
~ 
' "J hı~ ltalyan muharririnin 
lt .. k - h Yu Gazi hakkındaki 
~nhğı [ sa:,,~:;,~~da ] 

8 •ııc "' 1 •ıl * Sayı: 5608 Yazı işleri Telefonu: 24379 Perşembe 17 ACUSTOS < a ıncı ay ) 1933 

Almanyanın harbe hazır
anôığına dair mühim 

vesikalar var 
Sayısı 5 Kuruş 

~ 
~ M. Beryo Bagln Zaler Torpıto•azla GallJ•J' ----eryo Amerikada 
lleler gördü? 

Sabık F b k·ı· 

Sof yada 
···············---

Radikaller 
r- _, 2-~ ,_, -

Başvekilimizin 
Bulgaristana 
Yapacağı seyahat ransız aşve ı ı-

tı. 

G •n bir konferansı 
Çen ·· nun gtin bu siitunlarda :l\L Her 

tiııd Aıneıika seyahatinden av -
.allb e Verdiği bir konferanstan 

Vz uı hakkındaki bir sözünü 
zu hnhsetıniştik. Bu konfe . 

ahabık Pransız başvekili tetkik 
l· atıerinde gösterdiği miişahe-

:ıtı~lldretine güzel bir misaldir. 
~aınanda bugünkü Amerika 
kte ~a Çok canlı bir fikir ver -

trı. dır. Onun için M. Heryo -
ldi .. :nıleketimize misafir olarak 

l ·
1 
gı bugünlerde bu konferansın ·~ ll'ı"h 

faya u inı noktalarım nakletme 
ır alı buluyoruz: 
~d}l.eryo, konferansında Ame
a28 ıktısadi buhranın 1927 -
:ı:ınb Senesinde iptida cigara ve 
~n~n -~~~adelesi şeklinde başla

;qt \' ~oyluyor ve şu suretle iza -
erıyor: 

'B ttfah eş sene evvel Amerikada 
hafıtı 0 ~erece idi ki beş nllfus 
totd il ~ır otomubil isabet edi
~ du. Bırdenbire piyasada satış-
~fl ~rdu. Müşteriler aıalmıya 
~iİd·'· Cıgara, bonbon alanlar 

ı. 

!.~· .. .,,,"' n .. . • 
"il llat , ..... ," .. ı. .... ı._ ...... L.- - -
._Ş•Yab~l arı İşlerini genişleterek 
\Uıteri: m.e~ için diğer bir malın 
\k erını kendilerine celbet· 
• Çares· . 
t bo b ını aradılar. işte (Cıgara 

tttıe 0 0 n mücadelesi ) bu su-
Şekllle~dana çıkh: 

>aPıy ercaler büyük rekllmlar 
tıiar~rl~rdı: - Bonbon alınız, 
'hllı•kt •çmeyiniz. Cıgara adamı 
~tş1 tüat!hrır.,, diyorlardı. Buna 

1
' uncüler de • t ........ H . 

ı Qtu11 • ayır, şeker almayınız, 
~ıer '~İniz. Çünkü şeker kara 
~a~ilr., as~alığı yapar. Midenizi 

td1• ' dıye mukabele ediyor· 
8ir 

~'lıtıd:.mleketin iktısadiyatı ha-
tt bar 1 muvazene tıpkı hare· 

~~~eı:ı '?de olan bir bisikletin mu· 
titt· esıne b . t tkçe enzer. Bsıklet siiratle 
"k;ıt muvazenede bulunur. 
~ <ferhne vakit hareketten kahr
ı al d" . ~ 'tıetik uşmıye mahkumdur. 
~11de 8 

•• sanayii de inkişaf dev· 
~ ~tllnc llluvazenede idi. inkişaf 
~\~tan eb tevakkuf hali gelince 

1P etra'ladı. iflaslar birbirini 
) Şjllıd· '· 
~a~ j

1
1
• Anıerikada on üç mil

"lld sıı ~· il b· . vardır. Bu, nüfus;uo •t,. ırıd · 
~ ~ok ır. Bununla beraber 

Hakkında 

Murahhasımızın beyanatı 
C. H. F. Pro~ramı çok daha Uerl 
olmakla beraber demokraal ve içti
mai teaaniitte benz;eylıler var .. - -. 

Sofya, 16 (A.A.) - Türkiye 
Cümhuriyeti Başvekili İsmet 
Paşa hazretlerinin, refakatle
rinde Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Beyefendi ile diğer bazı 
zevat bulunduğu halde, rele
cek eyliilün yirmisinde BuJga
ristan'ı ziyaret edecekleri ve 
eylulün 20, 21, 22 inci günleri 
Bulgar is tan' da kalacakları res· 
mi surette bildirilmiştir. 

Necmettin Sadık B. 

Sofyada toplanan Radikal -
Sosyalist kongresine Cümhuriyet 
Halk Fırkasını temsilen müşahit 

sıfatiyle iştirak eden Sivas Meb'u -
811 Nr<'mPt.tin Sn<hk Rllv dün seh
rimize avdet etti. 

Kendisinden Sofya kongresi 
hakkında malfımat istiyen bir mu
harririmize Necmettin Sadık Bey 
demiştir ki : 

"- Kongre üç gün sürdü ve biz 
de dahil olmak üzere dokuz mem· 
leket mürahhası İftirak etti. M. 
Heryonun bulunufu, bu ıeneki 

(De,·amı 8 lnrl sııyıtada) 

M. Heryo bugün şeh
rimize gelecek 

Sabık Fransız başvekili M. Her .. 
riot'nun bugün Bulgaristandan 
şehrimize gelmesi beklenilmekte -
dir. M. Herriot bu sabah Zafer tor 
pitamuzlar Varnadan hareket ede
cek, öğleden sonra :stanbula ge • 
lecektir. 

Misafir Fransız hükumet adamı 
Perapalasta kendisine tahsis edi .. 
len dairede bir müddet istirahat et. 
tikten sonra, kuvvetli bir ihtimale 
göre, bu akşam Ankaraya gidecek 
tir. 

Yalnız 
• • 
ıçın 

yumurtalar 
d .., ·ı ' egı . 

..,. __ .._ __ .__......,_.. ............ .__ .... ___ 
Sıcak, çıplaklar 
İngilterede bu yüzden 

hadiseler olu
yorken .. 

LONDRA, 16 (Hususi) - Şid
detli sıcaklar, lngilterede, tam bir 
çıplakltk değilse de, yarı çıplak -
lığa germi verdi. Bu hal, bazı ha • 
diselere sebep oluyor. 

Dün, deniz banyosundan çıkıp , 
mayo ile sokakta giden üç genç 
kıza bir kaç kiti hücum ve tecavüz 
etmitlerdir. 

Polisler çabuk yetişip müessif 
bir hadisenin önünü almışlardır • 

Dini mehafilde ismi tanınmış o
lan bir zat demittir ki: 
-" Kadınlar asgari giyinip, a -

zaıni hayasızlık gösteriyorlar. Be
nim fikrime göre, polis bu işe mü
dahale ve menctmelidir. Gerek 
. erkekler, gerek kadınların mayo 
ile dola§malan caiz olamaz.,, 

T. D. T. C. 

lstanbulun Güzel Yerleri ... 
································································----· 

Adalara yollar, ağaçlar, 
plijlar ve kuşlar ... 

Adaları güzelleştirme cemiyeti 
yeniden bazı kararlar verdi 

Bfiyiikadanın güzel bir k81Hı. 

Adaları güzelleştirme cemiyeti manzaranın izalesi düıünülmliş, 
yeniden mühim kararlar vermiş bu sııbn ve tepenin çamlarla 
ve tatbikma geçmiştir. Büyük teşcirine karar verilmiştir. Te
adada tepedeki kilisenin yıkıl- penin altmda olan birkaç bina-

asile meydana çıkan çirkin (DC\'nmı 6 1ncı enyıtada) 
···~::·············································••lfm••································· 

Universiteyi ıslah komi-
tesinin işi bitti 

Maarif vekili Refik bey dün 
sabah Üniversiteye gelmiş ve 
ıslahat komitesine riyaset etmiş
tir. Vekil Bey öğleden sonra 
hastaneleri gezmiştir. Refik Be
yin pazar veya pazartesi günü 
Ankaraya gitmesi muhtemeldir. 

Islahat komitesi Üniversiteyi 
teşkil işi He i'<i ay meşgul ola
caktı. Bu müddet ağustos ba· 
şında bitmiş olmasına rağmen 

komite vazifesine devam ediyor
du. 

Islahat komitesinin yeni üni
versiteyi tesis vazifesi bittiği için 
komitenin dünden itibaren me
saisi nihayet bulmuştur. Dün sa· 
bahki toplanhda evrak ve mü
racaatlar üzerinde tetkikler ya
pılmıştır. Bununla beraber ko· 
mite azasından birkaçı daha on 
gün kadar çalışacak ve evrakı 
idare heyetine devredeceklerdir. Köprülllzade Fuat ve N .. et Ömer 

(Dcvanıı 5 inci s:ıyıfada) Reyler dün Oalvenltede topl--
bdan çıkarluken 

~ ~İt~etl~rde zencilerden baş
~İJ·: N,:tçı bulmak kabil değil
'' 'tıd, b: Jersey hükumeti da
~ '-1tı bir ır Arnerikahya misafir 

Taze meyvaları da aylarca 
saklıyacak ilaç 

Dün Dr. Refik Beyin 
reisliği de toplanıldı 
İST ANBUL, 16 (A.A) - Türk 

Dili Tetkik Cemiyeti umumi katip
liğinden: 

T. D. T. Cemiyeti umumi mer -
kez heyeti bugün sabahleyin u -
mumi katip vekili İbrahim Necmi 
Beyin riyasetinde toplanmıftır. Öğ 
leden sonra saat on dörtte gene top 

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

tı.· ecn b· k ~a~"ıtı le e ı unduralarım gi· 
b,k ilt bit ~ısının önüne koymuş. 

v''rı: e sabahleyin erken ne 
' ııı )ftkk il Sah'b• . 
)a11 'Plar 

1 1 bıuat m;safirinin 
d, ~isaf·•nı boyiyor! 1 emizli· 
t~t hşıtttı1~ ;u had"se karıısın· 

tn Vnı · akat bu şaşkınlığı 
),=:-- ~ic a sahibi demiş ki: 
L .. , a· a ed · 
'\pı •tiıı gib· e;ı.m, sıkılmayıoız, 
d~ iltın1 1 nr misafirin ayak-
~i )arı~. 13 leıniılemekle iftihar 

)okt\lr ~ memlekette hizmet-
• ulnıak M k" d mum un e-

Mehmet Asım 
<1>e,n 

rnı ·l tincll aayıfada) 

Hasan Bey is
minde , bir zat 
yumurtayı 6 ay 
taze olarak mu· 
hafaza edecek 
bir ilaç bulmuş
tur. Bu ilacın 
tecrübesini Zira
at odası yapıyor. 
Hasan Bey ila
cının taz.e mey
vaları da muha
faza edeceğini 
söylüyor. Hasan 
Beyin bu husus· Hasan Bey 
taki beyanata iç sayfamızdadır. 

, . 
·lanmasına devam etmittir. , , 

Bu toplanıflarda Osmanlıcadan 
Türkçeye karşılıklar kılavuzu için 
ankete konulmuş olan sözlerin kar 
şılıkları araştırılmıştır .. Maarif Ve· 
kal eti vekili doktor Refik Beyef en 
di öğleden sonraki toplantıyı teş • 
rif ederek riyaset etmitler ve ce
miyetin faaliyeti hakkında verilen 
malumatı dinlemitlerdir. Umumi 
merkez heyeti yarın tekrar topla • 
nacaktır. 

o pis ellerinle 
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Bir katil 

Kabinenin mevkii manya a e .. er yapı ıyor . nın cesedi buhıP 
sağlamlaştı H . -. J d 

Atina, 16 (Hususi) - Yunan arıce gıdeceklere nere er en geçe-
kabinesi; bugünlerde mevkiini da· 

ha ziyade SağlamlaşbrmaktadJr. bı·ıeceklerı·nı· hu••k A met go··sterecek 
M. Venizelosa karşı yapılan sui· 
kastin faillerini meydana çıkar
madığından dolayı birleşik muha
lefet fırkalarının şiddetli hücum· 
latıoa uğrayan dahiliye nazırı M. 
Rallis dahiliyeden çekilmiş ve uh· 
desinde yalnız hava .nezareti 
kalmıştır. 

Dahiliye nezaretine de Girit 
valii umumisi Mucuridis tayin edil
miştir. Bu zat, dürüstlüğüyle ve 
istik ametile tanınmış olduğu cİ· 
betle, dahiliyeye getirilmesi, mu
halifleri bir dereceye kadar mem· 
nun etmiştir. 

Fakat Çaldaris kabinesinin mev· 
kiini sağlamlaştıran Venizelosun 
Başvekaleti zamanında Hariciye 
Nezaretini işgal etmiş ve muma· 
ialeyhin Avrupaya seyahatlerinde 
kendisine vekalet etmiş olan 

muhafazakar abrar fırkası ReisiM. 
Mibafakopulos ile yapmış oldu
ğu itiliifhr bu itilif mucibince 
M. Mihalakopulos, Hariciye ne· 
zaretini deruhte edecek Başve· 
kilet vekili olacak ve hükumet 
fırkasiJe teşrikimesai edecektir. 

Hükumetin M. Mihalakopulosla 
itiJaftan evvel eJde edeceği faide 
maddi olmaktan ziyade manevi 
olacaktır. 

M. Mibalakopulos Cümburiyet 
perverliğile maruftur. lV.umaileyhin 
Çaldaris kabiaesine girmesi, ka· 
binenin cümhuriyeti devireceğine 
ve kıralhğı iade edeceğine dair 
ikidebir VenizelitstJer tarafından 

Berlin, 16 (A.A) - Bundan 
sonra harice gidecek Almanlar, 
Almanyadan çıkmak hakkına sa· 
hip olabilmek için hangi hudut 
istasyonlardan geçebileceklerinin 
tayin edilmesini hükumet me
murlarından istemeğe mecbur 
tutulacaklardır. 

Ayni zamanda gümrük me 
murları da haberdar edilecektir. 

Çıkarılan Yahudi alimler 
lngiltereye gidiyorlar 

Almanyada işlerinden çıka· 
nlan yahudi doktorlardan çoğu· 
nun logiltereye hicret ederek 
ora hastanelerinde çalııtıkları 

anlatılıyor. Londra gazetelerinin 
verdiği malumata göre bütün 
bunların çoğu beynelmilel şöhret 
kazanmış büyük alimlerdir. yal
nız bunların Almanyada bulunan 
hanelerine karşı her hangi bir 
hareket vuku bulmaması için 
isimleri ifşa olunmamaktadır. San· 
dey Ekspres gazetesi, bu alimler· 
den birinin kansere karşı en 
müessir ilacı keşfetmek üzere 
bulunduğunu, birinin dünyanın 
en maruf çocuk ruhiyatı müte· 
hassızı, birinin binlerce kadan 
doğum esnasında ölümden kur
taran G ynea cı>lov · mi\tehassısı 
olduğunu haber vermektedir. 

Bu alimlerin logiJtereye alın· 

ortaya çıkarılan şayiaları çürü· d } 

r Almanya hazırlanıyor .., 
Paris'te intişar eden Pöti 

Parizyen gazetesine Londra· 
dan yazılıyor: 

Sudney Refere gazetesi 
" Almanya silahlanıyor. ,. ser
livhasile mühim vesaik neş· 
retti. Bu vesikalar muhtelif 
Avrupa memleketlerinin baş· 
vekaletlerinden toplanmıştır. 

Bu neşriyata nazaran Alman
yanın bütün kuvvetleri ve 
mitli menabiin istismarı bir 
gayeye matuftur: Harp hazır· 
lığına! 

ması büyük bir kazanç sayılıyor. 

Ecnebi gemi kum
panyaları 

Berlin, 16 (A.A.) - Hükümet 
makamları, Almanyadaki ecnebi 
gemi jşletme kumpanyaları mü
messillerinin ecnebi memleketlere 
gidecek yolcu başına - müsaade 
haddi olan - 200 marktan fazla 
miktarda dövizi kendi lrnmpan
yaları hesabına mensup olduk
ları memleketlere nakletmelerini 
meneden tedbirler hakkında ec
nebi gazetelerinde ileri sörülen 
tenkitlerden dolayı telaıa düş-

Alman mahafilleri bu tedbir-

!erin ticaret eşyası nakliyatına 
taalluk etmediğini kaydetmekte 
iktısat nezareti tarafından bu 
yakınlarda neşredilen emirname· 
nin gözettiği maksadın ecnebi 
kumpanyaları Alman kumpan
yalarından başka bir rejime tabi 
tutulmak değil, fakat gerek Al· 
man ve gerek ecnebi kumpan• 
yalara hakkında bir tek rejim 
tesis etmek olduğunu ilave eyle· 
mektedir. 

Hükumet döviz ihracatını tak· 
viye eden tedbirlere riayet edil
mesini temin etmekle beraber 1 

ecnebi kumpanyalarınm arzula· 
rım yerine getirmek için bir çare 
aramakta olduğunu bildirmiştir. 

Buaunla beraber alman yeni 
tehirlerin Alman gemi işletme 

kumpanyalarına müaait fili ve tam 
bir inhisar teıis etmekte olduğunu 
da bu münasebetle kaydetmek 
gerek olur. 

1lmanyada çalışma 
saatleri azalıyor 

Bcrlin, 16 ( A.A.) - Harbourg· 
taki sanayi patronları birliğinin 
idare heyeti yeni işçiler kulla
nılmasını Hğlama bağlamak için 
çalışma müddetinin haftada 40 
a11c1u: ıuuırumıı::uoı &1U'11n. d.r.aoau• 

taysiye etmiştir. 

tecek ve bu günki kabineden Amerika a iş er 
cümhuı•iyet için hiç bir tehlike mel· r 

huz olmadığını isbat edecektir. 
Bundan başka M. Mibalokopu· 
losun kabineye girmesi hükumet 

S b k ı • Mühim bir ihtira a ı e çı.., 
Saatte altı bin mermi atan 

ile muhalif fırkalar arasında bir 
anlaşma zemini temin edebile· 
ceği tahmin etmektedir. 

Fon Dergolç Paşaya 
ihtiram 

lst4nbul, l 6 (A.A.) - Müte· 
veffa Fon Dergolç paşanın 90ın· 
cı doğum gününe tesadüf eden 
12 ağustos günü münasebetilc 
Alman maslahatgüzarı müşarün· 
ileybin Tarabyadaki mezarına 
siyah - beyaz - kırmızı kordela
larla defneden yapılmış bir çe· 
lenk koymuştur. 

(Malum oJdugu üzere Fon Der· 
golç Paşa büyük harpten evvel 
memleketimize gelmiş ve ordu· 
muzu ıslaha memur edilmiş meş· 
hur Alman kumandanıdır. Bu 
zatın bir çok askeri eserleri de 
vardır ki ''Sulhu müsellah js-

" miodeki meşhur eseri gib bir 
kaçı Türkçeye de tercüme olun
muştur. ) 

Jeplin Amerikaya 
durrr.ıadan gidip geliyor 

Friedricbshafen, 16 tA.A.) -
Kont Zeppelin, 16 yoku ve 105 

· kilo posta ile saat 18 de cenubi 
Amerika'dan gelmiştir. 

Tayyareci Lindberg 
Paris, 16 (Hususi) - Alınan 

ıon haberlere göre, tayyareci 
Lindberg dün Julia·Nehaab'dan 
Angmatsahbe uçmuştur. Reyki
avibe kadar gitmesi ihtimali var
dır. 

Milli kalkınmanın ikinci 
safhası 

Nevyork, 16 rA.A.) - Milli 
kalkınma idaresinin mücadelesi 
ikinci safhasma girmiştir. 

Hükumet, petrol, çelik ve kö
mür gibi esasla sanayi ile M. 
Consonun iş saatleri ve ücret· 
lerden dolayı anlaşamamaları 
yüzünden gittikçe artal" mütkül 
ler karşısında kalmaktadır. 

M. Ruzvelt kalkınma idaresiili 
meclisi vasıtasile ihtilafı hallet· 
miye çalı~maktadır. Münakaşa 
edilen tedbirler arasında kalkın
ma mücadelesi ile işsizlere yar· 
dım teşkilatının birleştirilmesi, 

ve son :;ünlerde mekteplerini 
terketmiş yarım milyon kız ve 
erkek çocuğun mekteplere iadeıi 
meseleleri vardır. 

Bu arada 60 bin işçi kullanan 
Nevyork, Nevjersey ve Conek
tiyüt terzi sanayii iş saatleri ve 
ücret meselelerinden grev yap· 
mıyı düşünmektedirle r. 

Almanyada bankalar 
kanunu 

Bertin. 16 (A.A.) - Hükumet 
faiz hadcii hakkındaki anlaşma
ları boza·n bankalar hakkında 
şiddetli tedbirlere baş vurmaya 
karar vermiştir. 

Evvelce bu yolda harekette 
bulunan bankalar mevduat ka-

bul etmek hakkmdan mahrum bı· 
rakılıyordu, fakat bu tedbirin 
kifi derecede tesiri görülmedi
ğinden bu hususta yeni bir kanun 
yapılmıştır. Bu kanun, mevzu 

Esrar kaçakçılı- mitralyöz 

hk" Bertin, 16 Berliner 
ğından ma UID Kurier gazetesinin Tokyodan al· 

İskenderiye, 16 ( A. A. ) - dığı malumata göre bir Japon 
Sabık Kahire valisinin oğlu ve fabrikası harbiye nezaretine çok 
Mısır hükumetinin sabık Tür- mühim b 'r ihtira hakkında ra· 
kiye elçisi Monaim Heddeya, por vermiştir. Bu raporda hiç ıes 
kaçak olarak 91 buçuk kilo· çıkarmıyan bir mitralyözden bah· 
gram esrar geçirmiye teşebbüs seylemektedir. Bu mitiralyöz sa· 
suçundan dolayı 3 sene hapis 

atte altı bin mermi atacaktır. ve 500 İngiliz lirası para ce· 
zasına mahküm edilmiştir. Kırk beş kilogram sıkletinde 

Monaim Heddeya'nm yakın· 
da dünyaya bir çocuk getir· 
mesi beklenen zevcesi, bu 
mahkumiyet kararından duy· 
duğu teessür ve keder yüzün
den ölmüştür. 

olan bu alet gaı ile işliyıeccktir. 

Recep Bf. Ankaraya 
gitti 

ISTANBUL, 16 (A.A .) - C. 
H. Fırkası umumi. katibi Kütahya 

·--------------
1 meb'usu Recep Beyefendi bu ak· 

ispanyada Zadegan 
Emlakinin Müsaderesi 

Madrit. 16 (A.A.) - lspaya'
daki zadeganın en yüksek sım· 

fma ve diğer zadegan ailelerine 
ait emlak ve erazinin tazminat 

verilmeksizin istimlaki bir sene 
evvel parlamento tarafından ka
rar altına alınmıştı. Zirai ıslahat 
umum müdürü, bu kararı fiil sa
hasma çıkarmak için taşrada 
bir seyahat yapmağa çıkmıştır. 

Bu erazi ve emlakin değerleri 
milyonlarca peçeta tutmaktadır. 

usule mugayir harekette bu!uoan 
bankaları 100,000 marka kadar 
para cezasına mahüm etmek için 
bankalar komiserine mezuniyet 
vermektedir. 

şa.mki trenle Ankaraya dönmü' • 

ler ve istasyonda bir çok meh'us -

lar, vilayet ve fırka erkanı tarafın· 
dan uğurlanmı,lardır. 

C. H. F. Umumi idare 
heyeti toplandı 

ANKARA, 16 (A.A) - Cüm 
huriyet Hal1' Fırkası Umumi idar~ 

heyeti bugüıı toplanmııtır. 

Samsun merkez kaza tefkilatm

da yapılacak değitiklik teklifi 

kabul edilmiı, fırkaya kayıtlı olup, 

veya fırka tetkilatmda vazife alıp 

ta vaktiyle teklif varakası doldur

mamıf olanların kayitlarmm yeni

den tanzimi hakkında müzakere -

de bulunmuıtur. 

Budapeşte, 16 (Hususi) '"':'k 
dapeşte zabıtası, Amet1 Ôg 
Adalbur isminde bir M•C ~le 
ahvalinden şüphelenilerek te \' 
edildiğini haber almıştır. 

Bu haber Macaristanda b6 

bir heyecan uyandırmıştır. />. 

bur, müteaaddit cinayetleritı ıı 
ilidir. Bundan on yedi seııe~ tııı 1 
vel, 1916 da, Sırbistan ce tıı 
sindeyken Çinkonadaki e\ 2 
on yedi fıçı bulunmuştur. ~~ ( 
yedi fıçının içinde katlettı~ O 
kadının cesedi çıkmı~tır. 1 rt 

Macar Landrüsü o ıanıarı \t 

kif edilememişti. Sırplar tatf Q t 
dan esir edilmiş ve bir Y ıt 
bulup Amerikaya kaçmış <Jt 

da bir fabrikada ameletığe 
lamıştı. 

1 Son zamanlarda, cinaYe 
müruru zamana uğramıfbf ı• 
He, Amerikadaki vatandaş\• 
işlediği cinayetleri övünere~ 
!atmıştır. 

Son günlerde bir Amerik~ 
zetesiAdelberun cinayetleri01~ 
mış ve Amerika zabıtası ıııt 
mu derhal tevkif ederek ~f 
zabıta11nı mt:seleden babt' 
etmiştir. 

Yahudiler, 
Almanya 

l < 
Hindenburga yapıls 1e 

mühim bir müracasf ıııu 
Nevyork, 16 (A.A.) -Al 

cümhur reisi Hindenburg'a 
derdikleri acık bir mekt 
Amerıka l anuaı Konx• caı 
ları, reisicümhurdan imti1'1 

salahiyetlerini kullanarak Al, 
yada Hitler rejimi alhndak1 

hudi halkını muhakkak bit~ 
hadan ve Alman milletini ll'e 

dünya tarafandan kendisi 
hariç telakki edilmekten k:1 masını istemiştir. Mektup ,,, 
cümhur reisliği imtiyazlarıl';J 
kunulmamıf ve reisicüdl f 
başvekilden istifade etmek b 
olduğunu ilave ediyor: ~i~ 

Fransada Yahudi is: b ~ 
sından bir şikage {ı t~~t 

Strasbourg, 16 (A.A.) ..... 
51 

,ttıiı 
zetelerin yazdığma göre ·el < b 
bourg Colmar ve Metz tı ltt 

ociaıları Fransız başvekWoe t1 ı • 

dcrdikleri birer mektuptaL0,, ek0 
Alsace iktısadiyatının Alfl. 
dan gelen yahudiler tara \/ 
istilasını çok şiddetli pr~ ı 
etmişler ve bu istilanın idcır 

·stt birlerle durdurulmasını ı 

lerdir. 

Sporcularımııl 
Rusyada sofl 

maçları 
Moskova, 16 (A.A) ..... 

0
, 

spor heyeti Harkofdan O ,o 
hareket etmiştir. Türk sp0~~ 
son maçlarını Odesa !pot ~ 
le yapacaklar ve ondatt 
1ürkiyeye döneceklerdir· a ~~il 

b /O~ tikta, 
Rus Zarın bir a f 1tttıd 
Moskova, 16 (A.A.) ...--,, ~llıt ça. 

gece Leningratta Stratu•'d1ıl ~~! 
!onunun zarfı tecrübe ~eıJ' ~~ha 
tir. Eu tecrübeler ~O bi' ~ 
neticeler vermiş ve bıç. uıı /. "hitç 
sur göstermemiştir. BO·ttiril 1. ' 
17 ağustosa kadar b• 1-
ve mezldir balon Mos1<0~~'' 
türülecektir. Balon ırıos 
uçacaktır. 
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ıı ··~~bi ve gayri
n .lını mektep

.tınde dersler 
gr,lld'- · 
eti b ıgırnıze göre Maarif 
\'e u seneden itibaren ec
lij f ayrirnüslim mektepler-

bUJ Ctj ~~e, tarih ve coirafya 
• />. ~I •ktarlarında bazı de-
. er y 1 rııı ~il apı mışhr. 

ne a (J'· 

'ıaıf • 0 re Orta mektebin 
•ndaki T" k d . tn 6 ur çe ersı beş 

Bo 2 \' saate çıkarılmıştır. Ta-
ti~ k te: . coğrafya da 2 saat 

tfa. Pıt olunmuştur. 
~ stı:ıckte.bin ikinci sınıfında 

t'·ı tarıb 2, coğrafya 2 
oı • · 2 rta. gıaı aaatrti. 

i hlektebin 3 üncü sını-
4 se Türkçe dersi 5 sa-

2 c •~ate indirilmiş Te ta· 

oı.;i~afya 2, yurt bilgiıi 2 
kil tespit edilmiştir. 
~~~r ... ?1~~tep idarelerine 

~ b dıgı ıçın bu seneden 
• u ıekilde tedrisat yapı· 

llcı/ı· . ım. kadroları 
ı ders ı . ~~b'l" e ~ ...._ cnesının aşlaması 

~Ctıeb ~anb~ul_!~aarlf l Müdüri
~deki 1 

•e • g~y~:üılim .. mek
if ta i . nıua]lim i kadrolarını 
• \'e ç!11~e tanzim etmeye 
· rrnıırır 
~tttıd'" . .. .. 
.;

111 
le ıgı~ıze göre bu sene 

ık ol adroiarında b6yük de-
le t ~ayacaktır. Yalnız üni
l!ı il ebcsinden olup mezun 
lıallinıl . . 'd Sit crın yerıne yenı en 
c talebesi tayin edile· 

"-••I 
•rda ~•u1F un.:ı: .. :., •• : 
it · . Uyük aeğişikJikler 

ini Jçın bütün mektep mü-
~ ~ubtcJif gün ve saat

' ~llrıf idaresine davet et-

da"et 
· ''" üzerine gelecek 

L I" llıiid-~~ı urlerinden muallim· 
' l(ltıd • 

\"tar a •ıabat alınacaktır. 
f 1 tıdaki ·· f l · trıa mu e tış rapor· 
~t leb olanlar ve geçims:z 
~ edilecektir. 

I ~i~de 5 .. l .. k ı 
1 

~~s _gun u çocu1< 
~~ııt edı bulundu 
d Paşa · ı E ttıiıd 1 e tyemez arasın-
~ but e beş günlü bir erkek 

%r. Urırnuı, tahkikata baş-

~ko ,------.ı --
~d ~tıakya şimen-

"\ if erci/eri 
01)°'7 
bi; k a.kya §imendifercile -

' ~,l> ll~ile evvelki gün Ro • 
d Uttle İ b ~ \ çek ıtan ula gelmiş, 

ı.. lc\rı oılovakya konsolos -
·r r tar f Ç' a ından karşılan -
t~o 
r &lov k 

d, 11.tıtetıd'af Yalı ~imendiferciler 
tf 1 er id · h ırıe t h . a.resı tarafından 

t lıtada a sıs edilen vagon -
tiı:.V\Jto nl Bulgaristana gide -

•-tıı- a av 
llterı Ya ve Avusturya 
~) 8onr erdi a ınemleketlerine 

t, 

l~ --......___ 
Q 4'1_4 
~~ti~~n'l defteri, parası 
ı. lll~ a d\lt 
"~ 'ki t çu Hasanm yash-

t S\ 11eıap 'l l~a.k def terini ve 54 
~\th hirinc~ suçlu Mehmet , 
ı~ 'ke.rn eza nıahkemesin 
~" e edil . '\b· ~'lıtlı '- nıış, dutçunun 
il ı." g, srrad b . . 

.:ıOtiil •• a u ışı yap-
.~ ~dilıtı7~.!, Yedi ay hapse 

~ı)~l-<fl't. ~ ır. Hapisten çık-
ttetat . ıt Yedi ay umumi 
• Clı altında bulundu-

Kadın ve boya 

Limanda ve rıhtımda inzibat 
Çarşaf göze nekadar acaıp 

görünüyorsa, boyasız bir kadın 
yüzü görmek te o kadar hoş 
geliyor. 

Yolcu karşılamak ve uğurlamak 
için vapurlara girmek yasak 

Hükümetçe hazırlanmış olan 
Istanbul limanı niıamoamesi dün 
htaobul Gümrükleri Ba~müdür· 
lüğüne tebliğ edilmiştir. 

Bu nizamnameye göre liman, 
rıhtım çok sıkı bir inzibat altın
d~ bulunacak ve yolcularla me
murlardan başka hiç kimse rıh
tıma çıkamıyacaktır. Billassa yol-

cu karşılamak veya teşyi etmek 
~çin vapu~lara kadar gitmek kat
ıyen yasaktır. 

Yolcu rıhtıma ayak bastığı 
zaman gümruk salonlarında sıkı 
bir 1<0ntr0Ja tabi tutulacak bun
dan sonra serbest bırakılacaktır. 
Karşılamaya gelenler ancak 

bundan sonra yolcularla görüşe· 

Üzüm incir Bir haciz esnasında 
.~-'- F eriköyünde borçlu ala-

Bu sene ihracat caklıyı öldürdü 

fazla fakat parası 
azdır 

60 bin ton üzüm ve 26 
bin ton incir ihraç edildi 
İhracat mevsiminin baılangıcı 

olan eylulden haziran sonuna ka
dar 10 ay zarfında İzmir limanla -
rında.n muhtelif memleketlere 
60.330.000 kilo üzüm, 26.079.000 
kilo incir ihraç edilmiıtir .. Bu se -
ne üzüm ve incir ihracatımız mik· 
tar itibariyle iyi olmuştur. Yalnız 
iktısadi buhrandan dolayı bir çok 
l}laddelerf' n fiatı düşük olduğun -
dan mem ekete giren para sair ae. 
nelere nisbetle azdır. İstatistikten 
anlatıldığına göre en fazla üzüm 
ve incir ihraç ettiğimiz memleket
ler Almanya · ve Şimali Avrupa 
memleketleriyle İngilt~re, İtalya, 
Fransa ve Amerikadır. 

Yalnız istatiıtiklerimizde İtalya 
ya ihraç edilmiş gibi gösterilirken 
üzüm ve incirlerimizin hemen bü
yük bir kısmı Tiryeste limanı vası• 
tasiyle Amerikaya ve Şarki Avru• 
pa memleketlerine ıevkedilmekte
dir. 

1932 - 1933 ıeneıi üzüm re -
koltemiz 60--65 bin ton ve incir 
rekoltemiz de 30.000 ton tahmin e
dildiğine göre her iki mahsulümüz 
de ihraç edilmi§ ve bitmiş demek· 

tir. 
Yeni sene üzüm rekoltesi 56 bin 

ton ve incir rekoltemiz de 22 bin 
ton tahmin edilmektedir 

Kenan bey adliyede 
Bir müddettenberi rahatsız bulu

nan İstanbul müddeiumu.misi Ke • 
nan Bey, tamamiyle iyileşmiştir. 1 

Evvelki akşam saat 18 buçuk • 
ta F eriköyünde bir cinayet iılen • 
miştir. Cinayet sebebi bir borçtur. 

Borçlu F eriköyünde sakin Zey -
neldir .. Kefili olan bakkal Zeynel 

Efendinin dükkanında alacaklısı 

Menteş Şakavi Efendinin icra me· 

muru getirttiğini ve kendi bor~un· 
dan dolayı bakkal Zeynel Efendi 

nin eşyasını kaldırmakta olduğu • 
nu görünce fevkalade hiddetlen -

miş, icra memuru ile Menteş E -
fendi eşyayı kaldırmak üzere ara• 
ha getirmiye çıktıkları sırada Men 
teş Efendinin yolunu kesmiştir. 

Borçlu, alacaklısının hu tedbi. 
riyle pek ziyade kendisini kaybet-

tiğinden bıçağını çekmi,, Menle§ 
Efendiyi göbeğinden vurmuttur. 

Bu ağır yara üzerine Menteş E
fendi hemen çocuk hastanesine 
kaldırmışlarsa da çok yaşamamış 

ölmüştür. 

Katil yakalanmıştır. 

Iktzsat ve 1 icaret mektebi 
Yüksek 1ktısat ve Ticaret mek 

teplerinin ıslahı işi ile 1ktısat Ve

kili Cehil Bey Almanyadan gelir 
gelmez meşgul olmıya başlıyacak
tır. 

Celal Beyle birlikte bir de mü • 
tehauıs gelecek, mekteplerin va• 

ziyetini tetkik ederek bir rapor 
verecektir. 

VAK 1 T 
Gllnı.lellk, Slyast Gatete 

tatanbul Ankara Caddest, VAKIT yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı işleri teJefoou: 2•379 
ldare t elefonu : :ı,378 

f elg rar adresi : lstnnbul _ 'IAKI'l 
Poııta kutusu No. , 6 

bileceklerdir. Bundan mada yeni 

nizamnamede kayıklar için de 
bir çok maddeler vardır. 

Bu maddelere nazaran liman· 
daki kayıklar gümrüklere mer· 

but olacak ve gümrüklerden baş· 

ka hiç bir iskeleye yanaşam ıya· 
cklardır. 

Tazelik 
Yumurta ve taze 
meyvaların mu

hafazası 

İlacı bulan Hasan Beyin 
verdiği izahat 

Yumurtaların uzun zaman ta • 
ze olarak kalabilmesi için Kasım • 
paşada Hasan Bey namında bir 
:zat bir ilaç bulmuş ve bu ilacı Zi
raat Odası tecrübeye başlamıştı . 

Dün Hasan Beyle görüştük . 
Mumaileyh bize yeni bulduğu ilaç 
hakkında şu izahatı verdi: 

"- Bulmuş olduğum ilaçlar 
gayet ucuza malolmaktadır. Yap

tığım müteaddit tecrübelere göre 
bir sanrhk yumurta, yani 1440 yu· 
murta için 35 kuruıluk ılaca ihti _ 
yaç vardır. 

Jlaç gayet basittir. Ayni 2aman
da yumurtaların üzerine sürüldüğü 
zaman kat'iyen ilaçlı olup olmadı
ğı anlatılamaz. Yumurtaların üze
rinden silindiği zaman da ayni su-
retle içine hiç tesir etmez . 
Bulduğum ilaçla yumurtadan 

başka, et, balık, meyva ve sebze· 
nin de uzun müddet muhafaza11 
nı temin edebiliyorum. 

Yaptığım tecrübeler çok nıüsbet 
netice vermiştir. Bilhassa sebze , 
meyva, hatta balık 5 ay ayni taze -
likle durmuştur. 

Çok ucuza malolacak ilacımla 

ihracat mallarımızın taze olarak 
kalmasını temin edeceğime çok 
memnunum. Bu ilacımın bütün va 
tandaşlara gösterilmesi için Tica• 
ret odasına ve Ziraat odasına mü • 
raacat ettim. Ziraat odasında yu -
murta için tecrübe yaptım. Tica
ret odasında da sebze, meyva, et, 
balık ile yumurta tecrübesini ya• 

pacağım. 

Bu maddelerin bir sandığa ko -
narak temhir edilmesini ve 6 ay 

Dün tramvayda, yüzlerinde 
pudra bile olmıyan iki hanım 
gördüm. Hatırıma Hitler cenap
larının son kararı geldi. Alman· 
yanJJa delibaş diktatörü, makyaj 
hususuoıda pek zecri davranmadı, 
sadece milli merasime ve 
resmi ziyafetlere boyalı kadınlan 
sokmuyor. Yahudi.eri koğdu, hal· 
lettil dediler. Kadınl:ırı işten çı· 
karıp evlerine gönderdi: fena 
etti! dediler. Avusluryaya rahat 
Yermiyor: iyi etmiyor. Makine
leşmeği tahdit ediyor: fena ya· 
pıyor. Fakat şu boyalı kadınla· 
rı dıskalifiye edişine de bir şey 
denemez ya!. 
Kadın denince aklımıza hüsnü 

intıhap sahibi, zevkıselim sahi· 
bi, güzelden ve güzellikten an· 
hy.ın 11 E'irefı mahlukat,, dedi· 
ğimiz mahlul< gelir. 

Halbuki son zamanlarda, k
0

ır
mız, tuvalet suyu, sürme, allık 
sarfiyatını göz önüne getiriyoruz. 
da,kadınların zvkıselim ve hüınü 
intihabrndan şüpheye düşüyoruz. 

Eski devirlerde, rastıklı, düz
günlü kadınlar vardı. Onlar gü· 
lünçtü. Akalliyettc kalan bu ka· 
dınların külüuçliiğu sırıtırdı .•• 
Acaba l ugünkü büyük kadın 

ckseriyetı sarıya boyanmış saç· 
Jarı, kırmızıya boyanmış dudak
ları ile sırıttıklannm farkında 
değiller mi ? 

Hugünkü kadınlığın zevksizliği 

acınacak bir şekil almıştır. ln:1an 
yollarda, s alonlarda tesadüf et
tiği birçok hanımların yüıüne 
bakınc:t ıçinden: 

- Ah, diyor, şu tazenin yü
zünü gözünü yıykayıp silmek ka· 
bil o lsa dk, doya doya baksa!.. 

Nesil çirkinJc~iyor, diyoruz. 
Nesil değil, kızlarımız l:ıoyanmı• 
ya_ başladıktan sonra çirkinleşi· 
yorlar ve maalesef on yedi ya
şından itibaren de boyanmaya 
başlıyorlar. 

Hanımlar yollarda mayo ile 
~olşıyorlar, gazinolarda pijama 
ıle oturuyorlar ve .. Durup din-
Ieomeden boyanıyorlar. Maksat?. 
Gizlemeye lüzum yok : Kendile
rini beğendirmek, nazarı dikkati 
celbetmek ... 

Fılvaki baldmçıplak, abanoz 
gibi yanmış bir vücutla, elde sa
de pudra ve dudak boyıı ile 
dolaşmak nazarıdikkati celbe
der; fakat beğenilir mi? .. Bakılır 
makılır ama, beğenileceği çok 
şüphelidir. 

Halbuki hanımlar bir cemiyet 
yapsalar:"BoyasızJar birliği,, te~kil 
etseler ve meydana boyasız çıksa 
lar: Bilaistisna herkes tarafından 
beğenilecekleri muhakkaktır. 

Fakat biz bu ciheti bir !arafa 
bırakıyoruz. Böyle bir kadın bir· 
liği teşkil edeni.er, Türk kadın
lığı namına mükemmel bir iş 
yapmış olurlar. 

Kenan Bey, ayın yirmisinde me
zuniyet müddetini bitirerek, tek -
rar vezifesine devama başlıyacak
hr. 

Abone bedelleri Selami , sonra açılmasını istiyorum. Şimdi
ı~=-='"'='-=-=-~~---=-=~-=-.::..:...-

ki halde bu işin muamelesini ik-

Kenan Bey dün akşam üzeri ad 
liye dairesine gelmiş, kendisine ve- ı 
kalet eden müddeiumumilik baş - I 
muavini Hikmt Beyle ve diğer mu 
avinlerle bir müddet görüşmüştür. 1 

'l'UrkJyc P'..coebl 

::5cnell': HOO Kr. 2i00 Kr. 
6 aylık 100 . 1450 
3 aylık 400 .. 1\00 
ı aylık 100 soo 
ilin Ucretlerı . 
fh-ari llAııların llAn lillhifrlerlndc ıaarıll· 

Adliye müsteşarına ıııl so kuruoıtun ba~lar, ilk L'\hUcde ıso 
kuru,:ı kadar çıknr. 

ameliyat Uti3ük, fl\1Ja, de\·aınlı ilan \'t•rcolere alt 

Bir aydan beri rahatsız bulunan a;, rı ten:ı:ıııu vardır. 

ve İstanbulda tedavi olunan Adli· ıteamı ıınnıarın bir utırı IO kuru:ıtur. 

ye müsteşarı Tevfik Nazif Beye 1 KUçUk ilAnlar: 
bir ameliyat yapılmııtır. 1 Bir defa.sı 30 i k i defası 50 Uç det&.11 ı-.5 

Ameliyat, muvaffakıyetle neti _ 1 dört ılefası 76 ve on dcfaaı ıoo kuruotur. 
1 · · T tiç aylık UAn verenlerin bir defası mecca· 

ce enmı§lır. evfik Nazif Beyin nendir. Dört satırı geçen llllnlaruı tıuıa 
sıhhi vaziyeti iyidir. Kısa bir müd la. . utrrıan beş kuruştan hesap edilir. 

det çerisinde tamamiyle iyileıece> ı' ~ 
ğ tahmin ediliyor. ~ --. 

mal ile meşgulüm ... 

Muayene memurları 
Gümrük muayene memurlarının 

bilhassa mensucat i~lerinde ta.m 
bir ihtisas sahibi olmaları için güm 
rük idaresi tarafından bir kurs a• 
çılmıştır. 

Bu kursa cumartesi gününden 
itibaren ballanacak ve pamuklu 
mensuc~t mütehassısı tarafından 
idare edilecektir. 

Kursta gümrük muayene memur 
larına pamuklu, ipekli mensuca -
tın muhtelif nevileri, ele alındığı 
zaman cinslerinin tefriki öğretile -
cektir. Kurs 15 gün deva.m edecek

tir. 

ı urumu ıı ıwı Ht:t nıı ı 

15 Yll Evelki VAKiT İ 
ıumntu ı '" ummn suııu ı rıı 1 ~ 

17 Ağustos 1918 
- llcr yerde lıelcdi\ ckr şchrın ima. 

nn:ı , 1 liç olma/.•a t:ıhıi ~uzclliklerin 
muhaf:ı.rn•ın:ı İ'lllm.ım eder. Bizde bunun 
ak:.i göı ult.H"ır. BcicJ I\ cmi..:ın ıhnınkı· 
lığin ıl c:n l .ık.l\ d1ıı;.;11ıdl•11 'azgr...çcrek t:ı

~ıatın '1.rJıp;i ın.:ııbalar ktırutına .. ınl 
J, ıe c:ıh rıpk.lı:lıgııı.ı 'İr mı,al: Kadıköy 
beledi\ c<ıi fakir :ıha) İ) c odu11 ı e,·zı et. 
mck mak,.ıdıle :\)odadan • laltcpeyo 
kadar denı/. Cl\ arıııd.ıkı butun ağaçlan 
ke,ıneğ~ h.15lamı~tır. l\allıkÖ\ , c ci~ar 
halkı beledi\ eden bu kadar müfrıt taali· 
) el ı~tcmı' or!. 

- A' usHır\a - Ma .. ar tan lmpera
tor \ e Kralı Sari Alman kararır.ıhı umu
misinde. Almam :ı l ınpcratoru ı.ırafınJan 
1,arul cdılmı,~tır - · 

• I 
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Heryo Amerikada 
neler gördü? 

Sabık Fransız başvekili
nin bir konferansı 

Başmakaleden Deoam 

ğilo\r. Onun için hizmetçinin ya• 

pacağı iti bizzat ben yapıyorum!,, 
A merikada oturan bir Fransız 

bir gün bana sordu: • Amerika 
hoşuna gidiyor mu, dedi. Hiç ol
mazsa beni alakadar ediyor, diye 
cevap verdim. Bunun üzerine 
şöyle dedi: "Yanlış görüyorsun, 
ben bu memleketi hiç seYmiyo· 
rum. Bir kere bu Amerikada 
kuş denilen şey yoktur. Sonra 
burası öyle bir memlekettir ki 
ahaliıi bu gün aldıkları çamaım 
üç gün sonra atarlar. Azizim, 

Franıanın Amerikaya faikiyeti ıu 
dur: Bizim memleketimizde ço· 
rabı yamarlar da tekrar tekrar 
giyerler. ,. 

Sonra düşündüm ve bu söılin 
çok doğru olduğuna hükmettim. 
Hakikaten Fransanın en büyük 
kuvyeti ahalisinin iktisat ve ta· 
sarrt1f itiyadıodadır. 

Amerikayı en ziyade meııul 
eden meı' elelerden biri ti mendi· 
fer ile otomobil ve yol rekabe· 
tidir. Bu rekabet Amerikada 
Franıadakinden ıiddetlidir. Reisi 
cümhur Ruzvelt ıon zamanlarda 
bir takı ın memurlar tayin etti ki 
bunlar id eta yollar ve şimendi· 
fer, nakliye vasıtaları üzerinde 
bir diktat&r ulllıiyetini haizdir· 
ler Ye nakliye işlerinde lüzumsuz 
ve muıır o lan her işi ilga ediyor· 
lar. Muhtelif nakliye vasıtaları 
arasında bir ahenk temin etmek 
için ne mllmktiose yapıyorlar. 
Şuna kaniinı ki alınan bu ted

birler sayesinde ıimendifer Ye 
yol rekabetinden mütevellit vazi· 
yet yakında salib bulacaktır. 

Biliyorsunuz ki Ruzveltin e· 
hemmiyetle halline çalııtğı bir 
mesele de bütçe ve para meıe· 
lesidir. Bazıları Amerika cumhur 
re11ıne enflasyona gittiği için 
serzenit ediyorlar. Runelt enf
lasyondan evvel deflasyon yaph. 
Hem de çok ıiddetli bir surette 
yaptı. iptida harpten zarar g6· 
renlerin tahsisatlanoı tenzil etti. 
Altı yüz bin kitinin tahsisatlarını 
kaldırdı. Malullerin tahıiaatların· 
dan kesti. Yüz dolardan yirmi 
dolara kadar para alanların tab· 
si sa tlarını kaldtrdı. 

Ruzvelt iş başına geçinceye 
kadar harp malülleri, harp ye· 
timleri tahı!satları Amerikada 
devlet için fevkallde aiır bir 
yük tetkil ediyordu. O kadar ki 
l 914 · 1928 harbi şöyle dursun, 
ta lıpanya ile Amerika arasında 
vuku bulan harbe iştirak eltnİf 
olanlar namına · bir çok paralar 
veriJiyordu. işittim ki (1812) se
nesinde ln~iltere ile yapılan harp 
neticesi olarak bir takım dul 
kadınlara ha1i paralar veriyor· 
larmış. Bunların yaılan kaç ol· 
duğunu sormadım! Ruzvelt bü
tün bu şekilde alınan paralara 
azalttı. 

Nihayet Ruzvelt enflasyona 
gitti. Buna mecbur oldu. Bu 
mecburiyetin sebeplerinden biri 
iısizliktir. Sonra zirai buhrandır. 
Bir halde ki enflasyoa sıralarında 
Amerikanın baıı mıntıkalarında 
çiftçiler Adeta isyan Taziyetine 
gelmiş bulunuyorlardı. Amerika

da zirai istihsal fevkalade arttı
nlmıtbr. latihtalit artınca birçok 
mallar elde kalmaya, fiyatlar düf'" 
miye başlamıştır. Meseli 1912 
ile 1914 seneleri arasındaki fi. 

T b r 'r ayyare ayramı T A K V İ M BORSA 
Büyük bir merasim 
programı hazırlanıyor 
Tayyare bayramında askeri 

meraa!m bu sene de Bayezit mey
danında yapılacaktır. 

Ko!orduca program hazırlan· 
mış, alakadarlara tebliğ edıl· 

miştir. Tayyare Cemiyeti bu me· 
rasime zarif ve ıüslü bir tayyare 

Perşembe 
17 Ağustos 
25 Rebi.ahır 

Giln do~usu 
Glln l:atısı 
Sılıah namaz.ı 

Oc:ıc namazı 
kioJı namaıı 

Aksam namazı 

f.11 
19,07 

3,1:' 
ı~.18 

16,0:' 

19,(17 
ratsı namaz.• 2u,so 
msa\: 3.17 
\'ılın ı:cçcn ı:unlcrı 227 

Cuma 
18 Ağustos 
26 Rebi.ahır 

5,13 
l!l.06 
3,55 

ı~.ı~ 

16.t6 

19.06 
20,4!> 

[Hizalarında yıldız işareti olanlar üzcr
leıinde 16 ı;u tosta muamele olanlar· 
dır.] Rakamlar kapanı~ fiyatlarını ~österir 

nukut (Satlş) 
* [.ondra 7t•3~ - * \'hanı ~5. -
* Ncvyort 158, - • ;\hdrlc 17, 50 
* T'arls liO. - * Berlln 51, -

• L\Jillno ~23.- • Vaısova 2.ı ••. 

* Rrıik~el 118. - • ,.uc1ıpe~te 30, -
• Atina 25.- • Bül;reş 23, 50 

I • Cencl're s:!1. - • Belgrıt :<ı~. -
lı:alın" 140 

3.~o 

2:.!8 
ı:uı ile iştirak edecektir. Timsalin \... 

etrafında bulunacak olan küçük 

1 

_H_A_V_A-_::Yeşilköy askeri ragat 
hanımlar tarafından halka Tay- merkezinden verilen ınalUmata ,gö-

1 * !'oha 
* /\msıcrdım 

~6. -· • Yokobama 48, -
8!'. - *Altın 92:?, -

• L\lcddiye ;.:'. -
• Rı ntnnt !68. -

yare Cemiyetinin tebriknamcleri re bugün hava ekseriyetle açık ve Çekler 
atılaclktır. l!;;;;;;;=:;===========ıı 

(kap. sa. 16) l 
şimalden rüzgarlı olacaktır. 

Bu •ene yerli mallar sergisine Dünkü sıcaklık en fazla 26, en 
iştirak eden bütün müesseseler az 20 santigrat, hava tazyiki 762 

* !.onura o'J9- • Sıotholın 2.7637501 
• t\e\') ork 0.63 ılı • \'fvıtna •UOSO 1 

• Paıls 1206 • Madrlt :'i.6450 

tarafından Tayyare Cemiyetine 
mühim miktarda eşya teberru 

• Millno 9,9Qo;?S • Rtrlln 1.916:'50 

* Rruı.stl 3.3•75 • VarŞO\'a !U2!iOI 
• Atin• 8~.7~ • Budapcşte S.707 ı 

1
-
milimctrcydi. 

edilm:ıtir. ı R A D y Q ıı 
Bu eşyalar tayyare bayramın· ~·============

* Ccncı•re <J.4t75 * 8ukrC$ 79.4 ~5 
• Sorya 6i. - • llclı:rıt 34.5725 
• .Amsttrdam 1. 16!)8 • Yoı.ohamı 231-

daki müsamerelerde piyankoya 
konacaktır. 

Denizden çıkarılan bir 
çocuk öldü 

Dün saat 12 buçukta Tekir· 
dağı iskelesinde deniz sahilinde 
mavnalar arasında oynamak ta 
0

1an alta yaşlarında irfan denize 
dütmüı. boğulmakta iken halk 
tarafından kurtarılmııtir, Fakat 
çocuk çok yaşamamış, ölmüştür. 

Büyükada f undalıklarında 
yangın çıktı 

Dün saat 14 le BUyükadada 
çamlıkta fundalar atet almıf, 
yangın çıkmış 30 d6nfim funda
lık ve doksan çam ağacı yan• 
mııtar. Yangın etfaiye ve halk 
tarafından ıöndUrülmüttür. 

yatlar yüıt ı...,c'1uh- &.. •• ~ ... 

ıonra yUz yirmiye, yüz otuza, 
yüz kırka, yüz elliye kadar çık· 
mııtır. Fak at sonra düımüı, ıim
di elliye inmiıtir l 

O vakit çifçiler doların yüzde 
yüı altan kıymetinde olduğu ıı· 

rada yaptıkları borçları ödiye· 
memek zaruretinde kalmıılardır. 
Bu abvalin neticesi olarak çifçi
ler parasızlıktan büyük zorlukla. 
ra düımütlerdir. O kadar ki Oh
yo' da bulunan çifçiler tamamen 
parasız kaldıkları, muhte if ihti
yaçlarına mukabil satın aldıkları 
mallara karıı patatesten baıka 
verecek birşey bulamadıkları, 

patatuten baıka teminat vaaı· 

tası bulamadıkları için patates 
vererek bir banka tesisine le· 
ıebbUı etmitlerdir 1 

işte amerikayı e~lasyona ıCY· 

l:eden ıebeplerin ba,lıcası bu· 
dur: 

Ve şimdi Amerika daha birçoa 
iktısadi tecrübelere girişiyor. Çok 
cüretli t~dbir1er alıyor. Hu ted· 
birl~rden faide de görülüyor. 
Fakat bu tedbirler hakikaten 
beklenen kal'i neticeyi verecek 
mi? Amerikayı ikhsadi tehlike· 
den kurtaracak mı? buna karşı 
tabii bir şey denemez. 

Bana Roıvelt'ın bu ıon zaman· 
lardaki fevkalade tedbirlerden 
babıcden bir zat şöyle dıyordu: 

- Rozvelt Kristof Ko'.omba 
benziyor. Bir tekne üzerine bin· 
di ve büyük bubran merkezleri 
içinde enginlere doğru açıldı! 

Acaba bu. ıuretle enginlere 
doğru açılan Rozvelt ye1ti dün· 
yayı bulacak mı? Kimse bunu 
bilmiyor. Fakat şurası muhak
kak ki Ronelt biç olmazsa bü· 
yük tehlikenin icap ettiği cesa· 
reli gösterdi. Ve büyük cesare· 
ti ile harekete geçti. Hldiseler 
karıııında ıevirci kalınadı. 

Mehmet Asım 

Bugün 
18TANBtlL -

18 den 18.30 a kadar Gramo • 
fon: Kolombiya D. V. 903 - Ko
lombiya D. C. 107 - Sahibinin 
sesi C. 1845 - 18.30 den 19 aka
dar Fransızca ders (llerlemiş olan 
lara) - 19 dan 20 ye kadar Kemal 
Niyazi B. ve arkada.~larr - 20 den 
20.30 a kadar Nebil oğlu lsmail 
Hakkr Bey - 20.30 dan 21.30 a 
kadar Kemani Reşat Bey ve arka
daşlarının refakatiyle Vedia Riza 
Hanım ve Muzaffer Bey - 21.30 
dan 22 ye kadar Gramofon: Odc 
on :K C. 2528 - Odeon "\V. T. O. 
35 - Odeon 190283 - 22 den iti
baren Anadolu ajansr, borsa haber 
leri, saat ayarı. 

\1YANA: 318.1 m. -

12.30 plakla köy havalan - 18 
öğle konseri - 14.10-15 deva . 
mr - 16.55 .Pl~kla operalardan 
parçalar - 18.2;;> .Kmnsc:ı - ;:::u .ı;c. 
toven konser - 22.15 plakla meş 
hur bestegarlarm eserleri - 22.45 
plakla akşam konseri. 

BUDAPEŞTE: 550.5 m. -

18 işsiz kalan musikişinaslann 
konseri - 19.40 radyo konseri -
21.10 çigan havalarr - 22.30 o • 
pera orkestrası - 24.30 caz mu . 
si kisi. 

B0AREŞ· 8H.2 m. -

J,1 hafif musiki - 18 caz -
21 Polonya besteleri - 22.16 de· 
vamı - 22.45 haberler. 

VARŞOVAı H12 m. -

13.35 plak - 16.50 plak -
17.30 şarkılar - 18 edebiyat -
18.15 ikindi konseri - 19.35 pi . 
J·ano - 21 akşam konseri - 23 
dana musikisi. 

BELGRAD: 4Sl m. -

12.~0 plak - 13.0ö çigan mu -
sikisi - 13.3:-> pliık - 18.55 plak 
- 20 plakla milli havalar - 21 
pltık - 23.10 çigan musikisi. 

r.o~ıA: 4U.2 m. -

* Prag lll.8')7S Mo.\iol'ı lOK!!.25 

ESHAM J 
I~ Banl.:ası 
Anadolu 
RcJI 
sır. ll&}flye 
Trıml'ay 

U. Sigorta 
Romontl 

* 1933 dı ht. 
IStllı:ta1.ldıt. 

* S~rk D.yol 
* O. r.tu\'ah. 

GUnırlikler 

1928 !\tü. A. 
Ra~dat. 

9.50 Terı.os 2:",501 
2:".li'l Çlmcntrıı. as. 12.51} 
3,60 Onyon t>cy. 20,cxı 
ıs. * ~ar~ Oe~. ı.~o 
~ı.- Balya ~.20 

to,:ıo Şart m. cc:u 2.~s 

2r.- ·reıeron 13.-

tahviller 

95.- Elektrik 
ss. il Tranl\'ay Sl,30 
'l.8!1 ~:rgını 9!'i,-

S4.7S Rıh tını ııı.-1 
2.35 Anadolu ı 47,85 
:',50 Anadolu il 47,85 

11,75 * ,\ l\lllme.ssll :ı>ı,:JS ,,. 
Muh•faza kumandanı 

lıtaobulda bulunan umum mu· 
bafaıa kumandana Seyfi pafa 
dün de mubafaıa teıkilatını 
teft İf etmiştir. 

304 - 19-20 Stüdyo 'Sat heyeti . 
20 - 20.30 Osman pehlivan ........ 
20.30 - 21.30 Hanımlar saz hey • 
eti - 21.30 - 22 Gramofon: Sa -
hibinin sesi D. 1473 - Kolombiya • 
D.12026 Odeon O. 11179 - Sahi 
binin sesi K. 6209 - 22 den itiba
ren Anadolu ajansı, saat ayarı, 

ViYANA: 518.l m. -

12,30 plakla meşhur besteler -
13 öğle konscl'i - 14.10-15 de -
vamr - 16.45 plakla ~esli filmler 
deki bazı havalar - 18.:W konser 
- 20.15 Salt!~burg şenlikleri. Mo
zartm "Cosi Fan Tutte,, operası -
23.20 ak~am konseri. 

BUDAPEŞTJ;: MO.O ın. -

12.05 salon musikisi - 17 çi • 
gan musikisi- 18.30 piyano kon .. 
seri - 19.30 radyo kon~eri-21.40 
askeri bando. 

BUKRE' : 394.2 1ııL -

11 orkestra konseri - 1$ kon 
ser - 14.15 devatn - :W.40 plak
la (:Manon) operası, fasılada ha
berler, en ~onda c:·zlıant. 

11 konser. - 18.15 musiki - \IAttşovA: u12 m. -

19.40 muhtelif haberler - 21.15 13.05 konser - 13.35 devamr. 
plak - 22.15 komedi - 22.45 kla 17 plfık - 17.30 plakla Betovcnin 
sik musiki - 23.05 danı> musikisi, h!'stC'lcri - 18. 15 Solo konesr -
haberler. l 9.t>5 ... rıusiki bahisleri - 2i!.40 

PARIS: 328.2 m. - dans p!:lkfarı . 
20.30 pl[ık - 20.fiO sohbet - Uf;LGRAO: 4SI m. -

21.20 nesir ve teg;anni - 22 (Do J 2 pl;ik - 12.20 plak - 13.fJS 
vil) den naklen konser - ~4 son 1 ın!Ui havalar. 13.35 plak - 18.SG 
haberler. l milli musiki - 19.30 plak - 20 

Yarın l milli havalar - 21 plak - 21.30 
ı ı; ı A N e u L ı i konse!· - ~~ konser - 23 milli ha-
12.30 - 13.30 Gündüz neş1'i 1 \·alar - :!3.30 dans havalan . 

yatı, Türkçe gramofon pl[ıklal'l, ı ltO:\IA 4U,ı rn. -

Sahibinin sesi A. K. 1683 - Sahi- ı 18. ı;) kon. er - l!>.40 ha herler 
binin sesi F. Q. 31 - Odeon - ~o..ıo lıa~1erler - 21.15 hafif 
2-02947 - Odeon 202!>75 - Ko - ınn~iki - 2·~.15 Milfınodan nak 
loınbiya 17179-Kolombiya 22131 kn operet. 
- 18 -19 Gramofon: Polidor PAl\ts: stu ın .... 

19723 - Kolombiya D. 12616 - 20.30 krmser - 21 sohbet -
Kolombiya 3984 - Odeon 250111 21.05 plak -- 21.30 senfonik kon· 
- Kolombiya D. F. 156 - Sahibi ı:5l'l' - Rus musikisi. 

Kumarcılar 

Eve iki gece Büyük ad•;' 
nin kahvesinde şıracı . 
Mehmet, Mümin, Şevki ·ıı 
dört kişi iskambil kağıdı 1 

mar oynarken yakalı~~ 
kağıtlar müsadere edilıD1(. 

lstanbul maarifi,, 

Bir habere ıöre erkek 111 

mektebi müdürü Saffet 
Vefa, Adana lieesi müdüril • 
beyin Kandilli lisesine tı 
karrür etmiştir. Kız lisesi~ 
rü Zeki beyin bir maar 
dürlüğüne tayin ediJrııe~ 
olduiu da söylenmektedil• 

Celal Sahir se~ 
On beş gündenberi Cer 

şa hastanesinde tedavi e _... 
te olan Zonguldak meb'ur 
lal Sahir B. yapılan ted•~ 
cesinde iyileşmiıtir. augli' 
taneden evine gidecektir· 

Yalovada otel 

Akay idaresi anUcO 
mevsime yetişmek üzere ~ 
takh asri, geniş bir otel i 
karar vermiıtir. Gelec•~ 
Yalova seferleri de yenidt' 
ıim olunacak ve Ist•ll 
Yalovaya daha sık vapur 
cektir. 

Mektep kitapl•tl 

Devlet matbaı sı tar• 
bastırılıp bu sene ilk nıe~~ 
den li&elere kadar okunac• 
yurt bilgisi ve tarih kit• 
fiyatlara tayin edilmitt~ 
bilgisi kitapları 9, tarih ~ 
da 15 kuruşa sahlacakt? 
DUKI g ı::crıı:::u .,~.,.,. u" ~ 

kitapçılarda vasati olıt' 
45 ve 48 kuruşa sahlıyord11 

Bir teftiş 

lstanbul gümrük rııj 
müdürü Hasan bey lstanb 
hakahnı teftişe gitmiştit· 

Kırım harbinde öle" 
sız askerıerl 

Kırım harbinde ölen ~ 
r.s'.<eı leri için bu sabah s•' 
Feri köy ıneıarlığında bil I 
sim yapılacakllr. J1Jer j 
Fransız sef areli ve koa•0 

erkanı, lstanbuldaki fı' 
bulunacaklardır. 

Tramvaydan 
Dün Arnavutköyünd•~ 

numaralı tramvay ile '\e 
kollej ine giden Nesiın e ıf 
kızı Virjin hanım trıııı" 

d b d•~ mı an atlamış, aşın ti 
lanmıştır. Beyoğlu b•' 
yatırılmıştır. , 

-~-be~ 
Bir esrar ka "i 

Kum kapıda iskele ,,d ~ 
H .. "' 15 numaralı üseyınıP .1,_~ 

esrar içildiği ihbar ecl: ~ 
palan aramada sabık•• 
elinden yere attığı 40 1' 

esrar bulunmuştur~ 

-il Y E N 1 Ç ry. :) 
s:".SE.R~) 

Hitler ve Nas!/0~ I 
Sosyalitffl ~l 

Almanyadaki ınilll 11/ 
hareketl~rile dünya tltf ~ J 
allak buHak eden f'lı /~ 
nasıl yeli~mişt=r? fİ, 

Bütün bu rn1tl'e'J ı,ıf;ıı 
başlık altında çrksn fi• 
lacaksınıı. Naşiri Ş• 
hanesi, 50 kuruıtur 



Türkiye ile Fransa 
aı~asındaki ticaret 

Alacaklı, borçlu 
3 lira için bir zorbalık 
Arabacı caddesinde oturan 

Marko efendi ne zamandanberi 

alamadığl üç lirayı almak üzere 

Okçumusa mahallesinde oturan 

borç usu reom efendinin dük

kanına gitm i ş ve bu yakınlarda 

büyük bir sıkıntı içinde o ldu 

ğundan bahscdere!< artık ne ya· 

pıp yapı p 3 Jirasının iade edil
m~sioi Teom efendiden istemiş· 

Fr·aa-ısaya ihracatımız, Fransanın 
ithalatından az bize 

,,. :'1ükum~t i miılc Fransa bükü· 
·•1tr 
t' 1 araıanda imıalanmış olan 
i~~~tct mukavelesi 1 S ağustostan 
Qıı artı:' tatbik sahasına kon-

Uflur. 

1 ı.,,ıcat ofiıi baılıca mi:şteri· 
trill> · 
ı ız o an memleketlerle 
t 
93

3 •tncsi ilk altı ayı zarfındaki 
t; Cırj \'aziyetlcrı tespit etmiştir. 
durun Türkiye ile Fransa arasın· 
f • 19.:~ scneai ilk alh ayı ıar· 
lh' '· . 

1 C•Ki t cari vaziyeti tahlil eden 
•h tı t•1.· I · • '•' Defrcdi)·oruz:: 
._*~ııtiat klerimiıe nazaran Fran· 
r h 1933 ıcnsi ilk a l tı ayı zar· 
.. 
1
"da ihracatıu ız 1. 749.059 lira 

•t . h 
ltbıt alihm11 1 95C.8ı3 liradar. 
Jgtlt faıla ığı t01. 754 liradır. 
t l snensindeki sltı aylık ibra· 

1 ~tınııı ise 4.081.761 lrra ve itha 
•· ıın ~' ıı 4 037. ı 5 l liradır. 

d rattsıı ıtat istık ! erine nazaran 
f' l 933 senesi i ık aJtı ayı z:ar· 
f

1
bdlki ihracatımız :.n ,447,000 

1 ;~nk Ye ithalatımız 30,406,0LO 
t al-t f aılalığı 8,959,000 frank· 
,1'· 193t ıenesi ilk alh ayı zar· 
t'dtki ihraca tımıı ise 48 636,000 
rtatık ve ithalahrr ız 49.864,0CO 
/•'>~tır. ithalat fazlalığı l,'l28,000 
'~n tır. 

. Gerek Türk ve gerek Fransız 
ıstatıstıklerine nazaran Türkiye-

~ın 1933 lent~si ilk altı ayı zar· 
ındiik ' F T·· k" ı ıhreı:cata ranunın ur· 

..;~'Ye o an ithalatından azdır. 
\a;r;" lı:ıri\l t .:ı r;ı. h-ıo il,i i c:ht i o;t; a-~ 
, ran da 1ö.33 senesi ilk a lh 
t Yı hrfında,ti F ranuya ihraca· 
llllıt Le f ' • . I ll men nıs ına ın mışt;r. 

, , l at is ' ik lerimiıe nazaran Fran· l::; 1933 senesi ilk altı ayı 
ta' ında ihraç ettiğim iz başlıca 
t,~~dclerin luymetleri aşağıdaki 
~a S!Öıtcrı l miştir. ~ 

Yeni paralarıpıız 
l{tssamlar arasında bir 
~Üsabaka hazırlanıyor 

i' tni b l k ' .. .. tıik ası aca o .an gumu-;, 
ti v b 1 .. b" ~~ e ronz para ar ıçm u• 

hk~ttin kabul ve tesbit ettiği 
b•~~ darphane müdürlüği.ine 
'''lır· ı · 

bir 1 rtıı~tir. Yeni paralaumızın 
'ttl t~rafında Reisiciimhur Hu· 
iti' ttınin portresi bulunacak, di
>'~ıı 

1 
tarafında da batı tezyinat 

Q\ih~ •taktır. Bu tezyinatın e!lası 
~in,'t l'~~tan alınacaktır. Bu tez· 
bil' çııı reasımlarımız arasında l'h •. 

llsıt '">aka açı lacit!<l ır. 

----~----------------~ ~açakçı/ıktan beraat 
"ı,b:;td~niz Ereğliıinin Kocaeli 
'dli eıınde oturan İsmail ağa, 
~ l'tdek' d 
~e . 1 okuzuncu ihtisas mah. 

l 1ltrı.d'1nde altı kilo tütün kaçakçr
tt ~ttt~n .muhakeme edilmiı, bcra· 

ıttır. 

ı~~'-tkik .gezintileri 

J..t,lk ~) lialkevi reiıliğinden : 
·~~ttt· . erıhaneleri ve kursları 
t 12ın t · . ~. 1 tt~ik . ertıp ethgı ( stanbulu 
b le2ınt1'le ') . d"' d '" .. .. 1\-....._a._ rı nm or uncusu 

I ~'-lttt·933 cuma günü mimar 
that, . ın Beyin refakatyile Sü· 
'' llıye Ş ,.1 ' eh~ade ve Rüıtempa-
d 1 triıı 
tttler· e Yapılacaktır. Arzu e-
~ ın. 13 

~1\ln ,5 ta Halkevi salonun -
lnaları rica olunur. 

Maddeler 
Yumurta 
Yün 
T.ftik 
Fındık 
Üzüm 
Arpa 
incir 

1933 T.L. 1932-T L· 
64 041 ) 2l.300 

5,S75 9,718 
6 808 32,583 
6l'~96 135.995 
36 537 )3,384 

9,0j7 651,393 
23.916 393 851 

Madtn ~ö:nürü 57.728 
Z. vağı ) 09.306 20 
Afyon 305 675 287.817 
Paıamut 38.303 
Pamuk 40 209 35 766 
Hah 26 635 8 J .843 
Tütün 24.404 12.587 

Bu istatistikten anlaşıldığı 

veçhıle Franaaya: 
1932 senesine nisbetle 1933 

senui ilk altı ayı zarfında ihracatı 
azalan maddeler yumurta, yüo, 
tiftik, fındık, üzüm, arpa, incir, 
pc.lamut, halıdır. Bu müddet zar· 
fında ihracatı artan maddeler 
iıe tütün pamuk, afyon, 
zeytinyağı, madenkömürüdür. 

Frallsa ile memleketimiz ara· 
sanda Pariste yeni bir ticari itilaf 
yapılmıştır. Bu anlaşma ile tica
ret muahedesinde bazı tadilat 
yapılmıştır. Bu itilafa bir de kle
ring esası ;:ave edilmiştir. Tür· 
ldyeden Franuya ihracat ve 
Fransadan Türkiyeye ithalat 
daha gcnış bir mikyas da· 
hilinde cereyan edecektir. 
Fransaya yaptığımız ihracat dö· 
viı! erinin yüzde otuzu serbest 
un dhı ıd\:dhıu . f'ı auoA Tuı h~r•y• 

· ay11dığl kontenjan miktarlarını 
tevsi ed,cektir. l:?undan başka 

Faranıa tütün rej si Türkiyedeo 
üç milyon hankhk tütün alacaktır. 

Bu yenı anlaşma ile iki mem· 
lel<et arasındaki ticari mübade· 
Je!erin artmasına intizar o!un· 
maktadır. 

Istanbul maliyesi 
r eşkilatı kurmıya memur 

komisyon 
İstanbul maliye teşkilatını kur

mıya memur komisyon her gün 
toplanarak kadroya dahil memur
ların sicillerini tetkik etmektedir. 
Yeni te§kilat eylulden itibaren 
tatbik edileceği için önümüzdeki 
hafta zarfında vekalet umumi va• 
ridat müdürü Sabri Beyin şehrimi 
ze gelmesi ve yeni teşkilatın kat'i 

şeklini almaaı beklenmektedir. Ye
ni teşkilata ait talimatname de he
nüz gönderilmemiştir. Yeni alına -
cak memurların sayısı kadro kat'i 

~eklini aldıktan sonra tesbit edile -
cektir. Hariçten alınacak memur
ların bir kısmı tahsil memurluk • 
ları için alınacaktır. Bunlarda a-

ranan tahsil derecesi lise mezunu 
olmaktır. 

Hariçten alınacak ikinci kısım 
memurlar da daha yüksek mevki
lere tayin olunacaklardır. 

Bu memurlar hukuk, mülkiye 
ve ali ticaret mektepleri mezunla· 
rı arasından seçileceklerdir. 

Tarife komisyonu 
Tarife ko.misyonu dün deniz 

tir. Teom efendi, bu, ta dük
kanına k adar gele rek ahcağını 
isteyen Marko efendiye fena 
halde sinirlenmiş, kendisine ve· 
rilecek parası olmadığını ve 
nihayet vermiyeceğini sövlemiş. 

Fakat öteden beri eli boş 
olarak Teoma gel'p giden 
Marko Efendi her şeye rağmen 
üç lirasını almadan gitmeyece· 
ğini söyle}'ince zaten sinirli bir 
halde bulunan T eomun tepesi 
atmış : 

- G it be adam başımı bela
ya sokma benım. 

Demiş. Markoda buna aldır· 
mayarak üç lirasım istemekte 
israr etmiştir. Bu fazla israr kar-
şısında zıvanadan çıkan T eom 

sille, tekme, yumruk Markonuo 
üzerine atılarak: 

- Al sana üç lira ! 
Diye alabildiğine zavallı ala· 

caklıyıa vurarak iki dişini 
kırmış ve ıorba borçlu po· 
lisce yakalanarak hakkında ta
kibata başlanmıştır. 

Şoförlerin kasketi 
Bütün taksi şoförlerinin, sey· 

rüsefer talimatnamesine göre, 
numaralı kasket giyo:eleri mec

buridir. Şoförlerin, son uman· 
lard "'talimatnamenin bu madde
sine riayet etmedikleri görüldü
ğünden Alemdar zabıtai belediye 
memurları bütün mıntaka şoför
lerinin kasketlerini kontrol ede-
rek, kasketinde numarası olmıyan 
şoförler ha~kında ceza zabtı 

tutmuşlardır. 

Kamyon çalındı ! 
3663 numaralı Hüseyin Efendi· 

ye ait bir kamyon Taksim garajı 
önünde dururken meçhul bir 
tahıs tarafından işletilerek kaçı· 
nlmışhr. 

Zabıta açıkgöz kamyon hırsı· 
zının takibatına şiddetle gırış
miştir. 

Bedava talebe 
Muhtelif mekteplere meccani 

olarak alınacak talebe hakkında 

lstanbul Maarif müdüriyetine 

henüz bir tebligat gelmemiştir. 
Hazır vaziyete göre bu sene ah· 

nacak 150 talebeden erkeklerin 
imtihanı, lstanbulerkek ve kız· 
tarın imtihanı Erenköy Kız Li· 
sesinde yapı l acaktır. 

Fibn artistleri 
Güzellik müsabakasına giren 

Nazire Hanım stüdyoda tecrübe e
dilmiş, muvaffak olamıyacağı an
laşılmıştır. Onun yerine "İki Ah -
haplar,, filminde Melek Hanım oy 
nıyacaktır. 

Bugün stüdyoda Fransızca bir 
filmin Türkçeye çevrilmesine baş • 
}anacaktır~ 

7850 yaprak! 
müste,arı Sadullah Beyin reisliği 1850 yaprak cıgara kağıdı ka -
altında toplanarak yolcu navlun - çakçılığı iddiasiyle Cenan Hanım, 
larını tesbite baılamıştır. Hikmet ve Rafet Efendiler, dün 

Komisyon vazifesini gelecek / ~üddeiumumiliğe gönderilmişler · ı 
hafta içinde bitirmif olacaktır. dır. 

AŞK DELİSİ 
~~~,HÜKÜMDAR~~ 

-27- Yazan: Niyazi Ahmet 
Şah Abbas tahta geçmeden on J Türkiyenin her taraf ma casus -

üç sene evvel Muhaç maharebesile lar gönderm iş, Türk ordularının 

Macaristanı istila eden, iki sene mühimmatı hakkında istediği gibi 
sonra da Viyanayı muhasara ile malu'!l'lat alırken "Robert Serley,, 
ta Almanyayı sıkıştıran, Lehistan ile "Antoni,, isminde iki İngiliz 
ve Çekleri tehlikeli vaziyetlere so mütehassısına da yeni ordu teşki
kan Türk orduları o vakit Fransız· lalı kurdurmuştu.. İngiltere , bu 
ları bile korkuturken, saray entri- iki mütehassıs ile yirmi altı da yar 
kaları, dahili isyanlar Şah Abbasa dımcı göndermiş ve lran ordusur.• 

mühi,m fırsatlar vermişti. da yeniç erilere muadil "Gulamanı 
Kıbrıs fatihi Lala Mustafa Pa .. şah,, piyadelere muadil "Şahson,, 

şanın açtığı ve on iki sene devam taburlan ihdas etmiş, bunları or· 

eden Türk - İran muharebelerini du bozan ismi verilen fitilli tüfek
ve Çıldır meydanında mağlup olan le teçhiz ederek 65000 tüfekli, 600 
lr~n ordusu Sipehsaları Tokmak toplu bir ordu vücude getirmişti .. 
Hanın akibetini, ve Şirvandan Tif 
lise kadar Türklerin eli altına gir
diği günleri unutmamıştı. Onla -
rın intikamını almağa hazırlanıyor 
du.. · 

Meşhur Anderya Doryayı mağ· 
lup eden Türk donanması, İngilte
reyi bile endişeye düşürmüştü. 

Çünkü Hindistanm garbi şimalisi 
İstanbullu birleşir gibi idi.. Delhi 
haki.minin oğlu lstanbula gelmiş, 
Portekizlerin takibine maruz ka • 
lan Küceyrat ta sefirlerini İstanbu 
la gönderiyordu .. 

Şah Abbas ta Hamza Mirzayi 
lstanbula göndermiş ve bir çok a
razileri terek ederek sulh aktet -
mişti. Fakat bundan sonra da Şi
ilerle mücadele eden Özbeklere 

aman vermemiş, onları perişan bı
rakarak Horasa ndan Kandehar ha 
valisine kadar tekmil Ef ganistana 
hakim olmuftu .. 

İJte İran ordusu bu suretle teç
hiz edilirken İstanbul, saray entri
kalarının bir mezbelesi haline gel. 

mişti... Anadoluda da yeryer zor
balar çıkıyor, istedikleri gibi mil· 
leti idare ediyorlardı. 

Bu zorbaların başında Abaza pa 
!a geliyordu. Abaza paşa Erzu -
rum kalesini hükumet merkezi yap 

mış, etrafına topladığı binlerce ma 
iyet ile binlerce yeniçeri doğra• 
mııtı.. Abaza paşa genç Osmam 
öldürenlerin intikamını alacağını 

söyliyor, sarayi tehdit ediyordu.. 
Ü zerine giden ordular perişan olu
yor, mukavemet edemiyeİı paşa
lar, tereddüt etmeden teslim olu .. 
yorlardı. 

Romanımızın mühim b ir kısmı· 
nı teşkil eden Abaza entrikalarına 
da buradan başlıyoruz .. 

(Devamı var) 

~~~------------------------~~ Universiteyi islah / 
komitesinin işi bitti 

(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 
Islahat komituinin vuifesine 

bilfiil nihayet Yerilmiştir. Komi
tenin bütün salibiyetleri üniver
site idare heyetine geçmiş bu· 
lunmaktadır. Tayinler idare hey
eti tarafıodan yapılacaktır. 

Uoiversitede vazife almak için 
yeniden bazı müracaatlar yapılmak· 
tadır. Bunlara cevap veriJecektir. 

Bekirağa bölüğündeki teşrih· 
hane inşaatı bitmek üzeredir. 
Burada tetribi marazi, ensaç, 
ampcroloji, morfoloji enstitüleri 
tesis edilecektir. 

Heybeli plajında sünet 
düğünü 

Cümhuriyet Halk Fırkası Hey -
beliada nahiyesi tarafından 17 
ağustos, bu perşembe günü Heybe
liadanın en güzel ve biricik pli. -
jı olan (Heybeli plaj gazinosu) n 

da bir sünnet düğünü tertip et -
miştir .. Bu münasebetle gece de 
bir balo verilecektir. Muhtelif ve 

zengin eğlenceler tertip edilmiştir. 
Mükemmel bir cazbant takımı te . 
min olunmuştur. 

Roma elçisi 

Adalara yollar, 
ağaçlar, plajlar 
(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

om da hesaba alınması karar
laşmıştır. Cemiyet parayı bele
diyeye verecektir. Binaları bele· 
diye istimlak edecektir. 

Bundan başka ada sahille
rini çerçevelemek üzere gü
zel yollar ve patikalar, sahil
lerde hususi plajlar yapılacaktır. 
Büyükadada bir fidanlık tesis 
edilecek, Adanın çamsız yerleri· 
ne fidanlar dikileceği gibi Kına· 
h gibi çamsız yerler de çamla· 
nacaktır. 

Cemiyetin nazarı dikkatini ccl-
. beden birşey de Adalarda kuı 
olmamasıdır. Adalarda yabani 
kuş yetiştirmenin çareleri aran
maktadır. Bunun için Himayei 
hayvanat cemiyelilc temasa ge-
çilecektir. Çamlardaki kurtların 
öldürülmesine de cemiyet tara· 
fmdan yardım edilmektedir • 
Gelecek seneden itibaren bu 
mesai daha genişletilecek , 
Ada çamlarmm biran evvel te· 
mizlenmesioe çalışılacaktır. 

Cemiyet Adanın su ihtiyacını 
göz önünde bulundurmaktadır. 
Adada lcuş bulunmamasının baş· 
hca sebebi susuzluk. Cemiyet 
reısı Emin Ali beyden sonra 
Cümbüıyan efendi isminde bir 
zat te Büyükadada 76 metroda 
tath bir su bulmuş ve çıkarmış
tır. Emin Ali bey ise 50 metro· 
da bulmuştu. 

iki gün evvel Italyadan şehri· 
miz:e gelerek Y alovaya giden 
Roma büyük elçimiz Vasıf Bey 
dun Yalovadan gelmiş, akşamki 
trenle Ankarayı hareket etmittir. Türk vapurcu/arı 

§ Roma sefareti maslahatgii- Türk vapurcuları Türk anonim 
zarlığma tayin edilen hariciye şirketi idare meclisi azaları ve mü 
memurlarımızdan Nebil Fuat B. · essisleri şirketin kanuni muamele-
dün ak§am ltalyaya gitmiştir. sini ikmal için çalışmaktadırlar • 
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i Memleket Haberleri 
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lnegöl Halkevi azası 

köyleri dolaşıyor 
Radyo dinletilerek verilen öğütler 

lneg61Un Edebey k6yUnde radyo dinliyenler 
INEGÖL .(Hususi) - Köylüye kurulup da itlemeğe başladıktan 

sağlık, geçinme ve medeni bilgi - biraz ıonra bütün köylüler toplan· 
ler hakkında öğütler vermek ve mııtı. 
onların dertlerini dinlemek üzere Bir saatlık bir musiki ziyafetin· 
muallim grupunun köyleri ziyaret den ıonra umumi bir hasbihal ya· 
edeceğini evvelce yazmıştım. Mu • pıldı. Bir arkadaş böcekçilik bakı
allimler kararlarını bu hafta tatbi- mından bahsetti. Biraz gene radyo 
ka geçtiler,. dinletildi. Bunu müteakip bu köy 

ilk ~iyaret yeri Edebeyköyü ol• bu köy halkı arasında mevcut iki· 
·du. Köylüleri itlerinden alıkoyma- )iğin fena neticeleri ve köy tesanü
Üu. Köylüleri işlerinden alıkoymı· dü anlatıldı. 
yacak şekilde, hiç meluf olmadık- Ertesi gece etrafı durgun su mec 
ları bir düziye lakırdı ile canlarını raları ile kuşatılmış sıtmalı bir kö
'1kmadan, bezginlik vermeden on ye gidildi. Bura .ı... Li-. .... ·•ı1vo 
larla konutabilmek nasıl mümkün dinletildikten sonra sıt.manın se -
olacaktı. hepleri ve korunma yolları öğreti!· 

Filhakika bu, çok mühim bir cİ• di. Sıtmadan hayli sarsılan hu köy 
lietti. T ariasın dan yorgun ve argın halkı bu sözlere iyi bir alaka gös -
halde evine dönüp te tam kendisi· terdi. içlerinden biri "Geçen gün 
ni istirahata çekeceği bir sırada beni tutan sıtmaya evvela 
karıııına geç.mek heç kimsenin ar aldırış etmedim, amma sonra be • 
zu etmiyeceği bir şeydi. ni öyle bir zıngıldattı ki o sırada 

B~na şöyle bir çare bulundu: sırtımdaki buğday çuvalı bile yu· 
Muallimler radyolarını da beraber karı hoplıyordu.,, diyerek sıtma• 
lerine alacaklar. Köylerimiz için nın tahripkar fiddetini pek iyi an· 
henüz esrarengiz mahiyette bir a• lattı. 
let olan radyoyu görmek ve dinle · 
mekten hiç bir köylü kendini alıko• 
yamıyacak. Gerçi radyoyu köy köy 
gezdirmek, her varılan yerde an -
ten kurmak, yolculukta makine ve 
leferrüatına vukuu muhtemel sa . 
liatlıklardan husule gelecek mas .. 
rafı çekmek pek te kolay bir şey 
değilıe de bu hayırlı işte muvaffak 
olmak uğrunda hep bunları göze 
alındı. Edebey köyünde makine 

Kasaba Ticaret odası 
tahkik ah 

Kasal:ta, - Kasaba Ticaret 
Odası hakkında mühim bir tah
kikat dosyası hazırlanmıştır. An
laşıldığına göre, Oda hesabatın
da bazı noHsanlıklar vardır. Bun· 
dan baıka Odanın karar defteti 
ortrdan kaldırılmıştır. 

Üçüncü gece büyük ve küçük 
hayvanı bol olan Doma köyünde 
hayvan hastalıkları, ııhhi ağıllar 
ve köy iktısadiyatı hakkında ko • 
nuşmalar yapıldı. Köylüler heyeti 
ve öğütlerini candan karşıladılar, 

bu hareketleri misafirlerinin 
cesaretini arttırdı. Köylerden ay -
rılırken tekrar uğranılması israrla 
rivca ediliyordu. 

Komünistlerin 
Muhakemesi 

Hamdi 

Bursa, 16 - Komünistlik maz· 
nunlarına ait tahkikat bitmiş, 

evrak müstantiklik tarafından 

müddeiumuiliğe verilmiştir. Ya

kında muhakemelerine başlana· 
cakhr. 

Tahkikat istintak 
dahil olmuıtur. 

safhasına Eskişehirde silo yapılıyor 

Bursada kuduz tedavisi 
Bursa - Şimdiye kadar kuduz 

hayvanların ısırdığı hastalar ls
tanbula gönderilmekte idi. Sıh
hat Vekaleti Ankarada kazırlat
hğı Semple namandaki kuduz 
aıısından bir miktarını bura,•a 
göndermiıtir. Badema bastaİar 
1.tanbala günderilmiyecek bu aşı 
ile Memleket hantanesinde te
daYİ edilecektir. 

Ankaradao Eskişebre iki zi· 
raat mütehassısı gelmiştir. Bun· 

!ardan biri bir Fransızdır. Mü
tehassıslar, satılan buğdayların 

tipleri ve nevilerini ve ne miktar 
buğday geldiğini tetkik ve tah

kik etm :şferdir. Bu zatlar Ziraat 

Vekaletinin Eskişehirde inşa et

tireceği silo işile meşguldürler. 

Silonun ihalesi yapılmış ve istas· 
yon geçidi cıYarındaki arsa üze· 

~~~~~~'!:. Bafra köylerinde hayra 
Bir ölü, çekme • • 

merasımı 

iki yaralı ! Halkevı-.-k-öy_c_ü_liı-.k-ş_u_b_e_s_i-çalışıyor 
Randevu evinde cinayet 

Adanada kadın yüzünden bir 
cinayet olmuş bir kişi ölmüş ve 
iki kişi vücutlarının muhtelif 
yerlerinden yaralanmışlardır. 

Eski karalarda umumi ka· J 
dmlardan Nuriyenin evinde gene , 
umumi kadmlardan Dilber de 
olduğu halde ekmekçi Şabanın 
oğlu Abdurrahman, sabıkalı 
kumculardan Sefer, Kurttepeli 
T enik, köşker Mehmet oğlu 
lsmail ve kardeşi Ömer kafaları 
tütsüliyorlar. 

Bakırsıodı maha1lesinden Mus
tafa oğlu Aziz ve Mahmut oğlu 
Mebmedin anlatbklarana göre 
bu ev başkaları tarafından taş· 

lanıyor. Kafaları tütsüliyen bu ka· 
badayı hovardalar dışarı fırlıyor
lar ve isimlerini yukarıda yazdı
ğımız Aziz ve Mebmetle karııla
şıyorlar. Kendilerine taşın kimin 
tarafından ahldığ'mı soruyorlar. 
Bilmedikleri cevabım ahnca Is· 
mail bıçakla ve Seferle Aptu· 
rahman da tabanca ile bun· 
Jarı kovalıyor, ateş etmeğe baş· 
lıyorlar. 

Çıkan mermilerden biri kCSş
ker Jsmaile isabet ediyor, mer· 
kum derhal yere düşüyor, ölü· 
vor. Kursunlardşn ücü de Aıizin 
başına, koluna böğrüne tesadit 
ediyor bir kurşun da Mehmedin 
sağ böğrü üzerinden yalayarak 
geçiyor ve yaralanmalarını intaç 
ediyor. 

Yar alılar memleket hastane
sine göoderılerek panımanları 
yaptırılıyor. Cümhuriyet müddei 
umumisi Münir, serkomiıcr Salih 
Niyaıi, komiser Husnü ve hüku · 
met tabibi Hamit beyler cinayet 
yerine giderek tahkikata başla· 
mışlardır. 

Ceset muayene edildikten 
sonra verilen müsaade üz erine 
gömülmek için hastanenin yıkan
ma barakasına nakledilmiştir. 

Sefer, Apturabman, tevfik ve 
Omer, cinayeti müteakip kaç
maya muvaffak olmuşlarsa ~a 
yakalanmışlardır. 

Eski şehirde bando teşkilah 
E•k i Türk ocağı vak tile Eski

şebirde bir şehir bandosu teşkil 

etmiş fakat bu teşkilitı devam 

ettirememişti. Ocağın o zaman 

satın aldığı bando aletleri de 

Halk evine denedılmişti. Eski
şeb = r Halk evi reisliği bu alet

lerden istifade ederek bir şehir 

bandosu tesisine karar vermiş, 

Eskişehir Darül'elhan Müdürü 
Halim beyi de bu vazife ile tav· 
zif eylemiştir. Şehir bandosuna 
hususi idare ve belediye bütçe

lerinden yardım edilecektir. Ban

donun 30 ağustos bayramma ka

dar yetiştirilmesi için Halim bey 
çalışmaga başlamıştır. 

rinde temelleri açılmağa başla

mıştır. Silo bu yıl ikmal edile· 
cektir. 

aafranın Kaydalapa köyünde bayrak merasimi 

Bafra, (Hususi) - Halkevi 1 ve açık bir lisanla izah etti. Sif 
köylülerimize bayrak sevgisini a • j rak sevgisini ayrıca anlattı• 
tılamağa baıladı. llk merasim Sonra, hep beraber köyün . 
cuma günü Kaydalapa köyünde danına gidildi. Hazırlanan d 
yapıldı. ğe Halkevi reisi vekili Zihni 

Otuz kadar Ev azası hatlarında tarafından ıevgili bayrağııııı• 
kaymakam Halil Mümtaz Bey, C. kildi. Bu eınada Ev gençleri 
H. Fıraası ve Halkevi idare heyet- cak martı ıöyliyorlardı. 
leri ve ıubeler komiteleri bulun • Bayrak merasimi bittikteıı 1. 
duğu halde ıeçen cuma günü Kay ra tekrar istirahat mahalline t 
dalapa köyüne gitmitler ve köylü di. Her cuma günü ıabahtaıı 
tarafından hararetle karşılanmış - tün köy halkının müvacehe•' 
lardır. bayrağımızın böylece çekiler~ 

Kasaba merkezlerindeki mek • · d şam üzeri ayni merasimle ııı • ıt 
tep binalarını andıran çok güzel mesi husuıu köylülere telkin el' 
VAI'•)..,... ----.&.---- &.-..l.!J!:j,. J... ....... : 

köy mektebinde biraz istirahat edil Evin programı mucibince 
dikten sonra koyün korucusu bo • d • fi yün umumi iktısa i, içtiamı, :~ 
ruzan çalarak bütün köylüleri da- 1 b,J'ı işleri ve maarif vaziyet eri ~ 
vet etti.. Bir az sonra büyük bir da malumat alındı. KöylüJerv 
kütle meydana gelmiş bulunuyor- 1 
du. Genç, ihtiyar, çocuk köy hal mumi ve hususi dilekleri din~ 

Kasabada takip olunmak 
kı, Ev azalarına birer birer 

notlar alındı. J 
ho§ geldiniz diyor ve iki taraf biri- '-.,. 
birlerine hatırlarını soruyor ve içtimai yardım komitesi . , 
köylüler bu ziyaretten çok müte • dan hükumet doktoru Ca-v~t ~ 
hassis olduklarını gözleriyle, hal- hasta köylüleri muayene et~ı, 1 
leriyle ifade ediyorlardı. telerini verdi. Halkevi fakır~ 

Evin köycüler komitesi mümes- nan bu hastaların ilaçlarını / 
sili Sırrı Bey söze ba!llıyarak bu se hada ihzar ederek kendilerio' 

~ 1 d . . . 
yahatın sebeplerini, ne yapılmak ermeyı temın ettı. .. ~ 
istendiğini, Evin köylülere ve köy Akşam ıaat 4 buçukta, koyl;/ 
lülerin de Eve olan mütekabil va- samimi tefyİleri arasında 
zifelerini, kendine has talakati ile kasabaya avdet etti.. 

Bu leylek nereden geldi?j Gemlikte kalp pat41 
Gemlik (Hususi) - Bur• 1.: 

liyesinin mal sandığına y~tıt1tl' 
üzere getirdiği paralar içıaı 

Gemlik (Hususi) - Son günler 
de buraya yarım saat mesafede bu 
lunan Kemiç çiftliğinde işliyen 
ırgatlar tarlalarda çalışırken öl -
müş bir leylek bulmuşlardır. Ley• 
leğin ayağında alaminyomdan ya
pılmış. bir de yazılı ve rakamlı hal· 
ka vardır. 

Bu halkanın bir tarafında (Ur
gent Retaur) tekrar gel yahut a • 
cele gel manasında bir cümle ile 
bir kuş evinin (B) serisine mensup 
36- 39 rakamı görünmektedir. 

Halkanın diğer tarafında ise 
(Vagel warte Raasitten Cermania) 
kelimeleri okunmaktadır Leyleğin 
ayağından çıkarılan halka Kemiç 
çiftliği sahibi Osman Beyde sak -
!anmaktadır. 

Gemlikte Cümhuriyet 
bayramına hazırlık 

Gemlik (Hususi) - Cümhuri • 
yet bayramının onuncu yıldönümü 
veıilesile faaliyetler devam etmek 

bir on kuruşluk çıkmıştır. ~ .. ~ 
Maliye veznedarı det .. / 

kalp on kuru,luğu mal it'~ 
Muharrem Beye götürerek ~ 
miş ve orada bir zabıt "•ıl, 
tutularak alakadarlar h•~ 
edilmek için kaymakaınh1';; 
mma verilmiştir. Sürücü h• 
takibata başlanmııtır. ~ 

1" tedir. Komisyonlar progr.a'etif 
bit etmektedirler. O güne >';/ 
rilmek üzere burada bir de 
teşkiline karar verilmiştir· / 

Bando teşkilinde Bur•" f 
cfeıı ~' 

fırka bando şefi izzet BeY dil'' 
fade edileceği söylenınekteıcl' '/ 
ni zamanda 29 teşrinie'V~e;I., 
yük bir kalabalıkla lstikl•/ 

k . . '""r••tl 
nın o unması ıçın ug .. , 
dır. 
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ğ(iik F atına derslerine çalıt- - Vallahi su gibi çahttım an .. 

1 
çok sevmezdi... Onun için neciğim. 

ene zorla sınıfı gertı' ya.. Ne ~ - Aferin yavrum .. 

~ ... ,. "h 
~İ!ı arı dersinde (zaif) aldığı 
>ctd ~eıi ona tatilde ders veri-

l "·· I\·· 
d•4 J11 \lçük Fatma da az çok derse 
,,,. l'tba... b 

· ~ ~a aşlamıt ve oldukça da 
rınıııti , 

!lir ·· 
· ~ ... iun annesinin çok iti vardı. 

· lf a gitın k b · · d · ı. li e mec urıyetın e ı -
. albuk' .. d F ·1 likt 1 o gun e atma ı e 
i le~ ~erse çalıtacaklardı. An-

: Uçuk F atınayı yanına çağır-

' trzrrn b • k • . le . . , enım ço ışım var .. 
l>ogıdıp geleceğtm .. Öğleye ka 

lf ~.boş oturma, dersine çalıf. 
e ınce dersini tekrar ederiz. 
2 tnı? .. 

1' Olur ·~ · b "a. annecıgım, ama ana 
Verirse~ ....... p ••. ,. 

~'he eki •en de dersine çalıtır
-...... ; de sana para veririm. 

' I> !na. 25 kuruş isterim. 
•'t~ ... ~k ala, hen de sana 2Skurut 

t ~rı~'~· Ama çalışırsan. l' ;• kapıdan çıkınca küçük 
"'titd a pençereden baknıağa 
'a··'· Arkadaşı küçük Necla da 

<>td ·· 
....... "" u .. 
~ ' 'at 
'rtı)alı:.a, Fatma .. Atağı gel de 

1· '01 
~. Q lnaz.. A:nne.".11 sokağa git-

ana d 1 ~ ......._ Cel erse ça ış dedi .. 
ittıı canım, annen sokağa çık 
~ ......_ ~~reden bilecek?. 
l~i Inaz. Ben sokakta iken 

ıeliv . ......_ Ö erır. Sonra fena olur. 
~ltta Yle ise bizim balkona gel, 
"'- e'tn g~lirken görürsün.. He
' o~ t•diverirsin .. 

Ur •• 

- Anne haydi ver bakalım 25 
kuruşu .. 

- Bu söz üzerine annesi birden 
bire katlarını çattı: 

- Verdim ya kızım. 

- Vallahi vermediniz anneci -
ğim .. 

- Yavrum, sen dersine çalıtma 
dın .. 

- ....... . 
- Evet dersine çalıtmak için 

kitabı açsaydın, 25 kuruşu göre • 
cektin. Çünkü parayı kitabının a· 
rasına koymuıtum. 

iki çocuk arasında 
Çocuk - Yahu sizin işinize be

nim aklım ermiyor. Kız kardeıin 

benim erkek kardeşim var diyor, 
sen kız kardeşim var, diyorsun ... 
iki kardetin sözü birbirini tutmu
yor ki •• 

~ -
\..-----~ 

Ledi Smit? 
Cenubi Afrikada Boer muha-

rebeleri zamanında methur olmut 
bir ıehir vardır. Ledi Smit olan 
bu tehir ismini naıd aldı. 

Leydi ve madam Smit te ısım 

olduğuna göre bu şehri herhalde 
bir kadının kunnaaı li.zıım. 

Bu bir lngiliz ceneralinin karı
sının ismidir. Bu kadına ait iımin 
bu şehre konmasındaki aebep de 

şudur: 
Napoleon zamanında meşhur 

bir lngiliz cenerali vardı. Bu İn
giliz ispanyaya gitmiş birkaç mu
harebe yapmıt, nihayet ölmüştü. 
Y an.ında yavrusu bir kızdan batka 
kimsesi yoktµ. Bu kız babası ö
lünce bir İspanyolun yanında kal· 
dı ve "Juena Maria de Dolores de 
Leon.,, ismi verildi. Kız büyüdüğü 
zaman İngilizlerle Fransızlar ara
aında harp vardı. Methur Vaterlo 
muharebeıi oluyordu. Kız bu 
nu haber alınca gönüllü olarak İn
giliz ordusuna girdi. Babasının in
tikamını almak ıçm uğraştı. 

Bu esnada bu mıntakanın kuman· 
danı kıza itık oldu. Onunla ni -

1 
'il ıanlandı. Nişanlandığı gün binba 

~) ~~olur) .. tılığa terfi etti. Muharebede ya • 
b.. t UZeri.n 'k' k ·' .. k .. "" 1 .... k :._ lr e ı ı uçu og- rar ıgı görüldüğü için kayma am 
~&r~ttrıe,in?Ynadılar .. Küçük Fat- oldu. Cenubi Afrikaya miralay • 

l'~lldq, h 111 Yakında geleceğini lıkla gönderildi. Ve nitanlııını bı .. 
~t~düf :en eve koıtu. rakmadı. Orada da ceneral oldu. 
\ ~l\da11 Ya ... O içeri girdi... Boerlerle yapılan muharebede 

......._ ~ ilııııeaı de geldi. Kı· kocaaı ölünce madam Smit idare 

' '~tuın F yi eline aldı. Bu koca ıehri zap· 
'1' )-., atnıacığnn, derse ı tetti. işte o tarihten itibaren bu 

(Ledi Smit) oldu. 

••• ALAY ... 1 Küçüklerin Dostları! .. 
Baklava .. Baklava .. 

Nasrettin hocanın hiç parası yok 
muş.. Olur ya... insanlık hali ... 
Bir gün çarşıdan geçerken, birden 
bire ne görsün. Yeni bir baklava .. 
cı dükanı açılmış... Ahali kapı§a 
kapı§a baklava yiyor.. Yüzlerce 
müşteri giriyor, yüzlerce müfteri 
çıkıyor.. Fakat Nasrettin hocada 
para yok ki o da girsin ve yesin. 

O gün yutkunup geçiyor... Er· 
tesi gün gene oradan geçerken da
kikalarca baklavacının önünde 
durmuı .. Yutkunmuş, yutkunmuş .. 
Ne yapsın, para yok ki girip yesin. 

Nihayet bir gün bir ahbaba git .. 
miı: 

- Allah aıkına bana bir az 
borç para ver •. Ekmek param yok 
demif .. 
Ahbabı, hemen Nasrettin hoca· 

ya istediği kadar para vermiş. O 
da kota kota çarıının yolunu tut-
mu§. .. 

Baklavacının önüne gelince ba
cakları titremeğe, gözleri karar • 
mağa başlamış. Hazır cebinde pa 
ra varken, hemen dükandan içeri 
girmif .. 

- Tart bakalım .. Yüz dirhem 
baklava demiş.. Hemen samsa 
samsa ağzına atıp yutmağa başla
mı§ .• 

O eında, bir az evvel borç al .. 
dığı ahbabı dükanın önünden ge
çerken Nasrettin hocayi görmez 

' ? mı .... 
- Yahu.. Nasrettin hoca.. Ek 

mek param yok dedin.. Şimdi o
turmuı baklava yiyorsun, bu nasıl 
iı?. 

Nasrettin hoca hiç laf eltında 
kalır mı?. Hemen yetiştirmit: 

- Param olmadığı zamanlar 
baklavalara bakıp bakıp yutkunu
yordum. Şimdi, elhamdülillah pa 
ram var.. ~aram varken de yemez 
ıem aonra ne zaman yeyeceğim?. 

Ne için esneriz? 
Durup dururken esner misi· 

niz? - Hayır... Esnemek sinir· 
Jerin yorğunluğunu ve iyi istira· 
hat etmediğini gösterir. 

Az uyuvan insanlar daima 
esnerler. Yorulan sinirlerin esne· 
mekle yorgunluğunu gidermek 
için uğraşırız. 

Sabahleyin yataktan kalkanlar 
esnemez. Fakat g~ce yarısına 
kadar uyumayanlar hemen esne· 
meye başlarlar. 

Mamafi esnemek saridir. Kar· 
şımızdHki bir insan esneyince 
bir de esnemeye başlarız. Bunun 
için muzipler kalabalık bir meclis· 
te biraz esnemeye başlarlar. Hu 
esnemek ikinci, üçüncü, beşinci
ye derk en bütün salondakilere 
airayet eder. 

o 
Hayvanların en 
iyi dostu küçük
lerdir. işte re
simde gördüğü
n Üz küçükler 
kuşla ve köpekle 
ne güzel ahbap-

lık ediyorlar 

o 

• 

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

Nasraddin hoca 
borç veriyor 

Nasrettin hoca, bir sabah yata
ğının içinde oturuyormuf. Dıtarı j 
çıkacak ama parası yok. Çocuğu 

para iater, karısı yemek piıirecek 
para ister .. Tam bu sırada kapı ça 
lınmış, hocanın karısı kapıya koı

muş: 

- Kim o?M 
- Hocanın arkadaşlarından bi-

rısı ... 
Buyurun ... 

Hocanın arkadaıı yukarıya çık

mış, bir de bakmış ki Nasrettin 
hoca yatakta oturuyor .. 

- O maıaallah.. Keyf yerinde 
Hocam ... 

Hoca - Ne yapalım .. işte biraz 
istirahat edelim .. 

Misafir - Hocam, sizden bir ri
cam var.. Çok parasız kaldım •• 
Bana bir kaç kuruş borç veriniz .. 
lnşaallah gelecek hafta size veri-

rım .. 

Hoca, yatağından çıknıadan : 
Peki.. Olur.... Demiş.... Şurada 
cübbem var. Cübbenin iç cebine 
bak .. 

Misafir hemen cübbeye bakmış 
ceplerini karıştırmış, hiç bir şey 

Doktor ne için 

bakar? 

nabza 

Biraz rahatsızlandığımıı zaman 
doktor çağmyoruz. O da: 

- Merhaba.. Demeden elini 
uzatır bileğimizi tutar ve nabzı
mızı arar. Biraz bakar sonra 
dilini çıkar, öksürüyor musunuz? 
Bir yeriniz ağrıyor mu diye sorar. 

- Ne için evveli nabzı tutar? 
Hayatın esası (kalp) tedir. Kal· 

bimiz durursa ölmüş oluruz. O
raya giden damarlarımızın en 
büyüklerinden birisi can damarı 
oabızdır. 

Nabız kaç defa atarsa ona 
göre o adamın vaziyeti anlaşıhr. 
Çünkü nabızın tabii insanlardaki 
atışını biliriz . 

Bu fazla veya eksik 
adam tabii vaziyette 
Yani hastadır. 

atarsa o 
değildir. 

Meme emen bebeklerde nabzı 
dakikada 130 defa atar. 3 ya
şındaki bebekte 110 defa atar. 
daha büyüklerde 60-70 arasında 
dır. işte doktorlar gelir gelmez 
hemen nabza bakarlar. Bir da
kika içinde kaç defa attığıoı 
anladıktan sonra iıe başlarlar. 
nabız hayatın aynasıdır. 

yok.. bir yerde yok... Deyince: 
Şu heybeme bak, demiş. Hey- Nasrettin hoca cevap vermiş: 

beye bakmış, hiç bir fey yok.. - Yahu odanın dört bir tarafını 
Velhasıl odanın her tarafını a- aradın.. Hiç bir yerde metalik bu 

raştırmış, hiç bir şey yok.. lamadın. Ben sana parayı nere • 
Misafir nihayet - Hocam hiç 

1 
den bulup vereyim.. Demiş. 

r···"A···<s··u··s··r .. a··-s· .. ··i3··1·z··ki .. "E .. c .. "E.s··l-;····:f· .. 1 
: ................................................................................................................ ! 
Bu haftaki bilmecemiz hecele?Oo 

den müteşekkildir: 

yor - lr - aç - ı - de - sjn
iki - on - ü n - lül - ey -
ler - tep - mck. 

Doğru halledenlerden J 50 "lnı-

yucumuza hediye vereceğiz. 
Hediyelerimiz için t eker, bisküi 

kitap, kart postal vardır. 
Hal varaka larına isimlerinizi ve 

adreslerinizi okunaklı yazaı·ak 
"Çocuk sayıf ası muharririne,, gön. 
deriniz .. 
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Otomobil yarışından 
çıkan davanın sonu 

Dürı mahkeme iki tarafı bir kere daha 
dinledi, mesele karara kaldı 

Otoülobil yarışı davasına ait mc

hakeme~·e dün sabah Sultanahmet 
birinci sulh hukuk mahkemesinde 
devam olunmuştur,. 

Mahkemede davacı Sait Paşa 
zade Vehbi Bey vekili Suat Ziya 
Beyle birlikte, dava edilen Samiye 
Burhan Cahit Hanım namına da 
vekili İrfan Emin B. hazır bulun • 
muşlardır. . . 

Dünkü celsede, önce İrfan Emin 
Bey bazı izahat vermiş, kupanın 

hakiki kıymeti hakkında şunları 

söylemiıtir: 

de ayni grupa tabi müsabıklar ol
duğu yazılmış ve bu ilanlar dağı .. 
tılmıştı. Binaenaleyh, herkes gibi 
Vehbi Bey de buna muttali olmuş 
tur. 

Bu sözlere karşı, davacı ve ve
killeri, kupanın kıymeti 10 liradan 
ibaret olduğunda ısrar etmişler, el 
ilanlarına gelince, bunlarda yalnız 
isimler yazılı bulunduğunu, başka
ca bir kayit mevcut olmadığını 

ileri sürmüşler, ayni zamanda ge· 
çen seneki rekoru kırmak mecbu
riyeti olmadığını ilave etmi§lerdir. 

lrf an Emin Bey, bu ıon cevaba 
karşı şöyle demiştir: 

- O halde, mesafeyi kendi ken
dine bozuk bir ole.mobille iki sa -

Sofyada Radikaller 
(Baş tarafı 1 inci sayıafda) 

kongreye fazla bir ehemmiyet ver
miştir .. Türkiyenin, müşahit sıfa • 

tiyle murahhas göndermesi, Bul -

gar dostlarımızı ve kongreye en 
fazla murahhasla iştirak eden ve . 
ehemmiyet veren Fransız radikal -
lerini çok memnun etti. Bulgaris · 

tanda çok samimi hüsnü kabul 
gördük. G~ek başvekil M. Muşa· 

nof cenapları, gerek diğer rical, 
Bulgar - Türk dostluğu hakkında 

samimi kanaatlerini bize kuvvetle 
teyit ettiler. Bilhassa Sofyada de -

rin izler bırakmış olan ve kalpten 
gelen bir muhabbet ve hürmet 

hisleriyle tazim ettikleri Gazi Hz .• 
ne muhabbet ve perestişlerini kuv· 

vetle ve her fırsatta yeniden izhar 
ettiler. 

İsmet Paşa Hazretlerinin Sof • 
yaya geleceği haberi Bulgaristan--da büyük bir sevinç uyandırmış • 
tır. Başvekilimizin Sofyaya gelme· 

- Mükafat olarak ortaya konu
lan bu kupa, ecnebi bir müessese 
tarafından hediye edi!mi§tir. Bi · 
raz tuhaf ve ayıp ol,makla beraber, 
kıymetini iyice tesbit için o müesse 
seden sorduk. Ayni zamanda ne · 
den }apılmış olduğunu da öğren
mek istedik. Bize (gümü§ten yapıl 
mıştıt, hususi tenzilatla 80 liraya 
salın alınmıştır) cevabı verildi. 
Davacı tarafın, kupanın kıymeti, 

on lira olduğu şeklindeki iddiası • 
nın aksi, bu suretle sabit oluyor . 
Bununla beraber, eğer bu İzahat 
kafi görülmezse, ehli vukuf, kupa
ya kıymet seçebilir. 

atte geçen ,kazanmış olabilir mi? sini heyecanla ve sabırsızlıkla bek 
Bu bir kişilik bir sınıfta birinci ol· liyorlar .• 
mağa benezr !. 

Diğer taraftan, kupanın luyme
tiyle iştigale hacet bırakmıyacak 

bir nokta daha vardır. Gerek yarış 
talimatnamesine, gerek beynel • 
milel teamüle göre, müsabakayı 
kazanmak için bir sene evvelki re
koru kırmek ve rakiplerini 
geçmek lazımdır. Samiye Burhan 
Cahit Hanım, gerek geçen seneki 
rek~ru kırmak, gerek rakibini bü · 
yük bir farkla geçmek suretile mü
sabakayı kazanmıştır. 

Y~bi Sait Beyin, yarışa Sami
ye Btırhan Cahil Hanımın iştira -
kinden haberi olup olmadığı hah· 
sine gelin::e, el ilanlarmda ikisinin 

lrf an Emin Bey, "erkeklere mah 
sus kupa,, namı altında bir kupa 
alınmadığını, dolayısile davanın 

mevzuu değiştiğini de söylemiş, 
hakim Celal Fuat B., davacı tara .. 
fa sormuştur: 

- Siz, hangi kupa için davacı -
sınız?. 

- "Erkeklere mahsus kupa,, 
için! 

- İstediğiniz kupanın "erkek • 
lere mahsus kupa,, olduğunu ispat 
edebilir misiniz?. 

Davacı taraf, bunu iıpat etmele
rine imkan olmadığını söylemişler, 
Vehbi Bey, mahkemeye noktai na 
zarını teshil yollu bir layiha ver • 
miş, irfan Emin Bey, tahriren teş. 
rihatta bulunmak salahiyetini mu
hafaza ettiğini kaydetmiştir. 

Neticede hakim Celal Fuat B. 
meseleyi tetkik ederek bir karar 
vermek üzere muhakmeyi 21 ağus 
tos pazartesi saat on dörde bırak
mıştır. 

·········~················································································· 
Londrada beynelmilel 

buğday konferansı 
Cenevre, 16 ( A.A) - Bu~

day ihraç eden başlıca 4 devle
tin İslemesi üzerine Milletler ce-

miyeti umum katibi, başlıca 4 
ihracatçı devletle buğday ihracat 

ve itlralat yapan Avrupa devlet
lerini, QJ ,8 de londrada buiday 

ticareti ve himayesi için beynel
milel bir anlaşma yapmağa çalı
şan konferansa mümessiller gön· 
dermeğe davet etm "ştir. 

Vaşl:-ıgtorı, l 6( A.A) - Zira· 
at narırı M. Valtace Amerikanın 
memnuiyetler için beynelmilel bir 

an!aılma yapılma.iığı takdirde, 
buğday ihracatı için t:ıhsisat 

vermek ~iyasetine tekrar döıme· 
ğe :ıazır olduğunu haber vermiş· 
tir. 

I~. Vallace 11 Avrnpa ile teşri
ki mesai için makul her planı,, 
A 'l1crikanın kabul edeceğini bil

dirmişfü. Yalnıt bu p'inın buğ
day istihsalatmı azaltması ve 
Kanada, Avustralya ve Arjanti
nı m~nun etm esi lazımdır. 

Çalıştırılacak ! 
Serserilik maddesinden İstanbul 

birinci ceza mahkemesine gönde . 
rilen Hüseyinin, iki ay müddetle 
umumi işlerde çalıştırılmasına ka
rar verilrr.iştir. 

[vurr hrtlerladeaf7JI 
Bozuk parası olmıyan 

şirket kişesi 

Ben bir mektep talebesiyim, Üs
küdarda otururum. Son günlerde, 
Üsküdar Şirketi Hayriye iskelesi 
kişesinde karşılaştığım bir mua • 
meleden müteessir olarak ~u satır
ları yazıyorum. Maksadım, muhte
rem gazetenizin llıtüfkar delaletiy 
le Şirketi Hayriye idaresinin dik
kat nazarını celbetmektir. 

Bozuk param bulunmadığı için 
kişeye bir lira vererek paso bileti 
istedim. Ki~e .memuru, bozuk para 
sı olmadığını söyledi. lnandım, li
rayı bir dükkancıdan bozdurarak 
biletimi aldım. Bu, geçen gün ayni 
le gene tekerrür etti. Dün de, böyle 
oldu. Fakat; vapur iskeleye yanaş· 
mış, kalkmak üzereydi. 

Kişe memurunun "bozuk para 
yok!,, diyerek geri çevirdiği lira
yı başka bir tarafta bozdurmağa 
vakit yoktu. 
Lazım olan saatte mektepte bu

lunabilmem için hu vapurla git • 
mek mecburiyeti vardı. Bu sırada 
ki şeye gelen bir yolcu, fakat ,mek· 
tep talebesi olmıyan bir yolcu, u
zatığı lira ile beraber biletini aldı l 
ve yürüdü vapura girdi. 

Şimdi; bir kaç defada karşıla~
tığım bu muameleden, acaba Üs
küdar kişe memuru bir zevk mi 
duvuvor?. 

- Bu kongreye neden sadece 
mü~ahit sıfatiyle gidildi?. 

- Bu suali Bulgarlarla Fran -
sızlar da orada bize sordular. Bu 

gibi birliklere iltihak için Cümhu • 
riyet Halk F ırkaıı kongresinin ka 

rarı lazımdır. Kongremizin henüz 

böyle bir kararı olmadığından mü
şahit ııfatiyle gönderildik. 

Cümhuriye~ Halk Fırkasının 
programına esas olan umdeler, 
diğer Radikal ve Demokrat fırka
ları programlarına nazaran çok 
daha ileri olmakla beraber fırka -

mızın porgramiyle Radikal fırka
lar programları arasmda bazı 
noktalarda, bilhassa demokrasi ve 
içtimai tesanüt prensiplerinde mü
~abchct vardır. 

Bu itibarla söze ve reye karışma 
makla beraber, kongre .müzakere 

leriyle çok alakadar olduk. Bil -

hassa büyük bir hatip olan Mösyö 

Hery(\yu müteaddit defalar dinle
dik ve istifade ettik . 

- Kongrede ne gibi fikirler te· 
zahiir etti?. 

- Ruznamede iktısai buhran , 
işsizlik, radikal f ırkalann meslek

leri gibi bir kaç mesele vardı. Bil

hassa Fransız Radikal meb'uslar , 

iktısadi buhrana çare olarak "Eco· 

nomie dirigee,, usulünü tavsiye et

tiler, ki fırkamız programı, "mu · 

tedil devletçilik,, şekliyle bunu çok 
evvelden derpiş etmiştir. 

- l\lfü;yö Hcryo neden geçikli'? 

- Bulgarlar kendisini ,Bulga • 

ristanın bazı havalisini gezdirmek 

İstedikleri için Filibe - Şipka ta -

rikiyle Varnaya götürdüler. Torpi

toyla gelecektr. 

- Necip Ali Bey avdet etmedi 
"? mı .. 

- Hayır, Varnada bir kaç gün 
kalıp dinlenecektir. 

Amerikada. şehir hay
dutluğu takibatı 

Şıkago, 16 ( A.A) - Polis, 
birçok adam kaçırma vak'aları
nın faiJi o:an haydutlarm Şikago 
civarında olduğunu haber almış· 
tır. Mitralyöı'erle müsellah 30 
pol's otomobili şehı e giren bü
tün yolJan çevirmişler ve Şika
godan çıkan ve giren bütün oto· 
mobilJeri kontrol etmektedirler. 

Petrol ve altın 

Madenleri hakkında ya
pılan tetkiklerin neticesi 

Petrol ve altın madenleri hak

lunda tetkikat ve araştırma yap· 

mak üzere 500 bin liralık bir 

tahsisat kabul cdilmisti. Bunun 

üzerine lktısat vekaleti Amerika 

ve Avrupadan bir takım müte

hassıslar getirtmişti. Mütehassıs· 

lar iki ay evvel işe başlamış:ardır. 

Altın madenleri hakkında tel· 
l<ikata memur heyet Kars ha· 

valisinde dolaşmaktadır. Bu hey· 

etin tetkikatı henUz müsbet bir 
nef ce vermemiştir. Bu civarda 

le sadüf edilen altın madenlerinin 

zenginliği derecesi araştırılmak· 
tadır. 

Pettol tetkikatı için Mardin ha· 
valisine giden heyet iyi net;ccler 
elde etmiştir. 

Heyet daha kat'i bir kanaat 
elde temek için sondaj işlerine 

başlamağı kararlaıtırmııtır. Ya· 
kında bu işe başlanacaklar. 

Fransız Reisicümhurunun 
geçirdiği kaza 

Birkaç gün evvel Fransız Re
iıicümhuruoun bir kaza geçirdi-

ğine dair gazetelere bir telgraf 
gelmişti. Son gelen Avrupa pos· 

tasına göre bu kaza şu yolda 
cereyan etmiıtir: 

Albert Lebrun bir müddetten 

beri tatil ıamanını kendisinin 

doğduğu ..Mercy-le·Haut kasaba

sında geçiriyordu. Geçen gün 
Fransız ReisicUmhuru yanında 

kalemi mahsus müdürü M. Mag· 
re oICluğu lialde Mectz şe rine 
gitmişti. Albert Lebrun bu şe· 

birde belediye dairesinden çıka

rak biraz yaya geımek istemişti. 

Eu sırada bir bisiklete binmiş 

olan birisi kendisine çarpmış ve 

Reisicümhuru yere düşürmüştür. 
Reisicümhurun batı hafifçe ze· 

delenmişse de gene kendi ken

dine ayağa kalkmıştır. Sonra be

lediye dairesinde bırakmış oldu

ğu otomobiline binerek Mercy · 

le·Haut kasabasına dönmüştür. 

Ertesi gün Albert Lebrun yaya 
o'arak uzun bir gezinti yapmış· 
tır. 

Bombayda su taşnıası 
Loodra, 16 ( AA.) - Bombay· 

dan Times gazetesine bildirildi· 

ğine göre Broach mıntıkasında 

suların tatmasından c!olayı 4,000 
kişi açıkla kalmışlardır. 

Nerbadda sahillerinde bu'unan 

köylerin hemen hepsini sular gö· 
türmüştür. 

Baroach'ta ik'ıi polis olan 3 

kişi sulc.rın hi:cumuna maruı ka· 

lan halka yardıma giderken bo· 

ğulmuşlardır. Birçok hayvan da 
boğulmuştur. -----
Mısırda kredi fonsiyesi 

Kahire, 16 (A A.} - Yüzde 
3 faizlı ve ikramiyeli Mısır kredi 
fonsiye tahvillerinin dünkü çe· 
kilışinde: 

1886 s~nesı tabvillerinden 
340 595 numara 50.00o frank. 
1903 senesi tahvillerinden 609.401 
numara 50.000 frank, 191 l s~nesi 
tahvillerinden 215.010 numara 
50.UOO frank ikranıiye kaıanmı~ 
lardır. 

Muhteli 
Belçika , Yuna 
Fransız mahke 

lerinde işler 
Türk - Belçika 

memleketimizdeki işlerini 
miı ve bu suretle on senede 
memleketimizde faaliyette 
nan Belçika ajanları ve kiti 
memleketlerine gitmişlerdir. 

Belçika mahkemesinde264 
vaya bakılmış ve karara hail 
tır. Türk - Yunan mahkerıı 
bu ayın yirmi dördünde sekiı 
müddetle yaz tatiline batlıY' 
tır. 

Yunan mahkemesinde ti 
kadar binlerce dava iptal " 
çok davalar hakkında k•r•r 
rilmiştir. Şimdilik 150 kadar 
va evrakı eldedir. Yunan ıt1• 

mesinin de gelecek mayıa ni 
tine doğru mesaisine nihayet 
receği tahmin edilmektedir. 

Türk - Fransız mahkerıı 

memleketimizde mesaisine rıİ 
yet verecek en son mahke 
Çünkü bu mahkemede hale" 
hibreye havale edilmi! mühİ 
dava vardır. 

Bunlar arasında en müb' 
Adanadaki Çukurova da\' 
Ovada tetkikat yap.mak ü:ıer' 
lemenk hükumeti sabık zira•• 
zırı ehlihibre olarak tayin 
miştir. 

Nazır yakında memleket' 
gelerek Adanaya gidecek ve 
runu verecektir. Fransız ma 
sinin daha iki sene kadar çal 
ğı tahmin edilmektedir. 

---~-----------_,) 
Gandfnin oru 
devam ediyot 

Puna, 16 (A.A.) - G 
yeniden tutmağı kararlaştı 

oruca öğle iiıeri başlarO 

Gandi, umumi emniyeti kol, 
tedabiri olarak lcvkıf olun•~ 
ait haklar kendisine verildi~ 
takdirde bu oruca ölüociye ~ 
devam etmek niyetindedir.~ 

Gandi'nin hazırladığı y• 
gazetelere göndermiyc cft 

etmesine müsaade edilmeaıe 
dolayı gücendiği söylenmek1 

Gandi'nin muhabirile bv . 
konuşmasına izin ver:lmedit 
rivavet olunuyor. 

Gandi hapse konduktıP 
Bombay hükumetine gönde 
beyanatında diyor ki: 

Benim asıl hayatımı 

eden eserime devam tt 
müsaade verilmedikten 
hayatın benim naıarımd• 
ehemmiyeti kalmu. 

Bir kayığın bomba/afi 
Leysdouon, 16 (AA.)--:: 

dovn (Ahepey adası) pl•J 
larında denizde bomb•' 

b. ti 
manevralara yapan ır 

t 

• 4 L 1 k - kO&J nışangaıı o ara açıia ~ 

bir şamandıra zannedere, 
kayığın üzerine bombal•r1 
tır. Kayıkta bulunan 17 'f 
da bir kız ölmüştür. 

Kasayı açarak·· 
d~ 

Büyükderede eczacı ~-,,fi 
yin yanında çalışırken k~:e ~f 
rak 31 lira çaldığı kaY~1 t'~I 
keme edilen Abdullah, ' f".J 
k . . hk ı·nd~ 
ancı ceza ma eme• " 

nedamet getirerek suço~, ~ 
dolayısiyle, altı ay yer• 
hap:ıe mahkum olmuttur• 
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it Bir Elmas 

?rkiye Yüzme birinci-
lıkleri yarın başlıyor 

Dört asır cinayet
lere sebep olarak .. 
Londrada geçende 200 

bin liraya satıldı 33 'türkiye ~. b. . Tw• 
~~ak yuzme ırıncı ıgı 

Qıe haları yarın Büyükderede 
b,·.. iYuzunda yapılacaktır. 

·•rı .,.k but cı 1 miisabakalarına is-

zülmüştür. eu derer.elerden yalnız 
81.40U, 1500 metrelerin re\coru 
932 Türkiye birinciliği rekorla· 

Viyana, 16 - Havsburg hane· 
danından Arşidük Jozef Londra 
elmas konsorsiyomuna meşhur 
( Golkond) elmasını iki buçuk 
milyon franga satmıştır. 

Fevkalade temizlikte ve güzel· 
Jikte olan bu mücevher yetmiş 

altı krat büyüklüğündedir. 

i\' Ankara, lzmir, Bandırma 
Oca }' 

tktcd~ 1 mıntakaları ittirak 
o11ı ır, Hu mıtakaların şam· 

arı •eh . . 1 • . 'ab k ,. rımıze ge mışlerdır. 
~ka alalara saat 13 te baş-

. tır M·· b k . tak • usa a a saatlerıle 

ı,t edecek mıntaka :şampi· 
•nın · · 1 <oo ısım eri şun'ardır: 

1e ~at Metre Serbest 
rar~ I 13 - AbduJıah (Ankara) 
ar dl (~mir) Orhan (lstanb'I:) 

1111 le; andırma) lsmaıl (Koc.:elı) 
niJıı ~•t O Metre sırt i.istü 
·et hatt~ 3,10 - Aazmi (Ankara) 

} ş •rı Oımir) Orhan ılstan ot111l (Bandıma) Ali Hay· 
0 cacli). 

•at tie~re kurbağlama 
f (1 • " O - Alp ( Jımir ) 

·hill' :ııa) ytanbul) Hüseyin (Ban
~ Usuf (Kocaeli •. 

Sc . Metre serbest 

i:t ı 3,30 - Ras=m (lzmir) 
ere a) ~s!anbulı Mehmet (~ a ı· a•J 4Qulı Haydar (Kocaeli). 

~•t Metre serbest 
) ,c\:3,40 - Abdullah ( An
Ali ~ (lznıir) Mehti ( Istan· 
(1( •man (Bandırma) Is· 

0 cacli) 

'iı~t 13.ss ~ 4X200 bayrak 

soo 
14 

"'~tre serbest 
) ~ ~ l O Abdullah (An· 
1 s 'b9'?1 (lzmir) Toma tlstan

' rı ( B ~ı·) andırma ) Ihsan 
1. 

•t 14 
b ,40 - 100 - ~00 • J 00 

~t 17rak yarışı) atlamalar. 
et ,SO - Rasim (lzmir) 

/. Ustan bul) 
~,~ ~ • .y. 

Ilı 'tndan anlaşılacağı ilzere 
L 11ıtak J 
"''""' a ar müsabakaların 

,..•ııa . t· k . C 11 ıra etmemekte-
' bit· cçcn sene yapılan Tür
·• ıııciJiklcri rekorları şöy-

lQo ltekorlar 
1betr 

) 10() e serbest: 1, 17,5 (ls-
btal) illet re ıırtüstir: 1,42, 1 
blll) 

4 
200 serbest: 2,58,4 

bıaı) 00 serbest: 6,3 J ,4 
btal) 

1
8-00 serbest: 13,40,2 

btal) .;~o serbest: 26,22,41 
s:I). Utk bayrak: 7,55,4 

J tı •c 
. )6ı ne Yalnız Alp B. (lz-
1)oıııu • l!letre kurbığ'lama 
~ t)111~~nu Istabullularm e

'llıd f ı. Fakat bu seneki 
~Oo' Yiiı metre kurbağ· 

'clu 1llctr ~ Ilı~ .. : kur bağ'lamıya 
k • \>u dı;runüyor. Bakalım 

r,,'ı.ıı,c ~. d. iampiy·nkı
h,,tııt t 8 mı? 
~ 'Clca. U11u d · 
~~"'("•kir k a •taret edelim 
t kil'c b~ .orlar geçen sene· 
tk,. ırıocjJ•w. .. b k 

ı d ~"ti,, d ıgı musa a a· 
eı.·ı • ır r·· k' '-~ •

1 dir • ur ıye rekor-
~ bttl'f · lstanbul ·· ·· ·· ı 11...I ı yuzucu e· • ,_ ın·· 

~t'tt~ Çok ~5ilbakalarda bu 
~ 1~ iki h ıtrnıflardır. 

1tıt 1_ aft 
tt '"• b· . a evnl yc.pı· 
1,32

1111
1
2 ~rınt.iliklerinde, 100 

b'iİ6 d, 2~ ve l 00 sırt üs· 
6 '"'' 3 •ırt 2,53 te 200 
.~gd .42 8 d 
~ a ıs ' e 400 ser-
~ b10o ' b 00 serbest 27,58,4 

'l'"•k t:·nak 13,32,5 de 
6,32,4 te yü· 

rından f aıladır. Bunun da sebe
bi geçen senenin 400 ve 1500 
şampi}onu Salımin bu seneki 
resmi müsabakalara girmcmesi
d r 
Eğer Salim bu müsabakalara 

girebilmiş o'sa idi bu rekorlar-
da hayli fark göı cccktik. Nite
kim bir hafta evvel yapılan Ya-
kıt müsabakalarında başta Salim 
o '. mak üzere birçok yatıflarda 
yukardaki derecelerden daha 
iyi neticeler alınmıştır. Mese~a: 

1 00 metreyi mıntaka tampivo· 
numuı Orhan oey J,10,2, 400 
metreyi Salim bey 6, 14,2 de 1500 
metr~yi yine SAlım bey 26,06 da 
yüzerek yeni bir rekor yapmağa 
muvaffak olmuılardır. 

933 Türkiye birinciliklerinde 
yüzücülcrmizin bu rekorları da 
kırarak dünyı.t rekorlarına 
daha çok yakınlaımalarını te-
menni ediyoruz. 

Beşiktaş futbolcuları 
Varnaya gittiler 

Vuku bulan davet üzerine Ee
şiktaş futbol takımı dün akşam 
Çar F erdinand vapuru ile Var
naya hareket etmiştir. Siyah -
Beyazlılar orada kral kupası 
ıampiyonu olan Şipçenski Sokol 
takımile iki maç yapacakhr. 

Bu Maçların ilki -cumar-
tesi, ikincisi pazar günü ya~11la-

caktır. Bu maçların revanşı da 
ey 1 Ulde şeh:-imilde olacakhr. 

Beıiktaş takımının en mühim 
uzuvları malüm olduğu üzere 
henüz Rusyada bu'.unmaktadır
Jar. 

Bu itibarla Beşiktat takımı 
Vefa ve Süleymaniyeden birkaç 
oyuncu alarak takımı takviye 
etmiştir. Heyete Aptülkadir Bey 
riyaset edecektir. 

Beşiktaş takımının bu maçlar
da şu tertiple sahaya çıkacağı 
anlatılmaktadır: 

Sadri 
Adnan Ruhi 

Süleyman Nuri Tahir 
Nizam Cabit Faruk Muzaffer 

Beşiktaılılar orada ancak bir 
hafta kalabilecekleri için Roman. 
yadan vuku bulan başka bir da•eti 
kabul edememişlerdir. 

Beyaz • siyahlılara muvaffaki· 
yetler temenni ederiz. 

Bir profesörün Çinde 
tetkik seyahatı 

BerJiu, 16 (A. A) - Clıarlot· 

tenberg' deki politeknik mektebi 
muallimlermden olan ve Çin mi
marlıj'ı sahasında beynelmilel 
bir şöhrete sahip bulunan pro
fesör Boerschmann ( Kanton'a 
gitmiştir. Profesörün bu seyaha
tinden maksat, Çinin cenup kıs-

Bu büyük mücevherin kendi· 
ne mahsus bir tarihi vardır. Bu 
mücevher onaltıncı asırda bir 
lngiliz mücevherat arayıcısı tara
fından kıymetli taşlar çıkarılmak
la meşhur olan (Gol Kond} şeb· 
ri civarında bulunmuştur. Fakat 
bu adam bir lngiliz müessesesi 
hesabına çalıştığı için fevkalade 

kıymeti haiz olan kıymetli taşı 

gizlemiştir. Sonra bir arkadaşına 
bu sırrını söylemiş, birlikte bu 
taşı kaçırmak için teklifte bulun· 
muştur. 

Fakat bu adam da elması 

kendi almak için arkadaşmı öl
dürmüı ve kaçmıştır. Polis takip 
etmiş, katil sebebini bilmeksizin 
caniyi bulmuştuz. Bu defa Tur· 

oer isminde olan cani elması 
gizlemek için yutmuş, fakat yu
tar yutmaz kendisinde vahim 
ağrılar hissetmiye başlamıf, ni· 
hayet bir saat sonra ölmüştür. 

Bunun üzerine T urnerin zehirlen
diği zanno'.uomuştur. Doktor fet
hi meyil ameliyesine lüzum gör
müştür. 

Ameliyatı yapan operatör elma· 
sı ölünün arklannda bulmut· 
tur.Bunu almış, giılemiş bir müd
det sonra Heury Mekol isminde 
bir İngiliz tüccarına niıbeten 
kıymetinden aıağı bir fiyat ile 
stamıştır. Bu adam da kıymetli 
elması işleterek metresi olan bir 
dansöze hediye etmiştir. Bu ka-

dın Hindistandan lngiltereye gi
derken yolda kaybolmuştur. Ta· 
bii elmas da beraber ortadan 
kalkmıştır. Bir daha bu elmastan 
bahseden kimse olmamıştır. Ni· 

hayet 1849 tarihinde birgün 
Fransız tebaasından olan orta 
halli bir adam bu elması Ingil
terede bir lorda göstermittir. Bu 

adamın hali fÜpheyi davet ettiği 
için polise teslim olunmuıtur. Fak at 

polisler bu adamın bulunduğu 
otele geldikleri zaman kendisini 

yatağında öldürülmüş bulmuşlar· 
dır. Bundan sonra elmas yeniden 

kaybolmuştur. Üç sene sonra, 
(1870) tarihinde, bu elmas Ams· 

terdamda bir mücevheratçının 
elinde görülmüştür. Uu adam da 
meşhur elması Habsburg hane· 
danından bir arşidüke satmıthr. 

işte son günlere l< adar bu ai
lenin e(inde kalan bu elmas şim· 
di iki buçuk milyon frank, yani 
tahminen iki yüz bin Türk lirasına 
satılmış bulunmaktadır. 

mındaki ayaletJeri dolaşmak ve 
ıeski devirlere ait binalardan he· 
nüz belli o '. mıyanları ortaya çı· 
kırmaktır. Eski eserler ve mi· 
marlık alemi, profesörün bu se
yahatinden çok değerli neticeler 
beklenmektedir . Hitlerin yanında bir kaza 

Bir yol kazası 
Nantes, 16 (A.A.) - Son 

derecede hızlı giden bir moto· 
siklet, yolunun üzerinde karşısına 
çıkan bir otomobile çarpmıştır, 
Motosiklette bulunan iki ltalyan 
ağır surette yaralanmıı ve has
tahaneye götürülürken 6ımiişler· 
dir. 

Bercetesgaden, 16 (A.A.J -
Başvekil Hitler'in arabasına re-

fakat eden otomobil bir kazaya 
uğramııtır. Başvekilin yaveri ka· 

fatası yarılarak ağır surette ya
ralanmıştır. Baıvekilin luzkarde· 

şine birşey olmamış ve yeğr.ni 
ile diğer bir kadın da hafif su
rette yaralanmışlardır. 

Bir ltal}ran muharririn 
Gazi' ye hayranlığı 

" Türk milleti onun sayesinde yeniden zamanı
mızın büyük milletleri sırasına geçmiştir 

Paristc mi.inteşir "Le l\fois,, is -r hisseder. Onda istikbali temizliyen 
mindeki siyasi ve içtimai mecmu- temiz bir kuvvet vardır. Kemal 
anm son numarası, Gazi .Mustafa dedi ki: "Ben Türk milletini, her 
Kemal Hz. hakkında mühim bir cihetle modern, fakat Avrupahla • 
makaleyi ihtiva etmeh'tedir. l\Iaka rın kusurlarını taşımıyan bir millet 
lenin muhaıTiri, Gazi hakkında yapmak istiyorum..,, Onun için, 
büyük bir eser hazil'lamakla meş - maddi istiklal harbini kazandıktan 
gul olan İtalyan muharriri J\fr. An· sonra, diğer bir harbe baıladı • 
tonio Anfante'dir. Bu makalenin ~ ov. ~ 

~ 
Bu harp, fikirlerin tam bir hür • bazr kısımlarını aşağıya nakledi -

yoruz: 

"Mustafa Kemalin en büyük 

kuvveti kendi kanını ve askerleri
nin kanını ecnebi bir düşmanla 

çarpışmakla feda ediıidir. Fakat, 
parlak muzafferiyetlerden sonra , 
gerek Akdeniz ,gerek Aıya taraf • 

)arından memleketin hudutlarını 

geniıletmek mümkün iken, onun, 
cengaverliği bırakıp kılıcını kını-

na sokarak yeni kanunlar ilham et
tiğini görürüz. Bu itibarla Kemal 

bir çok garplı siyasi adamlara ders 

vermektedir.: Onlara idareyi gös
terir, ve bu ders, pek müstesnadır. 

Mustafa Kemal, siyasi ve 

diplomatik bir ketmekeş arzeden 
Avrupa ile asgari bir temastadır: 

Bu asgari temastır ki ona, sükun i
çinde, kültüre çalıımak, ona en 
büyük ehemmiyeti vermek imka -
nını verıyor. 

Avrupaya yayılan maddiyet -

perestlik dalgası onu alakadar et
miyor; onun hayat anlayışı başka 

türlüdür, ve bu anlayış mutedil bir 

riyet ve istiklalini temin içindir. 
Gazi gene der ki: "Ben, mümkün 
olduğu kadar az siyasetçilik yapı
lan, ve her ferdinin çalııtığı bir 
Türkiye istiyorum.,, Onun en bü • 
yük azmi, Türk vatandatını, diğer 
memleketin adamlarını model it • 
tihaz etmeden, modem ve mütc • 
kamil bir adam yapmaktır. Gazi, 
"Garp medeniyeti karşısına bizim 
öz eserimiz olan bir medeniyet ko
yalım, ve bu yeni medeniyetin 
kuvveti, yeni bir alemin ba,ıangı
cı olsun, hudutların dıtına ta§ıın.,, 
diyor. 

Mustafa Kemal, bu cümle ile i· 
fade ettiği manevi birinciliğin 
maddileşmesinin teminine başla • 
mışlır. 

Gazi, yaphğ; inkılap!arJa, o ka• 
dar kat'iyet~o kadar tereddütaüz. 

lük göstermittir ki, onu ilham eden 
iman hakkında en ufak şüphe bile 

mevzubahis olamaz. Hareketlerin· 
deki bu sür'atli, bu temiz ve ber • 

rak kuvvet sayesinde Türk milleti 
zamanımızın büyük milletleri ıı .. 

rasına geçmiştir. kuvvet üstüne İn§a edildiğinden, 
muhakkak ki daha büyüktür. 

" Mustafa Kemal, büyük bir 
cenk adamı ve hakikaten kuvvet-

Gazinin Türkiyesi, sağlam bir 
zemin üzerinde ya§ıyor ve faali -
yet gösteriyor. Türk milJetinin göz 

li olduğu için "kuvvet,, ten nefret leri ve fikri, semaya değil, istikba. 
eder; arazi fetihlerinin adiliğini le, yarına dikilidir ... 
.......•.................................•........ ,. 

Ankara Mektepler AJ;~·5~;~;·· ......... . 
Komisyonu Riyasetinden: 

1 - Gazi Terbiye Enstitüsü ve Gazi Lisesi paiisİyonunun se

nelik erzakından bir kısmı 7 • 8 - 933 tarihinden itibaren kapalı 
zarf usulile ve 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

2 - Talipler ~attnamelerini ve ayrılan partileri görmek üze· 

re Cumadan maada her gün saat 17 ye kadar mektep mubase· 

besine müracaat edebilirler. Talep vukuunda tahriri malumat •e
riJecektir. 

3 - Talipler ihale günü o'an 29 • Ağustos - 933 salı güoQ 

saat 15 de % 7,S teminat ah.çeleriyle veya muteber bir banka 

mektubu ile birlikte Ankara Mektepler Muhasebeciliğinde top

lanacak olan Mektepler Alım Satım Komisyonu Riyasetine mü· 

racaatları. (3826) 

Adalar Malmüdürlüğünden : 
Satılık ev: Büyükadada karanfil mahalles:nde eski Daska

los yeni oltacı sokağında 52 N. iki oda, bir bela, kuyu ve 667 
metro bahçesi vardır. Satış bedeli peşin olmak {artilc kıymeti 
633 lira 55 kuru~ olup 27/8/933 pazar günü saat on dörtte Ada-

lar Malmüdürlüğünde satılacaktır. (4DS 

inkılap Liseleri Müdürlüğünden : 
Bakalorya ve sınıf ikmal imtihanlarına Eylulün ikinci cumar

tesi gününden itibaren başlanacağı talebelerimizin malumu ol· 
mak üzere ilan olunur. (6459) 

lstanbul Mıntaka San'at Mektebi 
Müdürlüğünden: 

ikmal imtihanlarına iki Eylülde başlanacak yedi Eylülde 

bilecektir. Taşradaki alikadarların Eylül başında mektepte bulun• 

maları lazımdır. (4042) 



i Istanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Iürk Hnoninı ~irkelin~e~ 
) Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan 
İ olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolarımız 

::a~:ı~:aç:::ı~: Kristal loz ~eter: n Kilosu 36, 7 s ~nn~ıklo Küp ~e~er~n Kilosu 39 ,so Kuru~tur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak sip 
rişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek Üzere derhal gönderilir. Depodan itib 
ren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. S 
pariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin tamaını 
peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : lstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf 
adresi : Istanbul, Şeker Telefon 

Han. 
No. 

No. 40 - 30 . Telgraf 
24470. 

Muallim Mekteplerine ve Türkiye Ziraat 
· Bankasından : 

Deniz YolJarı işlet 
ACEHTALARI : 

Liselere, ortamekteplere 
meccani talebe 
kabul şartları : 

Maarif Vekaletinden: 
Muallim Mektepleri 

Bu sene Muallim •Mekteplerinin dördüncü, beıinci ve altıncı aı· 
nıflarrna müsabaka ile talebe alınacaktır. 

1 - Müsabakalar 9 Eylülde Muallim mektepl~rinde, muallim 
mektebi bulunmayan Yİliyetferde Maarif idarelerinde veya orta· 
mekteplerde bir kom:ıyon huzurunda tahriri olarak yapılacaktır. 

Binaenaleyh muallim mektebine firmek ıstiyenlerin bu ma· 
kamlara müracaat etmeleri 1i1.1mdır. 

2 - Muallim mektebine girmek ıartl111: 
A - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak "Türkiye hari· 

cinden girenlerin Vekaletin müsaadesini almak şart.,, 
B - Yaşı on beşten küçük yirmiden büyük olmaması. 
C - Orlamektep mezunu veya lise sınıfları talebesinden 

o'ma~<. 

D - Uzvi kusurları bulunmamak. "Pepeme, kekeme, kör, 
sa · ır, şaşı, topal, çolak, Ye kambur o!mamak.,. 

E - Trahom, verem gibi sari ve müzmin h11talıklardan safim 
o' mak namzetler kat'i ve nibai o :arak mektep doktorlarınca mu
ayene edilecektir. 

F - Tahsil vesikası, hüviyet cüzdana ve çiçek aşm vesikası 
ibraz etmek. 

3 - Her muallim mektebi için bir mıntıka tesbit o!unmuş
tur. Muallim mektep!erine ancak kendi mıntakalanodan talebe 
alımr. Bu mıntakalar ıunlndır: 

Adana erkek ve kız muallim mekt~pleri için: 
Elaz:iz, Malatya, Kayseri, Sını, 
Seyhan, Ayıntap, Diyanbekir, Mardin, Maraş, Siirt, İçel, 
Urfa, 
Balıkesir Erkek Muallim mektebi için : 
Aydm, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Denizli, Kütahya, Maniıa, 
Muğla, 
Bursa Kız Muallim mektebi için : 
Balskeıir, Bo!u, Bursa, Bilecik, Kütahya, 
Edirne Erkek Kız Muallim mektepleri için J 

Edirne, KırkJareli, 1 ekirdağ, 
Erzurum Erkek MuaUim mektepleri için : 
Heyazit, Erzurum, Erzincan, Karı, Muş, Van, 
lstanbul Erkek Muallim mektebi için : 
Bolu, lstanbul, Kocaeli, Kastamonu, Zongulc!ak, Sirop 
lslanbul Kız Muallim mektebi için : 
lıtanbul, G iresun, Ordu, Sinop, Zonguldak, S;ımsuı , i\"ıasya, 
Kastamonu, To~at, Çoruh, Erzurum, Beyazıt, Erz . nc.ı~, Gjmü 
4ane, Karı, Trabzon, 
lımir Erkek Muallim mektebi için : 
Antalya, Burdur, Isparta, lzmir, 
lz:mir Kıı Muallim mektebi için: 
Antalya, Aydın, Burdur, lıparh, lzmir Dtn:ıli , Ma'l'lis-, Muğla. 
Konya Erkek Muallim mektebi için : 
Afyoo.ıkarahisar, Çankırı, Eıkişebir, Konya, Nığde 
Konya Kız Muallim mektebi için : 
Ankara Afyonkarabisar, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kon· 

Zafiyeti umumiye, it·F f 1 tahsızhk ve kuvvetsiz- os at 1 
ilk halltlnda bUyUk 

f aide ve tesiri 
görUlen 

Ankara'da Umunı Müdürlük servisluinde istihdam edılm ek 

iizere altı şef namzetliği için 26 • Ağustss • 1933 cumartesi günü 

sabahı saat do~iuzda Ankara ve fstanbul Ziraat BankaJarında bir 

musabaka imtihanı açılacaklar. imtihan neticesinde muuffakiyet 

ibraz edenlere gösterecekleri ehliyet ve liyakatleri derecelerine 

göre yüz kırk liraya kadar maaş verilecektir. Musabakıya iıti

rak edeceklerin Mülkiye veya Yükıek lkhsat ve Ticaret Mek~ 

teplerinden veyahut Hukuk Fakültesinden ve bu mektep!erin· 

ecnebi memleketlerindeki muadillerinden mezun olmaları lazım
dır. 

imtihan programını ve sair şartları havi izahoameler Ankara, 

lstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından tedttrik edilebilir. Talip

ler bu i7.abnamelerde yaz:th vesikaları bir mektupla beraber An· 
kara'da Ziraat Bankası Memurin Müdürlüiüae nihayet :lO·Ağustos . 

933 akşamına kadar göndermek veya bizzat Y~rmek suretiyle 
mtıracaat etmiş bulunma11d1r. 'CJ21) 

Kadıkô) l\opruba~ı Tel. 
S irkcci ~hihürdar zade 

Telefon ; 2~:"40 

Mersin Postası 

ANAFAR1 
vapuru 18/8/933 cuma 
saat onda idare rıbtırıı1 

kalkar. Gelibo!u ve Kuş• 
na yalnız: dönüşte uğrar. (~ 

.............................................. 
~~sAoii<z.A:i>E:.8i;;d 
ii VAPURLARI 
U lzmir sür'at postı* 
~ Sakarya Vap 

ü Cumarte i 
:: Saat tam 18 de 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!~~~~ :: 

~ Doğru lzmire H• ya, Niğde, Kırşehir, Yozgat, 
Sivas Erkek Muallim mektebi için : 
Amasya, Ankara, Kırıehir, Çorum, Samıuo, Sivıs, Tokat, 
Yozgat. 
Trabzon Erkek Muallim mektebi için: 
Giresun, Ordu, Gümüıbane, Çoruh, 
4 - lkmalli talebe müsabakalara alınmaz:. 
5 - Muallim mekteplerinin talebe kadrosu tahdit edilmi, bu· 
Junduğuodan kazananlardan hepsinin kabulü mümkün o! mıya· 
cak. Ve kazananlar kadrolarm müsaadesi nisbetinde ve dere· 
ce ııraıile mıntakalarında bulundukları muaUim mekteplerine 
yerleştirilecektir. 

6 - Musiki muallim mektebinin kabul prtları ayrıca i:an 
edılecektir. 
Lise ve Ortamektepler : 

1 - Bu sene liıe ve ortamekteplere 915 numaralı kanun 
mucibince müsabaka ile meccani leyli talebe alınacaktır. 
2 - Müsabakalar 9 Eylôlde Viliyet merkezlerinde, liselerde liıe 
bulunmayan yerlerde ortamekteplerde ve her ikisinin bulunmadıiı 
viliyetlerde Maarif idarelerinde, lstanbul'da Kabataı erkek ve 
Erenköy kız liselerinde yapılacaktır. 
3 - Kabul şartları: 

A - Türk olmak ''Ecnebi tabiiyetindeki türkler vekiletlt.n 
müsaade alırlar. 
B - Lise ve ortame!<tepler talimatnamesinin her ıınıf için 
tesbit ettiği yaş halları içinde bu'unmak. 
C - Fcc'cncn ve ıul.an hasta, maliıf u1'at ve 1 usurları 

olmamak, 

D - Ve.iıi kendisini tahsil ettircmiyecek kadar fakir, ~u'unmak 
E - Yapılacak müsabaka imtihanında kaunmak 
F - lkmalli bu!uoınamak. "A ve B şartlan nüfoı teıl<crcsi 

' C şartı meUrp • bulunmadığı takdirde · ımt haran yapılacağı 
hükfımeı c!oktoru tarafından icra olunacak muayene net i crsın· 

de verilecek raporlar E şartı idare mec.isi mubatasile F şartı 
mektebinden alınacak vesika ile tahakkuk ettirecektir. 

4 - Taliplerin 7 Eylül akşamına kadar lisr, ortamektrp1ere 
veya Maarif idarelerine müracaatları lazımdır. 
5 - Bu ilanla kabul şartları ve imtihanların sureti :cnsı 

bildirilmiş olduğundan bundan ıoora vuku bulacak müracatlara 
cevap verilmiyecekttr. "4161,, 

H :: Fazla tafsilat için S .. 
iİ Meymenet Hanı altında 
!i tahj'a müracaat. T elefoo: 
~i (64 
:l:: ::: :::::: ::: ::::: ::: :::::::: :: : :::: :: : : ::r 

.. ..... . ::······ i Şehitlerini Zi!l 
·• 7 EYLUL. 
!i il' / g Gülcemal vapur- J 
:: .... , ............................... ~ 

satılıt• 



• 
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Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
• 
ıraat ve Baytar Fa"' 

kültelerile Yüksek 
<'rman Mektebi 

Kayıt ve kabul şartlan 

Leyli ve Nehari 

FEYZİA Tİ LİSELERİ 
Kız &kek 

Arnavutköy'de • Çlft•araylarda 
Ana sınıfını, ilk kıemı, ort:ı ve lıse aınıflarını havidir. Teclris ve terbiye usullerinin ciddiyet ve mükemme

liyeti ile tanınmıt olan müeuese lstanbul'un en cüze) yerinde kain ve her tür!ü sıhht t•rtlan haizdir. 

Gayret ve muvaffakiyeti görillen talebeler için mektep bütün tahsil devrelerine ait 
kolaylıklar ve imtiyazlar temin eylemiıtir. Zi 1933 dera seneai için Ankara ''Ylikıek Ziraat Enıtitilıü,, 

.::,•t Ye Ziraat Sanatları Fakllltesine 5 kız ve 45 erkek olmak 
lto!. O e ''50,,, Baytar FaküJtesiae Kız ve Erkek "50,, , Yüksek 
~ 111:

111•11 Mektebine 1130,; talebe ahnacakhr. MOe11eıe leyli ve 

Leyli ücretlerinde çok esaslı tenzilat vardır. 
Mezuniyet ve Umum sınıflara alt ikmal imtlhanlar1na 2 EylUlde ve 

derslere 11 EylUlde ba9lanacakt1r. 
ıJll c~aidir. 

Kabul şartlan şunlardır 
Kayıt ve yeniden kayıt muamelesine batlanmııbr. Cumartesi, pazarteıi, ça11amba rünleri saat 10 dan 

18 e kadar müracaat olunabilir. iıteyenlere mektep tarifnamesi ıöndertlir. 

1 - TOrkiye Cumhuriyeti tebaasmdan olmak. 

2 - Liıe bakaloryasını vermiı bulunmak. 
Telefen: 36210 

3 - Y •ıı 17 den aıağı olmamak. 

te 4 - Bu meılıklerin icap ettirdiii bedeni kabiliyete malik 
.., h~ıtalıldardan Hlim olmak, "tam teıekküllti ha1tane 11bbat 

,mıııımıı•ııımıııı~mımıııD Nişantaşında tramvay caddesinde kendi mülkü olan binada -llllıııııııııı. 

Kız f • L• • Leyli 'W •tı raporile tevıik olunur. 

detr 5 :-: Tahıil leyli ve meccani oldujundan ıtaj veya tahıil 
lia eaının ort11ında "arız olacak mazeretler dolayııile tahıille
'-' devam etmek imkinını kaybetmiı olanlar mDıteına olmak 
ltr re,. ıtaj YeJa mektebi terkedenlerin veya cezaen çıkanlan· 
td 111 

hDkOmet tarafından kendilerine yapdan masrafı tazmin 
tıa tcelclerioe dairNoterlikten muaaddak kefaletname vermek"mll-

Erkek . eyzıye ISeSI Nehari 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir. "F eyziye mektepleri cemiyetinin" 

idaresi altında manevi bir şahsiyettir. 

Kazanç müessesesi olmadığından ilcret vesair hususlar hakkında talebesine 
her tDrlO kolaylı;. gösterir. taece verilecek nDmuneye tevfikan,, • 

~&a. 6 - Mahalle ihtiyar heyetinden veya polis merkezinden 
llbal mazbatası ile 4 kıt'a fotoğraf vermektir. 

der 7 - Taliplerin miktarı kadroyu tecavüz edince ıahadetname 
'-lc:celeri ve müracaat tarihleri maaile kabul muamele1i yapıla

ır. 

Mektep, talebenin sıhhatı ve terbiyesi ile ayn ayn uğraşabilmek için azami 
150 leyli talebe kabul eder ve her sınıfta otuz beşten fazla mevcut bulundurmaz. 

Mezuniyet ve ikmal imtihanlarına 2 Eylfılde ve 
derslere 11 Eyliilde başlanacaktır 

Mektebin tarifnamuini isteyiniz. -. 8 - Zir•at Fakültaine girecekler evveli 1 sene Gazi Or· 
~ ~iftliğinde talebe namzedi ııfatile staja tibi tutulurlar. Ta
~-cli •tı~da bulunduğu mDddetçe yemek ve elbise bedeli olarak 
'-t lenne ayda 40 lira ücret verilir. Bu ücretten biç bir tevki-

' ' 1 ıı 1 1 ' 

1 lı ,' ı' 1 1 , ., Telefon: 44039 C••---111 ~111111100 (6153) m 

Y•palmaz. 

z· Bu tartları haiz olup Ankara .. YUkaek Ziraat EnstitOıü,, 
.. :·~Baytar FakOltelerine ye YOkaek Orman Mektebine gir· UCUZLUK 
... ıatiyenlerin .Si e1161 933 tarihine kadar yukandald tartları 

va:etir •etılkalarını bir iıtidaya raptederek doğruca Ankara TEMİZLik 
U.. •e~ Ziraat Enıtitüsü Rektörliliüne müracaat etm.eleri 

••anur. 
S(JR'AT de p Daba fazla mal6mıt almık iıtiyenlere mOracaatleri takdirin-

~~t'!o!sp•e•lct.uı.la•r1İrom .. •n•de•r•ili•r. _________ (3•02111İ4)1.. v A K 1 T 
llatıralar ve it esikalar 
a.. Harp kabine/erinin isticvabı YURDU 
~ ete.r, mDtarelreden aoara, umumi harp meı'ullerinin di-
taı llıdeki iıticvaplannı, reımi ve,ikalan ihtiva etmektedir. 

Harp kabineerinin isticvabında 
~ harp ıenelerinia ve mntareke yıllarının en canı. saf

l'IDı, bu eaerde bulacak, lezzetle, merakla okuyacaksınız. 
600 sayıfalık kitap bir lira 
Daiıtma ıerı VAKiT matbaası 

Kİ TAP 
K 1SM1 

ize Orta Mektebi ÇALIŞMIY A 

Müdürlüğünden: B A ş L A D ı 
R· Kitap, Mecmua, Defter, 

s•ı~d.eki Askeri Depo Binasının Orta Mektep haline geti-
'ı .. 7. 9Çın yapdacak .. ı 1,835,, lira keıifli tamirat Ye inıaıt Makbuzlarınızı ve T ahı 
~ 33 tarilaiaden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf A• 
~ •laekataJ• koaalmuttur. Mllnaka.. 20 - 8 . 933 pazar işlerine ıt bütün iste-
~ laat oa beıte, Rize Orta mektebinde toplanacak Komis· ğinizi Vakıt Yurdu Ki-
S .. ~Pılacaktır. TaHplerin fenni ehliyeti haiz mimar veya k .• 
~\119 olmalan, yahut mimar veya mDbendis iıtibdam ede- tap ısmına verınız •• 

'dair Noterlikten lastikli vesika ibraz etmeleri IAzımdır. Basılıştaki nefaset 
~ lcaaa teklifnameai fU ıeldlde olacaktır. 
~ Talipler bir zarf içine Fenni ehliyet ve1ika11 v~ inpat ·. ve UCUz}ug~ U bir 
dtft"dtrı Yozde yedi buçuj'u niabetinde olmak Ozere villyet 

'Yey 111 Yezneaine yabralmıt nakit makbuzu veya hazine bo· yerde bulamazsınız 
~ 'ttcaı. • deYlet~e muteber bir bankanın teminat mektubunu 

'- ilri 1/ •e Sanayi Oda11na kayıtlı olduklarına ve bir defada 
' oı_ 18 liralık her hangi bir binayı mükemmelen yaptıklarına 
L._ il • •eaikalarıaı koyacaklardır. 
,_, ~lci11ei zarfın içine muvaızah adrellerini havi olmak 
t.... &.. ._ t taahhUt teklifnameaini koyacaklardır. 
~ 1"1rar. latf O~UncO bir zarfa konarak kapatılacak ve üzeri 
~e 

1116 
adan Kırmızı mumla mObOrlenerek, Rize Orta Melr-

... 1. 93! te,elclıil inıaat lromiıyonu Reisliğine, ihale rlinD olan 
" ilttr Pı~ar rOnO ıaıt On d6rde kadar tevdi edilmit bt1· 

1 .._ itfa· Tahplerin proje ıartaame ve ketif e'ralnaı girmek 
"-· e Orta mektebi Müdürlütüne müracaat etmeleri illn 

(4129) 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili haıtalıkları müteha11111 

Divanvolu N. 118 Telefon: 22398 

Sahibi, MEHMET ASIM 

· Netriyat Müdürü: 1. Safa 

V AKIT Matbaası - lstanbul 

Istanbul Kadastro 
Hey' etleri Reisliğinden: 

Eminönü kazası dahilindeki Balabanağa, Tülbentci Hü1amettin 
•e Hoca Gıyaaettin mahallelerinde klin ıayri meabl ,allaran 
l .9. 933 Cumartni .......... itibaren Kadastro tatltlbb ,.,.ı
mafa INı,ı...acalrbr. 

Bu tatbikatta hakkı mllldyet ile berbanıi mlllkDn difer ma· 
haUer Dzeriade haYa Ye geçit hakkı gibi hakları da teıbit edi
lecektir. 

Mezkir mıhaller dahilindeki gayri menkuller de allkadar 
olanlara mllmkOn olabildiii kadar davetnameler de ıönderilecek 
ve bunlar da kendilerinin hangi günlerde hazır bulunmaları Jizım 
ıeleceji ıaıteriJecektir. 

Muayyen ,Onlerde davet olunan veya davetaameleri kendileri· 
ne i .. I edUmemit olanların davetnamelerle birlikte ,aaderilecek 
beyaDDameleri ve imza eyleyerek nOfuı hüviyet cDzclam Ye tapu 
aeaetleri ve diter devlet tab111ndan bulunanlann da haiz olduk
ı.rı tabiiyetlerini mU1addak evrakı reımiyeyi birlikte alarak ma:.. 
halleleri dahilinde bulunacak Kada ıtro poata memurlanna mii
ra caat eylemeleri ve bu malluda kiracı bulunanlana da mOddet 
zarfında mal1abiplerini haberdar eylemeleri IOzumu illa olunur. 

"4101., 

Türkiye Ziraat 
Bankasından : 

Bankamızın muhtelif ıerviılerinde istihdam edilmek üzere yü· 
zer lira maaıla alh11 Gal•taaaray Ticaret inamı ve orta ticaret 
mektebi memurlarından ve ikisi orta ziraat mektebi mezunların
dan olmak Ozere bilmusabaka sekiz memur •baacakbr. Musa· 
baka imtihanı Ankara ve lstanbulda 29 · Apıtos - J 933 tarihine 
m\iaadif salı ıünü saat dokuzda yapılacıkhr. imtihan proıramı 
ve ıair tartları havi izabname Ankara ve lstanbul ve lzmir Zi
raat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu izabnamede ya• 
ulı vesikaları bir mektupla beraber Ankaracfa Ziraat Bankası 
Memurin Müdürlüğüne veya lstarJbul Ziraat Bankası MOdürlüğü
ne nihayet 23 · Ağuıtos - 933 akıam.na kadar göndermek veya 
bizzat vermek ıuretile müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (3920) 

Gazi Terbiye Enstitüsü 
Müdürlüğünden ; 

Gazi Terbiye Enıtitüallne talebe kayıt ve kabul muamelesine 
10. 8 • 933 tarihinde baılanacakhr. Girmek istiyenJerin ıartlar1 
öğrenmek üzere 26 · 8 · 933 tarihine kadar Maarif idareleriyle 
Muallim Mektebi MüdürUiklerine müracaatları. (3870) 
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~~ - Şu tuvaletin durum ft 
Ü ~ · · ~ şunu,düzgünlüğünü veil .. .., .. 
n güzelligv ini siz de be-ii 
il ~ v d. . ? ii 
J gen ınız ya • •• g 

6 - Beğenmemek ka- ll 

1 
ı. 
:a u 

1 

Bo 

29 

bil mi ? Bu tuvalet~~ .. 
iPEKiŞ MAROKEN ~i 

u 

BiRMAN'larından ya- U 
pılmıştır. i! .. 

ROK 
MANLARI 

kuruşa ... 

:: 
:: :: .. :: 
~i 

~~ .. 
:: :: .. .. .. .. 
il .. 

ipekişin bütün ipeklilerinin oldu!lu gibi · il 
M A R ~:z: n ya::=M~.!!':R~:;~., da i k i il 

1 ~ 
.ı !5 

!.:1 Haimnıza getirdiğilliz, hayalinizde yaşaitığınız her 1.1. 

:5 rengi lPEKiŞ kumaşlarında bulabilirsiniz :: 
:: ı: 

Nafıa Vekaletinden : 
19 ve 22 Ağustos 933 tarihlerinde saat 15 de icra edilec• 

olan beşer bin metre mik'ap balast münalcasaları ilam abare k•" 
dar tehir edilmiştir. (4123) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
13887 numaralı kararnameye tevfikan takasla ve paıarhkl• 

"70 X 100,, eb'admda ''6000,, kilo ikinci hamur beyaz kiğıt ı•" 
tan alınacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneyi gördükten sor 
ra pazarlığa ıştirak etmek üzere % 7,5 teminatlarını baınile' 
23/8/933 çarşanba günü saat 15 te Galatada Alam, sahm kO" 

misyonuna müracaatları. (3924) 

Adalar Malmüdürlüğünden ; 
Büyükadada cami mahaJlesinde cami sokağında 20 N. lu b•• 

nede 50 parça ev eşyası 20/8/933 pazar günü saat ondan itibl" 
ren aleni müzayede ile satılacaktır. (4176ı 

Yozgat Vilayetinden: 
Yozgat Viliyetirde yeniden inşa olunacak memleket haıt,

ncsi binası 8 - Ağustos - 933 tarihine kadar 28 gün miiddetl• 
kapalı zarf usulilc münakasaya konulmuştur. 

Bedeli keşfi 120178 lira 90 kuruştur. 
Teklifnameler Ağustosun 28 inci pazartesi günü sırat o~ 

beşe kadar encümeni daimi vilayete makbuz mukabilinde te\'dı 
olunacaktır. 

Talip olacaklar şeraiti fenniye ve projeleri tetkik etme~ 
üzere lstanbul, Ankara Vilayetleri Sıhhiye Müdürlerine ve YoS' 
gat Nafaa Baş Mühendisliğine encümeni daimi viliyete müraca•t 
etmeleri ilan olunur. (3875) H n :: • Si --"-------------------------

:i "' H Eminönü Malmüdürlüğünden : 

il a ış magaza arı ilK~~: 
:: ii 70/2 

Sokağı Mahallesi Mesahası 

M. M. 
Muhammen kıy 

Vra 

· Babıali Alemdar ~99,17 14069 
~i Beyoğlu Istanbul Ankara İzmir Bursa ~~ 70/3 

lı İstikla l caddesi Sultanhamam Necati Bey caddesi Odun paıarı Gaıi paşa caddesi ii 70/4 
il il " 12506 
il " " 12506 

... :::::::::::::··.·································································:······································································· (629 J) • ._ .... •• 70/5 . . ········································-······················· ....................................................................... . ...•... il " 580.99 15251 
Cağaloğlunda mülga Nafıa neureti ile Tayyare Cemiyeti bİ' 

naları arasında bu kerre dört parçaya ayulın yukarda mef~ 
mesaha ve kapı numaralı yazılı arsalar bedeli iki taksitte öd 
mek şartile hizalarındaki kıymetler üzerinden ayrı ayn ka 
zarf usulile 311 Ağustos/933 pcr cmbc gtıntı •at on clörUe • 

lacaktır. isteklilerin muhammen kıymetin % 7,5 ğu nisbetiol 
temi~at mektupları ile teklifnamelerini yevmi mezkürdan e 
Eminönü malmüdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna te 
eylemeleri. (3868J 

-
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l ~ Bİi.N "''~ f\ 

t • Leylt. l'leharl • Kız· Erkek 

lakılip Liseleri 
Ana - ilk - orta ve Lise sınıfları. 

Müessisi : nebi Zade Hamdi 
Kayıt ve kabul muamelesine başlamıştır. Resmi mektepl~ 

muadeleti Maarif Vekaletince tasdik edilmiştir. Güzide ve 111° 

tedir bir talim heyetine maliktir. 
Ecnebi lisanı tedrisatına ilk kısmın son iki sımfandan b•J": 

nır. Derıler haricinde ayrıca parasız lis.m k urslan vardır. Cu~ 
dan maada hergüo saat 14 ile 16 arasmda müracaat olunab~ 

Cağaloğlu Yanık Saraylar Caddesi _________ .. __ '6460-~ 

Ortaköy Ferİ)e Saraylarında 

Kabataş Lisesi 
Müdürlüğündeıl 

\il 
Yeniden talebe kaydile eski talebe kayıtlaranm tecdidi f'P ~ 

melesi 20 Ağustostan 1 Eylule kadar devam edecektir. Ilı 6( " 
imtihanları Eylülün birinden onuna kadardır. Tedrisata 11. İ '"1 
liilde başla'lacaktır. Eski talebe yeni kayıt beyannsmele~iO'ı,I ~~ 
mak ve yeni adreslerini yazdırmak üzere mektebe velilerıle 1, l~I' 
likte geleceklerdir. Bu muameleyi ikmal etmiyenlerin dev• f "-tı 
müsaade edilmiyecektir. Leyli ücret üç taksitte 225 liradır· / "~i 
mur çocuklarına yüzde on tenzilat yapılır. Eski leyli tale!I "ıi11 
yerlerini muhafaza için birinci taksitlerini şimdiden gönder ~)l 
lazımdır. (3876) __A lttif 
~~~~~~~~~~----;:;::/' ~ 

·~ ~il 
lstanbul Belediyesi ilanları~ 

Adalar Belediyesi Şubesinden : Büyükada' da AJtınordU '
desinde Delaplij oteli bahçesi ittisalinde deniz kenannd• ti. 
389 metro murabbaı arsa bir seoe müddetle ve açık art / 
ile kiraya verilecektir. Talip olaolaran 7/Eyl:!l/:J33 perşcnbe / 
nü saat 16 ya kadar daire encümenine müracaatları iliO .,JI 
DU~ (41~ 

~ili 

~I 


