski ahbabına kız · 
mıştı. Fakat Orhan Kayaya 
kızamıyordu . Eunun sebebini 
tahmin etmek islemi~·ôrdu, fakat 
Orhau ~:ayanın söılcrini din
lemek arzusuna düşüyordu ... 
Sadun Bülentlc, tehlikeli bir 
oyun oynadığını da biliyordu, 
ama bunu da Kayaya söylemek, 
itiraf etmek istemiyordu. Kaya, 
göılerioi dikm:ş, ona, müstehzi 
müstehzi bakıyordu. 

Günay silkindi: 
- Ne çıkar? 
Esma, Bulende sokulmuı, yan

larından geçti, Orhan Kaya 
onu işaret etli: 

- Ne çıkar?. işte bu çıkar ... 
-8-

Salıncakh iskemleye oturmuş, 
kollarını kaldırıp avuçlarını başı
na yastık yapmış, gözlerini ha· 
vaya dikmif, Gün'ay hulya ku-
ruyordu. 

lzmirde 
9 Eylül panayırı 

paviyonları 
lzmirde. 1 S. (A. A) - 9 Ey

liil panayir komitesi toplanhla
tına devam ve yeni kararlar it· 

tihaz eylemektedir. Panayır sa
hasındaki pavyonlarında inşaat 

üç güne kadar tamamlanmıf 
olacaktır. Elektrik tesisatı hitam 
bulmak üzeredir. lstanbuldan 
ge' ecek varyete tiyatro vesair 
oyun gruplarının müracaatlau 
özerine bunlar için de yer hazır· 
lanmaktadır. 

Komitaca üzerinde 9 Eylüle 
panayıri yazıjı bir bayrak dahi 
tespit edilmiştir. Avrupa pana· 
yirlerinin methali tarzında bir 
de methal inşasına başlanmıştır. 
Belediye tarafından panayir ma
hallinin etrafına yay.t kaldırımı 

yaptırılacaktır. 

lzmir. 15 (A.A.) - Gece saat 
22,40 da hafit bir zeJzele ol
muştur. 

Muallim terfileri 

-26-
Muğravın ordu meıeleıine aklı 

eriyordu .. ( 1) Türklerden yardım 
görürse her ıeyi yapardı .. 

- Peki, dedi, gidelim. Fakat 
gitmeden evvel Şaha ve Kübra -
ya birer mektup yazmak iıterim. 

Yadiıi.r, ihtiyardan kağıt ka -
lem iıteımeğe gitti.. Ali E~ber Ya 
digi.rı görünce geri geri kaçmağa 

batladı .. 
- Siz arka kapıdan gitmediniz 

mi, hali burada mıımız?. 
- Sen korkma.. Biz, canımı

zın kıymetini ıenden daha iyi bi
liriz. Şimdi bir kağıt kalem ver .. 

Ali Ekber, istenilen teyin veril· 
meden batından uzaklattıramıya • 
cağını biliyordu. Ki.ğıt kalem ge 
tirdi .. 

Muğrav, evveli. Şaha bir mek
tup yazdı. 

uyu a .. 

Yazan: Niyazi Ahmet 
İ§ler tamam olmuıtu. Epey de 

vakit geçmiıti. Nerede iıe ıüva
riler yetiteceklerdi. Muğrav ayağa 
kalktı, yeni yol arkadaşlarına bak

tı: 

- Hazır mısınız?. diye ıordu. 

Yadirar: 
- Elbet.. Cevabını verdi. 
- AtJarmız?. 
- Onlar daima hazır u Sah. 

ç~·le .. 
- Haydi öyleyse .. 
-Haydi ... 
Yadigar, bir kötede büzülmüf 

Ali Ekbere seslendi: 
- Allaha ısmarladık üstat. İn-

şaallah gene görütürüz .. 
Kara oğlan ilave etti: 
- Hakkını halal et baba. 
Muğrav, tembihini tekrarladı: 
- Uuntma ha... On gün sonra 

gene görütürüz .. 
Üç kahraman atlarına atladılar. ltt • 

'trı arıtın ensesi, karanlıkta bile 
.ı tındr B"l b' ... 'Jd' d "lkJ · u ent ır az ıgı ı, u 

Yüıü öyle ciddi idi ki, Hilmi M ı· aaşlan arttırılan mual ım 
Bey takıldı : • 

Mektup şu idi: 
''B .. "k Ş h 
Bugün hiç ümit etmediğim ~e

kilde askerlerinizin taaınızuna uğ 
radım. Hiç tanımadığım iki kişi
nin yardımı olmasaydı şimdi çok 
tan canını cehenneme gitmişti.. 

Kendimi müdafaa ettim. Bu arada 
bir kaç askere kıymak mecburiye
ti hasıl oldu .. 

Dolu dizgin Batı yolunu tuttular • 
Üçünün de içinde yeni ümitler 

vardı. 
lrı ili k . 1 k . ~ d ' ..,enç ızın ınce, ı ı tenı-

Q 0~ndu, ıüründü .. 
- Küçük hanım ne .düıünü- lerden bazılarının isimleri 

yorsunuz? .. 
Sonra karısına döndü: llty Urıu Yalnız Orhan Gördü .. Gü

"c •tı Ürpererek geri döndüğünü, - Nezihe, seninkinin haline 
'tai~rt •ert baktığını gördü. Katı bak... K. Hasan Efendinin ölü-

llı duydu: münü düşünüyor sanki!. 
~l~ Öteye gidin... Bir az daha Nezihe, ko'tuğa gömülmüş din-

P durun!... leniyordu. Parmaiının ucuyla, 
't. eıke.t ·· ·· ·· 1 d Gün'ayın dirseg· ine dokundu: 
~it ıozunu tamam ıyuna 1 .. 

~İh.:ı eleler, kadınların ayakları di- - Nen nr Günay?.. Canm-
·o,ıe f' kl · ı mı sıkılıyor 1 ı- b • a.rayıcı ı~e erı pat atma • 

~i J( ••la ılar. . Bu, öyle ani oldu' Günay gülerek doğruldu: 
~d OrfcUıu feryatlar, çığlıklar du· - Eğer burada da canım ıı-
1- -ı:·· Korkmıyanlar korkanlar. kılıraa, dünyanın hiçbir yerinde 

C·· Yediyordu. eğJenemem ... Bu hayalim sonuna 
J:'~Yın ödü patladı.. eriyor diye müteessif oluyorum. 
~ -ı:-t onun korktuğunu kimae - iznini biraz uzat. 
iL tdi · · k' . . - imle in yok. Cafer Ali bey 
lllİ ~ ' ıeaını ımse ışıtmedi .. 
~, k ••etli kol belinden yakaladı beni dört ıCSıle bekler. Iıler 
"-, t~ ko!a onu ıahilden uzakla yıiılmııtır. 
~.!1•ıa. hır yere götürdü.. Nezihe dar1ldı : 

'-nay ·· 1 . . - - Suı, burada işten bah-
Orh goz erını açtı .. .ı "' K ıetmek yasak. Burada sade egv -

Q\l., "'n aya ka1·şı11nda duruyor leneceksin. 

ltt~ ~.rktunuz, dedi, halbuki kor 
C .. ır fey yok.. 

L l.l~ k . 
ql'l)1 Y endıne geldi, gözlerini 

tlırarak· ....... . 
~'tı,:•hi, dedi, budala gibi ödüm 
"tir!, 

1
"' Ben de ne diye o kala
•okuld ......._ ~ um ... 

'0~'-ld •et, ne diye o kalabalığa 
() ttnuz? 

~·· than K .. 
t .\l~)' ayanın sesi tuhaftı .. 
Qır ' ta, 'b· d ~ l'Ude : 1 1 urdu ve ifadesiz 
t· )lıı1... ayaya baktı.. Orhan 

1.. J •• da. .. .. 
t•ı' tle yuzu mermerleşmiş _ 
ı .... nıneını· h .. .... ellli . §, enuz mana ve _ 

(l·· ! bır he k 1· d \iııay b' . Y. e ı an ırıyordu. 
'- 8 ır ıatıfham çizdi: . 

l.lnu n d' 
d ' Ne e ıye soruyorsunuz? 
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(Devamı var) 

Şikayetler ............... _.. 

Bakaloryada kazananlar 
Ne istiyorlar? 

Vselerin son sıntflarında ba
kalorya imtihanında bir dersten 
üç defa imtihan olup ta muvaf
fak olamıyan iki yüze yakın 
talebe bir dördüncü defa daha 
imtihana ahnm.ıları için Veka
letten müsaade ricasındadırral. 
Bu efendilerden bir kısmı mat
baamıza da gelerek bu ricaları· 
nın gazeteye yazılmasını, bu 
dördüncü imtihana kabul edil· 
dikleri takdirde yuksek tahsile 
devam edebilmelerine imkin ve
rilmiş, bu suretle de istikballeri 
kurtarılmış olacağını söylediler. 
Maarif Ve~ aletinin dikkat ve 
şefkatini ce bcdeiz. 

iki mühendis aleyhine 
açılan dava 

İntaat işlerinde vazifelerini ih
mal ettikleri iddiasile belediye 
bel,,,:diye mühendislerinden Mu -
zaffer ve Halil Beyler aleyhine 
açılan davaya, dün lıtanbul ikinci 
ceza mahkemesinde bakılmıttır. 

Muzaffer ve Halil Beyler, her 
hangi bir ihmalleri olmadığını 
söylemişler, muhakeme, tahkika -
tın tamamlanması için kalmıştır. 

T erfj edtn muallimlerin isim
leri şunlardır: Gazi Osmanpaşa 
orta mektebi riyaziye muallimi 
Sait, Kandılli kız lisesi tarih, 
coğrafya muallimi Akıl, Istanbul 
erkek muallim mekt~bi coirafya 
muallimi Saffet, KandiJli kız 
lisesi tarih, coğrafya muallimi 

Miinif Kemal, Konya kız mual
lim mektebi terbiye ve ruhiyat 
muallimi Osman Nmi, Kabataş 
lisesi edebiyat muallimi Behçet, 

Ankara erkek lisesi riyaziye 
muallimi Mehmet Rasim Beyle
rin maaşları 70 liradan 85 lira
ya, PertevniyaJ Jisesi riyaziye 
muallimi Mehmet Kemalettin, 
Bursa lisui riyaziye muallimi 
Ahmet Tevfik, keza Bursa liseıi 
riyaziye muallimi Ahmet Necati, 
Eyip orta mektebi Türkçe mu· 
allimi Niyazi, Vefa orteı mek
tebi Türkçe muallimi Hidayet, 
Istanbut erkek lisesi riyaziye 
muallimi Mehmet Lütfi Beylerin 
maaşları 55 er liradan 75 er lira
ya, Pertevniyal tabiiye muallimi 

Kemal beyle, Edirne ortamektebi 
türkçe muallimi Fatma Şevket 

ı hanım, Yoziat orta mektebi fran· 
sızca mualJimi Mehmet Vehbi 

' Kadıköy lisui tabiiye muallimi 
Sadeddin Ali, Kastamonu lisesi 
edebiyat muaılimi lsmail Kemal 
beylerin maaşları 40 liradan 55 
lirAya \ıkaralmış ve terfi listesi 
tasdik edilmiştir. 

Liste bundan başka y~zlerce 
muallimin daha tcrfiini ihtiva et· 
mektedir. 

Bir Alman gemisi sabık 
Alman müstemlekesinde 

Tsing Tan, 15 . (A.A.) - Al
man kruvazörö Coeln, Tsing Tau 
limamna demirlemiş, almanyanm 
Çin sefiri ve &ion,o!osluk erkanı 
tarafındın selimlanmışhr • 

1914 senesinden btri ilk defa 
olarak bir Alman harp gemisi 
bu l:mana gitmektedir. Hatırlar· 
dadır ki, Almanyanm uki müı· 
temlekesi o'.an Kiao - Tchheau'
nun merkezi olan bu şehir, u
mumi harp ilan edıJir edilmeı 
müttefikler tarafından mahasara 
edilm'ş ve iki ay mukavemetten 
sonra teslim olmuştur. 

Kurtulanlar imdat çağmuağa 

gittiler, :,araya geleıniyeceğimi an
ladım. Biı' müddet uzaklaşıyo -
nnn. Tamarayı arıyacağım. Sizin 
ile göıüşmeden, bana taarruz e -
denler hakkında malfımat Yeremi
yeceğim.,, 

Deli Kral 
Görki Saakaze (2) 

Muğrav, bu mektubu ilerisini de 
dütünerek yazmıth. Türkiyede 
muvaffak olamazsa, Şah Abbas 
aarayındaki işleri bitımemitti .. Ta

marayı ancak bu yoldan bulabile
cekti.. Bunun için Şahla tekrar 
görüşebilmek zemini ihzar etme -
ği ihmal etmemitti .. 

Kübraya da şu mektubu yazdı: 
''Kıymetli siyah incim .. 

Senin kıymetini hiç unutamıya 
cağml. Fena tesadüfler, yüriidü
ğümiiz yoldan bizi muvakkaten a
v11 w. Fakat ümidinizi kavbetmc ., . 
yiniz.. Muğrav çalışacak ve mu-
vaffak olacaktır. Bundan emin o
lunuz. 

Kete\'an kıraliçenin ellerinden 
öpcriıll.. ı )nun, milleti için göster 
diği ferağat heni değil bütün va
tandaşlarr giile güle kıraliçesinin 
emriyle ölüme atar. Tamarayı u . 
mıtma... Ara... Selamlar .. ,, 

Muğrav 

Mektupla'° taml\m olduktan son 
ra kahveciyi çağırdı : 

- Ali Ekber, dedi.. Bak ıana 
tki mektup bırakıyorum. Benim 
kim olduğumu tanıdın.. Ben, on 
gün için buradan uzaklatıyorum .. 
Bu mektupları iki gün sonra ıara
ya gidip verecekıin. Biri Şaha 

aittir... Mektup eline gitmeli ... 
Öbürü ... 

Muğrav, keseıinden çıkardığı al 
tınlardan ikisini ihtiyarın eline sı
kııtırdıktan ıonra: 

- Öbürü de, dedi, Kübranın -
dır.. Bu mektup ta Kübranın eli
ne geçmeli .. Ne yaparaan yap .. 
Bunu tem:n et.. On gün -.onra gel 
diğimde mektubun verilmemi~ ol
duğunu görürsem karıMOam .. 

Kara oğlan, özlediği Güliıini 
tekrar görecekti .. 

Muğrav, yeni fırsatlarla Tama. 
rasını bulacaktı •. 

Yadigar, kollarından ısıran kö
peklerin İntikamını alacaktı. 
Müğrav, bunlardan fazla hü • 

kiimdarlığmı düşünüyordu. Türk 
ordusu ile Ace.miatana girerse bü
tün dü~manlarını mağlup edecek 
ve Gürcistan kırallığını eline ala
caktı .. 

-6-

Kırk ıene tahtında oturan Şah 
Abbas, Acem mülkünü ihya etmit 
harabiye yüz tutmut ülkeyi kur • 
tarmış, ıalahatçı bir padişahtı. O, 
tahta geçtiği vakit, ilk ıalahatı , 
kendiıine şahlığı temine yardım el 
mit olanları birer birer memleket
ten tart etmek, ortadan kaldırmak 
olmuıtu.. Bu suretle kimseye min
nettar olmak yükünü omzundan at 
mış bulunuyordu. 

Türk istilalarını durdurmak için 
elinden geleni yapıyor ve muvaf -
fak ta oluyordu. Bunun sebepleri 
vardır •. 

ı .. ( Df'ı·amı var) 

(1) Muğrav henüz Gürcistanda 
iken htanbula adam göndermiş, 
11 üncü Mm·•ıda mektup yazmış, 
jmdat istemişti.. Dördüncü Murat 
muvafık cevap ve1111işti.. 

Tarihin kaydettiği bu safhalar, 
romanımızın en heyecanlı tarafla
ııdır .. 

(2) Muğravm asıl ismi Görld. 
ve lftkahı da Saakaze dir. Geniş 

omuzlu, kuvvetli pazulu manasına 

gelen .Muğrav sonradan verilen 
ismi dit'. 

Motorin yağı için 
oynanan oyun 

Dünkü gazetelerde piyasada 
mo:orin yağı bulunmadığı ve 
kontenjana da az konulduğu bak
kanda bazı şikiyetler yaıılmıfb. 

Tahkikatımıza göre piyasada 
kifi IT'i 'cdarda motorin yaiı me•
cuttur. Bazı açık göz tacirler 
ortaya böyle garip fayialar çı
karmakta ve fiyat yükıeltmek 
için oyun oynamaktadırlar. 
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G ala tasar ay takımının 
Konyada yaptığı maçlar 

Gıiİata•arayın geçen menekl maçlara fıtlrak eden takımlanndan bln•I 

Eskişehire giden Galatasaray Oyun berabere bir vaziyet almış
takımlanndan birisi oradan Konya tı. Çok geçmeden Galatasaraylılar, 
ya geçerek iki maç yapmıştr. Kon- hemen arkasından da Yurtlular bi
ya muhabirimiz bu maçları şöyle rer sayı daha yaptılar ve haftaym 

ı +- or 3-3 berabere bitti. :m a.,ıy : 

Şehrimize gelen Galatasaray 
futbolcuları ilk maçlarını çarşam • 
ha g'iinü mıntaka futbol sahasın .. 
da oynadılar. Bütün halk lstanbu
lun bu meşhur takımının oyununu 
seyretmek için sahaya vaktinden 
evvel girmiş ve yer almıştı. Seyir • 
ciler arasında vali Cemal ve bele
diye ve fırka reisi Şevki Beyler de 
bulunuyorlardı. Şimdiye kadar fut 
bol maçlarına gelmiyen bir çok ha
nımların da mevcudiyeti görülüyor 
'du. 

Maç başladı .. ilk dakikalarda o
yun zevksiz bir halde devam edi .. 
yordu. Top yediği tekmelerin ser
semi olmuştu. Yavaş yavaş ayak .. 
tan ayağa dolaşmağa ve munta .. 
zam bir seyir takip etmeğe başla
(Jr. 

Devrenin ortalarına doğru Ga -
latasaraylılar ilk sayılarını yaptı .. 
lar~ Biraz sonra idman yurdu aley 

hine olan bir penaltı harice atıldı . 
Bunu müteakip Galatasaraylılar 
ikinci sayılarını kaydettiler. Birin-

ci devrenin sonlarına doğr~ ld-;;;~ 
yurdu da bir sayı yaparak haftaym 
Galatasaraylıların 1-2 galibiyeti 
ile bitti. 

ikinci devrede Yurtlular ha-
kemi değiştirmek istediler. Bunda 

haklı idiler de ... Burada şunu sÖy• 
liyeyiın ki hakem tarafgirlik yapı· 
yor değildi, yalnız bilmiyordu .. Fa 

kat Galatasaraylılar hakemin bil
memekliğinin her. iki tarafa da 
müsavi tesir edeceği mülahazasiyle 

ikinci devre batladı. Her iki ta• 
raf da galibiyet için canla çalıtı • 
yordu. Fakat iki tarafın da yorul. 
duğu belliydi. Uzun müddet hiçbir 
sayı yapılamadı. Artık oyunun 
3-3 berabere biteceği tahmin edi .. 
liyordu. 

Biraz çetince oymyan Yurtlula .. 
ra yakın bir frikik oldu. Galata -
saraylılar bunu şütle gole tahvil 
ettiler. Fakat bir penaltıyı kaleci· 
ye kaptırdılar. Biraz sonra bir gol 
daha olmuştu ve oyun 3-5 Gala
tasaraylıların Iehindeydi. .. 

Oyun son dakikalarını ya§ıyor -
clu. Fakat oyunun bitmesine iki 

dakika kala !(onyalılar bir ceza 
vuruşunu sırtla gole çevirdiler. Pek 

az sonra da oyun bitti. Galataaa .. 
raylılar bu oyunu da ancak bir sayı 

farkla kazanabilmişlerdi. Oyun bi
raz sert, fakat battan nihayete ka
dar heyecan ve zevk içinde geçti. 
Biribirini takip eden her iki taraf 
golleri de büyük alkış tufanı top -
ladı . 

Bu oyundan sonra şehrimiz 
Gençler birliği Galatasaraylılara 
bir maç yap.mağı teklif etmişse de 
Galatasarayhlar bunu kabul et .. 
memişlerdir. 

Galatasaraylı misafirlerimiz 
Viktorya otelinde misafir kalmış • 
lar, cuma günü akşamı da belediye 
tarafından Dede bahçesinde şeref 
lerine bir ziyafet verilmiştir. . .. 

1 

................................ 
Spor mütehassısı 

Almanyada ve diğer bazı 
memleketlerde spor teşkilah üze
rinde meşgul olan Kari Din 
isminde bir Alman spor müte· 
hassısınm yakmba memleketimi
ze gelmesi beklenmektedir. Bu 
mütehassıs spor teşld'itımız 
üzerinde meşgul olacak ve fikir· 
terini bildirecektir. 

Türkiye Yüzme birinci
likleri bu hafta 

EvveJki cuma Istanbul yüzme 
mıntaka birincilikleri yapı:mışb. 
Önümüzdeki cuma günü de 
Türkiye birincilikleri yapılacak· 
hr. Müsabakaların yeri Büyük
derede Jidodur. Bu müsabaka · 
lara girecek mıntaka şampiyon· 
ları şehrimize gelmiyc başl#!mış· 
!ardır. 

Fenerbahçenin geni 
muhacim hattı 

lzmirin maruf oyuncularından 
şimdi rusyada bulunan Vebap 
ile Fuadin Fenerbabçe klübüne 
girdikleri tabaklrnk etmiş gibi
dir. Bir iddiaya göre Fener mu
hacim battı önümüzdeki Jik maç· 
Jarmda Niyaı.i, Vehap, Zeki, 
Fuat ve Fikrctten teşekkül ede
cek tir. 

Topkapılıların stadı 
Haber aldığımıza göre Şem· 

ı;paşada Anadoluların, Çukurbos 
tanda Karagümrüklülerin yaptık
ları gibi Topkapıhlar da kendi 
muhitlerinde bir T opkapı stadı 
yapmağa karar vermi ler ve kale 
haricinde uygun yer bulmuşlar· 
dır. 

Sporun her sahasında varlık 
szösteren Topkapı Gençler birliği 
iki hafta evvel mevcut şubelerine 
güreşi de ilave etmi~ti. Şimdi 
Güreı federa!yonu hertürlü yar· 
damlarda bulunacağını vadederek 
gençleri çalışmağa teşvik etmiş· 
tir. Biz de muvaffakiyetler te· 
menni ederiz. 

Şemsipaşa turnuvası 
Anadolu klübünün Şemıipaşa 

stadında yapılmak üzere ikinci 
küme kulüpleri arasmda bir tur· 
nuva tertip etmekte olduğunu 

memnuoiyetle haber aldık. Tur
nuvaya Altanordudan maada 
bütün ikinci küme " Anadolu, 
Topkapı, Beylerbeyi, Hilal, Ka· 
sımpaşa, Eyüp,. klüplcri iştirak 
edecekler, maçlar A ve B ta· 
kımlan arasında ayrı ayn yapı
lacaktır. 

bunu kabul etmediler ve bir izzeti .. 
nefsi müdafaa ederek değiştiril
mesine taraftar olmadıkları cihetle 
fen~ bir hareket yapmış olmadılar 
ve ikinci haftaY'll' oynanmıyarak 
oyun bitirilmeden saha terkedildi. 

Müthiş bir tehlike atlatan yarışçı 

ikinci hıaç cuma günü daha ka. 
abalık bir seyirci kütlesi önünde 
yapıldı. Bu oyun hakem yüzbaşı 
~bdu1lah Beyin idaresinde idi . 

Daha devrenin başlarında Galata • 
Jaraylıları akında görüyoruz. Çok 

s eçmeden ilk sayılarını yaptılar ve 
birnz sonra da ikinci sayılarım 
kaydedettiler. 

Fakat kuvvei maneviyeleri sar · 
$ ılmıyan Konyalıların azimle ça -

l ıştrkları bcl!ıydi. Hücumla bir sa• 
ya •e bunu maleaki? _!lenaltıdan 
ıkinı:i bir aavı dnha ç.ık~rdılar • 

Amerikada Pansilvanyada bir otamobil yarışçısı mebareti ve 
soğukkanlıhğı sayesinde müthiş bir tehlike atlatmıştır. Otomobili 
bir virajda kapaklanmış fakat bu müthiş anda soğukkanlıhğım 
kaybetmiyen yarışçı, resimde görüldüğü veçhile kendisini araba· 
dan sıyırmıya muvaffak olmuştur. 

• Atletizm birinciliklerı 
Federasyon reisi istifa etti, istifası 

kabul edilmedi 
Bursa, Balıkesir, lzmir, An

kara ve daha bazı mmtakaJarı· 
mızın atJetizm birincilikleri mü· 
sabakalarını yapmı ş bu'unmala
rma rağmen henüz lstanbul mın· 
takası bu işi görememişti. Sebe
bi de parasız'ıktı . Öğrendiğimize 
göre atletizm heyeti lazımgelen 

tabsisah aldığmdan atletizm bi· 
rinciJikleri müsabakalarınınıo ey· 
liı l ortasında yapılması için ha· 
zırhklara başlamıştır. 

* 
Diğer taraftan bab~r aldığa· 

mııa göre atletizm federasyonu 
reisi Burhanettin Bey istifa etmiş 
fakat istifası kabul o!uamamıştır. 
Bunun sebebi hazırlanan beyne!· 
milel temasların, tabsisatsızlık 

yüzünden yapılmasından vazge· 
çilmiı bulunmasıdır. 

• Burbanettio Bey niçin istifa 
ettiğioi, bir muharririmize, şu 
kelimelerle anlatmıştır: 

Atletizm Feder••yoaa re?.ı 
Burhaneddin B. 

- Evet istifa ettim. Ist~ 
ğim tahsisatı vermediler. Bu V 
den ellerim, kollarım bağlı ,; 
dığı için istifa ettim. Sa~ ; 
beynelmilel temassız iyi bır 
letizm varlığı olmayacağı taba' 

Konyada futbol ve 
Atletizm hareketleri 

Ankara Konya QenCjler birliği takımlar1 bir ara~'~ 
Ankara Gençler Birliği geçen - 28 Tem muz cuma günü, bıt / 

lerde Konyaya giderek Konya ta evvel bitirilemiyen atletiz~ 
idman yurdu ile iki maç yapmış, aabakalarına da deva.m ed~ 
bundan sonra Konya Gençler bir - tir. 100 metre sür' at kot~_I 

k finale kalan Gençler Birlii'f liği ile de bir maç yapmayı arar- I r 
laştırmıştı. Ankara gençlerinin ha- Cemal ve Yurttan Nail Bey eıll 
ki.miyeti altında cereyan eden bu muş, Gençlerden Cemal Be1 flİ.: 
maç ile Konyadaki diğer spor ha· niyede birinciliği Yurtta;" jl 

Bey 12 1/ 5 saniyede ikt11 
reketleri hakkında Konya muha .. 

kazanmışlardır. birimiz şunları yazıyor: 

Konya - Ankara gençler birli
ği takımları maçı çok heyecanlı ol
du. Daha ilk dakikalarda tazyik 

çemberi altına giren Konya Genç .. 
ler birliği biri dördüncü, biri pen
altıdan yedinci, üçüncüsü de onun 
cu dakikada olmak üzere üç gol 

yemiş, ondan sonra ancak kendi • 
lerini toplayabilmiştir. 

Bundan sonra geçen 80 dakika .. 
lık bir müddet içinde Ankaralıla -
rın sayı yapamaması nazarı dik· 
kati calip olmakla beraber vazi .. 
yeti Konyalıların ilk dakikalarda 
kavraya.madıklarını da gösteriyor. 
Konya Gençler birliği takımında 
muhacim hattına biraz daha e -
hemmiyet verilirse çok kuvvetli 
bir tim olacağı şüphesizdir. 

Maç umumiyet itibarile Anka • 
ralılarm hakimiyeti altında cere • 
yan etmiş ve güzel bir oyun sey -
redilmiştir. 

Diğerlerinn neticeleri ,uıJ" 
dır: . • ~ 

Yüksek atlamada bırincı ~ 
lerden Cemal Bey 1 ,59, i1' r 
gene Gençlerden Mustafıa j 
1,55. 4X100 bayrak kot~t/ 
İdman yurdu takımı 51 1 i~ 
ciliği, Gençler Birliği takırıt• 
ciliği kazanmıştır. ,PU 

1500 metre: birinci Yurtl f 
lal Bey 5, ikinci gene YurttıJI / 
san ~ey 5,10. 10.000 :ı 
Selçukspordan Ahmet BeY ~jt 1 

Olimpiyat bayrak koşusu te 
dilmiştir. 

:(. ~ "' 
Atletizm müsabakalar1ı;:: / 

malinden sonra lik maçları 1"1, 
vam edilmiştir. Karaıııaf1 GJ 
yurdu gelmediğinden Kort>'';,. j 
ler Birliği galip addedilrrıt~ ' 
İdman Y:du - S ~,'/ 

maçı da Y urtluların 1-' 
yetile neticelenmiştir. 
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~.,- Anlamadn'!I gitti. Siz böyle CjırtlCjıplak dolaşmak· 
••kılmıyor musunuz? 

'•le - Asıl ben anlamadım. Siz böyle kapah gezmekten 
'•• '1rnıyor musunuz? 

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

Pahah /Jir Alüşavere 
~~ akıam, Doktor Ne,et Beyi - Canım efendim, telefon et-
0)~ <>nııuları ile toplanıp kumar miyorsanız bırakın da biz telefon 
~ aktan zevk alırdı.. Bir ak- edelim .. 
f~~ ae~e böyle bir kumar partisi - Karım ile konufuyorum, a iki 
~l&f netıcelendi.. Aralarında ih- gözüm... 

~tırı;ardı. Bu ihtilafı ancak dost- ı Bir özür dileme 
\bili~~ avukat Sırrı Bey halle- Edime yolunda vagonda genç 

!\ara · bir kadının yanında oturan bir ta· f~ .1 r Verdiler. Sırrı Beye tele-
ı e d lehe gözünü kitaptan ayınnıyor, .A~ sor ular .. 

~~;v"kat Sırrı Bey, on dakika arada bir dışarıya bakarak nereye 
,,~ ~ene telefonla kararının ne- geldiklerini tetkik ediyordu. 
di Q Ilı bildirdi.. ihtilaf halledil- Çorluda, kompartımandaki iki 

t :;;na devam ettiler.. yolcu inince kadınla genç yalnız 
'~k at ertesi gün doktor, dostu kaldılar.. Yalnız ötedeki kompar. 
.. , at S tımanda iki ihtiyar vardı. Uzak-,..dı Irrı Beyden §Öyle bir kart 

·· tan görünüyorlardı .. 
••ı:-

.. -=-""elk• Kadın bir el iti yapmağa çahıı-
~e .. ı gece vaki olan müfa-

l ~ yordu. 
'C\. ~·ıı·, creti olarak yirmi liranın 

t k Bir ara, vagonun elektrikleri ıö-~ .. d ez. ere ile gönderilmesini 
h"' er1.... ner gibi oldu ... Ortalık kararırken 

d v<>kt0 ·N·•·,, • genç yanma eğildı, genç kadmın 

~et ·1,..1 
.... r eşet Bey hayret ve hid 

l' ·•d saçlarından öpüverdi. 
h._r t e karısına koftu. O da 
,'{! ! ı. Kadın, hayret içinde birden • 

d' 'iah bire irkilerek: 
~~- h u, bu kadar dostumuz ol-

" "'{ ald - Terbiyesiz, utan,maz herif!_ "~ e ·k· k l. · · h. d ~ ' İıtern. 1 1 e ıme ıçın ız en Diye ayağa f ırlıyacaktı.. Fakat 
~"İf ıye sıkılmıyor mu bu 

·· genç ondan evvel fırlıyarak tepe-b· 
""' •}'ola d deki lambalara baktı.. Vagonun 
·11a~ r 1• Hamm Sırrı Beyin 
~r ~•rıa b· k · ' içindeki diğer lambaları uzun uzun 

ı., O ır ere tanışmayı teklif tetkik ettikten sonra kadına dö -
l\-....... t ~a telefon ile sordular. nerek: 

r "~eda. u •iz telefon ile bir mü. - Af edersiniz, dedi, ben lam· 
,.11\d,~ en, hele bir dostunuz tara- 1 
'il ·•Ya ı balar sönüyor sandım .. ~?. Pı mı, ise para alır mısı-

;:-- t~et · 
(' 'Yırın· 1· ) t~ ~et 8 ı ıra a ırız .. 

~ lld~d· ey, çaresiz yirmi lirayi 
'~ ı. F tc dj ~e 1. a at bir az sonra Öır 
• tı. e •nd b. kt 'itt· Qu d e ır me up ile gel-

~e 1 lti ıh· a Sırrı Beyin ortağına 
l'ed ır a2'; 

dıı. en d 1 ~vvel yapılan müşa-
•• 

0 ayı Yirmi lira istiyor·-

~ ~efe~ 
'~'k a.cJe°.": başında 
t,}'~atıı-.. ışı olan bir adam bir 
ı ~~'t · ·•4 telef d ·d "ii . ıçer·d on o asına gı er .. 
l · llı 1 e b · · · · ~L. töru ırısının telefon et. 
'Q~ tıce k d 

~I\ d e~e ~h ' apının I§arıında 
~ 'kik ~!lar ... Beş dakika , 

de . a, Yırın. 
'hıtt 1Seriki 1 dakika geçtiği 

Sinema Tipi 
MaJum ya, 

meşhur s inema 
artisti Duglis 
Fairbanks ka· 
tısını boşayor· 
muş. Onun bu 
hali alakadar· 
)arın pek ziya· 
de nazarı dik· 
katini ceJbedi· 
yor. 
Geçende Fa· 

vorili bir genç 
şöyle konuşu
yordu: 

- Birader, 
ben de Duglis 
tipinde bir a· 
damım. 

- Neden? 

lngiliz lıikayesi I Tayyareler dUnyayı dört dönüyorlar 1 •• 

Geçen ıene bir İngiliz gazetesi 
§u küçük ilanı derç etmişti: 

"Bana bir lira getiriniz. imza: 
J . V. Smith, Bosen Stret .. 

Gazetenin bütün karileri bu ila
na fafmıflar, fakat omuzlarını sil
kip geçmitlerdi. 

Ertesi gün kariler, ayni gazete
de, ayni zatin ilanını hayretle o· 
kudular: 

"Sizden istediğim lirayi yarına 
kadar bana gönderiniz. Bir gün
lük vaktiniz kaldı ... 

Kariler bir saniye süren hayret· 
leri zail olduktan sonra, bu ilanı 
kimin ve neden verdiğini düşünme 
ğe bir saniye bile hasretmediler ve 
unuttular .. 

Halbuki üçüncü gün ayni zat, 
ilanını föyle tekrar ediyordu: 

"Eğer bugün öğliye kadar bir 
lirayi bana getirmJyecek olursanız 
çok geç kalmış olacaksınız.,, 

Bu ilanın çıktığı ğazetenin raki
bi olan diğer bir gazete bir lira iı
tiyen zati ortaya çıkarmak ve bu
nun ne maksatla yapıldığını anla· 
mak hevesine dütmüt, muhbirle • 
rinden birini yazılan adrese gön • 
dermi§... 

Muhbir, bir katiple karıılatmıf. 
Liralyı çıkamuı vermif, sonra bu 
lira ile ne yapılacağını sonnuf; 
§U cevabı almıt: 

- Anlatayım efendim, patro· 
num M. Smith, gayet zengin bir 
zattir; milyonerdir.. Geçenlerde 
kendisi gibi milyoner bir dostu ile 

yeni bir İ§ üzerinde konuşurlarken 
patronum, bugün hiç bir vaitte 
bulunmaksızın binlerce aptalın bi. 
rer lirasını almak kabil olduğunu 
söylemi§.. Dostu bunu imkinıız 

bulmut ve aralarında bir hahıe gi
ritmifler.. İfte bu bahis için ilim 
koymuılardır .. 

- Peki, M. Smith bahsi kazandı 
mı? .• 

- Tabii, fimdiye kadar sizin 
gibi binlerce kif i ellerinde birer 
lira olduğu halde müracaat ettiler. 
Fakat M. Smith aptalların daha 
fazla olduğunu, ilanı görmedikleri 
için diğerlerinin müracaat etmedi
ğini iddia ediyor .• 

DGnya - Aman ba elneklerden W&llah... . 

.............................................................................................. 

Ahmet Rasim Avcı 
Merhum Ahmet Rasimin öm - olduğu kumpanyanın müdürüne 

ründe eline silah almadığını her çıktı: 

kes bilirdi.. Bir gün bir meclistt- - Ben sizin firkete hayatımı 
her kes bir §ey anlatırken Ahmet sigorta ettirmiıtim.. O hesaptan 
Refik Bey avcılığını ileri sürmüş, bana 1 O bin lira verir misiniz?. 

bir seferde vurduğu bıldırcinların Müdür kaşlarını çattı, defterle. 
elliyi bulduğunu hikaye etmişti. re hesaplara baktıktan sonra: 

Ahmet Rasim, bu av hikayele - - Kabil değil, dedi, sizin şim-
rinden hoşlanarak bir masal uydur diye kadar yatırdığınız paranın 

muş, İzmit taraflarındaki bir av· yekunu 1500 liradan ibarettir. 

dan bahıe baılamıt: - Evet, biliyorum ama siz bana 
- Sık bir ormanın içinde bir 10 bin lira vermezseniz ben timdi 

çift kurt kartımıza çıktı, hemen ıi- gidip kendimi denize atacağım .. 
lihı çevirdim; ikisini birden de -ı o zam~n kardetime 40 bin lira 
virdim... vermege mecbur olacaksınız .. 

- Deyince etrafındakiler kahka _ Müdür bir lahza düşündü ve 10 
hayı salıvermişler: bin lira vermeyi tercih etti. 

- Üstat olmadı... Bir atışta i
ki kurt vurulmaz.. Bu masal ola
cak ..• 

- Peki, ya gene hu avda iki 
keyik vurdum ona İnanır mısınız?. 

- Ha ... Bak bu olabilir, buna 
inanırız .. . 

- Evet ama bu da yalandır. 

8 x 8 = 84 
ihtiyar bir kadın bütün tayyare 

gişelerini dolaştı: 

- Bana 84 numaralı bileti bu. 
lun .•. 

Gişelerde 84 numaralı bilet yok 
tu.. Arıyorlar, tarıyorlar, bu nu • 

Yeni para Bir kanaat meselesi 
marada bileti bulamıyorlar, fakat 
ihtiyar kadın da 84 numarada ıs-

rar ediyor, başkasını almak iste
miyordu: Üstü başı periıao, çorapsız, 

fapkasız, saçı sakalı karışmış 
bir zat yolda l>ir polis memuru 
önünde durarak ıunu sordu: 

- Affedersin polis efendi, 
yeni para çıkaracaklarmış, acaba 
bunları nerede bulabilirim? 

Kadının birisi bir papaza hat 
vurmuf, batını önüne eğerek ke -
mali edeple ıormuf: 

- Bir kadın kocasına ihanet e
derse çok büyük bir günah işlemi§ 
olur mu pederim?. 

Papu, kadının saffetine ve gü. 
zelliğine hayran: 

- Ben evvelce bunun pek bü

yük bir günah olduğuna kani idim. 
Amma bir müddtetenberi bu kana
atim değişti .. 

- Ne ı:amandanberi kanaatiniz 
değifli pederim?. 

- Sizi gördüğüm zamandan -
heri ... 

Bir çare 
Bir Amerikalı parasız kalmıştı. 

Oraya haf vurdu, buraya baş vur
du. Hiç bir yerden on para teda 

- Peki ama sebebi ne hanım ?. 
Neden ille 84 numara diye tutturu
yorsun?. 

Diye soranlara cevap vermiyor, 
üşenmeden lstanbulun bütün gişe· 
lerini dolatıyordu.. Nihayet bul • 
du.. 84 numaralı bileti aldı. Ce
bine yerle§tirdi .. 

Keşide günü 84 numara kazan. 
maz mı?. 20 bin lira.... Bütün gi

şe sahipleri ihtiyar kadını hatırla. 
dılar.. Kadının 20 bin lira kazan 
dığmı da anladılar .. 

Bileti astan gişe sahibi ona hay• 
retle sordu: 

- Hanım, sen lıtanbulu dolaş. 
nıış, 84 numaralı bileti aramışım. 

Bu bilete piyanko döşeceğini nere
den biliyordun?. 

- Bana malum oldu .. Rüyam • 
da .. 

Sonra ihaz etti : 
d~ 1 bir d a.daın telefon elinde, 

t) '~a d ef a hile açmaksızın 
ı,I\ 1

kr1d k~\'arn eder. 
~alt . a ı ad 

ıser· anı, artık ıabırsız-
'Ye dalar: 

Sinemacıhk bu
!.uıunda mı? 

-Hayfr, ka
rımı boşaya
cağım da .• 

Beyefendi evde de~ilim, de dedi. 
Öyleyse Beyefendiye benim için 

gelmedim diyor de. 

rik etmek imkanı yoktu.. Yeni den 
bir ite atılmak için hiç olmazsa 
10 bin liraya ihtiyacı vardı. Ça
resi? •... 

Nihayet bir tedbire baş vurdu .. 

- Bir gece rüyamda 8 melek 
gördü::n, bu 8 melek beni 8 defa 
ziyarete geİdiler .. Sekiz kere ıc • 
ne eder?. 84 etmez mi?. işte onun 
İçin 84 numaralı bileti aldım. Kendisini vaktiyle sigorta ettirmiş 



Celal B. 
Seyahatten döner

ken Sofyaya 
uğrıyacak 

Türk - Alman ticaret muahe -
desinin imzasından sonra sıhhi se
beplerden dolayı daha bir müddet 
Avrupada kalan lktısat Vekili 
Mahmut Celal Beyin eylul iptida -
larmda avdet edeceğini yazmı§· 
tık. 

Verilen malumata göre Celal 
Bey avdet ederken Sofyaya uğra
yacak ve Türkiye ile Butgaristan 
arasında bir ticaret muahedesi 
aktetmek üzere cereyan etmekte 
olan iktısadi müzakeratm vasıl ol
duğu netice hakkında malümat a -
lacaktır. 

Diğer taraftan Sofyada çıkan 
(La Bulgarie) gazetesi mevzu 
"' bahis müzakerata dair şu malfıma-

tı vermektedir: 
Bulgaristanla Türkiye arasında 

aktedilecek ticaret muahedesi mü 
zakereleri normal hir safhada de
vam ediyor. Şimdi kontenjan me
selesi münakaşa ediliyor. Bulga
ris.ana Türk ithalatı, Bulgarista -
mn Tiirkiyeye ihracatına hissedi -
lccek kadar faik olduğundan Bul
gar murahhasları kontenjanın 

miisavi şekle konulmasını teklif et 
miştir. 13u meselenin muvafık hir 
sureti halli bulunacağı ümit edili -
yor. 

Buğday alım, satımı 
(Baş tarafr 1 inci sayrfada) 

mamak şartiyle be! buçuk kuru~ • 
tan, ve yüzde üçten fazla ecnebi 
mevat olursa 5 kuru§lan satın ala· 

caktır. 

Bunlarla İstanbul borsasının 
hükümlerine göre muamele göre • 
cek buğday alım ve satımı ile, silo 
komisyonu me§gul olacaktır. 

Komisyon Ziraat Vekaletine 
bağlı olduğu için reisi de Ziraat 
Vekili olacaktır. 

Komsiyon buğday alım ve satım 
yerlerini tesbit edecek icabında 

hunlara ilavele; yapacaktır. Ayni 
zamanda alınacak buğdayın fiat -
larını, ne zaman alınacağım, ne 
suretle ve ne miktar olacağını da 
ayrıca tesbit edecektir. 

Satın alınacak buğdaylar borsa
larda, borsa olmıyan yerlerde ise 
pazarlarda, istasyonlarda veya 
doğrudan doğruya müstahsiller -
den alınacaktır .. 

Ahm için şimdiki halde lesbit 
edilen merkezler şunlardır: 

Ankara, Eskişehir, Polatlı, Kü
tahya, Afyon, Akşehir, Konya, E • 
reğli, Çivrikli, Yerköy, Sivas, Ba • 
lrkesir, Denizli, Dinar, Tekirdağı, 
Uzunköprü, Adana, Zile, Hacışe
faatlı, Şarkışladrr. 

Ziraat Bankası satın almış ol • 
duğu buğdayları münasip yerle
re sevkedcrek muhafaza edecektir. 

Barık~ laraf ından alınacak huğ 
dayların derhal parası da ödene -
cektir. Devlet demiryolları da 
banka emrine lazım olan depo ve 
saireyi lemin edecetkir. 

Banka mevcut buğdayları teh • 
Jikeye karşı istediği şekilde sigorta 
edebilecektir. 

Pencereden giren harsız 

Dün gece 3 buçukta Unkapa
nında Duygu sokağında Oivrikli 
Ha~·dar efendinin evine pence
reden giren sabıkalı Salahattin 
yak alar.mıştır. 

M. Heryo geliyor 
(Ba.~ tarafı 1 inci sayıfada) 

sonra Bulgar kralı Boris Hz. M, 
Herriotyu Varnaya davet etmiş, 
M. Herriot bu davet üzerine 
Yamaya gitmiştir. Istanbula ora
dan gelecektir. 

Hükumetimiz sabık Farnsız 
başvekilinin Yamadan Istanbula 
gelmesi için Zafer torpito muh· 
ribini tahsis etmiştir.Torpito dün 
geceyarısmdan sonra Varna
ya hareket etmiştir. M. Herri
ot'ya r.!fakate memur edilen 
Hariciye Ve~ileti hususi kalem 
müdürü Refik Amir Bey de 
torpito ile Varnaya gitmiştir. 
Zafer bu sabah Varnaya varmış 
bulunacaktır. Oradan ne zaman 
hareket edeceği belli değildir. 
Bununla beraber M. Herriot'nun 
yarın lstanbula gelmek ihtimali 
kuvvetlidir. 

M. Herriot akşamdan evvel 
gelirse aynı gün Ankaraya ha
reket edecek, orada iki gün ka
larak Başvekil lsmt:t Paşayı zi
yaret edecektir. M. Herriot An· 
kara' dan dönüite hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Beyle beraber Ya
lovaya giderek Reisicümbur Hz. 
tarafından kabul oluDacaktır. 

Heryonun seyahatindeki 
sebepler ? 

Paris, 15 (Hususi) - Cazete
lu, Mösyö Heryonun şark siya
setinden bahsederlerken, sabık 
başvekilin, hangi yoldan avdet 
edeceğini mevzuu bahsediyorlar 
Buradaki neşriyata nazaran, M. 
Heryo avdette Polonyadan ge
çerek Belgrada uğrayacaktır. 
Gazeteler, Kral Aleksandrıo, 

M. Heryoyu davet ettiğini ya
zıyorlar. 

Londra, 15 (Hususi) - Lon· 
dra gazeteleri, M. Heryonun 
Şark seyahatine iktısadi ve s:
yasi maksat atfediyorlar. M. 
Heryonun Venediği de ziyaret 
etmesi ve Dörtl.er misakından 
sonra ltalya ·Fransa arasındaki 
gerginlik zail olduğu için, M. 
Musolini veya ltalya hükumeti 
erkanından başka bir zatla gö· 
rüşmeıi de muhtemeldir. 

M. Heryonun Rusyayı ziyareti 
Fransa ile Sovyetler arasındaki 
iktısadi münasebet teessüsüne ma· 

tuf olacak ve siyasi anlaşmala
rın husulüne de yardım edecektir. 

Mısırlı seyyahlar 
Cuma günü Ege ile 

gelecekler 
Cema günü Ege vapurile Mı· 

sır Tıp fakültesi reisi Ali IOra· 
him Paşanın riyasetinde beş 
doktor ve Mısır gazetelerinden 

yedisinin baş muharrirlerinden 
müteşekkil bir heyet şehrimize 

gelecektir. Misafirler Etıbba Mu· 
hadenet ve Matbuat cemiyetle· 
rile belediye mümessilleri tara
fından karşı!anacaklar, bu üç 
teşekkül tarafından şereflerine 

birer ziyafet verilece~tir. Heyet 
Perapa'asa misafir edilecek, Ya· 
lovaya ve Perşembe günü An· 
karaya gidecektir. 

Vapurda sekte ! 

Şamandırada bulunan Yunan 
bandıralı Nikolas vapurunda ka· 
marot 39 yaşında Yunan teb'a· 
ıından Rafail Savtiya sekteden 
ölmüştür. 

§ ltalyan gazete muhabiri 
Maryo Detardo efendi dün gece 
Mis sokağından geçerken ini ola
rak düşmüş kalp sektesinden 
ölmüştür. 

Universite' de gi
denler gelecek mi? 

Nasıl Güzellik 
(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

Vekil Bey ıslahat işlerile daha 
iyi meşgul olmak için ıslahat 
komisyonu azalarından birer bi· 
rer malumat almıştır. 

Kraliçesi Oldum· 

Fen fakültesi reısı Kerim 
Beyin istifası hakkında dün Üni· 
versite mahafilinde ademi mal\ı. 

mat beyan edilmekte idi. Kerim 
Bey evvelki akşam saat yedide 
yeni vekil Refik Beye istif asanı 
vermiştir. Buodan başka .. dünkü 
gazetelerden birisi yeni Univer
sitcye es'<i darülfünun profesör
lerinden buılannın tekrar geti· 
rileceğini yazmış ise de Islahat 
komisyonunun en salahiyet sahibi 
bir zat bunun doğru olmadığını 
söylemiştir. 

Geç vakit Vekil Refik Bey 
bir muharririmize yeni bir mesele 
olmadığım söylemiştir. 

Vasıf Bey geldi 
Roma büyük elçisi Vasıf gey 

kısa bir mezuniyet alarak ltal
yadan lstanbula gelmiş, Yalo· 
vaya gitm.ştir. 

V isıf Bey bu günlerde Anka· 
raya giderek vazifesine ait ra· 
porunu verecektir. 

Dünki akşam gazetelerinden 
biri Vasıf Beyin lstanbula geli
şiyle maarif vekaletinin münhal 

bulunması arasında bir münase
bet görmektedir. Bu baber hak
kında kat'i ve resmi ma!fımat 

yoktur. Esasen Vasıf Beyin Ro· 
madan hareketi Reşit Galip Be
-yin istifasmdan daha evveldir. 
Sonra Vasıf Beyin Vekil ol-
ması için Büyük Millet Meclisi 
azasından bulunması lazımdır. 

Rusyada galibiz 
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Mis İtalya çok sevimli bir kızdı. 
Onun kadar güzel bir kıraliçe gör 
nıüş olduğumu zannetmiyorum .. 
Geçen sene müsabakaya giren Mis 
Yugoslavya müilesna. Güzel bul· 
dnğum kadınlara karıı büyük bir 
muhabbet beslediğimden onu da 
çnk seviyordum. Güzel bir kadı
m\ bakmak, sesi güz.el olursa şarkı 
söylemesini dinlemek, benim için 
~. üyük bir zevktir.. Mis ltalyilnm 
gayet güzel bir sesi va.rdı. Ak§am 
ları hazan sırf benim için bir ~ar• 
Ju söylemesini rica ederdim. O 
r araretli ses, o güzel yüz denizin 
kokuıu ile karııarak beni mest e~ 
dudi.. Küba transatlantiğinde bu 
sttretle geçen tatlı günlerim oldu. 

Annem ve ben, Mis İtalyanın 
Galvestonda dünya güzeli ilan olu 
mıcağına emin idik.. Kendisine 
bunu söylediğimiz zaman latafeti 
ve ayni zamanda itimadı artıyor. 
Ju .. 

o vakit bana nişanlı olduğu bir 
delikanlıdan bahis açtı .. Delikan -
lıyı görmüştüm.. Sen Nazede o -
nunla beraber gez~i§ti.. Delikan
lı, bazı şimali ltalyanlarnıda gö -
rülen İngiliz cididyeti ile temayüz 
ediyordu.. Sanki ateıli cenup 1 -
talyanlarından oJ.madığını herkese 
resmilik canımı sıkıyordu. Mis 
göstermek istiyordu.. Bu kadar 
İtalya nişanlısı meselesinde çok 
endişe ediyordu.. Nişanlısının ai
lesi güzellik müsabakasına girdiği 
ni hoş görmemişler.. Pek tabii 
değil mi? .. 

Mis İtalya, delikanlının kendisi 
ne ihanet et eıW!Ien de kJ;>,ıku.ypr 
du.. Ona erkekler kadınelan uzak 

(Ba.s tarafı 1 inci ~ayıfada) kalınca sadakatsizlik edeı·, demiş
ler. 

tebliğ ediniz. Bedeni terbiye saha
sında ki muvaffakıyetine şahit ol
duğumuz liyakatli gençlerinizi se
lamlarız.) demiştir. 

Ahnan dereceler 

HARKOF, 15 (A. A.) - Hu • 
susi muhabirimizden: 13 ağustos 
ta atletizm ve güreş maçlarını hü
kumet ve parti ricali ile kalabalık 
bir halk huzurunda kazandık. 
Atletizmde Semih 11.2 de birin 
ci, Haydar 1.71 de 3 rakibi ile be
rabere, Besim 2.6 da ikinci. 

Güreşte, Ukrayna milli takımı
na karşı 6-1 galip geldik. 

Takımda Sovyet ittihadı şampi 
yonları vardı. Ağır, yarı ağır, ~>r

ta, hafif sikletleri tuşla kazandık. 
Filizi kaybettik. 

Müsabakadan sonra Dinamo 
stadında Beden terbiyesi teş • 
kilah reisi, kafilemize bir ziya -

f et vermiştir. 
Ziyafet samimi hislerin tezahü .. 

rüne sebep olmuıtur. 

MağlOp ve galiplerimiz 
HARKOF, 15 (A.A.) - Hususi 

muhabirimizden: Yüksek misafir
perverlik gösteren dost Sovyet it -
tihadı topraklarında yaptığımız 

maçlar dün bitti. 

Futbol, güreş, ve atletiz.mden i · 
baret olan kafilemiz Moskova, Le
ningrat, 1vanova1 Gorki, Harkofta 
18 müsabaka yaptı. Kafilemiz hu 
müsabakaları 29 a karşı 43 puanla 
kazandı. 

Yaptığımız 18 maçın 12 sinde ga
lip, birinde berabere, beşinde mağ 

lubuz. Buna mukabil Rus takım -
larmın elde ettikleri netice 12 mağ 
lfıbiyet, bir beraberlik ve beş gale
beden ibarettir. 

Sanki kadın yanlarmda iken 
sadık kalırlamıış. Kendisini iknaa 
çalışıyordum. Fakat, bir. türlü i. 
çindeki kayguyu silemiyordum. 

Benden bilgili addettiği Mis 
Belçikanın bu baptaki mütalaası
nı sordu. O da kahkaha ile güle
rek benim dediğiımi dedi.. Nişan

lısını pek tc sevmediğini ve yalnız 
onu kaybetmek istemediğini his 
eder gibi olmuştum.. İzdivaca 
pek te itimadım olmadığından ev
lenmeden iyi düşünmesini tavsiye 
ettim.. Buna mukabil ikrar etti: 
"Bizde çok mühimdir. Bo§anmak 
yoktur. Uzlaşa.masak bile ölün • 
ciye kadar ayrılamayız.,. 

Doğrusu, ıarkı söylediği zaman 
Mis halyayi, nİ!anlııından bahs 
ettiği zamanlardan fazla seviyor
dum. 

Bizi bekliyen Mis Kübayı vapu· 
ra almak için Küba adasına uğra
dık.. Hararet o kadar çoktu ki 
kamaralarda ancak giyinecek ka
dar durabiliyl)rduk.. Yerde yürür 
ken to9rak ayaklarımızı yakıyor • 
du.. Bunu:'lla beraber fotografçı· 
lar gemiyi beklediklerinden iÜzel 
gözükmemiz lazımdı. 

Beyaz organdiden bir elbise giy 
dim. Banketleri meşin minderli 
bir araba ile, annem yanımda, yola 
çıktık.. Bizi bir sıcak memleket
ler nebatı bahçesine, oradan bir 
birahaneyi gezmeğe götürdüler ... 
Arabanın meşininin boya11 elbise· 
me çıktı, elbisem sim siyah oldu .. 
Bizimle beraber dolaşan Fransız 

hariciye memurları ne yapacakla
rını bilmiyorlardı. Ben buna sükut 
ile mukabeleye mecbur oldum.. 
Konsolos, kırk iki santigrat dere
cesi bir hararet içinde bana dersi
mi tekrar etti. 

Yazan : Raynıonde All' 

Fransayı temsil ettiğimdell· 
1 - Saf bakir, 
2- Şen, 

3 - Mütebessim. 
Gözükmeli idim. FranssY• 

Jı hürmet beslenmesi için J 
bakir görünmekliğim şarttı· 

duracak ve bu suretle her 
Fransayı ziyaret hevesini uy•11 

ca!;tı:n.. Daima tebessüm ed 
ve bu suretle elbiselerimin 
}iğini fazialaştırarak gündeJ1 
azalan ıh ·c.catı canlandırata 

Kona:>los kulağıma fısıJdı 
du: 
"- Matmazel, ihracat çok . 
Bilançomuz fena, hesabat 1111 

mız bozuk. ... 
Doğrusu bahsetiği hesabal 

zanının ve bilançonun ne old 
nu bilmiyordum. Ciddi bir 
takındım ve ihtiyatlıcasına 
tum .. 

Saf ve bakir bir tavır takı 
güç değildi.. Muntazam bir 
filim, çıkık bir alnım, beyaz b 
biıem vardı. Fakat ~en gözil 
meselesi güçtü ... 

(Devaı~ 

inkılap enstitÜS~ 
ve Reşit Galip Be 

( Ba~ tarafı 1 inci sa)rıfB 
nun talebesidir ve herkes onıı 

fcsör olabilir. O, inkılap t1f 
imanın kül'süsü olacaktır.,, 

Bunun için kendisine iıt 
kürsüsü teklifi vaki olduğu 
da ~u cevapla mukabele et~i. 

İstanbul Üni\'ersitesi cmiJ11 

tor Neş'et Omer Beye: 
''1 nkrlap kürsüsünün tarşfı 

elan deruhte edilmesine dair 
mektubunuzu memnuniyetle 
dinı. Bu. çok mühim olduğtl 
dar çok aziz fahri vazifeyi "!' 
lar ve yapacak olanlar n ·r 
bulunmak benim için ebedi_~:, 
lihar olacaktır. Edebiyat fa}<U'·. 
sine ve eminliğe te~ekkürle 1-

" jl 1 gılanmı teyit ederim efendi1 ; 
• DoJ<tO 

Reşit G 
Binaenaleyh Re§it GalİP 

kendisini inkılap küraüsünii" Jıl' 
ferit bir profesörü görmeıııe 
duğuna göre, hastalığı dolıaf1' 
bu kürsü ile me§gul olarıı1 

tarzında neşriyata mahal olll' 
lazım gelir. 

Bununla beraber inkıliP e_il 

sün de kimlerin vazife al•~' us l1asıl çalı!acakları da hefl • 

f errüatiyle tesbit edilrııe,.S 
Bu nokta Üniversite teşkiliut') 
ğer aksamı tamam oldukt•\ 
düşünülecek ve yapılacak bl 
het telakki edilmektedir:./ I 
A4iık kuyuya düşen -'~ 

Fatihte at pazarında '' / 
lbrahim efendinin ahırınd• : ( 
sürücüsü Sivaslı Rahmi dO /, 

b ,, 
ce saat 21 de Çarşam ' ~ J 
s'ndcn geçmekle il< en '~1 

il,r. 
l<uyuya düşmütlür. Yetı~ I 
kurtarılmış, vücudunun b~.,/. 
hallerinden mecruh ot.dııg1,t Cerrahpafa hastabaotS'l1e 
mı~tır. 

Vapurların k•Y~·~~ 
Vapurl8';,ı kıym•!'"' ~ 

komisyonu bugün içtı111• tP 
takdiri kıymet işine de\'' 
cektir. 
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udağa 
ıktılar 

Şehitlikleri Ziyaret Hayvan 
Hırsızı 

. ziraat kursuna ı Balıkesirden Çanakkaleye otomo-
ı•den muallimler b•JJ H h d B J İ •ı ı~A. (Huauıi) - Muallim- J e • arp sa asın a • a o, emsJ 
hlat dersleri vermek üzere B . H . l d k 
lfta · k b" d alıkesır alkevı, ko or u u • -,. 

zıraat me te ın e a • . . h' --- - ··------------------
kur1 UI d ~ b' . mandanı Alı Hıkımet Patanın ı • 

i . • u aga ır tatbıkat · d Ç kk 1 b" "k b' l'.. •ı Yap , mayesın e ana a eye uyu ır 
.~ rnı!tır. h . . F k B 1 

il &Ünü . k b' ıcya at tertıp ettı. ır a, e e • 
. zıraat me le ı mu- d' k" D . . E .. • 

trınden b' k .
1 

k ıye er anı ve aımı ncumen a • 
ır ısmı ı e ursa 1 .. b' b' tden ilk d . .. . za arı, tuccar, memur, ta ıt ır. 

te ._ le rısat mufettıı • k k' 1 h · · k t "öy 11• J • ço ımıe er ıeya ate ıf(ıra e -
~h· rnua '.-:n erı , ziraat t'l 

' tal b ·ı b l'kt ı er. ftıı .e eıı e ir ı e altmı,. 
Çık hır kafile halinde Ulu • Otomobil ve otobüılerle Çanak· 
.. f ~ıtlardır. Kafileye veka- kalcy~ g.-ldik .. Yeni yol çok t•Y&• 

ttf ,~ttıflerinden Ali Riza Bey nı dikkattir. Balya - Çanakkale 
\ :qt etrni§tir. §Olf'si muhtemel bir tecavüze, bir 

Utuı yeri Dolubaba mevkii dü~man tecavüzüne timdiden u • 
....... .,..._ r. Burada, civardaki man • zanmıt sailam bir kol gibidir. 

· t~-katarpeyniri imalatha • Balıkeıirden Çanakkaleye ka• 
ık edilmittir. dar (240) kilometre uzunlu • 

, . - -
dan 

:.-roo..· • •onra Uludağ oteline ğu var. Bilhaua İntaatı sına· 
1ttır O J • 

)~ k • te cıvarında suba,ın iyesi pek güzel.. Köprüler, men• 
111 ~'l:n Y~nrn~!· bir saat sonra fezler hep betondan yapılmıf. O 

1. ~lırı zırvesıne yakın bir ye .... kadar zarif ve büyük köprüler 
~itt• Uf olan Beylik mandıra geçtik ki ... Bunları ta.biatin zümrüt 

Bahkealrlller Çanakkale yolunda Çan nahlyealnde 
kilometre ileriden Çan nahiyeıin- j duymuflarJır. Balo geç vakte ka• 
den kartıladılar. Çan nahiyesi dar büyük bir nete içinde devam 
tirin bir yerdir. Balıkesirliler ora- etmittir. 

ır. 

~ ve yetil dekoru içinde seyretmek 
'itti ndıra Karacabey harası- inıana zevk veriyor, aunır veri -
..._ ~· lırıalithanesinde ıalam·-~ "1llıt' ..... yor •• 

ns t~ ı~a~rlır. Burada peynir. 
si lld erınoı koyunculuiu 
~~ lrıuallim Fikri Beyle ha-

d' larından Kemal Beyin i
•nlenrnittir .. .. . 

'-tte d ~ b · · · d d ' ' agın ırıncı evre en 
tranit k"t) J • .. • d t u e erı uzerın e i: .. Prlmı! ve muallim Şey. 

hava yav .. • k ' gmur ve ruzgar-
d, · •Yalar üzerindeki teairle-

ıt Verd' v• • h hl' ıgı ıza at ile kura 
'di...:.~ azami istifadeleri te-

~ti~ 1 
1 

~tJi . " . 

da mola vennitler, yemek yiyorlar· 
dı. Çanakkale heyeti burada pek 
samimi sözlerle Balıkesirlilere 

mülaki oldu. Sonra beraber dönül· 

-----·--·---

t . numarı eserlerı \ 
'\Jıts arrıır edilecek Bahk•lrlller Mehmet~lk abld•lne ti•lenk koyduktan sonra 

' '""' .... ·L ~ (H Sık çam ormanları ortaaından dü.. ._i ı_ ' uıusi) - Memle -
1tıy1rı 1 dllğları atarak Çanakkaleye ula -

f,~ et i mimari eserlerin 
·ı \'e tamiri için tehrimize f~I! hu yol, vatanın emniyeti nok .. 
en wnimar Sed t B tasından olduğu kadar iktısaden 

L ~la ı, a ey ça .. 
L't •§lamıttır.. de mühim yollarımızdan olmağa 

clfley evveli Murad' .namzettir. . ak· ıye mın-

. c_ 1
• türbeleri tetkik et • Çanakkaleliler Balıkesir Halk • 

te ıaı.1' medrese ve türbe- evi mensuplarını büyük bir fevkle 
.. lrıızl . '"'lco . enmesı ve ayrı bir kartıladılar. Çanakkale fırka 
~· ~1 halin t' ·ı · · · · V ı· B · · · d ·k· Je e ge ırı mesı ıçın reısi e ı eyın rıyasetın e ı ı o· 
'Yapllıaktadır. tomobille, bir heyet bizi ti (75) 
liitL ~I d~ki Oıman ve Orhan 
l.._~ er1 • 

1.~İd' nın de bir parmak • 
~t ~ düıünülmektedir. 

l' ~Jc~•- •Yni z~manda Türk 
he: c . . 

ı l'Q. emıyetı namına 
el 1iaıar· · · 

• ' Qı ••anın tarihini yaz-

muallim vardır. Bayram ıünü her 
mektepte birer temsil veya müsa• 

mere yapılması ve 568 muallim ta
rafından konferans verilmesi ka • 
rarlattırı lmıtlır. 

Sporcular, halk ve Halkevi aza

ıı tehre yedi kilometre mesafede 
Kurtunlu köyüne çılmııtlardı. 

iki memleket gençliğinin md -
safahası çok güzel oldu, Bizzat 
kolordu kumandam Ali Hikmet 

• • • 
Balıkeıirlileri götüren otomobil 

ve otobijsler Rumeli sahiline geçi -
rildi. Harp sahasını ıezmeğe git
tik, ve Balıkesir namına Mehmet • 
çik ibideıine bir de çelenk koy • 
duk. 

Alay kumandanı Aziz Bey Ça -
nakkale harbinin ıafahatmı an .. 
lattı. Nutuklar söylenildi. 

Çanakkalede Balıkeair HalkeTİ 
temıil kolu (Sönen ümit) iıimli 
bir piyeı sahneye koydu. Ertesi 
günü Balıkesir Halkevi spor ıube
ıinin tetkil ettiii bir Balıkesir 

takı.mı Çanakkale takımı ile maç 

yaptı. Balıkesir HaNcevi azaııfu· 
va harabelerine kadar giderek tet-

kikatta bulundular . 

• • • 
Her iki memleketin tanıtması 

çok iyi ve faydalı olmuıtur. Ba -
hlC:esirliler bilmukabele Çanakk; 
lelileri davet etmektedirler. 

Kenan Emin 

Polisi öldürmek isterken 
kendisi öldü 

Meıbur bir hayvan hırsızı olduğu 
anlaıılan bir ıabıs Balıkeıirde vazife 

gören bir zabıta memurunu öl
dürmek isterken kendisi ölüp 
gitmiıtir. 

Vak'a ,ay le olmuıtur : 
Dinkçiler mahallesinden K11 

Tevfik ile Ali oğlu lımail iı• 
minde biri Dinkçiler mahallesin• 
de eski umumbanelerin bulua• 
duğu sokakta karıılaımıtlardır. 
Ismail, Gönenin Taban nahiye• 
sine bağlı Eminova köyünden 
Tekeli oğuUanndandır. Birbaç 
gün evvel ıehrimize gelen lsmail 
ötekine berikine ucuz fiyatla 
hayvan satmıthr. 

Bu arada Kadak Hüseyin aja
ya sattığı iki hayvanı daha o 
gece harmandan çalarak erte1i 

gün baıka birine aatmııtır. Bu 
melelelerden haberi olan Kır T ev• 
fik Ismaille karıılaşınca : 

- Sen bırıızsıo, göster elini 1 

Diyerek herifin yakasına ya• 
pıfmııtır. Bu suretle ikisi arasın· 

da bir mücadele başlamış.. Bu 
sırada çarşı karakolu mürette· 

batandan on bir numaralı ibra• 
him Efendi vazife ile dolatırken 

tesadüfen vaka mahalline gelmiı· 
tir. Tevik memuru görünce daha 
"karııda!! : 

- Polis efendi bu adam hır
sız, yakalayın11 1 

Diye bajnmııtar. Bunun üze· 
rine memur efendi de kavgacı· 

farın bulunduğu tarafa gitmiştir. 
Memur kavgacılara Uç dört mdre 
yakınlaştığı vakit Ismail: 

- Üzerime gelme yakarım 1 
demiı ve akabinde cebinden çı· 
kardığı tabancayı paUatmıttır. 
Poliı efendi derhal bırıızın üze
rine atılarak bileğinden yakala· 
mıı bu defa mücadele polis 

efendi ile hırsız arasında cere• 
yan etmeye baılamııtır. Bu sı• 
rada hırtız ikinci defa olarak 
tabancasını ateş etmiftir. Polis 
efendi bu vaziyet ka11ısında mu
kabele etmek mecburiyetinde 

kalmış ve iki el ateş etmiıtir. 
Kurıunlardın biri boşa ıitmit 
iıc de diğeri hırsızın karnına 
rastlamıştır. Hayvan hırsızı va• 
zif e g6ren bir zabıta memurunu 

-..~ de te;~~r olduju için, bu 
~ lc:ı 1 etmektedir. 

Bu konferansları Halkevi ha • 
zırlıyacak ve muallimler o gün 

568 yerde halk yığınlarına söz 
söyliyeceklerdir. 

• öldürmek isterken ölmüştür. 

ıı~1'li~·Ynıetj haiz olan milli 
~ ... ın . 
,. ete AnJc:atearıttılerini yap • 
"-t 8e tadan gelen res • 

l Y de İte batlamıtlır. 
lltırj 

•· ~et bayramına 
"Va.... azırhk 
,~.\, ( 

oaı,._ liuıuıi) C" h 
-ıc - um u • 

iiıet \l Yıl dönümünü kut. 
't ~ler ı. e Ça.lıtan heyet çok 
le:' Qazı ı 
~f r &mağa devam e-

1'liidij .. 
't l' ~ ı,a.h 1"ümüz Fikir Bey, 

e le·· aı.ıında merkezi 
L Oyle · 

""'""I' iç· rındeki tekmil 
l ~~ tıı bir f 
''- ~d •~diyet proa • 

Bursaya seyyah 
mek için 

getir-

BURSA, (Hususi) - Bursa be
lediyesi, tehre seyyah ve ziyaretçi 

gelinmek için girittiği letebhüsler 
arasında, Çekirge de her ihtiyaca 

cevap verebilecek bir halk ve be
lediye oteli yaptırmaia karar ver. 
mittir. 

Bu otelin 'Yeri için timdiki Ser .. 
vinaz ve Hüsnürüzel hamamları• 

nm bulunduiu mevki dütünül • 

Bahkeslrlif er KllldUlbahirde 

Pata tanıtıklık yaptı. Sporcuları Manisadaki hastahane 
biribirine karıttırdı. 

Çanakkale Himayeietfal ce -
yeti bir balo tertip etmitti. Ba-

lıkeıirliler de bu baloda davetli 
bulundular. Çanakkale Cümhu -
riyet mektebi salonlarında veri .. 
len halo çok samimi ve nezih idi. 

Görülüyor ki Çanakkaleliler miaa-

Manisa, 15 (A.A.) - Am~ri· 
ka'da &len Türk vatandaıların· 

dan Maniaalı Moriı =1İnasi Efen
dinin vaaiyeti mucibince Manisa-

da kırk yataklı ıon sistem has· 
tanenin açılma resmi bugün 
Sıhhiye Vekili namına MOsletar 

tel, ~r. melde ve buruımn istimlaki için 
hıektep ve 568 İcap eden tedbir alınmaktadır. firlerinin huzurundan çok neı'e 

HOıamettin Bey tarafından ya· 
pılmıthr. Bu veıile ile parlak 
merasim tertip olunmuıtur. 

• 

Cümburiyet müddeiumumi mu· 
avini Hilmi Bey vak'adan haber• 

dar olur olmaz hemen vak'a ma• 
halline giderek tahkikata vaZJ· 

yet etmiştir. Hilmi Bey geç vak· 
te kadar tahkikatla meıgul ol
muş, kır Tevfik efendi ve bidi
ıenin diğer ııbitlerini dinlemiştir. 

Maktulnn üzerinde 35 santim 
uzunluğunda büyük bir kama ve 

bir miktar para çıkmıştır. Mak· 
tule ait tabancanın namlusunda 

namluya ııkıımış bir mermi bu
lunmu,tur. 

Maktul l,mailin hayvan hırsız· 
lığını bır meslek ittihaz ettiff 
ve birçok harsızlık vak'alırında 
parmaiı olduj'u anlaıılmııtar. 
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Kanser ameliyatsız 
tedavi edilebilir mi? 

lıtanbul lkinci icra Memurlu· 
ğundan: 

Doktor Baha Bey bunun hangi nol{ta
larda mümkün olduğunu anlatıyor 

lpote'.c cihetinden paraya çev· 
rilmesi takarrur eden ve Ye· 
minli ehti vulrnf tarafından ta· 
mamına üç bin altı yüz on lira 
luymet takdir o'unan Beyoğ un· 
da J .nseyin ağa mahalfes<nde 
Yeşil so ;akta kan es~d 17 yeni 9 
numara ile murakkam ve dahilen 
cüz'i kısmı ahşap maa bahçe bir 
bap kiğır tıanenin tamamı acık 
arttırmaya konulmuş olup 19 · 9 · 
933 tarihine müsadıf Salı günü 

liyatın ne kadar elzem bir te
davi çarrsi o'duğunu an 1 atmışh. 
Bir müddet sonra Aokar.ıda 
doktor Baha Ge:enbevi beyin 
ayni mevzu üzerinde bir mek
tubu int;şar etti. Doktor Baha 
bey hemen hemen umumi!eşm iş 
bir kanaat hilafına, apandis"tin 
ameliyatsız da tP.dav:sı mümkün 
olduğunu, had apandısıtin cer
rahi müdahalesiz antisept.k tıb
bi tedavisinin fayda:arını iler.ye 
sürüyordu. Eu iddia etraftan 
büyük bir alaka top'.adı. Do:,. 
torlarımızdan bir kısmı ile ope
ratör Mim Kemal bey bu iddi
aya cevap verd.Jer. 

Biz, Baha beyin mukabil ce
vaplar üzerinde ne diişündüğü· 
nü öğrenmek Czere Ankara mu· 
ha birimizi kendisi!c konuşmıy a 
memur ettik. Muhabirimizin dok
tor Baha Gelenbevi beyle yap· 
tığı rnü'akat şudur: 

- Apnnd s ·t has!alığrnın 11anti· 
sepHk tıbbi tedav s•,, hakkındaki 
neşriyatınız üzerine meslelı taşla· 
rınııın ve bilhassa oper2tör M. 
Kemal Beyin mütaleaJarıoı oku
muşsunuzC:ur; bütün bunlar hak. 
kındald düşüncelerinizi öğrene· 
bilir miyim? .. 

- Fılbakika Akşam gazete
sinde operatör M. Kemal Beye· 
fendinin evvelce çıkan ve bu 

mevzula alakadar yazısı dolayı· 
sile bu gün ldasik hp lcitapla
'rına geçen apandisitin malüm 
tedavi usullerine rağmen gitfkçe 
revaçta bulunan ve adına uapan· 

disitin antiseptik tıbbi tedavisi ., 
denilen bir de böyle ve yeni bir 
tedavi mefodu bulunduğunu yaz
mıştım. Şahsen bu gibi ilmi 
mevzu:arın gündelik ıazeteJerde 
münakaşasına muarız bulundu· 
ğumdan önümüzdeki tap kongre
sinde de tedavinin bütün safa-

hatını tebliğ etmeği vadetmekle 
iktifa etmiştim; kararımı el'an 
muhafaza ediyorum. Bu yuımı 
yazarken her taraftan bir çok 

itirazlara maruz kalacağımı esa
sen tahmin etmiştim. Çünki böy· 
le bir tedavinin bu günki ilmi 

donnes'lere muanz gibi görünen 
veçhesi haddizatında hastalığın 
seyrinde amil olan tıbbi ve mara
zi şeraite göre alınmış bir ted
bir ve dahili tıp'a alakadar bir 
tedavi tarzı olmasına rağmen 
yaln'ız cerrahinin 11 ehemmi mii
himme tercih " prensipinc daya· 
nan usulünü müdafaa eden mes· 
lektaşlarımın kuvvetli itirazlarına 
uğrayacağı şüpheı=zdi. BunuaJa 
beraber, M. Kemal Beyefendi
nin "&i Akın., gazetesinde ve Mus 
tafa. Ahmet Beyin Akşam gaze· 
tesinde çıkan beyanat ve yazı
larından bazı söz!erini pek te 
mahalline masruf bulmadığımı 
itiraf mecburiyetindeyim. Onla· 
rın dedikleri " Efkirı umumiye 
üzerinde zenirli bir alds bıraka· 
cak neşriyat! .. ,, bizim anladığı-

lırma ve neşriyat ise, dıkkatli 

ve c ddi bir tetkık ve tecrübe 

mahsulü o'up tedav·sini deruhte 

ettiği vakaları "fna d~ğil bi'a is 
iyileşt ;rmeyi istihdaf eden ve 
nefıce itibarile n·uvaffak olan 
ilmi metodun bizzat kendisidir. 
Binaenaleyh, önümüzdeki tıp 
~o . gresinde mrslektaş'arm hu-

7uruncla mevzuubahsimiz olan te· 
davinin bütün busemanıo tebliğ 
ve münak<1ş3Sı da ayrıc~ mev'ut 
l'u undağuna göre, bu metodun 
memleketimizde de tatbik ve 
tamimini temenni etmekJiğım, 

Mustafa Ah met Beyin dedik· 
Jeri : "Bir sergi!zeşte atılmaktan 
farkla değildiı !,, gibi gülünç bir 
zehabı f ıkirfcrde uyandırmaktan 
pek uzaklu ! .. lr.sanların koyduğu 
nazariye ve prensipleri diger 
kuvvetli bir nazariye pekala 
ifna edebilir. Bugünkü malüme· 
!eri bir kaidei külliye olarak 
kabul edıp antagonsit ilmi bir 
c'onne'yi tet!dk etmeden reddet· 
mek yirminci asır zihniyetinin 
kaldıramıyacağı bir iddiadır! .• 

D:ğer taraftan muallim M. 
Kemal Beyefendinin apandisitin 
dahili tıbbi tedavi iJe de iyi 
olabileceğini kabul eden sözleri 
arasında "Bizim ameliyat yap· 
tığımız vak'aJann aşağı yukarı 
yüzde sekseninin mükerrer nö· 
betler geçir n.iı olduğu nazarı 
dikkate ahnıı ... ,. cüm\esıle umu· 
miyetle tatbik ediJmiyen kıymetli 
bir prensipi müdafaa etmiş ol
dular. Halbuki biz, herhangi bir 
hastaya ve tamamen başka sıhhi 
bir maksatla yapılan laparonomi 
ameliyatında "Haydi karın açık-
ken biri şu apandisit uzvunu da 
ahverelim!! ... ,, mantalitesile ha
reket edildiğini gördük ve işittik!. 

Tabiatin yarattığı bir uzvu, 
sıhhi ve acil bir lüzum yokken 
ortadan kaldırmak bugüokü ilmi 
telakkilerle kabiJi telif olmıyan 
bir hareket değil midir?!. Arka· 

daşım Mustafa Ahmet beyin te· 
mas etmek istemediği, apandis 
uzvunun fisio!ogiyaca vazifeleri 
o uzvun sebepsiz o'arak çıkarıJ
masmı hiçbir suretle terviç ct
tirmiyecek kadar kıymetlidir!. .• 

- Makaleoize verilen cevap· 
Jarda ameliyata külliy~n muhalıf 
bulunduğunuı tenkit edıliyor; bu 
doğru mudur? .. 

saat 14 len 16 ya kadar dairede 
b!rinci açık nllırması icra kıhna
caklır. Arttırma bedeli kıymeti 
mu ıammineoin yiizde yetmiş be· 
ş" ni buld.ığu takdirde müşter·si 
uhdesine ihalui yapılacaktır. Ak· 

.si surdte SO'l arttıranan taah
hüdü baki !<almak üzere 4 · l O. 933 
tarıhine müsad f Çarşamba gü· 

nii saat 14 ten 16 ya kadar keza 
da;remizde yapılacak olan ikinci 
arthrmastnda dahi arttırma be· 
deli kıymeti mubamminenin yüz· 
de yetmiş beşini bulmadığı tak 
dirde salış 2280 No • Ju kanun 
ahkimına tevhkan geri bırakı· 
lacaktır. 

Arttırmıya iştirak etmek İsti· 

yenlerin mu~ur gayri menkulün 
kıymPti muhamminesinin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey ak. 
çesi veya milli bir bankanın le· 
minat mektuburıu hamil bulunma
ları lazımdır. Haklara tapu s:cil· 
lerıle sabit olmayan ipotekli ala· 
cak!ılarla diğer a' ikadarlar ın 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hak
larını ve hususile faiz ve masa
rife dair olan iddialarını ilin ta· 
rihinden itibaren yirmi gün için· 
de evrakı müsbite!erıle birlikte 
daireye bildirmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde hakları tapu si· 
cillerile sabit olmıyanlar satıı be· 
deli

0

nin paylaşmasından hariç k•· 
Jırlar. Müterakim vergi ile vakıf 
icareai ve tanzifiye ve teoviriye
den mütevellit belediye "rusumları 
müşteriye aittir. Daha fazJa ma
lumat almak istiyenlerin 18 - 8 • 
933 tarihinden itibaren berkesin 
görebilmesi ıçın dairede açık 
bulundurulacak olan arttırma 
şartnamesile 932 • 2867 No-Ju 
dosyasına müracaatla mezkür 
dosya deı ununda mevcut mahalli 
mezkurun evsaf ve mesaha ve 
sairesini havi vaz.'ıyet ve taktiri 
kıymet raporunu götüp anlıya .. 
bitecekleri ilin olunur. (6419) 

11111ttumımıntmmmı11tttttttr1ı1M1Mtftlllt .............. _..1111tw.mıı••---.... 

medlulü her vak'aya tatbik edil· 
mesi lazım gelseydi, faraza m:de 
çibanı gıbi, tehlikesi it~barile 
apandisitten daha az vahım ol· 
mıyan bir hastalık için "Yo'~ de· 
linir, peri!o;1it yaparak insanı ö!
dürür !... ,, diyerek onu da derhal 
ameliyat masasına ıevketmek 
lazım gelecekti! .• Halbuki bekim 
Jer mide çıbanının tıbbi teda-
visini, cerrahi tedaviden evvel 
tutarlar ve çok defa aldıkları 
neticelerin, bu günkü tababet 
ilminin arzettiği mes'ut in~itafm 
yanında artık eskimiş hır ı6z 

olan: ( La medecine traite ma s 
la cbiıuı i1e guerit) sözünün da. 
hili kekimli~e ait o'an yalnız te· 
davi eder sıfatını unutturan mes· 
ut ve esaslı bir zaferini ifan ede· 
cek kadar kuvvetli ve kana•t
ba bş ol<!u ~unu göstermif lİ r. 

Son söz olarak, bir ço!< uzun 
münaf,c.şa ve tedkiklerden sonra 

Türkiye - Amerika ..................... _ ........ , ___ _ 
Tazminat 

1 
l 

Niçin inkılap 
(Baş tarafı 3 üncü say 

cek, onu tiiüsli,.cek 
A) Yeni luy•eUeraa 

Komisyonun dün-l 
kü il~ toplantısı l 

!ine girmesi, 

B) Yeni kıymetleria 
dırılmssıdır. 

U.numi harp do'ayısile Türk 

ve Amerikan tcb'alarının her iki 

hüku rıetten istedikleri tazminat 

meselelerini müzakere etmek 
üzeıe Bir muhte:it lrnmisvon teş· 

kil edilmiş, bu hom'syon ilk iç 
timaını dün akşam yapmıştır. 

Mesele, Türk ve Ameri!<an 
teb'asınm umumi harpten müte· 
velıit bazı matalibatına dairdir. 

Mütarekeden ıonra 1923 de 
Amerika ile hiH.umetlmiz ara
sındaki siyasi münasebatın iadesi 

sıralarında o zamanki Amerika 
mümes'Jili amiral Briıtof ile hü· 

k iimetimiz arasında teati edilen 

mektuplarda bu mesele mevzu 

bah o~muş, tarafeyn teb'asının 
zarar ve ziyanlarının tesbiti için 

muhtelit bir komisyon teşkiline 

karar verilm şti. Bilahare 1 l.J27 
ıenesinde gene amiral Bristot ile 

hülnimetim:z arasında bu muele 

üzerinde bir itillf ımzalanmış, ve 

itiJifta da muhtelit bir komisyon 

leş kili ve her iki taraf teb 'asının 

tazminat taleplerinin bu lcomis· 
yonda tetkiki kabul edilmi~ti. 

Dün işe başlayan komisyon bu 
itilafların tatbikata cümlesınden 

olarak teşekkül etmiştir. Hariciye 
Vekaleti bu ko nisyou Madrit 

elçisi Şevki Beyi bat murahhas, 
Muhtelit mübadele komisyonun· 

daki Tlirk murahbHlarıaı da 
murahhas olarak tayin et· 

miıtir. Amerika murahhasları 
Amerika sefareti maslahatgüzarı 
M. Scbow ve ticaret atate1i M. 
Gleıpiedir. 

Komisyonun dünkü ilk içtimaı 
saat on yedide başlamış, bir 

saat ıürmüıtür. Bu içtimada 
tarzı müzakere görüıülmüştür. 

ikinci müzakere ön'.imüzdeki 
hafta içinde yapılaca1'hr. Maa. 
mafih günü henüz belli değildir. 

Koıniıyon Amerika hükume· 
tinden taz'llinat istıyen Türklerin 

ve Türkiye hüküıuetinden taz. 
minat istiyeo Amerikalıların id· 
dialarını tetkik ed,cek ve bir 
karar verecektir. Bu iıin ne ka· 
dar siiHCf'ği henüz malüm de
ğildir. 

Zayi. Aueri maaş cüıdanımla 
tat bık imza mı zayi eyledım, ye· 
nısını çıkartaca(1111dan hükmü 

Y enı kıymetlerin 
girmuı bir terbiye 
meselesidir. Yeni kıt 
hudut'andıntman bir 
ilim mesele1icLr. Yeni 
lerin hudutlarını tanı 
sebep!erini bilmek 
Yoksa sebrpleri bizzat 
loymetleri yerine koymak 
dir. 

Tarihin umumi S!)'l'İ i 
lcı 1ap noktasını nuıl tay 
ceiiz? Su naaıl baz o!uy 
nasıl eriyip so ofuvor, 
buhar haline geçiyorsa, e 
fer de öylece neviler de"'" 

Suyun buz o!ma11 için 
ktm l: adiseleri11 geçmni 
dır. Fakat muyun buz 
mayiin dondufu anda 
liptır. Eu anda arhk ci 
lini tamamen driitlirm 
ktlipnoktası budur. Ce 
de de kı ymetterin d 
aynı şe 1<ilde bir inlu!I 
d"ni gösterir. 

Bugünkü Türkiye, tarilıil' 
metleri dtğ.ftirıae HJ · 
ıamaktadır. Onan için 
nin inkılipçılaiı bizzat 
birdir. Onun için inlcı: 

Sadri 

Yunan 

Atinada s;ıkan (Proia) 
yazıyor: 

İıtanbuldan alınan ha 
zaran, lktısat Vekili 
müsteşarına, Yunanistan 
lerinin Türkiyeye ithal• 
verilmesi için emir venni 

1ktrsat Vekili bu hua_. 
mahsulleri ithal eden 
temaaa gir.nİf Ye ba m· .. - · ,_ 

Yunan sanayi mümeuili, 
ya davet edilmittir. 

Türkiyenin Yunan 
tezyit etmek hutuıunda 

müıtür. 

Bu hadise Türk - Y 
naıebetinin ne kadar 
duğuna bir delil daha ilt 
tir. 

Hiç füpheaiz ,Yuaan 
cirleri, göaterilea ba - 11 .... 

ya, Yunan sanayi flllllllM....., 

kiyede reklammı y..,.r 
bele edeceklerdir. 

Bir çok defa yazchl 
hususta yapılacak dabl4 
fey vardır. Tüxrk pi 

}'Oktur. Aı <eri müte~aidi 

1. Raif \6408) 
j nüz tanmmamq bir 
emtaasına pazar bulm-" 
olacaktır. 

lıtanbul ikir:cı icr..ı memurlu· 
ğundan: 

Mahçuz ve paraya ç'vrilecelc 

Grarr.ofon, Halı, Konso', A•.ıe 

ve saire 19 · 8 · 933 tar:hinde 

5aat 9 dan itibarc n Ha~ırl:,öy On 

lemmuz caddesi l 5 numaralı 
hanenin kapısı ör.ünde ıçık art· 

tırma ile satılac" ğır.dan tal p~e

rin mahallinde Dıemurnna mü· 

ucaatları ilan o'uuur. (64 .8) 
vermiyen köy datiyar 
kında takibat~ laa . mız gibi yatnıı, ilmi hakikatlere 

gözlerini bağlamış, okuyucu
larını gayrimeıru bir surette 
gafiJ avlayan netriyattı. (Apan
cliıiti. •meJiyatsia antiseptik 
fıbbr tedavisi hakkında yük
sek ilmi otoriteleri olan bir 
c:ok müelliflerin yaptıkları araş· 

- Yazımı dikkatle okumak 
Jutfu.,da bu'.unan mcsle-ktaşla
rım pel:a a görmüşlerdir ki 
ameliyatın bazı tartlar altında 
yapılması lazım geldiğini tama· 
men tasdik ve kabul edenlerde
nim. Apandisıtte ameliyat, valc
tinde hiç bir tedavi görmeyip 
hastalığ1n maJüm ve vahim ıhti· 
liıatının (l<angren, peritonit gibi 
mevzubah s olduğu vak 'atara 
münhasır o:mahdır. Tıbbi tedavi 
taraftarları bu hakikati ifmiyeyi 
her şeyden evvel göz önünde 
tutaı :ar ve haltı hareket' e· 
rini ona göre tesbit eder!er. Şüp 
hes·z ki M. Kemal Beyefendinin 
dedikleri: "Apandis"tli bir has· 
tavı amcJiyaltan vazgeçirmek 
onu ameliyata ilcna "tmekten 
daha mesuli,Yetli ve güçtür!,, !iÖ· 
zü yaJmı bu gibi ihtilitlı şekil-

mikrobik bir hastalık o~cuğu 

katiyetle teayyün edeni pandiıılte 
müessir olan tedavi f'ntanın doi· 
rudan C:o~ıuya amili olan bak· 
terilere (spec f:que) bir 111ret· 
te tes:r eden ameliv .. t değil 

(antıseptik hbbi t~dav nin> biz: 
zat kendısinin o'C:uğunu göster· 
miştir. Ameliyat balmaan: ~ala· 
rak ma.um ihtilatlaıınm teYlit 
edebileceği büyük teh ike1erın 
önünü almak için yapı'acak en 
son tedbirdir! ... 

lstanbul Adliye Levazım Dair 

lere hasredılebiJeo nk'alarda 
teemmül t'dilır. 
Eğer bu hek:mane söz!erin 

34 kalem ceza evrakının pazarlızı l 'J • ~ 9J3 _ .. _ır 
nli saat l 6 ya kadar bıralu!dığından muhamm"n lur• 
yedi buçu:.u o'ao ••367,, lira •·so,. kuruş teminata _.,. 
ibraıilc paznlıia i§tiri~ edilmes: i!ln c'u:-:ur. 

• 
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-•r-- Türk Maarif Cemiyeti idaresinde: --111 
Leyli, Nehari 

Bursa Kız Lisesi 
Orta Mektep ve Lise Sınıflannı Havidir 

Resmi Liıelere muadil olduğu Maarif Vekaletince tasdik edil-
111~1lir. Seçilmiş talim hey'eti ve Amcrikadan getirilen terbiye 
:ütc~assısı tarafından tedrisatı idare olunur. Yabancı lisanlarm 
iretalmeıine bilhassa ehemmiyet verilir. Saf hava temiz gıda 

:~zi~ bir t erbiye ve iyi tabsil verilir. ] 5 Ağustostan itibaren 
Utün sınıflara leyli ve nebati talebe kabul edilir. Mektebin 

0•İaıli kataloğu ve kayt kabul 9artları talep üzerine göaderiJir. 
i .c:r~tlerde tenzilat yapılmıştır. Memur çocukları ve kardeşler 
~ın ~yrıca tenzilit vardır. Fazla tafsilit için .. Bursa'da Türk 

...._ •arıf Cemiyeti Kız Lisesi Müdürlüğüne , , müracaat. (398j) 

Ankara Gazi Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Ünümüzdeki ders yılında Gazi Liseıinin bütün sınıfları 

•çılacaktır. 

~azi Liıesine gündilzlük v~ yatalak talebe alınacakhr. 
ah karşılığı 275 liradır. Üç taksitte ödenir. 

Barem kanununa girmit ve aylıkları 55 ve 55 den afağı olan 
~trnur çocu:dirına % 10, ikisi de yalıda okuyan kardeşlerin i
~IJtiıine ~. 15, üçü de yatıda okuyın kardeılerin üçüncüsüne 

20 lcnı.ilit yapılar. 
. 2 - Gündüzlük talebelerimiz için Devlet Demir Yolu, Cebe· 

cı, Yeni9ebir1 Ankara istasyonlariyle mektep yanındaki istasyon 

f•tıeında mektebe devam saatlerine uygun gitme relme tren se· 
erJ · • erı açacakhr. 

3 - Birinci devre birinci sınıfta yabancı dil İngilizcedir. Obür 
••1Jıflarda ln5ilizce, Fratııı:ı.ca, Almanca kursları vardır. 
~ 4 - 20 Ağustos 933 de yatı ve gündüzlük talebe kaydına 
~caktır. 13871) 

Ankara Valiliğinden: 
~· An!<ara Yeni Şehirde Emniyet abidesi etrafmda yapıJacak 
bır bahçe ile iki havuz ve teferruatanan intası 88110 Lira ketif 

edeli üzerinden ve :lS gün müddetle ve kapah zarf uıulile mü· 
11
•kasaya konulmuıtur. ihale 24 Ağustoı 933 Perıenbe günü :••t 1 S de icra edilecektar. Mllnakasaya girecekler Villyet Na· 
1
' Baı Mühendisliğinden alacakları ebliyeti fenniye vesikasını 

;t~ l6608) lira 25 kuruşluk teminatı muvakkate makbuıunu ve 
~ıtri mali mektubunu 661 Numarala ' k-Snun mucibince hazırla· 
ili •~lan zarflara koyarak ihale günü saat 15ie kaaar encüme" 
g Vaı&yete vermeleri ve ıeraiti anlamak üzere her gün Anllara 
•t Mühendisliğine müracaatlara. "3827,, 

Nafıa Vekaletinden: 
iı Samsun • Sıvas batta üzerinde Kalın civarında kiin taı oca· 
ııı:dan "500,, metre mikip balbtın ihracı kapıh zarf uıulile 
'tl~-~~s.~ya konulmuıtur. Münakau 22·8·933 tarihine müsadif 
k gunu saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti Mü8teşart.k ma· 
Ilı '~ında icra edilecektir. Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif 

)' t tupları, "287,5,, liralık teminah muvakkateleri ve cari sene
t . . "•k •ıt Tıcırct o.:lası vesikalarile birlikte aynı gün ve saatte mü· 

asa komisyonunda bulunmaları lazımdır. 
l~ lalipler münakasa tartnamelerini Ankara'da Nafıa Veklleti 
'1o~f.ı11~ Müclürlüğünden, lstanbul'da Haydarpaıada Liman itleri 

ıu;;d•nö;t;kabM~k;;ı;t ( 3723) 

. Müdürlüğünden: 
ti'!!\: ~_•zc•J<t't': Askeri Depo binasının Orta Mekttp haline geti· 
3t . ~7''. için y~~ılacak. _1111,835,, Jira ke.!ifli tamirat ve inşaat 
lltuli•e 93.~ tarıbınden ıhbaren 20 gün muddetle ve ka~alı zarf 
tlrau rnunaltu\lya konulmuştur. Münakasa 20 · 8 · 933 pazar 
toıı •aat on bette, Rize Orta mektebinde toplanacak Kornis· 
~iiha ~apılacaktır. Taliplerin fenni ehliyeti haiz mimar veya 
C\lcı t~dıs olm r: ları , yahut mimar veya mühendis istihdam ede· 

t~~e dair Noterlikten tastikli vesika ibraı etmeleri lazımdır. 
A linakasa. teklif~amesi !u. şekilde olacaktır. . . 

b~~~fı, . . - Talıpler bır zarf ıçıne Fenni ehliyet vcsıkası v~ ınıaat 
deft,;:ın Yüzde yedi buçuğu nisbetinde olmak üzere vilayet 
"~•u t •rlığı veznesine yatırılmıt nakit makbuzu veya hazine bo· 
~t li tya devletçe muteber bir bankamn teminat mektubunu 
O Carct S . d k ~ iki bi v~ anayı O as~na. a~ıtlı olduklarına ve bir defada 
.:Itır ot n lıralak her hangı bır bınayı mükemmelen yaptıklarına 

8 arı veaikalarını koyacaklardır. 
li~ .. . - ikinci zarfın içine muvazzah adrulerini havi olmak 

8~n!~~t taah~üt teklifnamesini koyacaklardır. 
t,li'bi l' 1 1 ıarf Üçüncü bir zarfa konarak kapattlacak ve üzeri 
~b--de ar~~ından Kırmm mumla mühürle"nerek, Rize Orta Melr
ı.... .. 1. 9~utefek kil inşaat komisyonu Reisliğine, ihale ~ünü olan 

•c•lct pazar aünü saat On dörde kadar tevdi edilmiş bu· 
-..;t ~·ır. Taliplerin proje şartname ve ke,if evralcını görmek 
aılltıur. •le Orta mektebi MUdürlüiüne müracaat etmeleri ilin 

(4129) 

·----

Deniz Yolları işletmesi iy ozgat Belediyesinden: 
ACEnTALARI : 

1 - Elektrik tenvirahmıı gajojcn molö rü ile temin edilmek-
1\adıköy - Köprübaşı Tel. 42362 ttdir. Eski bir motördür icabında yedekler i buiunamaz yapmak 

Sirkc:ci r-. ı ühlirdar zade hanı lizımdır. 

T elefon. i 22740 2 - Talip olan san'atkirın Tornacı, Tesviyeci, Dökmeci, E-

Karadeniz Postası 

Karadeniz 
vapuru 16 Ağustos çarşamba 
günü saat l 8 de Galata rıhtı· 
mındao ka lkar. Dönüıte Tire· 
bolu'ya da uğrar. (4043) 

P ···············-··············-···_.... .... :::ı • .................................................. 
i~Alemdar Z. MebmetH 
~i V A P U R U ı,:ı .. . 
~ n 
fi Bu"lent H 
H H 
Jİ Vapuru 16 Ağustos çarşamba ii 
H günü: ı Zonguldak. İnebolu, Samsun, H 
!! Ordu,Ciresun, Trabzon, Rize. :\lapavri, !! 
:: Pazarveliopa\·a azimet \ 'C avdettc ayni si 
ft i~kclelcrlc Sü;men e, \rakfı\ccbir,Görelc P. 
p Ünye \'e Ayancığa uğrayarak a\'det İ 
Ü edecektir ... Acentası .\laiyc Han No. J :f 
ft Tel. 2103• (637 1) :: 
~ n 
••e;::::::::t::ı:::::::::::::::ı:ııı:nııır.n:nımn::n: 

lektrikçi ve motör tamircisi olması şarttır. 

3 - r amire müteallik tornacılık dökmecilik kaynakçılık la· 
kımfarı Yozgat huıuıi idaresinin ately tsiode fnluıyla mevcuttur. 

4 - TaJip olanların yukarda gösterilen işlerin ehli oldukları
na dair vesikaları resmi müesseseler in o i şi yapacaklarına dair 
taahhütleri ve hüsnü ahlak sahibi bu l unduklarına ait ıabadetna
meleri lazımdır. 

S - Muhabere neticuinde mesele takarrür ettirildikten son
ra Yozgada gelecekleri vakit ileride ücretine mahsup edilmek 
üzere yol harcırahı avans suretile ver ilecektir. 

6 - Yozgada geldiklerinde Belediyenin buıuıi binuında maa 
aile icar11z ikametlerini Belediye temin edecektir. 

7 - Y ozratta bulundukları müddetçe Belediyeye röreceği it 
lere halel ıelmcmek ıarhyla hariçten aldığı itlerden de temini 
menfaat edebilirler. 

8 - Talipler Yoırat Belediyesine müracaat ederler. (3965) 

Selçuk Kız San'at Mektebi 
· Müdürlü{lünden : 

Yeni ve eıki talebenin kaydı: 20/8/933 • 1/9/1933 
ikmal ve kabul imtihanları : 1/9/933 - 10/9/1933 
Deralerin baılaması : 11/9/933 

........................................... ·-··:n:·::a::: 9/9/t933 d 't"b lb" k ak t•t ::············· .. •• .............................. •• s: en ı ı aren e ıse, çamaıır, flP a ve n ıt • u • 

ii ~ ;ı~ :IilJ !! yeleri ~ayet m011it şera it ile sipariş kabulüne bafhyacak· 

~ b\\:mJtt!itTI ~ · -~-"·-ıh_h_a_t_V_e_l_ç_t_im_a_i_m_u_a_v_e_n_e_t _<
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~ KARADENız PosTAsı jj Vekaletinden 
ii Samsun il 
tt .. .. .. 
~ vapuru Perşembe H g 1 7 Ağuıtos ii r .. 

1. giinU akıamı Sirkeci'den hare- ii 
ketle ( Zonguldak, İnebolu, i: 

ft Samsun, Ordu, Giresun, !! 
:! Trabzon, Sürmene ve Rize)ye ii 
!i azimet ve avdet edecektir. Ei 
~i Fazla tafsilit için Sirkeci ~i 
ii Y.elkenci Hanındaki acentalı- ii 
İ ğına müracaat. Tel: 21515 iJ 
:i:ı:ı:::::m:::ı:mm (6372) am:::mmmm:. 

ı··-... ·········································-······ ! ; 3. K. O. i . . 
1 : : Satınalma Komisyonu ilAnlan· : . . : ......................................................... . 

Müdafaayi Milliye Vekaleti 
satın alma komisyonundan: 

107 komple takım hafif maki· 

nah tüf ek semeri kapalı zarfla 
münakasaya konmuıtur. ihalesi 

5 · Eyli'il • 933 salı günü saat 11 
dedir. İsteklilerin nümune ve şart• 

namesini görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve te-

minat mektuplarile Ankarada Mü· 
dafaayi Milliye V eki.leli Satın Al-

ma komisyonuna müracaatları. 
"3241 ,, "3978,, 

M. M. V. Satın alma komisyo
nundan: 

Müteahhidi nam hesabına 

128 kalem muhabere malzemesi 

kapalı zarfla münakasaya kon • 

muştur. ihalesi 12--eyli'il-933 

salı günü saat 11 dedir. lıteklile

rin tartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek için o 

gün ve vaktinden evvel teklif ve 

teminat mektuplarile Anakarada 

M. M. V. Satan alma komisyonuna 

müracaatları. (3252) (4133) . 

Erzincan 
Evkaf mUdUrlU§Unden : 

lı:zet Pata camiindeki tahmi -
nen on bin kilo hurda kurşun bil· 
müzayede aahlacakhr. 20 • 8 . 933 
tarihinde ihalei kat'iyesi icra kı • 
lınacağmdan taliplerin müdüriye -
te müracaatları ilin olunur. 

"4038,, 

• 
t 

Tecrübe için Doktor'lara bedava olarak tevı.i edilmekte olan 
Tıbbi müıtahzarat nümunelerinin Kutu, Şite Ye sair ambalajları 
üzerindeki etiketlerin Yetil renkte olması ve bu etiketlerde 
Türkçe "Bedava dağıhhr, Doktorlara nümunedir.,, Kaydının mat
bu olarak yazdı bulunması lizımdır. 

1 - Tqrinisani · 933 tarihinden itibaren yukardaki şartlara uy• 
gun olmıyarak Gümrük ve Poıta idarelerine gelecek olan nü· 
munelerin ithallerine müsaade editmiyeceği ilin olunur. (3958) 

Sıvas Fırka Satınalma 
Komisyonundan : 

Merkez Kıt'ahnın ve dairenin lutbk soba odunu ihtiyacı için 
1,200,000 kilo odun kapalı zarf uıulile mUnalrauya konulmuttur. 
Taliplerin ıutaameyi öj'renmek üzere her gün ve münakasaya 
iıtirAk için de 10 Eyhll 933 pazar günü saat 15 te kadar temi· 
nah mu•akka te ml'kbuzlarile teklif zarflarını komisyonumuza 
tevdi etmeleri ilin olunur. "3841,, 

Çamlıca Kız Ortamek
tebi .Müdürlüğünden : 
Ücretli leyli ve nehari talebe kaydına Ağustosun Yirmisinden 

Otuzbirine, ikmal imtibanlarma da Eylülün ikisinden onuna 

kadar devam olunacaktır. (3974) 

lstanbul Evkaf MUdUrlU§U illnlar1 f 
Mahalle Ye Sokak ve 

caddeıi 
No. Cinıi Müddeti icarı 

me&di 
Mabmutpaıa Servili· 
meıçit 

l 7 Hane 934 senesi mayıı 
nihayetine kadar 

Cami 1 - 7 
" " H1rkıiıerif Akıeti 

Mabmutpaıa SerYili· 
mesçit Cami avluıunda O iki oda ,, 

" " O cami dahili ,, 
ile bir odı 

Dördüncü valcıfhan ikinci katında 4,2 iki oda 
" Çakmakçılarda Val

de hanında 
Galatada Mehmet 

birinci kemer 

Ali pata hanı Zemin katında 
Çelebiotlu Alleddin Marpuççular 

,, ,, Y en:cami avlusunda 
Galata Kemankeş Ç6mle"çi 
Şehzadebatı Kalen· 

9 oda " 

1·42 Yazıhane ,, 
18 Dükkln ,, 

102 46 " " 
10 " " 

derbıne Tramvay caddesi 38·46 ,, ,, 
Şehremini Deniıabdal ,, ,, 298 340 ,, ,, 
Halatta Karabaş Vapur iıkeJui 13 ,, ,, 
Dördllncü Vılcıfban Zemin katında 8 Depo ,, 
Çırtıkapı Kaliçeci Mıkasçılar O Hacı piri mu· 

" 

" 
" 
,, 

" 

" .. 
" 
" 

" 
" 

" 

Hasan cidinde ür oda 935 .. " 
Kadı~öy Oımaoağa Mektep 4 Mektep maha lli ~35 ,, 

Balida muharrer emlak hizalarında gösterilen müddetlerde 
kiraya verilmek iiz"e miizayedeye lconr.ı ..ışl ur. ihaleleri Ey· 
lülün altıncı çarşamba günü uat on beşte yapılacakhr. Talip 
olanların Evkaf Müdüriyetinde akarat kalemine miiracaatlare. 

(4131) 



Bütün Kitaplarınızı Bu Yıl 

c JlKIT c 
Kitaphanesinden Alacaksınız ! 

Maarif Vekaletinin bütün ·neşriyatı, ortamektep ve lise kitap· Türkiyenin her yerindeki mekteplerin ihtiyaçları için de um11rıtf 
lar1 ilkmekteplerin tarihleri ve başka kitapları... Bunlar yalnız satlcı (Vakıt) kütüphanesidir. 
bizim kütüphanede ve üzerlerinde yazılı fiatlerle sabhyor. (Vakıt) bu yıl ortamektebi ve lisesi olan her yerde bir satıf 

merkezi kuruyor. isteyenler kitaplarını yine Uzerlerinde yazıh fiat• 
lstanbuldaki talebe ile velileri, mektep müdürleri istediklerini lerle bu merkezlerde bulacakllr. Bunların adreslerini yakında bil' 

bu yrl yalnız Ankara caddesinde Vakıt kütüphanesinde bulacak· direceğiz. Şimdilik Maarif Vekaleti mektep kitaplarının adlar111•1 
lardır. fiatlerini, mektep sınıflarana göre ayırarak aşağıya yazıyoruz: 

İlkmektep Sınıflara göre tasnif Sınıflara göre tasnif 
4 üncü sınıf 8(0rta ve Lise3} 11 (Lise 3) 

Müellifi Kuruş Kitabın adı Müellifi Kuruş Kitabın adı Müellifi Kuf1lf Kitabın adı 
Çocuklara teganni dersleri 
Tarih l 

Zeki 40 Biyoloji Maarif Vekaleti 65 Ahlak Mustafa Namık 90 
Maarif Vel<aleti 15 70 Aniyon ve katiuon Nakiddin 90 
1 H ·ı · 40 Edebi kıraat nümuneleri 111 Halit Fahri ' 

14
5 Ev idaresi 

• 
1 mt 50 Cebir 1 M. Halit 

5 inci sınıf Fen bilgisi III Maarif Vekaleti 150 Kitabın adı Müellifi Kuruş Medeni bilgiler il Recep 50 " !!ı 1. •Hikmet 170 
Tarih il Maarif Vekaleti 15 Orta mektep tarihi ili •" 12o 

Edebi yeniliğimiz 1 Iımail Habip 
Muallim mektepleri Riyaziye dersleri 111 il 185 

10 uncu sınıf Ev idaresi 1. Hilmi 40 Es~'etik " Su
1

~t Ke
1

~alettin 25 
Kitabın adı Müellifi Kuruş Sınıflara göre tasnif Fizik Kemal Zaim 1'25 

Beden terbıyesi Selim Sırrı J 20 9 (Lise 1) ,, (Edebiyat şubesi için it it 75 
Çocuk ruhu lbrahim Alaeddin 135 Kitabın adı Müellifi Kuruş Hendese 111 Nazmi ve Hilmi 65 

Sınıflara göre tasnif Cebir ı i. Hikmet 85 içtimaiyat 75 
6 (Orta ve Lise 1) Fizik 1 Kemal Zaim 90 Kimya ili Nakiddin t20 

Ki ta bm acı Miiellifi Kuruş Hayvani teşrih Seraceddin 100 Kozmoğrafya Ali Yar t25 
Edebt Rıraat nümuneleri 1 Halit Fahri 45 Hendese ı Nazım ve Hilmi 90 Mantık Hasan Ali ıoO 
Fen bilgisi Maarif Vekaleti 50 Nebati teşrih Hayri 75 ,, Tezer 50 
Medeni bilgiler 1 Afet 50 T T k T h' T k k C · · 140 Medeni bilgiler JI 50 
Orta mektep tarihi 1 (Basılmaktadır) arib ür ari 1 et i emıyetı ı6S 

Metinlerle muasır Türk edebiyat tarihi 1 M. Nihat 
Riyaziye detsleri Maaıif Vekaleti 55 Sınıflara göre tasnif 135 

S f 1 f ,, " ,, il " il " 
ını ara göre tasni 10 (Lise 2) Metafizik Suut Kemalettin 25 
7 (Orta ve Lise 2 ) Kitabın adı Müellifi Kuruş Mihanik dersleri Hayri ve Naımi tOO 

Kitabın adı Mücllı fi Kuruş Büyük devletler coğrafyası Behçet ve Faik Sabri 2:l5 Müsellesat Ali Yar 125 
Biyoloji I Maarif Vekaleti 65 Cebir il i. Hikmet 75 Tarih IIl T'" k T 'h. T tk'k C · f 150 
Edebi kıraat nümuneleri il Halit Fahri 55 ur arı 1 e 1 emıye 1 

' 
Fl'zı'k 11 Kemal Zaim 125 iV 11ı 

Fen bilgis: il Maarif Vekaleti 50 " " 11 11 
" 

Medeni bilgiler ı Afet 50 Hendese il Nazmi ve Hilmi 65 Tersimi ve terkimi hendese dersleri Lfıtfi 80 
Ortamektep tarıhi il tBasılmaktadır) Jeoloji 1. Tevfik ve Malık 125 Türk edebiyatı aoto!ojisi Ali Canip 2~ 
Riyaziye dersleri il Maarif Vekaleti 55 Tarih il TürklarihiTetkikCemiyeti 170 Umumi filozofi Zekeriya ve Hatemi~ 

aarif Vekiletinden: Ademi iktidar ve bel 
gevşekliğine 

Muhtelif Deriler ve Deri Mamulatı 
Eşya Satışı: 

t:3u sene resmi ve hususi türk lise ve ortamekteplerile 
muallim mekteplerinde kayıt muamelesine 20 · Ağustosta ve ted· 
risc>.a 11 E>•lülde başlanacaktır. ( 4 l 36) 

karşı en müessir de"a SERVOIN hap· 
landır. Deposu, lstanbu\'da Sirkeci'de 
Ali Rı 1.a l\Jerkez eczanesldir. Taşraya 

150 k uruş posta ile gönderili r. lzmi ~ 'de 
lrgat pazarındaki. Trabzon'da Yeni Fe-

ı 

Istanbul Gümrükleri Baş Müdürlüğünde~' 
2, 6, 13, 20 Temmuz 933 tarihli Türkçe Milliyet, Cumburi)'t~ 

Vakıt, Son Posta, Akşam, ve Akan Gazetelerile yapılan ve aÇ'• 
arttırma suretile satışa vazedildiği bildirilen eşyalardan ınUf~ 
tarifenin 11 inci faslına ait 233 kapta 4582 lira 44 kuruş k•, 
metindeki muhtelif deriler ve deri mamulatı çantalar, iskarpiııle; 
terlikler ve sair enin 12 • Ağustos • 933 tarihinde yapılan mUz•Y oJ 
desinde verilen bedel haddı layık görülmediğinden 23 - Ağust 1 
933 Çarşamba günü tekrar müzayedeye konacaktır. Talıp '.er bU11

5 
ait şartnameyi Maş müdürlükten alacakları gibi eşyalara da ~il 
tanbul ve Galata Gümrüklerinde görebilirler. isteklilerin o g tl 
saat 15 de İstanbul Gümrükleri Baş Müdürlüğünde müteşe~) 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

itfaiye için yaptmlacak 29 çift amir ve 415 çift efrat çiz· 
mesi kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şart

name almak üzere her gün Levazım müdürlüğüne müracaat et
meli, münakasaya girmek için de 403 liralık teminat makbuı 

veya banka mektubu ile teklif mektuplarını 7 - 9 · 933 perşembe 
günü saat onbeşe kadar daimi encümene vermelidirler. (4156) 

rah czaneteı inde bulunur 159J8) 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili haıtahkları mütehaasıaı 

Oiv:>""""''11 N. 118 Telefon: 22398 

Sahibi, MEHMET ASIM 
Ne§riyat Müdürü: 1. Safa 
V AKIT Matbaası - lıtanbul satış komisyonuna müracaatları. (41.ı. 

Istanbul ve Trakya Şeker Fahri aları lürk Hnoninı ~irketin~en: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan aı 
olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda 

:a!:ı7~yaç~:::;~ Kristal Joz ·~e~erin Kilosu 36, 7 5 8an~ı~ta Küp ~ekerin Kilosu 39,50 Kurusıur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. Istanbul haricindeki yerlerden yapılacak sipa' 
rişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itiba' 
ren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Si .. 

- par:ş bed~linin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin tamamıJ11 

_ peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: Istanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf 
adresi : Istanbul, Şeker Telef on 

Han. 
No. 

No. 40 - 30 
24470. 

Telgraf 


