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Asuri asileri hududulC 
muza geçmek istediler 

Bir defasında 30, bir defasında 25mak
tül vererek çekilmiye mecbur oldular 
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Tayyareci Vecihi Beyin 
on sivil tayyarecisi 

BA®AT, 25 (Huıuıi) - Hü
kUmet tayyareler vaııtaıile attığı 

beyannamelerde aıilere 60 ıaat 
içinde teslim olmalarını ve akıi 
takdirde daha tiddetli tedbirler a· 
lacağını bildirmittir. 

Şimdiye kadar silahları ile hü
kumete teslim olanların aayı11 400 
adedi geçmiştir. Fakat bu aıiler -

den 200 kişilik bir grup Zaho yo -
lundan Türk hududunu geçmek iı 

TiYVJUCCİ Vec:bi R-.u 
tarafından kurulmuş o· ~~~Wlr.lıU V• Türk hudut kankolla-

lan Sivil Tayyarecilik 
mektebinin ilk tahsil 
devresi bitmiş ve dün· 
den itibaren imtihanlara 
başlanmışflr. imtihanlara 
giren talebe on tanedir 
ve isimleri şuularmr: 

Bedriye Hanım, Süley
man, Muammer, Tevfik, 
Kenan, Ömer, Sait, Sa· 
Hb, Riza ve Nur& Beyler. 

Bu talebeler, imtihan· 
larda muvaffak oldı1k
lara takdirde kendilerine 
diploma verilecek ve 
Vecihi mektebi de ilk 

Vecihi eeytn ve 10 genç tayyareclnln dGn 
alınan re•lmlerl 

yaşına 

tahsil devresinde memlekete on 
sivil tayyareci yetiştirmiı bulu
f13C'l~ tır. 

dün dokuz 
girdi 

Plz.nin Y alovada kabul ettiği 
memurlara kıymetli sözleri 

bu -------~~ ~tihi ~ ı, Bankasının kurulu§ yesiydi. Fakat manevi sermayesi 
a~ :~ 9 uncu yıldönümü idi • çok büyüktü.Çünkü i~in başında ga 

~. 8 un~sebetle bankanın lstan· yet kıymetli, halük, sebatlı Celal 
'I e_Yoglu, ve Kadıköyündeki Bey ve onun yanında bir kaç. kişi-
~. erı tat"l d"J · l · d, \' 

1 
1 e ı mıt ve memura- yı geçmiyen güzide arkadaşları 

~•ıı,r a ovaya bir tenezzüh yap • bulunuyordu. Bu maddi serınayc-
tır. dır. . .. l . 1· . b 1 4'eia· .. nın yuz erce mıs ıyle ışc aş amış 

:'d-. s:uınhur .. H.~zre~leri Yalo - ve hiç bir muvaffakıyet gösternıe
~e ~a mudurlerınden mü • den batmış nice müesseseler tam -
'İti~ bır heyetin ziyaretini kabul rız. Demek ki bir müessesenin ya
>'ıl,tt r Ve Banka hakkında §u be- şaması, inkişaf etmesi, ınuvaf fak 

"......_ ~ bulunmuılardır: olması, o müessesenin başına ge -
~dorı"· ş ~ankasmm dokuzuncu çenlerin halfık, dürüst, imanlı zat
~ ~li!t ':1-~ü bütün mensuplarına lar olmasına bağlıdır. 
~~l hfr Clerım. f~ B'~nTmsr müte - tş Bankası memleketimizin ik -
. ~··t sennayc ıle ı~e başlamış · trsadiyatına çok nafi hizmetler ifa 

U evazr olan m:ıddi serma - <Devamı a 1.oc.ı maylfada) 

Dün inşa~t ve .. malzeme, pu· 
sula ve hava• seyruseter imtihanı 
yapılmış ve imtihanlarda mümey· 
yiz olarak Yeşilköy hava müfre· 
zesi kumandan! Binbaşı Naim 
Beyle Yüzbaşı Aııım Bey bulun· 
muşlardır. imtihanlara devam 
edilecek, bugün motör ve mete
oro'oji perşembe günü de uçuş 
nazariyah imtihanları yapılacak 
ve ameli uçuş imtihanları için 
da hava şartlarının müsaadesi 
beklenecektir. 

Mektebin tahsil müddeti önü· 
müzdeki ıkinci devrede altı ay
dan bir seneye çıkatılacaktır. 

Vecihi yetiştirdiği talebesile 
Cümhuriyet bayrabında bir tiJo 
halinde Ankarayı ziyaret ede· 
cektir. 

~-------------------~ imam Yahya ile lbnissuu-
dun arası açık 

Kahire den yazılıyor: 
İmam Yahya ile lbnişsuudun a· 

rdarı tamamiyle açılmıt ve her 
türlü münasebat kesilmi,tir. Ya· 
kında bir harp vuku melhuzdur . 
Melik lbnissuud bir gazeteciye 
"İmam tarafından bir tazyıka ma
ruz kalmazsam harp etmek niye
tinde olmadığım,, söylemiıtir. 

rm an tiddetle mukabeleye ve mit 
ralyöz ateıine maruz kalmıılar 30 
maktül verip kaçmılardır. 

11 ağustosta Türkiye hududuna 
geçen 100 Asuri asisi silah teslim 

etmeyip mukavemet ettiklerinden 
Türkiye askerleriyle vuku bula mü 

sademede Asurilerden 25 maktul 
dütmüttür. 

Irak ve katlllm 

BA~DAT, 25 - Irak hükumeti 

Asurilerin katliam edilmediklerini 
ispat için uğratmaktadır. Irak hü· 
kiimeti Asuriler aleyhinde hiç bir 
hareket vuku bulmadığını beyan 

ederek "teref ve vazife icabatına 
göre hareket ederek muzaffer olan 

Cenap laadada•..clakl kabUele .. 
ıdt bir m•D-ra 

tanlı Irak askerlerini,, karıılama -
ğa hazırlanmaktadır. 

Musul vilayetinde henüz ger -
ginlik vardır. Fakat vaziyet gün • 
den güne düzeliyor .. 

Asurl patrikinin iddiası 

Nikoıya, (Kıbrıs) 21 - Asu
riler patriği Maritmon Irak hüku

meti aleyhinde ,iddeÜi ithamlar -
da bulunarak Semel de (325) ka
dın çocuğun, diğer yerlerde 500 
den fazla Asurinin katliam edildi· 

ğini iddia etmit ve Irak orduıunun 
bundan mes'ul olduğunu ileri aör
müttür. 

Bir köfteciyi vurdular 
Dün Kasımpaşada gene bir hadise 
oldu: Carih alakası olmıyan biridir 
Kasımpaşada iskele civarında 

tuz fabrikası yanında köftecilik 
eden Abdulla
hıo gene o ci
varda arabacı 
Seyfide kefte 
vere vere bir 
hayli alacağı 
toplanmış. Köf
teci AbdulJab 
dün Seyfiden 
parayı iıtemiı. 

Seyfi param yolf, 
istersen mahke

meye müracaat 
Yaralıy•D ve yaka· 

lanan l•mall et f C e Va b 1D1 

vermiş. Abdullah küfür etmiye 

başlamış. Bunu duyan Seyfinin 

arkadaıı lsmail: 

Niçin küfür ediyorsun ? diye 
araya girmiş. Bu sefer lsmail ile 
Abdullah kar· 
şılıkh küfüre 
başlamışlar. Bir 
ara lsmail "öf· 
teci Abdullahın 
kafasına bir san
dalya vurmuş. 

Bunun üzerine 

ışın sarpa sar
dığını görenler 
araya girmişler, 
mütearrızları bir· 
birinden ayır· 
nut11larsa d .. h Yarlllanaıı köfteci 

~ .., 2f• Abdullah 

smı alamıyan lsınail tekra'r Ab

dullabın üzerine bUcum etmiş ve 
,(Lfıtf en sayıf ayı çeviriniz). 



- 2 - V AKIT 27 Ağustos 1933 ~ml'!!!!!!!!!"!~~!!!mıll!!!!""""!~!!!!!!!!!:= 

Siy~:::t:.. ve ~-....~"""'s_O_N_, _H_A_B...._E_R_L ___ E-...R~~ ......... .,,. Uzak Şarkta ha 
• • 

Sovyet suvarilennın 

Yahudiler ArapJarla ayni Halepte 300 ko··y hal·kı seviyeyi istiyorlar 
PRAG, 26 (Hususi) - Siyonist 

kongresi müzakerelere başladı . 

i:~;::/;:~~:,~:~:~:~:n;:u~u: Yerlerini, yurtlarını bırakıp gittiler, 
koslovakyamn Londra sefiri Mös-

:ö:~~~;!:İa~~~:~~ d:::::;:'.a" nereye gittikleri belli değil ! 
Profesör Brodetski Siyonist fa

al komitesinin siyasi raporunu o -
kudu. 

Eeyrut, 23 \Taymis) - Halepten gelen mallı· 
mata göre vilayetin şark tarafındaki bir sahaya 
giden maliye tahsildarları , jQO köyden vergi 
bakayasını toplamak Ü7.ere hareket etmişler, fakat 
bu 300 köy içinde bir tek kişi bulamadıkları için 
eli boş dönmüşlerdir. Bütün bu 300 l<öy halkının 
köylerini terkederek hicret ettikleri anlaşılıyor 

Fakat nereye iittikleri belli değildir. Tahsildarlar 
kurtların boş evler arasında doleştıklarıoı gör
müşler ve bunların ikisini vurmuşlardır. 

Birkaç ay evvel de bu havali halkının köylerini 
bıraktıkları şayi olmuş, fakat o zaman hükumet 
bu haberi tekzip etmişti. Halkın köylerini bırakıp 
gittikleri teeyyüt ediyor. 

Mançukoda akınları 
Harbin, 26 (A.A.)- Suife 

He Heogtao'ya hücum eden 
gönüllüleri ile Mançuri k.u d 
Jeri arasında sürekli ve fld 
müsademeler olmuş ve gôD 
ler ağır zayiat vererek çekil.O 
lerdir. 

Harbin, 26 (A.A.) - Mao9' 
koo hükümeti Harbindeki So 
yel Ceneral konsolosuna bi.r b 
vererek Sovyet süvarilerinıll 
dut üzerinde akınlar yap 
protesto etmiştir. Protestod" 
akınlar hemen durma:ı iıe 

ciddi vahim ikibetleri ol• 
bildirilmektedir. 

Bu raporda deniyordu ki 
•lYahudiler Arapların fevkine 

çıkmak istemiyorlar, onlarla ayni 

seviyede bulunmak istiyorlar. Fi -
listin hükumeti ne yahudilerin Fi

listine hicret etmelerine mümanaat 
göstermelidir, ne de yahudilerin 
toprak satın almalarına .. 

On binlerce yahudi Almanya -
dan çrkarıldı. Onlara ancak Filis -
tinin kapıları açrktır. 

Atina suikastındaki 
şüpheli kadın kim ? 

Buğday konferansında iyi bir neti 
Konferanstaki anlaşma dünya iktısadı kalkın/ 
sın da birinci muvaffakıyet sayılıyor, her memle~ 

Raporun sonunda Siyonistlerin, 
lngiltere ile srkı frkı teşriki mesai 
etmeleri lüzumu bildirilmektedir. 

Başvekilin zevcesini ima ediyorlar ve 
hadiseler gittikçe ehemmiyetleşiyor 

müşterek men/ aati düşündü 

Amerika buhranından ATlNA, 26 (Hususi) - Hestia 

eski Reisicümhur mes'ul! gazetesi Yunanistanm vaziyeti 

NEVYORK, 26 (Hususi) -
Detruadaki bankanın iflası mah -
kemeye intikal etmİ§lİr. Ayandan 

M. Kuzem, M. Huverin, §a
hit sıfatiyle mahkemeye çağrılma
sını i'teminştir. 

Bu meb'us, eski reisicijmhuru, 
1930 - 1931 deki iktısadi buhran 
dan mes'ul tutmaktadır • 

IVA>syö Kuverin hususi katibi, 
sabık reisicümhurun Kaliforniya -

da bµlunduilanu ve bir kaç günden 
evveJ gelemiyeceğin i söylemişti r. 

Çcrlaığı iğneleri gutan 
iıir kadın mevkuf! 

Paris, 26 (Hususi) - Burada 
gar,., bir vak'a oldu. Geçenlerde 

b ir kuyumcunun evine girmişler 
ve evi soymuşlar, birçok elmas 

almı~lardı. Hırsızlara Luizet is· 
minde bir kadm yol göstermişti. 
Kı>dın tevkif edilmişti. 

Dün Luizet mahkemeye sev
kedilirken, birçok iğne yutmuş 
ve hemen hastaneye nakledilmiş
tir. Luizet ameliyat yapılmıştır. 
Sibhatt iyidir. 

bu sefer yumruklamıya başla
mıştır. 

Birkaç taraftan hücuma uğrı
van köfteci Abdullah ta ekmek 

bıçağmı kapınca lsmailin peşine 
düşmüştür. Kasımpaşadaki bu 

bıçaklı kovalamada bir ağacı si

per alan lsmail birden geri dön

müı ve Abdullaha kamasile sal
dırmıı, onu omuzundan ağır su· 
rette yaralamıtlır. 

Yere yuvarlanan mecruh bay
gın bir halde topraklarm üstünde 

yatarken carih İsmail hemen 
kaçmış ve ortadan kaybolmu,tur. 

Yaralı Beyoğlundaki erkek 
hastanesine kaldrralmıştır. 

Hadiseden bir saat sonrn me mur 
Jar lımaili Kasımpaşada Kulaksız· 

daki evinde yakalamışlardır. 
lsmail kaçarken kanlı bıçağı 
civarda atmıştı. Memurların taz· 
yiki karıısında köfteciyi vurduğu 

bıçak Kasımpaşa iskelesinin ya· 

mnd&ki kum yığmlarının arasın· 

.ı.n Çtkarılmışhr, lsmail mev
kuftur. 

hakkında uzun bir makale "yazmıı-
tır. 

Atina gazetesi, bu makalede M. 
Venizelosa yapılan suikast hadi -
sesinin muhakkak aydınlatılması 

icap ettiğini, aksi takdirde Yunan 
miJletinin yarısının diğer yarısı -
na karşı yüksek rütbeli zabitlerin 
de karışmış bulunduğu bu hadise
yi tasvip ettiği şüphesini taşıyaca -
ğını yazmaktadır. 

Hestia gazetesi, bu mesele etra
f mda fena ıayialar dola tığını , 

hatta bu şayiaların yarı resmi bir 
mahiyet bile almış olduğunu bildir 
mektedir. 

Gazetenin yazdığına göre bir 
hükumet gazetesi müdüründen şüp 
he edilmekte, bu zatın menfur sui
kast faillerini bildiği zannolunmak 
tadır. 

Hatta Atinanın kibar muhitine 
mensup ve büyük bir nüfuz sahibi 
kadın üzerinde de şüpheler toplan 
maktadır. Bu kadın nafıa nezare
tinde mühim bir mevki İşgal eden 
bir zatın karısıdır. ve yüksek b;r a
ileye mensuptur . 

Ciddiyeti ve itidaliylc tanınmış 
olan Atina gazetesi bundan sonra 
~öyle yazıyor: 

"Hükumet mahafili olduğu ka -
dar mahalefet mahafili de bu if -
şaat üzerine düşünmelidirler. Hü -
kumet ~imdiye kadar kuvvetli bir 
siyaset takip edemedi. Bazan şid
dete, hazan <la itidale meylediyor. 
Tereddütler kesilmesi ve bütün 
siya~et adamları Kifisiya sokağı 

cinayeti faillerinin, ne kadar yük -
sek mevkide olurlarsa olsunlar, 
meydana çıkarılarak en şiddetli 

cezaya çarptınlmalaıı lüzumunu 
anlamalıdırl ar., , 

Bu makale üzerine mütalea beyan 
eden mahalef et mahafili Heı;tia ga 
zetesinin Katimerini gazetesinin 
müdürü M. Vlahos'u, başvekil M.' 
Çaldarisin zevcesi madam Lina 
Caldarisi ima ettiğini söylemekte -
dirler. 

M. Vla hos yüksek şahsiyetlerin 
isimleri etrafında dola§an bu şa
yiaların önüne geçmek için, sui -
kast tahkikatının umumi emniyeti 
ni kazanmış yüksek bir adliye me· 
muruna tevdi edilmesini istemiş -
tir. 

Efkan umumiyede, Hestianm 

bu makalesinde Madam Çaldarisi 
kasttettiği zannı mevcuttur. 

Loodra, 26 (A.A.) - lbracat 
ve ithalat yapan alikadar dev· 
letler arasında yapılan anlaşma· 

nm, hükumetlerinin tasvibine 
taliken imzası celsesi bir buçuk 
saat sürmüştür. Dahiliye nazırı M. Muncuridis , 

Hestia gazetesi müdürlüğünden bu 
hususta izahat istiyecektir. 

Mecliste bir itham 
Atına, 26 (Hususi) - Meclisi 

mebusan dün toplanmış ve mu· 
bacirin mahallelerinin Atina şeh
rinden tefriki hakkında hükii· 
metçe hazırJanan Jayiba müıa
kere edilmiştir. Layihanın müza-
keresi şiddetli münakaşalara ve 
Başvekil ile M. Papa Aanıtasyo 
arasında bir hadiseye aebebiyet 
veriJqıiş, M. ç:aJd~ris mu'haJif rit· 
esadan M. Papa Aoastasyoyı 
daima Meslisin sükün ve huıu· 
runu bozmakla itham etmiştir. 
Netice bu kanun layihası hükii· 
metin talebi veçhile Meclise ka
bul ediJmiıtir. 

Venizelos ve darbei 
hükumet 

Atina, 26 (Hususi) - Temyiz 
mahkemesi müddeiumumisi, Ad· 
liye nazarma gönderdiği bir mek
tupta tahkikatı işkil edeceği 
beyanile M. Venizelosa yapılmıı 
olan suikaate ait olan istizah 
takı irinin tehiri müzakeresini ta· 
lep etmiştir. 

Nazı:lar meclisi temyiı mah
kemesi müddei umumisinin bu 
tsılebini tetkik etmiş ve suikast 
tahkikatı etrafında cereyan eden 
dedikoduları durdurmak ve sü
kun ve huzuru iade etmek için 
istizahm icrasına karar vermiştir. 
lstizab takririni veren Venizelist· 
Jer de ayni fikirde bulunmuı
lardır. 

Atina, 26 (Hususi) - Kanunu 
esasi encümeni, toplanarak 6 
martta Ceneral Palastras tara
fından indirilmek istenen darbei 
hükümetten dolayı M. Vcnizelos 
aleyhine takibatı kanuniye icrası 
için M. Metaks tarafından veril
miş otan takrir reddedilmiştir. 

Casusluk hadisesi 
Atina, 26 (Husasi) - Atinada 

bir casusluk şebekesi meydana 
çıkarıldığına dair olan neşriyatın 
büyütüımüı o!du~u anlaşılmış· 
tır. Bir başkasının kiralık kasa· 
sanda bulunan ve bir memlekete 
ait olan kağıtların şahsi b:r 
takım notlardan ibaret ve tama
mile ehemmiyetten iri olrfuğunu 
ve erk anı harbiyenin vesika ve
yahut haritaları olmadığı tahak
l<uk etmiştir. Ciheti adliye bunun 
üzerine kanuni tahkikata durdur· 
muı~ur. 

Celıe, ihtiyat kayitlerini ver
mek, hükumetlerinin hangi şart

larla tekJif edilen anlaşmayı ka· 
bul edeceklerini bildirmek istiyen 
birçok murahhasların müdahale· 
Jerine sebap olmuştur. 

Bilhassa Sovyet murahhası, 
anlaşmanın tatbikinde mensup 
olduğu memleketin menfeatlerini 
korumak ve Sovyet hükumetinin 
iktisadi siyasetinin nazarı dikkate 
alınması Uizumuna istirak et· 

• \· I f' t • ....,, • '~ V J 
mıştır. 

Birçok hatipler, sabahleyin 
bildirdikleri noktai nazarlarını 
tekrarlamışlardır. Sonra konfe· 
rans reisi M. Bennett, alınan ne· 
ticeden ve anlaşmayı imzalryan 
devletlerin teıriki mesai niyet· 
terinden memnuniyetini bildirdi. 

Kanada mümessili, bu anlaş
manın dünya iktısadi kalkınma 

lngilterede yeni 
harp gemileri 

Londra, 26 (Hususi) - lngil· 
tere hükumeti, rakip devletler 
bahriyesinin günden güne inki
taf ettiğini nazarı dikkate alarak 
yeni harp gemileri inşası için 
geniş bir program hatırlamıştır. 

Bu program, kısa bir zamanda 
tatbik edilecektir. 

· Salahiyettar kimseler, kısa 
bir zaman zarfında müteaddit 
tahtelbahir, 25 kruvazör, 18 tor
pitonun inşasına başlanabilece
ğini söylüyorlar. 

lngiltere donanması Amerika 
donanmasmm duound•dır. An
cak Japon donanmasile müsa· 
vidir. Efrat lcadrosuna 10,000 
nefer i ive edilecektir. 

Almanyada 120 
komünistin daha 

tevkifi 
, Desaau, 26 (A.A.) - Anhalt 

zabıtası komünist bir kurye yaka· 
lamış ve bunun . götürdüğü vesika. 
ları müsadere etmiştir. Bu yazılar 
birçok gizli silah ve cephanenin 
ortaya çıkarılmasını mümkün kıl
Pll§hr. Bunun üzerine 120 kişi 

itinde bir~nci muvaffakiyet I 
duğunu söylemiş ve: .ii 

- Her memleket, denıı~ 
müşterek menfaat için fedak~ 
lıklara razi olcu. Bana kalı~ 
bu uzlaşma, kat'i olmasa b 
refaha döoüf için kuvvetli 
unsurdur. 

Amerika murahhası M. r.f 
pby,, bu kadar müsbet bir 11• 
ceye vanlabildiğioden do'• 
memnuniyetini ve bunu ciha 
mul bir mahiyetle iktısadi 
tecrübe olarak telakki edihll 
icap ettiğini bild irdi ve dedik 

- Bu ilk muvaffakiyet, yak 
bir zamanda daba bir,çol<larııtl 
olacağım his~ettiriyor, 

• Amc.ıİ~ a uıuca hUc.ıo:>ı uıu .,1>.J'." 
r t J • 

rioden sonra celse kaldırıldı 
buğday konferansı kapahldı. 
Şimdi, ihracat yapan devleti' 

rin 1933 34 senesi için yapac•~ 
ları ihrcahn miktarıoı tes 
kalı yor. ~ 

Konferans tarafından lef ( 
edilmiş o lan isti.şari buğday ~, 
mitesi ilk defa olarak Londr• 
18·9 da toplana c1ktır. 

'T. D. T. Cemiye' 
tinin faaliyeti 

lST ANBUL, 26 ( A.A.) - 1'· 
T. Cemiyeti umumi merkez he1 
bugün saat 14 te umumi reis ~ 
li İbrahim Necmi Beyin reisliiİ 
tında Dolmabahçe sarayında ~ 

I 
lanarak ankete konulmuı ol•" 

ı-apça ve farsça sözlere gelen 1'J 
şıhklar üzerine Osmanlı~ 1 
Türkçe karşılıklar klavuzu kof{ 

yonunun hazırladığı karııhk l;..;t• 
lerini müzakereye devam elJ111" 

Umumi merkt>z heyeti paı'~ 
si günü saat on da tekrar toP1,... 
cakhr. 

Amerikada Yahudi/ef 
Üniversitesi kurulu!lof ,. 

Nevyork, 26 (Hususi) - sur~ 
<la bir Yahudi ün.~versitesi tete,J 
kül edecektir. Universitede I ( 
yahudi profesör kürsü alnuf ~j' 
dır. Profesörlerin siyasiyatla. • 
kadar olmaları meaedih11i1tır· 

- ~ -~~ Universiteye hayır mue . 
• 1 (Jır· 

eri 60000 dolar vermış er / 

Jetif 
tevkif edilmiştir. Bunlar de" ıf. 
emniyetine kar§ı gizli tertibat 1 

makin suçlandırılmıtlardır. 
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l\oınşumuz SOHBETLER 

y Nükte 
0 _unanistan ve bi-

ı~ın İstediklerimiz 
lina 26 ( ~eıar . 1 A.A) Hariciye 

, •-bık eh~d~.ki siyasi işler şubesi 
~&, l'·~udurü M. Georges Me
k111d Urk- Yunan dostluğu hak
~e b~ E~efteron Vima guetesi· 
~ ır Yazı göndermiıtir. 

i•ıl~ Melas, bu yazısında, Bo
y, r hilkkında Türkiye harici

Geliri yüz binlerce lira 
eksilmiş olan· Belediye 

Açık bu sene kapanamıyacak ! 

Sadrazam Ali p~şa, ahbapla• 
rma bir çilek ziyafeti çekmif ... 
Yemekler yendikten sonra, billur 
kaseler içinde çilekler ortaya 
.gelmiş. Ali paşa, bir çilek almış, 
dalgınlıkla şekere batıracağına 
tuıa batırmış, ağzma almış ve 
derhal tükürmüş: 

- B ... yedim! 
Sofrada hazır bulunan meşhur 

Kurban Ösep: 
"ck·ı· fıtıdıı 1

. 
1 T tvf k Rüştü Bf. tara· 

td,tc~ •le.ri sürülen tezi müdafaa 
•ı dıyor ki: 

ıııu 11 ..... Şarktaki komşumuzla olan 
1 aacbeıtl . . . b . 
ııı 1 t erımız,n en arız vaı· 

~ttl eıkil eden ve bu münase· 
do~r~ asıl hususiyetini veren 
bir U tık ve açık özlülüğe uygun 

Yqrı~•urette hareket eden biz 
ftra lllılat, sillhları azaltma kon
t\ıııı~sı~ın, dostumuz Türkiye 
\tt b~tıyetinin biraz müvazene
t~, ıt halde bulunan müdafaa 
. ıtaı . 

•ı~i •tının eskı haline gelme-
te · ııı, .. . ıııan edecek bir karar ver-

! lifi .. k 
~... gorme ten başka bir 
'lltıı 'd 
b nı e bulunamayız. 
Qo• 

ltd ııu:lar hakkmdaki mukave· 
1 t l'" k. ~tin ur ıyeye komşu hükumet· 
ltriıı ~e;iı, fakat büyük devlet-

t 
1 11Jzaları bulunmaktadır. 

t Vltk~ 
'•k;ı. 1 Avrupanm nihayetinde 
d~ ; 1 bir sulh amili olan kara
~;. tnizde münakalatın s~rbeıt· ,, h . 
-,, Uıuıunun çok dikkatli Ye 
'bı~ bir rnubafızı olarak anı· 
~ l"tırkiyenin haldı dileklerini 
\·kadarların ycrjne getirdikle
~rmek istiyoruz.it 

Oktruvanın lağvı üzerine bele -
diyenin bu yüzden aenede beş yüz 
bin liraya yakın açık vereceğini 
yazını§, htanbul belediyesine güm
rükler umum müdürlüğünden 

gönderilen 25.000 lira gibi az bir 
miktar karşısında iııe açığın çok o
lacağını zikretmiştik. 

Mahalli idareler umum müdürü 
Naci Bey dün belediyeye gelmiş, 

oktruva meselesi hakkında tetki -
kat yapmış, alakadar zevatla gö
rüfmüştür. Naci Bey Haziran a -
yrndan tahakkuk eden hissenin 35 
bin lira olduğunu söylemİ§tir. Bu 
şekle göre Haziran hissesi olarak 
25000 lira aldığından gümrükler 
umum müdürlüğünden daha on 
bin lira kadar bir alacağı kalmış 

demektir. 
Belediye telgrafla Ankaradan 

Haziran hissesinden bakaya kalan 
miktarı istemi,tir. 

Temmuz hissesinin kırk bin li
raya baliğ olacağı ümit edilmek -
tedir. Bununla beraber açığın se -
kiz yüz bin lira olacağı ve bunun 
bu sene kapanmasının imkanı ol -
mıyacağı ileri sürülmektedir. 

Diğer bazı zevat ise takasın kal 
dırrlma ve yeni kontenjanın tatbik 
mevkiine geçmesi karşısında güm
rük varidatının ve dolayısile oktru
va hissesinin de artacağını ileri 
sürmektedirler. 

Diğer taraf tan 23 T eşrinievvelde 
toplanması evvelce kararlaşan be
lediyeler kongresi Teşrinisani or -
talarına bırakılmıştır. 

Bu geciktirmeye sebep, kongre
nin 22 teşrinievvel Cümhuriyet 
bayramı arifesine tesadüf etmesi -
dir. 

Kongrede oktruva hisselerinin 
çoğaltılması için İstanbul, Ankara, 
lzmir belediyelerinin raporları 
müzakere edileceği gibi evvelce 
bütün belediyelere dağıtılan 50 
maddelik yeni vergiler proeJesı 
hakkında da belediyelerin müta -
lea ve raporları okunacaktır. 

İstanbul belediyesi yeni beledi -
ye vergileri projesini hususi bir 
komisyon tarafından tetkik ettir -
miş, komisyon her madde hakkın -

da fikir ve mütaleasını serdetmiş
tir. Belediyeler kongresinde yeni 
belediye vergileri raporları okun -

duktan sonra münakaşa cereyan 
edecek ve en esaslı ve kat'i karar
lar verilecektir. 

Belediye daimi encümeni azasın 
dan Avni Bey belediyeni~ varidat 
meselesi hakkında dün bir muhar
rimize demiştir ki: 
"- Oktruvanm bel~diyelerce 

almmasmm lağvr üzerine beledi -
ye bütçesinde tenakus olmuştur. 

Yalnız bu tenakusun ne kadar o -
lacağI şimdiden kat'i şekilde kes
tirilemez. Yeni sene başına kadar 
geçecek müddet zarfında hasıl o
lan varidatın anlaşrlınasmdan son
radır ki bir şey söylenilebilir. Bu
nunla beraber belediyenin ifasr 
mecburi olan işleri gördürülmekte
dir. Belediyeler kongresinin vari -
dat meselesini esaslı bir şekilde 
halledeceği muhakkaktır. ,, 

Yüzde on 
Dün Gümrük idaresinde sala

hiyet sahibi bir zat bu hususta 
şu malumatı vermiştir : 
-Gümrük idaresince alınan yüz· 

de 10 oktruva resimleri Ziraat 
Bankasma Dahiliye vekAleti he
sabına yazılaktadır. Ondan ilerisi 
bizi alakar etmez. 

- Paşam demiş, bunu yalnız 
çilek sofrasında yeseniz neyse, 
fakat hazan Meclisi Vükelada da 
yeniyor!.. 

Birkaç ay evvel memleketimize 

gelen Fransız muharriri M. Piyer• 
Kentin Tan gazetesindeki makalesini 

okurken hatırıma bu nükte geldi. 
Yeni nesil romancılarından biri: 
- Filvaki peçeyi kaldırdık, 

fesi athk amma, ruh o ruhtur ••• 
Biz ancak bir elbise dolabı ın· 
kılabı yaptık ! Demiş. 

J(. J(. J(. 

Biz, M. Piyer Kentin temaa 
ettiği, görüştüğü romancı ve 
muharrirleri tamdığımız ıçın1 
kendilerini böyle bir nükte sar• 
fetmiş olmaktan tenzih etmek 
isteriz. Ancak bu zevat arasında 
- haydi bu sefer de biz onların 
ismlerini ağz;mıza almıya
hm - pesimistler yok değildir. On· 
lar çok defa, kendi aralarında 
çileği tuza batırıp yerler. Fakat 
dikkat etseler de bunu, yalnız 
aralarında yeseler ! 

Selami izzet 

• ~ ... A!uhittin Bey 

1 

y k 
\dün k ..,'l:u:aıye rcısı ıvıunu.un lJııİ v cı ;:,İle 'ııiıı yeni l f:ı.rıJ!:ln 
t. Q a fanı Y alovaya gitmiş .. 
~r. u •kıaın dönmesi muhtemel. . müderrisleri Topkapı tramvay yolun-

Yeni gümrük 
tarifesi tadili 

Bir Mısır valisi geldi 
Mısırda Asvan vilayeti valisi 

Ahmet Abdülkadir Paşa şehrimize 
gelmiş, Perapalas oteline inmiştir. 

Vapurların kıymetini 
takdir komısyonu 

~ll[b • k. 5arıstanda çalışan 
cı.dınlar evlerine 

\f dönecekler 
~lı. l'adan gel~ haberlere göre 
ti. "~t ' 
·1~f rnaarif nazırı M. At. Boya. 
\~,~ tnaal"if nezaretinde çalı!an 
\~ 'rtneınurların 1 teşrinievvel -
!til~lbaren vazifelerine nihayet 
y ~•ini emretmiştir. 
ı.. ~ler' ·1 . 'il' ) ıne, aı esı kalabalık ve a· 

ıı, o a.n k k . 
f. ll'~k er e lıse muaJlimleri 
"iııı· tır. Erkekler tarafından 
~h: •ııe d h . d 
'•I~ a a zıya e ehemmiyet 

l~.. teği k . d b 
~ "lat anaatın e ulunan Bul 
lbı~'rı rnaarif nazırım bu kararı 

' •eyk etmiJtir. 

Fen Fakültesinin 
yeni müderrisi 

Maarif vekili Refik Bey dün öğ. 
leden sonra üniversiteye gelerek 
akşama kadar yeni kadrolar üzerin 
de meşgul olmuştur. 

Vekil Bey profesör Malşla uzun 
müddet görü~.müştür. Üniversite
ye alınacak yeni profesörler hemen 
tamamen tesbit edilmiş gibidir. 
Kerim Beyden inhilal eden fen fa
kültesi riyasetine Ali Yar Bey ta. 
yin edilmiştir. 

Hukuk fakültesinden açığa ç1 .. 

karılan müderrislerden üçünün ay
ni zamanda mülkiye mektebinde 

de dersleri vardı. Bu müderrisler 
mülkiyede ücretle kürsü işgal edi-41, 

~ tJ..,.Qhha l S f yorlardı. Darülfünunun lağvı ile 
Q..ı s arımız o - k k l b .. d . 1 ··ı '<Q i . açı ta a ınca u mu errıs er mu .. 

1 alil '!-lımat bekliyorlar kiye mektebindeki hocalıklarmdan 
~\ ).~tıstandan gelen haberlere da istifa et.mişlerdir. 
\ ~~li ~rk - Bulgar ticaret mua-
~, .\ k akkında Türk murahhas .. 
~l~~- ~tadan. yeni talimat bekle 
~~lcı ltler. 

t~İli ~~ilen talimat, gümrüklerin 
~ • 1 <lde~rnele · t · · · ltı r nn anzımı, tıcari 

t~:rn . ı 'k 4'-ir a.nuy e ı mal edilmesi 
~hakkında olacaktır. 

~ 
"-la,. ·· 'l . ~ ....,,. su varı erzne 

ı..Snf hediyeler 
ı > ),d, k 
~t: a çı an Zora gazetesi ya. 

\\>i ulgar ziraat nazırı M. 
t),.. :l'eyjn t kl'f' ,. · 
1 ·ıı~tl' . e ı ı uzerıne na.ıır-

~ıtı. ~ 1111 lstanbulda ve Alman
~i lco hen §ehrinde muvaff aki _ 
~, ~,!!t~ar yapan beş Bulgar aü-
~ oıtıne ' "'-"'- . 

Cümhuriyet bayramı için 

şehrimizde hazırlık 

Cümhuriyet bayramı hazırlıkla- 1 

riyle uğraşan komisyon dün bele
diyede geç vakte kadar süren bir 

toplantı yapmıştır. Komisyon bü
tün kaymakamlıklardan mmtaka-

larındaki içtima salonlarım, top .. 
lantılara ait .meydanları, müsamere 
verilebilecek yerleri sormuştu. 

ldaki bu ev zarar veriyordu 
Belediye Aksaray yangm yerin-

de yıkılmak üzere olan bir dükka

nı geçenlerde yıktırmıştı. Bu hu _ 

sustaki mesai devam etmektedir. 

Dünı de T opkapı tramvay yolu ü
zerindeki iki katlı ahşap bir ev 

belediye tarafından yıktırılmıŞt;;:' 
Bu ev son günlerde yıkılmak teh -

likesi göstermiş, sahibine tebliğat 

yapılmış, fakat sahibi yıkmadığı 

için dün belediye memurları tara
fından yıktırılmış, bu suretle ö _ 

Ticaret mukaveleleri ve 
muvakkat Modüsler 

nünde bir çok kazalara sebebiyet 

veren bu ev de ortadan kaldırılmış 
tır. 

VAK 1 T 
GUndellk, Siyasi Gazete 

tııtanbuJ Ankara Caddest VAı:r,..., • ....... yurdu 
Telefon Numaraları 
Yazı l~lerl telefonu: 24379 
ldare telefonu 

l'elgrat adresi: lstan bul _ .,.. AKI'l 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri : -Tur kiye ecnebi 

Seneli': 1400 Kr. 2700 Kr. 
ti aylık 750 .. 1450 
3 aylık coo .. ~00 
ı aylık 150 300 

itan Ucretıerm: 

J'lcııri illlııhtrrn llıiıı ı.ntılfı>terinde ~lln1i -

Yeni gümrük tarif esi tadilatı -
nın tatbikine bir eyh1lden itibaren 
başlanacaktır. Bu husustaki hazır
lıklar ikmal edilmiştir. Ancak 
kendilerile ticaret mukaveleleri ve 
muvakkat Modüsler aktedilmiş o
lan memleketlerin bizim memle -
ketimize gönderecekleri mallar -
dan hangi tarifeye göre resim alı -
nacağı ihtilafı mucip olmuştur . 
Bu muvakkatModüslerden bazıla
rının müddetleri eylul bidayetin· 
de nihayet bulduğundan bunlar 
hakkında yeni tarife tatbik edile -
cektir. 

nıl 30 kurul)laıı huşlar, ilk 11ahU1:d~ t.;o 
kuru,,a kadar çıf(llr. 

Evvelce aktolunan ticaret mu -
kavelelerinden bazılarmm müd -
detleri daha altı ay sonra bitece • 

ğinden en ziyade mazharı müsaa
de memleket muamelesi kayıtları 
dolayısiyle diğer bazı devletler 

de bu altı aylık müddetten istifade 
etmekte olduklarından bunlar hak 
kında yen.i tarife ancak şubattan 
itibaren kendilerile yeniden tica _ 
ri anlaşmalar yapılmadığı takdir

de tatbik olunacaktır. ı;tanbul 
gümrük başmüdürlüğü yeni tarife
nin tatbik §ekli ve bı.ı kabil ihtilaf
larda ne şekilde muamele yapıl -

1 lA ld'v' • kAl ması azım ge ıgını ve a ete sor -
HuJllk, fal'.Ja, dl'\amlı 11!1.ıı \'l'renlere alt 

a~ rı tl'n1.ll1\t vıırıJır. 

ı<e11ml ııanıarın blr ntırı 10 kuru1tur. 

KUçUk ilanlar: - . 
Bir defası :w iki defası 50 Uç detaııı ,.,:, 

dôrt ı1efası 75 ve on defaııı 100 kuruştur. 
Uç aylık l!A.a \•erenlerle bir defaaı mecca
nendir. Dört satırı geı;eo llAnl:ırın tıuıa 

muştur. 

Hariciye umumi 
müdürlüğü 

İstanbul Yunan baş konsolosu 

\~ . . • nu.ırumetın harala .. 
l}tı • . 

~ ~ cıns bırer at hediye et. ar .... ,.. . . ..... ernıuıtır 

Kaymakamlıklardan bu husus
ta peyderpey cevaplar gelmekte
dir. Raporlar komisyon tarafın- 1 

dan tetkik edilerek nutuk söylene
cek meydanlarla müsamere yerleri 
kararlaştırılacaktır. Dünkü top. 
lantıya hariçten de bazı mütchasııs 
zevat iştirak etmiıstir. 

"' aatırlan l:M>" kuruştan hesap edilir. 

M. Kapsalis'e Atina hariciye neza. 
reti umumi müdürlüğü unvanı ve
rilmiştir. M. Kapsalis gene şehri
mizde konsolosluk vazifesini göre
cektir. . . 

Vapurların kıymetini takdir e • 
den komisyona perşembe gününe 
kadar vazifesini ikmal ıçm emir 
verilmiştir. 

Öğrendiğimize göre Varnada 
bulunan azadan Mösyö Smit bu • 
gün şehrimize gelecektir. 

Mösyö Smit ile aza arasında 
kıy~et takdirinden bir ihtilaf çık
mıştı. Komisyon azaları bu ihti -
lafın azadan birisi tarafından ko
misyon kararlarının ifşasından i . 
leri geldiğini söylemektedirler. 

Maamafih komisyon vazifesini 
ikmal ederek vekalete verecektir. 
Vapurcularm hu kararlara itiraz 
hakkına malik olmaları dolayısile 
ihtilafa değer bir nokta görülme • 
mektedir. 

Vapurcu/ar uyuştu/ar 
Uzun dedıkodulardan ve bir 

çok ihtilaflardan sonra nihayet 
vapurcular aralarında uyuşmuş
lar ve vapurcular Türk Anonim 
şirketi esas nizamnamesini imza· 
lıyarak dün re5men hükü~ete 
müracaat etm=~lerdir . 

N zamrıame Anonim 
muamelesi göreceği için 
vekaletıne gönderilmiştir. 

şirketi 

lktısat 

Vapur-

cular bu muame!enın en kıs1 za
man zarfında ikmalini de hüı u
metten ayrıca rica etmektedir
ler. 

Mide, Karaciğer ve Barsakları 

hasta olanlar 

aç karnına ve yemek arasında 

Karahisar Maden Suyu 
içmelidirler. 
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Takasın kalkma- Heryo'nun ayrılır- \ 
sından şikayetçiler ken söyledikleri 
Bir çok mal denk halinde 

bekliyormuş 
Takas usulünün kalkması hak • 

kındaki Meyeti Vekile kararı üze
rine lstanbulda faaliyette bulunan· 
takas komisyonu da ilga edilmiş ve 

devlet ile tüccar arasındaki takas 
muaıtıeleleri de kendiliğinden dur 

muştur. Yeni kararnamede ise dev 
let takaslarının yapılmasına dair 
ayn bir madde vardır. 

Başmakaleden Ut!vam 

kiyenin ve Türk milletinin dostu 
sıfatını takındıkları halde bu dost· 
lukla telifi mümkün olmıyacak 

surette neşriyatta bulunan bazı ec
nebi muharrirlerini, ezcümle Klod 
F areri hatırladık. Ve M. Heryo
nun bu sözlerini bu türlü muhar
rirlerin neşriyatına karşı bitaraf ve 
mütefekkir bir ecnebi dilinden ve
rilmiş en kuvvetli bir cevap mahi
yetinde bulduk Zannediyoruz ki 
memleketimize geldikleri vakit ha

lifeli ve padişahlı, fesli ve püskül· 
lü, peçeli ve kafesli Türkiyeyi bula 
madıklarından dolayı müteessir 

BORSA 
[llizalarında yıldız işareti olanlar üzcr· ı 
ter inde 2!J Al~u.:ıtosta muamele olanlar· 
cfır.] Rakamlar kapanış ri)atlarını ~österir 

-
l"tukut (Satış) 

:-tıo. - • \'ıv:tDll 

151>, - • L\ladrlt 
lh:', - * Rerlln 
~23. - • Vaıspva 

* Rr..ıkH· I 118, - • Rııdııpc şte 

• Atına 25. - • Bulacş 

• Cencı re 8 .ı. - • Hclgrat 
*:iohıı 26, -· • Yııl.ohama 

* Amsrcrt.lam 6!', - + Altırı 

ırn. - • :'ile ililyc 
* R. nknot 

* ::.toli:holııı 2.763750 
• 41-

12 Ofi 1\.6.J50 
P .9:?ı;so • Rcr in 

Mübadelede bir 
işin değiştirilmesi 
Mübadil olduğunu iddia 

eden Kazım Emin 13. 

Çölde bir macera 
48 saat bir kuyu içinde 

kalan Amerikalı 
Mitter 

Amerika ayan azasındao i~· 
M F 1 d. 'k. ..1 rnotoı ac ar en ın ı ı og u enler 
Jetle bir seyahate çıkarak ieÇ 

de Beruta gelmişlerdir. . .,ıl 
F ·ı· tıne • İki kardeş Beruttan ı ıs r*~ 

d''11e • 
mişler ve oradan Şama 0 

.. ıer' 
Şamdan Bağdada gitmek u 
yola çıkmışlardır. ~·f 

Çölün ortasında yollarıJU rf 

beden iki kardeş günlerce yol• b~ 
~e 

mışlarsa da bulamamışlar tıl' 

Bu itibarla devletle yapılan ta· 
kas işlerinin bundan sonra hangi 
makamlar ve hangi komisyon ta -
rafından idare edileceği anlaşıla -
mamıştrr. 

görünen, fakat hakikatte daha zi· 3 ıHıs • \'ar.o\' il 
3 1:10· · • Bııdape~te :ı.70;" 1 

i''l.4 ?5 

sırada yiyecekleri ve suları d• b~ 
kenmiştir. Çölde su ararkel1 ~,r 
kuyu bulmuşlar kuyudan su çı dt• 
mak çarelerini ararken ~ki. ~·,.rder. 
ten biri 90 kadem derınJıgııı 

Bu vaziyet karşısında bir taraf· 
tan tacirler diğer taraftan da İs -
tanbul Ticaret müdüriyeti veka 
Jetten emir istemitşir. 

Emir gelinciye kadar muamele
ler kalacaktır. 

Elleı·inde ithalat vesikası bulu-
pan ithalat tacirlerinin 
!hali devam etmektedir. 

telaşı da 

Öğrendiğimize göre takas sure • 
tiyle ihracatta yapılrrekn ihracat 
tacirlerinin ithalat tacirlerinden 
aldık1an primler dolayısile, mal -

1Iarmı ecnebi piyasalarda takassız· 
olarak ihraç e<lenlerin daha 
ucuza sattıkları görülmüştür. Bu -

nun neticesi de dünya piyasasın

aa Türk malına gene Türk malı ra
!kabet etmiı ve bir çok ihraç mad

Clelerimiz tutarlarından daha ek -
sik fiatla satılmıştır. 

yade ecnebi kapitülisyonlarmın * Cenevre <>,43~3 • Riıkrcş 
ilgasından muztarip olan, yahut • Sof)'a Ciö 1'195 ı • Belı:m 

• Aııısttrdaııı 1.169., • Yolwhaııııı 

34 '>;"25 
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muztarip olanların tesirleri altında * Praı: ıı-. ;-75 • ~loskm 1 

kalan ecnebi muharrirleri M. Her- lı-====:":""::========= 

yo gibi yüksek zekası, derin malu
matı ve büyük tecrübesiyle şöhret 
bulmuş olan bitaraf bir mü tef ekki
rin bu sözlerinden biraz ibret alır
lar. 

ESHAM tir. 
==;:.;;ı~=R=a:...:n:;..;li:ıı=s=ı ==Q.:;..;so==,=.e=r=li:o=s==-==~=:-.=so=ıı Bu muamele sırasında bu zatın 

Anadolu 2:-.!i!i • Çimento n5. l :.!.50 mübadil olmadığı halde mübadil 
Reji 3•3~ On yon ney. 20

·Q
0 sıf atiyle emlak aldığı nazarı dik • 

Slr. !la) riye t ~. :;'ark ile~. 1,-lS 
' • Tranl\ ııy 4~.sn ııaıya 2,20 kati celbetmiş, mesele Devlet Şu-

1 

U. !::iiı:orta 10,30 Sark m. ecza 2,35 d'l · t' 
Vakıa M. Heryo sözlerinde Tür.. Bomonci 2•ı.zs l'elelıın 13 _ rasına arze 1 mış ır. 

kiye ile Fransanın karşılıklı müna- ;----:-========-=======~, Devlet Şurası neticede verilen 
sebetlerine taalluk eden cihetlere istikrazlar malların geri alınmasına karar ver 

ait tetkiklerinden bahsetmiyor. Bu 
husustaki sözlerini ancak Fransız 

nin umumi mahiyetteki manası ha-

riciye encümeni azasına söyliyebi· 
leceği §eylerin ruh ve istikametini 
az çok ifşa ediyor. 

• l!l3J da i~t. 
lstli.razlda. 
~nli: O.yol 

* n. :\lunh. 

r 
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Pazartesi 

miştir. 

Ziraat tayinleri 
Ayancık ziraat me.muru Sabri 

Bey Milas ziraat memurluğuna, Ka 
dınhan ziraat memuru Arif Bey 
Cihanbeyli ziraat memurluğuna, 

kuyuya düşmüştür. rl' 
Diğer kardeş bu vaziyet ~' ,-e 

SJnda ne yapacağını şaşırrfl1~ 
etrafta adam ararken çölde I 
vilere rasgelmiş ve kendileri11t/ 
retle bir şeyler anlatarak o ~l 
kada bulunan Musul petrol f1 

tinin bulunduğu yere gitmişti~ 
Şirketin memurlarına d ~ 

anlatmış, derhal kuyuya düşeli ft 
deşin imdadına koşulmuttur· 
kat o sırada çölde kuyunun yt 
bulmak çok müşkül olmuttur• 

Nihayet Bedeviler vasıt•' f 
ve iki günlük bir araştırmad•11 'r/ 
ra kuyu bulunmus 48 saatteJI 
kuyunun içinde a~tık her şe~kl' 
ümidini kesen felaketzede .,,ar~ 
latla kurtarılmıştır. iki kardef 
seyahatten vazgeçmişlerdi~ 

<KISA HABERLE~ 
Türkiye ile F ransanın yarınki 

Bir çok tacirler umumi vaziyette münasebetleri neden ibaret olursa 
bu şekildeki takas usulünün kal - olsun M. Heryonun Türk milletine, 
dırılmaımı çok doğru ve yerinde Türkiye cümhuriyetine karşı gös

bir karar olarak bulmaktadırlar. terdiği samimi hisler unutulmıya. 

27 Ağustos 
5 Cema.evcl 

Gün do~uıu ~.~.'l 

Gun t atı ı 

Sabah namm 
O~lc namazı 

28 Ağustos 
6 Cema.evel 

5.23 
18,4'1 

3,SJ 

Düzce ziraat memuru Abdürrah
man Bey Bolu merkez ziraat me
murluğuna Rıza Tevfik Bey, Ga .. 
ziantep ziraa memuru Mustafa B. 
Diyarıbekir ziraat memur ve aşıcı 
mütehassıslığına, İstanbul ağaçla -
ma memurluğuna Beykoz ziraat 
memuru Enver Bey, Beykoz 

ziraat memu luğuna Silivri zi -
raat memuru Fahri Bey, Si -
livri ziraat memurluğuna, E • 
dirne ziraat mektebi mezunların • 
dan Fazlı Bey, Keşan ziraat me -
muru vekilliğine Ahmet Eyüp Bey, 
Ankara merkez ziraat memurluğu 
na Yadigar Yekta Bey, ziraat u
mum müdürlüğü mümeyyizlerin
den Avni Bey Nazilli pamuk ıslah 
istasyonu baş asistanlığına, Ada
pazarı tohum ıslah istasyonu asis
tanlarından Fahri Bey terfian mü
meyyizliğe, Ankara ziraat mücade 
le me.muru Salih Bey terfian Bolu 
mücadele müdürlüğüne, Ankara 
ziraat mücadele muakibi Salahat• 
tin Bey Bolu mücadele memurlu
ğuna, Adapazarı mücadele memu
ru Aziz Bey Bolu mücadele memur 
]uğuna, Gaziantep ziraat mücadele 

Terzilik mektebi ·~ 
Maa ·if Vekaleti taraf ındaıı 1 

re eti ilmekte olan terziHk rııtl<l/ 
l:>ine bu sene de bir miktar t 

Maamaf ih gene ayni tacirler 
13774 numaralı kararnameye gö-

re 3 ay evvel haber verilmesi la -

zım gelen ilganın malum olma -

masından bir çok tacirlerin ziyan 
ettiklerini de ilave etmekte ve: 

Takas usulü ile ihraç edile -

cek 80 bin balya ~eftik ve 22 mil -

yon kilo tütünür depolarda ve am 

barlarda beki~: ıt::!kte olduğunu söy 
lemektedirler. 

caktır. Türk milleti ve Türkiye 

efk~rı umum iyesi büyük Fransız 
milleti içinde M. Heryo gibi bizi 
iyi gören ve anlıyan devlet adam
larının da bulunduğunu her vakit 
hatırlıyacaktır. 

Mehmet Asım 

Sokaklardaki bacalar 
Belediye daimi encümeni şirket 

ve müesseseler tarafından sokak

lmda açılacak bacalar hakkında 

bir talimatname hazırlamaktadır. 
Belediye kooperatifi Talimatnmede bacaların sokak 

kooperatif idaresi ların ortalarında değil, yaya kaldı Belediye 

meclisi dün akşam toplanmış, tev

zi yerinin aÇılması hazırlıkları et· 
rafında görüşmüştür. 

J\ldığımız malumata göre, koo
peratif tevzi yerinde veresiye mu

amele yapılmıyacaktır. Yalnız his 
sedarlar kooperatifin kredi kı:;mın-

dan maaşları nispetine göre veri
lecek bonolarla tevzi yerinden mal 

alabileceklerdir. Tevzi yeri yiye

cek ve diğer eşyayı maliyet fiatı· 
nın pek az fazlasiyle ortaklara ve· 

recektir. Bir satış mağazasının 

açılması hakkında henüz kati bir 
karar verilmemiştir. Mağazada da 
halka parası mukabilinde ucuz yi 
yecek sat:)acaktır. 

3? Ağustos büyük 
bagrarnına hazırlık 

3~ ağustos tayyare ve zafer bay
ramı hazt .. 1 ıkları"devam etmekte

dir. Diinrien itibaren Beyazıttaki 

rrmların yanında ve sokakların ke 
narlarında açılması, bacaların ça
buk a~ılıp kapanması, seyrüsefere 
mani olmiyacak şekilrJe açılmaları 
hakkında birçok kayıtlca.r vardır. 

Evlenme evrakı ktığir 
binalarda saklanacak 
Belediye §ubelerindt:l~i evlenme 

memurlukları ahşap binalarda bu
lunmakta ve evlenme işlerine da
ir muamelat buralarda hıfzedil • 
mektedir.. Halkın tabii ve medeni 
hukukuna taalluk eden bu kuyut ve 
muamelaltn ahşap binalarda bu -
lundurul.-nası tehlikeli telakki edil-• 
tnektedir. 

Günün birinde çıkacak bir yar.• 
gın ile bu kuyudun mahvolması ih 
timali ""' dır. Bunun için ahşap 
binalarda vazife gören evlenme 
memurluklariyle evlenme işlerine 
ait defter ve kayitlerin kargir, ve 
mahfuz binalara taşınması beledi
yece dü§ünülmektedir. 

ün iv c rs it enin kapısı ön üne bir tri- ---~=:-:::::-::-:-'."'""."'.:-:--==-==,..-::":;"""---=:......_ 

bun inşasına başlanmıştır. Geçit 
resmi Beyazit meydanında yapıla
caktır. Zafer bayramı günü Halk. 
evi taraf mdan Kolordu erkan ve 

zabitanı şerefine 200 kişilik bir ça;.· 
ziyafeti verilecektir. Gündüz ve 
gece de alay köşkünde milli piyes
ler temsil edilecektir. 

l.',IS 12.1~ 

ldadı namazı il".~~ ıs. -, 
.\kşam namazı 1 ,-ırı 18,49 

\ ııısı nanıaıı !W.~8 20 • .!~ 
msak 3.~;; 3,.H 
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L:alaa. IJIJ 129 

- HAVA Yeşilköy aıkeri ra-
sat merkezinden verilen malu-
mata göre bugün hava açık ve 

mütehavvil istikbmetlerdcn rüz
gat lı olacaktır. 

Dün en fazla sıcaklık 76, en· 

az 17 5ant' grat, bava tazyikı 763 
milimetre idi. 

RADYO 

Bugün 

be alınacaktır. Kayit ve 1'' 
muamelesine başlnamıştır. 

Mektep 11 eylulde yeni sene 
ı-isat ve faaliyetine başlıyacaıct' 

Felemenk Kraliçesini" 
yıl dönümü .,J 

Önümüzdeki perşembe ~ 
Felemenk kraliçesinin yıldö" { 
ne tesadüf etmektedir. Bu 1'1 

sebetle Felemenk ma~bhatS'~ 
Baron Slooten o gün F ele 
sefaretinde bir resmi kabul l 

edecektir. 

Muhacirlerin eşya•'/ 
Muhacirlerin memleket• f 

gelirken getirecekleri eşyal•'; 
gümrük resmi alınıp alınmı)'1 f 
hakkında Vekaletten emir 
miştir. 

18 <l~n 19 a kadar Gramofon -
me.muru Fazlı Bey mezkur vilayet 

l U elan 20 ye kadar Alaturka saz: 
mücadele müdürlüğüne, Kırşehir 

Euna ~öre 5 bin liraya ~ı 
~ıymete kadar her türlü eftj/ 
satılmak için dahi getirilse r 
rüksüz olarak geçirilecektit• l\1fo~encf Hanm1, Faik Dey ' 'e ar- mücadele memuru Vasfi B. Ordu 

kadaşlan, :W elen :W,30 a kadar vilayeti mücade!e memurluğuna, 
Bclkis Hanım,- 20.30 dan 21.30 Siverek mücadele memuru Tevfik 
a kadar Tanburi Refik Bey ve ar-ı ve ziraat mücadele memuru Hasan 
karla~ları - 21.30 dan 22 ye ka - Beyler Gümüşane mücadele me
dar Gramofon_ 22 den itibaren 1 murluklarına, Viranşehir ziraat 

A ı l . · B . . hab"rlcri mücadele memuru İsmail Hakkı 

Ktrk~eşme suy1.1 ..ı 
~n 

Kırkçeşme suyunun, ToP0ı,~ 
sarayına gelmesine vasıt• 

11 
ı( 

toprak künkler, belediye 5 eJİf 
!eri müdi:rlüğü tarafından d~ıo~' 
tirilmiye, yoldaki bazı boııJ sıı~ 

n°' .ıı u .tJansr, oıs.ı " ' B C .. d l l -ey .. orum muca e e memur ugu- ların tamirine başlanmıştır~ f 
tanAhmd tramvay yerinde 

0
dl saat ayarı. 

Yarın 

lSTANHULı 

1 S elen 18.30 a kadar Gramofon 
o 

- 18.:30 dan 19 a kadar Fransızca 

ders (l\Iüpte<lilcrt! mahsus) - 19-

dan Hl.45 e kadar H ikmet Riza 

Hamın - 19.45 ten :W.30 a kadar 

Stfülvo ~az hevcti - ~0.30 dan . . 
21.30 a kadar .Münir Nurettin Bl'Y 
ve arkadaşlan - 21.30 dan 22 ye 

kadar Kramofon - 22 elen itiba -

ren Anadolu ajansı, Borsa haber
leri, saat ayarı. 

na, Cizre mücadele memuru Salih 
Bey İslahiye mücadele memurlu
ğuna Bilecik mücadele memurlu
ğuna Silvan mücadele memuru 
F cyzullah Bey de Maraş mücadele 
memurluğuna, Adana ziraat maki 

çcrek Adliye sarayının al~~ r' 
uzanan bu tokrak künkle'\,dı'' 
rine beton künkler kon~.~ 

~ır· 
Bazı doktorlar ale}} 

nmt mektebi mezunlarından Zülfü açılan dava do~to'', 
Can Efendi Afyon - Balmahmut Odaya kaydedilmedell d0~ 
Selektör makini:tliğine, Adana zi- luk ettikleri anlaşılan bat.• d''' 
raat makinist mektebi mezunların- tor lar, Etıbba oda5ınc~ile"I''' 
dan Ömer Efendi Uşak selektör ea'r.mişlerdir. Dava e ./ 
makinistliğine, Adana ziraat ma- otuz kişi kadardır. ~~~· 
kinist mektebi mezunlarından Ah •m•"'"'"'"'.""'"'R"'."'"""uı'""'"m"""" '"""'',,..... ... e~! ... 

. • aaıl ,... . • ır 
dullah Efendi Uşak selektör maki- gıp Zıya Bey Adana zır alli,_,Jıl 
nistliğine, tayin edilmi!lerdir. 

1 

ba~çıva~lık. g.urupu ınu 
Meyvalı ağaçlar mülehanısı Ra tayın cdılmıştır. 
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) GOall tuzağı ( 
Su ihtiyacı 
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Terkos, bazı sularla 

birleştiriliyor 

Belediye, bir kaç aydanheri 
lerkos su tesisatını ıslah için çalı
şıyor. İstanbul tarafında yapılan 
inşatta terkos suyu ile Kırk çeşme 

ve lll\lkah suları mecraları birlet· 

Sa;- Ay .• Birdenbire korktum .... 
ıden dalmı§tım ... 
Gülümsemeğe çalışıyordu. 
- Keyfiniz de yok değil mi? 

d - Biliyorsunuz, ki Esma ada· 
ltı gitti. 

Orhan Kaya soğuk kanlılıkla 
te'ap d" ver ı: 

- Biliyorum. Kendisini vapu
r, ka.dar geçirdim. 

,,_. - Ya! .. Size bir şey söylemedi 
•qı? 

- Neye dair? 
- Dün geceye dair? 

1 k Orhan Kaya gene soğuk kanlı· 
1 la 

- Söyledi, dedi. 
a Gürıay, Orhan Kayanın bu so· 
d~kluğunu, istihzalı çehresini gör· 
Ukça icin için kuduruyordu. 

- Benden bahsetti mi? 
-Etti. 

~ - O fena şakayı her.i yaptım 
'l\nediyor. 

- Evet, söyledi. 
htı - Benim o !akadan haberim 
e)be olmadığım anlatmışsınızdır 

ette ... 

~ - Ben üstüme vazife olmıyan 
eyJere kanımam. 

t
. Ve l>ir sigara yakarak ilave et· 
ı: 

d - Salahiyet sahibi olan sizi mü 
~fa.a. etsin.. Üstünüzde kim hak 

torüycraa ona müracaat edin .. 
Güna.yın gözleri yandı: 
- Ben de öyle yapa~ğım. Bir 

•n, benim için yalnız bir münekkit 
~e düıman olmazsmız zannetmiş
ta1a.. Çocukluk etmiş!m .. 

- il . va eülümsedi: 
F k vakı sizi tenkit ediyorum. 

a at dü,-.. d ~ ·1· M"' ba.ıa ... u: ... nınız egı ım... u-
k. ga edıyorsunuz.. Hof, ıize 
. rıı ne olursam olayım, bunun 
•ııce h?t ehemmiyeti yok ... 
I ~Ünay, gözlerini Kayanın göz -
trıne dikti: 

~ - Ne biliyorsunuz?. Siz beni 
ter fırsatta teraliyoraunuz, hep zit-
trna laf söyliyorsunuz .. 

di - Sizi batka türlü görmek ister 
~ rtı.. Eğer ba§ka türlü bir Gü • 
"1 Y olsaydınız zıttınıza söz söyle
~~~dim.. Halbuki siz danstan ve 
tıı· enceden batka bir şey düşün .. 
'Yorıunuz .. 
G·· it unay, nefesi kesilerek mukabe 
etti: 

()~.._ Bh az evvel, üstünüze vazife 

'Ole ıy~. !ey lere karışımadığınızı 
lrııttınız, unuttunuz galiba?. 

Orn·n K ~ ·ıd· ··1 .. aj) "" aya egı ı, gene gu um 
ti: Ordu, fakat sesi bir az aikleşmit-

' k .._ Ümit ederim, ki hakikatle 
.:r:ı ~s.rııya geldiğiniz zaman, bu 
q ı erı hatırlarsınız.. Size elim .. 
trı Reldiği kadar nasihat ettim. 

t~.._ Sizin nasihatlerinize ihtiya. 
J; Yok... Ben timdi gidip Bülen
lt buta.caiım .. O baan lazım ge -

il ... 
S .. Oz" 1't b" • · "• unu ıtıremedı.. Orhan Ka-

. ~~.klsını döndü ve uzaklaştı. 
lr: Unay arkaıından hayretle bak-

l .._ N h . d ' ,1._kk e va şı a am ... 
ı var! .. 

.._ Pley!.. 
.._ Red·' b ı ... 

-8-

Halamın 

o"l tıpı u entf~, Moreno, Cemal Ra .. 
l~d a Melıhaya kartı tenis oyniyor 

ı. 

-.., llülent İyi tenisçiydi.. Sert oy

ı°'dtı .. 
)l.lc ~idi g8mleğinin açık duran 

&ıından güneşle esmerleten 

pembe göğsü görünüyordu. 
Matmazel Moreno: 
- Servis bende, dedi .. 

-37- Yazan: Niyazi Ahmet Topu attı. Top, bir ok gibi fır • 
)adı... Karşı tarafta Meliha, bü" 
yük bir çeviklik ve maharetle kar-

sıladı .. 

tfriliyor. Beyoğlunun bazı yerle - 1 Süvari batını atına doğru çevire ı Süvari yakın bir yeri işaret et. 

rinde da terkos ile taksim suyu bir- rek: ti: • 
leşlırilmittir. - Güvenirim .. Diye mırıldandı. - Nah, köy şuracıkta .. 

- Öyle ise haydi vakit geçirmi Hakikaten köye pek yaklaşmış-
.. O aralık korta gelen Günay hay· 

kırdı: 

- Bravo!... 
Meliha hemen sordu: 
- Yerimi sana bırakayım mı?. 
- Hayır, bileğim ağrıyor .. Sen 

oyununa bak .. 
Fakat halinden, söz ,öyleyişin• 

cien sinirli olduğu belliydi. Bülent 
yaklaştı ve endişe ile sordu: 

- Neniz var Günay?. 
- Hiç bir şeyim yok.. Oyunu-

nuza devam ediniz .. 
Uzun müddet, Bülendin güneş 

altında oynayı§ını seyretti.. Uzun 
müddet tereddüt etti. Mektubu 
$tÖsterecek miydi, göstermiyecek 

miydi?. 
Orhan Kaya, fena kalbini kır

mıştı.. Gönlünde bir eza hisaedi· 
:vordu.. Neden her an ayaklarının 
3.ltında bir uçurum açıyordu?. 

Düşündü: 
"Orhan Kaya deli.. Yarı mec• 

zup.. İstikbalim onda değil, istik
balim Bülentte ... ,, 

Orhan Kayayı tekrar zihninden 
çıkarmağa uğrafh .. 

Bu aralık Bülendin seıi duyul
du: 

- Kırkla sıfır! .. 
Servis sırası ondaydı .. 
Günay, Bülendin yere vuran göl 

lstanbulda su ihtiyacının bütün 
suların birleştirilmesini tamamiyle 
le.mini için su mütehassısı M. Flen
nerin yaptığı projeye göre beş se
ne lazımdır. 

T erkos bütçesi münaısebetile bir 
de abonelerden alınacak ücret ta-

rifesi de tanzim edilerek meclisin 
tetkikine arzedilecektir. Belediye, 

zaruri masraflar müstesna olarak 
sudan bir varidat temin etmek 

fikrinde olmadığı için, yeni tarife 
kahil olduğu kadar ucuz olacak .. 
hr .. 

Çinar ağacının içinde 
kahvehane! 

Mudanya - Bursa şimendifer 
yolunun az a§ağısında, Bursa bah
çelerinin yetiştirdiği meşhur ağaç· 
lardan bir (ülferli çınar) vardır. 

Asırların yaşlandırdığı bu ağaç 
yüksek ve gürbüz dallarının kap -
ladığı geniş bir ıahayı yapraklari
le gölgelendirir. 
Çınarın içi boştur ve ferah bir o

da genitliğindedir. Eskiden bura· 

sı kahvehane olarak kullanılıyor -
du. 30 - 35 sene evvel bu kahve • 
yi kabadayılaı· işletir ve yoldan ge 

-~~~· len geç!" nler, bunların şerrinden 
korunmak için mutlaka bir ka ve 

gesine baktı: 
~•ırıuıı::n gu~ı aaam:.,, 

iki top atış arasında, Bülentle 
!:(ÖZ göze geldiler.. Bülent tatlı 

tatlı gülümsedi: 
- Bir az sonra bitiyor, ıabırsız 

lanmayın .. 
Hakikaten bir az sonra bitirdi

ler.. Gelip Günaym yanına otur
Jular .. 

Cemal Rağıp: 
- Hava sıcak, dedi, tenis oy .. 

nanmıyor .. 

içip parasıni vermeğe mecbur olur 
lardı. 

Şimdi, ecnebiler tarafından sık 
srk ziyaret ediliyor, reımi alımyor. 

Geçenlerde bu tarihi ağacı gö -
ren Bursa valisi Abidin Bey, çına
rın etrafını düzeltmek ve bir çev -
re duvarı yapmak için keyfiyeti 
belediyeye bildirmittir. Belediye, 
ağacın etrafına kıaa bir duvar yap 
tırmıf ve her yeri temizleterek çı-

Meliha güldü: ·· h t'l "' b' ' narı §O re ı e uygun ır hale getir 
- Mağlubiyete özür bulmak la- i mittir. 

zım ya .. 
- Siz üç servis yaptınız,üçünü 

de kaybettiniz.. Şimdi kabahati 
bana buluyorsunuz.. Aıd kabahat 
. . ' sızın .. 

Bülent araya girdi: 
- Kavga etmeyin çocuklar .... 

İnsan, bin bir gece masallarındaki 
dünya güzelinin kartmnda kavga 
etmez .. 

Bir müddet konu!madan durdu 
lar.. Hafif, fakat ateş gibi bir rüz 
gar eı1meğe ba§lamıştı. 

Meliha dedi ki: 
- Denize giren yok mu?. 
Günay batını salladı : 
- Her halde ben girecek deği

li:n ... 

Cnmal Rağıp etrafına bakındı: 
- Yahu Eıma nerelerde?. Dün 

&·~cekı şakayi hazmedemedi gali· 
lın? .. 

Bu!etle Günay, ikisi birden: 
-- Gitti, dediler .. 

(Devamı var) 

Bulgarların Edirne 
konsolosu 

Edirne Bulgar jeneral konsolos• 
luğuna tayin olunan Gospodin Kno 
Todorov Edirneye gelmiş ve va .. 
zifesine haşlaınıştır. Bu münase· 
betle sabık konsolos Gospodin 
Vençev de Sofyaya dönmüttür. 

Bergama'da orta 1nektep 
açılıyor 

Bergamada yeni açılacak orta . 
mektep için Maarif Vekaletinden 

İzmir vilayetine bir telgraf gelmi§· 

tir. Bunda Bergamada açılacak or 
ta mektep için Zübeyde Hanım ilk 

mektebi binasının tahsisi ve ders 
senesi iptidasında mektebin açıl _ 
ması kararlaştırıldığı bildirilmek _ 
tedir. 

v k~ 1 . l e a ehn te graf ı Bergama kay 
makamlığına bildirilmiş ve halka 
teb§İr edilmiıtir. 

Ödemiş yolunda 
Ödemişin Kiraz nahiyesinin Sa

rıpmar köyünden ceviz kütüğü yük 

liyen bir kamyon yolda devrilmiş 
Hüseyin Efendi isminde bir köylü 
yükler altında kala:-ak ölmüştür. 

Malatgada bir cinayet 
Malatyada Hasırcılar köyü ihti

yar heyeti azasından Bekir oğlu 

Abdullah, komşusu Abuzer oğlu 
Kadiri kama ile yaralıyarak öldür 

müştür. Hadisenin sebebi bir gün 
evvel vuku bulan bir kadın kavga 

ardır. Katil Abdullah yakalanmış 
ve adliyeye teslim edilmiftir. 

yelim. lardı .. Fakat çadırlar Rahimi kuş.-
Rahim, süvarinin silahlarını ver kul andırmıştı. Mehmet: 

di. Hazırlattılar. Üçü birden atları - Rahim, gevezelik yapma. Ça 
na atladı ve sürdüler.. dırlardan hiç bahsetme dedi .. Bi-

Rahimle Mehmet, artık kendi • zi pusuya düşürmek istiyorsa biz 
lerini süvarinin yoluna bırakmış - daha evvel davranırız.. Ama şim 
lardı. İki gün sonra Mehmet Paşa di bir şey bildiğimizi fark ettirmi
ordusuna dahil olacaklar, Gürcis - yelim ... 
tan Kraliçesi Ketevan'ın verdiği 
mektubu verecekler, Hünkardan 
yardım iatiyeceklerdi. 

Süvari on metre ilerde yürüyor, 
Rahimle Mehmet yan yana idiler. 
Birden Rahim: 

- Mehmet, dedi. Hiç akıl etme 
dik. Bu adam bizi pusuya düşür -
meıın .• 
Puıu kelimesi Mehmedi birden 

sarstı. Fakat ıonra, buna ihtimal 
veremiyerek: 

- Yok, yok, Rahim.. Onda o 
göz yoktur. dedi. Çok korkağa ben 
zıyor. 

- Güven olmaz Mehmet .. 
Mehmet dütündü.. Bunu da 

ortadan kaldırıp yollarına devam 
etseler daha tehlikeli idi. Her ta• 
rafta Abazanın adamlarına tesa -
düf ediyorlardı. Nasıl olsa yaka -
lanırlardı. 

- EncamımEz ne ise o olur Ra
him.. Taıa etme. 

fltt •rltadaı, her feyi böyle ince
den inceye dütünereck olsalardı , 

Bir fey yapamazlardı. Halbuki 
aylardır Gürcistandan çıkarı ne 
belalara çatmam19lardı. Kaç yer
de eşkiyalarla çarpışmış, kaç yer
de kan dökerek canlarını kurtar .. 
mıtlardı. Şimdi de kendilerini 
işin oluruna bırakmışlar, süvari 
nereye götürürse oraya gidiyorlar. 
dı. 

Hava kararıyordu. Rahim ön
de giden süvariye seslendi: 

- Arkada,, gideceğimiz yer ne· 
resi, mola verımiyecek miyiz?. 

Süvari, atının dizginlerini çeke 
rek batını geri çevrdi. Eliyle bir 
tepeciği göstererek: 

- Nah.. Şu tepenin ardında 
bir köy var, oraya gideceğiz .. 

- Sür.. Öyle ise.. Çabuk gi
delim .. 

Akşamın loşluğunda atları kot· 
turdular.. Tepenin yamacından 
köye sapacakları yerde, Rahim, u
zakta akşamın bulanık rengi ile 
kararmağa bat1amış olan düzlükte 
beyaz gölgeler gördü. Bir sürü 
hayvanı andıran bu gölgeler ne 
hayvandı, ne de insandı. 

- Mehmet, Mehmet. Diye ar
kadaıına döndü.. Şu görülenler 
ne olsa gerek?. 

Mehmet, elini altnıa siper ede
rek düzlüğe doğru baktı. O da ne 
olduklarını seçemiyordu. 

Süvariye seslendiler. Süvari de 
ayni merak ve tecesaüsle baktık .. 
tan sonra: 

- Bir şey göremiyorum, dedi .. 
Bir sürü olıa gerek .. 

Bir az daha yaklaştıktan ıonra 
bunların yüzlerce çadır olduğu an
laşılmıştı. Şbıdi, çadırların ara -
sında parhyan alevler de gözük -
meğe batlamıştı. Rahim: 

- Köy nerede? .. Diyt: sert sert 
süvarinin yüzüne baktı .. 

Köye girmişlerdi. llk tesadüf 
ettikleri yer çeşme başı olmu§lu .. 
Burada bir kaç köylü birikmiş yük 
sek seıle bir şeyler konu§uyorlar
dı. Süvari köylülere hiç bakma -
dan atını sürdü. Mehmet le Ra
him de arkasından yürüdüler .. 

Köylj.iler, süvarilere korkak ve 
şüpheli gözlerle bakıyorlardı. 

Süvari, bir kahvenin önünde a• 
tından indi. Dışarı çıkan kahve
ciye bir han göstermelerini söyle
di. Kahveci: 

- Köyümüzde han yoktur. De
di .. 

Süvari, sert sert kahvecinin yü. 
züne bakarak: 

- Öyle ise bu atları bir ahıra 
bağla.. Bize de oda hazırla .. Em· 
rini verdi. 

Kahvecinin korku anları geçir .. 
diği muhakkaktı . lkinci defa ret 
cevabı veremedi: 

- Peki efendim. Baş üstüne 
efendim.. Diye kahve kapııindan 
ıçeri: 

- Haıan ... Diye seslendi. 
Bir az sonra genç bir delikanlı 

dışarı çıktı .. 

Kahveci: 

- Hasan, al hu atları sizin ahı
ra bağla .. Bayram gile de uğra ... 
Bir oda hazırlasınlar. 

Süvari Mehmet le Rahime: 
- Ben uşağa güvenemiyorum, 

dedi.. Siz burada kalın, ben de 
ahıra kadar gidı>yim. Hem odayı 
hazırlatırım. 

Mehmetle Rahim yalnız kalınca 
kahceviyi yanlarına çağırdılar ... 
Mehmet kufağıda kalan son a1tın
lardan birini çıkararak kahvecinin 
eline sıkıttırdı: 

- Al baba, bunu, dedi. Biz 
yabancı değiliz.. Sana soracağı. 
mız 'eylere doğru cevap ver .. 

Kahveci sevinçle altını almıf, 
fakat sual sorma sözünü duyunca 
hayretle yabancıların yüzüne bak. 
mağa hatlamıştı. 

Mehmet: 

- Orta düzlükte çadırlar var .• 
Kimin o çadırlar?. 

Kahveci aptalJaşmıı gibi bakı
yordu. 

- Bilmiyor musunuz?.. Diye 
Mehmedin yüzüne baktı ve arka
sından: 

- Siz kimsiniz, nereden geliyor 
sunuz? .. 

Sualini sordu .. 
- Bizi sorma .. Sorduklarımı. 

za cevap ver .. 
- Onlar Abaza askeri .. 
Mehmetle rahim elektriklenmit 

gibi bir hareketle bakıştılar. Ra
him kalın bıyıklarını ditleri arası• 
na alarak kemirmeğe batladı. 

Kahveci battan ayaj:ı kadar ıi. 
lahlı yolcul::.:-:: 

- Yoksa, dedi, siz onlardan de
ğil misiniz?. 

(Devamı var) 
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Nazillide T ekirdağında }rapılan faydalı işler Tirede 
Hasan Efeyi nasıl 

öldürdüler ? 
T ekirdağı vilayeti nasıl yerdir? - Yol faaliyeti -.Çifçi!ik 
işleri- Halkı, rençberi, bağcıyı memnun eden hır valı 

Eski eserler komisyonu 
teşekkül etti 

Tirede Selçuk, Aydın oğulları, O• 
man oğulları devrine ait çok kıY • Naıillili Tokmaklı Hasan çavu· 

§un kafasından mavzer kurşun ile 
öldürülerek bir çalı dibine atıldığı 
nı yazmııtık. Vak'a üzerine tahki
kata baılıyan jandarmamız, faille 
ri meydana çıkarmıştır. 

Vak'a şu suretle cereyan etmiş· 
tir. 

Tekirdağı, (Hususi) - Marma· 
ranın gönül okşıyan sahillerinde, 
tozlu, fakat şirin; müra:ıevi, fakat 
çalışkan bir şehir var: T ekirdağı ... 
Türkiyenin he.men her vilayeti gi
bi, burasının da hemen yüzde dok
san halkı çiftçi ve bağcıdır. Trak 
ya kıtasının bu, yegane ihraç iske· 
lesi; bugünlerde en faal günlerini 
yaşamaktadır. Çok verimli top • 
raklarının kınalı yapıncağı, küşye. 
rr.i, sert buğdayı, hele karpuzu, 
Avrupada bile meşhurdur. 

Şehir, gönülce mamur değildir. 

d ·u 
metli mezar tatlarının bulun ug 
cıki mezarlıklar şehir planına gö
re kaldırılmııtır. Bu mezarlıklar • 
daki mezar tatlarından birinci de
rece ehemmiyetli olanların tzıııir 
müzesine nakli, ikinci derecede e
hemmiyeti haiz olanların Tirede 
mekteplerde veya münasip yerler" 
de muhaf aza.aı Maarif Vekaletin • 
den emir verilmittir. 

Bu tatların derece üzerine tefri
ki hakkındaki usul, İzmir asarı I' 
tika müzesi müdürlüğünden so~ 

"\ 

muttur. Bu hayırlı İf üzerinde ç•: 

Tokmaklı Hasan çavuş, evvelce 
uzun müddet şekavet etmiş ve mil 
li mücadelede de Demirci Mehmet 
Efe kuvvetlerile çalıtmak istemiş 

ise de nüfuzundan istifade ederek 
bir çok namuslu kız ve kadınların 
ırzlarına dokunmuı, kendilerini 
kirletmişti. Bu ahlaki zaafından 

kurtulamıyan Hasan çavuı Nazil· 
linin Gereniz köyünden sabıkalı -
lardan Mustafa kızı Fatma·ve kız· 
lığı 18 yaşında Kübra ile münaıe. 
bette bulunurmuş. 

Fakat çok gelirli bir yerdir. Te · 
kirdağını ziyaret edenler, filhaki
ka munatazm bir rıhtım, muaz -
zam bir antrepo ve binalar göre
mezler.. Fakat asude bir hava 
içinde adeta bir çiftlik hayatı ya
şarlar. Burada kamyon, otomobil, 
tren, şilep düdük ve gürültüleri si
,,i pek o kadar rahatsız etmez ama 
ciemet arabalarının gıgıları, ince, 
ve narin horoz seıleri kalbinize bir 
\nşirah verir. 

Tekirda§ında fidanllk mUessesesi (X tş:ırctli zat '"ali AzmiBcyJir) 

her iti mutlaka baıaran azimkar- köylüyü okutmaktır. Bu gayeyi te· 
lığı, halkımızı çok memnun etmek min için sabık Maarif Vekilimiz 
tedir.. Reıit Galip Beyefendi hatırımda 

hşmak için kaymakamın riyaseti 
altında bir heyet teşekkül etmiıtit· 
Cevap gelir gelmez hemen faaliY' 
te geçilecektir. Heyet ilk İş olar~ 
Selçuk, Aydın ve Osman oğull.ı1 
devirlerine ait mühim zatların pıe' 

Bu gibi bir çok kadın işlerinde 

ali.ka11 olan Hasan çavuıun kadın 
yüzünden, Nazillinin çapa mahal
lesinden ve mükerrer sabıkalı A • 
rap Ahmet çavuş oğlu 32 yaşında 

kasnp Mehmet ve lsabeyli köyün -
den gene meıhur sabıkalılardan 
35 yaıında Süleyman oğlu lsa Efe 
ile araları açık ve gerginmi,. Gene 
40 yaılarında rençper Raşitle de 
kadın itlerinden araları açık bu -
lunuyormu,. Tokmaklı Hasan ça -
VU§UD bu üç hasmı birletmitler ve 
Huan çavuıu "faka bastırmayı dü
şünerek kendisini takibe ve taras· 
suda baılamışlardır. 

Vaka geces'i Hasan çavuş Na · 
zillinin üç kilometre garbı §İmali· 
sinde ve Aydın caddesi üzerinde 
cesedinin bulunduğu yerden beş 
dakika mesafede Raşidin bahçe 
aamına gece yarıaı gireceği sırada 
yukarıda is~i geçen üç şahıs tara
fından öldürülmüştür. 

lzmirde ikinci asliye ceza 
mahkemesi açılıyor 

lzmirde ikinci bir asliye ceza 
mahkemesi teıkil edilecektir. Adli 
ye Vekaletince hazırlanmakta o • 
la~ kadronun yakında ali.kadarla 
ra tebliğ olunacağı haber alınmış· 
tır. Eylul ortalarında lzmirde ikin 
ci asliye ceza mahkemesinin vazi· 
feye baflıyacağı tahmin edilmek -
tedir. 

Akhisar belediye reisi 
Akhisar belediye reisi Cemal 

Bey müfettiılik tarafından istifa -
ya davet edilmiıtir. Cemal Bey bu 
nun üzerine istifa etmittir. 

Bir ceset 

Benim nazarımda, rıhtımlı, ti • 
yatrolu, ıinameh, dansingli tehirler 
birer bankaya benzerler. Fakat 
böyle yüzünden ziyade içi gönül 
avlıyan gelirli tehirler de o ban .. 
kaların depolarıdır .. 

Evet.. Tekirdağının tiyatrosu, 
gazinoıu, sinemaıı, rıhtımı, f ab
rikaaı, dansingli yok değil .. Var .. 

Var ama, İstanbul, İzmir gibi bü
yük §ehirlerimizdeki mükemmeli .. 
yette değil.. Fakat, buna mukabil 
birer ıurup tarlası demek olan o dil 
her yapıncak üzümü bağları, yüz 
binlerce lirayı Avrupadan Türki
yeye ketiriveren kavun, karpuz, 
kuş yemi, buğday, arpa, çavdar 
yulaf, keten, soğan, sarımsak 

tarlaları, ve gene binlerce lirayi 
lemin eedn koun, keçi, inek, öküz 
:nandrraları, horoz tavuk kümes
leri var •. 

T ekirdağımıza inci, boncuk müş 
terisi seyyahlar gelmezler, buraya 
~elen patronlar çok açık gözdür. 
Buradan sarı inci satın ahlar. Ya 
ni buğday, arba, kut yemi gibi 
ıeyler . 

Mükrim ve f ednkar olan ahali· 
si, §ehirlernie gelen dost veya pat
ronlarına bira ıampanya ikram e· 
demiyorlar.. Fakat şö}'le müteva• 
ziane kesilen, yedi sekiz okkalık 
ince kabuklu bir karpuz daha hora 
geçıyor .• 

Bu sene vilayetin pek uzun yol
ları, amelei mükellefe ile tamir e
,füecek ve yeniden bazı yolların 
lesviyei türabiyesi yapılacak, taf· 

Malat,_ea Yetil kaynakta ha - ları döıenecektir.. Vilayette 17 
rap değirmen yakınlarındaki ken- bin amele iş hafı yapacaktır. Ya
dir tarlalarından birinde bir ceset µılması ve tamir edilmesi tasarla
bulunmu,tur. Muhtelif yerlerin - nan yollar: Tekirdağı --- Muratlı, 
den kurıunla yaralanmış bulunan Saray- Çerkesköy, Barbaros -
bu cesedin hüviyetini tesbit etmek 1 Sarayköy, Hayrebolu - Alpullu 
için zabıta tarafından halka göste ve Şarköy yollarıdır. 
rilmit ve tesadüfen oradan geç - Bütün ameleye, muhtarlar vası
mekte olan kardeıi tarafından ta· tasiyle şimdiden tebliğat yapılmak 
nınmııtır. tadır. Silindirler tamir edilmiş ve 

Erzurum muhacirlerinden Ha - harekete hazır bulunuyor. Kazma 
san oğlu Ali olduğu anlatılan bu kürek, barut, dinamit, araba gibi 
zavallının kimler tarafından ve ne vasait tekmillenmiştir. lki mühen 
için öldürüldüğü anlatılamamıttır. diı ile beı fen memuru it batlan
Zabıta tahkikata Jiddetle devam gıcı olan eyl\il iptidasını beklemek 
etmektedir. ~edir. Vali Azmi Beyefendinin, 

Memlekette bir de fidanlık mü- kaldığına göre altı yedi ay evvel 
essesesi vardır. Memleket bağcı- vilayetimize gönderdiği bir tebliğ
tığını ileriletmek üzere teşkil olu- de Öz olarak diyor ki: 

zar taşlarını arıyacaktır. 

nan bu faydalı yer, ancak bu sene- (Köylüyü okutmak ve köy ço -
den itibaren varlığını isbat ede • cuklarını ve köy gençlerini şehirli 
cektir.. gençler gibi yetiştirmek bir gaye 

Geçen sene T ekirdağı bağcıları olduğuna göre Vilayetinizin lüzu
Bulgariıtandan getirilen Amerika mu kadar mıntakaya ayrılması ve 
asma çubuklarını, 6 kuruttan 12 her mıntakaya tam teıkili.tlı birer 
kuruta kadar satın almıılardır. Bu ilkmektep yaptırılması, sekiz, on 
sene paramızın memleketimizde veya daha ziyade köyü bu mınta -
kalması için hususi muhasebenin, kaya bağlıyarak toplu bir tedrisat 
~n parasız günlerinde binlerce lira yapılması ... ) Avrupada bu usulün 
earfiyle bir (Sera) binası, bir kum çok faydası görülmüıtür. 
havuzu ve bir de küçük mikyasta Bu itin ardından zaten candan 
rasathane vücude getirmittir. sava§an l<ıymetli valimiz ~zmi Be 

Gönderdiğim reıimleı den 1 nu• yefendi hemen bir komisyon kur -
maralııı yeni yapılan sera binası· du. Bu komiıyonda maarif müdü • 
m göstermektedir. Burada köklü rü Bey ile daimi encümen azasın
ve aşılı Amerika asma çubukları dan Zeynel Bey ve nafia fen me -
yeti,tiriliyor. Bu çubuklar halka muru Şükrü Beyler bulunuyordu. 
dağıtılacak, ayni zamanda meyva• Bu komisyon vilayetimizi coğrafi 
lı ve meyvaaız ağaç fidanları da taksim ile meşgul ve bir program 
yetiştirilmektedir. çizerek tespit ettikleri ana hatları 

Değerli 2iraat müdür\1 Cevdet, vali beyefendiye arzetmekte olsun 
ve fidanlık müdürü Ata Beyler, Va lar .. 
li Azmi Beyefendi ile hemen her Bugün haber alıyoruz ki valimiz 
gün temasta bulunarak bu feyizli Azmi Beyefendi bu uğurda tecrü
müesseseyi ihya etmektedirler. he için hayırlı ve uğurlu bir adım 

Memleket bağcıları bu uğurlu atınıı ve ortaya bir nümune koy • 
ve hayırlı faaliyetten çok memnun mut bile ... Bakınız nasıl.. Zaten 
durlar.. Herkes bağ yetiıtirmeğe çok çalışkan bir adam olan lnecik 
heveılen.miştir.. nahiyeıi müdürü Nuri Bey 14 köy· 

Vali Azmi Beyefendinin çalıı - den mürekkep nahiyesinde yalnız 
ma ve işi meydana getirme huyu 4 mektep varmış ve tam teşkilatlı 

çok sessizdir. Baıladığı iti mutla- olmayıp üçer sınıftan ibaret imif. 
ka az bir zamanda meydana çıka- Bu hali vali beyefendiye açan Nu
rıyor. Meseli. bugün bakarsınız, ri Bey maarifperver valimizden 
Karaevli, Husumlu köylerine git - direktif alarak derhal faaliyete 
mit ve karpuzcularımızla çok sa • geçmiş ve şöylece hareket etmit: 
mimi hasbuhaller yaparak dön - Evvela 14 köyün ağasını, muhtarı
müştür. Bunu tahkik ederseniz gö nı davet edip onlarla istitareden 
rürsünüz ki karpuz ve kavunları sonra lnecikteki üç sınıflı mekte • 
Avrupaya ihraç edebilmek için ça· bin karıısına tam 112 yataklı bir 
reler halk etmek azmindedir. Ya- bina kurdurarak tam 350 talebelik 
rın bakarsınız bir mühendiıle ta ... bir mektep vücude getirmeği tasar 
Manika köprüsünün metanetini tet lamışlar. 

kike gitmiş, ertesi gün §oseleri do- Hesap, kitap neticesi bu işin se
laşıyor bir batkA. gün zahire horsa kiz on bin liraya mal olacağı an -
sının faaliyetini gözden geçiriyor. laşılmıf, ve keyfiyet vali Azmi Be
Kendisine sorulursa yaptığı ve ya· yefendiye tekrar arzedildikten son 
pacağı işler hakkında tafsilat bile ra, pulluk ile orak mevsimleri ara
vermez. Fakat it kendisini göıte - sındaki işsizlik günlerinde 14 köy 
rince anlarsınız ki evet dütünül • halkı hemen işe sarılarak ilk ham 
müş, çalııılmıt ortada yeni bir mu· lede tam 700 araba taş getirtilmit 
vaff akıyet var. Sakin, sakin bir ve binanın yapılacağı yere depo e 
çalıtma programı.. Size bir misal dilmiı. işin sağlam tutulduğunu 

daha arzedeyim. Bu da Jnecik na - gören köylümüz ikinci bir gayret 
hiyeıinde baıarılan bir iştir. daha göstererek civar ormanlar -

• • • dan mektebin intasına yarıyacak 
Cümlıuriyet idaresinin en ehem direk sırık gibi malzemeyi de tek· 

miyet verdiği itlerden birisi de millemiı. Şimdi it binanın yapılma 

Yatağını toplarken öld8 
Sef erihiıarda hafız Jsmail Ef~ 

di kızı Fatma Hanım feci bir ka • 
zanın kurbanı olmu9tur. 

Fatma Hanım, yatağın.dan kallr 
mış, dö~ekleri kaldırmıya bati• ' 
mıt, bu sırada döşeğin altında b1.1' 
lunan bir tabanca pathyarak kı; 
kanlar içerisinde yerlere sermittit· 

ıına kalmıı. Bu yıl herhalde Dl; 
tehi vapıo corn1'1· ... -. ,,.,, ........ tr iıı• 
tiyen 14 köy halkı her köyün biit " 
çelerine ve köyün geniılik ve ıene 
lik gelirlerine bakarak filan kof 
ıu kadar vermit filan köy bu ka • 
dar dayansın denilince koskocl 
mektebin inıasına sarfedilmek iİ' 
zere 1500 liradan temin edilere~ 
hemen işe ba,Ianılmıf mektep ~e 
yatakhane yükselmit meydana çı) 
mı§ .. itte himmet buna derler .. 

Şimdi 350 talebeyi bet sene oıı
tabilecek mektep vücuda getiril' ., 
miş bir, 112 yataklı ki, et 
var köy çocuklarını burada yatırl 
okutmak mümkün olacak .. iki, f' 
çüncüsü bu binanın çatısı altın~ 
bir fırın bir mutfak bir kiler ve ti 
kişilik büyük bir yemekhane )it 

yoktan yaratılmıştır. O 
Bunu if İttikten sonra nahiye ıP 

dürü beyden şu izahatı da aldıı"' 
Mektebin oldukça geniş bir d~: 
da vardır. Burada fenni ıurette 1 

nek beslenecek ve köylümüze ill'; 
ğe nasıl bakılır ve cinsi nasıl ı•l' 
edilir öğretilecektir. Südü~Hlen1 ~ 
ğurdundan, yağından, peyniriP \< 
den talebe i~l!fade edecek ve ~e" 
tep bahçe5,.1İn bir köşesine de ı:I< 
n\ usulleı· d.ıircsinılc hir ele arı'' t· 
k11mı konulacaktır. Mektebirı ta a 

>.1''' lı11 da buradan çıkacaktır. ıe 
bir de tavukçuluk kısmı vücude \(te 

tirilerek bunların hasılatile ı;ııe di· 
bin bütün masarifatı kendi f<el1 

ne temin edilmi!l olacaktır. d"' • 
T •• U 

Bu sessizce çalıfan nahiye rııu de • 
rü bey le köylümüzü tebrik ekt•" 
riz .. Ve bu mektebin hiç yo rsf1 

.. d l . . . buYU vucu e ge mesını temın reıt 
v • • l k beCe ve tuttugu ışı mut a a . A. z 

rınıZ ,-. 
halkçı ve maarifperver va 1 Jeket 

. B f d' ' f ıneın mı eye en ıye ır an, ederi•· 
namına şükranlarımızı ar: t'ınİ11 

h"kuıne 
itte Cümhuriyet u k .. Jüıii· 

valisi, nahiye müdürü ve tt':•ıtU 
İzmirli F•lk 



Yeni tedavi 
C Anıerikada tahsil eden doktor 
tı.·1~· ~avit Bey lstanbulda iki ıe
~h ik bır mesai sonunda büyük bir 
1la ret kazanmıştır. Bu şöhreti o· 
t kazandıran ilaçsız, ameliyatsız 
eda~i usulleri idi •• 

tı Ca~it Bey, bir haataaını karşıaı• 
~a. ahyor, bir şeyler söyliyor, bir 
a) }'ler anlatıyor, soruyor, cevaplar 

•tor ve hastalığını geçiriyordu. 

Ilı llil' gün doktor Cavit Beyi şehrin 
e!hur zengini şeker komisyoncu 

~ll Fatin Süleyman Beye çağırıldı. 
atin Bey son derece hasta imiş. 

, Fatin Beyin mükellef yatak oda 
h~~a girer girmez meşhur doktor 
J Utiik zengini, bu oda genişliğin-
11ek· 
~ 1 Yatağında buldu. Hemen ya 
•na &itti, ellerini tuttu: 

.. ... ... 

• 

.. " ........ ..... -...:.. ... 

• 
inci dişler 
Raşit eski çapkınlardandı .. Öm

ründe yapmadığı kalmamıştı ... 
Kırk yaşına geldiği hrllde henüz 
yaptıklarını kafi görmiyerek yeni 
keşifler ve yeni fetihler peşinde 
koşuyordu . 

Raşit için bir kadını, yalnız bir 
kadım sevmiye imkan yoktu .. 

- Çünkü, diyordu, daha haya· 
bmda her noktadan mükemmel bir 
kadın görmedim.. Bir tarafı gü
zel olanın mutlaka bir çok taraf -
ları çirkin oluyor. Maamafih ben 
bir kadında bu tekemmülü arama 
c1nn.. Bir çift göz, bir çift el, bir 
dudak, bir bilek, bir ten bir saçın 
rengi, beni senelerece avutmıya 
kafi geldi .. 

}' - Neniz var?. Hiç bir şeyiniz 
ok.. Kendinizi. hasta mı sanıyor· 

;lıttuz?. Pek alal... Fakat görü· 
01'lnı ki bu sizin hayalinizde vü

~llt bulmuş bir hastalıktır. lşitiyor-

- Tuhaf şey, ben ne zaman banyoya 
gelsem bütün yüzücüler arka üstü yüz
miye başhyorlar. 

-Görsen .. Giizleri ahu, vUcudu bıldır· 
cın, ağzı keklik ağzı •• 

- Hayvanat bah~esinde mi rastladın? 

Raşit, yalnız saçına düşkün ola
rak senelerce bir kadına bağlı kal 
mış, yalnız gözlerini görerek vü
cudünün çirkinliğini unuttuğu ka
dınlar olmuştu. 

Arkadaşı Hüsnü ile köprüde 
karşılaştıkları zaman: 

'Uaunuz?. Sizin hayalinizden iba- Amerikalı sarhoş 1 Kuvvetli bir tehdit Hapisanede bile -Hüsnü, dedi, sen benim Fah· 
Vilayet hapisanelerinden birin· ı riyeyi gördün mü hiç?. !'et s· h' h d w•1 .. Ö · ız ıç te asta egı sınız .... 

~ l"!~ sanıyorsunuz. Katiyen hasta 
egilıiniz ... 

lıll &azleri öyle kati söyliyor ve bu 
•ırada h t ·· ı · ·· l · k as anın goz erme oy e es-

kin bakıyordu ki derhal tesir ede
~k, hasta kendini sağlam sanıp 
alka.caktır .. 

lstanbulu ziyarete gelen meşhur 

Amerikalı zenginler içinde geçen 

sene Mistere Vilyams isminde bir 
kömür kralı vardı. Bu zat şehiri 
bir kaç gün dolaşıp gidecekti. 

Berlinde genç ve güzel bir ka· 
dın, çalıştığı mağazadan bir haylı 

para çalmış, yakalanmış, mahkeme 
huzuruna çıkarılmış •• 

Genç kadın hakimlerin huzu • 
runda, tam muhakeme başlıyacağı 

sırada samiin arasında nişanlısını 
görünce beti benzi sararmış. Bel

ki de uğrunda hırsızlık ettiği ada· 

de gardiyanlarla mahpuslar el ele - Hayır, bu da hangisi? 
vermişler, hapisanenin en büyük • . -. ~u: diş azizim.. Diş değil, 
k w h k .. b.. . 1 ıncı azızım .. 
oguşunu er a şam cur. uş yerme . . w. 

· · 1 · G d' 1 d Raşıt, sevdıgı kadınları, hangi 
çevırmış ermış. ar ıyan ar ışa• f b w • 

d . d l . d 'k tara ını egenıyorsa, o tarafının is-
rı an ıcap e en neva eyı te arı . ·ı w d d 
ederek aktam sofrasını hazırlarlar mK~ 1 .e. çagırmak~ı . ~ a et etmişti .. 

ımısı saç, ımısı göz, kimisi 
mahpuslar baş başa vur patlasın dudak, kimisi tendi. 
çal oynasın bir alem geçirirlermiş. 

Doktor, hastanın odasından çık· 
hktan sonra karısına: 

'O - Bu tedavi 10 liradır efendim. 
ç saat sonra bana ayağa kalktığı 

Bir gün Beyoğlunda büyük iki 

otelden birinde geceyi geçirmek 

istedi.. O gün akşam üstü bir kaç 

şişe şampanya açtırdı. Kafayı çek-
mm önünde muhakeme edilmek • 

ti.. Sonra odasına çıkmak üzere ten sıkılarak hakimlere: 
Fakat bu hal, hapisane müdürü 

gider gitmez başlıyarak gece ya

r•••ndan aonraya kadar devam et
tiği için mahpuslardan biri müdü. 
re 'öyle bir şikayeına.me yazmış: 

Bu seferkinin dişlerine vuruldu
ğu anlaşılıyordu. Hüsnü Bey diş· 
çi olduğu için, ona Fahriyenin di~ 
lerini methede ede bitiremiyordu .• 

~; iyileştiği haberini getirirsiniz 
\itfen .... 

Qn Ilrayı alıp gittikten üç saat 
~0tıra doktor evinde vakıa meş -

l.lr Zenginin karısı tarafından zi· 
)aret ediJdi. Gözleri yaş içinde 

~(:! dehşetli bir keder gösteriyordu. 

) 
0ktor, bir az hayretle fakat emni• 
etle sordu: 

d' ....._ Kendisini bir az daha hisse-
l'or değil mi?. 

i .Fffkat Hanımefendi hıçkırıklar 
Sın.de şu cevabı verdi: 

li :- Doktor, doktor, hemen ge· 

11ttıı... Sizi zavallı kocamın yanı-
11. götiirmiye geldim .. 

ı.. ...._Allah allah.. Ne var ki?. 
~elld" · · t\ ısının hasta olmadığına ka • 
"at · 

muruna: 

- Sen bekle, ben kendim çıka-

w ' cagım .. 

Dedi.. Asansöre bindi, düğme 

ye bastı, yukarıya çıktı.. Fakat a• 

sansörden çıkmadı.. Tekrar düğ· 

meye bastı, aşağı indi •. 

Maksadı inip çıkmak, dumanlı 

kafa.siyle durmadan inip çıkmak -

tr. On defa, yirmi defa asansör 
inip çıkıyordu .• 

Aşağıda bir hayli müşteri top • 

lanmış, asansörü bekliyor, kimisi 
küfürler savurarak merdiveni tır
manıyordu .• 

Otelin müdürü şaşırdı. Bir yuka 

rıya çıkıyor, bir aşağıda bekliyor, 

fakat bu mağrur Amerikalı milyo. 
1 

t Q'etırerek ayağa kalkmak te-
ellbi;. .. ~ b • nere bir şey söyliyemiyordu.. Ağ .. 

ıı: ....,unae ulunmadı mı? Be-
ltn telkinlerim katidir. ·' J zıru açsa, kıyametleri koparması 
'- \.{ d kt 1 .1 ·~· kafasına da bir bastun savurması 

~ ayır o or.. yı eştıgıne 

"llwat t' k .. 1 d b mümkündü .• i\ ge ırme şoy e ursun, en 
t'tık öld" d' k .. l .. lltr um, ıyere goz erını aç-

ltol' ... 

1 Ziyan 
bir tiba.hnı çoktan kaybetmiş olan 

ta.cir k' b' b . . . bi e es ı ır orcu ıçın yenı-
'I" •en · ti et ımzalatmak icap etmi§-.. n· h 

~~O •r esap yapıldı. Senede tam 
Q0t kuruşluk pul yapıştırılacaktı .. 
l{i iJ· Ve- muameleşi bir hayli yük • 

ı .. 
F 

ittt a.kat tam pullar yapıştırılıp ta 
ı;, ıalatdınak üzere tacire uzatıldı 
ıil ~ 
~ö a.nıan adamcağ1z kağıda bir 

ı a.tıt: 

~·· ....._ Yahu, dedi.. Şu pulların ne 
"li~lıı var" ş· d' ı· . d k' kA ~1..ı • ... ım ı e ınız e ı a-

1.tr11 t 
anı 720 kuruş kıymeti var • 

Nihayet yukarıya fırladı. Asan· 

sörün yukariki kata gelmesini bek 

ladı. Tam Amerikalı milyoner yu 

karıda durup tekrar düğmeye ba

sacağı sırada otelin müdürü tıpkı 
şimendifer memurları gibi haykır
dı: 

- Haydi Montekarlo.. Herkes 
trenden insin ... 

Amerikalı birdenbire şaşırdı, a
sansörün kapısını açarak müdü .. 
re: 

- Geldik mi?. Dedi.. Bana 

bir takai çağırınız ! .. 
ımııımuıuuııııuıı111111mtmmnılft11ftttttmıuw1111u1111nıııw1111tııııuumlilıııı11111umtm 

ken ben imzamı kor komaz on pa

ralık kıymeti kalmıyacak .. 

- Bu genci çıkarınız, beni son
ra muhakeme ediniz!. 

Demiş.. Hakimler böyle bir şey 
yapılamıyacağmı kat'i bir lisanla 

söyleyince genç kadın birden aya· 
ğa kalkmış: 

"Günlerdenberi bu hal devam e
dip gidiyor.. Gece yarısından ha· 

zan sabaha kadar bunların patır-

tısı yüzünden insan hapisanede bi 
- Siz onu çıkaramıyorsunuz .. 

le kafasını dinlendiremiyor!.,, 
Fakat benim bütün elbiselerimi 

çıkarmama mani olamazsınız ya ... anamız gibi kaldığım görünce 

mahkemenin selameti namına bü. Bu sözü söylediği gibi yapmıya 
başlamış ta ... 

tün samilerin dışarı çıkarılmasına 
Hakimler, genç kadının Havva karar vermişler .. 

-Cie«jen gün l'tahidi gördüm; baygın bir halde asllmış .• 

- Sen, ömründe şüphe yoktur 
ki, bir kaç bin diş görmüş, bir kaç 
bin ağızla meşğul olmuşsundur .• 
Fakat bil ki, böylesi ne görülmüş, 
ne yaratı1mışhr. Bu müstesna bir 
şey .• Daha yeni tamdım.. Fakat 
iş aldı yürüdü.. Bir gün fırsat bu. 
luraam sana getiririm .. 

Aradan bir kaç hafta geçti. Bir 
gün Raşit Bey yanında sevgili F ah 
riyesi ile Beyoğlu caddesinden ge· 

çerek bir gazinoya girdiler. Ma .. 
salarının karşısında Hüsnü de otu
ruyordu.. Hüsnü, Raşide selam 
vermeden, Fahriye Hanımı selam
ladı.. Raşit, bunun farkında o • 
!unca hemen Hüsün Beyin yanına 
koıtu: 

- Hüsnü, sen bizim Fahri~ 
tanıyor musun?. 

Diye srdu. 

Hüsnü, gülerek cıgarasını yak. 
tı ve: 

- Tabii, 
takmıştım .. 

dedi, dişlerini ben 

Altın saatler 
Maruf dolandırıcı Şefik, hapis. 

hanede arkadaşlarına hilelerini an 
latryordu: 

- Bir gün bir köye gittim. Köy· 
lüye on iki altın saat sattım. Ta• 
bii saatler altın olmadığı için bu. 
nu kafi görerek hemen köyden sı· 

vışmak üzere yola çıktım, istasyo
na geldim.. Tanı trene bineceğim 
sırada bir de ne göreyim: Bütün 
köy halkı peşime düşmüş, kan ter 
içinde istasyona gelmiş .. 

- Tabii saatlerin altın o1madı. 
ğını anlıyarak seni tevkif ettirmiye 
geliyorlar._ -Zavalh genç. 

- Yok canım, Leyllnın boynuna asllmı~t_ ~-• 

-Zavalh gen~~ 

- Hayır, bilakis... Ayni cins • 
ten kordon olup olmadığını sormıe 

. ~a gelmişler ... 
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Galatasaraylı atletler 
dün Bursadan döndü 

Bursa-lı atletlerle karşılaşmak ü- 1 Şimdilik diyoruz, çünkü İzmirli 
zere Bursaya gitmiş olan Galata - oyunculardan bazılarımn İstanbul 
saray atletleri dün 1ıtanbula dön - k]üplerine girmek istedikleri ve 

müılerdir. yahut girmeye teşvik edildikleri 
Galatasaraylı atletlerle Bursalı senede bir iki defa ortaya çıkan 

atletler cuma günü Gazi stadında bir mesele halini almıştır. Böyle 
bin beş yüz seyirci önünde kar§ı - teşebbüslerde oyuncuların kendi -
laşınışlardır. Bu müsabakaları, üç, leri mi yoksa lstanbul klüpleri mi 
dört eski atletle takviye edilmiş 
olan, Galtasaray atletleri büyük 
bir farkla kazanmışlardır . 

Müsabakaların baş hakemi Tür
kiye cirit rekortmeni Sudi Beydi . 
Neticeler funlardır: 

100 metre: 11, 4/ 5 Ahmet (G. 
S.), 200 metre 25 Ahmet ( G. S.), 
Turhan (G. S.), 400 metre 57 4 5 
Haydar ( G. S.), Kadri (Bursa), 
800 metre 2,12, 3 15 Sait (Anka -
ra, eski Galatasaraylı), Cemal (G. 
S.), 1200 metre 4.41 Fethi, Mus -

tafa Bursa, Disk atma 38,05 Naili 
(G.S.)ı Selim (G.S.), Cerit atma: 
42,80 Selim (G. S.), Süleyman (G. 
S.), Sırık atlama: 3,15 Fethi (G. 
S.), Kadri (Bursa) , Yüksek atla -
ma: 1,65 Sedat (G. S.), Selim (G. 

S.), Tek adım: 5,87 Seöat (G. S.), 
Ramazan (Bursa). 

400 X 4 bayrak yarıJı 3,51, 4/ 5 
ile Galatasaray takımı, 4Xl500 
bayrak yarıfı 19,24 ile Galatasaray 
takımı birinci gelmiktir. 

Galatasaray atletizm şubesinin 
Bursaya tertip ettiği bu seyahat 
J 933 mevsimin.in §ehirler arasında 
yapılan ilk atletizm temasidır. Bu 
itibarla Galatasaray atletizm baş 

kaptanı Vedat Abut Beyin bu te -
mas imkanlarını hazırlamış olma -
sı şayanı takdirdir. 

.Her sahada olduğu gibi atletizm 
sahasında ~a şehirler arasındaki 
temaslardan beklenilen faydalar -
dan birisi de, daha az ilerlemiş o -

lan şehre mensup atletlerin usul -
ferinden istifade etmeleri imkanm.ı 
temin etmektir. 

Bunun için Bursaya giden Gala
tasary atletleri arasında Rusyadan 
yeni dönen Semih, Mehmet Ali, 

Haydar ve küçük Besim Beylerin 
de bulunması bu noktadan daha 
faydalı olurdu, zannındayız. 

Maamafih giden takımda daha 
ziyade gençlerin bulunması bu ye-

ni atletlere müsabaka yapmak im
kanını verdiği İ"çin bu teşebbüs ge
ne fa1dasız kalmamıştır. 

Galatasaray atletizm baş kapta
nı Vedat Abut Bey Bursalı atlet • 
!erden Kadri; Mustafa ve Rama -
zan Beyleri çok beğendiğini, bu 

genc.'lerin yakın bir zamanda ls -
tanbullu arkada~ları ayarına ge -
leceğini, Mustafa Beyin 1500 met-

rede senelerdenberi 
tasaraylı Suat Beyi 
çok §ayanı takdir 
mek'tedir. 

çalışan Gala
geçmesinin 

olduğu söyle 

lzmirli oyuncular 
klüplerine döndü 

daha çok alakadardır, bu, kolay 
lıkla halledilmesi imkanı olmıyan 
bir mesele gibi görünmektedir. lz-
mirli :idareciler bu mevzu üzerin -
de İstanbul klüplerini suç • 

lu göstermelerine mukabil, İş -
tanbul klüpleri de kendilerine vu-

ku bulan müracaatları tetki ketmiş 

olmaktan başka bir fey yapmadık-

larını söylemektedirler. Dün duy
duğumuza göre İzmirli üç fut -

• bolcunun son ay içinde İstanbul 
klüplerine girdikleri kat'ileşmit ti . 

Fakat İzmir mmtakasının İstanbul 
mıntakasına yaptığı bir müracaat 
kat'ileşen bu vaziyeti değiştirmiş 

ve üniversiteye devam edecek bu -

lunan Sabahaddin Bey hariç diğer 
futbolcular lzmire dönmüşlerdir. 

Dağ sporu 
Bursadan gelen haberlere göre 

dağcılık klübünün cuma günü U -
ludağa tertip ettiği seyahat çol 

parlak olmuş ve 400 kişi iştirak et· 

miştir. Seyyahlar epeyce yüksekli
ğe kadar çıkmışlar, sonra büyük 
otele dönmütlerdir. 

Burada kJüp reisi miralay İsma
il Hakkı Bey tarafından dağ spor-

ları hakkında bir konferans veril -
miştir. 

Bulgar denizcileri 

Bulgar milli deniz ittihadı ce -
miyeti ağustosun 29 uncu günü 1s

tanbula büyük bir seyahat tertip 
etmiştir. 

Yeni pullar 
Cümhuriyetin onuncu yıldönü

mü münasebetile posta idaresi 
tar afmdan yeni pullar çıkarıla
caktır. Bu münasebetle Foto 
Etem Beyin çekmiş olduğu inkı
labımıza ait iki resim seçilmiştir. 
Pullar bunlardan yaptırılacaktır. 

Posta ldaresi pulları Damga 
matbacasma s "pariş etmiştir. 

Belediye ile Anadolu 
Ajansı arasında 

Belediye ve Anado!u Ajansı 
arasında beş sene müddetle yeni 
bir ilan mukavelesi yapılmıştır. 
Bu mukavele mucibince Ajans, 
umumi ve kalabalık yerlere ilan 
böşkü gibi bazı tes'sat yaparak 
i lanlarını asabilecek ve bu hak 
yalnız kendisine ait olacaktır. 

Ajans aldığı ilan bedellerinin 
yüzde kırk ili ellis"oi belediye 
hissesi olarak vert'cektir. 

Yeni keşifler, ihtira 
beratları 

Ankara, 26 - lktısat V ekale-
Bir müddettenberi, Rusyaya git- tinin bir şubesi sanayi sahasındaki 

mek üzere !ehrimize gelen lzmirli yeni keşif ve 'icatlara ait hareket
sporcuların İstanbul klüplerine gi- leri günü gününe teshit etmektedir. 
recekleri ve yahut girdikleri etra - Vekaletin hu şubesi, geçen se
f ında yapılan dedikodulaY, hu o - nenin son altı ay içinde fen adam
:;'llncula?ın lzmire ve klüplerine ları tarafından yeniden yapılan 
dönmüş olmaları ile şimdilik ka - keşiflere ait yüzden fazla ihtira 
panmıştır. ı beratinin tesçilini yapmıştır. 

Hırsız hemşireler 

Biri dükkanda mal beğe
nirken öteki aşırıyor 
Zabıta evelki gün iki kadın hır

sız yakalamıştır. Bunlar Leman 
ve Zehra hemşiredir. İki kardeş 
evelki gün Şişlide kasap Dimitri .. 
nin dükkanına girerek et ~lacak

larını söylemişler ve kadınlardan 
birisi kasabın çek.mecesinin önüne 
yaslanarak bir müddet durmuştur. 

Neticede etleri beğenmemişler 
ve hiç bir şey almadan savuşup 
gitmişlerdir. Bunlar gittikten son 
ra kasap Dimitri diğer bir müşte

riye para bozmak üzere çekmeceyi 
açtığı zaman içindeki paraların a .. 
şırılmış olduğunu görmüştür. Di
mitri derhal polise hadiseyi anlat
mıştır. 

Bu iki hemşireyi diğer bir dük
kanda alış veriş bahanesiyle vakit 
geçirirlerken yakalanmıştır. Üzer 
leri aranınca kasap Dimitrinin çek 
rnecesinden çalman paralar bunla 
rın çantalarında bulunmuştur. 

Beledigege avans 
Oktruvanın lağvi üzerine yüzde 

on gümrük varidatının belediyele
re verilmesi hakkında 1<anun çrk
mıştı. Kanunun tatbikindenberi 
bu varidata mahıuben belediyelere 
paro verilmemiştir. _. 

Belediye son zamana kadar yeni 
gümrük varidatından bir şey ala .. 
mıyacağı için çok müşkül vaziyet
te kalacağından bu varidata mah
suben birer miktar avans alınması 
için ayrıca teşebbüaatta bulunacak 
tır .• 

Tepebaşı bahçesi 
Tepe başı bahçesi müsteciri ile 

belediye araaında çıkan ihtilaf 
halledilmi ir. üs ecir arden .. 
bar binasiyle yazlık sahneyi bele
diyeye terkedecek, buna mukabil 
belediye de Asri sinema hinaıını 
iki sene müddetle bili ücret müste
cire kiralıyacaktır. Müstecir Asri 
sinemayı beş bin lira sarfiyle tamir 
edecek ve tamir masraf mı iki sene 
sonra sinemayı terkederken bele
diyeden istemiyecektir. 

Sofgaya giden 
murahhaslar 

Sofyada memleketimizle Bulga
ristan arasındaki takas esasına 
müstenit ticaret mukavelesi müza· 
keresinde bulunan Türk murahhas 
ları Ticaret müdürü umumisi Na -
ki Beyle Cemal Ziya Beyler dün 
Sofyadan §ehrimize dönmüşlerdir. 

Otomobil yarışı davası 
Otomobil yarışı davasına ait 

muhakemeye dün saat on dört 
buçukta Sultanahmet birinci sulh 
hukuk mahkemesinde devam o
lunmuş, Samiye Burhan Cahit H. m 
vekilinin geçen celsede verdiği 
Jiyihaya kartı Sait Paşa zade 
Vehpi Beyin vekilinin vereceği 
layiha, vekilin mazereti dolayısile 
hazırlanıp verilemediğinden, mu
hakeme, otuz bir Ağustos saat 
on dörde bıral<ı :mıştır. 

Deniz tarife komisyonu 
Deniz tarife komisyonunun ha

zırlamış olduğu yolcu navlon liste
si bernyı tasdik vekalete gönderil
mişti. 

Bu tarifeyi vekalete götüren 
lktısal Vekaleti şube müdürlerin -
den Ayetullah Beyin bugün şehri • 
mize gelmesi beklenmektedir. 
Öğrendiğimize göre navlun lis

tesi de vekaletçe tasdik edilmi§ 
olduğundan bugün gelir gelmez 
neşredilecektir. 

Bir eylulden itibaren yeni nav-

Nasıl Güzellik 
Kraliçesi Oldum? 

- 20 - Yazan : Raymonde Allaln• 
• e onu 

yazdı. Bu mektupta ne benı n dıı AtLE FACtASI 
Büyük babam Mis "Fransa,, ol

mama son derece kızmıştı. Kendi
sisi avukattır. Bütün zevki her sa~ 
hah gittiği adliye dairesinde pren
sipleri ve an'aneleri müdafaa et • 
mekti. Babamın avukat olmasını 
istemişti. Baroya kaydettirdi. Fa -
kat babam durmadı. Oğlunun ak-

görmek istemediğini bildiriyor ' 
Bir mektup almış benim bilnı~ 
kim tarafından kapatılmıt of duS 
mu haber vermitler. Babam baıt• 

l . 1 ak "d" dog"ruıu· mese eyı an atar gı ıp a1' t 
nu söylemekliğimi istedi. f d:. 
büyük babamın haksız yere ve ~ 
lilsiz olarak bana kızmuına ço 

p1•· tör olmasına dünyada rıza göstere kırılmıthm. Bu müracaatı yap d 
mezdi: "Bu adamlar kendilerin - yacağımı bildirdim. Ve onu bir ~ 
den bahsetiren kimselerdir.,, der- ha görmedim. Düşünüyordutı': 
di. Onca kendinden bahsettirmek "Büyük babamın ne fena muh•~, 
en büyük günahtı. Babamla, arala yilesi var. Avukatlık hayatın , 
rında hergün bu mevzu üzerine gördüğü caniler dimağını boJ 
münakaşa olur. Babam nihayet ce muş.,, 

vap verirdi: "Aktörler kalkana Sonraları işin hakikatini ögreJI' 
"Rasin,, in piyeslerini kim oy - dim. F oli Berjere devam eder~e~ 
nar?,, büyük babamın "Raıin,, e Mösyönün biri bana mektup göfl. 

kar§ı büyük bir meclubiyeti oldu - derdi. Mazideki görüşmemizde: 
ğundan susar. Yalnız içini çeke - onunla geçirdiğimiz demlerde. 
rek: "Keşke oynıyan oğlum olma- bahsediyordu. Evvela benimle'. 
saydı!,, derdi. Jurnalda kazandığı lay edildiğini zannetim. Mektuf • 
mı görünce göğün kubbesi başına lar çoğalınca yazanın delinin bitİ" 
düşmüş gibi müteessir oldu. Evve- olduğuna hükmettim. Fakat if•~ 
la onu teselli etmek için: "O de- gayet düzgündü. Mösyö bana de 
ğil !,, dediler. Filhakika resim ben dikleri ve benim ona söyledikle 

zemiyordu. Alen ismi benim is • rim hakkın.da pek ciddi muhal<~' 
mim değildi. Britanyalı olduğunu meler yürütüyordu. Mese1eki afi r 
yazmıtlardı. Böylece büyük ba • yabilmek için ona mektup yazd~ 
bam bir müddet teskin edildi. Fa- Bana tafsilatile cevap verdi. O ti 
kat günün birinde bu teselli çaresi kit işi ihata ettim. Başka bir k•0;, 
de kalmadı. Adliyede onu tebrik benim ismimi vererek o adatı' 
ettiler. O da bir daha adliyeye git- görüşmüş. ~I 

memiye karar verdi. Nöyyideki e- Böyle bir harekette buluna~ 1;i 
vine kapandı. Namusunun mahvol nız o kadın mı i~i? Ağlebi ihtıdl.t' 
duğunu düşünerek kendi kendini ba~kaları da vardı. Etrafımda 11 
yiyordu. tikçe sıklaşan bir yalan ağı hij 

Amerikaya gidişim ve daha son diyordum. Bundan kendimi k1J .. ~ 
ra. kJLplıcj\lard~ g~ziıim ...,:v~ziy;etin.. ramıyordum. Bu ağ içinde bii1~ 
fazla. ergi~I«;şl]l~~iR~JTI~aj • .c?}P~tı liali~mın iğfal ail iş olnı'-'1 
Fakat günün birinde büyük ha • §A§mamah idi. 
bam babama müthiş bir mektup fDt•vamı rar1 ı" .... ·······························•••&••····························· ................. . 

iş Bankası dün do
kuz yaşına girdi 

(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 
etmiştir. Bence bu hizmetlerin 
fevkinde daha mühim olan bir hiz 
meti de bankacılıkta gençlerimizi 
yetiştirmiş olmasıdn·. En çok bu -
nunla iftihar ederim. 

Celal Beyin !ş Bankasını tesiste 
ve onun inkişafında gösterdiği 

muvaffakıyeti, şimdi başında bu
lunduğu, lktısat Vekaletinde de 
göstereceğine şüphem yoktur. 
Bankanın yıldönümü müna.sebetilc 
Celal Beyin adını anmağt bir borç 
bilirim .. 

tş Bankasına yeni ve daha par -
lak muvaffakıyetler dilerim. ,Bu 
duygulanım arkadaşlarınıza llıt -
fen söyleyiniz.,, 

1ş Bankası kısa bir zaman 
zarfında Türk kabiliyet ve 

zekasının iktısadi hayatta bilhassa 
bu hayatın en çetin bir cephesi o

lan bankacılıkta ne derece muvaf
fak olabileceğini ispat etmi~ ye -
gane müessesedir. 

Beş milyon lira sermayesi olan 
bankanın 44 milyon lirayı müteca
viz mevduata malik olması ne de
derece temiz ve dürüst iş yapıldı
ğını ispata kafidir. 

Banaknm daha büyük muvaffa
kıyetlerini, memlelcet için bir 
çok hayırlı işler görmesini te -
menni eder ve hu vesile ile mü -
essislerini ve iş arkadaşlarını teh • 
rik ederiz. 

lun ile yolcu nakliyesine batlana -
caktır. 

Hala kan mı 
güdüyorlar ? 

Akhisarda köy muhtarlığı r( 

icabeti ve Kırkağaçlı oğullırif' 
Kındır oğulları arasındaki çek' 
memulik yüzünden vul<ubul~ 
ve Kındır oğullarından Sel~~ il' 
köyü muhtarı Fahri Beyin ol~, 
mü ile neticelenen cinayet t•.,, 
kikatı pek mühim bir ufh•r 
girmiştir. 

Cinayetin l<'.ırkağaç!ı oğull•1 
dan Hacı lbrabimin teşvikile~ 
lendiği ve Hacı lbrahimin l ~ 
lira mukabilinde maktul f•; 
Beyin kardeşi Ömer Beyi de~ 
dürtmiye teşebbüs ettiği te 
edildiği söylenmektedir. ..,1 

iddialara nazaran Kukal-' 
ailesi ile Kındır ailesi arası f-
50 senedcnberi dnam edell .. e\ 
münaferct vardır. 30 sene e .,_,. 
de maktul Fahri Beyin b•~.,· 
gene Kırkağaç"ı oğulları tar• 

dan öl nürtülmüştür. ··tte 
Kındır o;.u:!arına bu aıO '•• 

pek fozl.:ı hürmet edilmekteill'' 
her inlihapla l<mdır ojO 

11
,, 

muhtar intihap o:unmaktadJt ,, 
Bu hürmet Kıı kağaçh otull•;,,t 
daki çekememezliği ve 11' 

hissini körüklem;~tir. 

Posta ittilıadı ıra" 
Kü~ük itilaf dev Jetleri ,,r .. ,,,,.,ı 

posta ittihadı yap:lm3.~J :::dit• 
bahsolduğu ha her verıloıe 

111 
ii' 

Bu haberlere göre bu o;•;,, b.Y 
zerinde Pragda müzakere " 

lanı lmıştır. .. ük jtiljf 
Posta it~:nadının küÇ ·,-ı! 'f" 

devletlerinin iktısadi ve 11 bit ,-
kınlaşması yolunda .ınil::clir• 
dım olacağı ümit edıhll 

~ ·· 
~,u' 
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Tayyareler 
Büyük seferler 

peşinde 

Lindberg ve karısı 
Bahrımuhit yolunda 
Lerwik, (Şetland adalarında) 

26 (A.A.) - Lindbergh ile yanın .. 
da bulunan kansı, Kopenhaga git
mek üzere bugün saat 12,5 ta Ler
wick'den havalar.mışlardır. Hava 
gayet güzeldir. Kopenhag, tayya
recilerin Atlas Okyanosunun şi .. 
malinden aştıktan sonra varacakla 
rı merhaledir. 

Almanya etrafında 
Berlin, 26 (A.A.) - Almanya 

etrafında tayyare ile devir suretin
de yapılması kararlaşan tezahür 
programının dünkü "Kapalı de
vir,, kısmına iştirak eden tayyare -
lerden 22 si elimine edilmiştir. 

Bu tezahürün ikinci günü esna
sında yapılacak Berlin - Düsael
dorf kapalı devrini yapmak için bu 
sabah yalnız 102 tayyare havalan .. 
mıştır. 

Tanınmış sporcu tayyareciler
dcn Pos1S ile arkadaşı Weirich, bu
·günkü devir uçuşuna iştirak ederek 
Brandeburg eyaletinde Neustaldt 
üzerine geldikleri sırada yere düş
müşler ve hemen ölmüşlerdir. 

Mısırlı heyet 
Ankarada çok hararetli 
bir surette karşılandılar 

Ankara, 26 (A.A.) - Mısırlı 
gazeetci ve doktorlar bugün lstan
buldan şehrimize gelmişler ve is
tasyonda vali ve belediye reisi mu 
avinleri ile sıhhiye vekili namına 

Zeki Nasır B. Ankara vilayet sıh -
hat müdürü ve gazetecilerle dok
torlarımız tarafından karşılanmış
lardır. Misafirler Ankarapalasa 
.inmişlerdir. 

ANKARA, 26 (A.A.) - Bugün 
§ehrimize gelen Mısırlı gazeteci ve 
doktorlar şerefine "Hakimiyeti 
Milliye,, idarehanesinde gazete ta
raf mdan bir çay ziyafeti verilmiş
tir . . 

Misafirler burada bir çok Türk 
doktoı- ve münevverleriyle tanış -
hrılmışlar, samimi hashihallerde 
bulunmuşlardır. 

Hakimiyeti MiIJiye muharriri 
Neşet Halil Bey misafirlere (hoş 
geldiniz) demiş ve yeni An.karanın 
gözle görünen maddi güzelli!deri 
arkasında onun halk içinden do -
ğan ve halkla bir olan manvi cep -
hesini samimi cümlelerle anlat -
mıştır. 

Elmuktataf gazetesi muharriri 
Fuat Bey, misafirler namına teşek 
kür etmit ve Mısır münevverleri
nin Ankaraya yaptıkları bu ilk zi
yaretten ne büyük sevinç ve saadet 
duyduklarını ifade etmiştir. 

Misafirler yarın Sıhhat Veka _ 
!etinin öğle yemeğinde buluna -
caklar ve saat 17'de Gazi Orman 
çiftliğinde Turin.g klüp tarafından 
verilecek çay ziyafetine gİdPcek -
lerdir. 

ilk fındık mahsulü 

G . .. .. 1 Polis Haberleri 'ı· b ı u·· . . . . Mu··" 
azı gunu ··· .. ····:······························ 1 stan u nıvırsıtesı 

130 bra alacaktan çıkan 

Zonguldak dün büyük 
tezahürler yaptı 

Zonguldak, 25 - A.A.) - Bu 
gün Zonguldağın Gazi günüdür. 
Memleket baştanhaşa bayraklar 
ve defnelerle donatılmış ve gece 
için donanma hazırlığı yapılmış
tır. Saat on da hükümet konağı 
önünde vilayet ve fırka erkaniyle 
Halkevi ve. izcileri, mektepler tale 
besi, milli teşekküller ve esnaf ce-
miyetleri, maden müesseseleri, a
mele grupları ve halktan mürekkep 
binlerce kişilik büyük kitle toplan
mıstır. Halkevi bandosiyle izciler, 
tarafından istiklal marşiyle mera
sime başlanmı~tır. Leman Halit 
Hanım halkın ve gençliğin coş
kun duygularuv ifade eden bir hi
tabe söylemiştir. Fırka reisi Mi .. 
tat Akif Bey bugünün büyüklüğü
nü ve Gazimizin .memleketimize 
getirdikleri, saadetleri ve yüksek 
feyizleri anlatmıştır. Hitabeler 
bütün halkın bağrından coşan ateş 
li duygularla ve yaşa Ulu Gazi ses
leriyle karşrlanmıştır. 

Bundan sonra geçit resmi yapıl· 
mıştır. Halk Fırkası salonunda u

muma çay ziyafeti verilmiştir. 

Memleket bir bayram şenliği için. 
dedir. 

Fransız idaresin
deki Fas sultanı: 

Halife!! 
(Baş tarafı 1 ınci sayıfacla) 

fugün, Fas Sultanı halifelik 
şeraılini haizdır. Peygamber 
Muhammedin .kızının sülilesın· 
dendir. Binaenaleyh hi afet ken
l<is'ne verilmelidir.,.. 

V.AKIT - Math1 gazetesinin 
bu makalesi karşısında hayret edi
yonız. Bir kere makalede hilaf et 
hakkmda yazılan fikirler ve müta
lealar tamamen yanlıştır • 

Sonra Türkiyenin bir gün başka 
bir memlekette hilafet teşkil edil
mesine müsait olduğu şeklindeki 
mütalealar da tamamen asılsızdır . 
Son zamanlarda bir Fransız mi.is -
temlekesi olan Fasın Sultam Fran
sada seyahat ediyor. Anla~ılı -
yor ki hu seyahat ~snasm -
da Fransamn emri altında ya
şayan bu zata halife unvanı veril
mesi imkanları da araştırılmakta -
dır. 

Bu tarz hir tertip ile ihtimalki 
Fransızla müslümanlık alemi üze
rinde nüfuz tesis eclehileceklcrini 
düşünmektedir. Nasrl ki İngiltere 
tarafından da daha evvel buna 
yakın bazı şeyler yapılmış, fakat 
hepsi de ac!c!ııi muyaffakıyet ile 

kurşunlu kavga b t K · onundan: 
Evve!kiakşamaaat17deTak· ayaa QfilJSY ~ 

si_md~ ~ukur çeş~e sokağında Tıp v7. Hukuk Fakültelerinin işgal ey.Jedikleri~·8eyaL-tt~a ~~;. 
bırıbırlerıne tesaduf eden Hen- Iıtanbul Universıtesı binasına ve Veznecılerde kaın Fen ve 
de\\ te ziraatle meş~ul olmakta biyat Fakültelerine ait Zeynep Hanıp binc;sı ile yeni yapı:ma~tae 

' K" "k P kk d d' · kteplerlll o an ve uçu arma apı a o:an teşrih ve ensaç binasına ve eczacı ve ışçı me . . 
S · Ef d' · 1 H · ·· t mılatı oturan amı en ı ı e asan ve Cağa'o unda bu unan kimvahane bınasına ve muş e . . .. 

arasında 130 lira alacak mese- saıre kalor.fer ve sobalarının ı 933 senci maliyesi zarfında ıhtı 
d b. k k k .. .. 1 · ı odul1 !esi yiizün en ır avga çı - yaçları olan her nevi maden ko-< ve mangal omur erı e d.I 

mıştır. fu kavga Hasan Efendi kapalı 2arf usu !İle münakas 3 ya honulmuştur. Fiarlar mute 1 

alacağı o'an parayı istemiş, öbür görüldüğü takdirde birlil<te veyahut tefrik olunarak ayrı .ay~~ 
taraftan Sami Efendi vermek ibale edilecektir. Bunların her biri için mevcut şartname ve ıhtı 
istememiş ve Hasan efendinin yaç liste~erini görmek ve fazlaca malumat a mak isteyen~~rı~ 
t ·k· f na hald k '- ta M" b ı.. · k't b t. murıı aıyı. ıne e e · ızaraK - her gün öyleden so ·ıra u ayaat 0T11svo.ıu ı a e ıne ve 
b C S na asl ı-. ş ve c'o·· le! · d " ·· d d " L 1 • b t• d te-i11atı an a 1 " 1 • kasaya işt rak ı çın e yuz e ye 1 ı:;uçu.<,. nıs e ın e ... o 
atış rtm:ştir. Çıkan kurşunlar muvakkatalarını bir gün evvel muhasebe veznesı ne yalırıldıkta le 
hedefe ı sabet etmedığinden Ha· sonra teminat makbuz.arını le~.lif nıektup!arı d_~r~ounda olar~e 
san Efendi hadiseyi kazasız at· ihaleye müsadif olan 17 Evlul 1933 pazar gunu saat 15 

.. ı · · etıııe !atmış fakat Sami polisçe derhal Istanbul Univers lesi binasında mübayaAt 11omısyonu rıyas 
yakalanarak talubata başlan· müracaat.arı iıan olunur. (43~ 
mıştır. 

Hırsız hizmetçiler 
Krnalı adada Akasya cadde· 

sindeki Enver Eeyin evinde ça· 
Jışmakta olan Vıcdan isminde 

hizmetçi bir kız geçen pazar 
günü kaçmıştır. Enver Beyin 

müracaatı üzerine Aksaray ka
ralrn!u tarafından perşembe gü· 
nü yakalanan vicdanm bohçası . 
araıtırı!mış ve bir çok eşyanın 
kendine ait olmadığı görülmüş· , 
tür. Yapılan tahkikat neticesinde 
V.cdanm bunları, gene Heybeli 
adada Akasya caddesinde Tarık 
Be}in evinde oturmakta olan 
Nezihe Muhittin Hanımdan ve 
Nezıhe tv.ubittin Hanım evde 
bu:unmadığı bir sırada aşırdığı 
anlaşı'.mış ve eşya müsadere olu
narak sahibine iade edilmiştir. 

§ Sütlicede Kırk merdivenler 
sokağında 2 numaralı evde otur-

makta olan Fahriye Hanım po
lise müracaatla ayna evde kiracı 
Mehmet Ali ve katısı tarafından 
dövüldüğünü iddia etmiş ve tah
kikata başlanmışhr. 

§ Karagümrükte Derviş Ali ma
hallesinde Nefaset sokağında 25 
numaralı evde Rıza ile Şehremin
li Şevki evvelki gece Çarşambada 

kasap Yunus eft"ndinin dükka· 
nında çalgı çaldırmak yüzünden 
kavga ederek birbirlerine girmiş
ler. Kavga esnasında gözü dönen 
Şevki sustalısını çekerek Rızanın 
yanağından yaralamış ve kaçmak 
istiyen Şewki polis tarafından 

yakalanmıştır. 

§ Fenerde tülün inhisar ida
resi deposunda kantar merr uru 
lbrahim efendi ameleden Hasan 
tarafından dövüldükünü iddia 
etmiştir. Hasan polisçe yakalan· 

inhisarlar Umum müdürlüğünden: 
Nev'i Mık tarı 

ince teneke 40 sandık. 
Sik!op çemberi 8000 ki o. 

Nev'ı ve mıktarları )Ukarıda yazılı ma1Hn·e panr?ıkla sa 
alınacaktır. Tal p!erin nümune ve şartnameleri göraüktcn sorı1: 
pazarlığa iştirak etmek üzere 'lrı 7,5 teminatlarını hamılt 
2 - 9 - 9 H Cumaıtesi günü saat 16 da Gala tada Alım, Satm ~D' 
misyonuna müracaatları. (425~ 

Afyon Vilayetinden: 
Afyon· Gazlı Göl yo'unun "6735., lira bedeli keşifli 3+250 ~ 

7 + 50 l kilometreieri arası inşaatı 13/9/933 tarihine müsadıf ç;. 
şamba günü saat on beş otuzda encümeni vilavette ihale ed1.j 

mek üzefe kapalı zarf usulile münakasaya konuldu. Keşifnanıe)e 
görmek ve fazla malumat almak isteyenlerin. Enc~~eni Vıliye:e 
ve Nafıa Başmühendisliğine kapalı zart usulı mucıbınce evrak 
vesaiti kanuuiyelerile müracaatları ilan o'unur. (44 ~ 

inhisarlar Umum müdürlüğünden : 
1 - 3· 7. 933 tarjhioae pazarlığı yat>ılan 94 kilo ö~n~ •ı~ 

ve 1988 ki!o kınnap parçalarına elde edilen fiyat haddı la) 

görülmediiinden yeniden satılığa çıkarıldı. d ı 
2 - Mülga Azapkapı ambarında işe yaramaz dört a e, 

kamyonet kaıoserisi ile 300 kilo kadar demir çem~e.r ve .~e:O'ı 
parçaları satılacaktır. Talip olanların 28 · 8 · 933 tarıbıne mus e 
pazartesi günü saat 14 te yüıde 15 teminat parasile birlı~ 1 

Cibalide satış komisyonumuza müracaatları ilan o'.un~ 

Istanbul üniversitesi mübayaat 
Komisyonundan : 

.( 
1 - Beyaıılta Askeri Tıbbiye mektebi binası. da.hilınde ~1~ 

ni yapılacak mutfak ve müştemilatı pazarlık surctıle ıhale e 

mek üzere münakasaya konulm_uştur.: . . _ " O 
2 - Paviyon in•aatına talıp muteahhıtlerın asgarı 200 

yirmi bin liralık tek bir binayı yapmış olma!ı şarttır. . ~' 

mışlır. 

neticelenmişti. Eğer Fransızlar==============! 

3 - Talipler Maarif Vekaletinin güzel san'atlar aka?~m 1 •6J' 
de bulunan resmi mimari bürosuna müracaatla ehliyetlerını ~ 1~ 
terir evraklarım tetkik ettirecekler ve mezkur. bii!o~an ih•~o· 
iştirak edebi eceklerine dair alacakları tezkere ıle Unıversıte rt' 
bayaat komısyonuna müracaatla .. 10,. onar lira mukabilinde f9 

name, Jahika, mukavele ve projelerin suretlerini alacaklardır. eJi 
4 - Talip'.er kendi teklıf edecekleri bedelin yüzde 7,51~1' 

hakikaten hu tarzda bazı siyasi 
tertipler di.işünüyorlar~:ı 1ngiliz -
!erin tecrübelerinden ibret alama -

Yeni bir konferans 
ları lazımdır. 

Azılı bir katil 
M. Musolini üç devleti 

Romaya çağıracak 
Londra, 26 (A.A.) - M. Musso

lininin teşrinievelde Romada F ran 
Diyarıbekirde arkadaşla- sız, İngiliz ve Alman hariciye na-

rile beraber yakayı zırlarını toplamak niyetinde oldu .. 

ele verdi ğu havadisi, Londı-ada uzun uzun 

. '-k kt ' ·ı birlı . buçuğu nisbetinde t~mınatı muva1' ate me up.arı le o~ı· 
ihale günü o'an 2/Eytü•/l 933 cumartesi günü saat on beşte 

19
) 

versite mübayaat kom s;onunda hszır bu unmaları. ~ 

Deniz Gedikli Küçük Zabit Haııt" 
lama Mektebine Talebe alınıyor, 

lstanbul Deniz Kumandanlığınd8.~'. 
1 _ Ortamektep dereces nde o'an Deniz Gedikli KüçÜ;S y'' 

bit Hazırldma Mektebın:n birinci sınıfına girmek istiyen 15 =. teşri" 
şındaki ilk tahsilini bitirmiş gençler 1 Ey fıl 933 den 1/1 cı jlİ 0de 
933 tar h"ne kacar lstanl:uı'da Kasımpaşada tersane dah Jı· 

Diyarıhekir, 26 (A.A.) - Altı görüşülmektedir. Böyle bir top· 
senedenberi hali firarda bulunan lantmm yapllmak ihtimali siyasi 
ve şimdiye kadar yedi katil, on ga• mahfellerde büyük bir alaka uyan-

1 sip, bet hırsızlık ve cerh vakaları dırmışlır. 
Trabzon, 26 (A.A.) - llk fm- işliyen son günlerde Haniye gider- Bu toplantı fikrinin Berlinde 

dık mahsulü dün saat 17 de büyük ken muallim Ali Ulvi Beyi kurşun- aleyhtar bir şc!:ilde karşılanmadı· 

• rısı Gedikli mektebi müdüriyetine, Ankara Deniz Müsteşarlıi;.k Şıl' 
mıtte Mm Üs. Bh. Kumandanlığına ve Vi'ayetlerde Asker:·tirlef· 
beletine mevkiiu en büyük Askeri makamına müracaat. ede .

1 
0Jıf1 

merasimle yüklendi. Trabzon la cerheden Licenin Kali mahalle- ğı da kaydediliyor. 
halkı fındık bayramı yaptı. Va .. sinde Yuauf ve Kedist köyünden Diğer taraftan, M. Bonnesin Ro
purlar motörler yükledikleri fındık j Hüseyin ve Mehmet oğlu Hüseyin maya bir seyahat yapmak tasavvu 
lar için para almadı. Vali ve tüccar Diyarıbekirde, meşhur şaki şey~-ı ru Londrada iyi karşılanmıştır. Zi-
1- bulundu. Halkevinin bandosu Abdurrah.'!Ilanm kain biraderi a~a ra hu seyahatte küçük itilaf ile 

ylif<fn layıtdarı vapura kadar te§yi ve Ubeyt Piran nahiyesinde yaka· ı İtalya· ara3ında daha iyi bir müna• 

etti. lanmııtır. ıebet görülüyor. 

2 - lık tahsilini ikmal etmiş o up~a ] 8 yaşını bitirrP'!,ııre" 
ve den"zlt! ülfeti bulunan lO ısteklı de mektebi bu sene doğrıJ' 
talebe ile birlikte talim ve terbiyeye tabi tutulmak üzere 

dan doğruya Gedıkli neferi olarak alınacaktır. k "e5İ' 
3 - Vuilectk :stida sureti ile l u istidaya ilişdirilece k ;çid 

~ alar lasti11'ır.ıştır. Cun arı almak kabul şartlarını an1;7' 
iateklilerin 1. nci maddede mfa2caatları 'azımdır. (44J 
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Afyon Viliyeti:den: f;;·~E~:'.~~~:?~~"~] ltsanbul Yüksek iktisat 
H CEL~LE'l1'1' ı ' :\l.\IL - n Ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden : 

Afyon - Sandıklı yolunun O + 000 - 63 + 000 kilometre· H .\ drc~. lzmic. Demin olu .\o. ı :ı~ :: ı _ Kayıt ve kabul iti t Eylul 933 le batlıyacak ve 30 Ey• 
leri arasında muhtelif açıklıklarda "J 1181,, lira bedeli keşifli se- i! Teçh iıı:at: RO:-\T<"'.; I~\-. diathcrmie. H lul 933 aktamma kadar sürecektir. 
itiz adet k6pr6n0n beton arme o' arak inşaları 13/ Aiustos/933 Hım:: L'ltm"ioler, infra nıj (6648) ::::::!! 2 - Kayıt işi için pazartesi, perşembe günleri sabahları 
tarihinden itibaren 6/Eylill/933 tarihine mUsadif çartanba gunu saat ondan akşamları saat 17 ye kadar Mektep müdürlüğüne 
•ııt 15,SO de kat'i ihalesi icra kılmmak üzere kapalı zarf usu- Beyoğlu birinci sulh hulcuk müracaat olunacaktır. 
)'I hikimltğinden: 1 - Penbe Ne· 3 - Mektebin "Yüksek lktısat ve Ticaret,, kısmına: 1 

e mUnakaaaya lconulmuştur. Taliplerin ıekiz metre veya daha cıbe Hanımlarla mehmet ve Ha· A. _ Bakalöryaya tabi tam devreli lise mezunlarile bu de-
fııla açıklıkta ve Beton arme köprü yaptıklarına dair vesika ib· Jit ve sairesinin şayian ve müş- recede olduiu Maarif Vekaletince tasdikli ve bakaloryaya 
tez etmeleri ve bu kabil itlerde bulunmuı bir fen memuru iı· tereken mutaaarrıf oldukları 904 tabi ecnebi ve akalliyet liselerinden ıahadetnameli olanlar ve 
titıd K 'f lira luymetı muhammineli, 8. oğ· Ticaret Lisesi ile Galatasaray Lisesi Ticaret kısmı mezunları 

am edeceklerine dair teminat vermeleı i meşruttur. eşı na- "Galataaaray,, Ticaret kllmı mezunlarının hükumetçe gösteri· 
111 • V i !unda Ômer Avai mabaJlesinde eyı görmek ve izahat almak iıteyen taliplerin encümeni il ye· lecek mali müe11eselerde bir sene staj görmüt olmaları tarttır. 
t Hacı Beıir sokag· ında eski S B M"I D lf f k ı l - d y ··k k k e ve Nafıa Baımübendislig· ine müracaat etmeleri ilan olunur. . - u ga arü ünun a üte erın en ve u se me • 

(4l90) yeni 1 numarala maababçe hane teplerden mezun olanlar ile Türk üniversitesi ve Yüksek mek· 

Giresun 2 No. lu Jandarma 
mektebi kumandanlığından: 

2 No. lu Jandarma Mektebinin 1 • EylUI • 1933 tarihinden 
31 • Ağa1tos • 934 tarihine kadar idaresi için 12 ·Ağustos· 933 

.. tarihinden itibaren münakasaya konulan aıağıdaki listede cins 
Ve miktarı yazılı 24 kalem euakın 2 • Eylül • 933 gUnline mUsadif 
Cumarteal günü saat 14 de ihalesi icra kılınacağını Ye taliplerin 
fııla tafıilat almak üzere M~klepteki satan alma kom'ıvonuna 
hlürcıcaatları ilin olucur. (4080) 

Kilo Ciaıi 
208000 Ekmek 
40000 Sığır eti 
15000 Balgur 
8000 Pirinç 

Kapalı ıarf 
Aleni mOnakasa 

" " 
" " 2000 Eritilmiı sadeyaj ,. 

4700 Tuz 
" 

8000 
2000 

10000 
5000 
9000 

20000 
2000 
2000 
2500 
500 
500 

1000 
500 

2500 
1000 
300 

1000 

Kalem 

'.l4 

Soğan 
Sabun 
Kuru fasulye 
Nohut 
Mercimek 
Patates 
Beyaz peynir 
Üzüm tekirdek•iz 
Toz ıeker 
Kırmızı biber 
Kayısı reçeli 
TeJşehriye 
Zeytinyağı 
Zeytin 
Düdük makarna 
Un 
irmik 
Oılim sirkesi 
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Ankara Mektepler Alım Satım 
Komisyonu Riyasetinden: 

1 ~ Gazi Terbiye Enatit&ıO ve Gazi Liaeai pınıiyonunun H· 

ne'tk erzalnndan bir kısmı 7 • 8 • 933 tarihinden itibaren kapalı 
ıarf usulile ve 20 gün müddetle münakasaya konulmuttur. 

2 - Talipler ıarbiamelerini ve ayrılan partileri girmek üze· 
re ~omadan maada her gün saat 17 ye kadar mektep muhHe· 
beainc müracaat edebilirler. Talep vukuunda tahriri malümat Ye

tilecektir. 

3 - Talipler ihale rünil o'ao 29 • Atuıtos • 933 aalı slnD 
•aa\ 15 de % 7,S teminat aKçeleriyle veya muteber bir banka 
lllektubu ile birlikte Ankara Mektepler Muhasebeciliğinde top· 
1•n.cak olan Mektepler Alam Satım Komjıyonu Riyaıetiae mil· 
,._atları. (3826) 

Akşam Erkek San'at Mektebi 
Kayıt muamelesine baılan:uııtar. 8 Eyliile kadar devam edi· 

leeelıtir. Eaki talebenin de bu mGddet içinde kayıtlarının yeni· 

le._eıi ve 932 • 933 mezunlarının ıabadetaamelpini alabilme-

~ için 4 Veaika Fotograf getirmeleri lizımdır. (4310) 

A.vrupada San' at Tahsili 
tanbul mıntaka san'at mektebi 

müdürlüjiinden: 
Maarif Vekaleti c~ileslnce namzetlilderi kabul edilmit olan 

~•)ebenin müsabaka imtihanlarına iki Eylülde batlanacakhr. Bu 

1
1na~ibanlara lslanbul Mıntaka San'at Mektebinde girecek· 
•na en sreç 31 Ağustos 933 perıembe sriinü aaıt 12 ye kadar 
h:~ebe müracaatla sıhhi muayenelerini yapbrmaluı ve bUviyet

'-clik ettirip müsabakaya rirme veailca11 almaları llzımdar. 

\ (4438) 

hlikmen iuleyi şuyuu zammnda teplerden naklen gelecek olanlar. Naklen gelecek olanların b-
açık arthrmıya vaıedildiğinden velce ıirdikleri mekteplere her halde lise mezunu olarak kayıt 
birinci arttırması 27/9/933 tari· edilmit olmaları tarttır. 
hinde çarıamba günü saat 15 4 - Mektebin, "Ticaret Lisesi., kısmına: 
ten 16 ya kadar icra o!acak ve A. - Bakaloryaya tabi Orta mektep mezunlarile Ankara, 
kıymeti mubammineyi bulduğu İzmir, Adana, Trabzon, Samsun,. Ticaret mektepleri mezunları 
takdirde en çok artbrana ihale alınacaktır. 
edilecektir. Gayri menkuli mez· 8. - Bu kııma gireceklerin yatları on betten afağı ve yir· 
kiir zemin kata haric olmak mi birden yukarı olmıyacaktır. 
Ozere üç katla ve ıekiz oclala 5 - Mektebin "Küçük ticaret,, kıamına: 
abtap olup bahçeyi havidir. 2 _ ilk mektep mezunlarile Orta mekteplerin 1, 2, 3, üncü 

sınıflarından tasdikname ile gelecek olanlar. Bunların yatları 
Tarihi ihaleye kadar olan vergi, da 13 ten ataiı 18 den yukarı olmıyacaktır. 
vakıf icareıi, belediye ruıumu, 6 _ Kayıt ve kabul için aıaiıda yazılı vesikaları müdürlüğe 
dellaliye hiuedarlara aittir. 3 - hitaben yazılacak bir iıtidaya bailamalan icap eder: 
Arttirmıya ittirak edecekler kıy- 7 _ Mektebin her üç kısmı nehari ve muhtelit olup tedrisat 
meti muhamminenin yüzde yedi 1 k ·ı T" t• 
buçuğu niabetinde teminat akçeai öğleye kadardır. Yükıek ktısat ve Ticaret ısmı ı e ıcaret ı -
veya milli bir bankanın te· seıi talebesinden üç sene zarrfında tedris ücreti ve imtihan harcı 
minat mektubunu getirmeleri namile dört lira yetmit bet kurut alınır. 
ıarthr. 4-Artırma bedeli tarihi 1 - Mektep ıahadetname veya taadiknameıi, 2 - Sağlık 
ıhaleden beı gün zarfında mab· ve aıı raporları, 3 - Hükiimetçe müsaddak iyi hal varakası, 
keme kasaıına tediye edilecek· 4 - Hüviyet cüzdanı, 5 - Üç adet fotoğraf, 6 - Mektep ida• 
tir, aksi takdirde ihale feab ve resinden alınacak matbu beyannamedeki sorıuların cevapları 
farkı fiyat zarar ve ziyan faiz yazılacaktır. "3772,, 
bili büküm kendisınden · tabıil 
edilecektir. 5 - Gayri menku· 
Jll mezktr Ozerindeki ipotek 
sahibi alacaklılarla haklara tapu 
sicilile sabit olmayan alacaklılar 
ve her hangi bir bak iddia 
edenler evrakı müsbitelerile bir· 
likte aabı memuruna müracaat 
etmeleri aksi taktirde hakları 
tapu sicilile sabit olmayanlar sa· 
taş bedelinin paylaşmasından ha· 
~...kahrlar. 6 - S.aıtoame mab· 
·keme Cli•aahhıeıillde lterlreal9 
g6rebileceii bir yerde ••ılmlfbr, 
doayayı g&rmek Ye fazla tafıillt 
almak iıteyenlerin 932-17 numa· 
ra ile Beyoğlu Sulh mab!~eme• 
leri baı kitabetine mOracaatlan 
illa olunur. (6720) 

f lstanbul Belediyesi llAnları l 
------...-~----Begoilu Tapu idaresinden : 

Beyoğlunda Şablculu mahallesinde caddei kebirde cedit 
5421560 No. lu mukaddema kabristan elyevm irath araa seoetaiz 
taaarrufata kıyaaen lstanbul Belediyesi namına tescil edileceğin· 
den mahalli mez\ıür hakkında bir güna tasarruf iddiasında bulu· 
nanlar varsa Yesaiki tasarrufiyelerini hamilen 15 gün zarfında 

933/~286 muamele No. siyle idareye müracaatları ilin olunur. (4441) 

Adalar Belediye ıubesinden : Büyükadada Salhane mevkiin
de lrlfD ,_.... Alam m8nalra.. 1111retiyle tamir ettirilecektir. 
Keıfi 361 lira 33 karuıtur. Yapmak isteyenlerin ı•rtaame ve 
kqifnameaini girmek 6zere lıer gGa daire bat mDbendisliğine ve 
mllnakHa için de teminat paralariyle beraber 21 • 9 • 933 per· 
fenbe günü aaat on altıya kadar Encümene müracaatları ilAn 0 • 

lunur. (4440) 

Ucazlall •• te•lzllk •• Slr'at 

VAKITYURDU 
KİTAP KISMI 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi 
Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her • • • • 

ışınızı .. 

•• 

VA KIT YURDU 

Her Yerden Çok Ucuz Yap_ar 
istediginiz yerden fiyat alabilirsiniz. 

Vakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 



---~------··---Darüşşafaka Lisesi 
Yeni Bir Gömlek 

Yapbrmak Fikrinde misiniz?.. Müdürlüğünden; 

l~iş'in enfes kumaş
ları He ölçü üzerine 
yapttracağınız çift yaka 

ve kollu, markalı 

gömlekler: 

12,5 Liradan 
itibaren 

"Bu iş te iPEKIŞ 'indir,, 
(6293) - . "•' ~· ·· ; :. ,.,ı.~ 

Nafıa Vekaletinden : 
20 · 8 • 933 tarihinde kapalı zarf usulile yapılan münakasa 

nltt~esiode talip zuhur etmediğinden Siirt Vilayetinde Siirt-Diya· 
rıbekir yolundaki ıki gözü yıkık kemerli Gezer köprüsü yıkılmış 
kt11mJarınm ikmali inşası müzayede, münakasa ve ihalit kanunu
nun 18 inci maddninin ° C,. Merası mucibince pazarlıkla ihale 
edilecektir. Pazarlık 29 • 8 - 933 salı günü saat 15 te Nafıa Ve· 
kiletinde yapılacaktır. Taliplerin yevmi mezkiırde 1252-83 liralık 
teminat mektuplarmı hamilen müracaat etmeleri ilin olunur. 

(4373) 

Usküdar Amerikan Kız Lisesi 
Mektep eylülün 18 inci pazartesi saat 13,30 d3 açılır. Lise kısmından 

maada mükemmel ticari Ye C\' idaresi şubeleri vardır. 
T.eyli talebeler bir aile hayatı ,·aşarlar. Ahtik ve hüsııühale son derece 
ıhıimam edilir. Darülfünun bakaloryasına hazırladığı d:ı bu sene mezun 
olup bakalorya imtihanlmna giren hanımların muvaffakiyctilc sabittir. 
l:crct dört taksitle ,·erilir. Fazla malüınat almak için her ZJınan mektupla 
• ve ağustostan itibaren Salı ve Cuma günleri bizzat mektebe 

müracaat edebilirler. Telefon: 60474 (5.207) -

Gazi Terbiye Enstitüsü 
Müdürlüğünden: 

1~~ Gazi Terbiye Enstitüsü ortamekteplere ve orta dereceli 
meslek mekteplerine muallim ilkmekteplere müdür ve müfettiş 
ve umumiyetle beden terbiyesi, reıim iş dersi muallimi yetiıtiren 
bir mütssesedir. 

2 - Kayıl ve kabul tartları Maarif idarelerine muallim mek· 
tebi müdürlüklerine tebliğ olunmuştur. 

3 - Müsabakalar 2 ve 3 eylul 1933 tarihinde yapılacaktır. 
4 - Girmek istiyen)erin 31 Ağustos 1933 tarihine kadar Ma-

arif Müdürlüklerine müracaatları. ( 4350) 

Mektebe ait bazı tamirat kapalı 

zarf usulile ihale olunacağından 

taliplerin şeraitini anlamak üzere 

her gün ve zarfların açılııında ha

zır bulunmak üzere 12-eylul-

1933 salı günü saat 14 te Nuruoa -

mani yede Cemiyeti T edrisiye mer

kezine müracaatları. "4424,, 

1 Askert Fabr1kalar illnlar1 1 
3087 ton "O - 10,, zerodiz kömürü 
2218 ton Lavamarin kömürü 
350 ton Kriple kömürü 

1143 ton Jeneratör kömürü 

Hakiki, saf, kati tesirli ASPiRİN, EB marka· 
sını taşır. Ağrıları çabuk ve emniyetle gider· 
mek için başvuracağın ız deva, dünyada 
meşhur ,,. 93.,._ 11 

müstahzarı olmalıdır. 

israrla tJ.\SPİR • 
2 ve 20 komprimellk ambalajlarda bulunur, 

.--.~ 

Ambalajlarda ve kompri· 
1 . - • d c.f.) me erın uzerın e '(!) 

markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ed iniz 1 

lstanbul Posta T. T. Bas 
t 

6-9-933 tarihinde kapalı 

zarf suretile münakasa.sının icra e

dileceği ilan edilen yukarıdaki 
kömürlerin bedeli muhammeni 
tebdil edildiği cilletle 20 gün müd 
detle yeniden münakasaya konul
muıtur. ihale kapalı zarf suretile 
18-9-933 tarihinde saat 14 te 
yapılacaktır. Taliplerin §artname 
için her gün öğleden sonra, müna· 
kasaya girmek için de o gün te -
minat ve tekliflerini hamilen mü -
raca.atları. (7231), (4415). 

Kirahk oda aranıyor 
Müdüriyetinden 

Istanbul Yeya Beyoğlunun yük
sek güneşli , havadar sıhhi bir 
m evkiinde iyi bir aile içinde dö· 
şeli bir yahut iki oda aranıyor. 
V akıtta R. B. rümuzuna müracaat 

Sahibi, MEHMET ASIM 
Neıriyat Müdürü: 1. Safa 
V AKIT Matbaası - htanbul 

Kız 

Leyli ve Nehari 

Resmi Liselere Muadil 

Arnavutköy'de • Çlftesaraylarda 
Erkke 

Ana ıanıfını, ilk k11mı, orta ve l11e ıınıflarını havidir· Tedriı ve terbiye uıullerinin ciddiyet ve mükemme· 
liyeti ile tanınmıı olan müeueıe lıtanbul'un en güzel yerinde ki.in ve her türiü aıbht tartları haizdir. 

...-m:-. ...---···=' 

Gayret ve muvaffakiyeti görülen talebeler için mektep bütün tahsil devrelerine ait 
kolaylıklar ve imtiyazlar temin eylemiıtir. 

Leyli ücretlerinde çok esaslı tenzilat vardır. 
Kayıt ve yeniden kayıt muamelesine baılanmııtır. Cumadan mada her gün ıaat ıo dan 

18 e kadar müracaat olunabilir. isteyenlere mektep tarifnam.eıi gönderilir. 

, Telefen: 36210 
. 

istiklal Lisesi Müdürlüğünden: 

mi 1 - ilk · Ort~ ve Liıe kısımlarına kız ve erkek leyli ve nehari talebe kaydına baılanmııtır. 
~m 2 - Müdiriyet müracaatları cumadan baıka hergün kabul eder. 

cnu 

im 3 - Leyli ve nehari bütün ücretlerde mühim nisbette tenzilat yapılmııtır. 
i~ii 4 - Arzu edenlere tarifname gönderilir • 
••.•..••••••.••••••••••• ._....................... Ad Ş b d b p ı· M k . k T l 22534 --16462) ························-··-··············· res · e za e acı o ıs er ezı ar ası • e • ::: ... :::.· •. :.:.·_.::::::\ •. ;o :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: . ., .. . 

lstanbu' ve Trakya Şeker Fabrikaları Ur~ ftnoninı ~ir~etinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak Üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda 

:~:ı~:aç:::::~ Kristnl Ioz ~e~erin Kilosu 36, 7 s 8on~ı"n Küp ~e~erin Kilosu 39,50 Kurustur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alan]ara vagon başına beş lira indirilir. Istanbul haricindeki yerlerden yapılacak sipa
rişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itiba-_ 
ren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Si
pariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin tamamını 
peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

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

Han. 
No .. 

No. 40- 30 
24470. 

Telgraf 


