
rilcada Sıcak Bel
gratta kar ..• 

~ da 190 kişi öldü, Bal
~ ların üstünde soğuk var 
11 

Güzel San'atlar 
SAY/FASI 

Bugün Dokuzuncuda 
~'Yıl • Sayı: 5595 Yazı işleri Telefonu : ~4379 

~i Üniversitenin 

C U M A, 4 ACUSTOS ( 1 lacı ay ) 1933 idare Telefonu· 24:170 Sayısı 5 Kurut 

,ı 
hüvi}'jyeti 

'~ darülfünun ilga olundu. '1d ır cüınhuriyet üniveraiteıi 
'~· Y t:ni ünivenitenin kad· 
~rnen .. hcmen tamamlanmı! 
~ 1. ıorc artık bu milli ilim .._i ftıa ocağı faaliyet sahaıına 

Sabık Fransız Başvekilinin Anka
rada, Y alovada Yapacağı Ziyaretler 

'dernektir. 
'-~IÜnk'" ·· · · · d .. k .. ""'lilfij u unıversıtcmn un u 

~.. nundan farkı nedir? 
~•ip itibariyle ilga edilen 
~ •e ile yeni teıkil edilen mü
~t ~r~ıındaki farkları doktor 'be alıp Bey gazetelerde çıkan 

·· · · · HERYO UNIVERSITENIN ~OLA ÇIKTI! 

. . Yanatında pek güzel izah 
'ttır H k d ·· 1 · h . · em o a ar guze ıza 

Yeni Ka.dro.su Ankara ve Y alovaya 
GİDECEK •• 

t~r ki Maarif Vekilinin . bu 

b~ İrfan tarihimizde unutul· 
ır \' "k '1 b eıı a olarak yaııyacaktır. 

~~le ter~m doktor bu bayanatiy· 
~)f·· tarıhe karıtmıt olan eıki s;: Ununu tetrih maıası üzerine 
~~'· onun vücudünü en derin 
~ ıne kadar parça parça ayır • ı 
~her Parçaıının içindeki gizli I 
~ •~ları ortaya çıkarmıf, yeni 

1 

Açıkta Kalanlar Talim 
ve Terbiyeye Alınacak 

REiSiCUMHUR Hz .. 
TARAFINDAN 

KABUL EDiLECEK 

trııt . k"l . . lb eyı lef ı ederken ne gıbı 
• ~•at takip edildiğini pek iyi 

'1-.qıttır.. . 

'~hllekette hakiki bir ilim oca· 
~atmak ihtiyacını bu derecede 

.. ' \.~ ;~ . ~; 

Çal'f&mbaya tehrimlze 
gelmeai beklenen Fraa
•ız hariciye encllmenl 

relal M. HERYO 

raya gidecek, M. Heryo Ankara • 
dan gelirken birlikte hareket ede
cek ve Yalova ziyaretinde kendi • 
sine refakat eyliyecektir. 

il duyan bir maarif ve inkı· 
&da-ı . .. . "t • t 

Alamet Ratlp B•J' Profealr Zeverbah 

Sabık Fransız başvekili M. Her
yo önümüzdeki çarşamba günü 
1stanlıula gelecektir. Kuvvetle 
tahmin olunduğuna göre ayni gü
nün akşam1 Ankaraya hareket e
decektir. M. Heryo Ankaradan av
det eder etm~z doğruca Yalovaya 
gidecek, orada Reisicümhur Haz
retleri tarafından kabul olunacak· 
tır. Diin Yalovadan şehıimizc ge
len Haıic~ Vekili Tevfik Rüştü 
Bey bugün akşamkı trenle An ka-

Paris, 3 (Htısufil) - M. Heryo 
bu sabah Marsilyaya gitmiştir. O
radan saat on beşte f stanbula ha
reket edecektir. 

d ... nın yenı unıveraı eyı eş 

erken, bu üniversiteye lazım 
h' unıurları seçerken en bü · 
ıt ••rnimiyet, dikkat ve bi • 
ıkla hareket ettiğine şüphe 

e:ı;, Bu kadar aamımı-~,g.~_..~...._.-_,.. 
1,.., dikkt• ··- ı...-.ıua11ıkla teşkil 
~1 yenı ü · · f nı\'ersıte kadrosunun 
a fakıyet eaerl . .. 
· 'h . erı ıoslereme -1 tınıali d h a"n e a.tıra gelemez. 

unla beı·ab · ·· · · '•ki .. .. er yenı umvenıtr. 
d darulfunundan filiyatta 
,,:recelerde farklı bir müesse
~k·Uiunu :ıaman gösterecektir. 
~ dırn hunu bizzat Retit Galip 
~i: ~eYanatında ima etmittir. 
,rı~\'erıite eaki darülfünun gi· 

dı ka ı_ v • • k 'l . b' lllıııı, QUgu ıçme çe ı mış ır 

•ğa hayatı ya11amıya· 
.,... .. 'J' 

~I uternadiyen çalışacak 
•tarak ortaya koyduğu 

Mehmet Asım 
( l>eTUmı t üncü a&) ıfada) 

Sıddık Sami Eey Vehbi 

Üniversite tam manasiyle ite 
batlamıştır. Islah heyeti ve üniver 
aite emini, fakülteler reisleri dün 
de akşama kadar çalıtmışlardır . 
Vekil Bey dün üniversiteye gelme
miştir. 

Talim ve terbiye 
Maarif müıtetarı Avni Bey dün 

C:""1artesi günU yeni tefrikamız ba,hyor 

GÖNÜL . TUZAGI 
Bizim romanımız, s:z.n ı omanınııdır. 

Gtnç kızların , genç erkeklerin romanıdır. 
Birbirinden ayrı muhitlerin genç ruhlarda 

uyandırdığı aksülamellerdir. 

GÖNÜL TUZAGI 

Orta halli bir aile kızının, daktiloluk 

yapan bir genç kızın, yüksek muhitte ba 

şından geçen maceradır. 

Gön<JL TUZAtil 

Ne bit felsefi iddiadır ne de bir tezin 

müdafaasıdır. 

Sellmi izzet bu romanında hakiki, 

yaıanmıf bir vak'ayı kuvntlendirmiş, 

canlandırmıştır. 

CUMARTESiYE 
OKUYACAKSINIZ 

ll'ey Barhaaettfn Bey 

[ 111. Heryonun yahatine dair 
Paris gazctelerinllf verdiği maltı • 
ma t 2 inci sayıfamızdadır. ] 

Makdonald çekilecek mi 
Bir lngiliz gazetesi başvekilin Vaşing
ton sefirliğine tayin. edileceğini yazıyor 

üniveraiteye ait itler hakkında fU Londra, 2 - Sunday Gra Ahic bir rol oynıyamıyacağı zannolun
maktadır. Ayni gazete Mac Do • 
naldın hükumetten çekilerek Va 
§ington sefirliğine tayin edileceği
ni istihbaratına atfen ilave etmek· 
tedir. 

beyanatta bulunmuttur: gazetesının yazdığına göre son 
"Talim ve terbiyeye geçecek Londra konferansının mucip oldu· 

zevat, münha11ran açıkta kalmıt ğu fazla metıuliyetten dolayı. yo· 
olan profesörlerden seçilecekler • rulmuş olan İngiliz batvekili Mac 
dir. Bunların ecnebi lisanını iyi Donaldın gelecek intihabatta faal 

bilmeleri !arttır. Bununla beraber ·- ------------------------- -
açıkta kalan müderrislerin bu vazi 
feleri kabul etmesi mecburi değil • 
dir, arzularına tabidir. Alacak • 
ları maaf müderriılik maaılarına 
muadil olacaktır. Talim ve terbi
ye heyeti daimi bir komiayon ha • 
linde ifayi vazife edecektir. Bir ne· 
vi üniversiteye bağlı bir müessese 
halinde olacak olan heyet darülfü· 
nun için , milli kütüpanemizin 
zenginle§tirilmesi için kitaplar ter· 
ceme edecektir. Heyet tedrisat ki. 
tapları terceme etmiyecektir. 

Enstitü kadrosu . 
Bugünlerde enıtitünün bütçe 

vaziyeti ile .mefgul olmıya batla • 
dık. Eski müderrislerin maafl 
(600) bin lira kadardı. Y enileriy· 
le bu miktar tabiatiyle artacaktır. 
Bu hususla henüz tetkikat yapmak 
tayız. Bütün üniversitenin bütçesi 
ise bir milyon lirayı geçecektir. j 

Fakültelere alınacak asistanlar 
henüz seçilmit değildir. Hariçten 1 
gelenler de ite başladıktan sonra 
profesörler asistanları seçecekler. 
dir. Şimdiki asistanları fakülteler 
isterlerse ;bka edecekler, isterlerse 
yenilerini seçeceklrdir. Bütün kad 

(Dc,·ıımı 10 ucu •yaflMla) 

Yüzme Müsabakamız 

Mü•abakanıııa girmek üzere yazılanlarJan hir kaçı : 
Aaım (ropkapı Gençler birlltl), Ömer (Topkapı Gençler blrlltl), RlqtG (F .. 

nerbahçe denizcilik kıamı kaptanıl, Cemli (Fenerbahçe), Muller (1. S, K.), Nur
han (fenerbalaçe), Suzi Muller Hanım (1, S, K,), Nljat (Fenerbahçe), Bahaettla 
(fopkapı Gençler blrlltl), Fethi, Garbi• (Fenerbahçe) Beyler. 

Yerli Mal~ar Sergisi 
Sergide nazarı dikkati celbeden 

müesseseler hakkında malumat 
(Bugün altıncı ve yedinci sagıf alarımızda) 
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lkbsadi kalkınma --S Q N HABERLER Eşsiz bir ha_yr:: . 
Amerikada ilk defa bir Almanyada deınır edası , 

ishkraz şekli M H • h A ı k ve kadın propagan . \ 
Nevyork, 31 - Bu sabah banka e erıyo us usı o ara Berlin, 3 (Hususi) -d~~

1

b ' 
larla Nevyork borsasının açılışın- Alman jimnastik bayran:ı1 

01 
da hükumet tarafından 500000000 h d • d ti. Bu misli görülmernı§, I'• 
dolarlık bir dahili istikraz kaydına seya at e ıyorsa a eee zam bir tezahür oldu. Von f 
batlanmıştır. Yapılan istikraz Hitler ve propaganda nazırı 
yüzde 3, 1 4 faizlidir. Yedi sene· les hazır bulundu. jd , 
de itfa edilecektir. Bu istikraz h 150 bin kız ve erkek genÇ3 

reiıicümhur M. Ruzvelt tarafın- Sabık başvekı·ıı·n şahsı bu seya atin man hareketleri yaptılar· dı1" 
dan çizilmiş olan iktısadi kalkın - bin kişi tarafından alkıtl•". ~· 
ma planının ilk adımını teşkil edi- A d ~ • • k d • M. Hitler bir nutuk verdı 
yor. Planın tamamlanması için manasını egıştırme te }f e diki: . b't 
daha iki milyar (500) milyon do· - Benim gibi kuvveth. ~it 
larlık istikraz akti lazım gelmek · M. Hcrriot'un Balkanlar ve 1 büyük usta olduğunu da unutma -1 la,tıracağı, sulhu temin işine de· manya istiyenler, kuvveth d 
tedir. M. Ruzveltı'n planı (200,000) h d . . F 'l R sil yctiştirmeğe bakrnal~l.ıı Rusya ıeyahati hiç bir resmi ma i yız. vam e eceğını ve ransa ı e usya .,.. 
milyon i!lsize i~ bulmak maksa· l d Guya münevver ve hür deoı 

l' yeti haiz değildir. Bu hususi bir Bütün bunlar düşünülecek olur- ve küçük dev etler arasın a mev- 5iJ 
dını istihdaf etmektedir. Şimdiki l b l 1 1 - virlerde ancak cılız bir ne seyahattir; daima öğrenmek, bil - sa ve seyahatindeki mühim mak· cut o an ağ arı sağ am aştıracagı d · tı• 
halde bu l·şsı'zlerden (500.000) ı' k · · l ti. "Demir erkekle, eınır . - mek, dünyayı dolacıp görme , e· k netıcesıne varır ar. il tı 

Y sadı ve temin edeceg-i büyü men- b d t b' · .... j e 
işe başlamıctır. Bu defa aktedilen 1 b' ın e en er ıyesı, ••· 

: sasen büyük o an malumatını ır faati idrak edememek kabil mi • Evet, tekrar ediyoruz, hususi h h 1 1 istikrazın hususiyeti şu noktadadu d h k · · b. d sı atli ve kuvvetli bir a e - a a arttırma ııtıyen ır a amın dir? bri seyahattir. Fakat ıeyahatin d 111 
ki tahvillerin her biri (50) dolar Kuvvetli bir millet, 

1 

seyahatidir. şahsiyeti ve bu seyahatin evelki ha ·· ı · düet" 
kıymeti haiz bulunmaktadır. Bu Fakat bu seyahat, ne de olsa, Bir taraftan Fransanm Ruıya yorgun munevver erın l' 

·1 k • k. A d disat ile el'an etrafında dönen t J d'' C tsiı 1e itibar He yapılan istikraz Amerika· radikal_ Sosyalistlerin reisidir, ı e, mer ezı ve şar ı vrupa ev- a ara uşmez. esare ~ 
nın malı• tarı'hı'nde ı'lk defa vakı' 

0
, b . . 

1 
}etleri ve Balkanlarla teşkriki me· vaziyet o merkezdedir, ki bu seya· vetsiz milletler, sıhhatli ır 

u partının par amento grupu, ve 1 ~ı.· 
· tm · -ı b' Ih halin Fransa ve sulh hesabına çok yanında ancak "Akıl hoca 1• lan bir hadise teşkil etmektedir hariciye encümeni reisidir. Bu iti saı e eıı sag am ır su un garan 1 

t. · ld - b' · 'b' · iyi bir seyahat olacag- ı muhakkak- zifesini nörme!ie mahkurn }'' ./ Bundan maksat ta en küçük tasaı barla, bu seyahati ihmal edeme- ısı o uguna ızım gı ı manan => ., ~ 

rufların bile istikraza iştirak et· yız. lar ve diğer taraftan bu sulhu kuv tır. Amerikada iş saatl,rt 
mcsini temin etmektir. lstikrazın M. Edourad Herriot'un mer • vetlendirmek için M. Litvinof gibi Lyon, 3 (A.A.) - M. Herriot "-
tartları arasında altın ile tediy,. kezi Avrupa küçük devletlerinin bir devlet ricalinin icraatını bizim bu sabah Marsilyaya hareket ede· ve Ücreti 
e'dileceği kaydı yoktur. ve Balkanların kuvvetli müdafii ı gibi bilenler, M. Herriotun ıeya- cek ve .ıaat 15 te lstanbula müte • Vaşington, 3 (A.A.) - Dii' 

ve Fransayı Rusya ile yakla,tıran batinin, bu tefriki mesaiyi kulay- v~ccihen vapura binecektir. bik edilmeğe başlanan ba 
Şarlok Hölmes'in kulak- çin iş kanununu 8.400 kadıf 

lan çınlasın! Kar yagı"" yor ! Sof yada Bir otelde iştial ka tasvip etmiştir. Kanun• _JJ 
asgari haftalık 12-15 dolar"" 

Londl'a., 3 (Hususi) - Montre· 
iş saati haftada 40 saat.tir. 

al zabıtası, polis romanlarını geri-
de bırakacak şekilde bir vaka 
meydana çıkarmıştır, 

Bir genç kadın katlediliyor. Tah 
k;kat ve taharriyat hiç bir netice 

vermiyor. Ele yalnız bir kol düğ -
mesi geçiyor. Cesedin yanında bir 
gömlek düğmeıi bulunuyor. 

Cenaze merasiminde, merasime 
ittirak edenlerin kıyafetleri tetkik 
edilmiş ve maktulün akrabaların -

dan bir Z<\lın, gömleğinde bir düğ· 
menin eksik olduğu görülmütlür. 

Adı-m derhal sorguya çekilmiş 
ve cinayet itiraf ettirilmi§tir. 

Avusturyada Alman tay
yarelerinin propagandası 

Viyana, 3 (Hususi) - lki gün 
evvel, sabah on birde, biri 4 diğeri 
3 tayyareden mürekkep iki Alman 
tayyare filosu, Salzburg üzerin -
den uçmuşlar ve kısa fasılalarla 
halkı "vergileri vermemeğe teşvik 
eden,, beyannameler atmışlardır. 

HükUınet, bir kere daha, bu pro 
paganda hareketlerini Berlin ne~ • 
dinde protesto etmi!tir. 

Milyonerlerin dağa 
kaldırılması işi! 
Nevyorktan yazılıyor: Buralar• 

da, milyoner ve milyarderlerin da -
ğa kaldırılma hadiseleri devam e· 
diyor. 7 Temmuzda kaçırılan mil -
yoner John o'Connel semeıt bıra
kılmıt evine gelmi§tİr. 

Rhode - lzland, milyonerler ve 
milyarderler şehridir. Buranın zen 
gini çok tur. Son hadiselerden kor 

karak zabıtanın himayesini iste -
mitlerdir. Nevyorktan polis müf • 

rezeleri buraya sevkedilmit ve te
hir muhasara altına alınmıttır. 

Mısırda dehşetli bir aile 
kavgası 

Kahire, 2 - (Şimali Mııır) iki 
aile arasında çıkan bir kavga neti
cesinde altı "iı i 3tmüı, otuz kadar 
nüfuı ta mecruh dütmüıtür. 

Yanıhaşımızda fırtına, 
kar ve dolu .. 

Belgrat 1 (Hususi) - (Geçik • 
miştir.) dün saat altıya doğru, on 

dört gündür devam eden cehenne 
mi sıcaklardan ıonra deh,etli bir 
fırtına Belgradı allak bullak etti. 

Hararet birdenbire 15 derece düş~ 
tü, fasıla ile kuş batı kadar dolu 

yağdı. Belgrada civar köylerdeki 

yemiş ağaçları fırtınadan çok mü· 
leessir olmuştur. 

Amerikada insanlar sı
caktan ölüyor ! 

Nevyork, 3 (A.A.) - Son dört 
gün içinde Amerikanın Atlas deni 
zi tarafında olan kısımlarında sı· 
cak dalgaıından 100 kişi ölmü§tür. 
Bunlardan 40 tan f azlaıı Nevyork 
mıntakasındadır. Sıcak dalKası 

devam ediyor. 

lngiliz faşistleri 

Tethiş usulüne taraftar 
olmadıklarını söylüyorlar 

Londra, 30 - (Sunday expres) 
gazetesi İngiliz f atiıt f arkası reiıi 
Oswald Mosley ile bir mülakat ne, 

retmiıtir. Bu mülakatta İngiliz 
fatiıtlerinin programındaki eaaılı 

noktalar §U suretle hulıiıa edilmit· 
tir: 

1 - Avam Kamaraıı tetkilatı· 
nın ve nizamatının tadili, 

2 - Lortlar kamaraıının ilgaıı, 
3 - Memleketin kuvei ittiraiye. 

sini artırmak ve işsizlerin mikta
rını azaltmak için ücretlerin tezyi 
di. 

4 - Bir f atiıt imparatorluğu 
vücude getirilmesi. 

Sir Oıwald Moıley lnıiliz fa -
ıistlerinin yahudi düımanı olmadı
ğını ıöyliyerek tunları ilave etmi! 
tir: 

- Benim teıiı edeceğimiz usu· 
lü idare yahudiler hakkında itken 
ce yapmıyacaktır. Çünkü dini ve 
ırki ıebeplerden dolayı tethi, uıu 
lü lnıiliz ananelerine muhaliftir. 

200 Tal ebe ve ame
le tevkif olundu 

Otuz kişi enkaz altında 
kaldı 

Berfin, 3 (Hususi) - Prag'a ta· 
bi Breme Örop oteli bir iştial 

.. • 1 neticesi çökmüştür. 
2 0000 komunıst beyan na- Ot 1 d .. t k tl d B .. k e or a ı ır. ugune a· 

mesi elde edildi dar ankaz altı~dan ancak tanınm1 
Sofya, 3 (Hususi) - Bugün po. yacak bir hale geJmi§ olan birce· 

setle, vücutlarından 1 kopmuş iki lis, şüpheli bazı eşhaıın oturmak
ta olduğu bir binada araştırma yap 
tı. 20.000 tane komünist beyan • 
nameıi bulundu. Diğer taraftan 
aralarında cenübi Dobricalılar ve 
Makedonyalılar bulunan 200 tale
be ve amele tevkif edildi. Plovdiy, 
Sliven, Stara • Zagora ve Yambolu 
şehirlerinde de birçok kişi tevkif 
edilmiş, mekteplerde kızıl bayrak 
tar ele geçirilmiştir. 

Soviyetler ve 
Amerika 

75 milyon dolarlık sınai 
madde alınacak 

bat çıkarıldı. 

Hiç değilse otelde oturan 30 
kişinin ankaz altında bulunduğu 
tahmin ediliyor. 

Yirmi ki,i hastaneye nakledil · 
mİ!lİr. Bir çoğunun hayatları teh 
likededir. 

İştial o kadar şiddetli olmuş -
tur ki şehrin çok uzaklarındaki köy 
lerden bile hissedilmiştir. 

iştialin kalörifer kazanının ve 
hava gazının patlamasından ileri 
geldiği zanndeliyor . 

·Jtalya -Yunanistan 

Münasebetleri dostane 
olmakta devam ediyor Moskova, 3 (Hususi) - Sovyet 

hükumeti, Amerikadan, 75 milyon 
Roma, 3 (A.A.) - Jiornale d'l· 

dolarlık ıınai maddeler ve aletler 
. . talia, Yunan başvekili M. Çaldari· 

satın almıya karar verrnıştır. . h b' . d' w • b 
• •• • 

1 
sın, mu a ırıne ver ıgı şu eyana· 

Bırkaç gune kadar, 41 teknııyen 1 h naklediyor: 
Amerikaya hareket edecek ve Rus "İtalyan yunan münasebatı ga • 
yanın ihtiyacına en çok tekabül e· yet dostanedir. Reisi bulunduğum 
den mevadı seçecektir. Bilhassa hükumet bu dostluğu sağlamlaştır 
Rusyanın ihtiyacı olan şeyler ma • mak ve tekemmül ettirmek istiyor. 
kine, tayyare akıam ve cihazları, Bu i' kolay olacaktır. Zira İtalya• 
petrol kuyuları forözleri, otomobil nın Yunanistana kar~ı ayni hisle 
ve pamuktur. hareket ettiğini bildiriyoruz.,, 
Rusyanın satın aldığı bu şeyleri V AKIT - Bu beyanatın İtalya 

şimdiye kadar Almanya veriyor - ile Yunanistan arasında bir adalar 
du. Amerika sanayicilerine Alman meselesi çıktığı bir zamanda veril· 
larla rekabet edebilmeleri ıçın, miş olması bilhassa ehemmiyetli -

görüfülmelere başlanmıtlır. Sov - dir. 

yellere uzun vade ile on milyon 

dolarlrk bir kredi açılacaktır. Amerika 21 harp 
• • gem ısı yapıyor 

Bir Yunan gemisi k 
oturdu 

Montesrideo, 2 - Phono• 
deki Yunan vapuru Rocha Y 
da karaya oturmuştur. Vap 
likeli bir vaziyette bulunma 
Yardım için romorkörlcr ııö 
miştir. t akc&L -'•rtına t•lili• 
yatını müşkülata uğratmakt 

Amerikada bu 
ne buğday az 

Nevyorktan yazılıyor: ti' 
fena gittiği için bu sene A 
da buğday istihsalatı ( 427) 
Buvasodan fazla olmıY 

Halbuki Amerikanın senede 
sarfiyatı için muhtaç oldui" 
day miktarı (60) milyon BıJ 
bulur. Bununla beraber zir 
zareti buğday ekilen toprıa~ 
sını azaltmak maksadına 
lan mesaisine devam ed 
Yalnız evelce (yüzde 20) JI 

de azaltmak mevzuu balı 
halde şimdi tenakus mikl&a~ 
d 8) · ·· t • ekti'' e ı tecavuz e mıyec İ 

V AKIT - tngiltere d?~ı 
lariylc beraber buğday fı~ 
yükseltilmesine karar 11 b 
Amerika gibi en ziyade 
müstahsilin olan meınlel\e 

• J1 
gelen bu haberlerde aynı ~' 
gidivor. Bu itibarla bU se · • ·1111 
day fiatlarının ınemleketı . 
kendi kendine vükseln1esi 

1
·• • tı 

vardır. Bununla berabe~ıcırı' 
buğday kanununun tatb~·rıô~ 
vam ettiği takdirde kÖY~;;eril1 
ırnra edecek ve müstası 
zü gölecek demektir. 

tef'. Her "Emden,, 41 
Berlin, 3 (A.A.) - 1~1• 

evvelinde bir Avustur• '/ 01 
zörü tarafından batırıhılll tf 
den kruvazörünün eık~~ 
dan bir çoğu Pruıya . ·ıı Amele ihtilaflarına gelince, lngi · 

liz fatistliği sınıf mücadelesini kal 

dıracaktır. Ne amelenin, ne de 

patronların grev yapmalarına gay• 
ri kanuni ilan edilecektir. 

k · · Jerıl11 - Jı 
Vaşington, 3 (A.A.) - M.Ruz mürcaat edere ııun dert'! 

velt, nafıa işleri 238 milyonluk (Emden) is\nini iliv~ ~eıstİ 
bütçesinden 21 harp gemiıi intaıı ı maları için müsaade ıs. •' 
1- • . • H"kA t b müıaadeyı p anını taıvıp etmı,tır. u ume u 
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l'rLeR l 

~ k \'e 150 liklerJ 
'~-- ~onuıuyor: 
~ .. ı:• af çıkınca, 150 lik· 
's lcıniı ! 
--~i~ .bey Romanyada bir 

1 •nın çocuğuna türkçe 
'\it! Rıza Tevfik vatan• 

! ıth. vatan diye diye haa 
efık Halit "Vatanım 

~ di , a_,. )'erek terler leyniyor • 
1 •ffetaeler ... 

'1~ bana tunları ıöyledi: 
d a Tevfik oltaymıf da-

4litQ ah~ iyi ıtlah edilirmit ! 
dıye ondan batka kim 

~1.habarn öyle ıöyledi. 
·"~ ı, dedim, bu alim adam 
•· \it haricinde' Cltt • 

1• Yanlıılık olmuı, onu 150 
itte · )laı} •ıne koymuılar .. Şim· 
~ 1tlıiı düzelteceklermit ! 

b.a il~~ bir delikanlıdan i -
. löz bana ürperti verdi. 
ıa.a B· İQ • ır ıazete aldım, Sa· 
lakalı, Rıza T ev fiğin 

~\>air sürü feıli adam. 
ı_ on ıene evveli-

Istaılbulda tatbik edilecek 
yeni mali teşkilat hazırlığı 
•• 
Uç murakiple 

Eyhilden itibaren lstanbulda tat 
bik edilecek yeni mali teşkilat ü · 

zerinde defterdarlrk esaslı hazır · 
lıklara batlamıtlır. Yeni tetkilıi' 

üç mürakiplik on müdürlüğü ihti 
va etmektedir. 

müdürlerin tayini 
dan ıehrimize bir heyet gelecek ve 

defterdarlıkta çalıtmıya batlıya • 
raklır. 

Yeni teşkilat için memur kadro

su fazlalaıtığı cihetle hariçten tah 

sil dereceleri yerinde meurlar alı

nacak, eıki kadro dahilinde bulu • 

nan memurların vaziyetleri de ayrı 

ayn tetkik edilecektir. 

Bu memurlar arasında bu ıuret· 

le bir tasfiye yapılması ihtimali de 
vardır. 

Yeni kadroda defterdarlık dak

SOHBETLER 

Kısırlık meselesi 
Zekayı kısırlaştırmağa çalııan 

ı Hitler, kısırlık kanununu, ·diğer 
1 
sahada tatbik etmeğe batladı. 

Le Journal'm fıkracısı Clement 
Vautel bir Fransız operatörüne bu 
husustaki fikrini sormuş. Operatör 
diy,or ki: 

"Ben doktoıum, op~ratörüm, 

faka nişterim devletin emrinde de
ğildir .Rizası olmıyan birine arne 
liyat yapmamı bana hiç bir kanun 
emredemez. Alman meslektaşları 
mm böyle bir işi nasıl kabul ettik
lerine şaşıyorum. Biz tedavi ede -
riz, iyileştiririz, hiç değilse rahat 
landırırız, fakat kesip alamayız .. 
Z0rla bir insanı kısır etmek, ope 
ratörlerin değil, baytarların işi -
dir.,, 

Evvela, böyle yüksek perdeden 
konuıan doktor, sözü, güzel bir 
nükteyle bitiriyor: 

"Hadım değil, fakat kısır olmak 
i~tiycrekler pek çoktur .. Şu sözün 
kuvvei iknaiyesini düşününüz: 

"Küçük hanımefendi, ben kısı -
'ltı. 

~de de ayni kliteler, ayni 
"-~~ar resmigeçit yaparlar 
~ çeker, kimi enfiye ku

Defterdarlrk ilga edilecek, ~ü · 
dürler doğrudan doğruya vekalet 

ı~ muhabere edecekler, maliye teş 
k\latının iyi itlemeıi ve kontrolü 
cihetlerini de mürakipler deruhte 
edeceklerdir. Üç mürakipten 

biriıi bat mürakipunvanını ta§ıya· 
caktır. 

Defterdar Mustafa Bey 

Mürakiplerle müdürler Ankarada 
vekalet tarafından tayin olunacak, 

Bu müdürlükler tunlardır: diğer memurlar viljyetçe seçilecek 

nm !,, 
tilolarının adedi de elliye çıkarıl- ı Bana kalırsa doktorun en ciddi 
akta dır. Kazalara birer daktilo 

I?datır. Ve ıonra gaze • t l'azdarı okurduk. "Rıza 
1 ~ Sevr muahedesini im· 
faect·leıni bir Amerikan mek .. 

1Ye etmit ı li . . . 
.. 
1 

.. •lıt beyefendi, posta 
il \inde icraat yapmıt, A -
~ llluhabere eden memur
&ndırmıt ! 
d evvelini habrlıyorum. 

1/k ' :y, bilmem kaç se • 
'-aır telıraf çekmif, Rus ça· 

•n ıel, fu bizim memle· 
et de kurt 1 1 d · ılbl u a ım,, emıt,, .. 

er bana bunlan hJl••-1- L ftj;la .. :z ı L ,, ..... .,,ıfar bir an -
eıtı, ıülüıle.1ti r k' 1 it k ' r a aı .. 

ren ı biçim b' . b 
tandı bı'r .. 'd ıçım at-

i ' •on ü: Peyam 
at.nbul... ' 

le · k d rı 0 umrya baıladım. i: &f&ğı yukarı ilk ras -
1 ahbap gibi ıöylüyor· 

i••ta 
) ndan uzakta müıta -

"'L •~ın hayaline dalarak ...,,n· , 
li ın Çaiıltııını hasret • 
. &nrik Siılkiyeviçler 
1Yorlardı. 
hizı b k d , M u a ar yıpran • 
~ erhamet İyi fakat, 

-., •:a, Türk istiklal da -
~?. I' &illet daha büyük 

l. bir k"tl · 
"'lt L.. u enın atkını so· 

'l.ı._·~ ~tlenin .. ·· ·· ·· h""'ll\a yuruyuıune 

Üç tahsilat, üç tahakkukat, bir lP.rdir. verilecektir. Bat mürakipliğe def• 
muhasebe, bir muhakemat, bir mil Teşkilatla me§gul olmak teordar Mustafa Beyin tayini ihti .. 
Ji emlak, bir pul müdürlüğü. üzere bir htafaya kadar Ankara - mali kuvvetli sayılıyor. 

Nazım Hikmet B. Ölenin 
Aleyhine serasker zadenin 

açtığı dava Biçakla oynarken 
"Gece ıelen telcraf,, isimli ki· } k ? Ağustoı batından itibaren tatbi.. 

tabındaki bir yazıdan dolayı ıer • mi, vuru ara mı . kine batlanmıt olan deniz itletme· 
asker Rıza Paıa zade Süreyya Pa- si inhisarı için lktııat Vekaleti ta-
şa tarafından Nazım Hikmet Bey Bu iki türlü ifade Üzerine rafından bir talimatname hazırlan 
aleyhine açılan davanın muhake · muhakeme dığını yazmııtık. 

meıine, dün İstanbul birinci ~c~e::::za~...wı~.ı..--.ıtft<•~ftl'l-lliliijlf".fı ... ..-C~: Öirendjiimi,:e aöre yeni talimat 
ma1nu:meııncıe devam ofunmuştur. . namede Yapurlann baılans- Ye 

rında hır gece arkadası Sadullahı kt I . h -~ Dünkü muhakemede, dava mev .. .. • . . 1 son no a arını gösteren atlar tea-
oldurmekten suçlu arabacı Necıbın b't ed'I k b h 

1 zuunu tetkil eden yazının provası . . . ı ı ece ve u at ara vapurcu-
muhakemesıne, dün lstanbul ıkın la ,. k t' ·ı d · · 1 tm . gözden geçirilmit, Nazım Hikmet r ır e ı ı e enız ıı e esı ara • 

Bey "lıte, bu yazıyı, dediğim gi· ci ceza mahkemesinde ba§lanmış· sında anlatma yapılarak muayyen 
bi, 1931 ıeneıinde sırf bir etüt o· tır. günlerde vapurlar itletilecektir. 
larak yazmıttım. Hatta ayni se - Necip, Sadullahm elindeki bı • Vekalet yeni vapur hatlarını 7 
nenin matbuat cemiyeti nezdinde çakla oynadığını, bu sırada yara· kısım olarak hazırlamıttır. 
okuduğumu herkes bilir. Bu, Sü- landığını iddia ediyor, "Ben ona Bu kııımlar henüz kat'i surette 
reyya Patayı ve babası Serasker dokunmadım,, diyor. tesbit edilmemittir. Maamafih, Ey-
Rıza Paıayı istihdaf eder mahiyet- Ölenin iki türlü ifadesi vardır. lul batına kadar itleme hazırlıkla• 
le değildir.,, demiıtir . Yenibahçe hastanesinde tedavi e rı ikmal edilmit olacaktır. 

Mxddeiumumi, dosyayı mü ta· dilirken alınan ifadesinde, bıçakla 
lea için almıf, muhakeme, başka oynarken yaralandığını, kendisini 
güne bırakılmıftır. vuran olmadığını söylemiıtir. 

İnşaat ruhsatiyesi 
lnıaat ruhaatiyeıi almak üzere 

belediye tubelerine müracaat eden 
lerin bu müracaatları, merkeze 
yazılmakta, merkez, vaziyeti 
mahallinde tetkik ederek ruhsati
ye verilme teklini ıubel.ere bildir· 
mektedir. 

Halbuki, başka bir ifadesinde de 
"Beni Necip yaraladı,, diyor. 

Muhakeme, tahkikatın derinle! 
tirilmesi için kaldı. 

GUndcllk, Slyast Gazete 
lstanbul Ankara Caddesi, V AKIT yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı ~!eri telefonu: 24379 

Bulgar mezarlığında şid
detli bir münakaşa oldu 

Karaköy Bulıar mezarlığında
ki kilisede dün dini merasim ya -
pılmıf, Bulıar ıef iri de ittirak et
mittir. Meraıimde Bulıar haıtaha· 
nesinin idare memuru da varmıı. 

Bir zamanlar hastanenin yanın 
da bulunan Bulıar ıpor klübü haı 
tanenin idare memuru M. T oma • 
leıki tarafından kapattırılmıı ... . .1 _ hzaınan zulümden, 

l .._ a lc .. t .. . 'et, 0 u.. Belediyece, inıaat mevsimi geç 
'~i-:•Yoruın dedim. meden, alakadarların bu hususta-

idare telefonu : 2437ıt 
Dünkü merasimde gençler bu 

adamı görünce münakap.ya batla
mıtlar ve ~efirin müdahalHini da
hi dinlemiyen Bulgar ıençleri ıa • 
atlerce gürültüden aonra sahanın 
tekrar açdmaıı kararını almıtlar -
dır. 

lıa bo e hala 1920 nin Or- ki müracaatlarının halline çalıtılı· 
dtı. zkırlarının sert rüz- yor. 

'"'tl)or d d. '6a·· e ım. 
a.ı. ~. "-e T 
~li:-C l'U , 1 •tti. Moda, Ka-
~ b~ar bana 1000 den 
ııııe ır ad 

Makinede yaralanma 
Koca Mustaf apa§ada Ali Fazlı ' 

"' d·lı •mın seraemli-.. mahallesinde sakin ve Gazlıda İp· 
• & anlattı. 

ı.__ • \& lik fabrikasında çalııan 16 yaşında 
' l~'~•lrt Seher fabrikada çalıtırken elini 
ı..-CQ ili .. or .. B. ezıinlik çö -
"""-- .... r makineye kaptırarak Haseki has" -""lalı b uzrirını, sert 

&na kim vere • tahanesine yatırılmııtır. 
~ 
'İtlilt.~lrryor: 
't.....' 8irlik .. 

-...eııh.ı· 
'Ç·· 11 Birlik ıazete-

. •'lllkü beniın anlat· 
IÖ 1, ~.. 1lüyordu. 

ı. ı. tençlik b' ~1111111 , ıra• 

ı •ardı. En ıü • 

zel yazıları orada okudum. En j 
sert havayı orada teneffüs ettim. 
Canlandım, kanlandım ve inandım 
ki matbuat uyurken, yaılıları sü -
kuta dalarken, rejimi tutacak bir 
gençlik tunçtan duvar gibi yanı • 
mızdadır. 

Sadri Etew 

l'elgrat adresi : lstanbul - ·ı AKn 
Posta kutusu No, 46 

Abone bedelleri: 

'J'Urkfye 

Seneli'· 
6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

1400 Kı. 

750 .. 
•00 • 
150 .. 

ilan ücret1er1 : 

Ecnebi 

2700 Kr. 
14:1() • 

800 • 
800 

rıe.:ırı ilAnlarm illin ıınhUı•lt•rhıde NnU· 

mi 80 kuru,tun bıı.11lar, ilk ııahllede ılo 

kunı~a kadar çıkıır. 

Hıl) ilk, fa'ı.lıı, de\ nnılı llAn ,·~r.-ıılere alt 

ayrı tenz.lli l '• rdır. 

Rl'Jınıl llllnlarm bir 1':ltırı 1 O ktırıııtur. 

KUçUk illnlar : 

Bir defası 30 iki defası 60 Uç defası ~ 
dört c/c!ası 76 ve on defası 100 kuruştur. 
Uç aylık Utın verenlerin hlr defaaı mecca
nendır. Dört ııotırı g<'<;en llAnların futa 

" aatırları beş kuruştan hesap edilir. 

Silah arama 
Dün gece yapılan ıilih aramasın 

de Sirkecide Tuna otelinde misafir 

Bergamalı İbrahim oğlu Salibin Ü· 

zerinde bir tabanca ve Çarııkapı· 
da Hamparaonun üzerinde bir hı· 
çak çıkmıt ve yakalanmıtlardır. 

Esnafa cüzdan 
Belediyece eınaf a verilmek Ü· 

zere otuz bin tane cüzdan basılmıt 
tır. Bunlar yakında alakadarlara 
verilecektir. 

Türk-Yunan muhtelit 
ofisi teşkilatı 

Dört ay evel memleketimizle 
Yunanistan arasında ticaret mukL 
veleıi imza edilirken lıtanbul bir 
de Türk - Yunan muhtelit ofiıi 
açılması kararla,mı§h. 

Fakat aradan dört ayı geçtiği 
halde henüz ofis açılmamıtbr. ().. 
fisin nizamnamesi iıe bir an evel 
hazırlanarak ihracat ofisine tatbik 
için ıönderilmiıti. Şimdiye kadar 
tetkilitın nasıl olacağı bildirilme • 
diği için ofis faaliyete geçememiı· 
tir. 

Ofiıin faaliyete geçip geçmiye
ceği de henüz malum değildir. 

Amanullah Han ve zev• 
cesi İtalyaya gittiler 
On gündenberi ıehrimizde bu· 

lunan sabık Amanullah Han Haz
retleriyle zevcesi Süreyya Hf. ve 
baldızı dün sabah kalkan Heluan 
vapuriyle halyaya gitmitlerdir. 

İtalyan elçiei gitti 
İtalyan elçiıi M. Lojacomo dün 

Loit postasiyle halyaya gitmi,tir. 
Orada on kün kadar kaldıktan ton 
ra lstanbula dönecektir. 

4 A§ustos 1918 
- Berlln: Hakkı ı•aıanın cenaze DJt.>raai• 

mi buıün .aat dörtte icra edllmlıtır. Vena· 

zede dort bülUk ıuıker bulunu) ordu. Bütün 

aeflrlt•r, Almanya nazırları bl taraf ~mle • 

ketlf'r mlhnesıılllerl, •I.) aal ve mali lJemln ..,il 

mUmtaz. almalan Türk - Alman matbuat , .• 

klllnl \ r. bUJ Uk bir kalabalık lllf'raalmde ..._ 

:ur btılunmtı!}lardır • 

- lnılllz. ı"ıun kamara ı (700) mUyoa 

liralı yPnl bir harp tahılutmı ittifakla k~ 

bul etmlıtır. Mali.)e na:urı (Bonarıa,) harp 

mesarlflnln kabamuunnm aebeblnl iz.ala ~ 

ken ltalya)a (313 mll~on lnKllh: liralık a • 

v•nı \P.rlldlttnl \"e bu a\an!llar \erilmecllil 

takdirde ltal~ anın rnf'flllll hn rblJ eılne devam 

lmklnı olamı) aeatını kl'maU Phemml~"f'tle 

ka) detmlıtlr • 

- DUn A-.&erdam, Rotf'rdam ~ Llhey• 

de FelellK'n nıttllıl tarafından ihzar olunaa 

harp alf'J binde bUJ lik ıstlnıalar wkll bul • 

muıtıu , 
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~~t\S'9 --R7Ji~~ 
Yüzme müsabakalarımız 

11 ağustosta 
Bugün yapılacak müsabakalar 

__ T~rtip ettiğimiz ~ büyük yüz~.e /-1.00), Fenerbahçe klübünden : 
muı"Jakalan 11 Agustoı cuma gu• j Salım (22, 400, 1500 bayrak), Lili 
nü Modada , fenni !artlara göre in· (100), Cemil (200, 400, 1500 bay• 

' rgısı 

köşe : Zingal 
ve zarif evi ..• 

Sergide güzel bir 
şirketinin küçük 

eve çok ucuz bir f iatla sahip 
fa ettirilen deniz hamamları havu· rak) , Ömer (1500, 100 bayrak) , 1 i. 

zunda yapılacaktır. Masabakamız Nijat (200 bayrak) , Orhan (Sırt [ 
umuma açıktır. undan maksadımız üstü kurbağalama, bayrak)' Hıraç 
klüp yüzücüleri ve tampiyonlar ya· ' 

Bu güzel 
. · ıı 1 1 

1 b ·ı· . . ' oıa ı ırsınız ~ 

(bayrak, kurbağalama), Garbiı 
nında klüp mensubu olmıyan ve N--.let 

( Sırt üstü, 100 bayrak), ~ 
y~hut bazı sebepler dolayııiyle res• 
mi müsabakalara giremiyen diğer (lSOO), Fahir (400), Jirayer 
yüzücülere de yüzmek imkanını (400), Talat (Atlama, kurbağla -
vermektir. ma), Hiriıto (atlama), Fuat, Tu -

Her tarafı su ile kaplı tehrimiz - ran, Mahir (12-14 çocuklar), Ne- j 
de su sporlarını böyle ıenit bir zihi, Ruaf (14--16 Hıraç, Cemil, 
imkanla tetvik etmek istiyoruz. Garbiı, Fethi, Hiriıto, Tarık, Berç, 
Müsabakamızda kazanan yüzü- Bernan, Şefik, Saveci, Nutan (Su

cülerden birinci ve ikinciye birer topu), Leyli. Hanım (Hanımlar a
Vakit madalyası verilecek, klüpler rasındaki bütün müsabakalarda) . 
arasında en çok mevcudiyet göste- Beykoz klübünden: Saffan A • 
cek, derece alacak takımla, su to- gi.h (100), Vangel, Lili, Agah 
punda ve bayrak yarıılarında ka· (200), Lili, Hakkı, Toma (400), 
zanacak takımlara ayrıca birer Hakkı, Lili, Mihal, Toma (1500), 
hediye takdim edilecektir. Niko, Hasan (Sırt üstü 100), Saf-
Müıabakamızda bat hakemliği fan, Adnan, İzzet (200 kurbağala

yüzme komitesi reisi Ekrem Rüıtü, ma), Behçet, Selim, Behzat (Atla· 
mütehassıs hakemliği de yüzme ma) • 
antrenörü Her Teke~hof deruhte - 1. S. K. Klübünden: Matmazel 
etm~lerdir. Diğer hakemleri yerli, 
ecnebi su sporlarında mütehassıı 

zevak teıkil edecektir • 
Müsabakamı için 9 Ağustoı 

çartamba günü aktamına kadar 
müracaat ederek isim yazdırmak 
mümkündür. 

Bunun için matbaamızda spor 
muharrirliğine, Modada deniz ha
mamları müdürlüğüne bizzat veya 

mektupla isim bildirmek kafidir. 

Rut Müller, Suzi Müller . 

BugUnkU mUsabakalar 

Bugün Büyükderede lidoda 
mıntaka yüzme birincilikilrei mü· 
tabakaları Modada birinci yelken 
yarıtha :, Yeliefendide de at ya -
rıtları yapılacaktır. 

Sporculanmız Rusyada, 
Moskovadan ayrıldılar 
Moıkova, 3 (A.A.) -Türk spor 

cuları lvanovya geldiler. Baıların· 

da Cevdet .Kerim Bey olduğu hal-

Müıt.baka 11 Ağuıtoı cuma ıü
nü öğleden sonra saat 13 te batlı• 
yacak ve mükafatlar kazananlara 
ayni aktam verilecek çay ziyafetin 
de dağıtılacaktır. de Türk. misafirlerimiz, şehiri, ço· 

Müıabakamıza yazılanlarla cuk bahçesini, hastahaneleri, f ab-
mü0baka saat ve nevileri funlar • rikaları ve bilhassa Türkiye için 
dır : . mentucat makineleri yapan fahri· 

Asım Mustafa, Bahaattin, Ni - kaları gezdiler. 
jat (40-100). 

T opkapı gençler birliğindep: 
Nazif, Yakup, Diratd, Aıım, Vasfi 
Bahaattin Beyler. 

Nijat (400-100), lıtavro (400 

Misafirlerimiz, Sovyet memuf" 
ları ile de görüterek bunların ııhhi 
tesisat sahasında faaliyetleri ve 
tehrin asri tetkili.tı hakkında ma• 
l•ınıat almıtlardır. 

Zinsaı ,ırketinin sergide yaptı§I ev ve Zingal pavlyonı. 

Bu seneki yerli mallar sergisini duğu gibi resimleri ve planları sebze ambalaj sandıkları ile, ,,1 
ziyaret edenler üzerinde çok iyi tethir edilen muhtelif tiplerdeki va ve yumurta icin ambalaj O 

intibalar bırakan pavyonlardan diğer evler de keza ucuz fiatlarla la,ları fevkalade ~itinayla hası# 
biri de Zingal orman firketinin 
pavyonudur. 

Zinga) şirketinin sergide büyük 
bir zevki selimle hazırl&dığı hu -
suıi mahal içindeki üç odalı zarif 
evi cidden çok iyi yapılmıttır. Bü· 
tün asri konforu cami olan bu mo· 
deldeki güzel ve zarif evlerin te · 
clariki pek ucuz fiatlarla kabil r.' 

inta edilecektir. Bu evde tethir e

dilen mobilyeler de şirket ke • 

reıtesinden yapılmıttır ve çok u -
cuz fiatlarla satışa çıkarılmııtır. 

Zingal tirketi kereste sanatının 
muhtelif mamulatını da teşhir et .. . 
mektedir. Bilhassa, kayın ağacın• 

dan parkeler, muhtelif meyva ve 

• 

mıştır. 

- Zingal tirketinin memlek~~ 
de kereste aanayiinin ink~P'~ 
çok hizmet eden faaliyetıfl 

metli eserleri serıide derhal ~ 
şılmaktadır. Şirketin JÜmulhl , 
liyetinin böyle daima mu",fft 
kıytle devamını temenni eyi~ 

rgıye kın 

Mallar 
65 

Sergisini üç gün 
bin l<işi gezdi 

Türkiyede ıtriyatçılığın piri olan Ahmet Faruki b~yi~ 
bu yıl iştirak etmemiş olması sergi için bir eksikliktit 

• • ·11' ti 
Beşinci yerli mallar sergisinde itibaren konserler veren deniz or- zim nesle yerli malı zevkını 1 

/) 

gezenlerin sayısı her gün biraz kestrası halkın çok büyük rağbeti- tıran kıymetli san'atki.rımıı 
daha artmaktadır. Dün sabahtan ni celbetmektedir. met Faruki Bey geldi. 1. 
akşama kadar sergiyi 25.380 kişi Cümhuriyet Gençler mahfili rad· Evvelki sergilerde oldui:I. 
ziyaret etmiştir. Bu suretle açıldı· yo ile gayet güzel monoloklar söy- bu seneki sergi için dahi ye . ~ 
ğı gündenberi sergiyi gezenlerin lemektedir • hazırlamıf olacağı güzel feyle''.J 

•::::n::::f::::::::::::::::::::mmmm:::mn::n::n111:11:;mmmm::m::mmmnmm:::mmn. beıP"' . 

H Numarası: Saati: Nevi: ii sayısı 65 bini geçmektedir. Sergide bir eksik! an evvel görmek arzusiyle .. ,,,t'I 
H ı 13 Türk bayrak ym~ı 000«20CHOO) ii Cuma olmak münasebetiyle bu- o daireye girdik. Fakat.. l"' / 

i= 2 J 3 15 400 serbest :: l · · b ıerıe :1 ı •• gün serginin daha çok kalabalık Sergiden bahıederken bu müna· esaüf ıtrıyatçı arın pırı u 
•• il 13.30 50 .. çocuk ara (12-14) ya~ U · · • k · 
·ı·ı· • 133" ıoo ,. •. (14·1'·> ,, .·.=·:: b d B d"k sebetle nazarı dikkatimizi celbe· gıye ıttıra etmemış. . ~

1 

, v u olacağı ta ii ir. unu nazarı ı .. y 
'=' .i 13 40 50 •. tebütlcre (~2 den yul...ırı) i.1. kate alan sergi tertip heyeti icap den bir noktayı itaret etmek iste • Geçen sene yerli mallar ıeet ~ 1, 

t) 13,45 ~00 kurb.ıl'ialama (1 Janımlara) ••• . o·· . . . d k ı .. ıı , 
t> • d hh "b l t rız.. un ıergıyı gezıyor u . ç nı' n bı"la· mu"' bala· g-a en ca•· ' .IÔ H :' t 4 05 ı 00 Serbest U e en ıı at tertı atını a mıt ır. tlP'" 

!i 8 14.[5 100 •• (H:rnıınl;m) :; kapıdan girerken büyük bir bir parçasını teşkil eden f• 'f.-jf 
n 'l H,30 100 Sırt üs ı ü H Sergide her gün alı, verit art - (ıtrıyat) levhası göze çarpıyordu . riyal pavyonunun bulundoitı ,i•' 
!J ıo u 40 ,\tlam.ı (5 mecburi 3 ihtirari) :ı maktadır. Bazı mühim müessese • Kar§ımıza gelen dairenin geçen ıe- de bu ıene diğer ıtrıyatçı' 
h 11 1 ;- ıo '200 Serbest U ler günde bin liraya kadar satı§ neki gibi maruf ıtrıyatçılarımıza 

1 

kaArlarımız yer almı•. I 
l! l'l 15'20 50 kurbağalama çocuklara 02·14) .. :r ~" 
:.ı· ı"d 1530 100 .. .. (14-16) H yapmaktadırlar. Sergi akşam 7 ile tahsis edildiğini anladık. F k" B 'n ittir~.~ 

Ahmet aru ı eyı . b't ,JT if 14 15,40 50 kurba~.ılama (tekaütler .J2rukarı) ii 9 arasında bir mahter manzarası . n ı 
ii 1.5 lb Türk bayrak )arı~ı (lfanıınlara) 1! arzetmektedir . Derhal hatırımıza memleketimiz memİ§ olmasını sergi ıçı 
i• ı 6 16 20 1500 serbest ii de asri ıtrıyatçılıiı ilk kuran, bi- lik buluyoruz. 
jf 17 16 55 400 serbest Haıııınlara il Bu yüzden grup halinde gelen 

l ı 8 17 10 Su topu lı: . . . 1 
J 9 J 8 Yağlı direk i• hır çok zıyaretçıler biribir erini 

•1 ...................... - ..................................................................................... : lıi kaybetmektedırler Bu kablı' .... " .......... ,. ....................................... _. ...... -·-······················· .. ················· - . 
Yüzdürülen bir tahtelbahir 

Moıkova, 3 ( A.A.) - Baltık 
filosuna menıup olup 1931 mayı· 
sındaki manevralarda batmıf olan 
9 numaralı tahtelbahir yüzdürül· 
müt ve Cronstadda ıetirilmiftir. 

Boğularak ölmüt olan müretteba -
tın cesetleri askeri merasimle Cron 
ıtadda gömülmüttür. Tahtelbahiri 
yüzdürme ameliyatı çok mütkül 
terait içinde yapılmıttır. Bu da 
J'flzdürme tetkilatı için mühim bir 
muvaffakıyet tetkil etmektedir. .. 

135 liralık yankesicilik vaka'lar her gün bir kaç defa te -
Kerim ve Musa Efendilerin 135 kerrür ettiği için tertip heyeti bi • 

lirasını yankesicilik suretiyle çal
maktan suçlu Halidin muhakeme
si, lstanbul birinic ceza mahkeme 
sinde dün neticelenmiştir. 

Halit, altı ay hapse mahkum e
dilmif, evelden de mahkumiyeti 
bulunduğundan, ceza müddeti bir 
ay arttırmıftır. Müddetini tamam 
ladıktan sonra, yedi ay da umumi 
emniyet nezareti altında bulundu· 
nılacaktır. - · -· ~-- -

ribirlerini kaybedenler müracaat 
ettikleri takdirde kayıpları ıergı 

radyosu ile ilan etmektedir. 

Bu usul çok iyi neticeler vermek

tedir. 

· Sergi bahçesindeki muhtelif ga• 

zinolarda akşamları oturmak için 
sandalye bulmak mümkün olama· 

maktadır. Her akşam saat 4 ten 

1r-
v A K 1 T neşriyatı 

Fevkalade heyecanh bir rot1l'11 

Suana'lı münkir 
'ı0 ,o .. 

Aınmııın en meıbur ediplerinden Gerhart Haupt~ot~"' 
eseridir. Bir papazın fevkalide heyecanlı, merakh, 

aıkmı, san'atkirane bir şekilde anlatır. 

Tevzi Yeri: Ankara Cadde•iade inkılap 

Flatı 25 kuruş. 
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[ Bonıonti fabrikası ne zaman kuruldu,j 
ile yaptı, şimdiki vaziyeti nedir? 

BESLER Fabrikası 

/(ı,.k senelik bir tarihi olan fabrikanın memlekete lıizmetleri .. 
Bu Türk fabrikası Avrupadan daha 

iyi çukulata ve bisküvi yapmaktadır 

Yerli mallar sergisinde zevkle 

tanzim edilmiş zarif pavyonlar -

dan biri de BESLER bisküvi ve çi 

koli.ta fabrikasının pavyonudur . 

Sami ve F eh.mi kardeşler ... Bi· 

ze yerli malı bisküvitlerinin ilk 

harici manzaradaki güzellik ve am 
balıij noktalarından Avrupadaki 
emsalinden kat kat üstün bisküvi 
ve çikolata yapan bugünkü müte ~ 
kamil şekline getirmişlerdir. 

S Bomontl fabrikasının Yerli Mallar sergisindeki paviyonu er- • h 
~I b.11 ahçeıinde hu sene de gü• J dolayııiyle hunun heıte biri nis • itinayı sarf ·ile ve bir fedakar Irktan 

çeşnisini tattıran bu iki Türk ço • 

cuğu fabrkalarnı en çetin müşkül· 

ler içinde kurmuşlar ve yılmadan 

ve yorulmadan çalışaraka nefaset, 

Sergide bilhassa görülmesi la • 
zımgelen yerlerden biri de BES -

LER çikolata ve bisküvi fabrika • 
sının pavyonudur. 

' sır Pavyon vücude getirmiı O· betinde faaliyette bulunmasına mu çekinmiyerek en iyilerini vücude 
\ı· ()~0nti fabrikasının tarihçesi, kahil ancak bu muhtelif san'at ,u • getirroıktedir. 
\ ':Yetı · d ·k· f r · h kk 

Resmimiz fabrikanın sergidekj 
pavy;onunu gösteriyor . 

\, •ergi !t~ 1 1 a~ ıyetı a ın- heleri sayesinde mali vaziyetını 
l'\-.a,k lnunasebetıyle malumat muhafaza eCiebilmektedir. 

Bomonti şirketi hisse senedatı ........................................................................................... 

' hunları yazıyoruz: denair. Karilerimize bu i>HVYonu1ii'Yfil'~ 

'ilı·aomont: fabrikası 1893 ta-
H";li hazırda bu şirketin faali • 

memleket dahilinde küçük tasar • 
ruf erbabı nezdinde dağılmıştır ve 

şirket bugün tamamen milli ve if -

"' .. Sergide yaptığı pavyonda bu 1 . . B a {· ,. .ıı. 1,i )X tn etme erını ve omon ı mamuıatım 
~· 1llde Bom r yetinden en ziyade müstefit olan 
~r,ı· on 

1 namında bir İs • inhisar idaresidir. • tihar edeceğimiz müesseselerimiz· 
'&os 1 tarafından tesis edilmi~ ve 

şöhrete layık bir surette tanzmi e· 
dilmi§tir. 

tereddütsüz kullanmalarını tavsiye 
ederiz. 

lar·h· 
'kk·· 1 ınde İsviçre tabiiyetindt" 1931 senesinde şirket biradan 

120.000 lira temettü elde etmif, tu ul eden b" . . k "{'lld ır anonım §tr et ta 
a.n a t ı hiasedaranına yüzde 6 temettü a ın a ınmıştır. 

~lı • 
tt fırket . llitl . Yavaş yavaş fabrıkayı 

~rd 'k~tnıı Ve 1912 tarihinde lz • 
~·· ' ı A d 

vermiş ve inhisar idaresine, 

505.300 lira tediye eylemiştir. 

1932 senesinde biradan olan te-

uru kahveci Ihsan Beyin Yerli 
• 

pavıyonu Mallar sergisindeki 
~tlıd Y ın bira fabrikasım 
~~'t' gctrrniştir. 40 senelik bir mettüü 95.000 lira olup tevzi etti .. 
~ 1 ola ı: · lltk n ou fabrika memleket· ğı temettü yüzde 5 ve inhisar ida • 
>~~l Çok san'atkar yetştirmek1 resine verdiği para da 397.000 lira 
._ trcc i . 
"'t~'dd §çı beslemek, memlketin dır . 

Bu ticarethane; temiz mal satması ve namuskarlığı saye
sinde az zamanda büyük bir şöhret kazanmıştır 

~ l • "d 
~Utk ıptı aiyesini işlemek Biranın perakende satış fiatı 

,\ klı 'Ycy j ecnebi birası ithalin· başlıca şehirlerde ayni olup fahri• 

~'!'!"'!"'~'!"""'--~ ı nun eserini yaşatmağa başlaması • 
nın mükafatım şu çok kısa zaman• 

~k· rtarrn k "t'b . l 
,:•ıı ti a 1 ı arıy e memle · rika satış fiatı da 33 kuruftur. 

1~1ll,t taret ve sanayiine pek çok 
etmiştir. 

ı. ~- ları ve binnetice verdig~ i temettü -.ı-~0llti . 
r hı,td fabrıkaaına muhtelif azalmakta olduğundan kıymetleri 

Buhran dolayrsile şirketin satıı 

l '$ ~ kh 
bi t'~o~ ogu ava mahzenle - 40 lira olan hisse senetleri elyevm 

ı9"0 !\l~~~lt .hulasası, rakı, is • 20 liraya kadar düşmüştür. Maa • 
1. ~ ,... tı ılfıve olunmus ve f k · h. ·d · '> "tıe · • ma ih şir et ın ısar ı aresınce ya· 
İı.tt 'di) ' 1t'lde İsviçre şirketi tas· 
"(ıı' erek b 

ıı-ı · 1'-r1l'\1 
unun yerine ispirto 

ıl) l'l da . . k" l 
ııı. · oıı ı· ıştıra ıy e ve üc 

·~ lt • 
1\-ı~ l'urk ' •errnaye ile tesis olu -

ttlıt. 'nonim şirketi kaim ol .. 

kında bira resminin indirileceğini, 

biranın bu suretle ucuzlaması yü• 

zünden sarfiyatın çoğalacamı ve 

bu sayede vaziyetini düzelteceğini 
ümit etmektedir. 

Ş· 

r,~~'l ı Bomonti fabrikasında imal olunan · 
~~ •k, iıı! 930 da Ankarada bir 

1 da bütün kahve meraklılarının a -
. zami emniyetini kazanmakla gör
müş bulunuyor. 

En müşkülpesent bir kahve tir -
1 yakisi ancak müessesemizden a • 

ı lacağı kahve ile iştiha ve zevkini 

! tatmin edebilir. Ticarethane halk· 
' 
( tan kazanılan bu emniyet ve mu • 
; habbet sayesinde fazla reklam 

i zahmetinden kurtuluyor. Bunun i-
1 çin ticarethanemiz kavruluş, çeki -
liş ve bilhassa muhtelif cins kahve 
!eri karı§tırmak suretiyle yapılan 

harman ile saf ve hilesiz hakiki bir 

li) ('-it k a. ctrniı ve son seneler • 

11-ıt~~~l, :rbonik) ve (malt reçe· 

bira ecnebilerin itiraf eylediği ve 

Avrupada seyahat eden Türklerin 

! Türk kahvesi halini alan kahvesini 

1 ufak bir ücret mukabilinde kadir-

~~~--~-----~---~~~~~---~~~---~ ı şinas halka takdim için ~alatasa
.. ıl,k tıni .. de gördüğü veçhile Avrupamn en 

~, t 'lin . vucude getirerek iyi biralarından bulunmaktadır. 
Yeril Mallar aergl•lnde Kura kalaTecl ih•an Beyin pavlyona. 

Beşinci yerli mallar sergisinde "- lstanbulda kuru kahveci ha· ıq~~~ \' a~ıt karbonik ihtiyacı· 
l l\l.._ c b,,k.. . 
"~ti ~ old uvı f abrikalarımn 
l'tı~~lrd,l'\ Uiu ve ecnebi memle-
ııı · "q eJt actrtr ~. 

'll tt d ı.. ıgı malt reçelinin 
'l'I lrııJi d ıııı. '~iır n en tedarikini te· 

L es~ ır. 
"~i}• 0ttr 
~~, 'l'eti 

1 fabrikaımın istihsal 
o)~I> c)~nevj 12.000.000 litre 

Jtv- ·k 
··• ı tisadi buhran 

Bomonti müessesesi iktisap etti halkın büyük rağbetine mazhar o- nı altında iki buçuk ay kadar ev • 

ği mevki ve !eref i muhafaza etme- lan p(lvyonlardan biri de kuru vel açtığım ticarethanenin gayesi 

k h · Ihsan Be · k .. ··k av baba meslegyini takiptir. Bundan ğe pek çok dikkat ettiğinden ta - a vecı yın uçu P -

sarrufkarane ve basiretli idaresi yonudur. §aşmak asla imkanı olmıyan bir 

sayesinde memleketimizin mali a- Sergiye ilk defa iştirak eden ku· şeydir. Bu hususta azami dere

leminde en büyük emniyet ve iti- ru kahveci Osman Efendi oğlu lh- cede taassup gösteriyorum ve gös

madı kazanmış olduğu gibi bütün san Bey kendisini gören bir mu .. tereceğim .. Müessese baba ıan'a • 

malumatında da azami dikkat ve harrimizc demitlir ki : tının temizliğine hürmet erJ .... ,..
1

- ,.. 

ray sergisine ilk defa olarak iştirak 
etmek fırsatım kaçırmamıştır. 

Burada mızıka köşkü altında 
açtığı mütevazi pavyonunda meş

herin şıklığından ziyade kahve -
sinin nefasetini muhterem halka 
yakından göstermeğc çalışıyor ve 
mütemadiyen çalışan makinesiyle 
hazırladığı kahvesini muhterem 
halkın emrine amada bulunduru • 
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Senei Devriye 
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Emet'te 1 Kubilay abidesi 
nereye dikilecek 1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Yazan: F rederic B outet 

- Gideriz değil mi Röneciğim? 
evvela tiyatroya gideriz, sonra bir 
yerde otururuz. Montartreye veya 
Mf'nparnasa gideriz. 

- Monparnasa gidelim ... Orası 
tenhadır. Sizinle yalnız kalmak 
istiyorum Morisciğim .. 

- Sana bayılıyorum karıcığım. 
- Seni seviyorum. Öyle mes'u-

dum ki .. Hediye ettiğin yüzük de 
beni minnettar etti. 

Kocasını gelmi,, yazıhanesin -
den almıftı. Kolkola girmiıler, ev
lerine gidiyorlardı .. 

Hafif bir yemek yediler. İzdi 
vaçlarının senei devriyesini tes'it 
erleceklerdi. 

Tiyatrodan sonr:a Röne sordu: 
- Beni nereye götüreceksin? 
- Hiç bilmediğin bir yere. 
Bir otomobille Monparnasa gel

d ler. Bir hara girdiler. Kalabalık 
bir salondan geçtiler. Tenhaca bir 
otlaya girdiler, oturdular. 

- Hoşuna gitti mi? 
- Güzel.. Sahiden burada yal-

mz ıibiyiz. 
- Ne içeceksin?. 

Genç karı koca konuıtular: 
- Ne güzel fey ... 
- Evet. Bunca ıene beraber 

vaıamışlar. 

- Kadın bir zaman güzelmi,. 
- Hiç boyanmamıf olacak ... 

Kocası da vaktiyle güzel adam • 
mış. 

- Çok hotuma gittiler. 
- Biz de ihtiyarladığımız za -

man onlar gibi olacağız değil mi? 
Kadın adeta haykırdı: 

- Rica ederim, bizim ihtiyar • 
hğımızdan bahsetme.. Kim bilir 
ne berbat oluruz. 

- Neden? .. Biz seviıerek evlen 
elik, ıeviıerek ihtiyarlıyacağız. 

lhtiyarlar kalktılar .. Kadın iti
raz etti.. Erkek: 

- Ne yapayım, biliyorsun ki 
bekliyor. 

- Doğru .. Buna bir türlü alıfa· 
mıyorum. Benden ayrılıp gittiğin 

zaman ağlıyacak gibi oluyorum .. 
Amma sen haklısın .. Nihayet o ka-
rın .. 

-Suı. 

Röne. 

Elektrik fabrikası 
yapılıyor 

Bir eşek yükü odun 
beş kuruşa! 

Emet, (Hususi) - Emedin, me• 

deni bir ihtiyacı temin edilmek ü • 

zeredir. Pek yakında belediye, bir 

elektrik fabrikası kuracaktır. Fab
rika, gündüzleri hububat öğüte -

cek, geceleri elektrik cereyanı ve
recektir. 

Belediye bu işe teşebbüı ederken, 
kendine gelir temin etmekten ziya 

de, kasaba halkının istifadesini 
göz önünde bulundurmuştur. Fab

rika tevsi edilip itlemeğe başla• 

drktan ıonra bütün sokaklar ay -
dınlatılacaktır. Zengin, fakir her • 
kesin evine elektrik alabilmesini 

temin edecek bir fiyat tesbit edi -

lecektir. Fabrikanın işlemeıi için 
yapılan sarfiyatı, varidatından faz 

la olıa bile gene fiatlar yükıeltil • 
miyecektir. 

Emet'te ucuzluk - Şampanya, iıtiridye. 
Ar - Moriı, dedi, duydun mu? .. 

- a. Art k ı b k E l. d "' 'l Burada yiyecek ma.deleri -ha· istedikleri geldi. Yeyip içtiler. ı on ara a ma.. v ı egı -
Röne: lermiş... riçten gelenler müstesna- çok u• 

- Oh, dedi, ne rahat, ne mes- _Meğer karı koca değillermiş. cuzdur. En iyi tereyağının okkası 
1ıdum... Biz de neler düşünmüştük .. Amma 50, yoğurdun bir buçuk okka kada 

Bir kadın, çiçek satıyordu. Rö- ne de olsa, iki kişiyi biribirine rı -tarihini ıöylüyoruz, çünkü yo· 
r.e, para sarfetmemek için: bağlıyan bu aşk da güzel bir §ey.. ğurt burada, bezden yapılmı§ kese 

- İstemem, iıtemem, dedi. Her halde bence bu atk da meşru ler içinde, tartılmadan satılır- 5, 
Fakat Moris bir demet çiçek bir aıktır.. peynirler okkaıı 10 - 20 kuruş -

.. ldı. 
- T etekkür ederim. 
Sonra kocasının verdiği parayı 

~örünce f ısladı: 
- Ne kadar pahalı. 
İzdivaçlarının senei devriyesiy

rli. Bu k~dar para sarfedebilirdi. 
Biraz Ötede yemek yiyen ihti -

yar bir karı koca da bir demet çi
c;ek aldılar. O masada da kadın i· 
1 iraz etti, ihtiyar kocası: 

- Adam sen de, dedi , 
rlevriyemizi tes'it ediyoruz .. 

seneı 

Kaçmak istiyen 35 şaki 
öldürüldü 

Geçenlerde Kozanda yakala -
nan 35 kişiden mürekkep eşkiya 

çetesi muhakeme edilmek üzere 
mahfuzan Diyarrbekire sevkedil-

mişlerdi. Şakiler yolda giderler

ken muhafız jandarmalara hücum 

ederek jandarmanın önünden kaç 
mak teşebbüsünde bulunmuşlar. 

dır. Bu hareket üzerine jandar -

ma ıilah kullanmağa mecbur ol -

muı ve otuz beş kişinin hepsi dP
öldürülmüşlerdir. 

Sokak ortasında tecavüz 
Adanadan yazılıyor: İsim ve 

hüviyetini vermek istemiyen bir 

hanım terziden evine gelirken ten
ha bir yerde önüne, kim olduğu 

anlatılamıyan bir adam çıkarak 

boynuna sarılmış beti bir yerde ve 

yahut pantantif vesaire gibi gaı • 
bedecek bir şey aramı!, fakat bula 

mayınca kadının yanaklarından Ö· 

perek var kuvvetile kaçmıştır. Ne

ye uğradığını hilmiyen bu hanım 

bir müddet bu kaçan adamın arka 

tmdan bakmıJ, bakmış... Neden 

ıonra lcendine gelmiı ve bir lahav 

le çekerek evine gitmiJtir. 

- Amma ben adamın karısını tur. Koyun eti 18, erkeç 15, keçi 10 

düşünüyorum.. kuruı. Nev'i buraya mahsus oldu-

- Neden düşüneceksin .. Onun ğunu zannettiğimiz kebabın okka
hayatından bir şey eksilmiyor ki.. sı da 20 ile 30 kuruş arasında de .. 

- Nasıl eksilmiyor .. Kocasının 
muhabbeti .. 

- Yok canım .. Bu eksiklik ni· 
hayet bu kadında da var .. 

Neden Moris bu kadını müda • 
faa ediyordu?. 

Rönenin kalbine, ilk şüphe o 
gece düştü ... 

Bekçi kendi kendini 
yaraladı 

lzmirde gece saat üçte Karaka
pı mezarlığı civarında bulunan ma 
halle bekçisi Yusuf oğlu Muıtafa 

efendi bir feryat ifitmi§ ve f erya
dm geldiği tarafa doğru koıarak 

tabancasını çekmiştir. Mustafa ko 

şarken ayağı kayarak yere düf· 
müş, elinde tutuğu tabancası ate! 

almış ve çıkan kurşun sağ böğrün· 
den girerek ağır surette yaralan· 
maaına sebebiyet vermiştir. 

Yaralı bekçi memleket hastane 
sine yahrılmııtır. Yapılan tahki -

kat neticesinde feryat eden ve bek 
çiyi koıturan şahım o civarda otu 

ran ve ötedenberi akıl hastalığiyle 
malul olan Kenan olduğu anla§ıl· 
mıştır. 

Yusuf dede mezarlığında 
hafriyat 

İzmirde Eşref paşada Yusuf de
de mezarlığında bundan bir müd· 

det evel asarıatika hafriyatına baş 
' lanmı§, fakat bazı maniler zuhur 

ettiğinden hafriyat muvakkaten 

tatil edilmişti. Bu maniler son za
manda bertaraf edildiğinden hafri 
yata tekrar batlanmıştır. 

ğifiyor. 

Ağda 

Emedin an'anevi bir san•atmın 
mahsulü olan aida "30,, kuruşa sa 

tılıyor. Tabii perakende olarak. .. 
Toptan daha ucuz almak mümkün 

dür .... Hem buranın ağdası ile ke-

babının nefaseti bu civarda çok 
meşhurdur ... Şekerin kullanıldığı 

yerlerde ağda da kullanılabilir. 

Şekerin yerini ağda. tutabilir yani. 

Hububat 
Hububatta bu sene verimlidir. 

Vasati olarak bire 15 - 20 nispe .. 

tinde mahsul alınıyor. Bir İstan -
bul kilesi kırmızı buğday -bura • 

daki tabiri, arı buğday- 120, ar -

pa, 50 - 60 kuruşa alınıp satıh .. 
yor. 

Hele meyvalar çok ucu~: Kiraz, 
vi§ne 2, erik 1, armut 5, zerdali on 
kuruş. 

Sebzeler henüz yetiımedi. Her 
ne kadar Kütahya - Balıkesir hat 

tı vaııtasıyla çok zor getiriliyorsa 
da fiatları oldukça yüksektir. 

• 
Mahrukat fintları hakkında da 

bir fikir verebilmek için §unları 

söyliyeyim: 

Bir e§ek yükü odun 5, gene bir 
eıek yükü meşe kömürü 25 - 30 
kuruıtur. 

Han1di 

İzmirde tifo 
İzmirde son zamanlarda Tifo 

hastalığı görülmüştür. Sıhhat ınü· 

dürlüğü hastalığa kar~ı icap eden 
tedbirleri ittihaz etmiıtir. 

,. 
Abidenin resmini çizen san'atk 

yerinde tetkikat yaptı 
Menemende inkılap şehidi mu

allim ve zabit vekili Kubilay ile 
arkadaşları için büyük bir abide 
dikilecektir. Bunun için Ankara
da çalışan abide komisyonu, mesa 

iıini ikmal etmiştir. inkılap abi
desi için açılan müsabakada Edir
ne lisesi muallimlerinden Ratıp 
Beyin yaptığı resim, birinciliğini 

kazanmııtır. 

Maarif Vekaletinin tensibi ile 
muallim Ratıp Bey, menemene gel 
miş ve abidenin dikileceği yer 
hakkında tetkikat yapmıştır. 

Abide komiıyonu, abidenin 
Menemene hakim bir mevkide bu 
lunan Ayyıldız tepesi üzerinde 
in§asını kararlaştırmıştır. Mual -
lim Ratıp Bey de bunu muvafık 

görmüştür. Bu suretle abidenin 
dikileceği yer değiştirilmiı oluyor. 

Civciv yüzünden 
kadın öldü 

bir 

Malatyada Zaviye mahallesin· 
de feci bir hadise olmuş, bir adam 
azılı bir köpeğin yaklayıp kaçırdı
ğı civcivi kurtarmak isterken yen
gesini vurmuştur. 

Vuran adam çarşının bekçi ba
§ısı Ahmet oğlu Osmandır. Vurdu
ğu kadın da kardeşi Sadığın karı
sı Fatmadır. 

Osman perşembe gecesi çarşı • 
daki vazifesini bitirince evine dön
müıtür. Kardeşinin karısı Fatma 

Osmam kartılamış ve her zaman 
tavuklarına musallat olan köpeğin 
§İmdi de civcivleri kovaladığım 

söylemiştir. 

Osman hemen köpeğin peşine 
düşmüş ve bağırıp çağırarak kö • 
peğin ağzındaki civcivi kurtarmak 
istemiştir. 

Fakat köpek gürültüden ürk
miyerek bahçede koşmıya devam 

etmiş ve Osman da tabancaya sa· 
rılmıştır. Osmanın attığı kurşun 

hırsız köpeği cansız olarak yere 
düşürmüştür. Ayni zamanda bü
yük bir çığlık duyulmuş ve Osma
nın yengesi Fatma da al kanlar 
içinde yere serilmiştir. 

Osman köpeği kovaladığı sıra
da Fatma da köpeğin önünü kese-

rek civcivi kurtarmak için çalıların 
arkasında dolaımakta imiş. Atılan 

kurşun köpeği öldürdükten sonra 
Fatmaya da değmiş, kadını kar • 
nından ağır surette yaralamıştır. 

Osman işi zabıtaya haber ver· 
miş, tahkikat başlamıştır. 

Memleket hastanesine kaldın -
lan Fatma aldığı yaradan kurtula 
mıyarak ölmüş, bekçi başı Osman 
da adliyece tevkif edilmiştir. 

Çocuklar arasında 

- "k'leee~ 
Yıldız tepesi üzerine dı t 
abide, eğer kuvvetli bir ,e, 
tenvir edilecek oluna, lzll1

1 

bile görülecektir. Yıldız teP
0 

kii, ıimendif erin geçtiği .sah; 
da tamamen görülmektedtr· , 
radan geçen bütün yolcular ' 
yi daima göreceklerdir. 

Abide için abide konıisY011~ 
mir civarındaki taş ocakla11

1 istifade edilecek jyi ve aerl t~ 
mıştır. Bunun için vilayete b 
. 1 . . M ·118 rırat ge m1ştır. enement 

cuk köyü civarında iisarıalİ~ 
Larisa mevkiinde bulunall ~~ 
ocağında abide için elveri~h 
nit ta~ ocağı bulunduğu h•~' 
fınmıştrr. Vilayet fen heyeti 
mimar Necmettin Bey Me11~ 
bu taş ocağına giderek te 
yapmıştır. 

Yatağında k urşu11l9 
öldürüldü 

lslahiyenin Yelli 
köünyde bir cinayet 
olmu~ ve Bekir Ağa 
de biri yalakta kurşnula. 

rü1müştür. Vak'a ;şöyle olııı 

Bekir Ağa hlahiyede otu~ 
Yelli Burunda Mehmet Ağ• 
de bir kayınbiraderi vardır· 
zar günü Bekir Ağa buradıı 
hah saat altıda kalkarak bir if 

~ 
Y e1li Burun köyüne gidiyor 1 

yın biraderi Mehmet Ağarı•11 

ne misafir oluyor. Akşam Y 

yenildikten sonra havalarııt '-
1 

~ .,, 
o ması dolayısile Bekir Ag" .1 
tağı dışarıya, evin önüne ıtfl 

Herkes uykuya vardıkltt11 I 
ıaat bir sıralarına doğru iiÇ 

1 
'f 

lah atılıyor ve silah sesleriııe 
tün köylü uyanıyor. Nih~yetj, 
larm önünde atıldığı· evırı 
Mehmet Ağa uyanıp ta dıtşı1 
tığı zaman Bekir Ağayı Y" 
cansız ve kanlar içinde btJ 
feryat ediyor. 

"lr1'0fJ 
Bir şey söyliyemeden .~ ,f. 

lan Bekir Ağanın bir duşı1' 
edili" kurban gittiği lahınin 

dir. . ~ 
Vak'a mahalline müddet~./ 

mt, müstantik ve jandarrtJll / 

danı giderek tahkikat yaP~. ' 
dır. Katilin kim olduğu bel 

1 

ğildir. 

• ~ ııf 

Lehistanda bani<' > 
) / t 

VARŞOVA, 3 (A· ~ddeıl1 • 
yan meclisi, bankaları şı 

11 
bİ' 

k 1 " • ~ b' tulll Al ontro re1ımıne ta ı je" . l 
rarname neıretnıi~tır· tf> 
b k . . b' . ti)'llı" an a tesısı ır un 
bil yapılabilecektir. 

Rizede Kanlısırt mahallesinden 1 ___. 

kasap Şevki oğlu 7 yaşındaki Nec- • çoctJ~ ~ 
mettin, amcası Rıdvanrn oğlu s ı Bır aylık -" t 
yaımdaki Rıfkı ile oynarken baba Galatada Sezai Be>' ~' ~ I 
sının yastığı altındaki dolu taban- mn taşlığında bir aylık sil"/) 
caaını ele geçirmi§, kurcalamakta cuğu bulunmuştur. Ço~\ · ~' 
iken ateş almış ve çıkan kurşun rinde çıkan kağıtta •;:~tJ ;' 
Rıfkının boynundan girerek sağ ve isminin 'filrkan of c I 
kasığından çıkmııtır. Fıfkı ölmüş- dır. Çocuk darülaceze)' 
tüt. miştir. 
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aye, uluhiyete yükselmek ve ilahi 
\ıtlcınıları insanlara saçmaktır ••. ,, 
İttiı h -
t d·· .. -.talık Bethoven'i bed ' yerek, zavallı insanları ezecek!,. 

.ı Ufurınü t" D" k'' lletjll b' . f u. unyaya us- Bethoven'i yalnızlık ve zavallı -
~)\ile ~r _ı•tırap olan hayalı - lığında teselli eden yegane arka • 

ded' .. ~ıbı ıürüklüyordu. Üs • 
1 da§ı tabiatti. Musikisinde tabiat in 

ıgı 'b' • 
~dı •e bgı dı, tali gene kapısı- su, kuş, rüzgar seslerinin taklidi 
eli:.. u efa bütün karan· k u·- . . . 
"'Cflltıce} . yo tur. stat, tabıatın kendı ruhu 

Sümer 
san' atı 

delerek erı haydınlatan, istırap- üzerinde yaptığı tesirleri daha 
1
· 

C'. lna veden bir ıaık dogw ' B · P · k f ~t :r doğrusu ruhi manzaraları tasvir e- 1 u resmı arıste çı an ransız-
eaae Therese de Bruns • der San' tk- t b' t' k d ca Beaux .. arts gazetesinin 21 . a arın a ıa ı ne a ar 1 

ı~vdiği şu küçük vak'adan anlaşı .. 1 temmuz 1933 tarihli sayısından a
~·· Gökte yıldızlar. Salo -

releri köak'' ı__- · •• k b h 
~ I :r un 111uyu a 
---zı rnıı B h . ... et oven pıyano 
'···A .. ~el' gır, derin akorlarla bir 

'-eh 1Yor., Therese, (Sebas • 
· ) ın "k lb' · k' ed a ını ımseye 

~~l~rı bana gizlice ver,, tar 
UYor ... 

i •ab h 
' a gene beraber or -
\irteıerken Bethoven, Thre • 

~-ı~~ra Yazıyorum. Kahra • 
•rnde yaşıyor. Saadeti bu 

' 
"en'in öıu··-... maskesi 
~'kından hı" t . . 

ile memııtım. 
'nete k ltı . ' 1!1 ı ebedi saadet 
' l~rdim. Hayatımı ıana 
~nınl be b aLı.ı • e ra er ya,amak, 

ek ıatiy d' d .., orum.,, ıyor u. 
h ~ ' ' herea •· l . '~ te e ı çı gınca sevıyor 
~itı ~, hayatlarını birle,tir .. 
·~ lrar Verip nişanlandı -

t Beth \ile) 0 ven bu penbe sa • 
~rını, hiç beklenilmiyen 

~ r~r ile kapattı: İzdivaç 
~rnııti c·· 1 ~,1 • oz yaş arı, hıç -
~ ,1. varınalar hepsi bo"-. tl, .. lii"'· :r 
-.~ 11 karardan dönmedi. 

Ilı: '·~~ Rizlediği sebep çok 
~ 0~r •ağır adam, sevdiği 
~· '!., diye düıünüyor . 

\.ı"" to"-
ll.ı""ıtı -, ta •onatını, bu a§knı 
• 'tt ı,~ lteş}i heyecanlarını 
"'t11·1 ••• , 
~~-. 'Q n Yazmı§hr. 
~ ldir, N ~hove'nin üçüncü 
l ltılld e.Poleon'un kahra -
"il L e.ll 'l 
dİiıt "'-dretl' 1 ham alarak yap • 
~/'d, l)ı 1 

Ve cotkun §aheser 
'ltı~ell k evcut, bütün musiki 
İL__~ı fll-t \lrtulınuı bir dahi · 
''tı ) lrte.t 
"4'~ ''-r. t ı,. ateşli, derir 

\ ~~b.t· roıka dört kısım 
... C) .... it, 

'· b • C>)ii..._ 
~· q'tb ""'il ın 1 ilt ''L.~ven aErşı: Scherzo ve 
~İtt ..\i)\i'-' roıka'yı kendi 

ıı; '•) 't b' 
\.t"ll l~ ır ada.mm halı· 
,'tt 'di 1ttı N '•t ~. dah· .'Poleon kral· 

til.ve: "" 1 1nkisarı haya .. 
"" , ı e.z , 'dt b· t.ı(, demi,, o da 

~L_lrı ır ad 
L.~~ ıı but.. anımıı ! Şim· 

ı ~· t 'd~~ haklarını yiye .. 
~~İn ırafarını, kendi 

'l'l iiıt~ttlleği dü§üne -
"Une çıkmak isti· 

lır: Bir gün üstat bir ev kiralamak 
istemi§. Evi gezdirene sormuş: 

''Bu evin bahçesi nerde?,, sahibi 
"bahçemiz yoktur., deyince, Betho 
ven "öyle ise zahmet etmeyin ben 

bu evde oturamam. Ağaçları in .. 
sanlardan fazla seviyorum,, diye • 
rek çıkıp gitmişti. 

Bethoven, eserlerinin provala • 
rında dehşetli hırçınlık eder, mu • 
sikişinasları bıktırırdı. Hatta diri· 

je ettiği konserlerde" olmadı,, di
ye bağırır, ve orkestrayı tekrar 

tekrar başlatırdı. Üstat bir opera 

yazmıştır. "Fidelio,, dokuzuncu 
senfoni, ülühiyete yükselen deha .. 
nın saçtığı kıvılcımlardır. Dünya -

1 
:la mevcut hiç bir eserle kıyas edi .. 

1 lemiyecek derecede heybetli ve eş
sizdir. Kelimeler onun kudret ve 

güzelliğini anlatamaz. Bütün musi 

1 

ki kritikleri bu eser karJısında su-

sar. Çünkü o hiçbir analize sığmaz. 

Dahinin esrarengiz fantazisi an • 
cak hissedilebilir. Goethe bile: 

"Kıskançlığın ne olduğunu Betho

venin dokuzuncu senfonisini din .. 

!edikten sonra hissettim,, de.misti. 
19 uncu asrın doğurduğu en bü -

yük iki faheaer: Goethe'nin Fa • 

ustu ile, Bethoven'in dokuzuncu 
seııfonisidir. 

Celile Enis 
( Oevamı ı O uncu ıınyı fn<lıı) 

( *) Birinci makale gec;.cn hafta
ki s:m'at sayfamızda çıkmıştır. 

lıyoruz. Resmin altında şu satır -
lar yazılıdır: 

"Bilinen ilk kağnı. Sümer res-
mi. Üç bininci yıl.,, 

······················ 
Yeni bir operet hazırlandı 

Ekrem Reşit - Cemal Refİt 

kardeşlerin geçen sene yaptıkları 

Üç saat isimli operet şehir tiyat
rosunda oynanmış, uzun müddet 
tekrar edilmişti. Ekrem Reşit -
Cemal Reşit kardeşler, bu sene de 
şehir tiyatrosu için yeni bir operet 
hazırla.mı§lardır. Bu yeni operetin 
ismi "Lüks hayatı,, dır. 

Bu ad, halk dilinde monden 
hayata verilen isim olmak ve keli
menin yanlış telaffuzu da bir hu • 
susiyet teşkil etmek üzere alınını;· 
tır. 

auı ve aonuı 
Musahip zade Celal Bey de önü-

müzdeki tiyatro mevsimi için yeni 
bir eser hazırlamıştır. Bu piyesin 
adı "Gül ve Gönül,, dir. "Gül ve 
Gönül,, eski eğlence hayatımızı bir 
çok hususiyetleriyle canlandıran 

ve bu arada bir aşk hikayesini an· 
latan güzel bir fantazidir. 

Ressam Muazzez Bey 
Meşrutiyetin ilanından sonra 

yaptığı tablolarla, daha sonra ti -
yatro ve orta oyunu san'atkarı ola. 
rak şöhret kazanan ressam Muaz
zez Bey, İstanbul belediyesi ıehir 
tiyatrosu ressam muavinliğine ta -
yin edilmiıtir. 

J. J. Rousseau'nun el yazısı 

Bazı kimselerde meıhur adam- ı İsviçre frangına müşteri bulmuş -
ların el yazılarını biriktirmek me- tur. 
rakı vardır. Bu suretle vücuda ge· 
tirilen kolleksiyonlar, hem tarihi, 
hem maddi kıymeti haizdir. Onun 
içindir ki meJhur adamların el ya
zıları, Avrupa piyasalarında hay
li para ediyor. 

Fransız muharriri J. J. Rous -
seau'nun el yazısıyle bir sayıfa, 

geçenlerde Zurich §ehrinde satılı· 
ğa çıkarılmı§ ve otuz iki bin yüz 

Bu yazı, muharririn "La nou -
velle Heloise,, isimli eserinin müs 
veddelerinden 128 inci sayıf ayı 

teşkil etmektedir. Otuz iki bin 
yüz lsviçre frangı bizim paramız
la şöyle böyle on iki bin ilradan 
fazla tutar. 

Resmimiz, on iki bin liraya 
satılan bu sayıfnyı gösteriyor. 

i dlauuda~ .. ............................... . 
Huliisi Bey 

Mütekait miralay Hulüsi B. in(). 
liimü, gazetelerde teessürle yazıldı. 

1 3u ölihn, mühim hususiyet ve kıy· 
1 I netleri olan bir İstanbul tipinin 

ırtık yok olduğu manasını taşıyor. 
Merhum Hulusi Bey ayni za • 

ı ıanda edebiyatımızda yeri olan 

lir isimdir, onun içindir ki "güzel 
san'atlar,, sayfasııoda Hulusi Bey· 

1 

len bahseden bir makale yersiz sa 
yılmamalı. 

Edebiyatımıza girmiş bir adam, 
dedim, makalesi mi var, romanı 

m•, şiirleri mi? 
Hulusi Bey böyle bir eser bırak

madı; fakat arkasında, teessürü a
sil manalı yüzünün kmşıklarında 
gözyaşı halinde akıp duran bir Hü 
seyin Rahmi bıraktı. Elli senelik ve 
fakir dostunu kaybeden bu sevim 

li ihtiyar, şimdi ne yapıp ne edece 
ğ'ni bilemiyor, pencereleri Heybe 
li Adanın çamlıkları üstünden Mar 
maraya bakan bir odada kararsız, 

muztarip ve bir ~ürlü tatmin edile
rniyerek oradan oraya dolatıp du· 
r•Jyor. 

Hulusi Bey, yarım asır evvel har 
hiye mektebini bitirip çıktıktan 

fonra Hüseyin Rahmi Beyle bera• 
her bir evde yaşamıya karar ver • 
miıler; Hulusi Beyin gözlerini bir 
daha açmamak üzere yumduğu 

dört gün evveline kadar bu karar 
bozulmamıştır. Roman üstadının 

hiç evlenmediğini bütün edebiyat 
karil~ri bilirler. Hulusi Bey de 
.. babamın itlemit olduğu cinayeti 
ben tekrarleımadım !.,, derdi. 

iki arkada§, elli yıl birbir -
1.erini incitecek tek kelime söyle -
meden, temiz, asil, ferngatkir bir 
dostluğun tezahürlerile dolu bir 
hayat y3şadılar. 

Hulusi Bey, ilk ıan'at zevkini 
Gedikpaşa tiyatrosunun repertua .. 
rından almıştı; 1869 dan 1882 ye 
~<adar on üç yıl lstanhulda heye • 
canlı, coıkun bir sana'l hayalı ya -
"latan bu müeaaesenin gedikli müş 
~erisi imi§. Eserlerile beraber san'. 
atkirlarını -bilhassa kadın ıan'at 
l<arlarını -pek yakından tanıdığı 
'1u tiyatroya ait hatıraları, -ayni 
~amanda kendisinin gençlik hatı • 
raları olduğu için midir, nedir
Hulusi Beye pek neşe ve heyecan 
verir, onu tevka getirirdi. Bu tiyat 
ronun kulis aralarına varıncaya 

kadar her yerini, kendi oturduğu 
nvin köte bucağı gibi, sadakatle 
hatırlardı. Arkadaşım ressam Re • 
fik Fazıla bu tiyatrounun- geçen
lerde Edirnede ölen doktor Rifat 
Osman B. in vaktiyle yazmış oldu· 
ğu bir mektubundaki tarifine göre 

ı -bir planını yaptırmıt~ım. Bu reı 
'mi Hulusi Beye gösterdım.. Doktor 
j Hulüsi Bey gösterdim. Doktor Ri
! Rifat Osman B., Hulüsi Beyden da 
ha genç ve Gedikpaa, tiyatrosuna 
gidip geldiği zaman da çocuk ol • 
duğu için hatıraları ekıik imif. Hu 
lusi Bey benim bu işlere alaka.mı 

biliyordu. O gece evinde oturup Ge 
dikpaşa tiyatrosunun ezberden bir 
planını san'atkıirane bir ıekilde 
çizmiş, ertesi günü getirip verdi. 
Sonra bu resmi, o tiyatronun eski 
müdavimlerinden bir kaç ihtiyara 
gösterdim: "Tıpkı böyle idi!., de· 

diler. 
Hulüsi B., eaki yeni bütün Türk 

muharrirlerini okurdu. Hele Hü • 

Yazan: Re/ ik Ahnıet 
seyin Rahmi Beyin arkadaşhgı yü
zünden kendisinin de içinde yaıa
dığı son elli yıllık matbuat ve ede
biyat hayatımızı pek canlı olarak 
bilir, hatırlC\r, anlatırdı. 

Hüseyin lbhmi Beyin her yaz· 
dığı yazının ilk karii Hulusi Bey· 
dir. Bu iyi dostun üstadın henüz 
mürekkebi kurumıyan yazılarını 

muharririn ağzından dinlerken yü 
zünün bir ibadet manzarası aldığı 
nı gördüm. Hüseyin Rahmi Beyin 
san'atına o kadar hayranlığı var• 
dı. 

Büyük romancının yazıları im -
me huzuruna çıkmak için önce 
Hulusi Beyin olgun zevk ve zeka 
süzgecinden geçmiştir. 

Hüseyin Rahmi Beyin gazeteler 
le, kitapçılarla olan münasebetleri 
ni de Hulusi Bey idare ederdi. Pa· 
zarlıkta, alışverişte, müaveddele • 
ri getirip vermekte, para almakta 
bir çok defalar muharrir namına 

Hulusi Beyin vazife cördüğünü bi
liyorum. 

Hüseyin Rahm: Beye yapılan ta 
riz Hulüsi Beye demekti; romancı 
mızın uğradığı hücumlar, bu aziz 
dostta büyük bir teessür uyandır -
dı. Fakat onun şaşmıyan bir akliıe
limi vardı, münakaşaların çarça • 
buk yolunu şaşırıp düşeceği gizli 
çukuru bilirdi, onun için -hele 
son sekiz on senedir- Hüseyin 
Rahmin Beyin münakaşalara gir • 
mesini istemezdi, " üzülecek.,, diye 
üzülürdü. Hüseyin Rahmi B. e doğ 
rudan doğruya itiraz ederek onu 
kırmaktan da çekinirdi. 

Bir defa gene gazetelerin birin· 
de bir muharrir, haksız ve tatsız 
bir hücumda bulunmuştu. Hüse • 
yin Rahmi Bey kaleme sarılmıı, 
muarızını helak toprağına serecek 
bir yazı yazmış, Hulusi Beye de o • 
kumutlu. 

Hulusi Bey bu ağır yazının ağır 
bir mukabele getireceğini, Hüse • 
yin Rahmi Beyin gerçi hasmını te· 
pelemekten aciz olmadığını, fakat 
ne olsa sinirleneceğini düşünüyor
du. Bana geldi: 

- Öteki deli, saldıracak, bizim
ki cevapsız bırakmıyacak, meıele 

uzayacak, Rahmi Beyin cevabını 

neıretmiyelim, münasip bulmaz 
mısınız?. 

Dedi. Ertesi günü Hüseyin Rah
mi Beyle beraber geldiler. Hüseyin 
Rahmi Beyin cevabı hem kuvvetli, 
hem haklı idi. 

Fakat Hulusi Bey Hüseyin Rah
mi Beyin kavgalara girip üzülme
sine tahammül edemiyordu. Bu fik 
rini üstada söylemedi, ben rica et· 
tim, Hüseyin Rahmi Bey bu yazıyı 
ne§retmekten vaz geçti, 

Hulusi B., yetmit ya§mı geçkin
di. Fakat dinçti, gürbüzdü, iri idi. 
Geniş omuzlarının üstündeki kır • 
çıl baıı, nurlu yüzü, pos bıyıkları 

ona pek tatlı bir heybet verirdi. 
Bizi.m Toplu iğne, bir gün bu hı 

yıklardan bahsederken: 
-Ustaca bir taksime uğrıyacak 

olsa zamanımız delikanlılarından 
hemen hepsine birer parça bıyık 
çıkarmak mümkün ol".cak ! 

Demişti! Kr.ndisi de keyifli za -
manlarında kol gibi bıyıklarını bu 
rar, "ölürüm de kesmem!,, derdi. 
Heyhat, artık, ne o sevimli bıyık • 
lar kaldı, ne de iyilikçi, doiru, te
miz, neıeli ve sevimli Hulüai Bey! 
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ro ağustos nihaytinde tamam ola
caktır. Ecnebi profesörlerin hep
si ile mttabık kalınmııtır. Mukave 
le meseleleri halledilmek üzeredir. 

Beynelmilel profesörlerden 
Her Zaverbroh bu sabah (dün) 
ıehrimize geldi. Darülfünunun ıs
lahı ile çok yakından alakadar ol
duğunu söyledi. Cumartesinden 
itibaren hastaneleri gezmiye baı
hyaca\':tır. 
Prof mör lstanbulda daimi olarak 

kalmıyacaktır .Profesör nisu.ne ma 
arif Vekaleti hıfzıssıhha müf eti· 
ti Nebil Bey muavin olarak verile.. 
cektir. 

Kadroya Türk olarak daha bir 
kaç hoca alınacaktır. 

1nkdip enstitüsünde kürsü ala· 
cak zevat kıamen taayyün etmit 
ıibidir. Fakat isimlerini henüz 
aöyliyemem. Vekil bey lnkıllp 
enıtitüsünde kürsü alıp almıyacağı 
nı henüz bildirmemittir. Üniversi
te Maarif Vekilin in mürakabeıi al 
tındadır. Bir ıene bu tekilde ça· 
bıılacaktır. Sene nihayetine doğ 
ru üniversitenin ıahsiyeti hükmiye 
ve muhtariyet meıeleleri mevzu 
olacaktır. Profeaör Maltla birlik· 
te raporu hazırlanacak ve muhta• 
riyet ve tahsiyeti hükmiye mesele 
leri hakkında da bir karar verile
cektir. Bu iki tekilden en iyi olan 
memleketimizde tatbik edilecektir 
Gelecek ıene tam kadro ile üniver
aite ton teklini almıı olarak mey· 
dana çıkacaktır.,, 

At;ıkta kalanlar 
Tıp fakülteai seririyatı hariciye 

profeaör muavinliğine Hayri Bey 
tayin edilmittir. Hayri Bey Kon 
ladan ıelecektir. 

idare kadrosunda açrkta kalan
ların isimlerini dün yazmıttık. Bun 
)ar on kitidir. Kanunda ilga dola
yııiyJe 30 seneyi doldurmuı bir me 
mur açıkta kalırsa derhal mecburi 
tekaüde sevkedilir kaydı bulundu
jundan dolayı bu memurlar açık 
ta kalmıılardır. Enstitünün idare 
kadrf?ıu henüz kati ıekilde tesbit 
edilmemittir. İhtiyaçlar tetkik o· 
lunmaktadır. 

Açıkta kalanlardan birinin 
mutaleaaı 

Hukuk fakülteainden açıkta 
kalmıt olan o.bık adliye müıteıa· 
n Kenan Ötner Bey tunları aöyle
mittir: 
~ Samimi aöylüyorum ki icra· 

at tam bir iıabetle neticelenmiıtir. 
Ancak sarfedilmiı emeklerden ha· 
kiki iıtifade temin edebilmek için 
her ıeyden evel ilim ve fazilete li.
yı°k olduiu kıymeti vermek, ecne
bi Hıanları üzerinde kuvvetli tedri 
sat .,yapan liıeler vücude getirmek 
elzemdir. Bunlar tahakkuk etme
dikçe b6tiin emeklerin, bealenen 
ümitlerle beraber ıerap olacağına 
bniim. Hukuk fakültesinin bugü 
ne kadar mal4m listeıinde benimle 
beraber efkarı umumiyenin de 
hata addettili bir iki iıim mevcut· 
tur. Bu ıl>zlerimle kendime bir 
liiue ayırmıyorum. Bu zavat ta 
Al»dtfrrahman Münip, Ahmet Retit 
Beylerdir.,, 

Kenan Ömer Bey bu kadar cez· 
ri ıılahat yapıldıktan ıonra hukuk 
f akülteainden çıkmaıı lazım daha 
iki müderriı olduğunu, fakat isim 
!erini aöyliyemiyeceiini de ilive 
etmiıtir. 

Hocaların derecelerl 

Yeni tetkilitta hocaların dere
ceferl ıunfardır: 

Profeaör, maallim, profuör mu 
avini, muaYin namzetleri, uiatan. 

Üniversite eminliii makamı üc
lar. Afyon inhisan 
reti 200, f akü ite reisleri makamı 1 İ . . ,. 
ücreti 100 liradır. ; zmır teşkılatına da yarın 

Namzet muaviplerin asli maaı- 1 başlanacak 
ları bir kısmının 45, bir kısmının ı 
50 liradır. Muallim ve profesör 
milatları kıdemlerine göre artmak 
tadır. En yüksek asli maaf 100 li
radır. Muallimlerin asli maafı 
55-70 liradır. 

Yeni muallimler 
Fen fakültesi riyazi mihanik 

profesör muavinliğine yeniden ta
yin edilen Ahmet Ratıp Bey Nan
si ve Lil üniversilelerinden mezun 
dur. Fen fakültesi kimya profeıör 
muavinliğine tayin edilen Remziye 
S•lih Hamm ise Sorbon darülfü
nunundan mezundur. Yeni iki pr~ 
fesör muavinin tercemei haHerini 
n91rediyoruz: 

Ahmet R&tip Bey 
Ahmet Ratip Bey, 1926 aene • 

sinde bakaloryasını birinci olarak 
verdikten sonra, Nancy elektro • 
mekanik enıtitüaünün müu.bakaıı 
111 birincilikle kazanmııtır. Bu 
enıtitüyü takip etmekle beraber, 
ayai zamanda Nancy üniveraitesi 
umumi fizik, umumi riyaziye, rİ• 
yazi mihanik ve tatbiki makine 
takip etmiktir. 

Bundan sonra Lillede Aerodi -
namik ve hidrodinamik ile "Meca
nique deı fluideı,, derelerini takip 
etmiıtir. Enıtitü elektrotekniii 
birincilikle ikmal ederek, mühe ... 
diı diplomaaını almıt, ve Nancy 
üniverıitesinde ıeçirdiii imtihanla 
rın bet inde buinci, ikiıinde ikinci 
olmuttur. 

Ahmet Ratip Bey, Lille ilDİver• 
aiteai •ezuaıl~dan mı U.1akatliai 
ne verilen mtikifatı almıttır. • 

Mumaileyh, 931 aeneainde Fran 
aa hava nezareti tarafından Paris, 

Af yon inhisar idareıinin mer -
kez teıkilitı kimilen bitmittir. 

idarenin İzmir teıkilitı da ya
rından itibaren yapılmağa baılana 
cakbr. 

lzmir tubeıi müdürlüğüne tayin 
edilmit olan Vahit Demir Bey ile 
ekiıper Huaıı Fehmi ve müfettit 
Ziya Beylerden mürekkep bir he
yet bu itle uiratmak üzere dün ak 
ıam lzmire gitmitlerdir. 

Heyet 1zmirde tetkilit yapacak 
kadrolarını hazırlıyacak ve 15 a • 
ğuıtostan itibaren çalıımağa batlı 
yacakbr. 

Afyon inhiaar idareıi t91kilitı 
ikmal edildijinden pek yakında 
1933 malından mübayaaya batlı· 
yacaktır. 

Bunun için ıimdiden Vakıf ha
nının altındaki büyük mahzen ki· 
ralanmıı ve bazı da teıisat yapıl • 
mııtır. idare aatın aldığı afyonla· 
rı bu mahzende morfin vaziyetleri 
ne göre taanif edilmit bir ıekilde 
iıtif edecek ve ondan aonra aatıta 
çıkaracaktır. 

Oirendiğimize göre afyon inbi
u.r idareıi afyon mübayaaıını ti
caret ve zahire boraasmdaki tacir· 
lerden yapacak lüzumunda doiru 
dan doiruya çiftçi ile de temasa 
ıeçecektir. 

Son günlerde afyon ıatıtında 
hafif bir tenezzül göze çarpmak· 
tadır. idarenin afyon aatıımdan 
ıonra fiatlarm düzeleceği tahmin 
edilmektedir. 

BEETHOVEN 
(Baş tarafı 9 uncu sayıfada) 

Lille, Maraeille, Toulouıe, Nice de Dokuzuncunun ton kısmında bü 
"lnstitut deı Fluides,, talebeleri yük orkeıtra ile Schiller'in "neıe • 
aruında tertip edilmit müu.baka ye,, hitap eden ıiirini aöy)iyen bir 
ya hocaıı profeıör J. Kampe de koro ilive olunur. öylece koro ile 
Feret'nin tetviki üzerine ve ıırf de. biten yeıine ıenfoni de dokuzunııı 
rece almak maku.diyle girmit ve cudur. Bu hatmetli ve enıin tahe· 
birinciliği kazannuıtır. ıerde, Betboven muıikinin ifade 
930 da Nancy elektroteknik asistan edemediğini aöze ve ıiire bırakmıt 
lığına tayin edilmek gibi müıteınft tır. 

bir teklifle karıılaımıttır. Bthoven ıaiırbk yüzOnden, dUn 
Ahmet Ratip Bey aldıiı diplo· yevi zevklerden unklatmlf, ve 

mal ar ve ,sertifikalar f unlardır: manevi bayab o--aiabette kuvvet • 
1 - Elektromekanik enıtitü · lenmiıti. Alı, bırçm, vahı i ruhu, 

ıü mühendia diploması. felaketine mütevekkiline eğilmek 
2 - Umumi riyuiye aertifikuı. yülueklifine erifti. 
3 - Riyazi ınihanik. Ve bir arabk alylediii 1'en bil • 
4 - Umumi fizik. yük ıaye üluhiyete yüluelmek, ve 
S - Mbnique dea fluideı. illht kmlcnnları in.anlara ıaç • 
6 - Aer~>tlinamik ve bidrodi . maldır.,, sözünü •rlerile İıpat et· 

namik. ti, 
7 - Yükıek riyqi tahlili, 28 Mayıı t88ralqam ıaat S te 
8 - Tatbiki makine. mülhit bir fırtına aiaçları devirir 
Buıün Ratip Bey Jüzuci mayiJe Y4' yıldmm Ntleri etrafa korku ve 

rin bir iıtivane etrafında akmaaı · dehfet ıaçarku tabiatin iman nı
na müteallik mühim riyazi aıuacle bunda yqıyan büJiik fntmaaı, e • 
leler üzerine dolrtoramu hazırla· becit aüktnete ka....-ak için bu 
'!'akladır. topraktan ayrıldı. 
Remzlıe Sallb H. Klmıa Hayabncla yalnız ve kimaeıiz ka 

Remzire Salih Hanım tahlilini lan dahinin cenazesi arkaıında 
bitirdikten aoıara bir müddet mek· 20,000 kitilik bir kafile ile aiır a • 
teplerimizde muallimlik ve müdür 

1 
iır yürüyordu. 

lük yapmqbr. Bilahare Franaaya) Cellle E'nla 
ıiderek, Puitte Sorbonne üniver• :~~mm-===ı=ıı==~~-~~~~ 
aiteaincle, Puteur enttitüaünde, ~ liıeıi kimya muallimliği yaptıktan 
profetör Pucalin nezdinde de ça· l aonra, tekrar Pariae ıiderek Sor~ 
lıwak kimyada ibtiNt kaZ&D1D119 bonne üniversitesinde doktora tezı 
tır. ! ni hazırlamıttır. 

Umumi kimya, iki aene devam eden meıaııı 
Hayati kimya, neticeıinde, metafosf atların poli-

Tatbiki kimya, merizaıiyonu üzerine mühim ta· 
Umumi fizik, eertifikalan al • harriyatta bulunmuf, Franıızla

ı'1ak ıuretiyle Sorbonne üniverıite rın bile nadir kazandığı "Tr~s Ho
tlnden liaanılye ölmuthir. norable,, kaydiyle doktor ünvanı

Bilahare ltir aene Erenköy ku: nı almııtır. 

K•l•IDlf ~- .._ eJıaw•ı 'bir ne..ı 

Anadohı sahilinin ıüzel bir ye- , ıitmeai ihtimali de 
rinde bulunan Kalamıt deniz ha· deni& bamamedarı 
mamları bu ıene de çok rağbet maktadırlar.. KalUDlt' 
görmektedir.. Kalamıı ıahilinin balkı, 1atanbul ve .......... 
çok ıığ olmaaı, yüzmek bilmiyen- lerek Moda iakeleıine 
lerin de korkusuzca denize gire " çok vapurların Kal 
bilmelerine fırsat vermektedir. dan ıitmeainclen tiki 
Hele cuma ve pazar günleri, Ka • 
dıköy, Moda, Kalamıı ve Fener • 
bahçe halkı sandal ve kotraları 
ile Kalamıt koyuna gelerek banyo 
yapmaktadırlar. Bu ıuretle deniz 
hamamlarımn civan yüzlerce aan
dal ve kotra ile dolmaktadır. 

Bu sene yaz •~ ıeld.i ama ıeç 

Akay idaresinin K 
tikiyetini nazan · · 
Kadıköyden Erenköy 
rin pek keıif bir pare...,.. 

ıi olan Kalamıt iıkel 
vapurların da uiraıD 

edecetiai ümit.•.,. . ............................................... :_..,.._· ... · .. ·· .. ·· ................... ~ 
Adliye tayinleri İ Jlctıiadi 

Ankara, 3 (Huıqai) - Adliye 1·- • =• 

intihap encümeni bet eywde topla· 
nac'aktır. Encümenin aiır ceza 
mahkemeleri reisleri ve müddeiu • 
mumiler araııqda mühim deiitik· 
likler yapacağı söylenilmektedir. 

Ankara - Istanbul - lzmir 
telefonu hazırlanıyor 
Ankara, 3 (Husuıi) -Ankara 

ve lstanbulu lzmire bağlıyacak o
lan telefon hattının Buraadan iti· 
baren yüz likometlelik kıımı yapıl 
mııtır. Geri kalan 200 kilometre• 
sinin de teıriniıani içnde tamamL 
le yapılmıt olacaiı tahmin edili • 
yor. 

İran elçisi 
Ankara, 3 (Huauıt) - lran bü· 

yük elçiıi Sadık Han bugünkü 
trenle lltanbula hareket etti. 

Hollanda Troçkiyi kabul 
etmiyor 

Amıterdam, 3 (A.A.) - Holan 
da muıtakil ıoıyaliıt fırkası, Troç• 
kiyi Holandaya davet etmifti. fa .. 
kat adliye nuırı mü•ade ferme• 
mittir. 

Ticaret ve zahire borsa• 
sında idare azası 

Ticaret ve zahire boraaaında bir 
hafta evel yapılan intihapta F ah • 
rettin Bey nammda bir çiftçinin ti• 
caret ve zahire borsuı idare heye• 
ti azalriına •~dtjini 7.aıJDıtbk. 
Öğrendiiimize ıöre ticaret ve 

zahire borıastnda yapılan muame 
leler hep çiftçi ile olduiu halde 
ıimdiyie kadar boraa idare heye • 
tinde bu itle alikadar hiç bir mü. 
me11il bulunmamaıı ve bu yüz .. 
den birçok zorluklar oluyordu. 

Bunu nazarı dikkate alan bona 
azası bir de çiftçinin hulunmuını 
münaıip ıörmüt ve yeni idare be 
yetine Fahri Beyi ıeçmiftir. 

Şekeri llŞ kuruta 
retiyle ihtikar ya.Dalma., 
lıtanbul ticaret müd 
kat 7apmıf ve tahxı

0

UPW"ıl!J' 
ikııat vekaletine gö 

1htikir yap~lar 
muamele yapılacaj~ • vekaletinden bildir· 

Maamafih bir tar 

kerler diier taraftaD 
len ıekerler piyaaa1• 
dan ıeker fiatı perak 
bakkallara 50-52 
satılmaktadır. 

An karada 

Fahri Bey Gazi çiftlikleri itlet• 
meıiyle metıul olduiu için idare tir. 
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ere ı ·ı T . 1 Hattın bir kısmı daha Eminönü Kaymakamlıiından: Meyve hali dışmda bulunan m 1 ere a vsıye er ihale olundu sergi mahalleri açık attırma usu '.ile kiraya verilecetinden tutma-
~a talip olanların 7 • 8 • 933 paıarteJi günü saat on üçte Daire N. Çankırı, 3 (A.A.) - Çankırı E ·· · ı ı · T ı (3814) 

asıl yaşamalı, nasıl -iha~r:::;,~t·~:·~.:~~~~:u~i~;:,~ nc•;:,::·:.::d:: •::~.:: :·::::;yetinden : Kasop il yas mahal· 

l l d l ? tan ba~lıyan yedinci kısım ile Çan lesinde tramvay caddesinde 33 No. lu belediye malı tarik faz.. ça ışma l ır ar . kırıdan ilerileyen dokuzuncu kısım lası mahal icara veril~ceğinden talip olanların yüzde yedi buçuk 
dır. Bunlar birbuçuk senede ya • pey akçesini yatırmak üzere her gün daireye müzayedeye işti-

ait h·· 
~: 1,~YÜ~ hekimin kıymetli bir haleler başlayınca, yüksek iklim pılacaktır. Yolun tamamlanması rak etmek için de 23 · 8 • 933 tarihine müsadif Çarşınba günü 

~lııı, l>eekı~ i~rayı tababette, ta· tedavisi yerine her memlekette sa• 
~'-l denın ıcabatının mes'ut natoryomlar yapılmağa başlamış • 

için kırk kilometrelik kısım vardır. saat 14 de daire encümenine gelmeleri lüzumu i l a:ı olunur. (3815) 
Bu kırk kilometrelik kısımda ima· 

ıL. ·oq •rın litı sınaiye yok gibidir. 
'"1llla t.k· ı, gayretlerini adım, a· tır, Fakat dağ ikliminin ve yüksek 
-.,,.k bıp e.ylemeli ve meharetini mahallerin cevvi şeraiti, havanın 
~l'\ı .~ cıhette. tahiatin iyiliğe terkibi ve bunun uzviyet üzerinde 
•'- totüre 1 · · kd. --.rek n gayret erını ta ır hüsnü tesiri, fiziyoloji taharriyat 
'eli;.na. yardrm eylemekte gös- ile sabit olunca, hastaları gerek ik 

ır.,, 

Polis kongresi 
Beynelmitel hırsızları , 
haydutları takip edecek l-f&1c· lim ve gerek cerrahi müdahaleler· 

>İ-4ii ırn her hastalıkta bu cümle- den ayni zamanda istifade edebil- Şikagoda yeni bir kongre toplan 
~ •tur ·tt•h · d P l" k A ;"'liJI 1 ı az edeceği gibi ve· meleri için cerrahi tıbbi sanator • ı. o ıs ongresi. Kongreye v • 
~'~lfı~ 'k bu ~üyük nasihate, bu na yomlar inıasına ba,lanmıştır. rupa, Amerika ve Kanada polis 
lttL ' endıne ve hastalığına ait, 2. İstirahat, bedeni hareketler, te§kili.tı mümeaailleri İ§tİrak etti • 
ı1o "ltına h f · · 1 K 11t. ~ ar ıyen rıayet etmeli • zat.i çalışmalar. _ Uzviyetin hali er~ ongrede "cihanşümul ve bey 
~di ~ha bu nasihatler nedir? fiziyoloji de dahili ihtirakını ve ,le nelmilel polis teıkilatı,. vücude 
~İııı: unları kısaca gözden geçi- m(;Vİ afetin çoialmaımı mucip o· getirmiye karar verildi. Bu teşki • 

\' lur. Hatta sanatoryomlar da, has- lat beynelmilel planlar dahilinde 
\tt:~rtılilerin takip edecekleri ta) arın af etlerine göre, bedeni ça • hareket eden cani ve haydutları ta 
~i kıa •reket ve sıhhi nasihatler, lışmalar tavsiye eylemiş iıe de ha- kip edecektir. 
~ııu·· rna ayrılır: Biri rienin afeti li hazırda terkedilmit ve yalnız i ,. _:::::::::r:::::::::::::::::mm:r.:m:m:::::::::::::::: 
ı ~ f ı· :.·! U G •h Dit kabines.1 ı.·:. "~·, d a..a ıyette oldug- u zaman di· tı· rahatı' mutlakada oldukları hal .. : • arı 1 ' h Beyoğlu, l stikhı. :: 
ti~,: ı~bu faaliyetin durduğu, d~ el işleri ile, yorulma hi11etme • li caddc~i. Gıılat:ı ~a- i: 
4~t g~ ~atladığı veya söndüğü dr.n, çalışmalarına müsaade olun- i! ray istasyonunda Recep Bey apartıma- ft 

e ~ıttır Si nına nakledilmi ştir. Kapısı Mektep so- ı: 
' 1. b· • muıtur. :: .k k l . . k ,. ·1· 1 , . · ·ı -oı &: 
,

1 
"le · · f r. a , ı ncı ·at ., o.1- e . 1, 0. -r • - !! 

''liYet ~ı; a eti, hastalığı henüz Bir hastanın afeti rieviyeıindc :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m::ı::m 
\'tıd e 0 uğu zaman.- Bu za • fa ali yet ve hatta tevakkufi faali • 1 L A N 
~le a. hastalar İyi havaya, iıtira • YM gösteren marazlar ve bahusı\I Taksimde Surp Agop haıtaha .. 
~,· hastalığa göre bedeni hare .. makat ta hararet 38 olursa bebe • nesi akaratından Cümhuriyet cad· 

"e gezme ... .. · d desinde vakı" hanelerle dükkanlar ~ına Ye . .ge, mh unasıp gı aya, mehal dö§eğinde veya döşek gihi S 
~~ d cınaıne, aıtalığın §ekil §'!zlongunda iıtirahat eylemelidir, 'Ve ayni caddede 33 numaralı urp 
\.. . erlecesine göre perhize, zihni Agup apartımanm 2 numaralı da· 
.~tu · Hele muhtelif derecede na tama • 
\· 'Yete, Sanatoryomda teda • ircsinden maada kaffei daireleri 
l~ ll't miyeti kalbiye, uıreti teneffüs, 

'L 
1 olmak üzere muhtelif ve Elmadağı caddesindeki haneler 

!('talar · J • l A d li alp teserruleri göıterenler, ite!l .. 
1 a rıayet erı azım ır. • 15 ~1933 tarihine kadar icara 

ly· L siz bile olsa, gezmemelidir. 37,5 u 
'~ıı • 1 0 ava. - İyi ve temiz ha.. verileceğğinden talip olanlar cuma 

ın lüzum f l . . . h geçmezse sabahları 5 - 25 daki • 1 1 b h d .k. 
ı\c. la. ve men aat erını ıza ve sa ı gün eri sa a on an on ı ı 

ı ••ltl dcjildir. Çünkü hunun 1':a kadar yorulmadan i.teıi hiç ye IC&C:likr iillllrlia~ mil"911ff•• heyeti 

'tr. ut n~ticelerini bilmiyen yok - yükselt.miyecek derecede düz ve idaresine müracaat eylemeleri .. 
güne§siz bir yerde gezebilirler. A.. (8079) 

ıı. 1)'i ~ te • h te!İ çıkmaz, iştiha azalmaz ve be-
~~ttı· mız ava demek kirlen 
'1ct~' Ve lozla.nmamı§ hava de .. den toplarsa bu müddet yavaş, ya· 
"~i .. ;r. Böyle hava köylerden ve va, çoğaltılır ve bu da istikbali ve 
~i~ le erden uzak, denizde ve de • inzari için hayırlı addedilir. Bu gi 

~enarında yüksek ve münferit bi hastaların istirahat zamanların· ')t;
1
da bulunur. Kışın kar yağar da muayyen müddet ·kadınların, 

\.," "°?'donarsa hava daha saf 
0

.. erkeklerin ve çocukların eli,lerini, 
l' l az örgülerini yapmaları, yazı yazma• 
._ t ,ın ııcakta kuruyan topra • 
ı... Otlar .. _ ları, çalışmaları, tıbbi, ruhi, mcsle 
ııt, ı ruzgarla havaya karı .. 

ki nafi bir meşgaledir. Binanaleyh 
\'tttrn1· 'rcremliJer, aletli Ve afetleri aT 

~t \ aaf olan havayı, odaıın r_ ok faal devirlerinde temiz hava· Ururk ~ 
i el . en ve yatarken, pence.. dan ve döıektc, ateşi dütmeğe 

l"'u a.11tıı açık olmak ıartile, hu haşlayınca, açık havada şezlon • 

~."ı b •uretle hem ciğerleri ve gunda kalırlar; nekahatte ve top • 
eden t . h 

~~•tıı k enuz ava alarak ya .. lamaia hatlayınca yorulmadan t...,, o~ay kapatır ve ateşi de r,ezebilirler. 

~\it llter. Hava ne kadar te· Su hareketin derecesini müdde-
~ eder il . ~ , 
l~ ~lur 'Y•n eıır, kuru ve ıo • tini tanzim eedcek ancak hastalı • 
~tıirı ~ 0 

.. kadar iyi tesir eyler. ğın harareti münhanisi, vezni bede 
'~'~ kılcumle fiziyoloji fiilleri nin azalıp çoğalması, yorgunluk 

t.t'll~t, bolayc~ ve daha tabii ola I hissi, teserüü kalp, usreti teneffüs, 
~~·--~1 eılcnır ve al:şır. Metin tevakkuf edip etmediği, ih .. 
~~dt:r Yücutlarmı sık, ıık ve tikana istidadı, hareketle - velev· 
t..'•11'lelid~olonya ve ispirtolu su ki hafif bile olsa- ateşin çıkıp 
~ lold ır. Güneıten, rüzgar · çıkmamasıdır. 
,,.., 'll ... d h k 

"~ l)el' agaç altın an kaçın- Bu suretle ya va§, yavaı are e-
~... idir •nhk bir yer intihap ey te alışan ve bundan mütee11ir ol • 
l'4'd · ~ ~ ~ Ş,t~ nuba, olamadığı tak- mıyan nakahat hastaları itlerine 
~'çıt, l) nazır, geniş pencere- ba!larlar. Fakat eski meşguliyetle 
~ l>t~ katta olmıyan ve iki ri, ciğer hastalıklarile kabili telif ı 
-..:· irıt L reli olup penceresiz değise, onu değiştirmeleri icap e " 

Türk gücü idman yurdu riyase • 
tinden: 

Tecdidi kayit muamelesi yapıla .. 
cağından Ağustos gayesine kadar 
bilumum azanın yurt katibi umu· 
miliğine müracaatları. Y aptırmı -
yanların bilumum hukukunun kal· 
mıyacağı ehemmiyetle tebliğ olu -

.,.. ~· ~ty 1 
b 

1
t ()el 

0 
a veya şezlong kon der. ı' 1 Askeri Fabrıkalar u•nıarı 

"'-~ ' en nı .. . . a 
'il... unasıptır. Hele sanatoryomlarda uzun • 

\.' . -tı ırı·· 
'~ 1 )ilk u~ecaviz bir zaman müddet kalan hastalar orasını bri 30 ton elektrolit bakır. 

Şehir Bandosu mektebi için lü:ıumu olan 1200 kilo soian, 
100 kilo salça, 1600 kilo pirinç, 800 kilo kuru fasulye, 500 ki-

• lo un, l 200 kilo patates, 400 kilo nuhut, 250 kilo mercimek. 
300 kilo kater peyniri, 350 kilo beyaz peynir, 50 kilo pi· 
rinç unu kapalı zarfla münakasat·a konulmuştur. Talip olanlar 
şartname almak üzere her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat 
etmeli, münakasaya girmek için de teklif edecekleri bedelin % 
7,5 nisbetinde teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektup· 
Jarını ~4 · 8 · 933 perşembe günü saat on beşe kadar daimi en-
cümene vermelidirler. (3816) 

itfaiyede münhal töförlük vardır. 60 • 70 Jira maaı verile
cektir. Şöför ehliyetnamesi ve töför mektebi tehadctnameıi bu
lunmak ve itfaiyece imtihana tabi tutulmak fartile talıp olanla-
rın itfaiye müdüriyetine miiracaatları ilin olunur. (3819) 

Hatıralar ve l' esikalar 
Harp kabine/erinin isticvabı 

Bu eser, mütarekeden sonra, umumi harp mes'ulJcrinin di· 
vanı ilideki isticvaplarını, resmi vesikaları ihtiva etmektedir. 

Harp kabineerinin isticvabında 
Bütün harp senelerinin ve mütareke yıllarının en canlı saf· 
balarını, bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyacaksınız. 

600 sayıf alık kitap bir lira 
Da§llma yeri VAKiT matbaası ................................ 

Istanbul Deniz Ticareti 
Müdürlüğünden : 

Müdüriyete ait 14 adet Palamar Şamandarasmın mahalle
rinde askıya alınmak suretile telYini ve markalanması ve 4 adet 
llOçUk ••tlık Şimandıraaı imali ve mahallerine vaz'ı ifepo:fa tiu
lunan iki adet Şamandıranın da tamiri yirmi gUn müddetle ayrı 
ayrı mDnakasaya konulmuıtur. Taliplerin şartnameyi görmek için 
her gün ve münakasaya İftİrak eylemek üzere ihale tarihi olan 
8 • Ağustos • 933 sah gllnil aaat 11 de muvakkat teminat akçe
lerini yatırdıkları Malsandığı makbuzlarile birlikte Müdüriyet 
Dairesinde müteıckkil mübayaa komisyonuna müracaatları. (3325) 

~ı~~ıooııııııı;ıııı~ııoo~~~ııııınıı~ıııooıırnııı~~ooı~ımmııw~ı~ooınıımıımmınmım 'I 
Selinik Bankası 

Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare merkezi : ISI AN BUL 

Tilrklyedeki Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 

Samsun. Mersin . Adana 
Vunanlstandakl Şubeleri : 

SelAnlk • Kavıtla • A tlna. Pire 
Bilümum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap· 

ı .... Esiİm •• T.vi11ıl1İi.'oo~carı.lml 

Edirne Vilayeti Encümeni 
Daimisinden : 

Edirne Memleket hastahanesine lazım olan 141 kalem eczayl 
tıbbıye açık münakasaya çıkarılmıştır. 9 · 8 - 933 çarşamba günü 
saat l 5 te Viliyet daimi encümeninde müoakasaıı yapılacaktır. 

Taliplerin lstanbul ve Ankarada liste ve şeraiti görmek üzere 
Sıhhat Müdürlüklerine ve Edirnede Daimi Encümene müracaat . 
Jarı. Münakasaya iştirak edeceklerin de teklif nameleri % 7,5 

depozito mektup veya akçesiJe Edirne Vilayet Daimi Encüme· 
nine tevdi eylemeleri. (3512) 

~. İltti ~tr lltlu~:k ıklimler de, Cenu ten bel ocağı haline soktukların • 29-7-933 tarihinde pazarlıkla 
~ l'-"''~t .ı faıalı, ağaç ve çam dan ve bir çokları lıiübali ve ruhu alınacağı evelce ilan edilen yukarı ju • " T '11. 
b... '-" qe S •-• Dr. ıı~A., A,, 
--._ ~./' Cliı.ı' anatoryomda teda sıkan münakaıa ve düşüncelerle daki malzeme için teklif edilen Tif 

0 
ve Para tifo Aşısı 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
':: 

1
)'de t ltiquc et ıanatoriale, ug- ra!ltıklarından şu ruhi zucret ha· fiatlar gali görüldüğü cihetle pa-

tı... --.rı e J' TifQ ' c Parııtifo hastalıklarına tutul-
-~d t~d,~·~lrıüm eyledi. Tever- linin fiziyoloji sekametine binaen, zarlık 7-8 933 tarihine tehir e - , mamJk için tesiri çok kat'i mualiycti 
~·a 'tı· 1

• 1nd f h d'l · · T 1. 1 . •ttl\ \)~ ÇJlrt e sa ava esası buralarda münasip surette çalı§ma ı mı§tır. a ıp erın ıartname pek cınin bir aşıdı r. Ecza depolarında 
~ t l.l "ıultiınd~n beri tatbik progra.mları ihdas eylemek, sana .. için her gün öğleden sonra, pazar-

1 
bulunur. (59 :5<ı ) 

'"'~ ıa' a.kcığer vereminin I toryom ve hastane tedavileri için hk için de o giin teminat ile müra· I 
•ulleri, cerrahi müda elzemdir. caatları. (3785) 

Dahili hastalıkları mütehu1111 
Div1' ... ~mlu N. 118 Telefon: 22398 

Sahibi, MEHMET ASIM 
Neıriyat Müdürü: l. Safa 
V AKIT Matbaası - latanbul 



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

::a!:ı~;yaç:::ı1;~ Kristal Joz ~ekerın Kilosu 6, 7 - ~an~ıkta Küp ~ekerin Kilosu 3 9 ,so Kurustur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. ,stanbul 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 tanıamını 
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 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden: 

Telgraf ve telefon tuisah için mübayaa ediJecek olan üç 
netide 50,000 metre Jlatikli bakır tel kapalı zarf usu lile müna
kasaya kooulmuıtur. 

Mezkur tellerin 21 • Ağustos· 933 tarihinde ihalesi icra kı
hnacığından taliplerin ıartname almak için ıimdiden, şartname
deki tarifat dahilinde ihzar edilecek teklifname ve tt:minatları 

ihtiva edecek zarflara tevdi için de mezkur tarihe müsadif pa· 
urtesi günü saat on dörtte Jstanbul'da Yeni Postanede müba· 
yaat komisyonuna müracaatları. (2773) 

Yalova Kaplıcalarında 

Mühim Tenzilat 

;•llg11~11ffillW~IIBlm~~ Karaciğer - Mide - Barsak Taş, kum hastahklarmın kat 'in tedavisi için lmlllilliifüıll!rıffi!ili 

1 az 1 r • ~ arlon Karlisbad1 . , 

Açılmıştır. En Son Konforlu Yeni 'Otel - Pansiyon - Lokanta - PL41 .. 
1 HergUn KöprUden saat 8,30·7,35·8,20·10·11·13, 15·15,10 da Haydarpaşaya gidell 
ı vapurların trenleri ve cumaları ilaveten sabah 7 vapurunun treni isnt• 
j membalarına kadar gider gelirler. 

• ııı~''lli~ııooıırııı~nıııııııımıı~nıııınıııınııı]ılınıııınıııııı~ııooıııınııı~ımmıımııımııınııııınıınııııooııııınıımım~ııııımınııımnıı~ıııııı~~ımmımııınımınooııııınıımımıııııımın~~ır&1raıi~ınm~ıınu: 'illMl
................................................. , ............................................. ._ .. , 

n BahCje ve Birahane 1( 

l,i Novotin !I' 
L U 
fi Beyoğlunun en güıel yeri !j 
u h 

M er zi f o nA m eri kan Kız Mektebi 11 

Orta derecede beş senelik Hayat Mektebi 
Leyli ücreti: 175 lira - Nehari ücreti 20 lira 

Merıifon Amerikan mektebinden ma:u'1'1at istev i n iı. ·--------------11(5971) ___ ., 
· Milli Saraylar Müdürlüğünden : 

~1=i=· Bira 20 kuruş 1,1 Banyolar: Sabah Banyoları 60 Akıam Banyoları 50 Kr. 
14 günlük, 21 günlü" B~~yo Karnelerinde ayrıca tenzilat. H Muhtelif mezelerle her nevi il 

Otell•~::.!~ı:,~n ~ :~~nl•i.::!n~~~.!~:ü~ ~::~:~ar; s'.; ıi~y!~nzillt · 111 "', d• varJor. ·ı'I 

Yıldız Merasim daireıi tamiratı aşağıdaki ş.utıar dahilill~ 
olarak kapalı urf usulile münaka11ya konulmuştur. 

1 - Keıif bedeli kırk alta bin üç yüz doksan sekiz l ir•~ 
2 - Münakasaya girmek isteyenler Saraylar Müdüriyet~ 

müracaatla on lira bedel mukabilinde evrakı keşfiyeyi ve fef'f 
ve idari şartnameleri a lacaklardır. 

''" Lokantada 120 6- Kr. tur. h= iyi ve temiz yemekler 1 
Ayrıca alikırt yemekte ..ardır. Fazla tafıilit almak için, i~ H k f· 

~*araköyde AKAY Levazım Şubesine müracaat n er a Şam 1 
Tel : 42438 (3578) I f: : 

.... P. Konser üzik ·J'! 
3 - Talipler, tekliflerini Ağustosun yirmi dördüncü P"'_ 

şenbe günü saat on beıe kadar Milli Saraylar Müdüriyel"' 
tevdi etmiş bulunacaklardır. Bu saatten sonra gelecek teklifi" 
kabul edilemez. Saat on beşe kadar verilmiş o !a:ı zarflar 111~0; 
kasa heyetince alelusul açılarak ve münakasa kanununa tevfık 
en muvafık teklif sahibine ihale yapılır. (3801) Na.fıa Vekaletinden : 

Ordu Vıliyetinin Ordu· Fatsa yolunda yapılacak betonarme 
BOLAMAN köprüsünün yap111 kapah zarfla münakasaya konul· 
muıtur. 

itin keıif tutarı "42000" liradır. Münakasa 24 - Ağustos· 933 
pertembe günü saat 15 te Nafıa Vekaletinde yapılacaktır. 

Münakasaya ancık ıimdiye kadar bir göıü en az 1125,, met· ı 
re açıklığında betonarme veya tat köprü yapııını üstüne almış 
ve iyi olarak bitirmiı olduiuou meydana koyan yapı müteahhit· 
leriyle bu kadar fenni değeri olan en az 1150000., liralık bir ya
pıyı bir defada iyi olarak yapmıı olan ve aynı zamanda yukar
da yazıldığı ~bi bir köprü yap111nı idare etmiı bir mühendis 
çabthracak olanlar girebilirler. 

Bunun için münakasaya ıireceklerin yaptıkları itlere ait ve· 
ıikaları münakasa gününden en az iki giin evvel Yollu Umum 
Müdürlüğüne göstererek öir ehliyet vesikası almaları ve teklif 
mektuplarını münakasa giioü saat l 5 e kadar Nafıa Vekc\leti 
Müsteşarhğına •ermeleri liıımdır. 

iıteyenler münakasa kağıtlarını Nafıa V ek ileti Yollar U
mum Müdürl~ğünde; Istanbul, lzmir ve Ordu Nafıa Bıımüben· 
disliklerinde görebilirler. Bu ~ağıtlar 115., lira karıı ığında Nafıa 
Veklleti Levazım Müdürlüğünden satan alınabilir. (3711) 

K'iralık Odalar 
Orhan Bey hanında ki
ralık odalar vardır. Talip 
elanlar V AKIT idaresine 

müracaat edebilirler 

Gayrimübadiller Cemiyetinin 
Senelil• kongresi Ağustosun yirmi i\..:inci Salı ~ünü İstanbul J Ialk Evinde fsaat 

14 de toplanacaktır. ~iukayyct bilcümle azanın teşrifleri ehe•mmiyetle rica 'olu
mr. Rmnamei mazuerat : 

I - İdare heyeti raporunun istimaı, 2 - Yeni id2re heyeti intihabı 
3. - Hülc:'ımet nezdinde ) eniden y.&pılacık te~ebbüslcr için )Cnİ idar~ hevctine 

ıı-erilcı:c.k veçheler. {6100) 

.. . ' 
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Ucazlalc •• 

v 
KISMI 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi .. 
.Makbuzlarınızi .. 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her işinizi .. 

VAK 1 T YURDU 
Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz· 
Yakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 


