
Kalp 10 kuruşluk 
uraa,27 (Hu•u•t) - it banka•• vez
arı Kemal Bey tarafından bugUn 

.. ip bir 10 kuru9luk meydana ~ıka· 
"'"''" •llrmek l•tlyen yakalanmı9t1r. 
l°•hklkat yapıhyor. 

Bir taraftan Londra 
konferansı 

Diğer taraftan silahlan bırakma 
konferansı müşküllerle bocalıyor 

18 111ca Yd • Sayı: 6556 Tahrir Telefonu: 24319 Çar9amba 28 HAZIRAn • (' mca .,. > • 1933 idare Telefonu: 24310 

Hükumet Telefon 
şirketini sabn 

almalı 

/ngiliz Başvekili Digor ki : 

Konferansın tehiri 
kat'iyyen caiz değildir 
"Son baharda vaziyet bugünkünden 

çok daha fena olacakbr ,, 

CİZVITLİK 
Esrarengiz dinin, esrarengiz 

müessisi lnyas Loyola 
Kimdir, Nasıl Yetişmiş, Neler Yapmışhr 1 

Bu ~ok merakh ve fatllacak hakikatlar1 
YARln " v A K 1 T " ta OKUYACAKsınız •• 

Bulgar Yeniçerileri 
Komitecilik ve zorbalıkla mücadele 

Alınan fevkalade tedbirlerin bir kısmı kaldınldL Bu 
mücadele Bulgaristanın nüfuzunu artbracak 

·bir teYdir. Bulgarıtanda bükamet 
içinde hükUnıet teşkilatı kuran kO' 
miteciler bu memleketin yabus 
dahili nizamını bozmakla da kal • 
mıyorlardı. Ayni 7Nnanda Bulp • 
riıtanı en yakın doıtlarmdan uzak 
lqtıracak tatkınlrklarda buluma • 
yorlardı. Resmi Bulgar hüfmmeti. 
nin hariçte ve dahildeki nüfuzuma 
kıran bu hal bu memleketin ,.. • 
sek menfaatlerini teblikeye 
ruz bırakıyordu. Onun için Muta-.. 
nof hükumeti komiteciliğe ve Hr

balığa kartı mücadele açmakla çok 
isabetli bir harekette bulunmuftur. 
Bu hareket ile elde edilen ve ediJe. 

Mtlftıerl - Dmaek pnoadaa tlka,et .. '111 • 
•em-De-as IJ'le JDI ? 

Paboll - N...ı ol••• B.,.ı.. Yeclltl ;ı•dtw"ta 
delll de .. dece prHDlardaa tlllyet ...._ •lttatJe ilk...,. raetlıpnma. 



Başmakaleden Devam 

mi.kt'aıra imtiyazın şirketten alın -
muı mukııbili olaraık gene muka
velename mucibince (o/o 6) nisbe -
tinde bir paTa ilave edilirse aatın 

alma için verilecek paranın azami 
haddi tayin edilmiş olur. 

Fakat imtiyaz mukavelesi ahka
mına göre hükumetin mevcut tesi -
aatı ehli hibreye keşif ve takdir et· 
tirmek suretile mübayaa bedeİini 
tayin ettinneğe de ayrıca haldr.ı 
vardır. lhtimalki bu yolda yapıla -
c:ıık bir takdir neticesinde mübayaa 

bedeli daha aşağıya inecektir. Bu -
gün umumiyetle e§Ya fiatları dün
yanın her tarafında, hatta harp -

ten evvelkine nisbetle, ç.ok düşmi\ş 
olduğu için ekspertiz usulüne mü -
racaat etmek en doğrusudur. 

Nihayet hükumet için mübayaa 
bedelinin tediyesi de her hangi bir 
zorluk çıkaramaz .• Zira mubayaa 
bedelini karşılamak için bugün şir
ketin elinde ~afi derecede para var 

dır. Dün gene bu sütunlarda ita.ret 
ettiğimiz veçhile telefon şirketi ih
tiyat akçesi olarak bugüne kadar 
bütün ser"mayesi yekununu bulan 
bir para ayırmıştır ki, mübayaa be. 
delile karşılaştırılabilir. Böyle ol -
masa bile mübayaa bedeli olarak 

tayin edilecek paranın derhal te -
diyesi icap etmez. Bunu taksitlere 

ayırarak gene telef on işlerinin ha
sılatından nihayet he§ on sene içe
risinde ödemek te peki.la mümkün
dür. 

Huli..sa her hangi tarftan bakılır 
sa bakılıı11 ı~tanbul Telefon Şirke

tinin bugünkü vaziyetinde kalma 
ıı hem latanbul halkının, hem de 
hükGmetin zarannadır. Bu zarara 

artık bir gün evvel nihayet vermek 
laznndır. · 

Mehmet Asım 
azakaumatn&ım11 am tımnnuım n uuu ıınıummnn 

lngiliz başvekili 
diyor ki 

'(Baştarafı birinci sahifede) 

sa Maiiye nazırı ile ticaret nazırı 
buradan ayrıldıktan sonra, bedbin
lik havası, biraz da,ha şiddetli ea -
meğe ba,ladı. Esasen, Londradan 
uzaklaş~ her murahhasın arka -
ıın6an: "Konferans dağılıyor, kon 
ferans geri lca.lacak!,, şayiaları do
latmağa ba§lıyor. 

Paris mebusu M. Domniayenin 
Fransız meclisine verdiği lconfe -
ranaın tehirini talebeden takriri, 
burada duyulunca, bedbinlik her· 
kese ıirayet etti. 

Bunun üzerine M. Ramsey Mak
donald gazetecileri topladı ve be
yanatta bulundu. lngiltere batveki 
li diyor ki: 

- Konferansı yıkmak isteyen 
kimseler ve gruplar vardır. Bunlar 
şurada burada acaip hikayeler, ol
mıya&cık teklifler mınldanıyorlar. 
Her halde matbuat onların tesirin
den korunmalıdır. 

Konferans çalışmasına devam 
ediyor ve devam da edecektir. Te
hir edilmesi kat'iyyen caiz değil -
dir. Böyle bir teklife gülünür. Bu 
konferansı tam 12 ayda tophyabil
dik. Eğer son baharda toplamnz 
ümidiyle, son bahara tehir ederler 
se aldanırlar. O zaman vaziyet bu
günkünden çok daha fena olur. 
Konferans devam ediyor.,, 

Konferansı yegane nikbin ada
mı, M. Mabdonaltbr. 

Gazi Hz. ile Polongd 
Reisicümhuru 

arasında 
Almanya bir tereddüt devresi geçiriyor Ankara, 27 (A.A.) - Reiıicu.ır 

hur Hazretleri ile Lehistan reitl 
cümhuru Hazretleri araaında ~' 
ğıdaki tebrik ve tefekkür telgr•f • 
farı teati edilmi§tir: 

--·-----·-.. ·-·······-···-·---· ... ······--· ... -··-·············································· 

Dörtler Misakı da mı suya 
düşmek üzere acaba ! .. 

"Polonya cümhuriyetinin (JI 

yüksek iktidar mevkiine tekrar t' 
çilmeleri münaaehetile yürekte' 
canlı kutlulamalarımı ve §ahsi ,ç 
adetleriyle Polonyanın tealisi h~ 
kında beslediğim hisleri kabul bir 
yurmalarını zatı devletlerinden dr 

iki sefir memleketlerinde : Almanya imzayı silahları 
bırakma konferansının akıbetine bırakmak istiyor lerim.,, 

Gazi M. Kelll,I 
Paris 27 (A.A.) - ltalyanın ~ııınnrnıımııııuııırııınwnııınıııuınııııuııuınımııııunıııııııııııunrııımıııı-...ı~ re hukuk beraberliği hakkındaki Polonya reisicümhurluğıJJI' 

Berlin elçisi şimdi Romada bulun- ' Cenevrede işler 1 11-12-932 tariMi beyanameyi her - tekrar seçilmem münasebetiyle~ 
maktadır. Almanyanın Roma elçi- hangi bir §ekilde yenilemek vesile tidevletlerinin çektikleri aeviııJİ 
si de Berlindedir. Bu iki elçi İtalya Londradaki anlaşa- sini vereceğini Almanyanın um - telgraftan dolayı pek mütehaı•İ' 
ve Almanya için günün meseleleri mamazlıklar makta olduğu söylenmektedir. Bu sim En sıcak tetekkürlerimin k•' 
sırasına geçen işler, bilhassa dört iddiada doğru değildir. bulünü dilerim. 
devlet ml·--11-ı ha'-'-ında h~'1~met· Paris, 27 (A.A.) - M. Hen - R d k' lgnace Mascicıd 
lerile görütmektedirler. 

&aA ~ UKu derson ile M. Paul Boncour'un oma a ı Alman elçisinin Ber -
line geldiği zaman bu misakın aleti d 

Dörtler misakına batvekil M. görü .. meleri ve silahları bırakma Dahı0lı"ye vekı"tı· Bu sa • 
:I' ile ili§iği olan ve yapılamsı lazım r 

konferansı divanının toplanma- ı Hitler şahsen verdiği emir üzerine 
M. Fon Neuratıhi tarafından sah 
çekildikten sonra Berlin hükumeti 
bu misakın imzası hususunda yeni 
den tereddüde düşmüıtür. Çünkü 
Berlin hükUıneti dörtler misakının 

gelen bazı muamelelerden bahset- Gemlik, 27 (Huausi) - Dahili1 sı matbuatın nazarlarını gene Ce · 
mi§ olması tabiidir. Fakat Alman- vekili Şükrü Kaya B. kendisini il' nevreye çevirmiştir. Silahları ı .JI 
yanın hukukça beraberlik meselesi tikba e giden vali, maarif müdiİP bırakma konferansında çıkını§ · 
nin silahları azaltma konferansın- beylerle hükumeti, belediyeyi :ıı • olan müşküller izale edilememit _. 
da müzakeresile Dört devletler mi yaret etmiştir. Halkla konuıtu •• ve M. Henderson hiç bir netice 

kat'i surette imzasını Cenevredc 
yakında alınacak kararlara bağlı 
tutmak istemektedir. 

sakını imza etmeıi keyfiyeti ara - Bursaya doğru hareket etti. elde edemeden Londraya dön -
sında bir bağlılık vücude getirme- "" • • müştür. Bu netice kar!ısında ga- ,.. 
ğe çalııtığım iddia etmek hiç te Bursa, 27 (Telefonla) - Daı•r zeteler M. Macdonald ile hemfi-

( 
doğru değildir. liye vekili Şiikrü Kaya Bey bıı • kir olarak Londradaki anlaşama Je 

Diğer taraftan elçilerin hüku - Gene bu Fransız haberinde doğ- gün saat 13,30 da Gemlik yoliY 
ti .1 tıkl .. .. l . . mazlıkları Cenevreden gelecek! B 

1 
. . 

me erı e yap arı goruşme erın ... l 1_ .. ._1 l b' k d ru olmıyan üç.üncü bir iddia daha uraaya ge mıştır. 
A 1 . an aşamamaz ıK ar a ır at a· y k ı B "" 

vusturya meae esı etrafında cere h h' l f k . . ıleri ıürülmüttür. Bu iddiaya bakı- e i . Gemlik hududunda v· 
.... d .. l _1~ d" a va ım eş ırmeme ıcap ettı - l •rt . t d B l"tİ yan ettigı e soy enmc:ıue ır. ... 11 .... 1 ~ h 1 • . . lıraa talya hükumeti Avusturya ile mı aş ıs asyonun a, ursa va ı ' 

gı ve en a-~ı ane a suretmmın f k b l ti 
D ·· ti • k h k k i Almanya arasında çıkan ihtilafın ır a,, e ediye, Halkevi reisleri or er mısa ı ve u u silah konferansını eylüle bırak-1 ~ 

' halline zemin hazırlamak için Ber rafından kartılanmıf, Buraada e 
beraberliği meselesi mak olduğu mütaleasın<la bulu·' lin ve Viyanada bazı te.u.bbüsler - vela belediyeye gitmittir. Şükrü IC• 

nuyorlar. :I'- ~ 
Berlin, 27 (A.A.) - Berlindeki ııınınıuııınuııınııunuııııımnııııııuunımnnııı1ıııımıııııııuıııımıınıaıQIDlllllllltj de bulunmu,tur. Bu iddiada asıl _ ya Bey belediyede bir müddet kıt 

salahiyettar ıiyasi mahfiller, Roma bakımından Fransız hariciye nazı- sızdır. ttalya hükumeti, Avusturya dıktan sonra vilayeti, C. H. Fıtk~ 
deki Alman elçisinin Berline gel - rınca yapılan tefsir tarzının bu mi meselesi hakkında Berlinde hiç bir aını ve ask~ri fırkayı ziya.ret e~•! 
mesile ala.kadar olarak bir Fransız sakın Almanya tarafından imzuı· teşebbüs yapmı§ değil<lir. Zaten --cakpm mtu Dana elnıau n .. 
gazetesinin verdiği haberi sırf ha- m geciktirdiği iddia edilmekte idi. Berlinde bu yolda bir takım müda- Bbelydv_e Fahrettin Paşa ile birluı: 
yal mahsulü bir kombinezon olmak Gene ıbu haberde ileri sürülen helelerde bulunulması manasız bir e e ıye bahçesinde bir müd~e~14 
üzere tavsif etmektedir. Bu ba.ber- baıka bir iddiada silahları azaltma fCY olur. Bu kabil müdaheleler an- t~rmuşlardır. Geceleyin de cınn;; 
de Dörtler misakı hakkında küçük konferansının, Dörtler misakı im - c.ak Viyana hükfuneti nezdinde ya- rıyet köşkünde belediye tarafınd , 
itilaf hükUnıetler:inin vaziyetleri zalanmadan evvel büyük devletle- pılabilir. ' şerfine verilen ziyafete hazır bd 

Holanda parası 

Konferans mahafilinde 
endişeler uyandırdı 

Ankarada 
Bir inkılap müzesi 

yapılacak Londra, 27 (A.A.) - Hollanda 
florininin clü§mesi, ve Felemenk 
bankasının öğleye kadar gitelerin- Ankara, 27 (A.A.) - C. H. Fır
de altın tediyesi yapmak için verdi • kası wnumi idare heyeti bugün top 
ği karar, konferans muhitinde en- landı. 
dişe uyandırmıttır. Yozgat vilayeti idare heyetiyle 

Bazı bedbinler, paralan altın öl Gönen kaza idare heyeti r~isinin 
çüsüne bağlı Avrupa devletlerinin yeni seçimi tasdik edildi. 

paralarının birbiri peşine dii!eceği Ankarada bir inlulap müzeıi J...'U 
ni bile iddia etmektedirler. rulmasına dair hazırlanan teklif 

Fakat birçok kimseler de bu bed konuşuldu. Teklif, büyük inkı1abı
binliğin yerinde olmadığını anlıyor mızın büyük hatıralarını toplayıp 
lar · canlandırarak bütün nesillerin göz 

Londrada 66 Devlet 
murahhasına ziyafet 

Londra, 27 (A.A.) - Londra 
§ehri esnaf cemiyetleri dün alqam 

iktısat konferansı murahhaslarına 
bir 2.iyafet vermiılerdir. 

Londra belediye reisinin riyaaeti 
altında bulunan bu ziyafete 66 dev 
let murahhası iştirak etmiıtir. 

Birçok nazırlar ve bu arada M. 
Mac Donald ziyafette bulunınut • 

leri önüne sermek lüzumunu tat -
bike ç.tkaracak kıymette görüldü. 

Teklifteki esaslar dahilinde ge
rek kendisi tarihi bir kıymeti haiz 
olmak, gerek tarihi bir manayı tem 
sil veya ifade ebnek suretiyle müze 

nin her kısmına yarar vesikalar, re 
simler, eserler ve hatıraların timdi 
den derlenmeğe başlanabilmesi i
çin bir derleme planı yapılması ve 
toplam~ usulleri korunası muvafık 
görülmüştür. 

Bu i§in bütçesi yapılacak ve bir 
tur. derleme yeri hazırlanacaktır. lnkı-

Belediye reisinin sözlerine ce • lap müzesi için esas olan bina me· 
vap veren, M. Hymans dem ittir ki: selesi sonra konuşulacak ve teşhir 
-Hepimiz üzerimizdeki mes'uli- planı da eaas binanın teabitinden 

yetin büyüklüğünü biliyoruz. Va· sonra kararla§tırılacaktır. 
zif emiz ve hemen hemen de ıerefi ============== 
miz bir neticeye varmamızı emre • 
diyor. 

M. Mac Donald ta fU sözleri 
söylemittir: 

- Hiç. bir millet, yalnn h~m" 

hareket ederek ve aadece kendi 
m;Jli menfaatlerini dütünerek bu -
gü.n düny~da hakim olan vaziyete 
ciddi bir hal çaresi bulamaz. Gö -
rüselim •e müna.kata edelim. Öyle 

Fransız kabinesi 

Londra konferansının de
vamına çalışmıya karar 

verdi 
Paris, 27 (Hususi) - Dün gece, 

kabine fevkalade bir içtima yaptı. 
Bu toplantı çok geç vakte kadar 
devam etmit ve Londra konferansı 
mesaili münakaıa edilmittir. 

F ranaanın, konferansın akamete 
uğramaması ve meselelerin halle -
dilmesi ve milletler araımda bir 
iktııadi anlatma temini için bütün 
gayretini sarf etmesi kararlattırıl • 
mıttır. 

Yeni Universite Ankarada 
görüşülmektedir 

Ankara, 27 (Husuıi) - Darül -
fünun ıslahatı etrafında Maarif 
Vekili Doktor Reıit Galip Beye -
fendi ile görüttüm. Bana kııaca 
§U beyanatta bulundu: 

"lılahat komitesinin timdiye ka.. 
dar yaptığı duülfünuna müteallik 
bütün tetkikler ve yürütülen itler 
hakkında Avni '\'e Rüıtü Beylerle 
birlikte hergün toplanmaktayız. 

Tabiatile bu meyanda yeni üni -
versitenin kadrosu da görütülmek 
tedir. Bir haftaya kadar neticeyi 
alacağımızı ümit etmekteyiz. 

zanne.Jiyonnn ki, iyi dütüncelerle 
ve her kesin menfaatini biriıbirine 
uydurmak auretile hareket ederek 
dünya milletlerini hep birden ta -
bii bir hale getirecek yolu bulaca • 
fr:ı. 

lunmuıtur. 
Şükrü Kaya Beyin yarın s~ 

Bursadan ayrılacağı zannediliyot• 

Muhafız gücü sporculatl 
Çanakkale, 27 (A.A.)-Muhafıf 

gücü bisikletçileri dün ıaat 19 d• 
Çanakkaleye geçtiler. Sporcul" 
Eceabattan motorlarla jandarıl" 
mektebi spor klübü ve liıe id~ 
cıları tarafından karşılandılar. şe' 
hirde büyük bir istikbal yapıldı. ŞI 
reflerine belediye ve jandarıo' 
mektebinde ziyafetler tertip edil " 
mittir. Yarın saat 14 te Ezi1"1; 
gideceklerdir. Buradaki ku~,t 1 

h k 
. . f" 1 . ___ dıstJ 

spor are etı mısa ır erı nıeı--
etmittir. 

Eflatunun medresesi 
Yer yüzündeki bütün dariil~ 

nunla.rın en eski anası, Yu~ 
filosof Eflatunun akademisi idi. 

Dünkü nushamızda verdiğidl~ 
malumat ile, bu medresenin nP 
keşoflnduğunu anlatmıttık. Med ~ 
reae, ancak üç sene devam ed 
hafriyat neticesinde meydana ~ 
mr§tır. . 

Yunan alimleri ile Alman il~ 
leri mdereseyi meydana çık~~" 
için birlikte çalıımışlar ve ~ 
bir hafta evvel en eski meaıb ~· 
rın tariflerine mutabık yolla!' 
duvarlar bulunmuıtu. , 

Hafriyat devam edecek ve "~ ı 
fin doğruluğunu katiyetle iıb&l ti' 
çin bir kitabe aranacaktır. Sö; 
bir kitabe bulunduğu takdirde, 
eski irfan müessesesinin nıef~1, , 
~ıknrılmıt olduğu katiyetle _... 
tıl~caktır. ~ 

Dercetiğimiz resim Eflatoll_ldl' 
resesine giden yolu göstenıao
dir. 





iŞARETLER 

Köyde hekim 
ve milli tababet 
14 milyon adamız. 
11 milyonumuz 40.000 köyde o-

turuyor. 

Bu ne demektir?. 

12 kişi Kaçak 
Son yakalanan 145 sandık limon 

iT ıpkongresi 

Tehirler! 
Silahları bırakma konfe

ransı bir kere daha 
tehir ediliyor! 

Bu fu demektir: z 
11 milyonumuzdan biri hasta - eroinciler Adliyede Limon Kralının eski davası 

T eşrinevel sonun
da beşinci kongre 

Londra iktısat konferansı top• 
landığı sıralarda Cenevredeki si • 
lahları azaltma konferasının, bit 
netice elde edilemiyeceği anlatıl • 
dığı için, üç T emuza bırakıldıit 
malumdur. 

landığı zaman mutlaka bir kasa -
baya gitmek mecburiyetindedir. 

Hekimlerimizin son kademesi 
kasabada oturuyor. 

içlerinde bir Matmazel ile 
bir Madam var 

yenisile beraber 

9uncu ihtisas mahkeme· 
sinden 8 inciye gitti 

Ankarada toplanacak 
Her iki senede bir yapılmakta o 

lan Milli Türk Tıp kongrelerinin 
beşincisi bu Eene teşrinievvel so -
nunda Ankarp.da toplanacaktır. 
Kongre reisi Sıhhat ve İçtimai mu
avenet vekili Dr. Refik Beyden en
cümene gelen tahrirattta hazırlık -
Jara başlanılır.ası bildirilmiştir. Mü 
derris Ziya Nuri Paşanın riyasetin 
de toplanan Tıp encümeni idare 
heyeti kong!'c. programım tesbit et
miştir. Üç gün sürecek olan kon -
grede Türkiyede em'a tufeylatı ü
zerine Osman Şerafettin, Sedat Zi
ya Beylerle, içme maden suları 
kaplıcalar ve devai tatbikatı üze -
rine Akil Muhtar, Asım İsmail Bey 
Ier tarafmdan hazırlanan rapor -
lar müzakere edilecektir. Bu sene 
serbejt ·mevzular için çok zaman 
ayrılmıştır. Memleketin her tara -
fındaki hekimler çalıştıkları mev
zular üzerinde tebliğlerini yapa -
caklardır. Rapor mevzuları etra -
fında serbest mevzu hazırlayanlar 
da çoktur. Kongre ile birlikte bir
de sergi açılacaktır. Tebliğler ni -
hayet eylül sonuna kadar umumi 
katip Fahrettin Kerim Bey namına 
gönderilecek sergiye aza karyt o -
lunmak için veznedar ve komiser 
Niyazi İsmet Beye müracaat edile
cektir. 

Binaenaleyh Tem uz İptidasında 
Cenevrede mürahhaslar toplana• 
rak vaziyeti yeniden görüıecekler 
dir. Şimdiki halde muhakkak olall 
şudur ki hu loplanıştan da hiç bir 
fayda olmıyacakttr. 

Köy Türkiyenin temelidir. Ve -
rim itibariyle, nüfus itibariyle. 

Geçende Kalyoncu kulluğunda 

meydana çıkarılan eroin kaçakçı -
lığı işiyle müddei umumiliğe gön
derilenler, şapkacı Marko, Koço , 
Londros, Miltiyadi, Koço, Hüsnü, 
Şükrü, Hiri:ı:ıs. Konst;ı.~tin, Arta • 
ki, Natali Efendilerle Madam Ele
ni ve Matmazel Orsoladır. Bu on 
iki kişiden ba§ka Niko ve Torna i
simlerinde iki kiti hakkında da 
tahkikat yapılmıştır. 

Yeni Türkiyenin şefleri köyü 
merkezi sıklet saydılar. 

Büyük şef köylünün sofra&ında 
yabancı değildir. 

Modem köyü Mustafa Kemal 
kurdu. 

İsmet Paşa = Demiryolu = kö
yün yükselişidir. 

~ ~ • Ancak, bunların şimdi Avrupa-
~oyde hekim istiyoruz. da bulundukları anlaıılmrştır. 
11 milyonun davası budur. Müddei umumilik, tahkikat dos· 
Fakat köyde hekim isteriz da- yasını alt.ıncı istintak hakimi Salih 

vasını ters anlamıyalım, kim diye Suat Beye göndermiştir. Va:kit 
bilir ki kırk bin köye kırk bin he- geç olduğundan, sorguya çekilme
kitn tutalım. Bunu böyle anlama- lerine başlanılamamış, on iki kişi , 
yınız. Böyle anlarsanız bizim te- 1 bu sabah tekrar adliyeye getiril -
zimizi anlıyamamıı olursunuz. ' mek üzere, polise iade edilmitler-

Köydc hekim demek, hekimin dir . 
kontrolu demektir. Köyde orga -

nize bir hıfzıssıhha teşkilatı de - Ölen bir memurun açığı 
mektir. 

Bunu nasıl yapabiliriz?. 
Bunu şöyle yapabiliriz: 
10 köye bir hekim tayin edilir. 

Bu on köyü bir hekim mütemadi
yen dolaşır. Emrinde bir sıhhiye 
kamyonu bulunur. 

ilaçları da beraber.. Eğer kam
yon gidemiyen yolsuz köylerse 
onlara at sırtında seyyar sağlık 
heyeti gönderilebilir. Kamyon ve 
yahut at sırtında dolaşan hekim 
günlerini dolaşmakla g"eçirir. 

Nitekim vaktiyle Orta Anadolu
da i~içlarım heybesine koyup köy 
köy dolatan ekalliyet hekimleri 
vardı. 

Kövde hekim meselesi, aynı za, 
manda hekimliği başka bir mana
da anbyıf meselesidir. 

Büyük nüfus kesafetine göre 
inkişaf eden ihtisas artık nüfusu 
yüzlerle nihayet bulan binlerle sa
yılan insan kömeleri için bambaş
ka bir tekil alacaktır. 

Zaten bizim büyük şehirlerimiz 
bile kılı kırk yaran derin ihtisası 
kaldıramıyor, besliyemiyor. 

Köydeki hekim, yani on köye bir 
tane olarak gönderilecek 4000 he
kim memlekette yepyeni bir ihti -
.asın, hem de yerli yerinde bir ih
tisasın kahramanı olacaktır. Bu 
ihtis• içtimai hıfzıssıhha olacak -
tır. 

içtimai hıfzıssıhha bizim gibi 
temellerini köye dayıyan bir mem
leket için başlı ba1ına bir tıp fa -
kültesini yeni battan doğuracak 

kadar bol mevzulara sahiptir. Bu 
suretle memleket bünyesine uy -
gun milli bir tababet, milli dertlere 
derman olacaktır. 

Sadri Etem 

Askeri üniformalar 
Ankara, 27 - Yeni askeri elbise 

nizanınanteye mülhak olarak renk 
Ji krokiler hazırlanıyor. Krokiler -
de her rütbede bir zahitin giyece -
ği elbise ve serpuş ayrı ayrı tesbit 
edilmektedir. 

Galata gümrüğünde vefat eden 
bir memurun hesaplarında açık çık 
tığını yazmı§tık. 

Yapılan tahkikatta memurun an 
cak 25 lira açığı çı:ktığı anla§ılmıt· 
tır. 

Artık hazırlanın! 

Galata kulesindeki vakit 
küresi işliyecek 

Galata kulesindeki vakıt küresi 
yakında. iılemiye başlıyacaktır . 
Rasaıthane ile kule arasında kablo 
tesisatı yapılmıştır. Küreyi kaldıra 
ca.k bazı ufak tefek tesisat yapıl -
maktadır. Saat tam on ikide küre 
düıecektir. 

Bundan baıka limandaki sis dü
düklerinden de sada noktasından 
istifade edilmesi kararlıl!mıştır. 
Kürenin düşmesile. beraber düdük
lerde çalmaya başlıyacak ve bu 
sesleri işidenler saatlerini ayar e -
deceklerdir. 

Romanya ile Yunanistan 
Romanya elçiliği ticaret at&!esi 

M. Manesku dün Atinaya .gitmiş
tir. Orada, Romanya ile Yunanis -
tan arasında aktedilecek yeni bir 
ticaret mukavelesi için yapılacak 
müzakerelere i§tirak edecektir. 

f ş bankasının Kadıkö
yünde bir şubesi 

1ş Bankaııının halka kolaylık 
göstermek, bilhaua lstanbulhları 
tararrufa teşvik etmek için şehri
mizin bir çok yerlerinde §ubeler 
açması kararlattırılmıştı. Bu şube

lerden birisi Kadıköyünde iskele 
civannda temmuzun birinci cuma 
erte5i günü açılacaktır. 

Bu şubede ve onu takip edecek 
diğerleri~de kumbara ve tasarrruf 
muameleleri,hesabıcari, havale mu 
amelelesi yapılacak, halk küçük iş
Jeri için ta merkeze kadar gitmiye 
mecbur kalmıyacaktır. 

Adliyedeki dokuzuncu ihtisas 
mahkemesinde, dün "Limon kralı,, 
Diyamandi Efendi aleyhine 145 
sandık limon kaçakçılığından do -
layı evvelce açılan ve muhtelif saf 
halar geçiren davaya ait muhake
meye devam olunmuştur. 

llk defa gümrükteki sekizinci ih 
tisas mahkemesinde görülen ve be
raatle neticelenen bu dava, verilen 
beraat kararı temyizce bozulmuş 
olarak ikinci defa Adliyedeki do -
kuzuncu ihtisas mahkemesinde gö 
rülmüş ve beraat kararile bitmişti. 
Temyiz, bu kararı da bozmuş, bu
nun üzerine yeniden muhakeme 
ba§lamıştı. 

Bu sır:ada da, Diyamandi Efen -
di aleyhinde yeni bir kaçakçılık 
hadisesinden dolayı takibat başla
mış, kendisi tevkif edilmiı, yeni da 
va, gümrükteki sekizinci ihtisas 
mahkemesine verilmi§ti. 

Yeni bir dava ortaya çıkınca, 
gümrük vekili Feyzi Bey, bu iki da 
vanın birleştirilmesi lazım geldiği
ni söylemiş, bu davanın gümrükte
ki mahkemeye gönderilmesini iste 
miştir. Suçlu vekilleri Ramiz ve 
Nazmi Beylerde, suçlunun ayni 
kimse olması, mutlaka davaların 

birleştirlmesini icap ettirmediğini, 
ilk davaya ait tetkiatın yüzde dok
san dokuz tekmillenmiş bulundu -
ğunu, bunun diğerlerinden ayrı o
larak bitirilmesi lazım geldiğini i· 
leri sürmütler. 

Dünkü muhakemede, iki taraf 
vekilleri bu hususta tekrar karşı -

lıklı söz söylerken, aralarında ha -
raretli münakaşalar olmuı, sonra 

müddei umumi muavini Ferhat B., 
iki davanın birleştirilmeli, bu da -

vanın gümrükteki mahkemeye gön 

derilmesi mütaleasında bulunmuş
tur. 

Hakim Refik Bey, davanın bir -
leştirilmek üzere gümrük mahke -

mesine gönderilmesine karar ver -
miştir. 
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Kontenjan 
Yeni kararname daha 

tebliğ edilmedi 
Yeni kontenjan kararnamesi he

nüz İstanbul gümrükleri baş mü -
dürlüğüne tebliğ edilmemiştir. 

Mamafih öğrendiğimize göre ye 
ni kararnamedeki M listesi bilhaı
ıa ithal edilecek mallar hakkında
ki bazı meseleleri de halletmekte
dir. 

Evvelce kararname mucibince 
ithal edilen eşya gümrükten ser -
bestçe çıkarılabilirdi. Fakat yeni 
listede ithal edilecek malların liste 
si ticaret odasına bildirilecektir. 

Mamafih bir çok mallar karar -
namenin neşrinden evvel gümrük
lere gelmiştir. Bunlar hakkında ya 

pılaca.k muamele yeni listede sara
hatle gösterilmekte ve eskiden ge
len malların eski hükümlerden is • 
tif ad esi bildirilmektedir. 

Depolarda sahipsiz eşya 
Gümrük depolarında sahipsiz ola 

rak senelerdenberi kalan eşyanın 
satılmMma Heyeti vekilece karar 
verilmişti. Bu karar üzerine İstan
bul gümrüklerinde bulunan eşya -
lar tasnif edilerek satılmaya baş -
lanmıştır. 

6 aylık 750 .. 1450 . 
S aylık !100 • 800 
ı aylık 150 .. 300 . 
llfin Ucretleri: 

'.11cart unnların ll!ın sahifelerinde &antl· 

nıl 80 kuruııtan huşlar. Uk ıııılılfcde 2i50 
kuruşu knd:ır ı;ıkar. 

Şimdiki halde ilk on fasıldaıki 
eşyanın hemen hepsi satılmıştır. 30 
uncu fasla kadar tesbit edilen eş -
yaların da bugünden itibaren sa -
tılmasına baılanacktır. 

Zira bu arada bir kısım mürah • 
haslar arasında yapılan temaılar 
ijç Tcmuz içtimaında da deTletler 
arasmdaki noktai nazar ibtilifla • 
rınnı halledilmesine imkin olmadı 
ğını, bilakis buradaki ilıtiliflarıll 
Londradaki iktısadi müzakereleri 
daha ziyade karışhrmağa sebep o
lacağını göstermiştir. 

Bundan dolayı silahları azalt • 
ma konferansının üç Temmuz içti
maında yeni bir tehir kararı veri
lerek içtimaların gel~ Eyltlle 
bırakılacağı anlaşıhnaktadır. Fa• 
kat ilave edebiliriz ki Loadra koll 
f eransmın neticesi de ayni akibet• 
ten başka bir şey olmıyacaktır ! 

Suadiye iskelesi ve Sey• 

risef ainin bir davası 
Seyrisef ain idaresi tarafındd 

Suadiyede yapılan iskelenin ruh• 
satiye resmine tabi olacağı Dahili
ye vekaletinden Seyriaef aine teb • 
liğ edilmiş ve ruhsatiye reami iı • 
tenmişti. Seyrisefain iatenen relıOİ 
iskelenin idareye tevcih ol~n .. 
amme hizmetlerinden birinin ifası 
için yapıldığı ve idare bütçeaile 
muayyen varidatın istifa edildiği 
bir mahallin akar addedilemiyece
ği beyanile vermemiş ve Dahiliye 
Vekaletini dava etmiştir. 

Şurayı devlet birinci deavi daire 
ıi hu husustaki davanm reddiJICS 
karar vermİftir. 

Mahalle aralarındaki ben

zin dükkanlarından şikayet 
Mahalle aralarındaki benzinci 

dükanlarmdan belediyeye tiki,.e 
edilmiştir. Bu dükanların önl~ 
dökülen benzinlerin parlamuı •• 
bu yüzden yangın çıkması ihtimal 
dahilinde görülmektedir. Belec:liy• 
bu gibi dükanlar hakkında tekM 
yapmaktadır. 

TıpF akültesi ve hasta~ler 
Tıp fakültesi talebesinin ıeriri 

dersleri için şehir hastanf'~rinden 
istifade edeceği malumd'J'· Bu haı 
tanelerde bu maksatla ,.evcuda ili 
ve edilecek yatak adeieri teıbit o

lunmuş, askı şeklind· Yaptırılacak 
büyük salonların pojeıi hazırlan
mıştır. 

inşaat işlerin,bir haftaya kadar 
ba§lanacakhr. 
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BUyUk, far.la, de\·amJı llAn verenlere alt 
ayrı tcn:ııııı.t \'ardır. 

- Alma C"eınlyd tarafından la~ 
son )ıınıf1• mUnn&betfyJe Berllncle bir lııe • 

Kudüsten seyyah ynnnnnı~•ıeşredllm,tır. Bu bf.yan......- ... 

Kudüsün en maruf ve muteber tnııbul .tıngını ff'lf\:ctı nnlntılmakta w Al • 
avukatlarından Rafet Bey eldeca- m:ınfa111 İııtnnbutp:ıra Yardıma .. ._, I t~ 
ninin delalet ve teşebbüsü ile mu - telllr 

ltcsmı llliııların bir ıı:ıttrı 10 kunı5tur. 

KUçUk ilanlar: 

Bir defası 80 iki defası 50 Uç defası f>~ 
dört ıte!nsı 7:1 ve on defası 100 kuruştur. 
Uç aylık Uı\n verenlerin bir defası mecca· 
nendir. Dört satın gcçeo llAnlann tıu:ıa 

il• k t ·· ] _.ı ·· ı -1 lstanbul kotcransma 111> tak Meells • a ım, avu a ve tuccar aruan mu 
• • ' .. lıın )ört KııfkM cmburl~ctlnln mllrM':c•" 

rekkep yırmış beş otuz kadar gu - 1 tJnbula geımı, dlr. Konferftll8111 .,. .., 
zide bir seyyah kafilesi ağustos a-

.Ankarada timdiden bir çok za -
bitler yeni elbiselerden ısmarlamı
ya ba,lamı§lardır. 

iş Bankasının yeni tetebbüsünde 
de muvaffakıyet dileriz. Bu muvaf 
fakıyet memleketin muvaf fa.kıyeti 
demektir. 

\.. satrrlan be§ kuru~tan hesap edlllr. ,1 yı içinde lslanbula gelerek Bursa 
ve ihtimal Ankarayı ziyaret ede -
ceklerdir. 

gl.lll luulnr devıı.•edN'1>ğl l'.annt!dJUyor. 

_ Dnrl\lnıuıtmlnl Allyeden mem91 ,tJ'llll 
beş efendi tab!!hlol ikmal ı~ın AJJ ,. 
ı;6ndc.-rtıecelderı • r 
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Bu rüyayı gördüğü gece, Keri -

ine hanımın öldürülmüş olması, 
tenç kızı heyecanlandırıyordu. 

Ertesi gece, rüyasını Müfide an· 
latınca Kerime hanımın katledil -

' diğini öğrendi. Bunu evvela fena 
bir tesadüfe, telepati denen hisse 
ha.nııetti. 

Daha sonra, mantusunda lekeler 
iorünce, ehemmiyet vermedi. Bu 
~keleri kan lekesi zannetmesini 
0 ttoaügjestionuna verdi. 

FJ<a\, tabancasının kaybolduğu 
nu anlayıncn canı sıkıldı. 

Nasıl olmuştu da tabancası 
kılıfından çıkarılmıştı?. Uzun za · 
ltıandanberi, tabancasına el sür • 
ktıediğinc emindi .. Tr.bancanın kı· 
lıfı çekmecedeydi, çekmece de kj · 
litliydi. Anahtarı kendisindeydi. 

T~bancayı kim alabilirdi?. 

Maamafih bütün bunları, taban 
ct.sının kaybolduğunu da nişanlı· 
•ına gülerek anlatmiştı. Çünkü içi 
l'ahattı. Katilin yakalanmış olma 
•ı asabını biraz teskin etmişti. 

Nahide hemen hemen cürmü -
ktıethut halinde yakalanmıştı. Ke · 
l'iıne hanımı öldürmekle de iktifa 
tlınemişti, Hasan Sıtkı beyi de öl· 
dürmek istemi~, bu kasitle ona da 
ateş etmiş, yaralamıştı. 

Müfit neden ses çrkarmamııtı?. 
Müfidin, kendini ne kadar çok sev
diğini bilirdi. Bunun için bu sua· 
le cevap vermesi kolaydı. 

Müfit, sevdiğini kurtarmak için 
ağız açmamıştı. 

Müfidin bu hali, Ayşeyi biraz 
inkisarı hayale uğrattı. Müfidin 
ahlakı onun için bir idealdi. Bu 
hareketi, idealini de mahvetmişti. 
Ama, onu daha fazla sevmeye baş
ladı. Müfit, onun için feci bir ah · 
laksızlık yapıyordu. Bu da onu ne 
kadar çok sevdiğine delildi. 

Onunla evlenmek istediği za -
man her şeyi biliyordu. Tabanca
sını kaybettiğini söylediği zaman, 
mantosunda kan lekeleri bulundu 
fiunu söylediği zaman, Müfit her 
şeyi biliyordu. 

Ve birden, zihninde bir alev 
yandı. Gözlerinde şimşek çaktı, ve 
beynine bir yıldırım düttü: Ka • 
til hendisiydi ! 

Korkarak etrafına bakındı, ür· 
pererek nefesini tuttu. 

Yavaş yava§ ellerini kaldırdı. 

Gözlerine götürdü. 

Baktı. 

Acı bir çığlık kopardı. 

Ellerinde kan vardı, elleri kan· 
lıydı. 

Gözlerini kapadı, uzun bir müd· 
det böyle durdu. Sonra tekrar aç· 

Ay!enin bu hususta hiçbir fÜp· tı, tekrar ellerine baktı. 
hesi yoktu. Elleri bembeyaz, lekesizdi. 

Cani olduğunu ispata bu kafiy· 
di. 

Fakat Neriman onun bu kana· Sinirlerine hakim olamadığını 
atini sarsmıştı. Nahideyi gidip zi· anladı. Gözüne hayaller görünü · 

"1'4r.et...clııiiSti. Kızın · oltnıı.d r~,<""!!I_.."" liım toplamıuı lıi2ımdı. 
na kanaat getirmiıti. Piyanosunun liaşına geçti, pi • 

Cinayeti işliyen başka bir ka • yano çalmıya başladı. 
dındı. 

Orta Irk kararmıfb. Gece etrafı 
ince uzun bQylu, uzun mantolu, sarmıştı. Ayıenin ~rmaklarına en 

ltıavi e§arplı bir kadın Kerime ha- hazin ve elemli parçalar geliyor -
llınu lUdürmü-+ü. ~ du: Şopen ve Şu bert .• 

Ayıenin düıüncesi, tehlikeli bir ilaç devalı olmuyor, bilakis 
"adiye sapıyordu. Genç kız bunu hastalığı ilerletiyordu. 
lıi•ıetti. (Devamı var J 

Safa bey, Nerimanı itham et -
llıi1ti. Şimdi hala, Nerimanın gü· 
l\ahsız olduğuna inanmıyordu. 

Müfit de Nerimandan şüphelen· 
llıit, ama bu ıüphesini söyleme
llıitti. Hatta Ayşeye bile söyleme· 
llıi!ti .. 

•ıuıut11m1a11111nnm11D111Qmm1mnnıınoıımnıımıınıflUlı~ıı 

Askerlik 
Üsküdar askerlik şubesinden: 
1 - Her sene kanunen haziran 

ayında yapılmakta olan ihtiyat 
zabit ve askeri memur yoklaması 
30-haziran-933 tarihinde bitirilece-

ğinden şubemizde kayıtlı ümer.ıı 
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Dilimiz 
2 inci kısmın listesi 

101 numarall Liste 

Ankara, 27 (A.A.) -T. D. .., k d l "V f 
Cemiyetinden: sagır a ın soran ara : ~ a a-

Karşılıltları aranacak arapça ığımda Ö/mekfe mana ne cevabını veriyordu 
ve farsça kelimelerin 101 numaralı " 
listesi şudur: 

~ - Efkiirı umumiye 
2 - Vaz'iyet. 
3-Durendiş 

4 - Perdebirunane 
5 - Sarfınazar 
6 - Noktai nazar 
7 - Nazarı dikkat 
8 - Cümleten -hilcümle-
9 - Alenen -alcni-
1 O - Muntazaman 
11 - Muhtasaran 
12 - Münhasıran 
13 - Bazen -bazı kere, bazısı· 
14 - Kısmen 
15-Tamamen 

Muhtelif mektep mual
limlerinin buldukları 

karşılıklar 
67 ind liste 

36 ıncı mektep: 
ltr:a: l"aymu, ortaya çıkarma - lkbnl : 

lşl dotnı gitmek, ist..>k - tldJm: Budun (Sı· 

cnldığı, aoğul•luğu) - lkramlye: Armııgan , 

tnn,uğ - lkrnr: .Acık~ sö)lcme - İl•tllıas. 

ÖdUnç nlmnl<, stizli olduğu ı,ibl nlmıık - lk

tısııt: Orta gidiş, tutumlu - !ktlrnn: Yak -

lktJza: Gerek - İllın: Duyurma, ortnyn çı -

laırmıı - lUbıır: D<ıkerllllk, başlnngıç - İti· 

dal YB\'nşllk, U)'gtlnJuJt - tunız: SözU cU· 

rütsne • 

12 inci mektep: 
tfıııı: l"aynu - İkbal: Yüz dllnmC', l!ıtek • 

Jkllm: Vıkr"' U - ltcrnr: Doğnıy11 söyleme -

·kllm: 'Olltenln IUeak.IıA"t _ tkmr: Doğnıyn 

söyll'mo - 1ktlb:ıs: Bir yazıdan alma -

Jktısat: Uygun gitme - Jlttlrnn Ynklaşnınk. 

İktlzıı: trse yarama. - nan nçığn \"Urına. -

JtJba:r: Saynmlr, llnn:ıma.Jc - fHdnl: Orta, 

uygunluk, yavıı,lılt - ltlnız: ÇUrUtmcğe kal

kışmak. 

13 üncü mektep: 
1fşıı: Ortnyıı \"llrm:ık, gizlememek - tk· 

bııJ: YUl<sekllk - İklim: Sıcıık, soğuk, el -

!krnm: Boyurtnınk - İk:ranıJye; Toplu tın· 
ra - lkrar; Kendi süylcınek, doğruyu ııliy 

Iemck- lk1fb.'ls - Örnek nlmaıc - tktı~t; 
Az. kullnnm:ık - Jktlran: l';vnı:ılt - tktluı; 

Yalueık nlmak, gelişine Cilre - ttı.ln1; Ortn 

olmıılc, ikisi ortnsı - ttlrnz: Knr,, durmak 

karııı koymnk. 

56 mcı mektep: 
Jt11n: Açmıık, ortayn koynı:ık - tkbnl: 

Yükselme - 11ttlb:ıs: Bir yerden nJmıı -

nıın: Blldlrrno, duyurma - İtidal: Orta. 

4 Sinci mektep: 
Jfııa: Yayma, nı,.ydıınnim:ı. - tlct>AI: İs -

tek - İkrnm: .Ağırlama - Jknınılye: Ar 
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Gece Lünaımahari limanında ge tidasında Laponlar memleketi bi • 
çirilir. Manzara harikulade güzel· ter ve Samoyetler memleketi ha§ -
dir. Gece güneşinin kızıl ziyası al- lar •. Körfezin dibinde bir kaç tane 
tında karlı dağların teşkil ettikle- ''Turb,, ile yapılmı barakalar, bir 
ri beyaz çenber vardır. Limanın morina balıkhanesi var. Buraya 
suları içinde balinalar çırpınırlar. Vaytolahki diyorlar. 

Ertesi günü elli kadar yolcu ge- Sovyet hududunun aksayı şima-
miy!! bindiler. Bunlar garip bir in· lidir. Dört bin kilometrelik bir 
san sürüsü idi. İçlerinde ham Ren yol katederek Karadenize ula.fan 
dersinden çizme giymi Laponlar , şimendiferin mebde noktası bura
Pumankivöno, Mativöno, Kervan- sıdır. Burada iki dünyanın hudu • 
to kasabalarına giden Skolt ve Sa du ayrılıyor. Hududun bir tarafm 
moyed balık avcıları vardı. Bun - da iki milyon burjuva öte tarafın -
dan başka çoğu Profesör olmak Ü· • da yüz yetırıiş milyon proleter 
zere bir çok Fenlandiyalı görülü -1 var. Bunların arasındaki yegane 
yordu. Bir çok alim F enlandiyah ı temas sefirlerin boı reveranslan, 
şimal güneşini tarihten evvelki casusların çalışması ve hudut kara 
devre ait hayvanat ve nebatatı göl' kollarının sık sık müsademeaidir • 
mek için Laponyaya koşarlar. Va- Ergeç tarafeynden birinin ötekine 
pura binen alimler bazı görüldüğü galebe çalacağı muhakkaktır. Ne 
gibi surat asan kimseler değildi. kadar ademi tecavüz misakı imza· 
Gayet güzel konuşan ve bilgisin - lansa, ne kadar siyasi dalavereler 
den istifade ettiren samimi yol ar· çevrilse günün birinde iki taraf bir 
kadaşları idi. Birisi kutbu şimali birinden hesap soracaktır. Bu hu
müneccimi diğeri k'utup arazisi ta· dudun dört bin kilometre aüren 
hiiyat mütahassısı olan profesör imtidadmca eski medeniyetle ye • 
Kiviriko ve profesör Keranen'le ni ileri atılan şekli medeni birbiri· 
saatlerce konuşarak pek tatlı bir le çarpışacaklardır. Belki de Kı -
zaman geçirdim. On iki kadar sey rım ovalarında neticelenecek olan 
yah vardı. Bunların arasında sek- mücadelenin ilk topları şurada 
senlik ve sağır bir kadın da bulu - Vaytolahlci'de patlıyacaktır. Ne i
nuyordu. Seyahate neye iştirak et- se bu mevzuu bu kadarla bıraka • 
tiği kendis}nden sorulunca: "Ya - lım. 
tağımda ölüp te ne olacak?,, diye Patriçya Klanfergüs bana: 
cevap veriyordu. Bu kadın bin - Eğer Bolşevik sahil muhafa· 
yüz kilo metre cenuptan geliyor - za gemisi henüz limanda ise bir 
muf. Vapuru bir koltuk, şimal Ok- dakika kaybetmeyiniz. 
yanusunu da kendi bahçesi gibi ta Demfşti. Sahil muhafaza gemisi 
bii görüyordu. Bu seksenlik seya • limanda idi. Paslı, kirli koca bir 
hat meraklısı hanım nineye şaş - demir amoritördü.Yarı çıplak kızıl 
tım. bahriye efradı geminin üzerinde • 
Yolculardan Olavi Kostiya ile ça ki küçük topun etrafında oturmuf 

bucak dost oldum. Yirmi yaşında kitare çalıyorlardı. Rüzgllr gemi -
bir delikanlıdır. Kumral, sağlam nin sancağındaki orak, çekici dur
vücutlu, şen bunlardan başka da madan oynatıyordu. Gemiden bir 
felsefe profesörüdür. Öteki yolcu- kaç kulaç ötede Fenlandiyalı kü • 
lar Sovyet hududunu tarauutda çük bir harp şalupacı mitralyözle
memur ediJ.miş zabit ve askerler - rini kızıl kruvazöre karşı çevinnit 
dir. Kutpu şimali Fenlandiya polis duruyordu. 
müdürü de vapurda imiş. vııı 

"HUSUSi,, LER GELMiŞLER 
Nerimanın katil olduğunu bil

diği halde, neden· Ayşeyle evlen -
ttıiye kalkmıştı?. 

nuğan - lJırar: J)Urdurın:ı, nı:ık söyleme -
zabitan ve askeri memurlardan he lktıbas: Alma _ tkhsııt: Arttırma, biriktir· 

nüz müracaat etmemi§ olanlarm 

ve bizzat gelemiyenlerin sınıf ve 
riitbelerini t~rih etme ~rti-Je mek 
tupla müracaatlar. 

Perşembe günü saat on beş .. 
Aranda etrafı alçak ve siyahım 

trak tepelerle çevrilmiı bir tenha 
körfeze girdi. Burası balıkçılar şi
bih ceziresidir. Bu şibih cezire ip -

Kostia ile bir sandale binerek 
karaya çıktık. "T urb,, la yapılmıt 
balıkçı kulübeleri ve güzel bir ev
cik vardı. Evcik Findandiya lokan 
tası idi. Burndan ileride dar yol 
çöle doğru dalıyordu. Bu yolun ne 
reye gittiğini biliyordum. Maama• 
fih tek başıma bataklıklara dala • 
rak kızıl mu haf ızlann karakoluna 

Ayte makul, salim <lütünceli 
bir kızdı. Düıündü. Müfidin bu 
hareketini garip buldu ve gözleri· 
llin önüne Müfidin gözleri geldi. 

Ona, rüyasını anlattığı gün, Mü
fidin g3zleri yerinden uğramıştı. 

O zaman, Ayıe bunun pek far:kı· 
lla. varmamıf, ehemmiyet verme
llıitti. Fakat timdi Müfidin o za
!bıanki halini görüyor ve ehemmi
)et veriyordu. 

Belki o gün Ane ona, mavi e· 

2- 329 doğumluların ilk yokla
maları 30~haziran-933 de bitece • 

ğinden henüz gelmiyenlerin ceza -
ya maruz kalmamaları için bu mürl 
det zarfında hüviyet cüzdanları ile 
şubeye müracaat eylemeleri. 

Halkevinde bir program 

Halkevi reisliğinden: 

mo - l'ktırnn: Ynklıı..,ııu - lktıza: 1•anuıın 

- nan: 1:'ayım - Jtfb!ır: &yılış - Jtlcbl: 

Ortalama, )'B\"nıılık - 1tırıu.: Karşı gelme. 

4 üncü mektep: 
tfoa: Duyurmak - lkbnı: Kabul etmC'k

tkllm: Bir pıırçB - llcrnm: BU)Ullmelt -

tkrnmlye: alıı;m:l lmrşıhğı - lkrar: GerÇ<'k 

SÖJh'mck - tktıbn!i: Kendinden olm:ıyıp baş 

kı:ısınd:ın alın:ık - Uttısat: Yerinde ıruuan 
m:ık - Jktırı:ın: l 'nlnn gelmek - Jktl7.8: 

Ll\um olm:ık - tilin: lllldirmelt - ltlb:ır: 
Saygı - itidal: Orta. 

9 uncu mektep: 
lf~: l'tlcydnn:ı çıknmuı. - l'kb:ıl: hl ol· 

111ınmıımnnıunn11m11ıuımnıurıaunmınıuıınmmuue1Uwıunruıımınnnnnınınnnm 

llo sUyll'me - lkbıı:ıt: Tutumlu yürUme -

İldıran: Ynk1nşma, bltl!ime - 1ktım: El\'e• 

rlm - ll!ın: Bildirme - itibar: Sayma, tut-

nuı. - İtiraz: Karşı durma, ka1111 koron -

Tatbikat mektebi: 
lfı;a: Ortaya ntm:ıl;:, ortnya çıkınma -

İkbal: l'ükM'll:t - ikrar: Dojtru)"U ı;uylı•mek 

- İktibas: Almak - lktısat: Blrfütırmo -

İktiran: 1:'ııklıışIDA - 1Jfln: Bildirmek - 1· 
tlbar: Saygı - ttıd:ıl: Yn\'U5lık uygunluk -

ına - iklim: l'crı - lkrnmlyc: Ağırlık, ak ltıruz: liarşılık \·enne. 

doğru gitmek ve belki de kimse • 
nin haberi olmadan bir tuzağa düt 
mek hoşa gidecek bir şey değildi. 

tarplı kadından bahsetmişti. 

Evet, muhakkak etmiş olacak
tı. Onun iiçn Müfit sıkı sıkı, rüya
d& ne elbiıe giydiğini sormuştu • 

çe - llcrar: Dil ile 6Ö)IC'me - tktıt>As: Ö· 

Evimizin kurslar ve dersaneler dilnç nlına, nı;ınlma - 11<tırrın: Yaı.ı:ıııma -
1 inci mektep: 

1t11n: Ynynın, ortnyn çıkarma - Jkb:ıl: 

Lokantanın kapısında güzel biT 
Samoyet köpeği vardı. Yanında eı 
ki püskü elbiseli biri duruyordu. 
Bu adamın ismi Villo Tofanov i • 
miş, Murman sahilindeki Soroka 
ahalisinden bir Rus köylüsü İmİf, 
dedi ki: 

P~ ki ama, sahiden Nerimam 
~atil zannetmif miydi?. Yoksa, 
&.ıa.fl .. a ~mdan şüphe edilmesin diye 
~i onu itham etmişti?. 

Her halde Nahide, bu gün Ne· 
ti1'\ana söylediklerini avukata da 
~Yleı;aiş olacaktı. Mavi eşarplı ka· 

dını Müfid arif etmiş olacaktı .. 
).ıiifit de her halde, bu tariften Ay. 
•1i tıuınnq olacaktı. Ayşe, bu u-

~n ınanto ve mavi eşarpla kaç 

l 
tre ... ~ğa çıkmış hem de Müfit· 
~ l.1h1.· , 

~.:.._-er çıkmıfb. 

komitesi latanbul dahilindeki tarİ· lktıza: ho yanıma - tıı~n: 1:'nymn, mt'Y • 

hi ve bedii eserlerle ilim, fen ve sa dana. çılrnrnuı. - ltlbar: Saygı - ttıdal: Uy· 

Yüz ~e\1rmek, dünmck iyi gtin, lrutlulolt -

İldim: Yer, toprıık, yer bölilmü - lltraıni • 

ye: \'erim, nmmğan - tırrar: Doğruyu silyStınluk, sıı~gı - İtiraz: Kn1111 gelme, karşı· 
nat müesseselerini dolaşip tetkik et lnma, ~ürütme - tktısut: Blrilttırıne, nrt • 

mek için bir program hazırlamıı · tınna. 
tır. İstanbul muallimlerile, tatil ay 41 inci mektep: 

lemck - tktibıııı: Bn:ılta yerden söz nlnııı.k - Evimi ellerimle in§a etmif • 
- tktıs:ıt: Yolu llıı 1.."Ullllnmnl{ - tırtırnn: tim. Evim güzeldi. Sovyet köyü • 
Ynklnşmnl< "'anınn \"tU'.lllD.lt - tictızn: Go • f .. .. l • K" ·· g t" 

larında lstanbula gelmiı bulunan tl§a: Mmn, yayma - İkbal: l ' ilccllk -
' " nun en guze evı. oyun ovye ı 

rekll olmak, işe Jıırnmıık - ll!n: Yaymak, b k k b • K l k d' h 
veya burada askerliklerini yapmak İklim: t..'lkc, yn birliği - ikram: Ağırla • bildirmek - itibar: Dl'ğer wnnck - ttıd:ıl: una ızara enı u a ıye a • 

ma - İknı.ıniy~ Toplu nk~ çıkını, \"Criml .Artn kalmak - Jtırnz: Beğenmemelt, bir 
ta olan muallimlerin bu tet· _ lkrar: Dille 6tiyleıne _ 1l•tıs:ıt: Kısnu, sözU ~UrUtmek lstcmelt. 

kiklere iştirak etmelerinden fa - biriktirme - tktırnn: Ynldnşmn, yıınaşm:ı, 49 uncu mektep: 
ide hasıl olacağını ummaktayız. Bu bitirme - İl\tı:ro: 150 ynnım:ı - nAn: Ya • ıtp: Ortaya l<O)nııı - tkb:ı:I: l'likselme

tetkikfere İştirak arzu edenlerin yım - İtibar: Sayma, ;yUec tutma, gtl\"t'n • Jlrram: A~rlnmıı - İkramiye: Yerilen şl'y
mc - İtidal: Orta, ynvaşlık, uyı;ıınluk, uy· 1krnr: Söylcmo - 11ttlbas: Geçirme nlına -b:r program üzerinde konuşmak Ü· 

zere 29-6-933 perıenbe günü saat 

on yedide evimizde hazır bulun · 
malarım rica ederiz. 

sal - İtlrnz: Boun:ığn ralışma. lktısat: Arttırma - tktrran: l'nruııtmıı. bl· 

2 inci mektep: tlşlk - Jktızn: t,e yarama - ntı.n: Bildir· 

İfp: DIYermek, ortaya koymak - lk· me - itibar: S.'\ygt - İtidal: Orta, yavaıt -

:rnmlye: Ağırlama, buyur ctmo - İkrar: DU lık - ttınu: Karııılık \erme, beğenmemek. 

her verdi. Sorokanın bütün Ku • 
faklarım Sibiryaya sürüyorlardı. 
Eğer yakayı ele verirsem orada e • 
sir olarak ölecektim. Kaçmayı ter
cih ettim. Kaçtım. Köyün Sovyeti 
benim kaçı:(ımdan memnun ol• 
muş ve evime vaz'ıyet etmiı ola • 
cak •. 

(Devamı var) 
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! M~rrr&~~ket IHialbJ~rileri o 11 

sebepleri Kömür istihsal az bulunur! 
~~~~~--~--~~~~~ 

talığı ve bir çok 
iki mühim amilden başka, bünyenin 

ehemmiyetli rolü ve irsiyet 
Yazan : Dr. Ali Şükrü 

ve ihracatı 

- 2 - ları bu cümledendir. Tesir kabili -

Zonguldakta 932 senesindeki 
kömür istihsalatı bir buçuk milyon 
tonu bulmuştur. Halbuki 929 sene-

ikinci defa evlenemediği için kızdı, 
üç kişiyi öldürdü, iki kişiyi yaraladı 

Kemik hastalığı son senelerin yeti göstermiyenler ise jelatin, gli
verdiği tecrübelere göre ziya ve ~erin, parafin, madeni zuyut, klo -
havası az fakirane hayatın hüküm rofil, saf şeker, peksimet, saf yağ, 
sürdüğü yerlerde ve bir de hali su ve emlehadan ibarettir. 
vakti yerinde fakat korkusundan 1 tecrübelere öre aktife kabiliyeti 
ziya ve hava aldıramıyan annele - iktisap edebilen bilcümle mevat 
rin çocuklarında görülür. Bu so - koJlestrini ihtiva etmekte ve diğer
nuncu maatteessüf şehrimizde çok elrinin bundan mahmıu olduğu an 
tur. laşılmaktadır. Bu mesele ıüratle 

sinden evvel, Zonguldak kömür is 
tihsalatı 750 bin tonu geçmemişti. 

istihsalin iki misli arttığı görül -
mektedir. İstihsalin genişlemesiu -
de iki sebep vardır: Bir taraftan 

memleket dahilindeki sarfiyat art
mıştır. Himayekar gümrük tarife .. 
lerinin yüzünden, dahili paza':"da 

yalnız Türk kömürünü satılması, 
!arfiyatın artmasında birinci dere· 
cede amil cılmu;tur. Şimendifer 

GiRESUN, (Hususi) - Şehri
mizin Bulancak nahiyesinin Süme 
köyünde feci bir cinayet olmuştur. 
Vak'a şu suretle cereyan etmiştir . 
Arif oğullnrrndan Aşık Ali oğ -
lu Yusuf ikinci defa evlenmek is
ter, bunun üzerine karısı Feride 
kocasını mahkemeye şikayet eder; 
köyüne dönerken yolunu bekliyen 
kocası Yusuf kadıncağızı elindeki 
kalın sopa ile dövmeğe başlar . 

ne bekçinin üçüncü kardeşi Hasan 

merak ile koşup gelirken katil bir 
kurşunla onu da yere serer. 

Manzaranın fecaati karşısında 

canlarını kurtarmağa çalışan F e .. 
& 

ride ve ismi kadınlar kaçmağa 

Tecrübelerimiz gayri kafi gü - terakki ve inki~f ebniş ve ültra 
neş ziyası, ve bir de muayyen gı- viyole şuaı ile kemik hastalığına 

daların noksan verilmesidir. karşı müessir bir kabiliyet kaza -
hatlarının ve fabrikaların çoğ:ıl -
ması da, kömür sarfiyatım arttu -
mıştır. 

F eridenin feryadını işiten kız 

kardeşi ismi H. vak'a mahalline 
yetişir • 

başlarlar. Etrafında canlı bir adanı 

bırakmamağa azmeden katil, ar .. 
kalarından ko~arak baldızını bir 
kurşunla cansız bırakır bu sırada 

eve girmeğe muvaffak olan, fakat 
kapıyı kapayamıyan Feride de bir 
yara alır. 

Her hastalıkta olduğu gibi ra- nan maddenin ergosterin olduğu 
şitizmde de bu iki amili marazi- tahakkuk etmiştir. işte bu ergos -
den başka şahsın bünyevi hususi- terinin ültraviyole fuaına maruz 
yeti vardır. bırakılmasından da gayet az mik Zonguldak kömürleri, dahili pi

yasada geniş bir mevki temin etti
ği gibi, dışarıya da ihracatını art-

Yusuf bu defa imdada gelen baL 
dızını dövmeğe başlar, kadınların 

feryadı üzerine köyün bekçisi Be
kir gelerek kadınları kurtarmağa 
çalışır. 

Vak'ayı müteakip katil kaçmıf • 
sa de bir müfreze ile takibe çıkan 

Burada anne taraf mm irsiyeti - tarı bile raşitizmiyi vikaye ve onu 
nin 2 - 3 batma kadar gittiği - işfa etmek kabiliyetini haiz olan ve 
ni görüyoruz. Yani annesi kemik halen kimyevi terkibi malum olmı
hastalığı geçirmişse çocuğu da yan antiraşitik (D) vitamı hasıl ol 
müstait oluyor Bu sebepten böyle muştur. Haddi zatinde yekdiğerin
bir irsiyeti hamil olan çocuklarda den tamamen ayrı ve uzak olan 
vakti zamaniyle tedafii tedavi noksanı ziya ile fena tagaddi na· 
yapmak şarttır. zariyeleri bu suretle halledilmiş o· 

Ormanlık ve güneşten, mahrum luyor. Vücudü doğrudan doğruya 
arazide ve az günef gören vadiler şif alandırmakla ve yahut şifalan -
deki çocuklarda kemik hastalığı - dınlmıf gıdaları yedirilmenin yer 
nın fazla görülmesi burada ziya - bulacağı kuvvetli bir ihtimalle ka
nın mühim bir rolü olduğunu gös- bul edilebilir. Cildin Yağlarını 
terir. doğrudan doğruya şifalandırıp bun 
Ziyanın kemik hastalığına tesiri lan ziya ile tahmil ettikten sonra 

şu suret!e sabit olmuş ise de gıda- kana kanştırmak yahut hariçten 
nın da bu hususta büyük rolü var- şif alandırılmıı ergosterin tarzında 
dır. Cünkü nakafi gıda verilip zi - yedirilmek arasında büyük bir 
ya ile tedavi edilenlerde şifa he - fark yoktur. Çocuk kemik hastalı
men azdır. Halbuki nakafi gıda a- ğı husulünde noksanı ziya ve (D) 
larak ra~itizm olanlara kafi dere- vitamini kifayetsizliğinin mühim 
cede gıda verdiğimiz za~an ra!i- amiller olduğu kabul edilmekle be 
tizmin şifa bulunduğu da görmek- raber usulsüz ve fena tagaddi ve 
teyiz. bakrmm, entanat ve diğer içtimai 

Şu tecrübelerimiz de bize göste- mazarratların kemik hastalığının 
riyor ki yalnız ziya ile değıl gıda- terakkisine yardım ettikleri mu -
yı düzeltmek lazımdır. Çünkü son hakkaktır. 
senelerin tecrübeleri gıdaların de- Bundan başka ağır derecede te
runundaki vitaminlerin büyük ro- şevvüşatı gidaiyenin kemik hasta
lü olduğunu meydana koymuştur. lığının teşekkülünde az çok rolü 
Nitekim eskiden beri kemik hasta olduğu görülüyor. Bu hastalıklar 
hğına balık yağı verilmesi deru - çocukların boylarının büyümesini 
nundaki vitaminlerin şifa hassa - durduruyor. 
larmdandır. Yukarıda sayılan avamilin kemik 

Hulasa halihazırdaki telikkiye hastalığının tahassülünde, icrayı 
tesir etikleri mutlak olmakla bera-

nazaran yekdiğerinden ayrı ve ta
mamen müstakil olan bu iki amil 
de yani ziya ve vitaminin hazan 
beraber ve hazan da başlı başına 

raşitizmin husulünde amil olduk • 
iarmı itiraf etmek lazımdır. Son 
zamanlarda ortaya atılan bir sual 
noksanii ziya nazariyesi ile nok -

sanii vitamin nazariyesini yekdi -
ğcrine bağlıyan bir köprü hizme -
tini gördü, Raşitizmden koruyan 
veya onu iyi eden anasıh ihtiva et 
mediği sabit mevaddı gıdaiyenin 
şedit ültra viyole şuaatına maruz 
bırakıldıktan sonra ne suretle bu 
kahiliyeti iktisap ettikleri sualine 
cevap aradılar. Bu müellifler had
di zatinde raşitizme karşı müessir 
olmıyan mevaddı gıdaiyenin ültra 
viyole şuaatına maruz bırakıldık -
tan sonra fevkalade müessir bir 
hassa le azandıklarmı hayretle gör
düler. 

Muhtelif nevi mevaddı gıdaiye -
nin bu vasıta ile müessir bir kabili
yet iktisap edebildiğ anlaşıldı. Hay 
'lftni Ye nebati, züyut. haşele, süt, 
kaymak, tereyağı yeşl salata, ni -
§anstalar, meyvalar. yağlar, hay -
vani ve insani cilt ve adale parça-

her hastalığın inkişafı da ayni a -
vamilin devamı ile husule gelir. 

Kemik hastalığının artmasında 
tufeylatı em'anm da (sulucanlar, 
ve kurtlar) rolü vardır. Şiddetli 

kemik hastalığına tutulmuş çocuk 

ların tedaviye karşı taannüt eden
lerin içinde sulucanlı olanları gör
düm ve bunların sulucanları düşü
rülünce tedavi daha çabuk oldu. 

Kemik hastalığının tedavisi: 
Halihazırda kemik hastalığının 
kabili tedavi olduğunu ehemmi -
yetle iddia ettirecek derecede esas 
lı usullerin vazı kabil olmuştur . 

Zamanında yapılacak kemik 
hastalığına karşı tedaviler sayesin
de ağır marazi tezahürattan has -
tayı tamamen vikaye etmek müm 
kündür. 

Bununla beraber söylendiği gibi 
raşitizmi bir bıç hafta zarfında iyi 
etmek imkansızdır. Bu tedavi ile 
çocuğun neş' esi gelir harekata 
başlarsa da muhtelif aza üzerin -
de bu kadar derin tahavvülatı be -
deni ve ruhi tegayyürat yaptığı bit 
tecrübe sabit olan bu hastalığın 
tıımamen izalesi bir çok aylara 

tırmıştır. EreğJi şirketi, Akdeniz 
piyasasında yeni mahreçler bul 4 

muştur. lskenderiye, Suriye, Malta 

adalarında ba21 müesseseler Türk 
kömürü kulhnmağı tercih etmi~lcr 
dir. 

Son zamanlarda Peşte belediye
si de 7 onguldak kömürlerini kul -
lanmağa karar vermiştir. Bunun i· 
çin yapılna tecrübeler müsbet neti 
celre vermi~tir. Bu tecrübeler üze-

rine Zonguldakta 90 bin ton kö -
mür alınmıştll'. 

Ezin ede 

Yusuf buna muğber olarak sila
hını çeker, Bekire ateş ederek ye
re serer. Silah sesini işiden Beki -

rin kardşei Fahri vak'a mahalline 
gelince o da azgın katilin bir kur· 
şuniyle yıkılır, silah sesleri üzeri -

vilayet jandarma kumandanı Ma

cit Bey tarafından kısa bir müddet 

zarfında yakalanmış ve adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Yaralılardan Fahri vak' adan ya 

rım saat sonra ölmüştür, Bekirin 

kardeşi Hasan bu vak'adan ağır 
yara ile kurtulan yegane adamdır. 
Hastahanede yatıyor. 

Sinop Halkevindeki 
aile • 

gecesı 

r 
Muhafız gücü bisikletçileri 

1 nasıl karşılandı ? 
EZiNE, 27 (Hususi} - Muha -

fız gücü bisikletçileri geldiler. Ku
mandan, kaza kaymakamı, Hallc 
fırkası ve belediye reisi sporcular' 
zabitler, bisikletçiler, süvariler ~ 
rafından 10 kilometreden karşı • 
landılar. 

Yarın istirahat edeceklerdir Şe -
reflerine ziyafetler ve müsamer.,. 
verilecek, ayni merasimle teşyi f'll

dileceklerdir. 
Cemal f Sinop Halk:evi, liar<Ie, müesse- çalışan Sfnop HallCevi, son günler 

=.~. ============== / sel er içinde en çalışkan ve canlı de de gene bu maksatla güzel bit 
mutevakkıftır. olanlarından biridir. Sinop Halke- aile gecesi tertip ~tmiştir. Halkevi-
• ': e bu da ancak raşitizm amille- vinin muhtelif kollarındaki, gay • nin bütün azası, memur ve halktat1 
rının hastalarımıza tesallutta de - retli gençler, müesseseye bu çanlı- pek çok kimseler, ailelerile birlikte 
vam etmemesi şartile mümkündür. lığı temin ettikleri gibi Sinop halk- bu toplantıda bulunmuşlar, vali 

Her halde kemik hastalığı geçir- evinin çalışkan, kıymetli, güzide Abdülhak Bey de refikasile birli1' .. 
miş olan bir süt çocuğu veya kü - reisi Macit Bey de bu faaliyeti tan- te gelmiştir. 
çük çocuğun daima ve kemali dik- ziITı eden, yaşatan ve devam etti _ fırka ve Halkevi reisi Macit B., 
katla tahaffüzde bulundurulması ren mühim bir unsurdur • küçük, fakat değerli bir hasbıhal 
lazım geldiğini, çünkü kemik has- Sinop Halkevinde geçenlerde yaparak toplantının maksadını 
talığma müsait olan bu çocukla - Mete piyesinin muvaffakıyetle anlat:nış, bu temiz ve kibar eğlen .. 
rın ekseriya hastalığın yeniden ve temsil edildiğini yazmıştık; yukarı menin hundan sonrakilere bir bar 
daha büyük bir şiddetle savletine daki resim o temsile ait bir intibaı langıç olacağım söylemiştir. 
maruz veya meyyal olduklarını bi- tesbit etmektedir. Toplantı geç vakte kadar sür .. 
lerek dikkat ve ihtiyat altında hu- Öedenheri toplu yaşama ve top- müş, ~ğlenceli, canlı bir gece ge" 
lundurmak laz

0

ımdır . 
Bu tayakkuzü çocuğun neşvü ne

masının batileştiği zamana kadar 
yani dört yaşına kadar devam et
tirmek icabedere. 

Bu devrin ilerisinde çocuklarda 
vaktiyle geçirdikleri kemik hasta -
lığının biçimsiz izleri bulunur ki 
bunları ilk yaşlarındaki kemik has
talığı tedavisine tatbik edilen u • 
sullerle tedavi ederek şifalandır -
mak mümkiindür. 

Kemik hastalığını tedavi için üç 
yolumuz vardır. 

1- Hükmi tedavi, 
2 - Gidni ve devai tedavi, 
3 - Sıhhi ve muvafık bir tarzı 

lanh yollarım muhitinde yapmağa çiı-ilmiştir. , 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hayat teminine matuf umumi te - la kemik hastalıklarını tedavi et " 
davidir. miştir. 

1 - Hükmi tedavi: Bu suretle yalnız kemiklerin iyİ 
Kemik hastalığının en iyi tedavi olduğunu değil, handa husule ge• 

vasıtası gerek güneşle ve gerek len tegayyüratın da bertaraf oJdıı
sun'i vasıta ile gelen ziya şuaıdır. ğunu gör.müştür. 

Bu şuaın içerisinde müessir olanı Tabii güneşin ziyasında da ülttlJ 
ültraviyole şuaıdır. Bunların izale- vardır. Fakat bu ültraviyole ziyll5ı 
si ile ziyanın müesseriyeti zail o - kısmen günesin tay fi taraf ındıı1' 
l ~ ]~ 
ur. kısmen şehrin havasının bulut 
Raşitizm Je ziya tedavisi ilk ev·• ve rutuhcfü o1ması, fabrikalar•" 

vela Huldschinsky meydana koy • dumanları tozları ve hatta bava ts 
muştur. Bu zat civah kuras lamba- rafından massedilerek kuvveti azş 
dan elektrikziyası geçirerek ültra - hr • 
viyole ıuanın elde etmiş ve bunun· ,(Devaını var) 



Ayrılmanın sebebi ne? 
Galatasaray klübünde son vaziyet 
Geçeftlerd~; Galatasaray klüıbü bulmak için kendi kendimi ada • 

kongresinde akalliyette kalanlar • makıllı ikna edemiyorum ve için • 
dan bir kısmının klüpten ayrılarak de bulundukları bir klübü yükselt
"Sarı . kırmızı,, unvanile yeni bir mek için ikinci bir klüp kurmıya 
ldüp kurmıya teşebbüs ettiklerini kalkıtmanın, ayni klüp içinde ka· 
Jazmıt ve böyle bir vazıyet kartı· larak çalıtmıya niçin tercih edildi
•ında kendilerine bittabi muvaffa- ğine tafıyorum. Ve gene hayret e· 
kıyet de temenni etmittik. diyorum: 

Bugün ayni bahse dönmek is - Biraz da mütterek bir hedef 
tiyoruz. Sebebi de dedikoduların kartısında toplanma ve birleşme 
Pek dallanıp budaklanmıt bir ha- daveti olan "Ey gaziler, yol görün
le gelmiş olmasıdır. dü .. ,, mııramın bu. ıefer bir ~yrı -

1 ~~!...~-~~~--~~'!: 
,Fener bahçe 

Galatasaray! 

~ 
(t 

~,, 

==-..1.-
Atletizm 

Çalışiii3: ..... ;0kSi .. ~Ia-rımız 
yanlış düşüncelerimiz 

Bundan evvelki yazılarımda fe- 11 

Evvelce de itaret etmiştim: Ben lık yolu batında bır bayrak ııare
bir "Galatasaraylı, ,değilim. Fakat 1 ti yapmıt olmasına ... 

derasyonun, heyetlerin, klüplerin, 
atletizm meselesindeki ilerleyi!i -
miz üzerine olan tesirlerinden kı
saca bahsetmiştim. Evet, federas
yon, heyet klüpler ne kadar çalı -
tırsa çalıtımlar ve himaye etsin .. 
ler, atletizm sahasındaki muvaff~ 
kıyet, federasyonun, heyetlerin, 
ldüplerin himayesi kadar ve belki 
ale daha fazla - bence daha faz-

' la - atletlerin bilerek, hiuederek 
Galatasaray, sevdiğim müeaaesele- Galataaara_:ı~ teref~ kurtar -
ri.n batında geliyor: Evveli. en es- mak kastı ulvı bır teY<hr. ~ 
ki bir ıpor teıekkülü olması, ao.n- i~indir ki bütün ~:~~kod~I.ara, b~ 
ra bana muhtelif zamanlarda, bır- tun zahmetlere goguslennı açar • 
liği en kuvvetli bağlarla bağlı, ıe- çalışan, ellerine geçen m~'ttal ~ır 
tefini ve rengini cam pahasına ko· makineyi eski parlak halıne getır· 
ruınaaını bilen bir te,ekkül oldu - mek için uğrafall inaanlar taıuyo-

l 
ç.alıımaları neticesi elde edilı:ne -
ktedir. 

iu kanaatini vermesi itibarile.. rum. 
Bunun içindir ki, timdi ayni Bu uğratmanın, bir mucize ya-

babae dönmek iste..,ken içimde de - ratmıı olmamakla beraber, meseli 
dikodulara kantmıt olmayı iste · kaybolmuş bir disiplini iade etti -
inekten daha batka hisler var: ğini, mesela bir takımı sonuncu 

Okuduklarım ve itittiWerim i - kalmak tehlikesinden kurtardığını 
Çİn acıyor gibiyim. Okuduklarımın ve nihayet ta Londradan bir antre
•e itittiklerimin bugünün gençliği nör getirtmek tetebbüıünde mu • 
•e yarının sporu için iyi olmıyan vaffak olmut aayılabilecek bir va
hir örnek yı..pacağından korkuyor zıyet ihdas ettiğini görüyorum. 
aibiyim. · Acaba bütün bunlar Galatasa· 

"' .. rayın ıerefli mazisini kurtarmak i
Yeni klı:.::ii .. ~anların, yahut aç.· 

hlaac iıtiyen!er•~ı yazdıkları satır 

l&br gözümiın önündedir. Buna 
'terilen cevapları da gene satır sa · 
br takip ediyonım. Fakat bu ka · 
dar dikkatime rağmen bqmım i -

çin hazırlanmı eıerler .. yılmaz 
mı?. 

O halde tam bu eserlerin bir ara 
da toplanmak yolunu tuttuğu bir 
sırada böyle bir ayrılık tetebbüsü
ne ıebep ne olabilir .. diye dütünü· 

Çİnde el' an halledilmem it muam • yorum. 
lbalar kalmıt olduğunu duyuyo · • • .. 

iki taraf kaptanlar. el ele 
Fenerbabçeyle Galataearay gene kartı kar

ınya.. Tali iki takrınr ayni .ene içinde UçUncU 

defa kartrlattınyor, Geçen seferki maçlar Ug 
~dr. Bu meterkl ıUd için.. Bu itibarla 

netlClelll ltlbarlyle daba mWıJm bir ~ Çön-

ld1 döml ftnal JDaÇı ve iki tarafında 1Ud f&ID

pf7onl•tuno kazaıınıaıan lbtlmaU var. Bu 

maçm gallbt gelecek hafta pmplyonluk 1ç1n 
htanbubpora aon ıUd maçmr yapacak T. 

Galatasaray blrlncı Ug maçında Fenerbah· 
çeye 5-1 ,kine! maçta da 2--0 ycnllml,tı. A· 

ndakl ,..... Olılıa.._...y Jehlne aaymak 

mllmktbı oldufuna göre bu UçUncU maçm 
verecetı netice ~ fok alAka uyandıracak 

mahiyette defll midir T • 

Spor meraklılan iki taratın da aon \'Wyet
lerlnJ iyice bWyor. Bu ltbar1a fazla aöze 111 • 

zum yok. 

11zm, bunu tereddüt etmeden söy - Doğrusu mu bilmiyoru, iıittiği- dal'f'llnde saat bel buçukta yapılacaktır. 
liyt!bilirim. me göre yeni klübe taraftar olan-

Temiz, ıtızt'I bir ~ girmek l•t11oru • 
!\[aç Taksim •tadında Kenıaı Uaum Bl'yin I· 

Deniyormut ki: lardan bir kısmı: 
"Yeni klübün maksadı Galata- - Bir ekseriyet ki mürettepti, 

larayın şerefli maziıi galibiyetler· diyorlar ve bunu kongrede bulu -
le kurtarma:ldır,, . nan veya bulundurulan talebe gru

Bunu duyunca insan ilk ham - puna atfediyorlarmıt ... Ben, Gala-
lede föyle diyor: tasaray kongresinde tesadüfen bu-

- Aman ne iyi feY .•• lunmut yegane gazeteciyim. Bu i-
F akat biraz sonra, biraz daha trbarla bu sözler eğer ıöylenmi~se, 

derin dilfününce gene kendi ken - bir yanhılrk eseri olarak söylen • 
dine §Öyle dilfünüyor: mit olacağını itaret etmeyi bir 

- Peki ama.. biraz garipçe.. borç bilirim. Çünkü gene akalli -
A.ca.ba öteki tarafta kalanların böy yebte kalanların üzerine talebenin 
le bir niyetleri yok muymuf. Aca- salonu terkettiklerini kendi gözüm 
h. bunlar naııl inıanlarmıt, iı ha- le görmüştüm. 
tına ıeçilmeden mi getirilmitler?. Doğru bile olıa, toplanma tari-
8u takdirde bütün Galatasaraylı • hi, toplandığı tarihten pek uzak 
le.rın hedefi Galatuarayın terefi olmıyan ikinci bir kongreyi bekle
olduğuna göre böyle menfi bir ka- memek niçin?· 
lı&atle idare batına gelmiş bulu • Bütün klüplerde, bütün teıek • 
Qe.nlar nasıl tutunmu§lar?. küllerde akalliyette kalanlar ayrı 

Türk-Rus 
Maçı Moskovada hara

retle bekleniyor 
MOSKOVA, 27 (Tas) -Sovyet 

halkı Türk ve Ruı futbolcuları a-, 
rasında yapılacak ftlaçı büyük bir 
alakayla beklemektedir • . 

Türk takmıı ile karıılqacak ta -
kıma girecek oyuncuları ıeçmek 
üzere, Moıkovanm en iyi futbol -
culanndan mürekkep iki ekip u•-
11nda haziranın yİnni birinci giioü 
Moskovada T mm.ki ıtadmda biıı 
maç yapılmııtır • 

Haziranın otuzunda ayni mak • 
satla Rusyamn birinci ve ikinal 
muhtelit takımları kartılatacaklar
dır. Bu merak zinciri insanı bwıdan teıekküller kurmıya kalksalardı, 

'<>nra da bir ara•tırma yapmıya ka zannediyorum ki evvela "Galata -
r )'UDodan lıabl• ve bu oyuncularla dalla evvel de.r götürüyor. Fakat bir de bakı- ıaray,, klübü otuz yaşına basma -

Gazeteler; Tllrk futbolcuJarmm parlak o• 

yapılan k:ırtılapıal•nn Sovyet tutbolcubvı ~oııunuz, böyle sualler sormakta mıı bulunacaktı. 

Birinci sınıf olarak bulurdu -
ğum bet senelik atletizm hayatın • 
da atlet arkadqlaunila berab~-
bir çok tehir müsabakalarında 
temsili, beynelmilel müsabakal.ca~ -
da bulundum. Balkan olimpiyatla
rına ittirak ettim. 

Bu müddet zarfında kendilerile 
beraber çalııtığım arkadatlarım
da gördüğüm noksanları ve yan -
lıt dütünceleri yazıvorum. 

Atlet arkadaılarnı yaşlarına ve 
derecelerine göre du~ünüşlerinde
ki yanlıtlıkları 3 - 4 noktada top
lıyabilirim: 

Bir kısım gençler "Daha vakit 
var, nasıl olsa çalışu, ileride- mu
vaffak oluruz,, deyip esastı çalıı
mıyorlar. 

Bir kımsı "Nasıl olsa biz şam
piyon ve rekortmenlerden sonra 
geliyoruz, fazlası ne olacak!.,, de
yip §ampiyonları geçmek için fra -
lıtmıyor lar. 

Bir kıımı "Şampiyonuz, rekort
meniz. Her hangi bir seyahet aeç
meıinde kazanırız,, diyor v~ c.alıı
ma mevsiminde plajlarda geziyor -
lar •. 

Bir kıımı da, artık vaziyeti id-

. . 
rak edenler olacaklar ki çalı§mak 
arzusunu gösteriyorlar. Fak2t böy
le yapanlar, ne yazık onda iki Dİi"' 
betindedir. 

lıte bugün çalıfJDıyan veya ha
kikate kanaat eden gençler, si~e 
hitap ediyorum: Çalışınız, ~ilnkü 
biz bir az çalı~tığımız içindi ki 
bazı koıuların birincisi rekol'tme .. 
ni bulunuyoruz ve sizden bir sıfat 
farkı ile ayırt ediliyoruz. 

Evvela: Federasyona, heyet ... 
lere, klüplere istediklerimizi siz • 
den iyi yaptırıyoruz. Antreııfo·Ieı
ri bizimle daha fazla uğra~brıyo
ruz. Her hangi bir sebepten ofu..,. 
aa olsun cezalandırılıncn., yerleri • 
mize baıkaları olmadığı için gene 
affediliyor ve dünya aleyhimizde 
destan okurken sizden iyi mua .. 
mele görüyoruz. 

"Falan koşuyu bırakmadıkça 
biz bir baltaya sap olamayız,, 
"Daha vakit var, ıonra çalııırız.,, 
yahut "Biz nasıl olsa birinci sınıf 

(Devamı 8 inci Sayrfada) 

Londrada aktrislerle müellifler ara
sında bir kriket maçı ! 

için oyun telmlfl noktaaoıc1an çok fayclah ol-taliba hak11zlrk etmitıiniz. Çün - • • • duj1uıa Itaret etmektedJrler • 
kü llr"flırma neticesi müspettir: 1 Vaziyet Gdatuaraylılarca na· I:onC!raCla müelliflerle aktrisler 1 
ı, batında bulunanlar ıeçilmit, ad telakik ediliyor, layıkı veçhHe k k arasında bir kriket maçı yapılmış 
L Mınta a ongresi 

Hakem konferansı 
qem de büyük bir ekseriyetin yal- onu da bilmiyorum. Fakat Galata - tıtanbuJ mmtakuı rlyaaetındl'n: ve maç çok eğlenceli ve heyecan • 
llız reyile değil biraz da ricasile sarayın rakiplerince (dütmanla - Mmtaka M"nf!llk adi kongrea1nın 

80 
-Ha- lı olmuttur. Aktrislere meşıhur ak · 

İt batma getirilmit insanlardır. rınca demiyorum) bir suretle le - "''"".....,.....,. .... -·~• ovv.ıoe iris Mis Gledis Kuper, müelliflere
Onlar dıı hedeflerinin ayni feY ol· likki ediliyor: Memnuniyetle!.. teoııt ...._de bl, batta -.ıetıe t.hlrl de tanınmıı romancı Mister J. B. duğunu, daha kuvvetlice, daha Galatasaray klübünün bir kısım ıuuıırl görWen bu toplantının '7- Temmuz 

Futbol hakem komitesi rJyaııetlnden: 
Komite 1 temmuz 19SS cumartesi ıtln1a 

blrlnclll yapılmak Uzcro bir münakaplı bA 

kem konferans ııerlsl tertip etm1tt1r. 

•- Prisli kaptanlık etmiıtir. --ı>hıca bir ağızla söylüyorlar. azası bu aynlığı ehemmiyetle te • -ess cuma gtlnU Çağalotıunda Ralkevt aa -

Şu halde ... maksut bir olduğuna likki etmiyor ve: onunda uat tam onda YBPdacafr tebllt olu- Resmimiz, sağdan itibaren in- Onümllulckl menim ilk ve ıiıt nıaçlana • 
•Öre yullar niçin ayrılıyor?. - Beş on kitidirler, gene öyle •nW'' ıwıwaw--.,. _ıniilllıı gilterenin en büyük tairi Con da ı•hllyetname ıılmamııJ hakemlere vazife 

Bu konferanslar her hafta cumart...ı wı 
Mir günleri ııaat 18 dl'n 19 a kadar deV&lll 
ede<:t-ktlr. Konferanıı mahalli Halkednln a1& 

katındaki denlıancdlr. 

• • • kal---1-J d' B Ik hak d' d kt Dring Vuteri, tiyatro münekkidi verllmlyC<'Cktlr. F.Jıllyl'tnamc almak lstlyen • ~ ar.. ıyomıut.. e i - ken ıme e soraca ım: lerln bu konfe.Talllllara de\'amrarı naz.an ıtt-
Ben kendi hesabıma doğruw, lıdırlar, belki doğru söylüyorlar, j - Böyle de olsa, buna ne lü - Ayovr Braonı, muharrir Malı Mel- bara aımacaktır. Kryftyett bütün klüplerlao ~ Wr lı:ltlp açmıya tqebbiio e - belki ben de içlerinde olsaydım zum vardı?, son ve tanmmıı bir aktrisi maı;l hakrm ve yan hakl'mlcrln nazarı dikkatine 

de,,lerin bu tqebbüslerini yerinde böyle söyli7ecektim. Fakat kendi A. Sırrı eanuuıda 1öoleri7or, .. ,...,... 









I 

Harp Malulleri ile Şehit yetimlerine 
dağıtılacak ikramiye paralan 

hakkında ilan: 

M. M. Vekaletinden: 
1 - 1485 numaralı kanuna tevfikan Harp ma!üllerile şehit 

yetimlerine verilecek ikramiye parasından şehit yetimlerine ait 

olıan kıımmm 21 - Haziran · 933 tarihine tesbit edilen 38997 şe· 

bılt: yetimlerine dağılhrılmasma başlanmıştır. 

2 - Bundan başka 930, 931, 932 seneJerinde ikramiyesini 

alamayan 6332 şehit yetimlerine de o senelerde emsaline verilen 

nisbette ikrcoiye verilecektir. 

3 - Bu ikramiyelere ait havalele.- Ziraat Bankası tarafın

dan icap eden mahallere gönderiJecektir. 

4 - 22 - Haziran - 933 tarihinden sonra ikramiye talebinde 

bulunan şehit yetimlerinin hakları 934 senesinde yapılacak tev· 
ı.iat ta verilecek tir. 

5 - Malullere ait ikramiye paraları tefsir kararına göre 

Harp Malulleri tesbit edildikten sonra iki ay zarFmda verilecek 

ve keyfiyet ayrıca gazeteler ile ilan olunacaktır. (3130) (2910) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

4'0 Ton Tar bin yağı kapalı zarf 29 - Haziran - 933 perşembe 

gilnü saat 10 da. 
40 " Gaz ya'ğı " " 

29 - Haz.İran • 933 perşembe 

günü saat 14 te. 
200 

" 
Dizel mayi mabruku 

" :- l - Temmuz - 933 Cumartesi 
ganü saat 14 te. 

30 ,, Eenzollu benzin 
" 

l · Temmuz.· 933 Cumartesi 
günü saat 15 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile mübayaa 
e6ilecek olan yul<arda cins ve miktarları yazıh Tarbin yağı •e 
sairenin şartnamesini görmek isti yenlerin her gün ve itaya talip 
olanların da hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kasımpaşada 
Oeniı Levazım Satına'ma kom•syonuna müracaatları. (2581} 

Ankara Nafıa 

Başmühendisliğinden: 
Bedclı keşfı ··83431,, lira u41,, kuruştan ibaret Ankara· Kı· 

ıılcahamam yo'u üıerinde ''95,, menfez ile bir kısım şosa inıaah 

10/fcmmm/933 pazartesi günü saat 15 te ihale edilmek üzere 

kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talipler ıeraiti an• 

lamak için her gün Başmühendisliğe müracaat edebilirler. 

Milnal<asaya girmek için "6'257,, buçuk lirahk teminatı mu· 
vakkate makbuzunu, veyc:ı muleber bir bankanın kefalet mektu· 

bunu, Başruühendislikten alacakları ehliyeti fenniye vesikasmı, 

Ticaret odası vesikası ve itibarı mali mektubuou teklif mektu 
buna leffetmeleri laz:ımdır. 

Münakasa ve ihale kanununun 10 uncu maddesine tevfikan 

hatırlıyacaklorı zarfları ihale gününe l<adar Vi!ayet Daimi encü· 
meni Reisliğine vermeleri ilan olunur. (2746) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan ; 

J 0000 kilo Beyaz sabun : 

15 Ton Tarbin yağı : 

Pazarlıkla ı 28 · Haziran· 933 çarşam· 
ba günü saat 14 te 

" : 28 • Haıiran · 933 çarşam· 
ba günü saat l 5 te. 

Deniz ku :vvetleri ihtiyacı için mübayaa edilecek olan sabun 
ile müteahhidinin taahhüdünü 1fa edememesinden dolayı pazar
lıkta mübayaası icap edeo 15 ton Tarbin yağnıı itaya talip olen
larm hizalarında yazılı gün ve saatlerde muvakkat teminatları 

ile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma Komisyonu· 
na müracaatlara. (2939) 

Istanbul Posta T. T. 

Başmüdürlüğünden : 
lstanbul, Galata, seyyahin şubesi ve Be)'oğlu merkezleri ara

sında molosık etle telgraf ve beş kiloya kadar mektup nakliyatı 
kapalı zarf usul ile münakasaya vazedilmiştir. Münakasa 8· 7· 933 
c~martesı günü saat 14 le yapılacaktır. istiyenlerin şartnameyi 
görmel< için her gün Başmüdürlük kalemine ve münakasaya iş 
tirak için de kapalı ve memhur teklifname ve teklif edecekleri 
Mdelin "9 7,5 nisbetinde teminatı muvakkate akçe veya banka 
11ıektubu ile yukarda yazılı gün ve saatte başmüdürlükte mUte-
fekkil komisyona müracaatlara illn olunur. (2719) 

11 - VAKl1 28 Haziran 1933 
ı ........... ·3· .........•. K., •......... o· ................... i rıııııııım111ııııımııımıııınmııımııınıınrJllDllllllJllllllllllllf1lllll!!!llttılllııı:ınnıımıtııı:ır.ııı· ~ ::J?C•!llllll:ııııımııu -...... 

l ....... ~~~-~~'.;~ .. ~~'.'.'.;.;~~~ .. '.'.~~~'.~.: .... ...l ı' HAS AN özlü hububat 
M. M. V. SA. AL. KOM. dan: \ Unları 
Yerli fabrikalar mamulatından 

31 .000 kilo çoraphk yün ipliği ka
palı zarfla münakasaya konmu§ • 
tur. ihalesi 12 Temmuz 933 çar· 

şamba günü saat 15 tedir. istekli - ' 
lerin nümune ve şartnamesini gör ! 

mek üzeı·e her gün ve münakasaya 1 

girmek için o gün ve vaktinden 
vvel teklif ve teminat mektupla - 1 
rilc Ankarada M. M. V. SA. AL. 
komisyonuna müracaatları. 1 

(3101) (2712) 
~ ~ . 1 

M. M. VE. SA. AL. KOM. dan: 1 
Yerli fabrikalar mamulatından 

330.000 metre ça.matırlık bez ka-' 
paulı zarfla münakasaya konmut· 
tur. İhalesi 1 temmuz 933 cumar· 
teı: günü saat 15 tedir. lsteklile· 
rin nümune ve şartnamesini gör • 
mek üzere her gün ve münakasa· 
ya girmek için o gün ve vaktin • I 
den evvel Ankarada M. M. V. SA. 
AL. komiysonuna müracaatları. 

(3081) (2557) 
"' 4 • 

Ankara • Cebeci - Askeri hasta· 
ne ba.ştababetinden: 1 

1 - Hastanemizde altını§ beş li 1 Çocuklara •e hastalara ve bilbusa hali nekahette olanlara 
ra ücretli bir birinci sınıf ve otuz bir gıdayı sıhhi olan bu unlar sureti mahsusada ve pckbüy6k 
lira ücretli ikinci sınıf hemşirelik bir dikkat ve itina He ihzar edilmiş olup Avrupanın unlarına 
münhali vardır. "Bunlar kanunu her cihetçe faik bir nefaset ve mükemmeliyette olduğu ve yerli 
mahsusu mucibince iaşe edilirler.,, 1 mevaddı iptidaiycden ve hububattan im al edilmesi itibarile 

2 T 1. ı k b 1 tercihen istimal edilmektedir. Etibbai muhtereme tarafından - a ıp o anların Tür te a • 
amdan evsafı lazımeyi haiz olma- , müteaddit tecrübeler neticesinde halisiyeti ve safiyeti tebeyyOn 
ları lazımdır. eylemiş olduğundan tavsiye edilmektedir. 

Avrupada müteaddit altın madalya ve nişanlar ve diploma· 
3 :- Birinci sınıf hemtireliğe !arla musaddak birinciliği ihraz eden Hasan müstahzaratına dahi 

mektepten mezun olması ....... tır. 1 
~ • i olan işbu nefis unlar her yerde büyük rağbet knanmaktadır. 

4 - İkinci sınıf hemşireliğe ta · ı Hasan Pirinç Özü Unu Hasan Arpa Ôzü Unu 
lipler meyanında mektepten me - l Hasan Buğday Nişastası Hasan Yulaf Özü Unu 
zun olanlar tercih olunur. iL Hasan lrmik Özü Hasan Mercimek ÔzU Unu 

5 - Taliplerin evrakı müsbitele ô U B O Hasan PatatPs 1ii nu Hasan eze1ve 7.Ü Nnu 
rini müstaahiben Haziran 933 ni • uıım11111au111ınınıııumııınırnıııu tıııınnnıııııııııınrıınııwuınııııııııuuııııımınııuıınllllllııııuıııııır.nııu uırıııl!Qııııııllı ı ııııımıııııuııı 
hayetine kadar cumadan maada 
her gün saat 8 den 15 kadar An -
kara - Cebecide hastane battaba -
betine müracaatları ilan olunur. 

(3136), (2950) 

SEYRiSEF AiN 
Meılı:ezJ Jdares!Galata l:oprü ışı n 2623 
ŞubeA, Sirk< el Mühfirdar 7.ııdc Han ~'ı40 

Seyrısefaın ldaresı Mudüri· 
yeti umumiye!Iİ 1 - Tem muz • 
933 tarihinden itibaren yeni 
teşekküllere intikali hasebile 
mOtekaidin eytam ve eramili 
idarenin Haziran • 933 maa
şah cuma da dahil olmak üze· 
re ~O - Haziran akşamına ka· 
dar tesviye olunacaktır. Ala· 
kadarlarınıo &ür'atle müraca-
atları. f2984l 

SADIKZADE Biraderler 
VAPURLARI 

KARADENiZ POST ASI 

Dumlupınar 
VAf>URU 

29 Haziran Perşembe günü saat 
18 de Sırkeci rıhtımından hare· 
ketle Zonguldak, lnebo'u, Sam· 
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene ve Rıze limanlorına 
aıimet ve avdet edecektır. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey· 
menet Hanı a:tında acentalığa 

müracaat. Telefon: 22134 (4915) 

Ademi jktidar ve bel 
gevşekliğine 

karşı en müessir deva SERVOIN hap 
landır Deposu lstnnbuı'da 'irJ.:eci'de 
Alı (~11a Merke:t. eczancsidir Taşraya 

I 50 kuruş posta ile ~öndcrilir. lzmiı 'de 
lq~at pazanndaki, Trab10n'da Yeni Fe· 
rah ezcnneleı inde bulunur. (3991) 

ft s ~ e r i li s e ue O r ta M e ~ ıe p ı e r e 
Inle~e olınıyor 

1 - 1933 1934 ders senesi için lstanbulda bulunan Kuleli 

ve Maltepe Liselerile Bursa'da l:ıulunan Bursa Askeri Lisesine 

Konya ve Erıincan'da bu'unan Askeri Orta mekteplerine talebe 
alınacaktır. 

2 - Liseler 9, 10 ve 11 111, 2, 3,, Oncii. Orta mekteplerde 

6, 7 ve 8 •·ı, 2, 3,, üncü sınıfları muhtevidir. 

3 - Liselerin muhtelif sınıflarına 600 ve O,ta mekteplerin 

muhtelif sınıflarına da 300 talebe alınacakhr. 

4 - Almanca okuyan talebeler tercihan alınacaktır. 

5 - Liselerin 11. inci smıfJarına iyi Almanca bilen talebe
ler alınacaktır. Bu talebeler Liseyi ikmalden sonra yapılacak 
müsabaka imtihanını da kazandıkları takdirde Askeri mühendia 
ve Fen memuıu yetiştirmek üzere Almanyaya gönderilecekler 
ve müsabakayı kazanamadıkları takdirde harbiye mektebine gi· 
derek zabit çıkacaklardır. 

6 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesinden 

başka giydirilmesi, techizah ve kitaplara hükumete ait olduğu 

gibi ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta ~erilir. 

7 - Liseyi muvaffaldyetle bitirenlerden arzu edenler mü
sabaka imtıhanına girerek kazandıkları takdirde Beşinci madde
de olt'uğu gibi askeri mühendis ve Fen memuru yetiştirilmek 
üzere Almanyaya gönderilirler Buna arzu etmiyenler Harbiye 
mektebine giderler. 

8 - Bütün mektep'erle ka}'dü kabul mektep•erin bu'unduk. 
ları yerlerde 1/Temmuz/933 tarihinde baş.ar ve Ağustosun bi
rinde biter. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa ders 
senesinin devamı müddetince sivil lise ve orta mekteplerden 
nakil suretile talebe alınmağa devam olunur. 

9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askeri lise •• 

orta mekteplere kaydedilmek istiyenler 1/Haziran/933 tarihinden 

Temmuz sonuna kadar bulundukları )'erlerin askerlik şubelerine 
müracaat etmelidirler. 

10 - Mekteplere girmek için Ja:rım o'an şartları muhtevi 

l<aydü kabul şartnameleri ve muhtaraları bütün ııskerlık şubele· 

rinde mevcuttur. Taıip'er as1<erlik şubelerine ve asweri lise ve 

orta mekteplere müracaat ederek mcz.kur şartları öğrenmelidir-
ler. (2232 
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Türkiyenin ve bütün dünyanın en leziz ve en nefis yağı alemşumul marka _, 

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

lstanbulTramvayŞirketiEvkatTarifesi, HEYBELiADA-• 
1933 Senesi haziranın 26ıncı gününden DENiZ BANYOLARI 

. . . . 
• • • • .. 1 .. ···- • • "' '• .. . ~- . . 

UCUZLUK 
itibaren ilanı ahire kadar muteberdir 

No. 
Fasıla ilk Son 

HUDUT HAREKET dakika hareket hareket 

{ Şişliden - Tünele 
_ı_o_Ş_i ... ıl_i ;;;-_T_iı_. n_e_l -- Tünelden • Şiıliye 

{ 
Kurtuluştan - Tünele 

11 Kurtuluı - Tünel Tünelden • Kurtuluşa 

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

14 Maçka - Tüne) f Maçkadan - Tünele 
l Tünelden - Maçkaya 

15 T k . s· k . f Taksimden - Sirkeciye 
a sım - ır ecı l s· k .d Tak . 

ır ecı en - sıme 

3-6 
7 

saat saat 

5.40 24.10 
6.01 ı4.35 

21.30 23.50 
20 21.50 24.15 

6-8 
12 

5.58 24.45 
6.04 24.20 

22.20 24.00 
20 22.40 24.25 

7 
9 

5-8 

7.00 20.09 
7.22 20.31 

6.00 22.06 

Türkiyenin incisi, dünyanın en güzel sekiz yerinden biri 

Geniş ve temiz çam Heybeıı·ada ŞİİR .. K.;öşıı1~ysı·LYA 
orınanlarile süslü 

HEYBEL• ADA Renk r~nk k~ranfil tar~aları, güll:r Glayöl-
} }er, nadıde çıçckler, çıçekler, çıçekler ... 

Bu çiçek bahçesinin sahilinde emsalsiz ve her yerden ucuz 

TEMİZLİK 

SÜR'AT 
HEYBELİADA Deniz Banyoları ve Gazinosu VA 

Iloş Yakitlerinizi sıhhat YC neşe kaynağı olan bu yerde geçiriniz. ~ 
___________ l!!!I _______ , 4955) ·"' KIT 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

Diyarıbekir Rakı fabrikası taraçasının "Rüberoit,.ı ile beton 
ve şap ve mozayik çini ferşiyah aleni münakasa ile ihale oluna
caktır. Taliplerin keşifname ve şartnameleri gördükten sonra 
münakasaya iştirak edebilmek için ( % 7t5) teminat akçelerini ha
milen 1~ • 7 • 933 çarşamba günü saat 14,5 ta Galatada alım, 
satım komisyonuna müracaatları. (2800) 

YURDU 

.... -.. 
16 M k B t (Maçkadan - Beyazıda 
---a.:.ç_a_-:;_...;ey.,a_z_ı _l Beyazıttan - Maçkaya 13 6.33 21.57 !9• ?? ti 'SA: Z'M; 

20.12 r Su tenzilcltmm kaldırllması 

Kİ TAP 
K 1SM1 ..... 

M k E . .. .. f Maçkadan - E. Önüne Cl)ı 8 6.44 
- aç a - mınonu l E Ö .. d M k . nun en • aç aya 

17 Şişli - Sirkeci (Şişliden - Sirkeciye 
l Sirkeciden • Şişliye 

T k . Ak (Taksimden. Aksaraya 
- a sım - saray l Ak d T k . saray an - a sıme 

19 Kurtulu _ Be azıt (Kurtul ut tan - Beyazıta 
' y l Beyazıttan - Kurtuluşa 

K rtuı E . .. .. (Kurtuluştan - E. Önüne 
- u uş- mınonu l E Ö .. d K rt ) . nun en - u u uşa 

· ,, - E. Önüne 

14 

7 
9 

12 

7-9 
12 

9 
16 

'

B. Taştan. Bebeğe 

22 B b k E . .. .. Bebekten - ,, 6-10 e e - mınonu 

1 
E . .. .. d 8 b w 15 mınonun en - e ege 
Bebekten - B. T aıa 
E. Önünden • ,, 

7.12 

6.58 
7.12 

7.07 
7.07 

6.00 
6.45 

6.50 
7.21 

5.28 
5.38 
5.50 
5.58 

20.40 

19.56 
20.28 

20.10 
20.10 

21.22 
22.07 

20.04 
20.35 

24.00 
24.05 
24.43 
24.37 

: 
li 23 Ortak"y- Aksar ( Ortaköyden- Aksaraya 10-15 5.50 20.45 

6.34 21.29 J' 0 ....!!.l Aksaraydan- Ortaköye 20 

-~ 
.il c 

111 .. .. -

34 Be iktaş _Fatih ( Beşi~taştan - Fatihe 
f ( F athıten • B. Taşa 

9-12 6.30 20.37 
14 7.12 21.19 

{ 

A. saraydan • T. kapıya 
32 T o ka ı - Sirkeci T_. kap.ıdan - Sirkeciye 

p p Sırkecıden • T. kapıya 

5.30 
6-13 5.45 
15 6.16 

23.52 
24.22 
24.52 T. kapıdan· Aksaraya 

{ 

Aksaraydan- Y. kuleye 
33 Yedikule - Sirkeci Y_. kul~den - Sirkeciye 6-14 
-------- Sırkecıden - Y. kuleye 16 

Y. kuleden· Aksaraya 

{ 

Aksaraydan- E. kapıya 
37 Edirnekapı Sirkeei E. kapıdan - Sirkeciye 6-8 
--------·--- Sirkeciden - E. kapıya 15 

E. kapıdan • Aksaraya 

5.26 
5.45 23.55 
6.18 24.27 

24.58 

5.22 
5.45 23.56 
6.14 24.24 

24.52 

Devlet Demiryolları ilanları 

8 • 10 adet ray otobüsünün kapalı zarfla müoakasası 5. Ağus
tos - 933 cumartesi günü saat 15 te idare binasında yapılacakhr. 

Fazla tafsilat Ankarada Malzeme Dairesinden ve Haydarpa
şada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden bilabedel temin edilebi-
lecek şartanemelerde yazılıdır. (2834) 

Kadıköy ve havalisile Üıküdarda ikamet eden memur ve 
müstabdeminimizden basta olanların evlerinde muayenelerine gi
decek hekimlerimizin nakil vasıtasına tahsis edilmek üzere bir 
otomobilin pazarlık suretile kiralanması ve münakasanın 8 Tem
muz 933 Cumartesi günü saat (15) te icrası kararlaştırılmışhr. 

Talip olan otomobil sahipleri ve şoförlerin şartnameyi öğ· 
renmek üzere Haydarpaşa işletme Müfettişliği dairesine müra· 
caatları ilin olunur. (2924) 

650 ton yerli kok kömürünün münakasası 12 - 7 - 933 tari
hinde Aokara'da Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlü
ğOnde yapılacaktır. Tafsilat beşer liraya Haydarpaşa ve Anka· 
ra'da idare veznelerinde satılmakta olan şartnamelerde yazılı· 
dır. (2875) 

Istanbul Liman Şif9ketinnden : 
Şehir sularında Liman için yapılan hususi tenzilatın kaldırıl

ması üıerinet adalar da dahil olduğu halde fabrika •e müesse
sat ve sahildeki evlere vesaireye Jiman vesaitile verilmekte o· 
lan sular için mevcut tenzilatın kaldırılması zaruri görülmüştür. 
Binaenaleyh 1 Temmuzdan itibaren, musaddak resmi tarife ha
ricinde gerek bu sahalarda, gerek Jiman sahasında hiç bir ten
zilatın yapılamıyacağını muhterem alakadarlara arz ve itan ey-
leriz. (4967) - Müdiriyet -

Istanbul Posta T.T. Baş
müdürlüğünden ; 

Istanbul - Atina - Brindizi seferlerini yapan Aero Espreso ltal
yana tayyaresi .30 • Haziran - 933 tarihiode yapacağı seferi bir 
defaya mahsus olmak üzere 1- Temmuz - 933 tarihinde yapacak 
ve bu seferde Atina - Brindiziye uğrıyarak Romaya gidecektir. 

Bu münasebetle lstanbul'dan Romaya ilk doğru hava postası 
gönderileceği ve bu postadaki müraselit pullarının H ilk uçuş ,, 
şeklinde hususi bir damga ile damgalanacaS?"ı ve ücrette tebed· 
dül olmıyacağı ilan olunur. (2976) 

lstanbul Evkaf Müdürlüğü illnları 

ÇALI ŞMIY A 
BAŞLA· DI 

Kitap, Mecmua, Defter, 
Makbuzlarınızı ve T ahı 
işlerine Ait bütün iste
ğinizi Vakıt Yurdu Ki-

tap kısmına veriniz .. 

Basılıştaki nefaset 
ve ucuzluğu bir 

yerde bulamazsınız 

İstanbul altıncı noterliğinden: 

Türkiye iş Bankası tarafmdaJl 
Harbiyede ölçek sokağında 189 nU 

marada mukim Remzi Bey ve rt" 
fikası Semiha Hanıma tebliği iı -

Koyun eti tenilen ve 6500 altı bin beş yiiS 
Kilo Türk lirasının ademi tediyesi 918 

12,500 Dağlıç terettüp edecek zarar ve ziyan •• 
12,500 Karaman güzeşte ve vaki masraflariyle ta:r 

Guraba hasta nesine 1933 senei maliyesi zarfında lüzumu olan ıminat talebine mütedair bulunall 
vukarda yazıh iki kalem koyun eti kapata zarf usulile müoaka· dört nüshadan ibaret protestona• 
~aya konmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere her gün melerden birer nüshası muhatap -
levazım idaresine ve ıhale günü olan Temmuzun altıncı perşem- larına gönderilmi! ise de mezkUt 
be günü saat on beşte teminah muvakkate akçesi olarak yedi adreste bulunmadıkları ve yeni i • 
yüz kırk iki lirayı alelusul vezneye teslim ederek idare encüme- kametgahları yapılan tahkikat• 
nine müracaatları. (2697) rağmen öğrenilmediği tebliğ me • 

murumuzun tahkikatından anla -
ııııımıı~Jfillll~ ll~llllffi!jffi~fillllllilllllllli!ll~llli~l~~ııınıııınıııımıınııın!llfilll00füllil~lll~~jllij~ljjjj~lllmllml~llffillffil[mlll~ şı_lmış ~imasına ve Ban~anın taltr 

~ s 1 A • k B k ı bıne bınaen 22 - Hazıran - 93' i e anı an ası ~ tarih ve 91~7-777 ~~~aralı pro-
~ Tesis tarihi : 1888 ~ testonamenın teblıgı maka.mı-

i kaim olmak üzere işbu ilan tanzioıJ 
Sermayesi : 30. 000. 000 Frank ~ ve berayı neşir Yakıt gazetesini 

ıd k . ISI ANBUL il gönderildi. (4950) 
are mer ezz : §--: İstanbul 6 ıncı noteri: 

Türkiyedekt Şubeleri : Iİ Galip Bingöl 

lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmir il 
Samsun . Mersin . Adana ~ 

Vunanistandakl Şubeleri : İ~ Dr. S. Şükrü 
S U\ ik K ) Ati Pi -: Birinci Sınıf Mutehassı• e 0 • 8VH ft • Oft • re -~ Babıı\li (Ankara caddesi No. GO J 

~ Bilumum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap- bi ·---~-------~ 
~ Jarı küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı. -~ Sahibi, MEHMET ASIM 

lilmlimlll~llllll~l~llll~lll~lll~ll lJ!l!~!llmll~llll~lllffilll~ll~ll llmlll~llll llll~lll!l[mllill!~~llllll!ll~mll~lll~lllllllllllllllJlllllllll~lllllllllJllllITTi Neşri Yat Müdürü: 1. Saf• 
VAKiT Matbaası - tı.tanı-·' 

Göz Hekimi 


