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Bulgaristanda F evkalide Tedbirler 
Gaz ve benzin 

ihtikarı 

Bağdadı Akdenize bağlıyacak bir 
demiryolu yapılması m~ıa~e ediliyor 

Yunanistanda 
• 
intihap 
kavgası 
Şiddetlendi ! 

Atina, 25 (Hu
susi) - Selanik
te intihabat mü
cadeleıi şiddetle 

devam etmekte -
dir.. Muhalefet 
fırkası rüeaaım

dan Kaf andariı, 
Selanikte binler-
ce halk huzurun

_.iiıiiıiiıl da, hiikUmet a · 
Kafandarls leyhinde gayet 

Londra, 25 (Hususi) - Konfe
rans ba,lar başlamaz, bütün kulak 
lar, Amerika murahhaslarının söz
lerini beklemeğe başladı. Esasen, 
Londrada bir iktısat konferansı 
toplanacağı şayiaları tahakkuk e • ' 
dince, dünya iktıaat İ§lerini düzel
tecek olan Amerikadır, ümidi bü
tün gönülleri kaplamıştı. Fakat 
ko"nf erans açıldıktan ıonra Ame -
rikalıların hali bir muamma oldu. 
Bu muamma, halledilecek yerde, 
her gün biraz daha esrarengizleıi

şiddetli bir nutuk irat etmiştir. 
yor. 

Bütün komisyonlarda faaliyet 
başladı. Bütün meseleler, fiat yük
sekliği, para istikrarı müzakereye 
batlandı. Yalnız Amerikalılar fi -
kir beyan etmiyorlar. 

Bilhassa bura Fransız mahafilin
de endişeler uyandı. Acaba Ame -
rikalılar darıldılar mı?. Surat mı 
ediyorlar? Mahsus yapıyorlar? Bir 
nevi boykotaj mı?. 

Hatip, hükumeti, rejimi ve hal
kın menfaatlerini kundaklamakla 
itham etmİf, M. V:enizeloaa karşı 
yapılan suikastı, krallık lehinde 
görülen cereyanları muahaze ve 
tenkit etmi,, sonunda Selanik 
halkının mükerrer intihabın ehem· 
miyetini takdir ve irdak ederek 
muhalefet namzetlerine rey vere -
ceğinden emin olduğunu ilave ...... 
miştir. 

Bafvekil M. Çaldanı ae dün 
buradan Selaniğe hareket elmİf 
ve hükUmet erkanı tarafındaa tet

Deı·amı ikinci Sa1111tıda 

Kıskançlık 

Karısı Yahu .. Çabuk elbiseni giy .. Bu tarafa 
kızlar geliyor 1 



T:ılimatı o 
11 

ki verecek R . . . . 
"'aştarafı Birinci Sayıfa<U> 1 usya arazısının ta sı-

~~:.el yaptığı beyanatın da aksine-! mine dair bir plan mı? 
Lottdra konferansına evvelki 

gün Amerika heyeti murahhasası 

tarafından bildirilmiş olan bu nok 
tai nazar ve M. Hull'ün beyanati 
beklenildiği kadar büyük bir akis 
uyandırmamıştır, zira mevcut o -
lan inkisar o kadar büyüktü ki, da . 
ha büyüyemezdi. Bu takdirde A · 
merika heyeti murahhaaasımn va· 

"lzvestiya,, Alman faşistlerinin böyle 
bir plan hazırladıklarını yazıyor 

·yetinin, Londra konferansının ga 
'erinden bir çoğuna erişmesini 
kadar güçleştirdiği kolayca an· 

' şılır. 

Bütün dikkat şimd i, iktısadi mü 
zakerelere, bilhassa buğday mese · 

lesinde yapılacak olan anlatmanın 
yakında imzalanması ihtimali üze
rine toplanmıştır. 

ltalyanlar ne diyor ? 

Moskova, 25 (A.A.) -Tas ajan 
sı bildiriyor: 

Alman hariciye nezaretinin naşi. 
ri efkarı olan Deutsche diplomatis 
ehe Politische lcorrespondenz'in 
Alman muhtırası hakkındaki ma -
kalesinden bahseden lzvestiya şu 
suali soruyor: 
"Eğer M. Hugenberg, umumiyet 

le şarki A vrupamn bil has~ Sovyet 
arazisinin müstemleke haline geti
rilmesinden bnhsebnemişse neden 
dolayı onun müdahelesinin şahsi 
bir müdahele olduğunu ilan etmek 

Roma, 25 (A.A.) - İtalya efka. mecburiyeti hissedildi ve ne sebe· 
rı umum iyesi Londra konf eranaı· be mebni siyasette sözlerden ziya
nın pratik cihetten müsbet bir ne- de işlere bakılması lazım geleceği 
ticeye varacağına dair pek az bir ileri süri.ildü?,, 
ümit beslemektedir. 1 lzvestianın M. Hugenberg'in Sov 

Da'ha konferans açılmazdan ev· ı yetler a.ley?indekiA mü~~ere~erini 
vel, İtalya konferansı hakkında mü ve Nazılerın resmı naşırı efkarı o
tereddit bulunuyordu. Bu tereddüt lan Volltischer Beobachter gazete 
altmııtan fazla hükumetin temsil sinin "Eğer İngilizler, iyi bir fiat 
edilmesi ile artmıştı. Buna muka • verecek olurlarsa nasyonal sosya -

bil dörtler misakının yapılması 
Londra konferansının bu misali nü 
mune olarak alacağı ümidini ver -
miştir. 

Amerikanın vaziyeti inkisarla 
kartılanmıf olmasına rağmen pek 
fena bir şekilde karşılanmamıştır. 

listler Sovyet Ruayaya karşı açıkça 
husumette bulunmak yoluna girme 
ğe hazırdırlar,, manasındaki neş -
riyatını hatırlamaktadır. 

lzvestiya bundan sonra Sovyet 
Rusyamn İtalya ve Türkiye ile o • 
lan münasebatından bahsederek 
diyor ki: 

dünyada yegane sosyalist devlet o
larak kalmıştır. Eğer yalnız kendi 
içtimai bünyesine uygun devletler
le muslihane esaslara miislenit iti· 
laflar aktini istemiş olsaydı kendi 
kendini a bloka edilmiş bir hale so· 
kardı. Sosyalist Sovyet teşkilatı Hu 
genberg muhtırası üzerine fiddetle 
müdahalede bulunmakla bu muh-
tırada iler i sürülen Sovyet aleyhta
n temayülleri karşılamış oluyor. 
Türkiye ile Sovyet Rusya birbirle
rine d ünya emperyalizmine karşı 
senelerce yapmış oldukları mücade 
le ile bağlıdırlar. ltalyan faşizmi, 

Sovyet Rusya aleyhinde h iç bir veç 
hile faaliyette buhmmamı~tır. Al -
man faşizmi ise 10 sene zarfında 
Rusya arazisinin taksimine ait bir 
planı ileri sürmek suretiyle Rusya· 
ya kar§ı bir müdahale propaganda 
sı yapmıştır. Alman faşistleri ik -
tidar mevkiine geldikten sonra Ra 
pallo ve Berlin itilaflarına istina -
den muslihane münasebetlere de · 
vam etmek arzusunda olduklarını 
söylemişlerdir. Fakat bu beyanat, 
Sovyetler aleyhinde ve sonradan 
gene propagandada bulunmaları -
na mani olmadığı gibi M. Hugen· 
bergin mühnhale mahiyetinde bir 
muhtıra vermesine de mani olma· 

M. Mac Donald'm beyanatını, 

"Stampa,, gazetesi, nikbinlik şırın-
· "Şimdiye kadar Sovyct Rusya, muıtır. 

gaıı dlarak telakki ediyor.Ve "Mes 
aagero,, gazeteıi bu beyanatın ha -
kikatten ziyade M. Mac Donald'ın 

kuvvetli nikbinliğini gösterdiğini 
yazıyor. Ayni gazete tali komis -
yonlar sayısının çokluğundan hah· 

Filistin de 

Araplarla Yahu diler ara
sında gerginlik var ! 

Iktısat meclisi 

Toplanıyor, yeni umumi 
katip tayin edildi 

aederek, konferansın bundan son - Berut, 25 (A.A.) - Filistinde Ankara, 25 (A.A.) - Ali iktı -
:ra o kadar çocuğa, çocuklarının ço Araplarla Yahudiler arasındaki sat meclisi temmuzun onunda mu-
$ak]arma, yeğenlere, yeğenlerinin gerginlik bütün §iddetiyle devam tat içtimalnrına batlıyncaktır. Mec 
~genlerine sahip olduğu söyliyor ediyor. Filistindeki Yahudi cemi - lisin ruznamesinde 932 tediye mu· 
il, Lioındradaki gazeteciler için bir yeti reisi meçhul iki şahıs tarafm- '\'azenesi, İ§ kanunu layihası hak -
feCere çıkarmak laznn geldiğini ya dan öldürülmüttür. Devam eden kında mütalea ve ormanlarımız -
~r. bu gerginlik yüzünden Filistinde dt.n en iyi istifade şekillerinin ta -
~~ :gneteler ve Mattino A _ k;ırışıkbklar çıkması beklenilebi - harrisi vardır. 

merikanm kudretsizliğinin Avrupa lir. Ankara, 25 (A.A.) - Sumer 
lCuvvetlerinin iktısadi bir blok teş· Bank umum müdürlüeüne tayin e-
kilino müsait bir §ekilde olduğuna Aydında SU işleri dilen Nurullah Esat Beyden inhi • 
dair haberleri kaydediyorlar. Aüdm, 25 (A.A.) - Alman su lal eden ali iktısat meclisi umumi 
Görünüıe nazaran ltalya bu ne- mütehassıslarından mühendis Ris - katipliğine mülga ticaret mukave· 

bihler Aydına gelerek •ehrin iri- leleri tetkik dairesi reis muavini ticeyi beterinden aa:kmmak üzere :ı- 3' 

lecek ıu vaziyetini tetkik ve mev· Enis Behiç Beyin tayini ali tasdika 
kabul edecek ve mümanaat etmi • cut suların kimyevi terkibatmı ma iktiran etmi~tir. 
yecek bir vaziyet almıştır. hallinde tahlil ebniştir. Tahlil neti- -----------

Franı11zlar ne diyor? cesinde ıehirden altı kilometre u· C. H. Fırkası umumi idare 
Paris, 25 (A.A.) - Londra pa· zakta suların kirlenmediği ve iç - heyeti toplandı 

ra ve iktnat konferansındaki mü- mr. sularında aranılan vasıflan ta- Ankara, 25 (A.A.) - Cümhuri-
zaketeler için "Excelsior,, gazetesi mamen haiz oldukları nalaşılmı§ - yet Halk Fırkası umumi idare he -
M. Mac Donaid'm go""sterdig'"ı" nik- tır. Mühendis bu esaslara göre pro t" b .. t l d · · · h . . ye t ugun op an ı. 
hinliğe Fransız heyeti mınahhasa· Jesmı azırlıyacaktır. Beledıyemız Vilayetlerin son kongrelerinden 
amın da iştirak ettiğini yazmakta bu su itini ehemmiyetle takip et • gelen dileklerin muhtelif teftiş ra-

unt •ıa ""tm...:,, ...... ed. mektedir. l tk"k'. b l d ve ş anı ave... eAı ır. por arının te ı ıne aş an ı. 

''Para mütarekesi olmadan ve Viyana suikastının failleri Afyon vilayet idare heyetinin se 
olmadıkça gümrük mütarekesi ola çimi tasdik edildi. Halkevlcri inti-
maz. Fakat doların inflation yoku- Viyana, 25 (A.A.) - Polis mü- zamlı çalışmasına engel olacak ba-
şunda durması kabildir. Ve tarife diriyetinin bir tebliği, son suikas - zı haller hakkında evlerden gelen 

sah~sında mahdut bir uzlaşma ka
bildir. Müzakerelerde Fransa ma
kul hareket etmq olmaktan baıka 
brr teY istemiyecektir. Bu makul o-

luşu, Fransız Maliyenazm M. Bon 
net bir çok heyeti murahhasalara 
göstermiıtir. Fransa Londrada yal. 

-aız başma kalmıı değildir. Bunu 
hükUmetin lrontorlü altmdl\ müs • 
tahsil1erle dolrudan doğruya an -

ln~malar yaparak beynelmilel istih 
"'H tan~İz:!l için Fransanm proje .. 

tin kimler larafnıdan yapılmış ol - müracaatlar tetkik edildi. lntizam 
duğunu tesbit etmektedir. lı bir birlik altında çalışmayı temin 

Bunlardan birsi yakalanmış, bir için talimatnameye zeyl olarak tes
çoğu ecnebi memleketlere kaçmış· bit ve kabul olunan maddenin umu 
lardır. 

ıinin ana çizgilerinin kabulü sure· 
tile gösterınittir. 

Avusturya maliye nazırı 

Viyana, 25 (A.A.) - Maliye na 
zırı, bugün Londraya gitmittir. 
Konferansta Avusturya heyeti mu
rahhaaası riyasetini alacaktır. 

mi reislik divanına arzına karar ve 
rildi. 

Vatikanda bomba! 
Cite de Vatikan, 25 (A.A.) 

Sen piyer kiliıesi kapısı altında 

bir bomba pa.tlamı§, birisi ağır ol
mak üzere iki kişi yaralanmıştır. 

Hususi Haberlerimiz 

Şükrü Kaya 
Bey 

Bugün Istanbula 
geliyor 

Ankara, 25 (Hususi) - Dahili· 
ye vekili Şükrü Kaya Bey bugünkü 
trenle İstanbula hareket etmiş, is· 
tasyonda Dahiliye erkanı, mebus 
arkada§ları, jandarma umum ku • 
mandam Kazım Paşa ile Ankara 
valisi Nevzat Bey tarafından uğur· 
lanmıştır. 

Şükrü Kaya Bey lntanbulda bir 
kaç gün kalcaktır. 

Gaz ihtikarı 
lzmir, 25 (Hususi) - Ticaret 

müdürlüğü benzin ve gaz fiatlerin. 
:.ı~ ihtikar yapıldığı yolundaki şi -
kayetler üzerine tetkiklere başla -
mıı:tır. 

Ceza kanununda tadilat 
İzmir, 25 (Hususi) - Ceza ka

nununda yapılan tadillere dair lz. 
mire de tebliğ edilmiştir. lzmirde 
yirmi kadar mahbustahliye edile
cektir. 

İzmirde maçlar 
İzmir, 25 (Hususi) - Kispest 

takımı ile Altmordu arasında ya
pılan maç beraberlikle neticelen · 

Gaz ve benzin 
ihtikarı 

Ba.,makalcdcn OeııoJfl 

vasıtasiyle derhal mukabil ted 
alınabilir. 

Nihayet geçen ıene kabul edi 
bir kanun hükmüne göre uınU~ 
yetle e§ya fiatlarının değİ§ıtıef 
mucip olabilecek bir sebep yo 

bu fiatları nekadar az nisbette ol 
sa o!sur. vükseltmek bir ihtil:ard" 

Bu nokt~i nazardan da gene ıtJ 
ve benzin fiatlarında görülen P' 
halılık üzerinde hükumete bir 
zife dü~.mektedir. 

Mehmet Asırtl 

Yunanistan da 
intihap kavgası 

( Baştarafı 1 inci saydad•) 

yi edilmiştir. "• 
Başvekil bugün Selanikte ,ııil 

him bir nutuk irat ederek muh• 

lef et reislerinin ithamlarına ce1 .. 
verecek, hükumetin ıiyasetini ı11il 
dafaa edecektir. ·t 

Hükumet ğazeteleri bat-veld 
tarafından irat edilecek nutJcıJI' 
pek mühim ve §Ümullü olacai1ısl 
~imdiden kaydetmektedir. 

Suikast tahkikatı 

Atina, 25 (Hususi) - M. V~ 
nizelos aleyhindeki suikast tah1'1' 

katı pek mühim neticeler verısıİfı 
suikastın mevkuf emniyeti uıııU 
miye müdüriyle avukat Bosini ti" 

' tarından tertip edildiği meyd• 
na çıkamnıştır. 

miştir. 

Bı. r sahteka"'r Yeni yeni !ahitler ıiyaat ri~' 
den Mandaa ile emniyeti umuıs'r 

İzmir, 25 (Hususi) .::_ Ta~nu:~t--ve müdürünun ıcarde§ı tararınd•~ 
bazı kimselerin imzalarını ta'klit suikasttan bir kaç gün evvel ni~,,· 
ederek lş Bankası ve tüccardan M. l k l 1 ld .. 'f d el' cı ı ta im eri yapı ıgını ı a e 
Alyotiyi dolandırmaktan· maznun mişlerdir. 
Burhnnettin Beyin Ağır cezada mu 
hakemesine karar verilmi§tir. d 1 k•fitl Trahom müca e e teş ı 

Sofyada 
Fevkalade tedbir

ler alındı 
Sof ya, 25 (A.A.) - Bulgar ajan 

&ı bildiriyor: 

Mebusan meclisi, Makedonya ci 
nayetlerine b.ir nihayet vermeyi i:s
tihdaf eden ceza kanunununun ce-

zni ahkamını te~dit ve yalnız cina· 
yet!er için değil belki aynı zaman-

da her hangi bir teşekkülün emriy 

le icra edilen cinai teıebbüsler fa· 
illeri için idam cezasını derpif ey· 

lcmekte olan kanun layihasını ikin 
ci okunmasını müteakip kabul et-

miştir. Aynı maksatla ve hüklıme -
tin emriyle dün gece polis kuvvet • 
leri askeri kıt'alarm müzaheretiy -

le paytahtın etrafını kuşatmıftır. 
Sokalarda her türlü hareket kesil
mi~tir, Ahali öğleye kadar evlerin

den çıkmamak mecburiyetinde bu
lunmaktadırlar. Polis bu esnada si-

lah müsadere ve bazı şüpheli eşha
sı tevkif etmek için taharriyatta 
bulunmaktadır. 

İtalyanın d. kuvvetleri 
Roma, 25 (A.A.) - 60 metre 

uzunluğunda, 6,40 metre genişli • 
ğinde Zaff iro deniz altı gemisi çar 

şamba günü denize indirilecektir. 
Bu gemi deniz üzerinde 600 deniz 
altında 840 tinilato çekmektedir . 
15 mil sürn'ti olan geminin torpil 
atmağa mahsus 8 aleti vardır. 

Adana, 24 (A.A.) - ŞehrioS~ 
de bulunan trahom mücadele re~ 
liği tetkilatının Gaziantepe ~ 
· · S hh' kilet" d · ıel· ıçın ı ıye ve ın en emır 
miştir. Nakil hazırlıklarına ba!ı; 
mıthr. Reis vememurlar birkaç 

ne kadar hareket edeceklerdir· 

Aydında havalar 
Aydın, 25 (A.A.) - Havai~ 

yağm\lrlu ve fena gitmesinden 
sene incir ağaçlarında doğuın ı'4 
başlamı§trr. Bir kaç gündürh•~ 
lar iyileşmit ve 11caklar baılat111f 
tır. Çiftçiler geri kalan çiftletjttl 

• t.f61 

bitirmek için gayretle çalıtınP...-

dır. 

Aydın Halkevinde 
: .. i-

Aydın, 24 (A.A.) - Halkevr>·, 
lisan kurslarına rağbet artmaktl 

dır. Kurslara devam edenler fıİ 
gün artıyor. Yalnız Almanca fU~ 
de 60 dan fazla talebe derse ıi'" 
yor. 

Buğday istihsalini 
azaltmak 

Paris, 25 (A.A.) - "Petit J'~ 
aien,, gazetesi Londradan sld~d 
bir telgraf ta buğday yapan dört ,! 
yük devlet arasında dünya buid f' 
istihsalini yüzde on beş azaltd' I' 

.. • b" 1 pıtd• 
esası uzerıne ır an aşma ya , 

haberini vc:-iyor. Bu anlatın• ~,r' 
zır bulunmıyan Avusturya ve 1 . .,oıı 
dra konferansı iktıaat komıtı 
nun tasvibine verilecektir. 
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~RETLER 
Allah rahatlık 

• 
versın 

~lrklı, fraklı melekler dün -
t' dört bucağından uça, uça 

\el ' aaraylarının s:atılarma 
~lılar, Dudaklarında sulh dua
~~~ekler üç haftadır dünyanın 
\.ı ıne derman arıyan muskalar 
~h~dı~ar. Fakat hu muskalar -
~ b~ri bitkin Avrupa, ihti -
~11 ıktisat rejimleri için bir 
\rı tesiri bile yapmadı. Çünkü 
\ 11'rından a§ağı .bakıldığı za -

&a. saffeti süzülen, gözlerin -
~ hıkarı bakıldığı zaman bütün 

rı emellerinin cirit attığı çiz -
~le bakışlarla dolu yüzlerin 
lltıaı k" · k d b" l" d".., ~itik , ımı an ıra ı ır ı .. 
~'.Usu il erile iktinat davası -
h·llıni istemek tılmmı bozul -

d ır büyü ile sihribazlık arzu -
•n başka bir şey değildir. 

~ . :(.. . 
eleklerin dillerinde tek bir ke
"ıtr. Bu kelimenin ardında 
~ı, insanlık, sulh, medeniyet 
~ 7Ybetli kardinal cübbeleri, 

1
• 11lavrozları, insanlık davası-

, ~ll'ik külahı esmer bir kuvvet
~~at bu esmer perdeyi açıve
~~İ~iniz seslerden hayret etmi 
d 1nız. Çünkü bu muhteşem 

d ekoru arkasmda bakkallar, 
~ih}' tacirleri fabrika sahipleri, 
~ 'Yet hakikati kendi cephe -

~ıı, kendi zaviyesinden yakalı
e~"let adamları konuşuyor. 
. t kal, bakkalın dostu değil -
kbrikacı fabrikacının kuyu -

~ azıyor. 

ıq ?ladadaki tarla sahibi tarlası
.~ek için traktöründe, biçki 
ille · •ınde buğday yakıyor. Ve 
İç·ol~ da buğday pahalansa di

l'>(~ ıçin kitaplı ve kitapsız din-
~:"\..~ı· . ·ı . d k 'd • erme a a -
ıt:1}'or. 
;~ikati kendi ::r.:aviyesinden 
J 
1Yan devlet adamı ya, elinde 

tı.'(. •toklar bulunan bir memle -
't batında yeni pazarlar a • 
. ~~apanan pazarları kurcalı -
i ~rtırükleri açın diyor. Ya, 
\lı L d' • • d > ~en ı zavıyesın en ya • ;n devlet adamı, dünkü ham 

'ıı h Ve açık pazarlar memleke -
~ ~ındadır. İçeri giden tica -
.~"a.zenesini kapamak için 

il~ iten dine kifayeti bir neferin 
~· c~ ınuhafaza etmesi gibi edi
,, Utnrüklerin kapnını tutuyor. 
'i'1ıın demiyor, Fakat açmıya 
~?or. 

\ ~ l>erdenin ardında konuşu -
~'1tikat şudur: 
\ llya birliği, 

,_ ~Pa birliği bugün her zaman 
\ ~ lha. ziyade lapalaşmıştır. 0-
S': Milletler Cemiyeti, ne Lo -
' • ne dörtler misakı perçinli-
1~ ~i. 

~I ~'Yar politika için galiba çıkar 
~lldra konferansında Japon 
~ hasının yaptığım yapma)<tır. 
~ lıylcuya dalmaktır. O halde 

ı lrıeınleketlere rahatlık ver -.. 
~!lr Yattıkça da biz insanlara 

~ • Sadri Etem 
6 

ı, B.ir sefer daha ! 
\,~bul - Pire - la.kenderiye için 

~"tk·r d~a yapılması dün tktı
\ . aletınden resmen seyrise • 
st~e.resine bifdirmiştir. 
~ lefainin bu ~eferi lskende • 
~t •onuncu olacaktır. Bundan 
\ ~ı SeYrisefainin yerine çalıta -
~.dıt hatları bu işle mefgul 

~eriye seferini drt hatla • 
\~'ı>~ yapamıyacağı aynca 

edılecektir. 

Belediyede : 'n mu ınıınmı mı ıııııııııu ııı!lltlnnıı 11111111 uııuııımıııımıınuııııınaıınmıııı"J. Dar ü 1 f ün u n da : 
(Garip bir imtihanl ............................... . .......................... 

Fırınlar l ı-· , ' Yeni şelcil ı\ usu u. i 
N ı teft. edı"lecek? f işittiğimize göre. ~mtihanla~~ J Mu.;steşar Ankaraya gı.ttı· 
ası iŞ 1 ~ en kısa zamanda h1tıl'me usulu = ı 

Belediye ikhsat müdürlüğü fı - 1N darülfünun müderrislerimizden \ Darülfünun tıp fakültesinin 
l k"ld t ft"ıı. ed"lme · la~ j ıa bir zat tarafından keşfedilmiş - ~ lf b" b' rın arı ne şe ı e e ı,. ı sı [ f ~ şimdiki darü ünun anasının ı -

zım geleceğini gösteren bir liste I~ ır. H k I f k '" l . '"d . l ~ rinci ve ikinci katına, fen fakül-
b b.. .. b l d" - u u t a u lesı mu errıs e- ~ 

hazırlamıt ve u ulun e e ıye ~ . d b" t b t leb ı;;; ter:"ını" n ürüncü kata, edebiyat, ila-. .. . . . . ~ rm en ır za u sene a e g - 3' 

Ş~.bel~~·.~e gonde~ılmışt~r. Evvelkı 1 j imtihanlarını garip bir ~ekil de \ hiyat, hukuk fakültelerinin fen 
gun bulun zabıtaı ~ledıye memur- ~ yapmıştır. Rivayete göre bu zat= fakültesinin bulunduğu Zeynep 
ları mıntakarındakı fırınları ansı· ! ~ talebesini imtihana dörder, dör- ~ Hanım binasına, askeri tıbbiyenin 
zın teftişe başlamışlardır. Listeye ~ der olarak kabul etmiş, hepsine ~ İstanbul lisesi binasına ycrlettiril
göre yapılan teftiş neticesinde bir l J aynı zamar.da, fakat ayrı ayrı ~ meleri olunda verilen karardan 
çok fırınlarda sıhhi noksanlar gö - !~ birer sual sormuş, talebe de i ı l y b h tm"ıı:.t"ık 

~ . d ll = evve ce a se :r .. 
rülmüş, zabıt tutularak ceza alın- f dördü hır c.n so.rulan sua ere Er Dün öğrendiği.mize göre yerleş-
mışhr. lstanbulda mevcut 200 ze I~ cevap vermı§lerdır. Bu suretle g' 1 . k b .. k"" 

k k k f d lSl · l ff l bütün sınıfın imtihanları bir iki ~j me meselesınde çı an azı mut u-
yda .

1
m. e. me ırm an rı e ı ş i saat icinde bitmiştir!. 1 lal dolayısile ileriye yeni bazı pro· 

e ı mıstır. & nnı 151. • l kl"fl ·· '" l .. t ·· • öıımııııııııı ııııımmnunıııumııııunııu111ı aııııau:ıllıı m:ııııııııntıııııuıııı ıı 1e er ve te ı er suru muş ur .. 
Mütehassıslar şarefine Kazım Paşa Hz. nin Fen fakültesi darülfünun binas~ -

ziyafet k ı refikaları nın üçüncü atma yer eşmenı~, 
Şehrimizde bulunan fehircilik 

mütehassısı M. Lamber, ve Aghec, 
konservatuvar mütehassısı M. 
Marks ve itfaiye mütehassısı M. 
Vayen Mayer dün gece Trabyada 
T okatliyan otelinde bir akşam zi
yafeti verilmiştir. 

Ziyafette belediye ve vilayet er· 
kanı, güzel sanatlar akademisi ho
calarından bazıları da davetli ola· 
rak bulunmuşlardır. 

Mütehassıs Aghce bu akşamki 
trenle Parise dönecektir. Raporu· 
nu oradan yazıp gönderecektir. 

M. Marka gidiyor 

Konservatuvar mütehassısı pro • 
fesör Marks yarın Viyanaya döne
cektir. M. Marks 210 konservatu -
var talebesini ayrı ayrı imtihan et
miş, istidat ve kabiliyetlerini ölç -
müş bu neticelere göre sınıflara a-
yırınıttsr. 

Profsör bu defaki gelişine ait 
raporunu hazırlamaktadır. Gitme
den evvel belediye reisine verecek
tir. 

Zaro ağa hasta 
Asırdide ihtiyar Zaro Ağa has· 

talanmıf, Tophanedeki kulübesin
de yatmaktadır. Zaro Ağanın ka -
rısı Kudret Hanım iki ay evvel öl
müştü. Bundan bir ay evvel de Za
ı·o Ağa Haydarpaşadan bir kadın
la evlenmiş, fakat kadın kendisini 
bırakıp kaçmıştır. 

Zaro Ağa hastaneye yatmak is -
lcmektedir. 

İspanyol talebesi geliyor 
Temmuzun onunda deniz yoliyle 

lstanbula 200 İspanyol darülfünun 
talebesi gelecektir. Talebeler üç 
gün kadar kalacaklardır. Temmuz 
ortasında da İtalyan talebeleri ge
lecektir. 

AliŞükrü Beyin konferansı 
Çocuk doktoru Ali Şükrü Bey ta 

rafından dün akşam İstanbul rad
yosnuda "Çocukların gemik has
talığından korunma11,, hakkında 
bir konferans verilmiştir. Bu faide
li konferansı yarınki sayımızda neş 
redeceğiz. 

Eroinciler tahkikatı 
Üç gün evvel yakalanan eroinci

ler hakkındaki tahkikata dün de 
devam edilmiş, b.J':zı kimselerin ifa 

Büyük Millet Meclisi Kazım Pa
~a Hazretlerinin refikaları Hanım
efendi bir müddet evvel tedavi e· 
dilmek üzere Viyanaya gitmişler· 
di. Büyük bir memnuniyetle ha -
her aldığımıza göre Hanımefen -
dinin hastalıkları tamamen iyilik 
safhasına girmİftir. Yakın bir za • 
manda avdet edeceklerdir. 

Sofyadaki müzakere için 
Türkiye ile Bulgaristan arasın -

daki iktısadi münasebatı arttırmak 
için Sofyada yapılan müzakerelre 
iştirak edecek olan ticaret umum 
müdürü Naki ve şirketler müdürü 
Cemal Ziya Beyler yarın Sofyaya 
gideceklerdir. 

Sof yadaki müza-kerelere Sofya 
elçimiz Tevfik Kamil Bey de mu -
rahhasJarımızın reisi olarak iştirak 
edecektir. 

Adanada çocuk doğum 
ve bakım evi çocuk 

hastalıkları mütehassısı 
Geçenlerde ihti-

,... _____ .,, sas imtihanını mu 

vaff akiyetle verdi 
ğini yazdığımız, 

genç doktorları
mızdan Ahmet Ak 

1' koyunlu Bey Ada
na çocuk doğum 
ve bakım evi ço
cuk hastalıkları 
mütehassisliğine 

lıiiiiiiiiiiiiiio...oiiiiiiilll .......... ., tayin edilınittir. 

Ahmet Bey bir kaç güne kadar 
vazifesine başlamak üzere Ada
naya hareket edecektir. Muvaffa
kiyet temenni ederiz. 

VAK 1 T 
Gllndellk, Siyası Uazcte 

lstanbul Anka ra Caddesi, VAKIT yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı işleri telefonu: 2437!1 
t dare teıcronu : 243711 

Telg raf ıı.drest: lstanbı:I - "/AKM 
Posts kutusu N o. 46 

Abone bedelleri : 

Seneli': 
6 aylık 
8 aylık 
1 aylık 

Türkiye 

1400 Kr. 
750 .. 
400 • 
UiO .. 

ilfin Ucretterl : 

Ecnebi 

2700 Kr. 

1450 -
MOO 
800 • 

Tlr.ıırl 116nlnrın lllln ısa hlfcl~rlnde u.ntl· 

mi 80 kuruştan b:ışlar, ilk sahifede !50 

kuruşa kud:ır ı;ılmr. 

Büylll-, hı1.ln, dl'\'anılı llAn \'erenle re alt 
• • delerı alınmıştır. Bundan başka ayrı tenzııııı mrdır. 

Petro oğlu Koço isminde bir ada _ flesmt unnı:ırm bir satın ıo kuruştur. 

mm Galatadaki evi aranmış, dört KüçUk ilanlar : 

süzgeç bulunmuftur. Koço hunları Bir iet;;;So iki defası 60 uç aerlU!l ~ 
ıeddedilen Japon fabrikasından dört ı ıefaııı 75 ve on defaaı ı oo kuruştur. 
aldığını söylemiıtir. Eroincilerin Uç aylık ıı~ verenlerin bir dcf881 mecca · 

• • nendir. Dört ııntırı ı::ec:en llAnların tıızıa 

bugün adlıyeye verılmesi muhte - sıı.tırıan beş kuruııtan hesap edilir. 
meldir. l\.

1 
__________ ,,, 

bilhassa laboratuvarları ve makı
neleri dolayısile çok güç olacağını 
ileri sürerek binanın tıp ve fen 
fakülteleri arasında kat hesabile 
değil, ortadan ayrılmak ve iki fa
külte de iki müsavi kısma veril -
mek üzere payla§ılmasını teklif 
etmİftir. Fakat hu teklifi tıp fa -
kültesi münasip bulmamıştır. 

Bunun üzerine bu müşkülü hal 
için bazı müderrisler ortaya ye -
ni bir şekil atmışlardır. Bu şekle 
göre fen fakültesi eski yerinde 
kalacak, yani Zeynep Hanım bi -
nasındaki birinci ve ikinci 'katları 
işgal edecek bu binanın üçüncü 
katına da hukuk fakültesi taşına
caktır. 

Diğer taraftan edebiyat fakül
tesi de şimdiki bulunduğu yerde 
yani asıl darülfür.un binasının Ü· 

çiincü katında ilahiyat fakültesile 
beraber kalacak, birinci ve ikinci 
katlara da hp fakültesi yerleştiri

lecektir. 
Bu fikri ileriye sürenler fakül

telerin bu vaziyette tamamiyle 
yerleştirilmeleri kabil olacağını, 

ayni zamanda edebiyat ve fen fa
kültelerinin bulundukları yerler -
de kalmaları dolayJsile tatınma 

masraflarından mühim surette ta
sarruf edilebileceğini işaret etmit· 
lerdir. 

Bu son vaziyet üzerine dün da
rülfünunda bir içtima yapılmış ve 
fakülte reisleri Profesör Malşin 

huzuriyle toplanarak konuşmuş -
lardır. Vaziyetin Vekalete bildi
rilmesi ihtimali vardır. 

Müsteşar Ankaraya gitti 

Yirmi gündür şehrimizde hu -
lunan maarif müsteşarı Salih Ze· 
ki Beyle ıslah heyetinden Avni ve 
Rüştü Beyler Ankaraya gitmişler, 
Kerim Beyle Osman Bey Şehrimiz 
de kalmışlardır. Avni ve Rüştü 
Beylerin bir kaç güne kadar şehri
mize dönmeleri beklenmektedir . 

Merkez bankası Samsun 
şubesi müdürlüğü 

Evvelce İstanbul Ziraat Bankası 
müdür muavinliğinde bulunan ls • 
met Akkoyunlu Bey Merkez Ban
kası Samsun şubesi müdürlüğüne 
tayin edilmiştir. Muvaffakıyetler 

temenni ederiz. 

Vapurların kıymetini 
takdir için 

Vapurların kıymetini takdir ko
misyonu bugün Bartin vapuruna gi 
derek takdir yapacaklardır. 
Komiıyon en kısa zamanda va

zifesini bitirmcğe çalıtmaktadır. 

V Ar.~n ::G Haz"r.an 193.3 -

SOI-IBETLER 

O b·ı· . ' nu ı ırız ..• 
Bazı kimselerde. çok tuhaf bir 

düşünüş var.. Ufaktan başlayıp 

basamak basamak yükselen ve 
ondan sonra birdenbire meydana 
çıkıp, yüksek bir mevki sahibi o
lanları adeta tezyif ediyorlar. 

- Onu mu? diyorlar, biz pek 
iyi biliriz. 

Bu pek iyi bildikleri zat, görgü
sü, bilgisi ve kabiliyeti ile bir ma
kama yükselmiş bir genç, muhbir
likten gazele sahibi olmuş bir mu
harrir, velhasıl, sivrilmiş vatandaş 
tipidir. 

Tecrübe ediniz. Kalabalıkça bir 
mecliste, çalışması ve kabiliyeti ıa 
yesinden, bugün yüksekçe bir mev
kie oturtulmuş birinden bahsedi • 
nız. 

Muhakkak gülümseyen bir ses 
duyacaksınız: 

- Bırak canım, biz onun falan~ 
ca yerde katiplik ettiğini biliriz. 

Sorunuz: 
- Kaç sene evvel katipti?-
- On sene evvel. 
iyi ya a efendim, daha ne iıtiyo

ruz. Bir vatandaş on ıene, sebat et 
miş, çalışmış, katipliplikten mü -
meyyizliğe,mümeyyizlikten müdür 
lüğe, müdürlükten umumi müdür
lüğe çıkarılmış. Böyle vatandaıları 
tezyif değil, tebcil etmek lazımdır. 

Bir zamnnlar, mesela bir gazete· 
de muhbirlik etmiş, yılmayarak ça. 
lışmış imzasını tanıtmış olanlar 
dan da, ayni suretle bahsedenler 
çoktur: 

- Bırak sen de, biz onun muh • 
birliğini biliriz!. 

Ne İstiyorlar? .. Bir muhbirden 
muharrir yetişmesin mi? Muallim 
mektep müdürü olmasın mı? Bir 
gemi zabiti suvariliğe terfi etmesin 

'? l!ll I •• 

- Bırak canım, biz onu biliriz! 
diyenler,, çekememizlik, illetine 
tutulmuş olanlardır. 

Bu illete musap olanlara hatırla 
tahm: Çekirdekten yetişenler, işle
ri başındn kıymetli insanlardır. 

Sel3mz izzet 

Amerikalı mütehassıs 
Memleketimizin iktısadi vaziye

tini tekik için Amerikadan davet 
edilmi§ olan Mr. Hens dün Loit 
kumpanyasının T eror vapurile şeh 
ı·imize gelmi§tİr. 

Mr. Heins lstanbulda bulunan 
Amerikalı mütehassıı Mr. Sommer 
well tarafından kar§ılanmııtır. Ya
pılan bir proğrama göre Mr. He • 
ins doğruca Ankaraya gidecekti. 
Fakat vapur limana geç geldiği i
çin ancak bugün Ankaraya gide • 
bilecektir. 

Mr. Heinı, M. Sommerwell refa 
kat etmektedir. İki mütehassıı 
memleketimizin iktısadi vaziyetini 
iyiden iyiye tetkik ettikten sonra 
Jstanbula gelerek 15 gün kadar 
şehrimizde kalacaklardır. Bu müd 
det zarfında mütehassıslar tacir 

' sanayi erbabı bir çok zevat ile te-
mas edecekler bundan sonra bir 
rapor hazırlıyacaklardır. 

Raporu vekalete verdikten son • 
ra Amerikaya avdet edecek olan 
mütehassıslar kışın gelerek rapor
larına göre çizecekleri program 
dairesinde çahşmağa başlıyacak • 
lardır. 

Ölümünden sonra 
anlaşıldı ! 

I 

Galata gümrüğünde vefat eden 

bir memurun hesabatı tetkik edilir 

ken 6 bin lira açığı olduğu görül· 
müş ve tahkikata başlanmıştır. 
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il .. Adlıye Haberlerı •.-.' 
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Eroin davasında dünde 
şah •tler dinlenildi 

Irak Kralı 
Londrada 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Polis Haberleri 

Tramvayla otomo
bil çarpıştı! 

Ortaköy - Aksaray hattında İ§
liyen bir tramvay arabası Çar§ıka
pıda 2145 numaralı otomille çar-

pı§mış, otomilin çamurlukları par
çalanmıştır. Şöfor Veli yakalan· 

TAKVİM 

3 

Pazartesi 
26 Haziran 

Rebi.eve! 
GUo doj!u~u 
Gun 1 atı~ı 
Sabah namazı 
Ogıe namazı 
ikindi namazı 

4 30 
10,4~ 

S,20 
IJ,16 
16, '7 

:\kş~nı namaz. 19,45 
\'ntsı namazı 2l,4i 
imsak 2.09 

Sah 
27 Hazirıı0 

4 Rebi.e• 
lıı1 

19.ı! 

Mevkuf buluneınlar, yeniden serbest bırakılmalarını 
istediler. Mahkeme heyeti, bu isteği reddetti 

kın emniyet işidir. Çünkü bundan 
böyle vuku bulacak dahili ısyanla
rı, iğtişaşları Irak kuvvetleri tedip 
edecektir. Bununla beraber Irak 
lngili:! tayyare kuvvetlerinden, ln
giliz istihbarat zabitlerinden isti -
fade etmektedir. 

mı§lır. Tramvayın yalnız boyaları 
Irak kralının Londrada bulun· aıyrılmıtbr. 

\' ılın geçen gilolen 177 
~alan 192 

Birkaç ay evvelki eroin kaçak -
çılığına ait muhakemeye, dün sa
bah lstnabul ağır ceza mahkeme
sinde devam olunmuş, şahitlerden 
bir kısmı daha dinlenilmiştir. 

Muhakeme, saat on buçukta 
başlamıştır. Mahkeme snlonu, çol-. 
kalabalıktı. Hakimler heyeti Aziz 
Beyin reisliği altında azadan Asım 
ve Tahir Beylerle teşekkül etmişti. 
Müddei umumiliği muvain Ahmet 
Muhlis Bey temsil ediyordu. 

Dinlenilen §ahitlerden polis ikin 
ei §ube komiserlerinden Muhittin 

Bey, fabrikatör Bemard Blüınen -
tal Efendinin, poliste "mademki 
~ orgi Camadanis, benim eroin işi 
için dört bin lira aldığımı söylü -
yor. Bu parayı vermeden kurtuluş 
çaresi yok, babamdan rica ede • 
~m, parayı versin de beni kurtar
sın,, ,eklinde ifade verdiğini, hal 
ve tavrı masum olduğu intibamı u
yandırdığım, teslimiyet ve muta • 
vaat gösterdiğini söyledi. 

Bernard Ef .nin müdafaası 

Sonra kimyager Kastaki Efendi, 
şöyle şahitlik etti: 

- Bayramın birinci günü beni 
ikinci şubeye davet ettiler. Eroin 
nasıl ynpıldığmı ıordular. ikinci 
günü tekrar davet edildim. G~ne 
bazı şeyler sordular. Hepsi bu ka
dar! 

Suçlu vekillerinden biri, asfal
tın eroin yapmıya yarayıp 

yaramadığını sordurdu. Şahit ero
in yapmakta kullanıldığım bilme -
diğini söyledi. 
Tercüman Alek&ander Ef. dinle

nildi. 
Bu, Y orgi Camadanisle kendi -

sini Amerikalı Mister Sinkler gibi 
tanıtan memurun konuşmalarına 
delalet ettiğini şöyle anlattı: 

duğu sırada Bağdadı Akdenize 
kadar uzatacak bir demir yolunun 
inrtası meselesini müzakere ede -
cektir. Bu demiryolu hattı 8 mil -
yon İngiliz lira:una malolacaktır . 
Kral Faysal bu hattın uzatılması 

için lngilterenin yardımım dileye
cekse de nigiliz parlamentosunun 
bu i!e müzaheret etmsi çok §Üphe
lidir. 

Çünkü bu hat bir zaman için bir 
semere vermiyccek, tayyare posta
ları, otobüs ve otomobil nakliyatı

buna rekabet edecektir. Bu hattın 
muvaffak olması için han ticare

tinin ondan istifade etmesi bekle
niyordu. Halbuki İran hükUmeti 
İn§a ettiği hatlara Hazer denizini 
ve Basra körfez ini birer münteha 
olarak seçmi§tİr. 

11mı111111ııuwuu1ııtun11nmııınıuıunuımıntmuuımcmmmu11111anıııınıu11umnnmt111 

vamında israr ediyoruz. Bununla 
beraber, mahkeme vaziyetin bu 
ı~kilde devam edip etmemesini 
t;ıkdir edebilir. Takdir hakkı, mah 

kemenindir,, dedi. Bunun üzerine 

suçlu avukatları, "~izde mahke -Bemard Blümental Efendi, aya
ğa kalktı: 

- Piyer isminde bir tercüman 
arkada§ım beni Amerikalı Mister 
Sinklere prezante etti ve ben de A

merikalıya bu suretle tercüman ol
dum. Bir gün Mister Sinklerle Yor 

gi Camadanisin tercümanlığını 

yaptım. Amerikalı Mister Y orgi -
den 100 kilo eroin istedi. Araların 
da pazarlık ettiler. 40000 liraya 
mutabık kaldılar. Amerikalı 4000 menin takdirine bırakıyoruz,, de -

- Ben, "bunu onör meselesi sa· <liler. 
yarak, bu parayı veriyorum,, de • lira pey vereceğini söyledi. Senet 
Clim. Parayı Y orgi Cnmadanisten yapıldı. Paranın Y orgi tarafından 
aldığım için verdiğime dair birşey alındığını görmedim. Çünkü o aı -
söylemiş değilim. Böyle mi söyle - rada Amerikalıya çay aöylemek ü
dim, başka türlü mü? Liitfen so - zere dışarı çıkmı§hm. Aradan gün 
rulsun ! lcr geçti Y orgi uğramadı. Ameri -

Muhittin Bey, Bernnrd Efendi • kalı beni sıkıştırdı. Y orgiye tele • 
nin ifadesini t~sdik etti fon ettim. Geldi. 

Emniyet müdürlüğü cinayet ko- - Vadettiğim eroini b~lama -
miseri Abdullah Bey, ıunları an • dım, dedi. Mister Sinkler; 
lath: - Ben ta Amerikadan buraya 

Serbest bırakllmadllar 1 

Mahkeme heyeti, bu ciheti mü·· 
zakere etmek üzere muhakemeye 

ara verdi. Bu sırada saat tam ya
rımdı. 

Yarım saat süren bir müzakere 
den sonra, saat on üçte, mevkuf -
!ardan sabrk Seyrisefer mühendisi 

Kadri Bey hakkında ekseriyetle, 

Bemart Blümental, Yorgi ve Niko 

Camndanis, eletkrikçi Mircan E -
fendiler hakkında ittifakla mev -

- Bir era:n kaçakçılığı şebeke- eroin almıya geldim. Muhakkak bu 
sinin mevcudiyeti haber nlmmış, lun. Bulamazsanız para vereyim 
bir hile ve desise ile bu işi meyda - mnkine, alnt alın dedi. Y orgi git -
na çıkarmak düşünülmüş, temasa ti. Bir kere de Belvüdc buluştular. kufiyetin devamı kararı verildiği 
geçilmiş, dört bin lira mukabilin _ So•ıra Y orgi yakalandı. bildirildi. 

de eroin satışı için teklif vaki ol - Başka şahitler 

muş ve iŞ, bu suretle meydana çı • Bundan sonra çağrılan şahit 
kar~~ıştır. Vartan Efendi, bir şey bilmediğin 

Şahit Abdullah Bey, Yorgi Ca. den bahsetti. Gelen bir şahit, hiç 
madaniJ;in bu parayı kendisine ver Türkçe bilmediğini elile ~ğzını 

diği yolunda Bernarcl Efendinin · göstererek anlatmak istiyordu. Ya 
ikrarda bulunduğuna işaret etmif, laklı vagonlar şiı·keti memurların
Bemard EfenJi, "bence onör me- dan Hüreyin Bey, tercüman seçil-

selesi oldu bu. Mademki Yorgi Ca di. Bu ~ahidin, bahçıvan Polidro· 
madanis mutlaka verdiğini söylü - nos olduğu anlaşıldı. Bu da mü -
yor. Ne yapayım? Bu kadar para - him bir şey söylemedi. 

Müddei umumi muavini Ahmet 
Muhlis B., gelmiyen şahitlerin ge-

tirtilmesini, tebligat yapılmıyan -

ların çağrılmasını, müsadere olu· 
nan suç eşyasının saklanıldığı yer 

de tetkikini istedi. Muhakeme, a
zadan Asım Beyin tam selahiyetli 
naip sıfatile müsadere olunan suç 
eşyasını saklanıldığı yerde müte -

hassıslarla birlikte tetkik etmesi, 
bunların mahiyeti ve ne gibi işle-

Boş c;uval çalmış 

Mekansız takımından Ali dün 
ıokakta boş çuvallarla dolaşırken 

görülmüş, çevrilerek sorguya çekil 
miştir. Alinin çuvalları tramvay şir 

ketinin muvakkat tamirhanelerin
den çaldığı anlaşılmı§ yakalanmış
tır. 

Çuk ulata hırsızı 

Galatada Necati bey caddesi~ 
de 119 numaralı dükkanda bakkal 

Mehmet efendinin tezkah üzerin
de duran çikolata dolu bir kava

nozunu sabıkalı Ahmet ile Arap 
Nuri çalmış ise de yakalanmıştır. 

Kahvede otururken 

Sultanahmet Mehmet paa§ so

kağında oturan Mehmet ile Kum· 

kapılı Sabri Galatada salon karşı

sındaki kahvede otururlarken kav

ga etmişler, Sabri Mehmedi biçak 
ile bacağından yaralanuştır. 

Sıgara kaçırırken 

Kasımpaşada Ali baba sokagın· 

da. oturan Hayim oğlu 11 yaşın -

da Leon elinde bir bavul ile gider

ken çevrilmit, elli paket halk, el

li paket köylü sıgarası yaklanmış
tır. 

Esrar kaç1rarken 

Evvelki akıam lstanbuldan Or

han gaziye 70 kilo esrar kaçırır -

ken Hilmirr. isminde bir §ahıs yaka 
lanmıştır. 

Yangın 

Beyoğlunda Sakızağacında 135 

numaralı aparhmanda yangın çık· 

mış, ateş komisyoncu Emin Ef. nin 

dairesinde yakılan mangaldan çık 

mışhr. Mangaldan fırlıyan bir 

IL\ VA - Ycşllkiiy nskert rns:ıt 

kezinden \·erilen malQm:ıtn göre; bu~ 
vn ntık e snldn Q]ncaktır. 

Dilııl'U sıcnldılc, en fazla 26, cıı 

derece, hın:ıı tn:r.ylkl 757 milimetre ıl 

Bugün 
ISTANBUL -
18 - 18.So gramofon. 18.SO - ıs 

aır.cıı ders (l\IUptcdllerc mahsus). 19 .,.. 

lükmet ıtızn Hnnım. ıo.u - 20.so • 
llıınrm vo nrkndn3lnrı. 21.SO - 22 

fon. 22 nJnns, borsn haberleri \O 6" 
yarı. 

Yarın 
Ku .. .P' 

ISTANHUL: 

18 - 18.30 gramofon. 

&ıı.c:ı. ders (tlerlemlş ol:ınlıırn). 19 -

snz (Oennet Hwıım). 19.SO - %0 saı 

mlye ilanım). 20 - 20.SO sıız Ntb'1 

flk IInnım). 2ö.SO - 21.80 Eftnlya JI 
kemani S:ıdl fl<>y \'il arknd:ı.tılıırı. ıı.9' 
22 gramofon. !2 njnııs, borsa ho.bcrıtıl 
aaat l\Ynrı. 

Milaslı İsmail 
Beyin eseri 

Milaslı Doktor İsmail ti 
Beyin, domuz etinin yenil 
mutlak olarak kur'anca ıne 

olmdaığım isbat eden bir eseri 
şar etmişti. Yugoslavyada ç 
(Poletika) gazetesi de bu ete 
gazetemizde çıkan bazı kısınıl" 
nı naklederek akdirlmr mütf 

larda bulunmuştu. 
Öğrenildiğine göre Saray B 

ahalisinden bazıları bu eserin ti, 
harririnin darülfünunu müde 
rinden lzmirli lsmail Hakkı 13· 
ması ihtimalinde tereddüt el11'1 

dir. Evvelce de yazdığımız f 
bahsedilen eserin müellifi Dr· 
laslı İsmail Hakkı Beydir. 

' Tüberküloz cemiyetı 
kuruldu 

Verem hastlığımn tetkikil~l 
kıvılcım gümrük memurlarından tigal etmek üzere bir Tüber1"' 

cemiyeti teşekkül etmiş ve vili 
ten müsaade almıştır. Yeni c 
yetin heyeti idaresi şu suretle 
şekkül etmiştir: 

Hasip Beyin dairesine sıçramış 

perdeleri tutuşturmuştur. Perdeler 
ve cam çerçeveleri yandıktan son
ra söndürülmüştür. 

Reis Müderris Doktor Te~ 
Acaba nlc;in ~aşıyorlardı ? Salim Paşa, ikinci reis Müde 

Sarıyerde Çeşme caddesinde 

kahveci Rizeli Yusufun üzerinde 

Doktor Servet Kamil, ikinci 
Dr. Tevfik lemail, umumi J<I 
Dr. Fzıl Şerafettin, aza Dr. 'fi 
lü Beyler 

yı babamdan alıp ta vereyim,, de- Romeo Efendi isminde bir hal
diğini, ifadesinin bu şekilde oldu- ynn, "Şark merkez ecza depo:ıu,, 
ğunu, kendisinden alınan pnralar- müdürü Al ek o Setef anidis, "T o • 
la erielce numaraları tesbit edile- katliyan,, oteli müsteciri Medoviç 
rek gGya eroin satışma mukabil a- Efendiler dinlenildiler. Bunlar, ha 
lınmış olan paraların numaraları diseye dair hiç bir şey bilmedikle· 

Cemiyet Hilaliahmer 1sttıı' 
rilmesi, gelmeyen şahitlerin getir- Gömleklerini kaptlran kadın merkezinde mesaisine başlıya 
re yarıyacağı hakkında rapor ve -

bir tabanca, Muatafanın üzerinde 
bir bıçak bulunmuştur. 

birbirine uymadığını söyliyerek, ri cevabını verdiler. 
bu yoldaki müdafaasını tekrar et- Şahitlerin dinlenilmesi bitince, 
miştir. suçlu vekilleri, müekkillerinden 

Asfalt ve eroin l mevkuf bulunanların da serbest 

Makarnacı Niko, tacir Y orgi E
fendiler, kısaca dinlenildikten son
ra, komisyoncu Kasti Efendi çağ -

rıldı. Kosti Efendi, haklarında ta.h 
kikat yapılıp muhakemeden men 
kararı alaplardandır. Mevkuf ol -
mıyarak muhakeme edileri l.ıtelyo 

Efendi bunun oğlu, Matmazel E -

bırakılmalarını istediler. Bernart 
Blümental Efendinin vekili "mü -
ekkilim, tensip edilecek en yüksek 

bir kefaleti bile göstermeğe hazır
dır, dedi. Avukatlardan birisi de, 
"Hadisede bir fevkaljdelik yok? .. 

ortada sabit bir hakikat yok.. Mev 
kuftar da tahliye edilmek suretile 

leni de kızıdır. Bu itibarla, isterse atıfeti kanuniyeden 117 inci mad
tafıitlik etmeyip çekilebileceği, ka ' deye göre müstefit olmalıdırlar.,, 
nunun lkenclisine bu 1ıakkı verdiği ıözlerile, serbest bırakma isteğin
bildirildi. lstelyo Efendi, "şahitlik de bulundu. 
ederim, bildiğimi söylerim,, dedi. Müddei umumi muavini Ahmet 
Yemin etti, dinlenildi. Muhlis Bey, ''biz, mevkufiyetin de 

tilmesi ve tebligat yapılamıyanla· Şehremininde oturan Emine Ha- tır. 

ra yeniden tebligat yapılması ka
rarile on üç temmuz saat on üç bu 
çuğa bırakıldı. 

Kınah adadaki y~ngın 
İstanbul ağır ceza mahkemesin

de, 500 lira sigorta bedeline tama 

ederek Kınalı adadaki dükanını 

yakmaktan ve ateşin sirayetile on 
yedi evin yanmasına sebep olmak
tan suçlu Agustikin muhakemesi
ne başlanmıştır. 

Dinlenilen şahitlerden birisi, 

suçlunun aleyhinde söz söylemiş, 
o, bu ifadeyi kabul etmiyeceğini 
bildirmiş, muhakeme, başka §ahit~ 
lerin de çağrılması için kalmıştır. 

Bir bakkahn muhakemesi 
Ezanın Türkçe olarak okunma • 

sına başlanılması üzerine, bazı te
f evvuhatta bulunduğu iddiasile 

nım gece saat 22 de Mercandan 

geçerken bir taarruza uğramıttır. 

Bu taarruz elinde taııdığı 25 ika -
dar gömleği kapmak için olmuş -

tur. Küçükpazarda oturan Musta -

fa Emine Hanıma yaklaşmış göm· 

!ekleri kapıp kaçarken yakalan -

mıştır. 

muhakeme edilen bakkal Hasan 

Efendinin muhı..:.emesine lstanbul 

ağır ceza mah!ı:emesinde devam e
dilmif tir. 

Hasan Efendi, bazı şahitlerin 

sözlerine karşı, "doğruyu söylemi· 

yorlar. Ben, böyle bir şey söyle -

medim,, demiştir. 

Muhakeme, bafka şahitlerin de 

dinlenilmesi için bırakılmt~tır. 

iLAN 
Tesisatı Elektrikiye Türk ). 

nim Şirketi 1 Bedelleri tediye olunaca.1' . 
sisatı Elektrikiye Türk Anoıı' 
Şirketi tahvilatımn ikinci ke~i~ 
1 temmuz 1933 tarihinde öğle 
sonra saat 3 le Noter hazır ol 
ğu halde Bcyoğlunda Tünel ti" 
danında Metro hanında şir'lıe 
idare merkezinde icra edile'' 
tahvilat hamillerine ilan oluıı"'' 

Amortisman cetveli mU!;ibİ, 
itfa akçesi 31 adet tahvil ü:ıe 
yapılacaktır. 

Tahvila! hamillerinden ti 
buyuran zevat kesidede haZff' 

Iunmn~:\ ctıwet olunurlar. # 
İstanbul: 14 haziran ! J 

Müclir•"'° 
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3 MAYIS GECESi .. 2 inci kısmın listesi 

88 uncu llate 
C!.. k t" A ti... Evzaı degitmit, asabı geril· T D T ~Jlediklerini te rar et ı. ne Ankara, 25 (A.A.) - • • . 

lialerini dört açmıt dinliyordu. mit, ıözleri bir noktaya takılmıt· Cemiyetinden: 
- Safa Bey çddırmıt mı?· tı... Kartılddarı aranacak arapça ve 
- Ketke çıldıraaydı. Fakat ak· Halindeki acaipliği kendi de farsça kelimelerin 99 numaralı liı 

lı tamamiyle batında. Sözlerini farketmit ıibi yürüdü, vazolardan tf'ai ıudur: 
iabat ta ediyor.. birinden bir çiçek aldı, kokladı. 1 - Bilihtiyar. ihtiyari· 

- Naıd ediyor?. - Neden Nahide Hanım bu ka· 2 -Bizzarure -zaruri. 
Neriman, Safanm bir kadın gör- dının katil olduiunu ~nnediyor? 3- Bilmünavebe ·münavebe-

diiiünü ve bu kadını kendiıine Neriman, Nahidenin anlattık· ten, mütenaviben-
'-ızettiiini, bu kadımn da katil larını tekrar etti. 4 - MezkUr aalifuzzikir. 
oldujunu iddia ettiiini anlatb. - Demek görmüt. 5 - Merkum. • 

? - Sözümü dinlemiyor muıun?. - Peki ama neden.. 6 - Mumaileyh. 
Neriman izah etti. Filvaki bir Bir az evvel söyledim ya.. 7 - Mütarünileyh. 

lcaç dakika evvel kendiıini sör • - Acaba tanır mı?· 8 - Mucibince. 
1 O - Yalnız mantoıiyle mavi eıar· s· b llliiftü, ama aonra yanı mıfb... · 9 - itta i • tabH. 

lbı Müfit te görmüt ve o da bu pını tanıyor .. Güçlük burada ya.. 10- Ekseriya. 
lanna kapılmııtı. Yalnız ıeıini tanırım diyor. 11 _Ait. 

- !mirim yok Neriman, Müfit - Konutmutlar mı?. 12- Müteallik. 
böyle bir zanna düpnez. - Evet, bir iki kelime konut· 13 _Vakıa. 

Neriman ıene anlatb. Neden o mutlar. Cürmü metbut halinde 14- Gerçi. eğerçi. 
-.ne Hasan Sıtlu Beyin evinin yakalandığı halde istifini bozma • h r f l 
clYannda dolqtıiını söyledi. yıtından çok sojuk kanlı, iradesi• ~U te 1 mektep MU8 • 

k ne hakim bir kadın oldu~n anla • ı·mlen· • b ld ki Ayte derin derin içini çe ti: •- ı nın u u an 
- Bütün bunlardan benim ha· ıılıyor. karşılıklar 

L __ • •oktu!. Benim haberim yok - Evet. 
88 ..un ~ uncu ll•te ilcen meğer neler oluyormuı?. - Bu aoğuk kanlılıiı ıörünce 

Nah"d h" b" d ··pb len 10 uncu ilk mektep: - Oldu ya... ı e ıç ır teY en fU e • 
- Müfit bana söylemeliydi.. memiı. Odadan çıktıktan aonra llaarll: BDct. Bilet yer1 - ıruet: ıra. 

ku pdan Jer - llacan: Ko,almat - MA.A .a.ı - So""ylı"yemezdi. Müfit benc!en ıeıinin ahenai ve ti~eai kızın • 
- llarlfet: BUcl - Maruf: 'f'anmm11 - .... 

fiipfaelendiii müddetçe bana da laklarında çmlamıf.. lalıa*: Dlbeltme _ lluunJyet: 8eldddı:, x.. 
.ciylemedi. Ancak masum oldu • - Sayıklar ıibi mi konutuyor- 11111111a - Maba6t _ Budu 7aalar _ 

luma lmaat setirdikten sonra söy· muı?. Maslata: - Mulıut: Ele ceo1rt1m1t -
Wi. - Bu da ne demek?. Madret: Suç - Maman: Suçlu - -...... 

ı · tm" - U-.Lulannda konuaanlar çok· rtJet: elde etme. - yı e lf·· ,.. ,,_.. 
d L-- kar bald TelulJDk: İatelde atdım - Temlıllı: 17• - Her hal e vana tı, ı· lur .•• 

1 la k 1 ~ Bir 4laba .Syleme - 'l'eulkat: ltr.-ı k•-ı çok doıtça davrandı ve - Evet ama, on ar onuıu • 
- ,. Dlbı.eltme - rev.._: 11rktlnta - Teall: 

fecl:\klrbk etti. ınaz. Ardı ardına - 'l'eva&ar: Ortara 11;r1eaea -
Ane ablaımın yüzüne bakıyor· ! - Bir dereceye kadar konutu· TevuO: Alçak eönuntı _ Tendn: o.ak 

du. Genç kadın haylı ıüzülmüf, IU& Meıeli ben aayddanm. Be • celme - ı'eTblla: Turlama - Tndlt: Dh· 

aoinuttu. Dizlerinin dibine otur- nımle uykumun araıında kaç kiti dtırme - ı°eTeeclb - Beyeame - Tevelı· 
""· konutmuıtur. bllm: Kotlmlanma - Tevkif: Ahkoma. 

a.aka. a.--..a ~ tıu.: Bozma - ıa...: Dolut. .idea ... 
zap çektin!. ::_:~~~_:;:;;:-;-;;;-;;:.~':"k"'"ado;om~ra'-:'bunun alikuı yok. ...__ lltlbUı •ı• "' - iltifatı Aflr· 

- Benim çektigw im azap bir fey lama - tıtlhak: K.*+aa - tıu...: Ka· 
- Ne biliyorsun?. yamak_ ıttrat: AllflD& _ btlam: ODdaD 

delil yavı ucl. Bugün birini gör • - - Ne demek istiyorsun?. yana - lmkln: OlabUh - tmw.n: Sma-
..Jum·· ve az p çe '~menin ile olduıw u· ı ......._"-·-
.. - insan uyurken pek çok feY ma - mtlJU: - .. ~..._. - imza: A.d ko · 
llu anin • ım. ma - lUIİa: ORnme - lttru: ı.tememe. 

ah __ .ı• ., yarabilir. 
- O luz:Ian mı b .cuıyoraun · 3 üncü mektep: 
- Evet, Nahideden bah.ediyo · (D~oamı Nr) 'l'ellaUUl: Jlerl aldma - TanlıOa: Kllla-

rum. l====-""'=-:=======:!::::ı tmı lıııökme - 'l'emllrat: '.l'eımı•llem! - ~-

- Acaba Kerime Hanımı öldü- Iranda fthbut: tirkme - re'V'llQ: 17Z&yJp gitme, ... 
ren o delil mi?. n1ama - '.l'e'nt8r: Y&)'dma - TeYuD: Al-

- Eier pneydin, hu suali sor- '* sönlDtUIUl - Tevaaea: Benılledll - • 
Tnlılll: Asulama - Teftlla: Qevlnm --

lllUdm •. iyi yürekli, muum, me· N k d kt Teveocıma: ıy1 gide bakma _ Tevellblblı: 
lek gibi bir ıenç kız. Ne kadara· e a ar me ep var, KQflmlaııma - l'nldl: Yab••meJs, 

zap ve ıztırap çektiğini allah bi • kaç kişi okuyor? 
lir.. Salaya kalaeydi, onun yerin- Maarif idareıi tarafmdan net• 
ele ben olacaktım Ayte... Hani rolunan ı·aporlar, Riza Şah demin 
alzını açıp fikrini, zannmı ıöyli • de maarifin yükseldiğini ıöster • 
~ olaa, beni ıene tevkif ede" mektedir. 1921 ıenesinde lranda 
lailırler. 612 mektep ve 55,000 talebe var· 

- Soı Neriman!. 
- Onun için de, benim için de 

bir tek hallı çaresi var. Kerime 
liammm odasında gördüiü kadı • 
Ilı meydana çıkarmalıyım. 

-Ya! ••• 
- Evet. Kahve renai uzun man 

tela, fltr ppkab, mavi etarPb bir 
'-cim bulmalıyım. Acaba bunları 
lene 1iyi7or mu, giyer mi artık?. 

- .Ne dedin ne dedin?. 
P(eriman tekrar etti. 

dı. 1932de mekteplerin 1&yı11 3642 
ye, talebenin aay111 (182,000) e 
çakmıttır. Mekteplerin l&J'ISI altı, 
talebenin aayı 3 miıline vanmı bu 
lunuyor. 

1921 de (55,000) talebeden 44ü 
tehadetname alarak ilk mektebi 
bitirmitti. Bunlarm üçü lazddat. 
1932 de 4249 erkek 13842 ka İpti
dai tahıillerini bitirerek tebadet • 
name almıtlardır. 

Bakırköy M. 
Tedak: llltme - 'l'emlG: ~ 

11rkme - Teftllt PetPeee pime - Ten• 

tar: Ya.Pma - Tnull: AJoa1r ~ -
Te...a. Dell"'elm" - ~: Awtla9 - • 

Tevolllt Yöneltme - TeTeocw.: Y&lelale -
'rneldalm: JIDll!n'-ırae - Tevldf: Dar. 
durma. 

Bakırköy (3) : 
Tellaltbn: ı.telde •tdma, hlmlt -

Temlıllt: V,....,.. - Tetuıosat: Aal° lr• 

.. ..,.... - Teftllllat: 11rkme - '!'na

n: BlrWrl arbr'tu reillle - 'l'eftıllr: A• ..... .,._ J&,.. - 'l'ftua: ........ 

k8clk ...... - !'eftdbt: Denle ..... -

Tevblla: ~ -Teveuaı Dllnam - 'fe. 
veeclla: Gelme. ........... - ~ı 

Korkuya..,...... - Tevldt: Dmduma, A· ...... 

r-KapalıHudutları 
~AŞANLAR=-
" Ah ! Durmadan herkesten şüphe 

lenmek ne ,acı şey •. Bu işkenceyi 
Allah düşmanıma vermesin •. ,, 

-14 -
- Evet. Çünkü çok defalar kı- lisede dua etmek büyük ve mala 

zıl muhafızlar burada puıu kurar· ff'm kiliselerde dua etmekten da 
lar. Eier kızıl muhafaza varaa ya· ha tesirli olacak. 
kayı ele vermek muhakkaktır· Kiliseyi devrettik. Kapı &n!Jl&!l!i 
Yoksa ırmak ıeçilir. Kulübenin Uzun boylu biri dıprı fırlamlf, 
boyunca yürüyüp ıidin. Sonra ÜÇ adnıılarla uzaklqıyordu. Bu 
yüz metre mesafede Ruı hudut yüzünü örten adamdL 
muhafızlanmn binası görünür. Si:. Genç kadm bana m&IGmab 
ilerliyeceksiniz. Askerler ıizi göre- rirken bu ad•mm kilisede~ 
cekler. Hududun bu noktaımdan duğu iddia edilemezdi. Zaten 
pasaportla bile ıeçmek yuak ol • tarda söyleneni içeriden it" 
duiundan sizi tutmıya aavapc:ak • pek güçtü. Ma•mafiıb Patriçıfa 
lanbr. Arkanızdan kopn kızıl aı· teaadüfe aıluldı. Titriyerek 
kerin miktarma iyi dikkat etmeli - ki: 
dir. Sonra b.c•ldarnuzm olanca 
kunetile kaçanmrz.. Gazeteciler - Ah durmadan herkesteD 

- Madam. Size bazı ff!Yler sora· helemnek ne acı fey... Bu 
catmı: Ya kıztl mulıaf12lar arkam emniyetaizlik itkenceaini 
dan k0tacaklan Yere .. ~mek iıti• dütmannua vermesin. 
yorum ki nafile bacak knmldat - Otelin defterinde J'Üd ardı. 
maktan iae... damm iuni Finlancliyada 

P:ıtriçya Klanferaüa lizilinü e • mühendisi Vayno diye ruılı 
min ve sakin bir tavırla kesti: Yemekte yüzünü açtı. 

_ Ozerimize afet etmeleri daha Sakallı muhterem bir 7Üd 
buit oha diy~...Joiniz dejil mi? dt. Petriçya Klanferaüt end" 
Fakat kızdlarm alet edeceklerini kurtuluncöa çok ten olcla. lleld 
zannetmem. Bahuıua 0 sün öile .. zvmundan fazla tendi. O 
den aonra atet etmeyi • hatırlarma Yedatlamıya mecbarclum. Mo1ltt 
ıetirmiyecelderi kanaatindeyim. bot ertesi sabah erkıenden ıau-.. 
Ne için bu kanaatte olduiumu ora· ediyordu. Patriçya eledi ki: 
,.. Y&nDCa anlanmız. - Talimiz açık olma ar-..w 

- İkİllci aoracatmı nokta fU - efendi. Hele mnalt, tenha Jalllibt~ 
dur •• Bu kotmaktan ve ıeri kaç· yi ve krzrllarm sahil mullafua 
maktan ne netice elde edileceiini miıini unutmayımz. 
anlıyamıyorum. Biraz ıonra teredclüt ed.Wr 

.._ M•el• IMk riaibtir. Metsul vırla wdu: 
oldalmaas meeele peqembe SÜDÜ - Dün meçhule ablmaclan 
olacak. Ve Va,tolihti civannd'1 en son görecek sizsiniz.. Size 
cer97&D edecek; mealenin meyda- teY rica etmek isterdim .• 
na çıkmameıı için pek az kimse - itlerin ne hal aldıimı ,.alnı• 
kullanıyoruz. Yalnız en emin ol - lıinnı iatiyonmıuz detil mi? 8'i 
du1danmızr ... Bu mahdut heyetten na 8ÖZ veririm. 
bir ferdi böyle 'bir tecrübe için teh- _ Bir de ihtiyatlı da 
tikeye elnnak istemiyoruz. Halbu. .vn~--
ki oaece civarda necina kızıl asker taniye ediniz. Dün delicesine 

bulunduiunu bilmek istiyoruz. E • ~~~· Dütünceml ı---L Ona .. ~ 1. . __ ,_ l kül . ouunaa metıu o ...a. 
ger •"rece mıa ..-er er ren1r1 d··.ıı:.:~-·· d .. ~ 
elbise ıiyinmit İle aadec:e hudut u ...... u e _,,rıw.--ua.wo ... 

mubafızlancbr. Eter ma'ri elbiae Sakin ıöriimniye callll!•lli 
pyimnitlene huaual ala,.&an. men- Fakat wi biru titri,_..a. 
suptmlar o vakit.. "' • • 
Kadın bir müddet M11tu. Kimbi

lir ne elemli teYl~r diifünüyordu. 
Sonra ıene sakin ıeıle devam et• 
ti: 

- O •akit bu mal6mab kendisi· Rusyada hapsedilen le 
ne •erdiğinizden dolayı Dün biz· .. h di len· bır-'-'· 

t S• t·--LL.::,_ ed----...c_ 0 . . mu en s UU1 za IZe ~ur ICQSIUITo SiZi 

münasip zamanda görmek için o • madıkça • 
rada bulunacaktır. 

Patriçya Klanferıüa Dün'ün 
ismini eöylerken, aeai titremit • 
ti. Anlatılıyordu ki genç kız 
Sovyet ukerinin arkaamdaki 
elbisenin reqinden ziyade Dün'le 
alikadardı. 

ikimiz de mabede dayanmııtık. 

Londnl, 25 (A.A.) - M • 
win, Gluıow'cla aiyleclili Mr 
tukta funlan demiıtir: 

- Mühendislerimizin M0-191 

- Peki ama neden bu kadını 
1-.lmek iatiyonun?. · 

Devlet 1921 de maarife 750,000 
tumen aarfetiii halde bu meblli 
1932 de 2,670,000 tumene Y&l"llllf• d ki Bu mabede k&l'fı Akaayı Şimal ka· 

Lehistan a muhakeme hileleri bü;JilE bir hürmet beıler -

da gördükleri muamele, belki 
kovanın telakki ettiii adalete 
pndur, fakat bi6n lnıiJıta'e• 
telikkilerimize uypn cleiildir. 

M. Baldwin, Rua mallarma 
nulan ambaraonun, lnailm 
hendiıleri bırakılc:lıiı takdirde 
dırılacajım teyit ettikten IOlll'& 

cart münasebetleri anlatmq, 
yaya ihracatın durdurulmuıma 
giltereye büyük bir zarar veıı'lllıll 
mit olcluiunu aöylemittir. 

- Çünkü Kerime Hanımı öldü
._ o kadmclır •• 

Av• ürperdi. Neriman dalım
clı. farkqaa varmadı. Yalnız bir 
'- IClllra Aninin yüzüne bakınca 
la.Jlmclu 

- Ane, bi:rle dikaktli dikkatli 
-....,. Wa,onun ?. 

- Hiç bir 79re •• 
- a.Ja,onan... Hem de dal· 

-.a '*kı,oa111n .. Bir hayale bakar 
~ '-la,onun.. 

- Evet, helki ... 
4ne Wnlenbire kalru ... Hare • 

pll.Uldelld cewaliyeti ka,betmit 

tır. 

Iranda tevkif 
edilenler 

Vartova, 25 (A.A) -30 Klnu- ler. Rivayete ıöre Kutbu Şimaliyi 
ntaevvel 1932 de Groclek Y aırel • Hiriatlyanlıia davet eden methur 
loniki poıtanesine yapılan kanlı Sen Trifon bundan yedi uır evvel 
hücuma iftirak ile maznun Ukray• iıkence ile lldOrülmilt Gebet ve 
na tehditçilerinin muhakemesi Bois iaimli iki Çar zade namma eli 

lran Milli Benkaımm sabık mü- Limbera cinayet mahkemesinde ile bu mabedi blta etmif. Buruı 
dürü doktor Linchen blatt, idaresi yapılmıt ve bet maznundan biri 2 mabetten ziyade bir ahırı andın -
ne ait bir takım suiistimaller yü • seneye, öteki 5 ve üçüncüsü 7 • • yordu. Amerikada pamuk 
ziinden teYkif olunmuttur. neye mahkUm olmutlardır. 1kiıi Kıtm çok aoiuk olur 'Ye Skoltlar azalblacak 

Isfahan Meb'UIU Hacı Mirza beraat etmittir. adam akıllı aarhot olacak kaclar 
Habibullah ta bir kaç sün enel ===-~~~~=~~~~~ı rakı bulamazlarsa buraya ıelip Wuhington, 25 (A.A.) -
tevkif olundu. Kendisi afyon inlıi· riifvet vermek töbmetile mubake • dua ederler. iıicümhur, pamukçular& mi 
l&l'llll idare ecliJOrdu. Mumailey. meye aevkolunm111tur. Petriçya dedi kh ederek ekilen aahanm tahdidi 

Daha 1..--ka tev•-!ı:I• d• L-
1
-

1
- _ l!Jt.a--a:m mi-&!Llile iıter hük6meti ilet-iki metaİ •-bin teYkifinclen en.ı tetril muu • --s a. .,..... ------.• ~ -.,.. 

niyeti kaldmbmt ve Timürtata niyor. eenis süliaüs. Bence iti küçük ki· rini iatemiftir. 
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YAZ MODASI 

, , Boşanmış kadınları ÖRME 
BLUZLAR 

Erkek, istediğini bilmez 
' . ~ararslzlık, vasfıdır! koruma cemiyeti,, 

~ 'liYanada "Bo§anınıt kadınları 
turna cemiyeti,, ismi altında bir 

~tn· 
!hı IYet kurulmuftur. Bu cemiye -

f a.aliyet gayesi hakkında uzun 
~adıya izahat vermeğe hacet yok. 
de lllaksatla kurulduğu isminden 
e anlaşılıyor! 

ı ~cak, acaba boşanmış kadın -
~1 nasıl koruyorlar? Bu, kısaca 
~le anlatılabilir: Boşanan kadın
llt' ın kocalarından nafaka ve taz -
~ ırı~t elde edebilmeleri imkanını 
~~:tlaştırmak,, kendilerine bunu 
lıı 1ll edici kanuni yolları göster
~ ek, dava açmalarına ve da -
} llarını takip edebilmelerine 
~dun etmek. Hulasa, hem 
~ti Öğretmek, hem de öğretileni 
tbik etirmek suretleriyle. 

'rı lloşanmış kndınlara dava yolu, 
1 la.Şnıa yolunda yapılan teşebbüs 
del'den bir netice çıkmadığı takdir
b~ Rösterilmekte, daha evvel, biri
~ lttlerinden boşanmış karı, koca-
tl) ..... ~f k t . • •• ...... a a ve azın •nat ıs·nı ara -
~·n~ia sulhen halletmele~i için ça 
tıla.ktadır. 

Ceıniyet, sullıen çareyi ara -
~la. çok defa iyi neticeler alabil-
4 ekte, ihtilafta üçüncü şahıı 11 -

}ile araya girişte, iki tarafı da kü 
~ nispette fedakarlıklarda bu -
hıağa ikna ederek, müsait bh 

~~ı a aşına esasını hazırlamaktadır. 

\t •Uretle, cemiyetin yalnız kadın
~ değil, ayni zamanda erkekle
~de faydası dokunuyor. 

llununla beraber, azasından o -
~tı. kadınlar namına cemiyetin 
ı::tığı teşebbüsler, bazı erkekle'!" 
~· ilf1ndan fuzuli müdahale ma • 
l}>etinde sayılmıştır . 

!\ ~esela geçenlerde cemiyet, bo
~trııı bir kadının hakkını koru
~ l'olunda faaliyete giriımiş, bu 
\t}dlllın bo!andığı erkeğe müraca
lıq. it llı:laşma teklifinde bulunmuş-

~ ~\l adam, cemiyetin, eski karısı 
~kendi arasındaki bir işe karış
~ •nı, fuzuli bir müdahale telak
\ tderek, uzlaşma teklifi yazılı 
~~ha .hiç cevap vermemiş, bu -
ilıt? uı:erıne bu cevap vermeyiş, 
ıı/lifı aulhan hal teklifini red 
~~tıasında ise, usulen mahkemeye 
f~l'e.caat olunacağı bildirilince, 
~ ke.Jade hiddete kapılarak, he -

eq cemiyet merkezine gelmiştir. 
•\' Sizdn, önce şu mektubu, son
\ da bu mektubu aldım .. Bunları 
dllttıa. niçin gönderdiniz?. Maksa -
·~nedir? . 

~ '- Her halde fena bir maksadı-
4\i ~~ok.. Biz, iki taraf için de hüs 
·~~1Yetle h:ıreket ediyoruz. Bi -
\f 1 lllektubu göndermekle, size 
~· ilka ve tazminat itinin hallinde 
~arafa da kolaylık göstermek 
~i btnuı:u anlatmak istedik. Buna s . 
~ ır cevap vermediğinizi görün-
~~ tn~hkemeye müracaat çaresizli
~]~ 1!.aret etmekle, işin her halde 
tı~ luzu.munu tekrar hatırlatmış 
t \ılt ı t b' . . 'k" . k ~~l ·· ş e, ırıncı ve ı ıncı me -
~tı~t'l göndermemizin sebepleri 

i\rdrr. "' 
......._ lleınek böyle? Peki, sizin ne 

\;stünüze vazife?. Karımla biribi
mizden boşanmışız. O, benden na· 
faka ve tazminat almak niyetinde 
imiş. Bu, ikimizin arasında bir 
şey ... Siz, ne diye müdahale ve be
ni sık boğaz etmiye kalkıyors~ · 
nuz?. , 

- 1 
- Bizim yaptığımız, insani h:ı:. 

vazifeyi yerine getirmektir. Eski 
karınız, cemiyetimizde azadır, ve 
bizim bu işte yardımımızı istemiş
tir . 

- Olabilir. Fakat, ya ben yar -

"Sarışın mı, esmer mi? Erkekler, rine katmaktan hoşlandığım için ... 
~ sarışın kadınları mı tercih ediyor- Her ne ise, işte gene ayni bahse 
lar, esmer kadınları mı?,, Bu me.v- dokunuyorum. Mesele bu!. 
zuu gözden geçiren Avusturyalı Fakat bu sefer kendi kanaatım
bir kadın muharrir, Anita Loz, . dan bahsetmiyeceğim. Muhibbele
şunları yazıyor: rimden birisinin kanaatini anlata• 

"Ben, hayli zaman evvel, bu hu cağım. Onun bana anlattığını ben 
susta neşrettiğim küçük bir kitap- de size ... Muhibbemin bana anlat
ta, umumiyet itibarile sarışın ka - tığı bir maceradır, ki ruh tahlilini 
dmlarm tercih edildiği neticesine gösterici bir roman mevzuu olabi
varmıştım. Bu neticeye varış, şah lir. Hiç değilse bir hikaye mev • 
si müşahede ve tecrübelerimin bir zuu !,, 
ifadesi idi. Ve tabii ben, edindi - Avusturyalı kadın muharir, bu
ğim kanaati tam manasile benim- rada muhibbesinin kendisine an -

dmııruzı istemiyorsam? • ı ıkl 
semiştim. att arını uzun uzadıya tesbit e-

- Bu hususta tamamiyle ser - d" H 1 ''k b Neşrettiğim küçük kitap, şid - ıyor. u asası, ibar ir er-
bestsiniz .. Eski karınız da, bizim ak k k k"b "k" k d l detli bir mün &fanın açılmasına e , ı ar ı ı a ın a tanışıyor. 
yardımımıza güvenerek ve pek ta- sebep oldu. Bir kıyamettir koptu. Bu erkek, o zamana kadar sefa .. 
bii olarak hakkını aramak için Bir çok mürekekp, bir çok kağıt, hat içinde yaşamıştır. Fakat, dok-
mahkemeye gitmekte serbesttir!. Spor bluzu ı fikir ve duygu ifadelerinin orta - tor, artık muntazam bir hayat ge-

Hiddetli aclamı, yatıştırmak , ya dökülmesine yaradı. Boşuna çirmesi lüzumunu hatırlatıyor. Se-
mümkün olmaz. Neticede, dava a- Bu yaz örme bluzlar pek mo - mürekkep ve kağıt israf olunduğu- fahat, onu yıprandırmaktadır. Da 
çılarak, ;ki taraf da bir hayli uğ - dadır. Açık havada gezerken, ör- da söylenebilir. Çünkü, bütün bu ha ziyade yıpranması, sıhhatı, do
raştıktan sonra, kadın, hakkını el- me bluz giynıiş olan bir kadın, siddetli hararetli münakaşalar - layısile varlığı için ciddi surette 

~ , 
de eder. son modaya uygun"olarak giyin· dan ne çıktı? Hiç! Bir çok likırd1, tehlikelidir. 

Diğer taraftan, cemiyet, boşan- miş, dekemtir. bir hayli patırdı ve netice? her- Biri sarışın, bir esmer, ikisi de 
mıı kadınlardan istiyenlere geçin- Örme bluzlar muhtelif renk _ kes, gene kendi fikrinin, kendi ayrı ayrı hususiyetleri benimsemiş 
melerini temin edecek iş bulmakta lerde yapılmaktadır. Ancak, en duygusunun doğru olduğunda is iki güzel kadın .. Erkek, bu ikisin 
ve kendilerini hayat mücadelesi - · .1 l rar etti!. den birisile evlenecek. Fakat, aca-ziyade gıyı en eri beyaz renkteki-
nin her safhasında korumaktadır. lerdir. Bu bluzların beneklileri, Acaba hakikat nerede? Ben mi ha hangisile evlensin? içinde kah 
azadan aydn iki şilin alınıyor. Va- yanıldım, benden başkaları mı? birisine, kah diğerine temayül u -çizgilileri, karışık desenlileri vü -
ziyetleri müsait olmıyan işsiz ka - Bana kalırsa, yanılan ben deği - yanıyor. Bir türlü karar veremi -

cude getirildiği gibi, Üzerlerine 
dınlar, bu kayittan da müstesna lim. Ba~kaları da, kendilerinin ya· yor. 

dantele, püskül, kurdele, düğme ve · 
tutluyo>r. 

1 4 nılmadığı iddiasında!. Sarışın, kendi fikirlerini daha bunlara benzer süsler takılanları 
Cemiyetin idare heyetini, Mari- Şu eski münakaşanın neticesiz çabu~ kabul ediyor. Daha" uysal 

da vardır. 
ya Hafmayster, Gerterude Benve- kalmasına rağmen, bahsi tazele - davranıyor. O kadar da sevimli, 
nuti ve trene PohrilJe isimlerinde Resimde görülen model, beyaz rnekten kendimi almaıyorum. Ga· cazip ki .... hayallere de fazlaca ka 
üç münevver kadın teşkil etmek - bir spor pluzu örneğidir. Düğme- liha, dedikodu yapmaktan, orta- pılıyor. Bu da ayrı bir hususiyeti! 
tedir • leri ve kenarları, başka renktedir. lığı karıştırmaktan, herkesi biribi- Esmerine gelince, o da cazip, se • 

~ınnı~~nırunım~ın~ınmmnmmnırnnınımoom~~mmnıa~nımmmnmnım~m~ınnı~w~~lm~mmnınım~nını~nı~ı~u~ım~mmmmuoomnı~nımnımnını~mmnoo~~ vimli .. Yalruzerkeğinöyleherfik 
rini kolay kolay kabul etmiyor. 

VitJanadald diinqa secqisiıuk 6e4eniteHr ıµıdık ~ Münakaşadan hoşlanıyor. Diğe -
rinden daha çetin ... Ayni zaman • 
da daha maddi hareket ediyor. Bu 
da onun ayrı bir hususiyeti! .. 

Bu ayın başında Viyanada açı -

lan dünya moda sergisinden geçen 
haftaki sahifede bahsetmiş, orada 
birinci derecede beğenilen bir şap 

ka modelile birinci ve ikinci dere

cede beğenlen yazlık iki elbise mo 

delinin resimlerini koymuştuk. Bu 
hafta da gene Viyanadaki dünya 

moda sergisinde en çok beğenilen 

yazlık şapkalardan on tanesinin 
resruini neşr~diyoruz. 

Geçen hatftaki modeller hakkın 
ela izahat verirken, "Bu modeller, 

hu seneki yaz modasında bilhassa 
sadeliğin gözetildiğini açıkça gös

teriyor. Ayni zamanda, son hafta
lar içerisinde Marlen Ditrihin tıp-
~ 

kı bir erkek kıyafetinde gezmeğc 

başlamasile mufrit bir görünüş can 
!andıran yeni kadın modası tema -

yülünden miilhem olunduğu da, bu 

üç örnekte lcifi derecede barizdir. 

Ancak, bu temayülün ilhami, a-

caip bir modayı umumileştirmek 

şeklinde ifade bulmamış, bilakis sa 
deliği nisbetinde tık, mutedil bir 

• • • Orme el çantası • • • 

Elişi, eskiden olduğu gibi, şiın
di de kadınların en hoşlarına gi -
den işlerden biridir. 

Orta halli olsun, fakir olsun, 
zengin olsun her kadın, elinin e
meğile, kendisinin kullanabilecği 
yahut bir başkasına hediye edebi • 
leceği işlemeli bir örtü, örme bir 
atkı ve buna benzer el işleri vü
c~de getirmekten zevk duyar. Bu, 
ayni zamanda bir oyalanma vesi
lesi olur. 

Resimde görülen çanta, her 
kadının boş zamanında yapabile
ceği sade ve kullanışlı örme bir 
el çantası örneğidir. 

tarzda erkek giyinişini andıran 

bu modeller ortaya konulmuştur.,, 
demiştik. 

Bugün neşrettiğimiz on şapka 
modelinin çoğu, fazlaca süslü şap

kalara aittir. Şu halde, sadeliğin 
gözetilmesi nerede kalıyor? Nasıl 

oluyor da hem sade hem süslü mo

deller beğeniliyor?. 

Bunun izahı, sadelik temayülü -

nün muayyen sahalarda giyinişle 

tahdit edildiğidir. Mesela, acele 

bir işe gidecek, yahut kısa bir ge -
zinti yapacak bir kadın, bugünkü 
yaşayış şartları içerisinde, uzun 

boylu süslenebilir mi? Bu, imkan
sız değilse bile, her halde güç bir 

şeydir. DoJayısiyle, sade gıyınış, 

bu gibi vaziyetlerde daha pratik 

olduğu için, muayyen bir sahada 
hoşa gidiyor, tercih ediliyor. Yok-

sa, bu saha haricinde, gözü okşa -
yıcı ve oyalayıcı modeller, daima 
moaadır. 

Moda idi, modadır ve moda ka
lacaktır!. 

Erkek, tam sarışına bariz bir te 
mayül göstererek, evlenme tekli -
finde bulunmak üzere iken, esmer 
kadın, araya giryor, Bunun üzeri
ne, sarışına evlenme teklifinde bu 
lunmağı geçiktirmek muvafık ola
cağını düşünüyor. Esmerle meşgul 
oluyor. Evlenme teklifni ona ya -
pacak. En iysi, bu ..... Fakat, bu se

ferde sarışın, ikisi arasından süzü• 
lüp geçiveriyor. Erkeğin kararı, 

tekrar bozuluyor. Esmere evlenme 
teklifni yapmakta ta acele etme -
meği daha yerinde buluyor. Yeni 
bir tereddüt safhası ... Böyle gün • 
ler, haftalar, aylar akıp gidiyor. 
Nihayet, seneyi bulan tereddüt 
safhası ... Hala karar yok!. 

Sonunda, erkeğin tercihte te • 
reddüdü, sarışınla da, esmerle de 
evlenmekten vaz geçmesine, be • 
kar kalma.sına sebep oluyor. T e • 
reddüt, kararsızlık ve bu kararsız· 
lığın ifadesi olan menfi karar!...,, 

Muhibbcsinin anlattıklarını 
tesbit eden Avusturyalı kadın mu
harrir, "muhibbem,, diyor "erkek
lerin ne istediklerini bilmedikleri 
kanaatindedir. Ona göre, sarışın 
mı, esmer mi? Bunu kestirmedik
leri gibi, sevdiklerini sandıkları, 

kendilerile evlenmeği düşündük -
leri kadınları tercihinde hiç bir is
tinat noktası bulamıyacak kadar 
zayıf iradelidirler. Kararsızlık i -
çinde bucalarlar. Eh, bu da başka 
bir kanaat!., 
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Bir beygir Babakale nasıl yer ? Zonguldak Samsunda 

Sahibinin kulağını ısırdı 
Adanada komik olduğu kadar 

tehlikeli bir hadise olmuf, etrafı 

Kaymak Mustafa Paşanın kellesi- Bıçakçılık ve 
balıkçılık - Kömür madenleri 

büyük bir ve!veleye ~emı~ttir. 1 Ezine, (Huıusi) _ Babakaleyi 
Durak yermde muşterı bekle • 1 Çanakkaleye bağlıyan yolun a

rnekte olan Ali dede mahallesinde 1 çılmftsı münasebetiyle Babakaleye 
otara.n arabacı Mehmet oğlu ibra l yaptığım otomobil yolculuğunun 
himin arabasına koşulu hayvan az- 1 intibalarım (Vakit) okuyucuları -
rn~tır. I na bildirmittim. 

Arabacı lbrah~m arabasının ba- , Bu mektubumda da bir çok kim
ından ayrıldığı bir esnada tek at selerin adını belki de yeni işitmi! 
r arabanın hayvanı kendi kendine olacakları bu güzel yurt köteıı 
ıürüyerek meydanı dolaşmağa baş hakkınka bir az malumat verece
lamııtır. lbrahim muzip arkada!la- ğim. 
rından birinin kendisine şaka yaptı l 141 senesinde, Sadrazam 
ğını zannederek (Ahmet durdur Nevşehirli İbrahim Pata dama
arabayı takayı bırak, Allah atkı· dı Kaymak Muıtaf a Paşa, kor
na.!) demitse de arabanın durmadı sanlarıdan geri köyleri koru • 
irnı meydanın etrafında devret - mak için burada bir kale, ve 
inekte devam ettiği görmÜf, dur· içine on ev, sarnıçlı bir çef -
durmak için arabaya yaklaımışhr. me, bir cami yaptırmış, fa -
Aııl kızılca kıyamet o zaman kop- kat paditaha patanın ilanı istik -
llluf, dizgininden tutulduğunu his - lal için bu işleri yaptığı jurnal e
ıeden hayvan gemi azıya alarak dilmiı, lstanbula çağrılan Kay -

mak Mustafa Pata, bu iyi hareke
bütün kuvvetile çifte ata ata kotm• 

tini kellesiyle ödemiş. Bu eser -
Ya, arabayı da beraber sürükleme-

lerden kdeden baıkası halen kul
ie batlamıttır. İbrahim hayvanı 
Zaptebnel: için bir hayli uğratması 
lla rağmen muvaffak olamamı,, a
rabanın peıinden ko§l?-rak arkadaş 
larından yardım istemiştir. 
Arabacıların hepsi meydanda u

lu orta dönen arabamn kendi ara
balarına çarpıp zedelemesinden ve 
kendi hayvanlarını ürkütmesinden 
korktukları iç:n azan beygirin yu 

larına yapış.mak istemitlerse de ağ 
zı 'klspnkler içinde kotan hayvan 
bir türlü durduramamıtlardır. 

lanılmahtııdır. Kale harap olmut· 
tur. 

Burada, billia.ua: 300 senelik 
tarihi olan (Biçakçılık) sanatı var
dır. Babakale biçakları her ta • 
rafta methurdur. Gümüt savatlı 
biç.aklar, güzel kalemtratlar ya -
pan Babakale biçakçılarmm sayı· 
sı bugün ikiye inmiştir. Eskiden 
kalbur kasnağına girecek derece
de mükemmel yatağan biçakları 
yapan dedesinin uıtahğıru anlatan 
biç.akçı Ratit çavu,, bugünkü ha
line mütefekkir, "Geçinip gidiyo· 
ruz.,, diyor .• 

Burada balıkçılık ta ehemmi -
yelli bir yer almaktadır. Lüferleri 
ile barbunyalarını eskiden Midil -
liye satabilen köylüler bugün ada· 
lıların balık almadıklarından şi

kayet ediyorlar.. İçeri ile muva -
salası temin edilen köyde şimdi -
den sonra balık ıatımı her halde 
çoğalacaktır. 

Köyün §arkında ve beş kilomet-

rında gören köylüler bu hali hiç 
yadırgamayorlar, her şeylerini bü
tün açıklığiyle anlatıyorlar, müna
kaşa ediyorlar. 

Gece misafir edildiğimiz evler 
şehir evleri gibi ikişer katlı, iyi ve 
temiz döşenmişti. Uykunun ağırlı
ğı içinde bugünün panaroması zih
nimden geçiyordu: Eıki yollar bu
günkü otomobil yolu; dünkü cahil, 
korkak köylü; bugünkü okur yazar 
efendi köylü, hakkını • t arayan va
tandaılar .• 

Bütün bu hayırlı değişiklik cüm 
huriyetin eseridir. 

Çete yakalandı 
Bir müddettenberi Görün kaza

sına beı saat mesafede Saimbeyli, 
Göksun taraflarında eşkiyalık ve 
köylüye bir çok fenalıklar yapan 
Cevadın idaresindeki çete, jandar· 
mammızın takibi neticesinde mey
dana çıkarılmııtır. 
Dağda jandarmayla eşkiya ara

sında müsademe olmuf, çete reisi 
ile altı ar,kadatı ölü olarak elde e
dilmemittir. Müsademede yarar · 
lık gösteren jandarma çavuşu Ha
sana yüz lira mükafat verilecektir. 

Sıtma mücadelesi 
Manisa, 25 (A.A.) - Alafe}ıir 

kazası hazirandan itibaren Mani-

sa sıtma mucadelesi mmtak:uına 

girmiştir. Sıtmalı olan hu ka-ıada 

ya:kmda mücadeleye başlanacak -

tır. Menemenin Türkenli, Helva

cıhatun, Dere köyleri arasındaki 

29 bin dönüm büyüklüğündeki ba

taklığın kurutulmasına başlanmıt· 

tır. Açılan kanallarla bataklığın 
suları Gediz nehrine akıtılmakta -
dır. Kurutma itine büyük bir fa -
aliyetle devam olunmaktadır. 

AJ.buının böyle sallana sallana 
riizılr gibi sürüklenirken devrilip 
lqlar üzerinde kırılacağını gören 
&raabcı lbrahim her ne bahsına o
hına olıun azılı hayvanın önüne 
ı~meğe karar vemıit ve hayvanın 
Önüne atılarak yularından yapış -
bırftır. Fakat azılı hayvan ba,ınr 

silkerek lbrahimi yere yuvarlamış, 
İbrahim de dizginin ucunu bırak -
ına-dıiı için tatlar üzerine sürüklen 
dikten ıonra tekrar ayağa fırlrya -
ral~ arkadaşlarının ihtar ve feryat
larına raimen hayvanın gemine ye 
niden daha şiddetle sarılmıştır. 

re uzağında Efendi tepesinde ge - Adanada sıcak ve ucuzluk 
nit bir sahaya yayılan kömür ma
deni varmış. 1911 senesinde bu 

Azılı hayvan bu sefer başını çe
virerek lbrahimh~ birdenbire kula
ğını ti dibinden 111rıp koparmı~tır. 

Adana, 25 (A.A.) - Bunaltıcı 

madenin imtiyazını bit yahudi al- sıcaklar günden güne f azlalaımak 

Yeni Belediye reisinden 
neler bekliyor ? 

Zonguldak, (Hususi) - Opera
tör Sabri Beyin şehrimiz belediye 
riyasetine seçildiğini telgraf habe· 
ri olarak evvelce bildirmiştim. Bu 
intihap, bütün şehirde memnuni -
yetle karşılandı. 

Zonguldak tam manasile durma 
dan yılmadan çalıtacak yaratıcı ve 
kurtarıcı bir belediye reisi bekli -
yordu. Sabri Beyin aradığımız şe
kilde bir ıahsiyet olduğunu yığın 

yığın belediye işlerinin pratik u -
sullerle nıuntazaman yürütülme -
sini gösterecek bir sene evveline 
kadar Zonguldak memleket hasta
nesi sertababetinde altı sene gay -
retle çalışan operatör Sabri Bey 
halka yaptığı kolaylıklar, iyilikler 
ve alçak gönüllülüğü ile kendisini 
sevdirmişti. Memleket haıtaneıin
den §ark vilayetlerinden birine ta· 
yin edilmesi üzerine istifasını ver· 
mişti. O zamandan beri de Ereğli 
şirketinin merkez hastanesinde o -
peratörlükte bulunuyordu. Sabri 
Bey belediye reisliğine seç.ildik -
ten sonra Ereğli şirketindeki me -
muriyetinden iıtifa etmiştir. 

Sabri Beyi ıhalkçı bir zat tanıdı
ğımız için aöyliyeceğimize yaza -
cağımıza kızmıyacağını ikazdan 
memnun olacağını biliyoruz. Be -
lediyeye ait yazacak, ıöyliyecek 

laflarımız soldur. 

Operatör Sabri Bey bugün, borç 

lu ve parasız bir belediyenin batı· 
na geçmiı bulunuyor. Onun kuv -
vetli idare kabiliyetinin az zaman 

içinde bu bozuk itleri düzeltip yo· 

luna koyacağına eminiz. Çok yo -

rulacak, çok uğratacak, fakat ni -

hayet muvaffak olacaktır. 

Fırsat düştükçe yana yakıla 

bahsedegelmekte olduğumuz Zon
guldaktaki hayat pahalılığını nor -
mal bir hadde indirerek halka bi-
raz nefes aldırmak için ondan en 
büyük ve esaslı faaliyet bekliyo • 
ruz. Zonguldakta dükkan icarla -
rındaki ağırlık ve sairenin de ıe -
birdeki hayat pahalılığına mühim 
~birer sebep olarak ileri sürüldüğü
nü unutmamak, bunlarla da müca
dele ederek kira ücretlerini mut -
laka indirmek lazımdır. 

Bunun üzerine arabacı azılı bey 
trirfn böğrüne bütün kuvvetiyle bir 
YWnrult yapışhrımıt ve hayvan dur
ınuıtur. 

mıı.. Fakat, nedense sonra itte - tadır. Taze üzümün okkası 40, in
tememiş. Sahilde, ihracata çok cirin 20 kuruştur. Sebze bu sene 

elvcritli olan ve zengin olduğu ri- pek mebzul ve ucuzdur. 
vayet edilen bu madenin işletil • Şehrin en mühim ihtiyaçların -
mesi memleket için hayırlı ola • dan olan ıu meselesinin de kuvve-
caldır. Tren çarptı, uyuyan çocuk de~ file geçeceğini itiliyoruz. Be-

Balık ve kömür gibi iki zengin yaralandı ! nim bildiğime göre şehire su, Ko -

Mecidözü içilecek 
suya kavuştu 

ticaret membaına malik olan bu Blıkesir civarında Harta ile kak su denilen mevkiden getirile -
güzel köyün İstikbalinin parlak o- Kırkağaç istasyonları arasında bir cektir. Duyduğumuza göre Asma 
lacağı muhakkaktır. 1 l · · 1 . . tren k,.zaaı o mut, on ıkı yaı arın· ocağın yakininde çok güzel ve kuv 

Koy denızın kıyısında, etrafı d b. cuk lzm· d 1 tre . a ır ço ır en ge en -
Mecitözü (Hususi) - Kasaba- arızalı ve yüksek dağlarla çevrilı. . it d kal k v lt ' . . . . nm a ın a ara agır sure e 

l'llıza gelen içme ıuyunun yolları 1 Gecelerı Mıdıllı adasının ışıkları I t 
bo .. .. .. Sah") k d lA 'f yara annut ır • • zuk olduğundan su içilemiyecek gorunuyor.. ı o a ar atı -
bir haı.tc bulanık gelirdi. Çok ki- ki .. Güzel ve büyük evleri olan 150 Kaza köylü çocuğunun başını 
reçli olan bu suyı.ı içmenin doğnı evlik köyün halkı çok nazik cana tren yolun a koyup derin bir uyku
olnıadığı doktor !"<lJ.OTile nnlaıı1 _ yakın bir zat olan köy muhtarı; ya daldığı bir sırada vukua gel· 
hııftı. köy yolundan, köyün her şeyinden miştir A 

23 _. k h ft d bel o ·kadar güzel bahsediyor ki .. Yo· · Çocugvun yaraları ba•ından ve ... ııan çocu a asın a e- l ı -s 
diyey "d kt 1. ki "' un ne suretle daha iyi hale konu- kolundandır ve oldukra tehlikeli-e 11 en me ep 1 çocu ar ı· 1 b"l v• . . . 3' 
çilecek b. d . . t . a ı ecegını bat miıhendıs bey vu- dir. 

ır yu um t~mız ıu ıı erız,, k fi k d"l"I 1 cij l · · I h l b~ .. u u ıurette ve açı ı ı e an attı. 
m eıını taııyan ev a ar uyuz- K'" .. "ht. l d" 1. Tren kazasından sonra Kırka -d t l oyun ı ıyaç arını ın ıyen va-
e~·;'ım" ar. li Bey onlara cevap verdi. Köylü - ğaç müddei:ımumisi gelinciye ka-

ı ayet belediyemiz bu iti hal - ler bilhaaaa yaban domuzlarından dar kaza mahallinde kalmı§ ve 
!etti· avr k · · b. b l k "k· k ..._, 'f - ı ve ço ıyı ır ıu u up çok tikayetçi,bu hayvanların vurul anca ı ı saat teahhürle hare et 

bara getirdi, çeımelere tevzi ması, et veya konserve olarak satıl edebilmiştir . 
etti. maıı çareleri dütünüldü. Eskiden Kazazede çocuk lzmire giden 

Belediyenin gösterdiği gayreti yalnız zulüm için gelen memurlan, posla treniyle Manisa hastahane -
~dir ederiz. adını güç duydukları valiyi arala - l sine götürülmüıtür • 

vetli bir su vardır. 

Bu su da bir defa tahlil ettirile
rek iyiliği safiyeti tahakkuk ettir • 
diği takdirde Aıma mevkiden ıeh
re su isalesi daha ucuza mal ola -
bilir. Çünkü Aıma ocağı Zongul -
dak şehrine nazaran daha yüksek
tedir. Orada ve tehirde yaptırıla -
cak birer büyüce~ su deposu ile 
dört kilometrelik boru ve döteme 
sayesinde su meselesini on bet yir
mi bin liraya mal olabilir. Halbu
kiKokak suyunu ıehre getirmek 
için 70 - 80 bin liraya lüzum ol -
duğu tahmin ediliyor . 

Yeni belediye reiıimizden az 
masraf sız ve halkı ezmeksizin de -
vamh muvaffakıyetler bekliyoruz. 

ilyas Rami 

iki cinayet 
Samsunda Hançerli mahalle.in

de oturan Aksi Sada matbaası mü
rettibi Mehmet Hlimi Efendiyle 
gene ayni mahallede oturan tütün 
inhisarı idaresinde kitip Saımun• 
lu Hasan oğlu Cemal Bey ıokakta 
biribirleriye kavga etmitler, kavıa 
ilk safhasında hafif geçmit ve bi
ribirlerinden ayrılarak yallarına 

devam etmitlerdir; fakat bir müd· 
det sonra her naaılıa tekrar kartı• 
latmıtlar, bu ıefer katip Cemal 
Bey bastonunu kaldırarak müret • 
tip Ali Efendiye hücum etmek is
temit, bunun üzerine mürettip Ali 
Efendi tabancasını çekerek Cemal 
Byi batından yaralıyarak öldür • 
müıtür. .._, 

Mürettip Ali Efendi, itin böyle 
korkunç bir netice aldığını görün
ce kaçmıthr. Muayene neticesin • 
de Cemal Beyin aldığı kurıunun 
yet gecesi zabıtanın ııkın ıh11hah 
tesiriyle öldüğü anlatılmış, cina • 
yet gecesi zabıtanın ııkı takibi ne
ticesinde katil Ali sabaha kartı 
yakalanarak adliyeye verilmittir .. 

aMktulün kardetleri, Karaper
çin köyünden Muıa ile kardeti 
Mehmetten fÜphelendiklerini söy
lemişlerdir. Müddeiumumi bu iki 
kişiyi isticvap altına almıttır. Tah
kikat devam etmektedir • 

Kardeşini vurdu! 
Gönende iki kardeş 

arasında kanlı bir kavga 
Gönen, buradak iki kardet ara • 

sında bir kavga çıkmıt ve bunlar • 
dan birinin ağır ıurette yaralan • 
maaile neticelenmi,tir. 

Kavgacılar Gönenin Pilevne ma 
halleıinden Ahmet oğlu Mehmet 
Rli ve Halil kardeılerdir. Mehmet 
Ali büyük Halil iıe küçütkür. E • 
hemiyetsiz bir meselenin sebebi • 
yetaiz bir meselenin sebebiyet ver• 
diği anlatılan kavga evveli ajıa 
kavgası ile batlamıı sonra büyü • 
müt, iki kar det tokat toka ta ve bir 
az ıonra da bıçak bıçağa gelmitler 
küçük kardeş daha evvel davrana• 
r3k bıçağı ağabeysinin kaaıima 
saphyarak zavallıyı yere ıenniıtir. 

Mehmet Ali Efendinin yaruı 
ağır olduğu için hemen Bandırma 
hastanesine kaldırılmı§tır. 

Halil kardetini yaraladıktan bir 
az .sonra jandarma tarafından tu • 
tulmuştur. 

lskilip -Çangın yolu 
Çorum mebuslarından İımail 

Beyle Nafia vekaleti vilayetler tefi 
mühendis Hıfzı Muhtar Bey, Çoru 

ma gelmiılerdir. İskilip - Çanıın 

yolu güzergahındaki ihtilafın hal· 

li için mahallinde tetkikat yapacak 
lardır . 

Konya sergisi rağbet 
gördü 

Konya, 25 (A.A.) - Konya mil 
li sanayi sergisi açıldığı günden • 

beri pek büyük bir rağbet ıörmek• 

te kaza ve köylerden gelen binler

ce halk ve tüccar 
etmektedir. 
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~?-~~!~~!.-~~ Hususi hastaneler hangi hüküm-
Nezaket 
Yahu! 

Hayal 
Peşinde! 

Belediye bu işlelere de 
alakadar olmalı 

Taksim - Yeni mahalle ara • 
anada itletilen otobüslere, Boğaz· 
içi ballanın göaterdiği rağbet mu· 

kabilinde görülen intizamsızlık ve 
idaresizlikten tikiyet edilmekte • 
dir. 

Bu intizamsızlık ve idaresizlik 
1811&yyen zamanlarda Te (a.ra :aer
.W) tabir ettikleri ihtiyaç kartı -
_. arabaluın tahriki için oto· 
INa aalıq>leriuin istihdam ettiii 
.,...murlarm ~e bazı kondüktörle
ria yolculara kartı gösterdikleri 
kwur n Ull&Ddan ileri gelmekte· 
dir. 

Camarteıi akpmı .u.a1 22.30 da 
T&Mimdea Yeni mahalle,e hare· 
.Jrat etmeaj li&ım aelea otohüa sa
at 22.10 da tamamne dold.iu hal-
ele otobüs hareket memuru tarafın
a-.. kaldınlmıyarak hareket saati 
Wetlirilmİ!tİr. Halbuki vaktinden 
~rmi dakika, yanm aaal evvel ta
:.nıiyle dolan bir otobüı kaldı
nlarak yerine nöbette bulunan di
ser bir otobüsün setirilmesi ve bu 
atobüsüo 22.30 ~a hareket ettiril
aesi son defa kabul editmiı bir 
1ekı1dir. 

Vaktinden e-nel hareket eden 
ıohls te ba mretle (ara aeniei) 
• ~pmlf olmaktadır. Cumartesi 

-aktamı ne, dolan otobüsün yanın
• 011 ld!i &eklemekte olmasına 
raimen bir otobüs daha hareket 
e~rilmemiı Ye bu bekliyenler sa-
11.t 24.30 da yaııi iki aut sonra 
bt\reket edecek ıon otobüsü bekle
lr~e icbar eclilmitlerdir. 

Koncl6kt6r1erin - Pek az müı
ı.raM,.le - halka karp lmRan • 
dıldarı li•D da dikkate liyıktır. 

Bir miaal: 

Çarıamba aabahı Taksimden 
8.10 hareket eden biriaci otohü
fe, nizami yolaı adedi ta.,.m ol
dui• halde koadölrtör keyfi için 

dki yolcu daha almıp .. Ba yolcu-
1,rayalsta dunıyorludı. MeTm ni
-- riayetaizliji kili deiilmit 
Pi yeladan da raluıtsa ebnefe 
..,..,_ eden k bndükt&r hir 
lritiJik 7erde oturan bir efendiye: 

- Bir az toplan da 1'a efendi 

Dedi. Yolcu pek haklı olarak: 

- Buraıı bir kitilik yerdir. 
Cevabını verdi ve aralarında 

j51le bir muhaırere bqladı: 
- Babanm yeri dejil ya, bml

daJJYer ! .. 
- Paramla gidiyorum, benim 

~.tıınıdir. O efendi de orutursa 
l.en rahatsız olurum. Çünkü bu· 
tur bir tdılll'k yerdir. 

- O kadar rahatım arıyorsan 
.,...obile bin!. 

- O da, ıizin •azif eniz deiil. 
- Ben vazife falan bilmiyo 

,.... Vay ok.la vay •• 
Bir kitilik yerde oturan efendi 

litecaviz biletçiye karıı fazla sö
llzmntuz buldu, ayakta duran 

endi de oturmaktan vaz gecti. 

lere tabi olacaklar ? 
Teşkilat ve vazife - Fiatların vekaletçe tasvip edilmesi Kudüs müftüsü 

fırıldak çeviriyor y atakların sayısı - Laboratuvarlar 
Hnstlsi hastaneler kanunu vilfı - 1 ya kadar olanların iliçlarını naaıl 

yete tebliğ olunmuştur. Hrnmsi has ' a!acakarı, hastanenin yerinin şe~ · 
tanelerin tarifelerini ve açılma re uzaklığına göre, Sıhhat ve tçtı -
sartlarım, teşkilatım, vazifelerini, mai Muavenet vekaletince tayin o· 
~ezai hükümleri tesbit eden ka - lunur. Bütün hususi hastanelerden 
nun 49 maddeden ibarettir. Bu mü yatak sayısı elliden fazla olanlar 
esseselerin teşkilatına \'C vazifele- bir eczane ile lüzumu ~ad~r ecz~cı 
rine ait kısımları neşrediyoruz: bulundurmak mecburıyetındedır -
Huıusi hastanenin mes'ul bir mü ler .. Hususi haataneleTden bedelle; 

dürü buhmur. Bu miidirün Tiirki - dıtarıya ilaç verilmesi yasaktır. 
yede aanatini yapmaia izinli Türk Her husuat h~ltaned~ .yata~ sayı 
hekim olmuı ıre ikisi lıutanelerde sına uygun ıekılde sennyat labu • 
olmak üzere en atait bet yıl Türki- ratuvarı ve arıtma etüTü, Terem~ 
ede hekimlik etmİf 9'e yahut dev- natoryom1arında her türlü tethıı 

ret meslek memurluklarında çalı9· yapacak kuvvette bir rönt~en ci~a: 
_., bulunmau,, herhaaci bir MIÇ - zı, cerrahi ve doğum amelıyelennı 
tan dolayı ajır hapse •eya teref ve yapan hastanelerde muntazam. a -
haJsİJetİ bozan mçlv yüziiııden me1iyathaneler bulunur. Bu tesısat 
jaapee mabkGm olmaması l&zım bulunmayan hastaneler hasta ala· 
dır. r.ıazlar. Verem aanatoryomları, do· 

1219 mımaralı kananda p.teri· ğum ederi ve bu1atıcı hatalıklar 
1ea (Ali ha71iyet divanı) kararile kabul edenlerden baıka h~"a! 
11111Yakkaten 18ptjain icratı yuak hastanelerde, yatak ıayısı yırmı 
edileli hekimler bu yuaim sürdü- beften nokıan olduju ve yakının· 
iü uman iıein:le lıaıtanelerde mes' da ıehre ait temizleme ist~yon~ 
•ıl müdür ol•DMZ· bulunduğu halde, arıtma etuvlerı 

Hakiki phıslardan aayri.Je ait bulundurmak mecburi değildir. 
olan hHtwlerde mali busuatı te H usuıi hastane binalarının tah • 
min 'ft idare tarzlarını murakabe ıiı edilecekleri itlere ıöre ne gihi 
etmek üzere me1Nap oldukları le· vasıf ve ıartlarda olmaları lazım 
ıekkülier tarafından tayİD olunan geldiii bir nizamname ile tayin e-
idue ileyetleri baJunur. dilir. 

Mu .. _,_ ____ ,. -1-'iy:a ma- ı . d 1..a•'k b 
.......-..ı --- .... ~ Doium ev erın en ~ a uau· 

Jiülerinin ••Jbafua Ye tedawiaine ıi hastanelerde hastalar için yatak 
Teya çocuk baltalara ve yahut do- sayısı en atağı ondan az olamaz . 
jUI 7U'dımlaruaa mahauı buauai Ruhsatı kağıtlarında yazılı yatak 
haıtanelerin ıaüdürii meı'ulleri sayısının arttırılması Ye ualtılma
b•nların her biriae ait tebabet ı•- 91 ve bastaaenia bqka bir yere ta• 
beler.inde, ''erem ıanatoryomları • tınmaıı Sıhhat ve içtimai Muave -
nın müdürü mel'u1leri de emrazı net vekaletinin müaadesile o1ur. 
dahiliyede birinci sınıf miitehaıııa 
tabip olurlar. 

Husuıl ltastanel«, al mala me -
zun olduktan ha1ta1ar için bu bas· 
talana iateclikleri hekimleri dava -
te ve tedaYİAİa bu hekimler taraf uı 
dan yapılmasını kabule mecbur • 
dur1ar. Eier hastalar hariçten he -
kim setirmek arzu ve talep etmez• 
lerse haıtaneler bu vazifeyi biriMi 
ıınıf muvu:zaf mütehaıııt tabiple· 
rine tevdi ederler. Bu mütehassıı -
lar bakıluıaaı kendilerine tevdi edi· 
len hastaların tedavisinden mes'ul
dürler. Birinci sınıf mütehusıs 
uıe.s'ul uıüdür1er, kendi ihtiısa ıu -
heleri mütehassubjını da üstlerine 
alarak yapabilirler. 

Yirmi yatakh;ya kadar olan hu • 
ıuıi hastaneler basta bakıcılardan 
ve diler i~ler için kultandan adanı 
lardan baıka bir ltaıta bakıcı ~m
tire (dolum evleri için ebe) kul • 
luımaia mecburdurlar. Yatak sayı 
• yirmiden fazla olanlarda en az 
ne kadar bemıire çabıtırdacağı bir 
nizamname ile tayin olunur. 

Hakiki ıahıslarla f irketlerden 
başkalarına ait olan veya ıırf hayır 
lçin açılan huıust hastaneler dıtarı 
dan gelen hastalan parasız mua -
yene ve tedavi etmek ve paraıız İ
liç vermek üzere hastaneye bağlı 
poliklinik ve diplomalı eczacı ida -
reıinde eczane açabilirler . 

ı 4 uncu madde hükmüne gir -
memit husual hastanelerden otuz 
yatakhya kadar olanlar (her Yakit 
•,azır bulundurulması mecburi o -
lanlardan başka) ilaçları tehir ec
zaneıinden alabilirler. Elli yataklı· 

ettikleri kondüktörleri halen ve li
ıanen hallcla lef?ıas kabiliyetini 
gösteren "efendi,, terden intihap 
etmesi lazımdır. 

Huıwi hastanelerin müdürleri 
hastanelerin her türlü malt ve idart 
işlerinden mee•uı 'Ye .fıastalarm f.eaı 
nt ıekilde tedaYi ve İltİlahatleriai 
temine mecbunları.... 

H111aai butaaeleie ıulMat kitıt· 
larında nevi bildirilen haatalar ka
bu: ve tedavi olunurlar. Bulaııcı ve 
.sahım hastalıklardan ait olduğu 
vekiletçe tayin olunanlar ancak 
husıui taksimat ve tetkilitı olan 
hususi hastanelere alınırlar. 

Hususi haıtanede yatan haıta • 
lar tıbbi müf&Tere 'Yey& teda•i için 
dtıardan istecliklet'i laekimleri çaiı 
rabilirler. Bu hekimlerin bulaya 
cerrahi ameliyat yapa.bilmeleri ta
babet ve tuabab 1&11atleriıain icraıı 
tarzına dair kanunun 23 üncü mad 
desi hükmüne bağlıdır. 

Hususi hastanelerde para ile ya
tan baıtalardan smıflarma ılre a
lınacak ıündelik ücretle; ikamet, 
iate ve hastalığın icaplarına göre 
yapılma11 lazıın gelen bütün bakım 
ve hastanede yapılan basit llbura• 
tuv:ır muayeneleri -ve 12 inci mad· 
de de yazılı hastanenin nnnazza.f 
mütehassıs hekimleri ücretleri da -
hildir. 

Ancak cerrahi auaeliyeler ile 
hsstanrn iatemeıile dıtarıdan çaiı· 
nlacak hekimin muayene ve tedaYİ 
parala-ile ilaç ve panıımanlarma 
aarfolunan m.Vzeme ve Röntgen 
muayenelerinin paraları ha.talar 
tarafından ayrıca ödenir. 

F aknt verem aanaloryomlarında 
::löntgen muayeneıi için hiç bir üc 
ret abnmaz. 
Huıusi hastanelerde müteha1111-

lar taraf •ndan kullanılan ve mah • 
sus kanunlarındaki vaııflarda bu • 
lunan Röntgen ve aeririyat llbura
tUTarlannda haatanede yatmıyan -

lara ait ücretli muayeneler yapıla· 
bilir. 

HusmJ hastanelerde yatan has 
talardan ımıflarma göre alınacak 
giindelik ücret Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekatetince uygun gö -
rülecek miktardan fazla olamaz. 

N e:.ır East gazetesinden: 
Kudüs r.ıüftüsü Hacı Emin El • 

hüseyni Efendi Irak ve Hindiıt~ 
ziyaret etmek üzere hareket ettı· 
Bu seyahat burada uzun uzadıY' 
mevzuu bahsolmaktadır. Müft11 
Efendinin muhalifleri onun hu se • 
yahatte muvaffak olmıyacağıııl 

Karın, göğüs ve beyin ameliyele kanidirler. Müftünün hedefi Ku • 
rile diğer mühim ameliyelerin ic · düıte tesis olunacak islim darülfi 
rasmdan evvel yapılması lizımge- uunu için iane toplamak, blil' 
len serirt tetkikatla liburatuvar darülfünunun lılam muhitlerindt 
muayenelerine ve bunların müta • alaka ile kartdanmaıını temin et• 
hede klğıtlannda tamamen teıbi- mektir. Muhalifler, onun bu iti J>a• 
tine ve ameliyattan evYel hastanın ıaramıyacağına kanidirler. 
mevcutsa bünyevi ve arızi mania • Müftü Efendi, hilafet meselesi -
larının t:ıdil ve izalesine ve bir an ni de uyandırmıya çalıpcaktır. <>' 
evvel ameliyat yapılması icap eden nun buna da muvaffak olacağı dl 
vak'atarda serin tetkiklerin ve ta- "a çok tüphelidir. Hatta müftü
buratuvar muayenelerinin tehiri 1 nün taraftarlanndan çokları bili 
sebeplerjne vesaireye ait hüküm· bu kanaattedir. Çünkü hillfet-' 
ler 21 inci maddeye yazılı nnam - ıelesi ıönmüt bir haldedir. Ve hiıf 
name ite tayin olunur. bir lc:imıe bu mesele ile mefpl ol-

Haatalık icabı veya batka sebep mamaktadır. 

)erden dolayı meı'ul müdürün veya Haber verildiğine göre sabık tli 
tedavi için tabibin talebile busu • div Abbaı Hilmi Pata Hüseyin • -
ıi hastanelerden dijer hastanelere bat nizamına müracaat elmit -ff 
kaldU'ılan hastaların iıimlri ve kal sabık halifenin namzetliğini mü -
duma sebepleri ha.1ta kaldırıldık· dafaa etoıittir. Fakat bu rivayet• 
tan sonra yirmi dört saat içinde ler de bir takım uydurmalardaO 
meı'ul müdür tarafından hükumet ibarettiT. 
tababetine yazı ile bildirilir. 

H•ui 4aamnelere ruhsat kiiıt
wmda yazdan puuız yatak ayı
.. kadar w z•man paruız buta 
bh.l Ye ba butalar kabul edildik 
leri unıflara söre prttaki puah 
llMtalar aiıbi iNimamla tedaYi o -
hmur. Param kabul olwuua hasta-

iv kendi armlarile dqarmn da
•et .,,_eak tal.iplere ait ücretler 
dm batb Wr para •fl.7• bqka bir 
ıey vermiyecekleri gibi kendileri • 
llİa •eya veli •• ıvuileriain yazdı 
IDUYafak•tleri olmabızm paralı 
kıema kaldırılamazlar. 

Huwl butaıaeler ibtiw daire • 
leri içinde bulmwı ve resmi ma -
kamlar tarafından para ile tedavi 
edilmek üzere ıönderilen hutala
TI alır Ye tedavi ecl«ler. Ani bir 
arıza veya kaza neticeaincle müsta 
Cfden tedaYiye muhtaç olan tah11· 
lamı buuel butanelere müracaat 
•eya nakillerinde hutanece der • 
hal acele tedavilerini yapmak mec 
baridir. Sanlardan fakir olanlarm 
yatmlarak tedaTileri lizımsa has
tanenin paraıız kısmına yatmla • 
J"ak tedavileri lazımsa hutanenin 
parasız kısmına alınır. Paraıız ya
takları olmıyan hastaneler bu fa -

kir hastalan nakilleri kabil hale 
ıelinceye kadar yabrılarak tedaTi 
ederler. Bu suretle yatırılan fakir 

hastalara ait ıündelik tedavi ve 
iliç paraları o yerin belediyeaince 
ödenir. 

HulUli hastanelerin fenni Ye ida 
rl muameleleri ve her türlü ahi 
tartları Sıhhat ve içtimai Mua•e • 
net Tekiletinin murakabeıi altm -
da olap, lüzum görüldükçe Sıhhat 
ve içtimai Mua•enet müfettitleri 
Te müdürleri, kazalarda Hük6met 
tabipleri tarafından teftit Te haıta 
nenin her türlü vesikaları tetkik o
lunur. 

İnkılip lisesinde bir 
hadise oldu 

inkılap lisesi son amıf bakalor
ya imtihanlannda bir ltidise ol -
muttur. 

Kiınya ZÜJJJreıi imtiha,ımıa ıir 
18 ta1ebeden ancak 2 ıi üçer nu 
ra atarak orta derecede ıınıf geç -
nnıterclir. Diterleri anmlffak ol., 
mamıılardır. lmtihanm MYriui t~ 
tikeli gören muallimle mümeyfİI 
arannda bir münakqa 1'atlamst 
hö,te gidene 50 - 55 ki!ilik anıl' 
fın hepsinin döneceğini muallim İ" 
fade etmittir. Münakafanın bnyü • 
mesi üzerine vaziyetten mektep i' 
dareıi haberdar olarak meseleyi 
vaz'ıyet etmiıtir. Mektep idar.,.l 

iti Maarif Vekaleti Umumi Müfet' 
titliiine bildirmeyi lüzumlu ıörl' 
rek müf etlitlije mesele ihbar edi~ 
mittir. Bunun üzerine mektebe.~ 
len Umumi Müf ettit Harun Retil 

Bey tahkikata batlamıı ve imtW." 
na devam edilmiyerek tatil edil -

memesini emrelmiflir. Bu zümre' 
nin imtihanı Temmuza tehir edil 
mittir. 

..1 

Sünnet düğünü 
Hililiahmer Cemiyeti Kadrk81 

ıubeai tarafından her .tene yapd
makta olan sünnet düiünü bu ~ 
ne 10 ağuıtoe 1933 pe119mbe ıil' 
nü yapılacağından, kayit muaml' 
lelerini yaptırmak üzere, çoc 
velilerinin, cumartesi, pau 

ve pertembe günleri saat 10 d 
12 ye kadar Kadıköyde kum 
taki cemiyet merkezine müraca 
at etmeleri. 

Göz Hekimi 

Dr. S. Şiikrü 
Birinci Sınıf Muteha••• 

T eftit neticesinde görülen nok -
sanlar, kanuna ve nizamnameye 
aykın haller ve hutaneler mesaiıi-
nin cereyan turetleri nrilesıesenin j Babı41ı ~Ankara caddesi No. 601 

teftit defterine teftişi yapan tara· 
fınJan kayıt -ve imza ve ayrıca ya· içtimai Muavenet vekaletine 16' 
zılacak teftit raporu da Sıhhat ve deı·ilir. 





Türkiyenin ve bütün dünyanın en leziz ve en nefis yağı alemşumul marka 

·a 
~ 

Hastalıklarda şerbet gibi içilir. Yemeklerde salatalarda, tatlılarda nefasetine payan yoktur. Tam okkası 60 iki kiloluk şişesile 100 kuruş 

lstanbul Tramvay ŞirketiEvkatTarifesij9!!!~~~~~~ 
1933 Senesi haziranın 26ıncı gününden i 
itibaren ilanı ahire kadar muteberdir 1 

No. 
Fasıla ilk Son 

HUDUT HAREKET dakika hareket hareket 
saat saat 

1 

{ Şişliden - Tünele 
_ı_o_.Ş._it-.l_i ;:-_T_ü_n_el __ Tünelden - Şiıliye 

.. 'Kurtuluıtan • Tünele 
11 Kurtulut - Tunel l Tünelden _ Kurtuluta 

f Harbiyeden - Fatihe 
12 Harbiye - Fatih l Fatihten • Harbiyeye 

3-6 5.40 24.1 o 1 

7 6.01 25.35 ' 

21.30 23.50 i 1 

20 21.50 24.15 ı 
6-8 5.58 24.45 
12 6.04 24.20 

ipekli kumaş 
kenarında 

iPEKiŞ 

f Maçkadan - Tünele 14 Maçka - Tünel \Tünelden - Maçkaya 

15 T k . s· k . {Taksimden • Sirkeciye ... a ıım - ır ecı s· k 'd Tak . ~ ır ecı en • ııme 

j 
1) 

ırnı ·-... 
16 M ka _ Be azıt { Maçka dan • Beyazıda 

aç Y Beyazıttan - Maçkaya 

20 

7 
9 

5-8 
13 

22.20 
22.40 

7.00 
7.22 

6.00 
6.33 

24.00 
24.25 

20.09 1 

20.31 

22.06 
21.57 

r4~ 

PIEMİI 

markası 
güzellik ve 
sağlamlık 

garantisidir 

Kenarında iPEKiŞ markası 

bulunmıyan kumaşlar 

iPEKiŞ'in değildir. 

en. 8 6.44 20.12 M ka E . .. .. { Maçkadan - E. önüne - aç - mınonu E Ön" d M--ı.. • un en• ~aya 14 

7 
9 { 

Şitliden - Sirkeciye 17 Şitli - Sirkeci Sirkeciden • Şitliye 
1 

Tab' Aba {Taksimden .. Akaaraya 

7.12 20.40 

6.58 19.56 
7.12 20.28 

7.07 20.10 

SEYRiSEF AiN 
Meıkezl tdaresiGalata köpril ı aşı 8 2623 
ŞubeA. Sirkeci Mühürdar zade Han 22640 

[ 1 Devlet Demlryolları llAnları 
Banliy6 tipi mak&1 g6bekleri ve teferruatının kapalı zarfll 

mOnakasası 2/ Ağuıtos/933 çarıamba giinü aaat 15 te idare bİ' 

- un - ray l Abaraydan - Taksime 12 

7-9 
12 

19 Kurtul _ Be ıt { Kurtuluıtan - Beyazıt& 
Uf yaz Beyazıttan • Kurtuluta 

9 
ıs 1 K~ Em' .. .. { Kurtuluıtan • E. Onüne 

- Uf= ınonu E.Önünden • Kurtuluta 

· ,, • E. Onüne 1 
B. Tattan - Bebeie 

·ı· 22 BeL-k _ Em' .. .. Bebekten • ,, 6-1 O 
iıılill ue monu lEminönünden • Bebeğe 15 

Bebekten. B. Tata 
E. Onünden • ,, 

l
l 23 Ortaköy-Aksar f Ortaköyden- Akaaraya 10-15 

..... --.-..-.. .... ......_,;;;;,;;a~y l Akaaraydan. Ortaköye 20 

7.07 20.10 

6.00 21.22 
6.45 22.07 

6.50 2'J.04 
7.21 20.35 

5.28 
5.38 
5.50 24.00 
5.58 24.05 

24.43 
24.37 

5.50 20.45 
6.34 21.29 

34 Betiktaf _ Fatih ( Betiktaıtan • Fatihe 
.;.,;..;;;.,;;..1._iiıılıllıılııı_~-----.-( F athiten • 8. T ata 

9-12 6.30 20.37 
14 7.12 21.19 

lzmir • Pire - lakenderlye 
Poataaı 

EGE 
27 Haziran Sah 11 de 

Trabzon 1'ostuı 

CUMHURiYET 
28 Haziran Çarıamba 18 de 

Galata rıhtımından kalkarlar. 
(2911) 

Mütekaidin eytam ve era
mili idarenin Haziran 933 ma· 
atları 24 - Haziran • 933 den 
29 • Haziran • 933 taribioe ka· 
dar verilecektir. Behemehal 
mOracaatları. (2892) 

::::::::-.::ı:::::::::::::::::::::::::::::::::aa:m:: 

Ü 1 32Topkapı-Sirke•;i{~;:~=--:~=~ea 6-l3 ~~ 23.52 la ~11"1~~ 
..... ......,.,._.......,,.. _____ Sırkecıden -T. kapıya 15 6.16 24.22 ·-· ---ı 

'i T. kapıdan - Akaaraya 24.52 ö KARADENiZ POSTASI .; 

l { Akaaraydan- Y. kuleye 5.45 - •• E 
ırnı 33 Yedikule- Sirkeci Y. lculeden. Sirkeciye 6-14 5.45 23.55 u0 rzurum il• 

-

] Sirkeciden· Y. kuleye 16 6.18 24.27 
j Y • kuleden • Akaaraya 24.58 O vapuru p rte • ıi 

{ 

Akaaraydan- E. kapıya 5.22 ıı= 26 Haziran aza Si =ı 
37 Edimekapı- Sirkeci E: kap.ıdan ·Sirkeciye 6-8 5.45 23.56 günü akpmı Sirkeci'den hare- 1 
___ .._....,......., __ Sırkecıden • E. kapıya 15 6.14 24.24 5. ketle(Zonguldak, inebolu,Ayan· ı 

E. kapıdan • Akaaraya - 24.52 p cık, Samsun, Ordu, Giresun, 
------------------------DT~~s~m~n~~; 

Nafıa Vekaleti Sahnalma H azimet ve avdet edecektir. :I 
Ü Fazla tafsilAt için Sirkeci p 

Komisyonundan : ·u~· Yelkenci Hanındaki acentaı.- q 
:: ğına miiracaat. Tel : 21515 il 

50 adet ~rmal bat vagonet demir alcsamile ba vagonetlere H • .:.:n::=:-.:1::::::= (4822) ı=:s::sı::a::::!! 
maktazi 200 adet p:r:nç yatak pazarlıkla ve takas kaydile ıatın 

nasında yapılacaktır. 

Fazla tafsillt Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde onar ~ 
raya satılan şartnamelerde yazılıdır. (2768) 

650 ton yerli kok k&mllrünlln mDnakaaası 12 • 7 • 933 ta 
hinde Ankara'da Devlet Demiryollan itletme Umum MOdUrl 
ğOnde yapılacaklar. Tafıillt beıer liraya Haydarpata ve Ank 
ra'da idare veznelerinde ıatılmakta olan tartnamelerde yazı 
dır. t2875) 

t - Asıarl 10 kiıilik TOrk ve ecnbi izci ve sporculara, • 
bulmak Ozere ıeyabat edecek ırıatlara, 

2 - Bil6mum mektepler Ye birlikler, Turing klOpler, emelli 
memleketlerdeki seyahat tirket Ye acentalan tarafından terdt 
edilen tenezzüh veya tetkik ıeyahatlerine ittirak edecek aar,.t 
25 kitilik gruplara, 

3 - Haydarpıtadan F evzipafaya veya mlıtekabilen srlde~ 
aıgarl ~S kiıilik •eyyah gruplarına esaa ~arifeler ftzerinde~ ~ 50 
tenzilib, 

4 - Belediyeler, Halkevleri umumi menfaatlere hadim e*' 
miyet ve birlikler, mesleki birlik Ye teıekkilller, resmi ve ıa~rl 
resmi mOeueseler "bankalar, fabrikalar gibi,, tarafından tert•P 
edilecek seyahatlere ittirak edecek 25 kitilik yolcu gruplara i~ 
es11 tarifeler üzerinden % 40 tenzillh havi 57 numarala buıutl. 
tarifenin · J • T t.mmuz • 933 tarihinden itibaren tatbikine baılan•" 
caktır. iıtaayonlara asılan ilin varakalaranda tafsillt ve ıer 
ya11lıd1r. (2878) 

8 - 1 O adet ray otobOıUnOn kapalı zarfla mDnakasaaı 5 • A 
toı. 933 cumartesi gOnO ıaat 15 te idare binasında yApılacakl 

Fazla tafaillt Ankarada Malzeme Dairesinden ve Haydarpr 
ıada Teselltim ve Sevk MildUrlDtOnden bilAbedel temin edile 
lecek ıartanemelerde yazılıdır. (2834) 

Kadıköy ve bavaliıile Oıküdarda ikamet eden memur 
m6ıtabdeminimizden baata olanların evlerinde muayenelerine 
decek hekimlerimizin nakil vasıtasına tahıiı edilmek Dzere 
otomobilin pazarlık ıuretile kiralanması ve mUnakaaanın 8 Te 
muz 933 Cumarteıi gOnU ıaat (15) te icrası kararlatbralmlfhr· 

Talip olan otomobil ıahipleri ve tof6rlerin farlnameyi 6 
renmek üzere Haydarpaıa iılelme Müfettişliği dairesine m 
caatları ilin olunur. (2924) 

alınacaktır. Pazarlık 16 · 7 • 933 tarihine mOsadif pazar gOnft 
.. at 15 te Ankarada Nafıa Vekileti Sahnalma Komisyonunda 
yapalacakhr. Pazarhga ittirak edecek talipler cari seneye ait ti
caret odaıı vesikasile "300,, liralık teminatı muvakkatelerile ay
nı ,an ve uatte komisyona m6racaat etmeleri Jlumdar. 

ZA Yl: Kadıköy onuncu ilk mek. 
tebinden almıı olduium tahadetna -

meyi zayi etmi, olduğumdan huk- inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
mü yoktur .• Kadıköy Aci Badem Ne ikisi "l 000,, biner ve yirmi yedisi .. 500,, beter yilz kilol 

Talipler bta husustaki ,artnameleri Aakarada Nafıa VekAleti 
Un11m dairesinden, lıtanbulda Haydarpaıada inıaat Tesellüm 
Ye muayene memarluğandan tedarik edebilirler. (2920) 

cip Bey sokak 12 numaralı hanede olmak üzere aleni mOnakaıa ile "29,, adet yerli malı baıkOl 
sakin Fahrettin (490l). tın alınacaktır. 

Sahibi, MEHMET ASIM Taliplerin, f8rlaameyi ı&rdnkten ıonra "% 7,S,. teminatl 
Neıriyat Müdürü: 1. Safa rile beraber "15 .. 7 • 933,, cumartesi ınno aaat "14 lll,, ta 
VKIT Matbauı - latanbul latada Mnbayaa komiıyonuna mürac•atlar1. (2838) 

'vSüt F f ti An:Zre os a ı ark Malt Hulisası Kullanınız. S itUoDıl 

tırar. Çocu a n ke• 
rini kuvveUeadir~r· 


