
en tenisçileri dün. 
are ile ve müsabaka 

1JJ!llmak üzere şehrimize 
gelmişlerdir. 

Abnangatlan çıkarılan 
Y alıudi miide"isler 

~eketimizde çalışmak 
istigo1tlar 

1e-v11. s.,ı: use Per9embe 28 ~ • (• - ., J • 1888 ....... SKlll'Uf 

Silih Bırakımı 

larak ittdiru yapmuma da hir 
.., c1enllemezcli. 

ffalhuld bir tarafta aermaye,e 
'İt biuelerin bir Jmmı duruyor , 
......... hiç el bile ıürülmi:ror c1a 
cliter taraftan para ihtiyacı istik • 
taa 1111'etiJ'le temin ohmaJor ? .• 

. 

Gene 

lladcli _.c1e bu itteki mantık- Tca 
llab1rp alnnek •e •nlMDak için f Diba öf leden sonra Çarıı pıtla 
......... ,.....,. -- yok. ..... ... il 

t!~~ ı:bi-::= ~ Kaçakçılar arasında bir 
~~~ ölü ve üç yaralı "-rlan. bır loammdan kaçır· 
llaaktaa batka bir tef delildir. b ) 

Çhldi .... laaqi bir müeaaeae • Çarşı kapısını birbirine veren u kan 1 
.... ~iı it hiç bir kir ıetirmi • • 
tebilir. Ba takdirde biıaedarlarm hadise 13 kuruştan çıkmıştır 
"- temenü h ... i •imala baklan 
,...... Fakat müeawe kar etme
le, hattl arar bile ebe iatikru 
~mutlaka muayyen o
'- ...... faisJeri Yerilecektir. 
O... igia telefon ıirketi ber tene 
(IS.UOO) a1tm liralık tah.Ue kar-
" Ct0.000) altm lira, yani yetmİf, 
lalrc ID Wn lira fab yeriyor. Ancak 
lesVe kalan lrlmu hiHeclarlar 
---- taktim edi1or. Bu mret-
1. W&nsolarmda hakiki kirmm 
-~ o Diahette ebilti1or ! . 

5-la bu itteki fenalık bundan 
ibaret delildir: Şirketin faizleri 
.ıbn olarak Yermeti de aynca dik 
~ c:eOaedecek bir noktadır. Bu • , 
ftn dünra 7iizbde hiç bir devlet Awıü KM 6IWla Wk ....... · • 

~ktur ki ~lann faizlerine DGD Mat iki ~ .Çaqıkapı- .::. H&cliHJ'i ~ ..,.._.. 
~'"Ol ..... İ•ıs •enin. Acaba in· __ .ı_ •-':L...iJ • • (V!!L .... _. 
~. ..._ u:-,:_~ •-- .. 1 ~ • UllCI& - ~ er ıçıne l&pall ..,.... UJI". 

~ WU: • ..,.._._.. oaau ·~~ eıon tır. çü) ler lokatmm 'bapnda bir kiti- TatkiPrilli JOi•b;a Melmet, 
.ıatt lnsiltere hGkGmetinin altın e- • stl.!:-:ı...1 n- 1.: .. • • c1 • --·· "'---·· •-iıl-: vn- o. .,__ bıraktıiı aiinden beri taki DID u._....,.e ~ -.111111 e yara 3 ....... ,........, .... -•All!fl aun 
t1tı~ ·--= ele L_L. __ _._! l•,..aıirle Deticelenen bir cinayet mer, ......... Tatar Omer, lratiL 
:.-.ı para 11,y-a D -.....u.r 1-L • ff-U-..... • --·· 

midir? olmQfblr. -•ea _. re• .J'IK9Uo 

61.1 ;.ı....:_ln bittin 1aeap1an • Hi&e, Dlrçtiler .-.ımm ı..- . Baalarm 6çi ~ bçak t8tiin •• 
.--· pndüi ahçı hafm Mel ıı..r Efen • upra eatmakta • Diba de ala-

Nehmet Asim dinia cl8Mdanpn IDlode batlatmt p Hafa Mehmet iniD dik • 
,,.... ,ldad Sfllll/lllle "Yolsesen hanmm isinde bit• .(Sonu 10 ) 

Geri Kaldı! 
SiLAH BIRAKIMI 

1" YAS 
LOYOLA 

Bugün 
5 İ D C İ 
sayı fa -
m ı · z da 
baıladı 

_ ... .,,.... •.. 
- Ben .,,.. de11111n, 18teN• bahM ........... 
- Y•I• - 111r .. edecek? 

• '*1-Apoelol• m.,...n•lnd• bir ollll.a , .... 
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Gizli kar yollan 
Başmakaleden Devam 

nı altın üzerine yürütmesi, hisse -
darlara ait karları dn albn esasına 
göre taksim etmesi bu noktai na • 
zardan memleketimiz aleyhine • 
dir. Bu tarzı hareket şirketin mas· 
raflarını sun'i surette yükseltir, 
telefon ücretleri üzerine de tesir 
eder ayni zamanda halk ile kağıt 
para üzerine alı§ veriş yapmak 
mecburiyetinde olan şirketin he -
saplarını tanzim ederken ortaya 
bir şanj meselesi çıkarır, bu yol -
dan da kazancının mühim bir kıs· 
mını gözden kaçıracak vaziyetler 
hasıl olur. 

Fikrimizce hesapların bu suret -
le altın olarak tutulması, mübayaa 

n a 
çı es . ;. 
ngı 

1

IZ para •• a ın muca el esi 
Alman siyasi mahafilinde bir hoşnutsuzluk var-Holanda 

ve altın esası -·Konferans lngilterenin vaziyetine bağlı 

Dün, Bursadan 
Y alovaya gitti 

Bursa, 28 (Telefonla) - Dahi' 
liye vekili Şükrü Kaya Bey busiif 
saat on buçukta vRli ve belediye ıf 
isi ile birlikte Uludağa çıkmışlar• 
dır. Dağa çıkarken yol üstünde bit. 
lunanÇangara köyüne uğranıldı .. 
geçenlerde Orhaneli soygunundl 
şehit düşen köy]ü Ali ağanın ailetl 
ziyaret edilerek hükumetin ayırdr 
ğı bin lira mükafat Ali ağanın k,
nsına verildi. 

işinden ayrı ve derhal hükumetçe Lonclra, 28 (A.A.)-M. Bonnet, •rnııınııııon ·1~~111111.nı ~ııııııı;mmınamt 
müd:bale elmeği icap eden bir altın esasından vaz geçmiyen mem g Muhım bır haber ve 

Londra, 23 (A.A.) - Amerika
nın inflastion tehdidi ile son para 
hadiselerinden dolayı konferans 
mahafili dün endişelerini saklamı
yor. Florinin düşmesi bazı kimsele 
ri oldukça karanlık düşünmeğe sev 
ketmiştir. Bununla beraber Hollan 
da dövizi ertesi günü hissedilir mik 

Şükrü Kaya Bey, burada ç~ 
müessir sözlerle Ali ağanın aile • 
&ini teselli ve böyle kahraman bi( 
Türkün ailesi olduğu için kenditİ' 
ni ve çocuklarını tebrik etti. Köyli 
ler, misafirlere kiraz ikram ettiler• 
Vekil Bey uzakla§ırken teşyi etti• 

meseledir. Çünkü bu tarzda bir leketlerin emisyon bankalannm Almanların tekzibi i 
hareketle paramızm kıymetini mümessilleri arasında yapılan gö - Berlin, 28 (Hususi) _ Al . D 
muhafaza için hiikUmetçe ahl'an rüşmelerclen ve bu memleketlerin man siyasi mahfilinde büyük~ 
tedbirlerin telifi imkansız bir şey - baş murahhasları arasında - dola - bir hoşnutsuzluk belirmeğe baş 
dir. rın daha faz!a düşmesinin bütün I ladı. Bu hoşnutsuzluğa sebebi • 

Sonra herkes biliyor ki bu sene paraların kıymetlerinde husule ge- yet veren ye.rı resmi telakki edi • 
bankalar hakkında yapılan ve Bü- tireceği umumi dü§üklük hareketi len bir Fransız ajansının verdiği 

ler. • 
Bundan sonra yola devam edile" 

rek Ulu dağ otelinde bir müddei 
istirahat edildi. Şükrü Kaya Be1 
Ulu dağ otelini gezdi ve dağın zir. 
vesine ç.ıktı. 

tarda yükselmiştir, 
yük Millet Meclisinden geçen bir ne karşı bir mukavemet hazırla - bir hab~rdir. Londra konferansının vaziyeti 

Jngilterenin alacağı vaziyete çok 
bağlıdır. Eğer lngiltere İngiliz li -
rasımn piyasasını tutabilirse şüphe 

kanun mali müesseselerin serma- mak maksadile yaptıkları konuş - Bu habc. c göre Almanyanm 
yelerinden mühim bir kısmını mut malardan odğan vaziyeti aydınlat· Roma sefiri Berlinde yeni konut 
laka Türk parasına tebdil etmeği mak için Fransız murahhası heyeti malara girişerek, Almanyamn; 
şart koymuştur. Bankalar hakkın- aza.sile bu sabah fikir teatisinde bu Cenevrcde hak müsavatı temin 
<la böyle kanuni bir mecburiyet ol- lunmu§tur. edilmeden dörtler misakını imza 
masına eöre ecnebi şirketlerin hu- Öğleden sonra da devam edile - lamıyacağını söylemiştir. ' 

Vekil Bey bu akşam Y alova,a 
dönmüştür. 

siz heyecan derhal duracktır, fakat Rusya ile Ingiltere 
ne yazık ki İngiltere ananevi siyase 

susi ve istisnai bir vaziyet muhn · çek olan bu fikir teatileri günün en Berlinde bu yolda bir konuş • 
faza edemiyecekleri açık bir şey - ehemmiyetli vak' asını teşkil etmek ma olmadığı b;ldiriliyor. Ayni a-
CJir. Onlar bu tarzda bir vaziyet tedir. jans, ltalyanın, Avusturya - Al-{ 

tine uygun olan ümitli bekleme va Litvinof- .Sir John SimoO 
ziyetine bir nihayet vereceğe ben- konuşması 

zemıyor. Roma, 28 (A.A.4 - M. Von P• 

muhafaza etmek isteseler bile hü -1 Fransız bankası ikinci müdürü ) manya ihtilafına müdahele etti
kUmetçe buna kanı müsamaha e- M. F amier d~ İngiliz meslektaşla- ğini de haber veriliyor. i 
ailmemek lazım gelir. rile görüşmüştür. Bu haber de tekzin edilmiştir i 

Diğer taraftan, ve bu nokta epey paneni buraya gelişinin resmi ol
ce şüpheli olmakla beraber, M. Mo mndığı zanndiliyor. Çünkü Alnı.O 
leyin Amerika parasının vechesi sefareti ne de papalık makamı bU 

Mehmet Asım M.FnrnierbirazsonraFelemenk aıı ıı · ~ · arımı 
hakkında teskin edici haberler ge- havadisi teyit etmişlerdir. 
tirmesi temenni ediliyor. Londra, 2 8(A.A.) _ M. Lih•İ • 

bankası umum müdürile konuşa -•' k f d yemeğine davet etmiştir. Bu davet, Londramn mali mehafili son gün noff, bugün Sir John Simona tele 
ış on eransın a caldır. vaziyet hakkında ve bu vaziyete lerde düşmesi gittikçe artan dolar fon ederek kendisile konuşmak iıte 

• M. Bonnes de halyan, Belçika ve k k k . . b 1 k ı.i2erindeki muameleleri endifeli .tI;(i;n; 'haJ:......,1·.,1·1r. Bunun u""ze...:-
1 • l""" k • t ar§ı oyma ıçın aş vuru aca t::.& --x----- .. .-ıa-
şsız ıge arşı sıgor a ge- ~elemenk murahhaslar.ile hatladı - bir alaka ile taki etlne~edir. I'\· ~ .Hariciye nazirle M. Litvinoh ata· 

lecek yıla kaldı ğı konuşmalarn devam edecektir. çareleri deıpip ~~ek • nususunda merika...döv;'zi.dün.de 9 centa.kay,., mtla bir konuşma olmuştur. 
Cenevre, 28 (A.A.) _ Mesai M. Noville Chamberla,in, M. Bon bir arada tetkikat yapmağa imkan bctmiştir. Bir İngiliz lirası 4,21 do Bir buçuk sant süren bu görüşuıe 

konferansı sakatlanmaya, ha~talı • net ile Frna11z mütehassısları öğle hasıl edecektir. Iar iken 4,30 dolar oldu. de M. Colvillede bulunmuştur. M· 
'ğa ve ihtiyarlığa ka11ı sigorta hak- =======v==A==K===ı=r==,=ın===u.=ll=S=U=S=l .... ===u=a=b=e=r=l=e=r=ı=. ===== - Litvinoff bundan önceki konuş-
kındaki tavsiyeyi 25 muhalif reye n j n l dan sonra hükumetinin fikrini "'' 
kaJ'§ı 68 reyle kabul e~iştir. Bu ....... ____________ .., _____ ... _________________________ muştur. Bu hafta içinde başka bit 

tavsiye projesi tahrir komitesince azı· z. ve Başvek·ı·mı·zı lzmı·r e konuşma daha olacaktır. 
yeniden tetkik edildikten sonra t 
tekrar konferansa gelecektir. o d M. Venizelos isme 

Konferans işsizliğe kar§ı sigorta me tep erg erı e Kükürt ihtikarı muhake- Paşanın misafiri 
meselesinin 934 içtima devresi ruz- mesine devam edildi 
nameaine konmaamı da 4 muhalif Gazı"mı"z Erkek lı"sesı"nı"n imti"hanlannda bulundular Atina, 28 (Hususi) - Sabık Yıt': 
reye karşı 85 reyle kabul etmiş.tir. lzmir, 28 (Hususi) - Kükürt sa nan başvekili M. Venizelos, paz~ 

tışlarında ihtikar yapmaktan maz- günü Selanikte yapılacak müker • 
Beyneımı.lel şeker m l" Ankara, 28 (Hususi) - Reisi -, ve memleketin umumi istikameti 1 h k · ec ı- nun olan tüccar arın mu a emesı- rer mebus intihabatı hakkında ıi • • • d""" • k } cümhur Hazretleri bugün yanla - arasında irtibat ve intibak olması b d d"ld' sının ver ıgı mu ave e ne ugün evam e l 1• yasi bir nutuk irat etmek üzere b1". 

) Be rında bulunan zatlarla birlikte San zaruretine ve sanat mektebi mezun S l k k l b 1 k C l •' Londra, 28 (A.A. - ynel - a on ço a a a ı tı. e ae açı- gün Selaniğe hareket edecektir. iYi' 
atler mektebi sergisile İsmet Paıta larının serbest hayatta ve sınai mü • milel ~eker meclisi iktısat komisyo ~ lınca Ziraat müdürlüğünden ve Zi- Venizelosa Selanikte parlak bir ıt' 
kız enstitüsü sergisini ziyaret etti- esseselerde muvaffak olabilecek · • 

nuna bir mukavele layihası tevdi et raat Bankasından gelen cevabı tez tikbal hazırlanmaktadır. M. Veo*' 
ler. Gazi Hazretleri her iki sergide bir kabiliyette yetiştirilmesine ver- k · · · b!a. mi~tir. kereler okundu. Borsa omıserının zelos Selanjk mebus intihabatı ı.-

Bu projede Küba teklifinin met de bir müddet 'kalarak talebenin dilderi ehemmiyeti ve memleketi • §ehadeti dinlenildi. Borsa komiseri tikten sonra evvela Banyol kaplt' 
ni tekrar ortaya atılarak benimsen vücude getirdikleri eserleri tetkik mizin sanat mekteplerinden bekle- M. Alyoti tarafından verilen ziya- calarına giderek son bahara kadat 

· ak b kl'f ·k· k yt ·1A ettiler. dig .. i hizmetleri bilhassa tebarüz et- f b l d b · f tt kü' · mış, anc u, te ı e ı ı a 1 ave ette u un uğunu, u zıya e e kendisini tedavi ettirecek. 
edilmittir. Bu kayıtlara göre yapı Büyük reisimiz bu iki sergiyi zi- tirmişlerdir. kürt işinin konuşulduğunu bilme· Sonra ismet P~~amn evvelce•~ 
lacak mukaveleyi imzalayacak o - ya.retten sonra Erkek lisesine gitti- Başvekilimiz mektepten ayrnlma diğini söyledi. Belediye reisi de ay- ki olan daveti üzerine Yalova 
lan lıükfımetler on sene müddetle ler. Burada bazı sınıfların 1m.tman dan talebe ile ve ayrıca bu seneki ni ziyafette bulunduğu, fakat çok giderek K'"'ndisinc misafir ola-:~a)ı; ~ 
ne istjhsal, ne de ihracat için doğ - larında bulundular, talebeye sual • mezunlarla birlikte resim çektirmiş kalmıyarak ayrıldığı yolunda şeha tır. 
rudaı\ doğruya veya dolayısiyle ye ler sordular. Gazi Hazretleri mem- lerdir. det etti. 
ni hiç bir yardımparaaı vermiye - nun ve neş'eli görünüyorlardı. Ziraat Bankası müdürü de şun- Almanyadan çıkarılan Y•* 
cekler ve ithalat resimlerini mu - Başvekil Paşa San'atlar Adliye intihap encümeni ları söyledi: hudi müderrisler 
hammin kıyırn?t üzerinden yüzde sergisinde Ankara, 28 (Hususi) _Adliye "-Başka köylüye dağıtmak ü- ANKARA, 28 (Hususi) _ # 
70 den yukarı çıkarmamağı taah • b d zere bu yıl birinci nevi 329, ikinci h d' 1 d _,.. Ankara, 28 (Hususi} - Başve- intihap encümeni temmuz a§m a manyada son a ıse er en soJP" 
hut edeceklerdir. nevi 268 kuruştan kükürt almıştı. kı J-.; 

İtalyanın ziraat siyaseti 
Roma, 28 (A.A.) - Ziraat nazı 

rmın riyaseti altında, Latium. Om 
brie ve Marche ziraat ıendikalan
nın oon celsesi yapılmış ve bu su -
retle bütün ltalya buğday piyasa
sı..:& tutmak üzere yapılan toplanb 
]ara nihayet verilmiştir. 

Rejimin ziraat siyaseti direktif
lerini hatırlattıktan &anra nazır M. 
Acerbo, hükiimeti reisinin buğday 
fiatlerini tutmak, yani, gümrük hi
maycsin,i yerli buğdayların üğütül 
me mecburiyetini muhafaza ve zi -
raatçilerle kredi açılması husuaun
daki kararını teyit etti. 

kil İsmet Paşa Hazretleri bugün toplanacaktır. yahudi aleytarlarmın tazyi nr. 
Ankara Sanatlar mektebinin sergi. Bu mal yetişmediğinden usulen vi- cesinde çıkarılan yahudi müdet 

1 • "bal . Bı"r deniz kazası }ayette toplandı. yeniden kükürt risler Türk üniversitesinde rAbf • 
sini geuniş er ve ınti arını sergı- alınmasına karar verildi. Bu kara- r- -·• • 
nin defterine: "Talebenin çalışkan lzmir, 28 (Hususi) -Tevfik, ke mak üzere müracaatta bulunm~tl 

1 . _ı rm ertesi günü köylü3400 aldığı kü lardır. VekaAletı'n bu mu"ra~· lığından ve zevk erınuen memnun pekçi Osman ve Kamil isimlerinde 
Oldum.,' dl.ye kayıt buyurmuı1.lar - k d il ç d l' k kürdün 415 kuru~a fırladığını gör- memnuniyetle telakki ederek t.ı-

::r üç i§i san a a eıme en ge ır en mü11 .. Bana müracaat edenler ol • 1 d ı 1 akt dıf• 
d el il 

0d ·ım· O bo"' l ::r kikata bsıııı: a ıg"'ı an aşı m a ır. san a arı evrı ış, sınan gu du. Asılsızlığını söyledim. Aksini ~ ati> • 
1 • • • mu•, dı'g .. erleri Uşak vapuru tarafın Müracaat eden müderrisler ~ Sac.vekil Hazret er"ı sergıyı zıya· ::r 'dd" ettı"le H "~ dedı"ler bu ı'!ii. • 

::r 1 Ja r. aLU1, ' ::r sında beynelmilel şöhreti haiz 0 
retle kalmıyarak mektebin bütün dan kurtarılmıştır. M. Alyotinin verdiği ziyafette ka- k 

1 1 ' l lanlar da bulunma tadır. ..J 
atö ye erini dolaşıp görmüş er, mü K"' · N • B rarln•tırılmış. Bilahare hakikaten ıııuuuııaııı=ım•ıumnmıuuıınuıDDnmnıııwmumınnmımuııııı_,.~fl 

azım amı ey ::r ı rv-dürlük odasında bir müddet din - böyle bir ziyafet verildiğini öğren- kuf raporu okundu. Kükürt ış er' 
lenerek, mektebin ihtiyaçları, çalış Ankara, 28 (Hususi) - lstan - dim. Fakat bu ziyafette kükürt me den anlıyan tüccarların da bir kel. 
ma istikametleri ve talebenin ka - bul Muallim mektebi hocalarından selesinin konuşulup konufulmadı - bu r.aporu tetkik etmelerine, f;ri
biliyeti etrafında müdlir ve mual - Kazım N,ami Bey geldi. Kendisinin ğını bilmiyorum. Meseleyi Zeynel miyen iki şahidin ihzaren celp ;
limlerden malumat almt§lardır. Maarif vekaletinde yüksek memur- Besim Beye söyliyen de benim. ne karar verilerek temmuzun ::. ; 

ismet Paşa Hazretleri ihasbihal - luklardan birine tayin edileceği · Kadı oğlu ticarethanesi vekilinin kisinde devam edilmek üzere 
!erinde sanat mektepleriyle hayat söyleniyor. sözleri dinlenildikten sonra ehli vu seye nihayet verildi. 
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SOHBETLER '§..ARETLER 

u ilim dünyayı 
rtaracaksa vay 

halimize Şehircilik !Romen T enisçilerif Eroinciler 
ı.a.i.ıterenin Biyoloji profesörle -

il biri bir makale yaz • 
Bu makale Biyoloji bilginin 
't'e aulh ve cemiyet ic:lare1i hak 
•lci dütüncelerini tqıyor. Pro
C&11lı höcrenin çalıımaamdan, 
•nların nefes ahımdan, bahk
niitünden çrkardıiı netice 

Mütehassısın Istan
bulda beğenme

dikleri 

inıan topluluklarının ruh
' lıırılarım üllıülerini an • 

iatiyor. 
~l'Ofeaör Efendi ilmine inandığı 

, alimin dünyayı idare ettiği 
İıa&nıyor. Profesör efendiye ıö· 
'1-tık dünyanın batında ilim hü· 

•Ürüyormut ! Son aarın karek· 
de bu imit ! ilk bütçe sıkıntı • 
l ilme inanan iman ıetiren bir 

etin sili.h masraflarından 
el alimin li.buratovar tahsiıatı· 
~ettiği bir melekette bile ilmin 
l bir ölçüye vurulduğunu söy· 

i•temem. Dünyanın yarıdan 
. ınm hali mabet merdivenle-
'tındırdığını ve kadere avlan· 
İçin kuzulufunu muhafaza e • 
teniı bir inaanhiı aklına getir

. biç! ihtiyar alimin biraz fan· 
1
• biraz hulya içinde, aamanhk· 
)'larak hünki.r rüyası görmeıi 
~ ıörmemeli. O rüyasına de

ede dursun!. 

• • • 
t~at itin ciddi tarafı ilmin bu

ü insan topluluğunda rolü ne-
? ilim adamlarına harp yapa • 
lbı, yapmıyalım mı diye sor
arlar. Ancak ne zaman yapar
llluvaff ak oluruz diye aoruyor

'fiiç bir devletailamı ilim adam 
" ı toplıyarak: 

\ - Ey alim efendiler fU insan
~ bir kurtulut yolu bulun demi-. 
~demiler, alN!ıler daha evvel· 
,. ~İ.zilmit bir ülkünün hafiflet
'1' ıçin aöz aöyliyorlar. Devlet 
._ '.Ya. bir fırkanın, ya bir aınıf ın, 
,~tr milletin ıilihlanmıı arzuau· 
,. Alimin de.let itinde rolü çi
\ 't olan planı en kısa yoldan, 
\..~ettirme uıulle tahakkuk ettir
""'ttir. 
~~ .. ilmin hakimiyeti denmez, 
~iyetin ilim vaartuile biraz da 
failıtün bir hale konması denir. 

Fabrikaların vaziyeti, 
limanın bugünkü hali 
lstanbul planı müsabakasına it· 

tirak eden tehircilik mütehuaıa • 
)arından M. Jacques Lambert dün 
aktamki trenle Ankaraya gitmit -
tir. 

Müteha1111 Ankarada bir kaç 
gün kaldıktan ıonra tekrar ıehri • 
mize dönecek ve buradaki tetkik • 
lerine devam edecektir. 

Kendisi bir ay kadar daha latan 
bulda kalmak fikrindedir • 

M. Lambert ıimdiye kadar latan 
bulun bütün ana caddelerini, ka • 
}abalık bazı mahalleleri gezmiı , 
dün de Haliçte motörle Kağıthane 
ye kadar giderek tetkikat yapmıt· 
tır . 
Müteha1111 Halicin nihayetindeki 

fabrikaların vaziyetini beğenme • 
diiini aöylemittir. Mütehassıa bun
dan batka Gülhane parkına gitmi! 
buradan limanı tetkik etmif, lima
nın vaziyetini de beğenmemiıtir · 

M. Lambert camileri gezmif, ba
zı minarelere çıkarak krokiler, 
reıimler yapmıtbr • 

Müteha1111 dün bir muharririmi 
%e kıaaca tunlan aöyemittir : 

" -fş~an bul göz kamaştıncı bir 
şehir ... Çok güzel ve güzellik itiba
rile de· çok zengindir. 

lstanbuldaki tetkiklerimi henüz 
bitirmiş değilim. Tlan nakKmda tet 
kikı'er yapmağa gelmiş bir ecnebi 
teknisiyen sıfatiyle, henüz işimi bi 
tirmeden şimdiden söz söylemeği 
doğru bulmıyorum. 

Ankaraya gidiyorum.. Henüz 
yeni kurulmuş olan Ankara garpta 
kendisinden çok bahsolunan bir 
şehirdir. Bu itibarla bu şehri gör· 
meği çok isterdim. Ziyaretimin se
bebi budur.,, 

Dünkü aktam ıazetelerinden bi
rinde M. Lambertin kanatleri oldu 
iu kaydiyle latanbul hakkında 
bazı mütalealar ileriye ıürülüyor • 
yordu. 

Dün şehrimize geldiler 
3 kişi daha nezaret 

altında 

Teal.çUer tanaredea telarlmlse 
çıktlktaa aonra .. 

Milli tenis takımımızla kartılaı
mak üzere Romen f ederuyonu ta
rafından seçilen Romen tenisçileri 
Möayö Botez ile Schnıidt dün öğle
üzeri Bükreften tayyare ile tehri· 
mize gelmiıler ve ali.kadarlarla 
aporcular tarafından karıılanmıt • 
!ardır. Geçen seneki maçlarda da 
ıelırimizde bulunan Romen tenis· 
çileri bu temaslardan çok memnun 
olduklarını aöylemektedirler. 

6ira ay evvel Atin.da Yunanlı
ları iyi bir farkla yenen Romenler 
le Suat, Sedat ve Şirin Beylerden 
terekküp eden teniı takımımız ilk 
müsabakayı yarın Ka.dıköyündeki 
F enerbahçe kortlarında yapacak -
lardır. MU.bakalar cumarteai ve 
pazar günleri bitirilecektir. Romen 
ler ıalı ıünü memleketlerine döne 
ceklerdir .. Kendileri Moda paliata 
misafir edilmi,lerdir. 

Sayfiyelik ev 
500 liradan 4000 liraya 

kadar ev yapacak 
Bir kereste fabrikası 500 liradan 

itibaren 4000 liraya kadar ıayfi • 
yelik evler intaıı için bir mali ıruP 
la müzakerededir. 

Öğrendiğimizie göre müzakere 
bitmit ve mali grup kat'i lfllDinat 
vermek ıartiyle herkeıe iıtediği 
tekilde ev yapmağı kabul etınittir. 

iki zarfçı ! 
Zabıta lzmirli Kazımla Nijdeli 

Cemal iaminde iki zarfçıyı yaka • 
lamıf, adliyeye vennittir. Sabıkalı 
olan bu zarfçılar Kaamıpqada Pi· 
yale caddeıinden geçmekte olan 
seyyar ıatıcı Mehmet aia.nın önü· 

Mücadele ka nunu muha 
faza müdüriyetine geldi 
Gedikpqada yakalanan eroin 

fabrikaıı ile alakada olan kaçak· 
çılar hakkındaki tahkikata dün de 
poliı ikinci ıube müdrülğünce de
vam edilmittir. ı 

Avukat Aıaf Beyle dün yaka -
landığını yazdığımız baklacı oğ • 
hl Y orginin aıkı bir ali.kası bulun· 
duğu anlatılmıttır • 

Banker Amapuloaun Büyükada -
da Çankaya caddeıindeki evinde 
de dün arattırma yapılmıttır. 

Evde üç deate kaçak iıkambil 
bulunmuttur. Bunllan batka avu -
kat Aaaf Beyle ali.kadar bir zatın 
da Kadrköyündeki evinde arattır· 
ma yapılmıt, fakat bir ıey buluna· 
mamıtbr. 

Kaçakçılarla ali.kadar ÜÇ kiti da 
ha dün nezaret altma ahnmıt, ak
f&ma kadar aorgu devam etmiıtir. 

Bu kaçakçıların bilhassa Bul • 
gariatana aevkiyat yaptıkları an -
laıılmaktadır .. 

Mücadele kanunu 
Uyutturucu maddelerle müca • 

dele kanunu dün gümrük muhaf a· 
zaıma tebliğ edilmiıtir. 

Bu kanuna göre bundan ıonra 

gümrük muhafaza teıkili.tı uyut· 
turucu maddeler kaçakçılıiını e • 
hemmiyetle takip edecek ve yaka • 

ladıjı kaçakçıları poliıe vermiye • 
rek doğl'Udan doğruya ıümrük ih· 
tiaaı mahkemeaine verecektir • 

Kanunun bugün poliı müdüri • 
yetine de tebliği muhtemeldir. Bu 
takdirde haklannda tahkikat ya • 

pılmakta olan eroincilerin adliye 
iıtinta!c dairesine verilmiyerek ih· 
tiaaa mahkemeıine verilmeleri muh 
temeldir. 

Hayvanlann 
himayesi 

Kadın Oynatmak 
Dün bir arkadatı.ma tesadüf et• 

tim. Terini aile aile yanıma geldi : 
- Seni, gökte ararken yerde 

buldum, dedi. 
U-zun zamanıhr göıüşmemittik: 
- Hayrola dedim, bir isteğin mi 

var?. 
-Hayır, bir derdim var. 

Ve beni, bir ağaç gölgeaine çe • 
kerek anlattı: 

- Anadolunun bazı yerlerinde 
aahiden kötü bir adet vardır .. "Ot-
rak,, alemleri gibi, kadın, oynat -
mak gibi .. Bu alemleri, bu kadın 

oynatmaları bugünükü neail pek 
haklı olarak takbih ediyor. Ka • 
nunlarımız, kadın oynatanları ce· 
zalandırıyor. 

Bir kre dütün, yirmi otuz erkek 
bir araay t()plamyorlar. Rakı sof • 
raları kuruluyor. Orta yere çıplak 

kadınlar çıkıyor. Göbek kıvırarak, 
gerdan kırarak oyun oymyorlar. 

Onlar, böyle ortada, fml fınl 

dönerken, etrafta toplanan erkek· 
ler göz ıüzerek , göğüı geçirerek, 
ıüzüm ıüzü.m ıüzülerek keyif ça • 
hyorlar. 

Ne Kurunu vuıtai zevk dejil 
mi?. Ne bayağı bir eğlence!.. Bu 

asrın bediiyatiyle taban tabana zıt 
bir alem. 

Bunun için, böyle alem yapan • 
lan, kadın oynatanları jandarma 
kovalıyo, poliı yakalıyor, mahke

me mahkUm ediyor. lyi, mükem • 
mel, ala! .. Ala amma, ya buradaki 
alemleri ne yapalım? . 

Geçen aktam bir plaj ıazinoau
na gitmiştim. Oturdum. Benim gi
bi bir çok kiti de oturuyordu. Der 
ken orta yere çıplalC bir kadın 

çıktı. Bacakları meydanda, kalça • 
ları meydanda, göbeği göğıü mey· 
damla bir kadın!.. Batladı göbek 
çalkaiayıp gerdan k:rmağa .• O çe
kildi, baıka biri geldi, o gitti, bir 
batkaaı göründü. Ben, sorarım 

aana, neden kadın oynatmak Ana• 
dolu bağlarında yaaak oluyor da, 
lıtanbul plajlarında tabii ıörülü • 
yor?. 

~. '-törün ketifleri ilmin insanla· 
~~e etmesine defi), meseli ko
\ 'Ürülerine sahip olanların da
'~ zarar etmelerine, karları • 
\.._biraz daha artmaaına sebep 

M. Lambert bunların kendiai ta· 
rafından aöylenilmemit olduğunu, 
o gAzete muharrirlerinden hiç biri 
ıiyle görütmemit bulunduğunu bil· 
dirmit tekzibini rica etmittir. 

ne içi ki.iıtla dolu bir Zarf dütür· Cemiyetile Ziraat vekaleti 
mek auretile ıs lirasını alırlarken arasında bir rapor 

Kabare ve kafeıantan denilen 
bir taknn yerler vardır. O yerler 
ıefahat yeridir. Orada -bir ni • 
za:'Jl ve talimat daireıinde-- icra
yı lübiyat edilir. Fakat p)i.j ve 
plaj gazinoları ailelere ve çoluk 
çocuğa mahıua yerlerdir. Böyle 
yerlerde, çıplak kadın (.•ynatamak 

neden tabii görülıün? .,, 

~I'. 
'- ohel'in ketifleri ile ilim ilrti -
\ laaevkiine ne kadar yaklaımıt 
...;. Bilikiı Nobelin ketfi kom;te • 

•
11l devlet idareaine el uzatma· 
~ ~- bir vasıta olmuıtur. Dina • 

lıeıfi ıününden beri insanlığa 
hizınet etti, ilim mefküreaine 
İııaanlara yeni bir yol mu ıös 

i. Yoksa yeni, yeni cinayetle-
cle llleydana çıkmasına mı vesi 

tldu? kimya inkılabı için ayni 
er sö1lenebilir. 

• • • 
\~ü vaziyet içinde niçin il· 
~\&ti Pliton ıibi bir yer ver • 
l. davasına kalkmalıdır?. 

~~lllb, nihayet milletlerin, ıınıf • 
~ zümrelerin ıözünde bir dür 
~ olabilir. Uzaklara onunla ba· 
\.... ... d.ba iyi ıörür. Fakat görü • '1' )eri bulan, karar veren dür-

defil bakandır. 
\~Ü insan topluluiu için • 
~ .... ...U.,i devlet adamı yapı
\:' ~ıa1arı kendi iti için 
~ llı.llcro.kop, bir teleskop, bir 
~ ıtl>I kullanmaktadır. Bu 

Almanların Matem günü 
Dün; Umumi harp neticeıinde 

Almanların Versay ıulh muahede
ıini imzaya mecbur oldukları gü -
nün yıl dönümüydü . 

Almanya bu muahedenin imza -
ıı •ününü milli bir matem günü o
larak kabu letmittir. Bu münaae • 
ıebetle dün 19hrimizdeki Alman 
konsoloıluiu ile reami, hususi bü
tün Alman müeueaeleri bayrakla
rını matem ali.meli olarak, yarıya 
indinnitlerdir • 

••• 1 1 Nllll lllR il 

bir aöz değil, hakikattir. 
Dünyayı bir manca nefer ve 

kendiaini bir onbatı sanan Kay • 
ıer rejiminin elinde Niçe, fikirlere 
aalıverilmit bir ketif koluydu.. 

Da"en ıeniflemek isteyen, 
mu.temleke anyan lqikerenin 
taarruz parolasını "kuvvetli zaifi 
yener,, sözleriyle dünyaya hay • 
kırmadı mı? lmanlıiı bu ilim mi 
kurtaracak?. Vay halimize!. 

Sadri Etem 

yakalanmıtlardır. 

VAK 1 T 
GUndeltk, Siyasi Gaıı:ete 

tttaııbul Ankara Cadde.t. VA.ICJT yurdU 

Telefon Nu111•r•l•rı 
Yazı lflert telefonu: 24371 
idare teıefoou : ıtne 

retıraı acıruı: lstaııbul - ·ıA.ıcn 
Poeta kutun No. 4e 

Abone bedelleri ı 

Seneli!: 
6 aylık 
S aylık 
ı aylık 

TUrldye 

HOO Kr. 
760 • 
100 • 
ııso • 

llln Ucretıerl ; 

ICcDetıt 

2'100 l(r, 

UM • 
ROO • 
aoo • 

Tlearl U&nlarm llAa ealllfelertnde eaııd· 

mi 10 kunıııan .,....,., ilk aalılfecle U0 

kuruta kadar eıkar. 
Büyük, fula, devamlı U&a •erenlere al& 

ayn ten..Ull vardır. 

Rami Ulnlarnl bir aahn 10 kuruttu· 

KUçUk lllnl•r ı 
Bir det&11 30 tkl defası 60 tıc; det .. "6 

d6rt ı"1fuı 7~ ve OD defuı 100 kwuttur. 
pc; aylık Ulu verenlertn blr defua mecca· 
nendir. Dört satın gec:en lllnlann ruıı 

•tır1ım bet lrunııtan beap edilir. 

Himayei hayvanat cemiyeti , 
hayvanları himayeye matuf ted • 

birleri ıöateren, bu tedbirlerin bir 
kanun halinde tatbik mevkiine kon 
maaını bildiren bir raporu geçen ıe 
ne Ziraat Vekaletine bildirmitti. 

Ziraat Vekileti bu rapor hakkın 
da cemiyete bir cevap yazmııtır . 
Bunda deniyor ki: 

"Hayvan sağlık zabıtası kanunun 
da ve ceza kanununda hayvanlann 
korunmalan hakkında şiddetli ve 
kafi hükümleri havi maddeler var
dır. Bundan dolayı y~ni bir kanun 
vücuda getinniye lüzum yoktur.,, 

Hinıayei hayvanat cemiyeti iıe 
bu cevaba rajmen hayvanları ko
ruma için ayrı bir kanun yapılma
sı fikr;ndedir ve Pariıteki Hima • 

yei hayvanat cemiyetinin adlt ko· 
mileai ile ltalyadaki cemiyete mü
racaat edilmif, bu huıuataki kanun 
ve maddeleri aomıuttur. 

Cemiyet hazırhyacaiı Teaaikle 
Ziraat Veki.leti nezdinde yeniden 
tetebbiiate bulunacaktır. 

Arkada§ımın sözlerini ıadec:e 
yazmakla i~.tifa ediyorum 

Sellml izzet 

29 Haziran 1918 
- Balg'ar Uıarraf aJanRDclan: Bulgar & 

dlrneelndekl Karaataçta teala edllH Daröl • 

ıtamın reamt küpdında kral ve bUk61nft 

mUmeııeUlerlyle bir çok zevat luuur bulun • 

muıtardır. 

- Petı>rsburgtan blldlrUdlflne göre aa • 

bık çaruı Ç~koslo\•aklar tarafından r.aptolunaa 

Ekatrlnburg Fhrlndf'n nakledlldlll etınada 

katlt'dlldlğl r lvayl'!t olunmaktadır . 

- Bir karllml:r. ya:r.ı:ror: Curnar~I rOnl 

saat tam 12 df' tram\'ayla Slrkecldf'n Bf'ya

zıda gidiyordum. ('.f!mbrrlltaf r.lvannda lk• 

önUmdt- oturan pl9 f'lbiwll bir adamın ftaorln· 

de bir bit ~ördUm Vf' yanımdA oturan 110'7 

numaralı poll9 f1'1f'mnrunun nazan dlkkattllf 

N"lbeottlm. Fnkat tnl'mur aldırmadı. R111bukl 

poll' mUdltrlyı>tlnln f'mrl mot'Jbln~ bltll a • 

damın tramvaydan lndlrllmf'9 kap f'dlyortln • 

Kontrol mf'munınu c;alttrdım. 'Fakat o da all

kııuJl\r n1m11 ı'h. q,.._rnnvıb.n lnm,.k mN'hrırf • 

Tf'tfn~ kıı.ldrm. r.tn- hrı ..ı"ı 1<••1t,.l•t•lıt'•" 

~ .. ·nm .. ~ .. _,.rk "'"'"'"' '"""'"' tıtanbul tellrt MP 
ttlrlU tltüıtftl kurtulamaz • 
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~ ~ ııı n, ıı,, n, 1ı11ııın ES R 
Cizvit teşkilatı tarihte, kendi nevinde, 

BORSA 
(Hizalarında yıldız işareti ohınlar Ozer
lerinde 28 lhızirand:ı ınuamde olanlat· 
dır.) Rahınl:ır kapanış fiyatlarını gosterlr 

~6. -
~ . . 

yegane cemıyettır : ~;~~ork 16~. -
170, 75 
222, -

17, -

* Bcrlln 49, -

( C" • k r 1 - 1 Loyola bir hıristiyanın en yük - : ~~:~~ 
ı~vtt) e ımesi Türkçede ve sek aziz mertebesine vasıl olmak i- • At na 

116. -
25, 50 

SiQ, -

!4, • . 
So,-
!4, --
55, -
45, -

ummnıy~le halk dilinde hazan çin takip etmesi "cup eden wulleri 
(çok zeki, şeytan adam) manala • ve hareketleri kitabında tarif et -
rma, lbazan (hilekar, fesatçı adam) miştir. Aziz olmak isteyen her a -
~a~!anna ~ullanılır. Fakat (Ciz - dam bu yolda iradesini sarfetme1i
vıtli~ın)_ ~:ıhi manası ve hakiki dir. Şahsi irade ile uğraşa uğraşa 
mahıyetı ıyıce anlatılmıı değildir. o adamın ilahi irade ile birleşmesi 11==-~:...:.:..;.;.;..;:===;;..;;;..;;...;;====; 
Hatta yalnız bizim memlekette kabildir. Nasıl bir adam yu .. rüyerek 2.:>2ıs 
d ''"J c· · }" .. · d d * Ne\') orı.: O 59- • Vi\ nnn 4 428750 
egı, ızvıt ıgın oğ uğu meınl~ hareket ederek vücudünü istediği * Paııs no5 * Mndrlt s.6650 

ke~ı:_ı-de bile bu kelimenin delalet yere sürüklerse kendisinin tarif et- * ll14.tıo !J.0036 * Bcr.llıı. L99t2SO 

ettıgı mefhum türlü türlü telakki- tig .. i usullere riayet etmek sayesın· _ * Rrükseı 3.398250 • Varşovn 4.2312~0 
I " • Atln3 8 297. *' Budııpcştc 3.7612fü 
er;.ugramıştır. de Alhı.hım da bulabilir. Bir hahl * Gcnc\•rc !.4580 ~ BUk"r.cş 79.El550 

ır: takım kimseler Cizvitliğin le ki, Allaha vasıl olan adamın ~-L8j • Sofya 6i.6 ~ Belgrııt M:S7-
hindedir. Onlara göre Cizvitin ce _ ~ * Am.Jtcrdıırıı 1.1840 * Yokohama 2.2225 j 

iradesi kaybolur, benliği kalkar, o- * Prag ıS.9375 • l\loskov:ı 1090.50 

miyetj denilen müessese insanlığı nun benliğinde tamamen ilahi ira-
yUk-selttni~tir. Bir takım insanlar i· E S H A M de hakim ohır. işte Cizvitliğin esası 11~====:::;....;=-'======:;:\I 
se ~Jine olarak bu cemiyetin ve<>- budur. Cizvit cemiyeti de bu temel lş Bankası 9.50 Tertos 29,SO 

:P,un takip ettiği prensiplerin aley- üzerine kurutmuştur. Anadolu 25.ıo * Çimento as. 12.3~ 
ibi~dedir. Onlara g-öre bu müesse- a~ıı Qnyon Dcy. 20,90 ! 

· 1 v b Cizvitlere göre. bu usuller ve ha- şır. Hayriye ~ark Değ. 2.-
sq ınsan ıgrn a§ına uzun zaman 2,20 
bela kesilıniı:. hı"r ıt-.kilaAttır. Onun reketlerin başı ise bütün dünya Tramvay Balya 

x ~· zeVk:Jerinden ve rhtiraslarrndan nef U. SJgort:ı Sar~ m. ecza 
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Iktısat Haberler 

Şeker fiyatı se 
inip çıkıyor ! 

Ticaret müdüriyeti şeker tacirlerind~ 
malla11 hakkında ~al" mat istiyot 
B~ giindenberi İstanbul piya ı mak lazım geldiğini bildirmişW, 

sasında §eker fiatlerinde gayri ta- Ay,rıca ziraat vekaletinede ~ 
biililt vardır. Sebepsiz olarak şe • diği emirde müsaade verilmet11" 
ker fiati mütemadiyen inip çıkmak 
tadır. Dünkü vaziyete göre şeker 

evvelki güne nazaran bir kuruş düş 
müştü. 

1 stanbul ticaret müdüriyeti şe • 
ker fiatinin bu garip vaziyeti ka~ 
şısında tahkikata lia.şlamııtır. 

Öğrendiğimil!e göre müdüriyet 
bütün şelter tacirlerine göndermiş 

olduğu birer mektupta şekeri kaç 
kuruşa, nerede ve ne zaman aldığı
nın kaça sattığının bildirilmesini is 
temiştir. 

Melttuplarda yanlış malfunat ve 
renler şiC:ldetle cezalandırılacaktır. 

ni bildirmiştir. 
Bunun üzerine BulgaristanÖ& 

viz kütüğü ihracı imkansız olıııd 
tur. ,,J 

Alıcılar da memleketimiz piY'_ 
sından ceviz kütüğü satın alıtı 
başlamışlar ve fiati de yüksel~ 
lerdir. 

Mamafih memleketimizdeki ıf 
viz kütükleri bakımsız şekilde ~-e 
sildiği için alakailarlar memle1'~ 
teki kütüklerin kamilen mah-ç~~ 
ğunu ve yerine de dikilmediğiııt 
dirmektedirler. 

için 'bu mevzu üzerine yazılmı§ 0 • Bomontl Telefon 13.-
sİn feragat etmesidir. Fakat bu fe- C • k ••t ••"' ·• • lan {<itl\pların hemen hepsi muhar- tahviller evız u ugu pıyasası 

Çinden iktısadi bir hey~ 
memleketimize geliyof 

ririnin taraftarlığına, yahut aleyh- ragat bir gaye değildir. Sadece bir tar]ığma göre başka baıka şekiller vasıtadır. Bu vasıta: ile insaıun ira- 1933 da ıst. ııs.- Elektrik J birden: yükseldi Memleketimizin iktısadi vazh" 
de, mahiyetlerde görülu .. r. Bu~. desi her türlü hasia inhimaklerden fsıtkrnzı da. 96.:SO Tramvay 51~80 Bir haftadanberi ceviz kütüğü tini yakından görmek ve Türle 
barla Cizvitlik etrafında tari'hiı~ıet ayTıla: . ir. Ancak:ondan soma ilfl.. ~~~u~~~~ı. s7::= ;~~~~ ~~= piyasası birdenbire yÜkselmiş alıcı nayi ve ticareti hakkmda malufll 
kikler ve taharriler ari<:ak son 
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• bi irade mucibince hareket edel>i - Gıimrükler s.ss * Anadolu ı 43,9 1 çoğalmış ve ihracatta artnıışbr. Bil sahibi olmak için Çinden iktJ6B 

lir. insanın kamil bir insan olması 1928 1\Iü. A. 6·~ * Anadolu 11 43•90 hassa son iki gu··n zarfında mühim bir heyetin geleceği haber ah~ 
manlar tekemmül edeb1"1·'-'-"1.:ti·r B• d- it 7!> A Mr--sıı '"6SO mı T bu suretle ı.,.,.ıl olabı"lı"r. .. .... ' · ıt: • u..-"" .. ' •1~ d "h lL..c.. ~ hr. ve bu son tetkikler Cavit cemiyeti~ n<A<> mı.K.tar a ı racat yapıwıışhr. vğ - ··d 
nin tarihteki zuhuru ve inkişafı saf Fazıl Şemsi l'emiılik mücadelesi rendiğimize göre bunun sebebi son Heyet lstanbulda kaldığı rnıı. 

( 
günlerde Bulgaristamn ceviz kütük det zarfında ticaret odasının 111

1 

balarını insanaı heyecan ve hayret Devamı var) y k d · · ·ı d fı'n· olacak ve İs'"•nbulun sınat •• __ L'I.. 

1 
.__

1
, • • ___ ....,...,. ____ _._____ 1 anına an ve pışırı me en ye- leri hakkında koymuş olduğu bazı uı 

verıcı l5-CUna arını ~ 1yıı a.ydmlat· k l d • esseselerı"n"ı gezecektı"r. Tc~eyet bC 
mıştrr. Oktnıva müdürlüğünde nece şey er satan ve atma göz kay;ıtlardır. n 

1 D 
·ı-t:·ı· 1:'..! c· önünde dol~ seyy;ar satıcılarla Bulgarı"standan gP>ren sene ce _ radan Avrupaya gidecektir. 

enı euı ır Klı ızvit teşkilatı ta- kf •~ " J -:.-açı a Kaıan ar fırınlarda lokanta ve dükkanlarda . kü"ı.." v•• .h b l A R d t tk•k t rihte kendi nev'inde yegane cemi... 1 vız mgu ı racma aş anmıı vru usya a e ı a 
hıı OKtruva müdürlüğünün l"fı.g-vı 

1 

pis ruvallar irerisinde ekmek taşı- pada fazla alıcı olaug~u a""'l"·şılınca L.,r( yet o uştur. O kadar ıki dünyayı :r :r .u Q ç. ay n rı Rus)'aJc totuın 
fethiçin hazrrlanmı§ olan es:ki Ro- üzerine 50 kadar memur ve tahsil- yan çrraklar arasında halkın iğ - ihracat miktarı arltrrılmıştır. ta bulunan Hereke fabrikası 
ma Senatosunun arkasında bile o- dal' al;ıltta kalmıştır. Bunlardan ye renme'k duygularını çoğalttan Halk ceviz kütüğünün fazla para dürü Reşat, F eshane fabrikası ti 
mııt elindeI<i muvaffakıyet temina- disi dün oelediye şubelerindeki manzaraların görülmesine mfüıaa- ettiğin.görünce ağaçlan tahrip et - diirii Turgut ve makine mühenO 
tı ve vesaiti yoktu. CizvitHk hıristi- münlia1tere tayin edilmişlerdir. Di de edilmemesi Belediye reisliği ta· meğe başlamışlardır. Bulgar hü- Kamil Beylerden mürekkep sarı,: 
yanllğı cihana iliaTrim kılmak mak- ğerlerinin de yer boşaldıkça tayin- rafından şube müdür-1erine bilôiril kiimeti bu vaziyet karşısında der - heyetin Odesadan ilk hareket e 
sadı 'ii2erine lkundınuŞtUr ve hep bu leri yapılaca1'tır · ıniştir. hal bir: karar ittihaz etmiş ve ceviz cek vapurla şehrimize gelecek! 
maksat arkasında koşmuştur. Bu kütükleri kesmek için müsaade al- ha:Oeralmmıştır. 

;-:=:::::ı:;,,.r:::.~~;i:::. Komşu ar arasındakavga ... 1 .... 2 ....... M ................ k ......... f ............ ö:.t~ .. T~d;ı;~; .. ;a;;ü;~· 
hatta smai oüyük inkılaplara )'()I ev U MaarJf Vekaleti orta tedrı 
açmıştır. Bugün bile Avrupa me _ • • • müdürü Fuat Bey dün Ankara~ 
deniyetinin hemen her hangi saha- Bir yaralama had sesı : Komşu kadın Et . . ·ı d d.. gelmiştir. 
sına il:iakılsa Cizvitliğin bususi te- OlDCIIer en O~- ------
s~le~i ~iase.~il!.r. Mahiyeti itibarile gÖ~diikleri İ~İD şehadet ediyor dÜ Serbest bll'akıldı 
Cızvitlık muslumanlık aleyhine bir 
harekettir. Ve Cizvitliği tesis eden 
t0')'(1la iptida Arzımukaddesi müs
lümanların elinden kurtarmak gay 
retile işe başlamıştır. Onun için 
Cizvit tarihi bilhassa bu noktadan 
müslüman milletlerini de alakadar 
eder. 

Tarihin hemen her devrinde in -
sanlar üluhiyete vasıl olmak ve ma
nevi insan olarak yükselmek fikri
ni gütmüşicrdir. Nasıl ki, İslam te
savvufunda "Vasıhilellah olmak11 

tabir edilen bir mertM>e vardır. 
Mnksat itibarile hıristiyanlar ara -
sın da bu fikire yakın telaldtiler bil
hassa tarihin orta devrınde Avnı· 
pa milletlerini fazla meşgul etmiş
tir. iş«:! Cizvitlik bu tarzda bir fik
rin mahsulü olarak meydana gel -
miştir. Hıristiyanlrk aleminde aziz 
tanınmış olan bazılarının fikrince 
en yüksek derecede dini mertebeye 
varmak insanın kendi iradesi ve 
gayretile olacak bir §ey değildir. 

İnsanlar 'l;:ıu gayeye ancaic Alla1ün 
bir lütfil olarak varal>ilir. Cizvitli
ğin müessisi olan Loyola i§te bu -
nun aksi kanaattedir. insan mu -
ayyen usuller dairesinde sebat ile 
çalqırsa kendi iradesile en yüksek 
dini mertebeye varabilir. Ancak 
bir adamQt Allahma varabilmesi, 
onu görebilmesi için maddi vücu
dün hislerinden kurtulmuş olma • 
sı lazımdır. 

Cilveli Mehmet Efendi isminde
ki bir komştısü.tıu yatalama.ktan 
suçlu eskiden polislikte bulurum.~ş 
Hasan Sadık Efen dinin muhakeme 
si, dün hımnbul Agır ceia mahk~ 
mesin<le göri.ilmüştür. 

Hasan Sadık Efendi, Cilveli Meh 
met Efendiyi yaraladığını inlcar et 
hiş, liilfı'kis J<endisinin onun teca
vüzüne uğradığını, kavga esnasın
da alt alta, üst üsle ı!eldiklerini, bu 
sırada onun Rendi kendisini yarala 
mı~ olacağını söylemiştir. 

Kıomşulardan Zeynep Hanım, şa 
hitlilt etmiı, hadiseyi şöyle anlat • 
mıştır: 

-MeHmet, bahçede Ha:sana sal
dınyotdu. Ben, y:etiştim, Mehınede 
nasiHat verdim. "Elin bahÇesine ne 
diyeayaK bastın?. Haydı, git!,, de
dim. Başa çıkamadım, sağ koluma 
el attı, çekildim. Derken evvelô. Ha 
san, sonra. Mehmet yere düştüler. 
Hasanın ailesi Seher Hanım yetiş
ti. Mehmedin elinden sustalı çakıyı 
almak için ikimizi birden uğraşbk. 
Nihayet aldık. 

- Bu Cilveli Mehmet Jcaç y.aşm
dadır?. 

- Eh, kırk, kır:k beş var!. 
- Kavganın sebebi ne imiş? 
- Pek iyi bilmiyorum. Mehmet, 

oraya kiracı gelmişti. Yanında bir 
de kadın vardı. Mehmet, "ailem,, 
dedi. Kadm, "Mehmet benim am-

camdır,, dedi. Mahallede metresi 
olduğundan liahsedenler de oldu. 
Geceleri sık sık evde tef çalınır, eğ 
lence yapılırdı!. 

Suçlu mevkiindeki Sadık Efen
dinin liarısı Seher Hanım, isterse 
şahitlik etmiyebileceği 1hatrrlatıhn
ca, "bildiğimi sayl«!rim,, dedi. Ye
min etti; şunları söyledi: 

- İki, üç gece evvel, Cilvelinin 
evinde kadın, erkek toplanmışlar, 
tef çalmışlar, ahenk kurmuşlardı. 
Benim erkeğim, liundan huylandı, 
bu vaziyet hoşuna gitmedi. 

O gün de işte kavga olClu. C::ilve
li Mehmet, sustalı çekti. Ben, fer
yada başladım. Beni de ICulagım
dan yaraladı. Yangın yerinde otu
ruyohız. lmdadmııza yetişece1f er
kek yok ki .... Ne ise, komşu Zey -
nep Hanım yardım etti de çakıyı e
linden aldık. 

Reis Aziz Bey, Suçlu mevkiinde. 
ki Hasan Sadık Efendinin karısı ol-
mak itibarile, şahide, isterse phit
liğini geri alabileceğini usulert Ha
tır ]attı. Seher Hanım, "J\a, niçin 
geri alaçakmışım? Söz bir, Allah 
İ>ir ! Vallahi de, billahi de almam!,, 
cevabını verdi. 

Muha'ke111e, 'Favuk paızarıttdn 

kahvecilik ettiği anlaşılan Cilveli 
Mehmet Efendi ile bir tahidin çağ 
rılması çin, on bir teşrinievvel aa· 
bahma bırakıldı. 

Kalyoncu kolluğundaki eroin ka 
çakçıhğı meselesinden suçlu görü
lerek haklarında tahkikat yapılan
lardan on iki kiıinin evvelki akşam 
polisten adliyeye gönderildikleri -
ni, faliat vakit geçiktiğinden sor -
guya çekilmeyjp polise iade edil -
diklerini yazmıştık. 

• TAKV M 
Perşembe 
29 Haı.iran 

6 Rebi.cvel 
Gün doğuşu 
Gun atışı 

abah onın:ıı.ı 
Oğlc namazı 
ikindi namazı 
Akşnm namaz 
\'arsı namn1J 
lmsat 

4,31 
19.4!i 

3,00 
1 :t,17 
16.lı< 

IQ,45 
21,i'! 

2.11 

Cuma 
30 Haziran 
7 Rebi.eve! 

4,:ll 
19.-45 

s.oa 
12,17 
16.IR 
19.-15 

Bunlar, dün aabah tekrar adliye-
b h 

\ılın geçen gllolerı 180 
ye getirılmi~ler, sa a tan akşama kalan" ıM 

21,4-; 

2.tl 
1 l 
18S 

kadıım sorguya çekilmişlerdir. ~ _ __.._,.,__ ----------·-· 
HAYA - l."cşllkiiy nsk~ ms:ıt m rı;e Al{şam üzeri, on iki Uişiden se

kizi tevkif edilmiş, dördü serbest den ,·erilen malfınmt~ gtiro bugün tunıı " 
ve snl.lrı olacaktır • 

bırakılmıştır. 
Tevkif edilenelr, şapkacı Mar -

DlinkU ıcnklık <'11 fıızb 26, <'n nz 2Z 6 

r<'CC', ham t:ız.)11•1 7o9 mllimctrt'~ dl. 
ko, lömya'ker Artaki, I.andros, Ko- ----------""""='-----....-......~· 
ço, Mılityadi, Koço, Hüsnü, Hiri -
sos Efendilerdir. Serbest bırakılan :.:!'..=;;;:;;;..;=:..=:;;.._:=~=;.;:.;.;;;.::;.;:;;;::;;;;:;:.--ı 
lart'a Şülfrü ve Natati Efendilerle Bugün 
M d E' . M l o 1 l STA N 8 u L -a am . . ıenı ve atmaze rso a s 
dir. Bunlar hakkındaki tahkikat, 18 drn ıs.so 11 kedıır Gramofon -

1 ı 
dan Hl n lmd!'ır Prnnsızc.n de-r (tlrrlemlt 

kendileri mevkuf olmıyarak yapı - lıınlnrn mnhsus) 19 dan 20 ye ı.adnr ı< 
lac:oktır. Nlyıızl ney ,.e nrkrıd:ışlnrı - 20 den 20.sO 

Altıncı istintak hakimi Salih E- Jmdar Nebil oğlu tsnıan Hakin ney -

Sht' Bey, tahkikatm derinleştirilme- , dan 21.so n ıı:adnr lirmanl neşat Bey ,·t~ 
sine devam eıl~cektir. lmda,ınn - 21.so d:ın 22 yo ımd:ır Gra

111 

l 
fon - 22 dC'n itibaren Ajcıns, Borsa h!ıbC1 

E>arülf ün un Emin vekili ,.c sruıı ayarı. 
Tııs- f.akUltesi reisi ve Datülfü - Yarın J 

nun em'in vekili T.evfill Recep &y ıs TA N B u L ı 
18 dl'n 19 n kadar Gramofon - 19 dııl1 Jı 

Ankaı-aya gitmiştir4 Orada Etibba ye kn<lnr lliuU!llltır :ıt. hl'~C'tl - zo :J 
odası ili haysiyet divanı müzake· 20.30 n ıcndar oıımnn peıılh-:ın - 20.so ~j 
resine iŞtirak edecek ve bu arada 2ı.so ımdnr Miı crrC'f bnnırrl (tı.'\~) - ı1 

Dariilfiinun işlerile de meşgul ola- dtıiı 22 yo ıcnaar ornmofon - 2ı den ıtıır~ 
caktır • rm AJ:ın lmbcrll'ri \"C sıınt oynrı. 
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• 
3 MAYIS GECESi .. 
Piyano çalarken, etraftan, ku· ı - ~nlamıyor m~.s~n?. 

laklanna aıeaip sesler geliyordu: Nerıman krep doşın penyuvar 

102 numarah Liste 

Ankara, 28 (A.A.) -T. D. T. Bacaklarımın var lcuvvetile kaçarken 
düşünüyordum: - Acaba neye Üzerime 

ateş etmiyorlar ? 

Cemiyetinden: Mırdtılar, hafif ayak prtırtıları, giynıitti. Bu kıyafet onu bütün bü· 
boğuk bir hınçkırık. tün güzellettirmişti... Ane, man -

Ane korkarak yan gözle etra· tolu ve eşarplı kıyafetile bilakis 
fa bakıyordu. Bir ıeyler göremi · çirkinleımitti. 

Karf ılrkları aranacak arapça ve 
farsça kelimelerin 102 numaralı 
listesi ıudur: 

yordu. Odası kapkaranlıktı. Neriman tekrar sordu: 
Birdenbire içine müthiş bir - Neye giyindin?. Elinde ta -

korku girdi. Hızla kalktı, piyano · banca ne arıyor?. 
•unu kapadı. Elektrik düğmesini - Bu kıyafetimi tanımadın 
çevirc:1i. Abajurun pembe ziyası mı?. 

etrafı aydınlattı. - Bunu ne diye soruyorsun?. 
Müphem gürültüler duyulmaz Eğer sokağa çıkacak olsan, oto -

oldu. Hayaletler ortadan silindi. mobilde olsan kıyafetin yakışa • 
Aytenin gözü, dolabın bir çekme· cak. Ama bu saatte, burada ma • 
•İne ilişti. Çekmeyi açtı. Yeıil bir nası yok. Haydi soyun. 
kutu çıkardı, kapağını kaldırdı. - Canım anlamıyor musun? 
"Aldanmamııım, diye söylendi · _ Gene aklına delilik estiğini 

bir tane var. Halbuki bu kutuda anlıyorum. inşallah tabanca da 
iki tabanca olacak ... O müthiş rü· d 1 d ")d" y · d·-· o u eğı ır. a gır ıgmı zaman 
yayı görmeden evvel de bu .kutu· 

k ı ., ö- patlasaydı? .. 
daydı. Neden bir tane a mış. 

Ayte omuz silkti. bürii ne oldu?.,, 
Biraz dütündükten sonra ili.ve 

etti: 
"Acaba Kerime hanımı öldüren 

tabımcanın markası neymİf?. 
Benimki Vebleydi .. Belki Müfit 
bilir .. ,, 

Kutuyu yerine brraktı,yan oda
ya geçti. Burası tuvalet odasıydı. 

Büyük like bir elbise dolabını aç· 
tı, elbiselerin, mantoların arasın • 
dan, uzun, kahve rengi mantosu · 
nu çıkardı. .Şezlongun üzerine 
koydu. 

- Tabancayla oynaman biç 
hoşuma gitmiyor. 

Ayıe iğildi, tabancayı alrp ma· 
sanın üstüne koydu, sonra ablası • 
nın karıısında dimdik durdu. O -
nun gözlerinin önünden ayrılmak 
istemiyordu. 

Neriman gene sordu: 
- Neden böyle dimdik, kımıl · 

damadan duruyorsun?. Haydi, 
mantonla efarpmı çıkar. 

- Canım anlamıyor musun? .. 
Kıyafetime dikkatli bak. 

- Canım mahsus mu yapıyor· 
sun?. 

1 - Külliyen -bilkülliye-
2 - Uıulen ·aleluıul-
3 - Tebaan 
4-Tevfikan 
5 - Mukabeleten -bilmukabele, 

mukabele bilmisil-
6 - Mütekabilen . 
7 - Münferiden . 
8 - Müştereken - alelittirak. 
9-Ahiren. 
10-Tercihan. 
11 -Tafsilen -alettafsil, mufas-

salan, bertafsil. 
12 - hulasatan. telhisen. 
13 - Mealen. 
14 - Takriben. Alettakrip. 
15-Tahminen - Alettahmin. 

Muhtelif mektep mual
limlerinin buldukları 

karşılıklar 
70 i~~5 liste 

15 inci mektep: 
llga: 7.orlama - İlham: İç~n g~lme -

tltJbaıı: Benzerlik - lJUfat: Güler yüz göı • 

terme - lltlhak: ltatı1ma - lltlmaa: Ka • 

yınna - lltızam: :Oı:erıne alma - lmkAn : 

Olabllin<' - lmtlbaıı: Deneme - tmt.ıyaz.: 
Seçilme - lmı.a: Atlanma - İtina: özenme. 

!Uraz: F..ngel çıkma - ttJyat: Alr!fma • 

1 7 inci mektep: 
İlga: l'ok etmek - lıtHıaa: Kanııklık -

htıhik: trıımek - btımoa: bteaıek - btı • 
Dolabın üat rafında birçok 

fapka kutulan duruyordu. Gümü§ 
fötr bir ppka aldı .. Bir kutudan 
da mavi bir efarp ele geçirdi. 

d :ıam; Usfo almak - lnıkAn: \'arlık buJmak. - Dikkatli bak. Belki de ara ı· 
lm7.n; Jslm ynuna - İtiraz: Yapmamak • 

ğmı bulursun. 
11.._.ı._.. 111 epıını alarak te1'rar 

odu1na döndü. 
- Ayşe, aeoinle konuşmıya 4 üncü mektel>: 

çıkm·pn""" F.akit seni-- .ı ,_ --•- Jıhrun: Duvak - Jlltıı..,: Dııraklama. -

Orada, aynasının karşısında 

birq dütündü. Sonra mantoyu, 
tapk&Şl giydi, eıarpı sardı. 

"Ah bu lekeler!.. Her halde 
bunlar hayal değil !.. Bunlar leke .. 
oldu?.,, 

Elini mantonun cebine soktu. 
Bu lekeler, bu kan lekeleri nasıl 
ürperdi. 

"Bu da ne?. Bir mendil !.. Bu 
ınendil de lekeli... Kan!.. 

Kan!. .. Mendil kan içinde .. 
Sanki bu mendile kanlı ellerimi 
silmişim ... ,, 

Ane, kanlı mendili tekrar ce
bine koydu. 

"Acaba ıördüğüm rüya, sahi • 
den rüya değil miydi?. Acaba el · 
lerina adam mı öldürdü? .. Taban -
cam ne oldu? •. Bunu bilmiyorum. 
Rüyldnda bunu görmedim .. Acaba 
ö)dürdiıRten sonra, tabancamı o • 
te.da mı bıraktım .. Ah Müfit, Mü . 
f . h . b"l" ., tt, o er ıeyı ı ıyor . . ,, 

Ayte, koltuklardan birine çök
tü. 

Birdenbire doğruldu. 
"Nahide görse heni tanır mı?. 
Çekmeceye ko!tu. Eline taban· 

cayı aldı, kapıya doğru tuttu. Ka. 
Pı açıldı. 

Neriman girdi. 

-8-

Neriman odaya girdi. Birkaç 
adını attı, sonra ürkerek geriledi, 
tekrar dıtarı çıktı, kapıyı kapadı. 
Ayıe tabancayı yere attı, hay • 

kırdı: 

-Neriman! 

- fte yapıyoraun Ayte? .. Ödü· 
lrıü patlattın .• Sanki gözüme .. 

Cümleıini tamamlamadı. Gö -
Ziine görüneni söylemek istemedi. 

Gözleri ferinden uğramııtı. 
tir mGddet l<ardeıine baktı, son -
"- aordu: 

-- Bu da ne demek oluyor? 

lltlfııt: Gilfor J Uz - İltılıak: Katılma - 11-fında değil, gidiyorum. 
tlmas: Kayırma - ntı~: lstek - lmkAn; 

- Biraz evvel, aradığını bul - Olabilen - İmtihan: De>neme _ tmttyaz: A· 

mak için bütün servetini fedaya J'ırma - tmzıı: Ad J"a&lna - İtina: özen • 

hazır olduğunu söylüyordun. mo- itiyat: Alışma • 

N ' N d d" ? K d" 9 uncu mektep: - e ... e eın ... omeı 

mi oynuyors\Dl?. llga: Kaldınna, bomıa - IUuun: Duygu 

btıluılufu - llibas: Jk117.ey1ş kaı'fl)ıfı - n. 
- Komedi değil, daha ziyade ucat: Defer ,·eJ"ll)('k _ 1JtlhJlk: Katııma. bir-

faciaya benziyor. Nahide, gördü - ıeeme _ ıtımııs: Arkalama_ ııtızam: Tut

ğü kadını sana tarif etmi!ti •. Ha • ma _ tmkln: Olabilmek - 1mtlhan; ı>ene
tırla ... me - İmtiyaz: AJ rılma - lınza: Ad yazma. 

- Peki ama, ne demek istiyor- ltlna: özenme - ltıraz: Kareı koyma - İti., sun .. 

Ayft-, parmaklarile göstererek 
rek söylene};: 

- Gümü§ü bir fötr ppka, bir 
mavi eprp, uzun kahve rengi 
manto .. Bu kafi değil mi?. Galiba 
iyi görmüyorsun.. Projektör mü 
getireyim? .. 

- Ayıe sen çıldırmıtıın !. 
- SC'n de kör olmuısun. 

(Devamı var) 
:nı"'""""""""'•mı11111ua1mamnutttttııırı1111nınumıımıuauııuı111nımuınH11nu 

Belediyede 
Oktruvanın kalklD 
masından çıkan 

açık 
Oktruvanın kaldırılması ile be

lediye bütçesinde 450.000 lira ka· 
dar bir açrk meydana geldiğini ev
velce yazmııtık. 

Bu açığı kısmen gümrüklerden 
verilecek oktruva hiaaesi ile mik -
tarı artırılan temizlik paralarının 
ve geçen senelerden kalmıt bakaya 
vergilerin kapayacağı tamin edil
mektedir. 

Belediye ıubelere gönderdiği bir 
emirde bakaya ile seni haliye re -
sim ve vergilerinin zamanında tab 
sil edilmesini kat'i surette bildir • 
mittir. İhmali glirülen memurlar 
cezalandınlacaktır • 

yat: Alııtma. 

48 inci mektep: 
.hga: Kaldırmıa. bouna - tnıam: tçe doğ· 

ma - tıtıbaıı: aKrr,pna, ~l1Ş - tıtlfat : 

DerJeme, gönUI okşama - 1ıtthak: J{ablma, 

beraber olma - tlUmM: Tutma - tıt:ızıım: 

Uste almak, 1 temf'k - İtrı.kln; Olnşlok, ola

bUD>Pk - İmtihan: Dcneıne, bemeYif • 

5 inci mektep: 
1Jp: Kaldırma - 1ıhaın: Yüreğe dofur • 

ma - lltlbu: Karışıkhlc - 1Jtifat: Bir yöne 

yüz. ı;e,·lrmc, gönUI sayına _ tıtUıak: lJIA§ • 

ma, katılma - lltımas: Ayak dlre3erck Is -

temt', ka31rma - lmkAn: Ollç yetme - İm· 

tihan: Denenle', ıınamnk - tmza: l'Urfitnm. 

İtina: özenme - ltıraz; Kal"fr gelme, kal"fı 

r:rkma - İtiyat: A11ma, alıtmtı • 

2 inci mekl'!p: 
tJca; Boı.ına, ortadan kaldırma - ll.lıam: 

Yllf't'ğe doğmak, tanrıdan gelme - lltlbaıı: 

Blrlblrlne benU'fllt'k - htıcat: Dönllp bak • 

mak - htıhak: Katılmak, karıımak - İltl· 

maa: Birinin kaynhnas - tıuuım: Gl'rl'J<.11 

kı1mak, Ustilne almak - lmknn: Gllç içinde 

buJunmak, yapdabllnıek - İmtihan: Done • 

mek, ııınamak - tmtlya:ı.: Ayırt etmek, ııy • 

rılık \"erm('k - lmzn; Ati yazısı - itina: 

ÖU'.nmek, p<'k 131 ynpmaıc - ftıra:ı: Bf>fen • 

mcl'l!f"k, çllrlltl'llt'k, bounak - itiyat: Alışma: 

bir dl17.llye yapma • 

1 inci mektep: 
hp: Kaldırma, bozma - Jltlbas: ~n

r.eşme - lltlhak: Katılma - iltimas: Ka: 

yınna - imtihan: Sın::ım,, - tmza Ad alına. 

itina: Ç.-klnme • 

Muallim mektebi: 
llga: Kaldırma - tllıam: tçr tloğma -

Dtıbas: Brn:ı:r.)1!J - tıtırat: Gönül alma -

Utıhalc: Katılma - iltimas: ııKyırma - İıtl· 

zam: Komrnn - lmkln: Olabllmek -lmtl· 
han: ~nemeok • 

-17 -

- Ya karınla çocukların ne ol- 1 muhafızların ekseriye puıu kur • 
du?. dukları kulübe. 

- Onları nasıl getirebilirdim? 
Yetil muhafızlar hududu sıkı bir 
tara11ut altında bulundururlar. Ka 
çarken kurtunlarmın kulaklarımın 
dibinde vızladığını duydum. Ka -

rım ve çocuklarım aç kalacaklar. 
Ben de gurbette ıon günlerimi ya
§ıyacağrm. Ne yapalım Allah böy
le takd\.- etmi§. 

Bu köylünün tikayetini sonra 
bet senelik planı, Kolhozların mu
azzam ıanayiini, Sovbozları dütün 

düm. Şu ırrada saf dil adamın ağ -
zından çıkan bu ıözler beni çc>k 
müteesıir etmiıti. Fakat ... 

Seslendim: 

- Kortiya .. Geliniz hududa ka· 
dar bir gezinti yapalım. 

Omuzlarını kaldırdı: 

- İmkanı yok .. Fenlandiya nö · 
hetçileri var .. 

- Adam sen de .. Bir tecrübe e· 
deriz. 

Zavalı arkadaıımm nezaketini 
suiistimal ediyordum.. Bilmeden 
benim garip tetebbüsüme iştirak e
diyordu. Planım gayet sade idi. 
Karakolun önünde yalnız F enlan
diyalı nöbetçi vardı. Kostiya tüp -
hesiz onunla lakırdıya tutulacaktı. 
Ben de o andan istifade ederelc 
koşmiya baılıyacakbm. 

Kostiya yolda vak'alar anlatıyor 
du: 

- Geçen ıene bir Çek doktoT 
Vaytolahki'ye geldi. O da gözleri· 
le hududun bu noktasını görmek 
istiyordu. Maalesef burada hudut 
pek muayyen değildir. Çek doktor 
bir ırmağın kenanna vardı. Orada 

boı bir kulübe vardı. içinde puıu 
kurmuı olan kızıl muhafızlar üze· 
rine atıldılar. Mahkemeıi uzun 
müddet ıonra Leningradta yapıl • 
dı. 

- MahkUnı oldu mu? 

- Bilmem, zaten bizce bunun 
ehemıniyeti yok. Nöbetçiler ırmak 
tan evvel bizi tevkif ederler ..•• 

Kostiya'run ağzı açık kaldı. Ba· 
na şüphe ile kantık bir endite ile 
nazar attı. Fenlandiya hudut k:ı 
rakolu önünde nöbetçi yoktu. Pat· 

riçya Klanfergüs bunun böyle ola
cağını bana söylemitti. Nasıl olu • 
yor da bu kadın, kimsenin bilemi · 

yeceği bir ıeyi bilmiıti? Karako · 
lun penceresinden töyle bir nazar 
attık. Bir masa üzerine erkanı bar· 
biye haritaları yayılmıı masa etra· 
f ında bir çok zabitler eturuyorlar. 
Bunların bir kıamı mavi gri elbi -
seli F enlandiya zabitleri diğerleri 
de demir grisi elbiseli Sovyet za -
bitleridir. Koıtiya dedi ki: 

- Haydi girelim. içeride ne ol· 
duğunu anlarız .. 

Bu an benim iiçn "enterviyüv,, 
yapmak sırası değildi. Bütün bü -
tüne tatıran Koıtiyayı bera,ber ıü-

- Durunuz Kostiya f U kartdü 
efendileri bir selamlıyayım. 

- Deli misiniz? Ne oluyorıu • 
nuz? 

Arkamdan homurdandığını du • 
yuyorum. lrmağı geçtim. Kulübe • 
den kimse çıkmadı. Daha ili ... Oç 
yüz metre ötede tahtadan yapılmq 
bir ev.. Buruı Sovyet karakolu. 

Bu karakolun önünde de nöbet
çi yok. "Y oldaı,, lann yemeği pi • 
ıiyor. Ayakkabılan günqte yan• 
yana kuruyor. 

Karakolun önünde açık bir pen 
cere var. Ateı ederlerıe oradan • 
decekler uzaktaki bir binadan bir 
kaç adam çıkıyor. Bir kııla olacalr. 
Hemen resim almrya bqlryorum. 
Üçüncü filmde içerideki asker dlf& 
rı fırlıyor. Asker yavqça karako • 
lun önüne geliyor. Elinde ıili1i 
yok. Kemerini ııkııtmyor. Ve ab· 
mak ahmak sallanıyor. Arkumda 
ki elbise mavidir. Bunların hepıi 
iki üç ıaniyede yapılmıı mütahe • 
deler ... 

Asker birdenbire bağırdı. O va• 
kit karakolda bir kargaşalıktır ol • 
du. Kül rengi göJgeler bağırarak 
dışarı fırladılar. 

Şimdi bacaklanmm var kuvvet.i 
ile kaçmıya baıladnn. Hem kaçı • 
yor hem dütünüyordum: 

- Acaba neye üzerime ateı et
miyorlar. 

Kulübenin, ve ırmağın öte tara • 
fında Finlandiya toprağına ayak 
bastım. Kostiya Finlandiyalı bir 
askerle konufuyordu. Huduttaki 
gidit gelit farkedilmiı.Aıker mem 
nun değil... Hiddetle kekeliyor: 

-Tam bu anda geçmekle talii• 
niz varmış. Hududun teabiti ıçın 
toplanan Bolıevik Finlandiya ko • 
misyonu bugün son içt\'1lallll ya • 

pıyor. Zabitleri çıkacak belki o • 
nun için alet etmediler. Fakat bir 
saat sonra olıaydı .•• 

Tekrar ediyor: 

- Bir saat sonra olsaydı, ıizl 
tavıan gibi yere sererlerdi. Bil1e • 
niz haftada kaç kaçakçı, kaç fira• 
ri Kulak haklarlar. 

(Devamı var) 

Bursa sergisine hazırlık 
lzmir, 28 (A.A.) - 1 temmuz· 

da açılacak olan Bursa sergiıine 
lzmir ticaret odasının iştiraki ka • 
rarlaştrrıhnıtır . 

Sergide bir ç.ok firmanın mallan 
tethir edilecektir. 

Bu mallar bugünden itibaren a• 
lakadar firmalar tarafında odaya 
gönderilmektedir. Odada ambalaj 
yapılarak bir memur vasıtui:yle 
ay batında Bursaya gönderilecek
tir . 

Serginin açılma merasiminde 
lzmir valisi Kazım Paşa da bulu• 
nacaktır. 

rükliyerek sık adımlarla uzaklaş - 11 11 • t b ••mı•• G e I e • 
F. S E R L E ~ tım. Şimdi bana verilen talimatı ______ __,.._...__,_ _ _. 

dikkatle hatırlamıya çalışıyor - Holivut 
dum. En küçük hata mühim ve teh 
likeli akıbetler tevlit edebilecekti. 

Bataklık çayırlar, ırmak, öte ta· 
rafta mahut kulübe içinde kızıl 

Holivut'un 3 üncü sene 27 inci 1& 

yısı "Cici Berber,, isimli Türk fil
minin bir çok sahneleri ve (izet 
artiıt resimleri ile intipr etmipir. 





Küçük Hikô.ge: -
Herşeg Vatan . . , 

ıçın . .. 

Dütman sabahtanberi merha • ı temadiyen cesaret vermiye çalııı
lnetaizce mermi yağdırıyordu. A • yor, kuvvei maneviyeıini arttırmı
kıI ve hayalin alamıyacağı kadar ya uğraşıyordum. İıte nihayet bu 
'büyük toplar, sayılamıyacak ka • son vaziyetten o da sevinınif, ve 
dar çok; ağır makineli tüfekler ü- yüzü gülmiye baılamıftı. 
zerinıize mütemadiyen ateş ve ö • Fakat bu sevinç çok sürmedi. 
lünı nıermisi yolluyorlardı. bir aralık müthiı gök gürültüsünü 

Biz siperden başımızı çıkarta • andıran bir sarsıntı oldu. Dağlar 
llııyacak vaziyetteydik. Çünkü yıkılacakmış gibi sarsıldı. Deniz
düftllanın müthiş mermisine karşı de müthiş bir sütun havaya fırladı. 
•thğımız mermilerden sonra cep · Biz neye uğradığımızı anlama· 
haneıiz kalmıştık. Şarjörlerimiz - dan kara haber de geldi. 
deki fişekleri ise en son dalrikaya 
8aklıyorduk. 

Bir arahk düşman bizim aiper
lerinıizde lınrcketsizce duruıumuz 
dan §üphcbndi. Üzerimize tekrar 
Yılciırrmlar savurdu. Fakat hiç 
ııesimiz çıkm:ıdığım görünce aske
tıne ileri emrini verdi. Bir dakika 
lonra dür.man askerleri siperlerin 
iizerierin~ çrlanı§, bize doğnı iler
liyordu. 

Fakat sağ cenabımızdaki bö -
lük a•kerleri birdenbire yandan 
•teıe batladdar. Hiç ümit edilmi
hn dakikada.ki bu ateı düımanı 
hirdenbire geriye kaçırdı. Bu es -
!lada bize de .,ümit etmediğimiz 
bir haber geldi. iskeleye cephane 
dolu bir gemi yanaımak üzeredir. 

- Düıman, cephane dolu ge • 
mimizi mahvetmittir. 

Yükselen eller birdenbire yan
larına düştü. O dakikada hayra -
~ın rengi bile sÔldu. Likin ne e • 
hemıniyeti var. Türk böyle şeyle • 
ı c ehemmiyet vermez .. 

Kılıcımız, tüfeğimiz, kasatura • 
mızı niçin taııyoruz. İtte düşman 
<la bizim cephanesiz kaldığımızı 

öğrenmit olacak ki, hemen hücu· 
ma kalktı. Biz de bir vahfi gibi 
ditlerimizle saldırdık. Elimizdeki 
kasaturalarla, kılıçla hücum ettik. 
Saatlerce böyle boğuıtuk. 

Gözlerimiz kan çanağı gibi 
kırmızıydı. Gözlerimiz görmüyor, 
kulaklarımız işitmiyordu. Dütma
nın bir aralık geri kaçtığını gör -
dük. Demek Türkün namusunu 
kurtarmıştık .. Daha fazla dütüne
medim. içime akan bir acı beni 
bayıltmıştı. Y aralanmııtım. 

... ALAY ... 
100 sene muharebesi 
Ahmet - Bu 100 sene harbin· 

binde bulunmak isterdim • 
Mehmet - Neden ? . 
Ahmet - Çünkü o zaman harp

te bulunsaydım, şimdi tarihi su gi
bi ezberlemeğe hacet kalmaz, hep 
(çok iyi) alırdım. 

8 buçuk garson eli 
Muallim sınıfta bir sual sordu : 

Bir otelde 5 müıteriye bir tane 
garson düıüyor, acaba 42 müıte • 
riye kaç tane garson düşer? . 
Hazır cevap olan Ali hemen a • 

yağa kalktı: 

- 8 garson ve bir garson eli. Okuyucularımızdan 49 uncu mektep talebeleri 
hocalarile birlikte 

En igi çare 
Alilerin komşusu sabaha kadar il Bunları Biliyor musunuz ? il 

radyoç~ıyordu.Cingöz~ibup~ ~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tırdıdan hiç uyuınıyordu. Kim çabuk büyür? 
Bir akta.m bir kurnazlık dütü· 

(Kim) diye sorduğumuz zaman nüp komşuya gitti: 
aklınıza tam ve sarih bir fikir gel· - Babamın çok çok selamı var .. 

Sizin öparlörü bir akşamlık isti • di. Fakat ben size ta.mamlıyayım. 
Buradaki kim itareti insanlar ile 

yor. hayvanlar içindir. Yani sualimiz 
Ev sahibi bundan bir §ey anla • 

madı ve sordu: tudur. İnsanlar mı yoksa hayvan -

- Peki gece Yar111 radyo mu 
çalacaksınız?. dedi. 

Ali - Hayır, çalmıyacağız, fa
kat uyumak istiyoruz. 

Hesap dersinde .• 
Ali ile Veli arasında: 
Ali - Peki senin yıkanmadığı· 

nı annen neden anladı?. 
Veli - Musluktaki sabunu 

ıslatmağı unutmutuın da ondan .. 

Şu halde ömrü kısa olanlar ça· 
60 ıene yaşıyacak bir vücut için buk büyür. 

Hep birinci ... 
Muallim hesap dersinde Aliye 

sordu: 
- Ali senin 20 tane elman olsa 

yavaş yavaı büyümek iyi bir fey -
dir. Bunun için insanlar 25 - 30 
yaıına kadar muntazaman büyü • 
mektedirler. 

Fakat hayvanlar böyle değil. 
Bazısınm bir kaç saatlik ömrü var 
dır. Bazısının da yüzlerce sene. 

Kara hayvanları arasında ömrü 
en uzun kaplumbağadır. Bu hay -
vanın 300 - 400 sene yaşadığı 
söylenmektedir. Amerika hayvan 
bahçesinde 1906 senesinde ölen 
bir kaplumbağanın 350 yaıında ol 
duğu iddia ediliyordu. Timsah da 
30 sene kadar yatarmış. 

Fakat sizde bana sorsanız kim 
300 sene Yatamıı ki bu hayvanla -
rrn 300 sene Y•tadığım biliyor der 
seniz buna da verilecek cevap 

Kaplanın derisi 
neden çizgilidir? 
Kaplanın yaşadığı yer yüksek 

ve korkunç dağlarda yüksek otlar 
arasındadır. 

Tabiat hunu bildiği için kapla· 
nın derisini de düşmanlardan mu
hafaza eaebilmek için böyle ala • 
calı bulacalı yaratmıştır. 

Kaplan bu suretle otların arası· 
n:\ girdiği zaman gözükmez, far
kcdilmez, kolayca saklanmış olur. 

Bi.t sebepten avcılar kaplanları ko
lay kolay yakalıyamazlar. Bilakis 
kaplan gözükmediği için birdenbi-

Yarmı saat sonra milyonlarca 
fi§ek siperlere dağılacaktır.. Bu 
ht.beı bizi öyle sevindirdi ki .. düt· 
1'1<\n siperlerine batını kaldırtma· 
dl\n biz de ateıe haıladık. Son bir 
fedakarlıkla elimizdeki yük cep
hanelerimizi de bitirdik. 

(tecrübe ile İspat ediliyor) dan 
Bilmem ne kadar zaman geç • 10 tanesini yeıen geriye ne kalır?. başka bir fey değildir. 

t . ·· 1 • • t "' k Cingöz Ali cevap ~erdi: y ı ... goz erımı aç ıgım zaman en- - apılan tecrübelere göre tavşan 

re avcıların üzerine atlıyarak av -
cıları mahveder. Demek ki çizgili 
deri sayesinde kaplan hem koru -
nur hem de daha kolay av tedarik 
eder. 

. Dütman sinmif, bayrağımız dimi bir hemıirenin önünde bul • - Karnımda ıancı yapar mual· 5 
•ı~erıerin üzerinde kahramanca dum lim bey.. sente2k1oyun 12sene,kköpek15 se· Arı pete~i nasıldır? 
d·ı ı b l S bah ·• ne, a sene, serçe u•u 3 sene, 6 "' g~anmıya af amıftı. a - - T 

1 til h ak' k d - Harpten ne haber. kedi 13 ıeııe. inek 15 ıene, deve Belki dikr.at etmişsinizdir. Arı. n eri yammd ı ar: a aınn '7'.• h S [ •• ? 
~ehmedin de yüzü gülmüttü. E. - Sulh oldu .. Türkler kazan - ~ lmsa na l guzer 40 sene, ispinoz 10 sene, tavuk 14 larm petekleri daima köşelidir. Ne 
\'et Mehmedin ... Benim bet yqın· dı .. Ben (ooohh ! !) derken tanı • Hakikaten öyle garip bir hay. sene, sülün 15 sene, güvercin 20 den? Bunun sebebi gayet basittir. 
danberi ilk, orta, lise, nihayet da- drk bir ses hastane odasında çın • van nasıl yüzer. Kısacık bacaklar.. sene, tavus 24 sene, balıkçil 50 se· Eğer petekler düz olsaydı balları 
tu)fünun arkadatmı olan Mehme. ladı: Kalın ve ağır bir vücut ... Tabiat bu ne, karga 100 ıene. kartal 15, as· yapm:ık müşkül olurdu. Üç köşe • 
din.. - Yaşasın Türk yurdu .. Kolum na da kolayını bulmuş ve timsahın lan 40 sene, balina balığı 500 se · li olsaydı hal durmazdı, dört köşe-

Mehmet her nedense harpten bacağım kesildi, fakat vatan kur- kuyruğunu upuzun Yaratmııtır. ne, kara tavuk 12 sene, keklik 15 li olsaydı arının çalışması müşkül 
Sok korkuyor, mütemadiyen geri • tuldu. Bu uzun kuyruk ile timsah iste • sene, bülbül 18 sene, kaz 50 sene, olurdu. Altı köşeli olduğu için arı 
de kalan anasını, babasını dütü • Bqımı çevirdiğim zaman kol- diği gibi yüzer. Dümen yapar. De- kanarya 24 sene, papagan 60 sene rahat rahat çalışır ve bal yapar. 
lıiiyordu .. Büyük yurdu pek çok se suz, bacaksız kahramanın Meh • rin sulara girer. Hafif sularda yü· ll - ,,-
~~n Mehmedin bu hareketinden met olduğunu gördüm. zer. Eğer kuyruğu uzun olmasaydı HAZiRAN BİLMECESi: 5 
•r §ey anlıyamıyordum. Ona mü- Masalcı yerinden hile kalkanıazdı. 
---· ııılllflllBllllllını111ıııııın11111111111111nmıımıııınııııııuı1111ımııı11111ıa•mmııı.11111111111111111H11amı111uııınıuıuıınmı111naııııımıımuımnııuıımıııııınıımıuBI1nınuııunıınıınııı1111:nnıııı1111nıııımı1B111111111111 

Yazısız Hikô.ge: Cabi efendinin başından geçenler ... 
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750 Okuyucumuza hediye veriyoruz .. 

. ~u haft~i ~i!mecemiz 6 har~ - ı § Doğru halledenler ~rasında 
lı bır semt ımııdır 6, 5, 3 harflerım 150 okuyucumuza muhtelıf hedi .. 
fena bir huydur. 6, 2, 4, 5 harfle • yeler vereceğiz. 
ri.m bir hayvandır. 4, 5, 6, 2, 3 
harflerime dokunmayınız elinize 
batar. 5, 1 harflerim uzundur. 1, 5, 
4, 2 harflerim ramazanda çıkar . 

5, 3, 2, 6 harflerim bir hayvan • 

§ Mektepler tatil olduğu için hal 

varakalarına ev adresinizi yazınız. 
İsimleriniz okunanklı olsun. Zarf· 

ların üstüne de (Çocuk !ayıfası 
dır. Bu semt bir timendifer iıtas - muharririne) diye yazmayı unut • 
yonumuzdur. mayınız. 
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Nakleden: Mediha Münür bir haber • .. • • , • - ~·. • ... • J • 1 

Kocamın seyahate çıktığına, u -ı ma sesleri çıkarmasına imkan yok
zak memleketlere ~itii:ine dair eşe tur. 
dosta haberlar ulaştırdım. imkanı yolrtur bunun... 

Sonra, kulaktan kulağa rivayet- Fakat, dıvarın arkasından gelen 
ler de çıkardım: bu miyavlamalar ne? .• 

Kocam, bir kadınla sevişerek Miyavlama, saatlerce, saatler -
benden kaçtı, izini bile kaybetti!.. ce, günlerce, günlerce devam edi
Oiye.... yor ... Dıvan yumrukluyorum. Ben 

Halbuki, hakikatte, onu ben yok yumruklad1kç.a, dinecek yerde ar-
ettim. tıyor ... 
Kocamı öldürdüm. Nihayet bağırıyorum, dayana -
Çünkü, kocamdan bıkmıştım ... mıyorum: . 

Ondan el'aman demiştim... - Sut'! Sus! 
Kocam ise, öyle çam sakızı, öy- O kadar çok bağırıyorum, bu 

le yapışkan bir adamdı ki, ondan mf'nhuı hortlak miyavlamasını i -
başka turlü kurtulmanın imkan ve §İtmemek için o kadar çok bağırı
ihtimali yoktu ••. Ne talaka riza göı yorum ki, nihayet odayn geliyor -
terirdi, ne haıka bir şekilde ayrılı- lar !. Miyavlamayı onlar da işityor. 
ğa.... Vicdan azabı .. Of... Bu vicdan 

Hulasa, onu, evimizde, güzelce azabile yaşamaktansa: 
boğdum ... Kaçtığına dair rivayet - - Ben öldürdüm! -diye hay· 
ler çıkarmakta nasıl meharet gös - kırıyorum.- Kocamı ben öldür -
terdimse, cesedini saklamak husu- düm ve cesedini bu dıvarın arkası
sunda da öylece meharet göster - na gömdüm_. 
dim. Kocamın na§ını kendi kona - • • • • • 
ğımızın dahiline gömdüm ... Bula - Kocamı dıvarın arkasına gömer 
bilene aşkolsun ... Mezarın nerede ken bizim kara kedi de,karanlık -
olduğuna dair tek bir iz bırakma- ta yanıma sokulmuş ve ben, onun o 
dım. rada bulunduğunu farketmeksizin 

Mezar, kagir olan konağımızın dıvarı ikisinin birden üstüne örmü 
bir dıvarı idi. şiim ... Cenedin yanında miyavh -

E'f'et, kalın dıvarm içinde koca- yan kara kedi imi§. 
man bir oyuk açtım. Kocanım cese işte, cinayetim meydana böyle 
dini buraya koyduktan sonra dı - çıktı. 
varı, tuğla ve çimento ile kapa - -------------

dım. Avusturyada Hit-
oh, ~~tık r:b.:ım~- lercilere karşı 
Kocam, dünya yüzünde mevcut mücadele 

deijil. 

Polisin Türk kadınlarına 
Tecavüz ettiğini yazdılar 

Filibe, 28 (Hususi) - Eğri de -
rede intiıar eden Birlik gazetesi 
Köklemezler köyünde bir polisin 
Türk kadınlarının ırzına tecavüz 
ettiğini haber vermişti. Gazetenin 
başmuharriri jandarma ile Filibe
ye getirilerek hapsedilmiştir. Ken
cHsinden dört bin leva kefalet pa -
rası istenild~. Kasabanın zengin 
Müslümanları hemen aralarında 
bu parayı toplıyarak mevkuf baş· 
muharriri tahliye ettirmek istemiş 
lerse de emniyeti umumiye müdü 
rü toplanılan parayı sahiplerine i
ade etmiş ve paranın başmuharri
rin şahsından istenildiğini söyle -
miştir. 

Bunun sebebi şudur: Eğer Bir -
lik batmuharriri iki gün zarfında 
kefalet parasını tedarik ederek ve
remezse altmış gün hapis yatacak 
ve bu müddet zarfında gazetesini 
çıkaramıyacaktır, 

Köklemezler meselesi hakkında 
yazı yazmış olan\ e K?.rara Alide 
intişar eden d!ğer gazetP.lerin mü· 
dürleri de emniyt>li umumiye mü
diriyetine çağrılarak isticvap edil
mişlerdir. 

Sofyada intişar eden "Rehber,, 
gazetesi "Birlik,, in yazısını neş -
rettiğinden dolayı hakkında taki • 
bat yapılmaktad'fr. Gazetenin baş
muharriri Mehmet Celil Efendi on 
be§ ~ündür gizlenmiştir. Gazete 
artık intişar etmiyor. 

Çelik miğferlilerle Hitlerciler bir muk 
vele yaptılar ve teşkilat birleşti 

Berlin, 28 (A.A.) - Milliyetçi ı dahil ?imaları dolayıaile netr 
Alınan cephesinin liderleri bu cep- bir beyannamede bilhusa di 
heyi dağıtmağa karar vermeden ki: 
'!VVel başvekil M. Hitlerle bir doııt- n Almanyayı 30 delil, fakat 
luk mukavelesi yapmışlardır. nız bir tek hareket kurtarac:abi 

Bu mukavelede M. Hitler, milli- Alman milletinin iatikbali a711 a 
yetçi Alman cephesinin eski azası- isteklerin bir tek dileie .ın:ıma.
nı yeniAlmanya'nm silah arltadatla ve nıücadele hareketinde bir ... 
rı o!arak tanımaktadır. Bu mukave gelmelerine bağlıda". 
leye göre bu aza hukUk beraberli- Milliyetçi sosyalilt lıareketi .Al 
ğinden tamamile istifade edecek - mnnyaya tek ve mitecania bir al 
ler, her türlü hareket ve fena mua- zam ve teşkilat vermelt için Wr 
meleye karşı korunacaklardır. Bu teşkilatı, bir değerleri olup o 
son kayıt, en ziyade memur ve müs ğına bakmaksızın -dallbnala 
tahdimlere şamil bulunmaktadır. bur kalmıştır. ileride yeni teeııu-

Milliyetçi Alman cephesinin si - ve yeni gruplar vücacle ıeti"ı •• ,._... 
yasi suçlardan ötürü mevkuf bulu- ne de müsaade edilmiyecektir.,, 
nan sahık aza hemen salıverilecek- Bu sözlerden sonra M. Hit 
ler ve mahkemeye verilmiyecekler Çelik Miğferliler tetkiliıt ıııen...-t-.. 
dir. larını halkçı milliyeki .oyali.t lı'* 

l~eichstag meclisi ile · muhtelif reketinin yeni azası olarak .. ıuaıı 
Alman memleketlerindeki Diyet lamıştır. 
ve belediye meclislerindeki milli -
yetçi sosyalist ve milliyetçi Alman 
grupları arasında bir hareket uy -
gunluğu temin etmek için sabık mil 
liyetçi Alman cephesi milliyetçi sos 
yaliıtlerin bu meclislerdeki grupla
rının idare heyetlerine birer veya 
birkaç murahhas gönderecekler -
dir. 

Bir beyanname 
Berlin, 28 (kA•) u....+-uJ.8atvokiıl 

M Hitler, Çelik miğferliler: teşkiJa 
tmın milliyetçi sosyalist hareketine 

Berlin, 28 (A.A.) - Cümhar 
isi Von Hinderburg bugünlerde 
udeck' daki malikineaine 
M. Hitleri kabul edecek. M. fla 
genberg'in milli iktuat nezare&İlt 
den istifa etmek i.temeeindea 
rü ortaya çıkan meseleler haJdoD 
da M. Hitlerle konupcaktır. 
Siyasi mahfiller M. Huı,......-.. .... 
~tifa dileğini cülnbue ıeislniiı 
bul edeceğinden hiÇ füıılie .., 
mektedir. 

Ve çok şükür ... 
Aman, çok şükür, yarabbi! 
Vicdan azabı filan ·duymuyo -

Viyana, 28 (A.A.) - Bu sabah 

Ayrol vilayetinde, Kufsteinda po - Amerikada refah ! Bul . t d h d. 1 
lis altı bomba bulmuştur. Bomba- . garıs an a a ıse e 

rum. 

Hoş, cinayeti işlediğim ve koca
mı gömdüğü.m odaya da girmiyo
rum a ... 

Fakat, 
ha ... 

korktuğumdan değil 

istersem oraya da girerim de, 
gene, vicdc.n aıabr duymam ... işim 
dü§müyor da oraya, onun için git
miyorum ... Yoksa, ben, tevehhüme 
kapılacak enaeyilerden miyim?. 

• 
işte kocamın gömülü bulundu • 

ğu odaya girdim. 
Ne var sanki girmemekte~ .. Gir

dim ... Ve gene vicdan azabı duy -
muyorum .... 

Fak.at, bu ne? 
Dıvardan ses mi geliyor? 
Dıvardan.~. 

Tam, kocamın, bulunduğu nok • 
tadan ... 

Boğuk, boğuk .... 
Miyavlar gibi .•. 
Acı acı miyavlar gibi .. . 
Tevehhüm, tevehhüm ... Teveh -

hüme kapılıyorum? ... Tevehhü • 
me kapılmakta mana mı var? ... 1 -
lahi Ben ... 

Haydi, haydi, azıcık bahçede 
dolaşayım ... Hava alayım .. Dün ge 
ce uykuyu az uyudum, rüyada ko
camı ~örmekten korktum da onun 
için bugün tevehhüme kapılıyo -
rum. Dıvarm arkasından miyavlar 
gibi ses geliyor sanıyorum .. Yok -

sa, ben maddiyetçi bir felsefeye 
mensubum ... Bir kere ölen, bir da
ha dirilir mi?... Kocamı adam 
akıftı aıdUrdüm. Onun bir 
daha dirilmesine, hortlamasına ve 
hi.•tün. lıo'l'tlıyanlar gibi, miyavla -

Iardan beşi 20 kiloluk, öteki 10 ki Fakat devam edecek mi 
louk idi. Bombalar belediye bina- bu belli de ... 1 ' 
scının dıvarına konulmuştu. Bom - gı 
baların içindeki patlayıcı madde _ Nevyork, 28 (A.A.) - Amerika 
]erle 8 metre uzunluğundaki fitili da refah günlerinin geldiği kana -
yalmz Almanyada yapılan madde ati vardır. Bir çok sanayi vaziyetle 
)erden olduğu anla§ılmışıtr. rini iyileştirmişlerdir. Bu iyiliğin 
Bombaların yanında, Almanya ~ ve fiat yüks~kliğinin devam edip et 

da Hitlercilerin kullandıkları mav miyeceği sualisorulmaktadır.Hüku 
zer modeli bir tabanca ve içinde met ticaret ve sanayi faaliyetinin 

bir gömlek ile ötebrei bulunan bir sür'atle inkişaf etmesi ve umumi 
ç'nta da bulunmuştur. Bombaları, hizmetler itlerinin ilerlemesi için 
mütehassıslar parçalamışlardır. çalışmaktdaır. HükUmet işçi kulla-

v. 28 (A A ) T nanları gündelikleri artınnag .. a, 
ıyana, . . - ravisden 

gelen raberlere göre, Avusturya _ mümkün olduğu kadar İ§&izliğe ma 
dan hudut haricine çıkarılmı§ olan ni olmak için işçilere çok İş venne 
eski Hitlerc.i müfettiş M. Kothene ğe teşvik etmektedir. 
) tal 1 f d . ,,. anrııummıım111nıı1111ınmıumnmnm1tıııı11mıımıDJJ111nıı111mu111tUUmlQlflPu t1111 

~a memur arı tara ın an aıyası harici edilecektir. Avusturya mat -
f~alıyette bulunmaması bildirilmit buatı Othenin Tarvisden ayrılaca
tır. Aksi takdirde oradan' da hudut ğını zannediyor. 

Suriyenin istiklali 

Halepte bunu temin edecek bir fırka 
teşekkül etmek üzere imiş .. 

HALEP, 27 (Hususi) - Son 
günlerde bütün mahafilde, teşek -
kül etmekte olduğu söY.'lenen bir 
f~rkanın dedikodusu devam et -
mektedir. 

Fırka programını Fransayla 
anla~arıdc Suriyenin istiklalini te • 
min etmekten ibaret 've pek mute -
dil olduğu da rivayetler cümle • 
sindendir. 

Vatani mahafil yeni fırkanın 
teşekkülünü memnuniyetsizlikle 

kar§ılamakta, vatanilerin Halep 
ve Şam kongrelerindeki kararlar -
da sabit kalarak yürüyeceklerini 

söylemektedirler. 
Vatani meb'uşlar Faris Huri 

Beyin evinde toplanarak hali ha
zır vaziyeti uzun uzadıya görüş -
müşlerdir. Bu toplantıda pek ya -
kında kurulması beklenen büyük 
kongre için hazırlıklar yapıldığı 
zannolunmaktadır. 

Bir Alman filmi ve Yahudiler 

Halep Yahudileri bir beyanna· 
me dağıtarak Palas sinemasında 
gösterilen Almanca bir filme ya -
hudilerin gitmemesini, bu filmin 
yahudi düşmanı olan Almanyada 
yapıldığını bildirmişlerdir. 

Dahiliye nazırının aldığı tehdit mek~ 
tubundan çıkan mesele ve örfi idare 
BÜKREŞ, 28 (Hususi) - Sof

yadan henüz yeni haber alınama
maktadır. Hükumetin vaziyete ha 
kim olduğu ve komitecilerle giriş· 
tiği mücadeleyi başarmak için her 
türlü ihtiyati tedbiri almış bulun -
duğu söyleniyor. Maamafih Sof -
yadnn ittihaz ~lunan zecri tedbir • 
lerin memlekete ne surette akisler 
uyandırdığı henüz malum değil -
dir. 

Hükumetin idarei örfiye ilan et
mesir~in sebebi nim resmi meha -
filden tereşşüh eden haberlere gö
re şudur: 

Dahiliye Nazırı Mösyö Girginof 
Sobranya meclisine siyasi müc • 
rimlerin idamı kanununu teklif et
miş ve kanunun haziranın 25ci gü
nü mecliste müzakeresi kararlaş -
tırılmıştı. Bu sabah Mösyö "Girgi
nof,, imzasız bir mektup aldı. Bu 
mektupta deniliyordu ki: "Komi-

tecilerle mücadeleye girişmeniz si
zin için hayırlı olmaz.Bu iddiadan 
vazgeçiniz. Siyasi mücrimlerin i -
damı kanununu meclisten geri a -
lımz çünkü kanun Sobranyada 

tasdik edilir edilmez sizi öldüre • 
ceğiz.,, 

Mösyö Girginof bu tehdit mek -
tubunu alınca Başvekil, emniyeti 
umumiye müdürü ve Harbiye Na -
zrrı ile görü§erek lazım gelen ted
birlerin alınmasını istemi§ bunun 
üzerine kanun bir taraftan meclis
te müzakere edilirken diğer taraf-

tan hükfımet idarei lrfi1e il&ıi • 
derek halkın evletinden ççııum11a11.-;:~ 
menetmiştir. 

ldarei örfiye olanca tici ........ -~ 
tatbik edilmittir. SofJacla 
olunanların miktarmm 
büyük bir yekun tuttutu •. ..-urıı 
kak görülüyor. Diier ciheüea 
rin muhtelif cihetlerincle sahata 

Yugoslavyada 
Belgrat, 2S (A.A) - A 

jansından: 

Hükumeti muhafua müla.1"9'·::::ı 
si, yarın tekaüt pi,.. aa•••·-~·" 

Jura Jronka ile on bir ~1&.-.ll"'lr• 
muhakemeye başlıyacaldır. 

Maznunlar geçen illı&ala9t' 
kezi ltalyada Zara'cla.olaa 
çi Emets Oustacha '9tldıa.

mekle itham oı.-aldl~~ 
Bunlar gizli olarak 
kargaşalık ç::karmak llMMIJJ~ 

talyadan YugoslavtQS 
cephane ve beyann~-ı.~~: 
lardır. 
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~-----------------·-----Coc u k lar da kemik has-

iki kon/erans ... ....--...................... . 
On bir sene evvel 

Kuzu, Kartal 
Kavgası 

Kurt, 
.. 

Muharriri: Omer Rıza 

lığı ve birçok sebepleri 

Londrada çıkan Evening Stan • 
dard gazetesinde Londra konf e • 
ransına dair bir fıkra intişar etti. 
Bu gazete, Londra konferansım, es 
ki bir konferansa banzetiyor ve di- . 
yor ki: 

-21-

33 
zaman Gallus'un zırhlar içinde ol· 
duğunu gördü. Zabit oınu hürmet· 
le selamladıktan aonra.ı anlattı.: ~ mühim arnilden başka,, büny;enin 

ehemmiyetli rolü ve, irsiyet 
Yazan . ı Dr. All ŞUkrU 

- 3 - zun ~ürer betzleri küçUlmeye bat • 
~lllıla beraber yaz aylarında lar. 

an İstifade çoktur, hele teda· Güne§ banyosunun %ararları: E~ 
~e olmak üzere en birinci va ğer çocuklara güneı 'banyosu bu 

11'. Mayıs, Haziran, Temmuz, 

1 

söylediğim. usulde yapılmazsa ve 
°' aylarında mutlaka çocuk· öğle üzeri ~apılırsa ve fazla gü • 
•ı.. güneı banyoıu yapmalı • nqte tutulurıa o vakit çocukların 
~I\ berrak ve bulutsuz oldu· derilerindei günet yanıkları husule 

dirde her yerde yapılabilir. gelir, terlerv ishaller, ittihaıızlık 
dotrudan doğruya çocuğun bat ağrısı ate, husule gelir, eğer 

Una gelmeli, camdan geçen çocukta vert"?m vana daha ziyade 
~ l değildir, tesirsizdir. arlar böbrek\·eri huta ise tiddetlen 
l 1let banyosu deniz kenarında dirir. Bazen ~kalbinde rahatsızlık 
•tta daha kuvvetli olur. Çün· huıule gelir. Bu sebepten güneı 

~... taraftan siya doğrudan banyosunu bİ\1erek yapmak farttır. 
il •ücuduna gelir, diğer ta· Gıdai ve dev ai tedavi: Haddi za. 
denizin ıathma gelip akse- tinde kemik ha ıtalığmı ıif alandı • 

ti.irıeı ziyuı gelir. Bu suretle racak gıdamrz.Joktur, fakat buna 
~&aıaaı kuvvetlenir. mukabil kemik . haıtalrkh çocuğa 
~ eı ziyasının müe11ir olma • verilecek grdalaı·m intihap ve tan· 

lhlevzii değil, bat müstesna zimi sayesinde keuıik hutalığının 
Üıere tekmil vücudunun ya· huıule ve terakkiıioi te&hil edecek 
1 lazımdır. Çocuğun güneı olan müteaddit hatalardan sakın • 

~.... .. . . • 1 
"' gormemeıı ıçın fua an · mak lazımdır. 
l'lın doğru ve iyice doze e-

~ .i ~arttır. 
1"tı güneı ziyası sabah güne· 

·. Ültra ha11uı fazladır ve te · 
lt, 

"-...~ ıat 9-10 arasında yapmalı 
C~ Yalnız bacaklarına kadar 

Yapmlaı bunun yanıı ba· 
öntarafma yar111 arka tara 

)'Prlacaktır. ikinci gün diz 
'-'nrıa kRdar altı dakika ya· 
'tri)arııı arka tarafa, üçüncü 

tik Yerlerin ekadar 9 dakika 
i) 

~ il Yarısı arka tarafına 
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' P' etle otu2funcu ıüne kadar 
' 1\lnacak otuzuncu, günden 

' ij . . ı a n ııtırahat tekrar bq • 
'tıarak Yapılacak böylece 

' tün iıtiralıat verilerek 
)'ı yapılacaktır. 
Lh.nyoıuna bqlandığı 1~ 
~İnci gününden itibaren 
"-•ali umumiyeai keabi aa 
· llirincilerine doiru ittiha 

' \a1tL d.. ı· 1-·1 . "'IQlau uze ır, xı oıu zı-
. e bqlar, çıkması gec~ 
1 ~dam.ya bqlar. Terle· 

, 'h. hatlar, etleri kuv • 
~ kabiliyeti gelme
, ~ yürür. Yalnız bü-

lll küçülmesi biraz u • 

Kemik haıtalrklı çocuğa hangi 
gıdalar verilmelidir?. 

Evveli irireçin vücude yerleıtiril 
meıi kolayla.ttıran C vitamini havi 
gıdalar verilmelidir. Meseli üçün· 
cü ayından itibaren meyva usarele 
ri ve altı aydan itibaren .ebze ez· 
meleri verilmelidir, ve kemik haa· 

talıklarma kartı bilhuaa tesiri o -
lan yumurta sarısı verilmeye ba! • 
lanmalı. Anne sütünde kemik has
talığının ihtiyacmı telifi edecek ka 
dar meadin olmadığından ve inek 
sütünde meadin fazla olduğundan 

üçüncü ayından itibaren günde bir 
defa inek ıütile yapılmıt mahalle
bi verilmeli. Yalnız burada unlu 
gıdalar suiistimal olunmamalıdır. 

Çünkü uzun müddet unlu madde i
le beslenirse ve onda kils az oldu
ğundan vücude az kils girer ayniza 
manda kils emliha.nm gıda müba· 

deleainde yağ ile münaaebatı oldu· 
ğundan fazla yağlı gıda verilirse 
kils ile birleıerek katı macun gibi 
kakası olur ve bu kabız etmit gıda 
suda gayri münhaldir, bilakiı vücu 

dun kirecini çeker. Bu sebepten ke 
mik haıtalıklı çocuklara yağı az ve 
kilıi fazla gıda vermeli meseli altı 
aylıktan itibaren yevmi bir defa 
sebze ezmelerini irmikla karıtlırıp 

vermeli. Ayni zamanda kemik haı 
talığını tifalandıran mevaddı havi 
gıdaları vermeli. Burada batta ba-

lrkyafı gelir, bunu fosfor veya ki
reç ile karııtırıp vermeli. Piyasada 
mevcut olan balıkyağlarının hep -
ıinde kemik haatalığını ifta eden 
evsaf yoktur. Çünkü rengini ber -
rak ve açık yapacağız diye yapı -
lan tuf İye metotları balıkyağının 
tifa hassasını bozar. Ve böyle yağ 
lardan iatifade yoktur. 3 aylık bir 
çocuğa günde iki defa birer kahve 
kaıığı verilir. 

Şiddetli kemik haıtalığı var
sa ültreviyole ile tedavi ettirme
li, bir de tualandırılmıt süt unları 
vardır. Bunların taze olması bir ıe. 
neden fazla durmamıt olmaaı tart· 
br. Ve birde böyle ıüt ile beılenen 
çocuklara vitamini de vermeli. Olt
reviyolelenmit ıütün vitamini ha -
rap olur. 

(De"""" var J 

Acaba Londra konferanıı mu • 
rahhaslarmdan hangiai, bundan 
on bir sene evvel Jenevde topla -
na' konferansı hatırlar? 

O zaman da, murahhaslar, tıpkı 
Londra konferansının ilk celsele • 

;i;;,de olduğu gibi, büy\ik bir nik · 
binlik)e para ve iktisadi meıeleleri 
ml:zakereye giritmiılerdi. 

O konferansın mucidi ve patro
nu M. Loid Jorjdu. Küçük Avrupa 
devletlerinin kendisine kartı de -
rin bir hürmetleri vardı, ona adeta 
tapıyorlardı. Jeneve geldiği za • 
manki göıterilen sevinç ve büyük 
tezahürat hali aklımızdan · çık • 
maz. 

O konferansın harikulade neti· 
celeri olduğu gibi, bazı feci akıbet 
leri de oldu. 

Konferans bittikten bir kaç ay 
ıonra, ltalya Baıvekili M. F acta 

düıürü)dü ve yerine M. Muııolini 
geçti. Alman murahhası M. Rathe
nan katledildi. M. Loid Jorj da çe· 
kilmek mecburiyetinde kaldı. M. 
Puankare zamanında (çünkü o 
konferanstan uzak kaldı) Fransı:ı 
Jar Ruhr'u itsal ediyorlardı. Stam• 
buliski öldijrülmüttü. Ruı murah
haslarından biri Joffe intihar etti. 

Bir kaç sene sonra, Ruıyanm 

diğer bir murahhası Kra&ain öldü. 
Raboraki nefyec:lildi, Çiçerine it • 
ten el çektirildi. 

O zamanki heyeti murahhasa • 
dan yegane hayatta kalan mura.h • 
ha,, hariciye nezareti komiseri 

' Mösyö Litvinoftur. 

Polis Haberleri 
-----··· ... ····-·······-··· ... ·· 

Mahalle kavgaaı 

Unkapanında Leblebici soka • 
ğında bütün mahalleyi heyeca.na 
dütüren bir hadise olmuftur. Me • 
ıele biri beı ve diğeri on bir Ya • 
tında iki çocuğun kavga etmesin
den başlamıt, annelerine sirayet 
etmittir. 

Hatice hanımın bet Yatındaki 
oğlu Necdet, Safiye hanımın ı ı 
yaıındaki oğlu Necati ile mahalle 
aralarında oynarlarken, bir &ra • 
Irk Necdet yerden kaldıTdığı bir 
taıı Neca.tinin kafaıına fırlatnıı§ • 
tır. Hatice Hanım yarlı oğlunu ala 
rak Necatinin anneıi Safiye Hanı
mın evine giderek kapının önünde 
bağırmağa baılamıttır. 
Ağır ıözlere de Safiye l-la. • 

nım da tahammül edemiyerek 
pencereden batını çıkarını§, ınu • 
kabele etmiftir. Diğer taraftan 
yaygara etrafa yayılmıf ve P<>lise 
aksetmittir. Gelen polis küçük Ne
c;atiyi arıyarak bulmuf ve merke
ze götürmüttür. Necati ifadesini 
vermittir. 

§ Halıcıoğlunda oturan Mehnıet 
Ali, Sütlücede pay mahallinde i· 
tiyle metgulken sabıkalılardan 
Ömer gelerek, kendiıine it bulma
dığı takdirde öldüreceğini söyle • 
mittir. Ömer polisçe yakalanmıt • 
tır. 

§ Maçkada 49 No. Jı dükkan • 
da çırak Hakkı ile Hüıeyin ayni 
dükkanda çırak Şükrüyü döğdük· 
lerinden yaka!anmıılardır. 

§ Galata Şeftali sokağında Muı 
taf ayı döven arkadatı Cevat yaka 
lanmııtır. 

lki Kayser, bir Prens 
Zabit Galloı Romanın dışına - Bir saat sonra Sezarın hu-

vardığı zaman tevakkuf etti. Ken· zuruna çıkacağım. 
diıi Meryemi o kadar ıeviyordu ki - O halde Titüa .geldi mi?. 
onun gündüzün ıehirde görülme - - Hayır, Sezal' Titüıiın değil, 
ıini istemiyordu. Bundan başka Sezar Veıpaayenin huzuruna çı • 
GalJoı, karısına adam göndererek kacağım. Oı:ıa rapor vereceğim. • 
bir misafirle geldiğini, bu misafi· - Acaba Sezar beni sizin el~1 
rin Tituıe ait genç bir kız olduğu· nizden alır mı?. ~ · 
nu da haber vermitti. - Bilmiyoru~ ~e ümitfetmiyo· 

Akşamleyin Gallosun kansı rum. Sezar benı dınlerae,/ seni ya· 
Julyanın kendisini senelerden be· nımda bırakır. / ~-.. 
ri görmediği kocasını karıılamıya Gallus kadınlara vr~aa ederek 
gelmif, saçları kırlaıan orta yaf · ayrılmış ve anı:ak üç/ saat aonra 
lı, fakat yakıtı:klı ve muhtefem dönmüıtü. Kad'ınlar onu aabınız· 
Julya, kocasının boynuna ıarıl - lıkla bekliyorlaırdı. 
mış ve hüngür hüngür ağlamıftı. Gallus, ıon derece vakur, ve 
Çünkü Romaya gelen baberler, ·1ciddi evine girdi. Karısı tordu: 
Gallüıün yalnız yaralandığını de - - Ne haberlel" getirdin?. 
ğil,, fakat öldüğünü bildiriyordu. - Evvela !§unu aöyJiyeyim iri 
Onun için Ju)ya, kocaaını ıağ artık ukerliktien çıkanldım. Dok· 
görmekten iki kat sevinmitti. Fa • torlar ayağımıiı bir daha. !İfayap 
kat genç yahudi kızını görmek, olamıyacağma! kanidirler. Hanım! 
Julyayı ıüphelendirdiği için o da niçin ağlamıyorsun. ı 
kocuına aonnuıtu: - Çünkü seviniyorum. Otuz 

- Bu genç yahudi kızını ne sene döğüıtüğün kafi. Artık din-
diye getirdin?. len. Zaten ihtiyacnı da yok 5, 

- Titüıün emriyle getirdim. - Doğru. Sezar V espasyen de 
Ti•üı gelince, bu kız ona teılim o- ücretimin yaramı da vermekte de 
lunacak. vam edecek. Bununla beraber ar • 

Julya Meryemle konupnıya ba§ tık kılıç ve mrzTak kullana.nuya • 
ladı: cağımdan dolayı çok mütee11irim. 

- Kızım! Yah'udi miıin sen'. M"t · 1 B' - u ee11ı11r o ma. ız biraz 
- Değilim, anneciğim! da kendimize bakalım. Fakat bu 
- Ya! kıza dair bir şey söylemedin. 
Julya göğsünün üzerinde har o h ı_. _ d k ' 

:ı - nun &KKın a i raporumu 
itareti yapmıı, Meryem de muka· verdim. Sezarın oğlu prenı Do • 
bele etmitti. miıyen, Meryemi derhal saraya 

iki kadın anlqtılar. Çünkü götürmem için babaımı tefvik et· 
lıanm mezhebi Roma ya kol budak ti. Fakat Sezar Yespaıyen biraz 
ıalmıf, orada da gizli hıriıtiyan düıündü. Ben de Meryemin henüz 
cemaatleri tee11üı etmiıti. Yahu - hasta ve zayıf, bakılmıya muhtaç 
danın batını yiyen ve onu muzma· olduğun anlattım. Domiıyen tek • 
hil eden kavga, timdi haıka bir sa rar müda·hale etmek istedi. Fakat 
hada vukubulacak 'Ve Roma karta- Sezar önüne bakarak fu cevabı 
lı bu huıınla döğütecekti. verdi: 

Julya, Meryemin kendi gibi 
Nasrani olduğunu anladıktan aon· 
ra Meryemi öptü ve: 

- Sefa geldin! Kızım dedi. Se -
ni bildiğin iıimle ıe)i.mlıyorum. 
Meryem memnundu. iyi bir yere 
düpnüftü. 

Kafile, ancak karanlık çöktük· 
ten aonra Romaya girdi. Gallüı, 
ganaimi teılime gitti. Julya il~ 
Meryem, tki kitinin nezareti altın· 
da Gallüıün evine gittiler. Julya, 
Meryemi teılinı aldığından aıker· 
ler onu orada bırakıp döndüler. 
Julya evini takdim etti: 

- Evladım! itte evimiz bu. 
Bana babamdan kaldı. Kocamın 
harpte geçirdiği bütün seneler es
nasında ben bura.da yqadmı. Mü
tevazı bir evdir ,fakat burada ra· 
hata, huzura kavutacakıın. Seni 
burada Mesih namına selimhyo -
rum. 

- Ben de seni Mesih namına 
ıelimlıyorum !. 

iki kadın öpüıtüler ve ana kız 
grbi ıevittiler. Sonra ilciıi de ye • 
meklerini yediler, dinlendiler ve 
yatmak istedler. 

Meryemin odası, beyaz hada • 
nah, temiz ve sevimliydi. Julya, 
misafirini odaya aokuyorken an • 
lattı: 

- Bir zamanlar burada senin 
gibi bir genç kız yatıyordu. 

- Adı Flavya idi, değil mi?. 
Biliyorum. Babası bana ondan çok 
bahsetti. 

iki kadın öpüttüler ve ayrıldı
lar. 

Eıtesi u.bah Meryem uyandığı 

"- Oğlum, bu kız ne ıenin ca
riyen, ne de benim. Tituıün ca • 
riyeıidir. O da cariyesini bu teref· 
li zabite emanet ebniftir. Titü.u.n 
muvasalatma kadar onun yanmda 
kalsın ! ,, Sez ar meseleyi bu tekil· 
de halletti. Onun için Meryem, 
Tituıün muvasalatına kadar em • 
niyet içindedir. .- ., 

Meryem Jnledi: 

- Teıdckür ederim, faliat Ti• 
tüs geldikten sonra?.. ı 

- Orasını ilahlar bilir. Yalnız 
ıen benim evimde bulunduğun 
müddetçe kaçmıyacağına ıöz ve • 
riyor muıun?. 

1 

- Söz veriyorum Gallüı. Za • 
ten nereye gidebilirim. 

- Bilmem. Fakat ıizin bir ıü· 
rü dostlarınız var. Ben size inanı· 
yorum. Onunu için Titüıün muva· 
salatrna ikadar emniyetteıin. 

- Tihisun muvasalatına ka • 
dar !. 

Altı ay daha geçti. Meryem 
Gallüsün evinde bir evlit muame
lesi görüyor, Julya ile birlikte ge% 
miye çıkıyor, ve sükunet içinde 
yaııyordu. Marki.isten hiçbir haber 
alınmamı§lı. Veıpasyen, müli • 
yim bir adam olduğundan hıriı -
tiyanlar Romaya peyderpey hulul 
etmekteydiler. Julya Meryemle 
hıristiyanların toplandıkları ka • 
takumlara gidiyor, ve katledilen 
Batreı reıul ile bu resul'ün 
bıraktıklar, !ilmiz ve müritlerin 
talimatı dairesinde hareket edi • 
yorlardı. 

(Devamı var)~ 



Boyacının katili ola a çoban Alman~a aya 

kunduracı mah e e e öldürmekten suçlu Alman na~ırı Fon Papen ansızın gen 
iki rençber Italyaya gitti, Fransızlar bu seyaha e 

Vaziyeti durgundu, sarhoşa benzemi
yordu, bu hal suçluluğa delalet eder mi 

İki buçuk sene evve1, Divanyo -1 fendinin vekili"Etem Rufü bey, dur 
lunda işlenen bir cinayete ait mu - gunluğun mut1aka suçluluğa dela
hakemeye dün İstanbul Ağır cezB let etmiyeceğini, bunun mutahas
mahkemesinde devam edilmiştir. sıslarca mahiyeti tayin edilecek bir 

Bu davada suçlu meVkiinde o - ruhi halet meselesi olduğunu,iki 
lan kundura dikicisi Sait Efendi, taraf arasında Dir vazgeçti bulun• 
boyacı Salih Efendi imıinde birisi- madığının, hatta Bunların birbiri~ 
ni öldürmekten suçludur. Muhtelif rini h~ tanımadıklarının Pakize 
safhalar geçiren davanın dünkü hanımın teyit ettiğini kaydederek 
safhasında, üç şahit, mahkeme liu· şöyle devam etti: 
zurunda karşılaştırılmıŞtır. - Geçende, Pariste bir cinayet 

Bunlardan "Akm,, gazetesi mu· oldu. Bir kaç arkadaş sofra başın· 
harrirlerinden Kenan Bey, hadise- da güle, oynıya yemek yerlerken, 
yi öyle anlattı: içlerinden birisi bıçakla tabağa 

- Sait Efendi ite boyacı Salih "gırç, gırç!,, ses çıkanr bir tarzda 
Efendinin yol münde, müna:kaşıı dokununca, içlerinden birisi, onu 
ettiklerini, bu arada suçlunun Sali· derhal bıçak saplayıp öldürdU. Jn. 
he sövôüğünü ve son'l'adan bir to- sanlarda Hazen gizli hastalrklar o-

at ~duğujıu biJiyorum. O sırada lur. Bu dava mevzuunu teşkil eden 
Divanyolunda kanazil syon yapılı- hadisede de, ciddi bir öldürme s~ 
yordu. Açılan çukurun bir tarafın- hebi yoktur. Müekkilmin muayene 
dan o b'irtel'afına köprü makamın den ı:eçirilmesi, Tıbbı adJice rapor 
oa bir tahta uzatmı~lar:dı. Ben, bu- verilmesi lazımdır. 
nun üzerinden geçiyordum. Salih, Müddei umumi Kaıif Bey, cezai 
!koşa koşa ;yanımdan geçerken, ba- mes'uliyeti kaldıracak, yahut hafif 
na çar~. Çantam ~kura dil§tü. letecek ruhi zaaf bulunup bulun -
~;kaaı sıra Sait yetiJti. Önden ko- madığının Tıbbı adlice tesbitini 
an Sa.1ihin ~yağı, tramvay rayına muvafık gördü. 

lt,,a1;ıldı, yere yuvarlandı. Y etİ§en Suçlu vekili, "aralarında bir vaz 
Sa.it, üzerine atılarak, üst üste elile g~ti bulunmadığının, hiç tan1 ma. 
:vurdu. Avucunda bıçAk veya çakı dıklarının, bunu ölenin karısının 
ıhulunup bulunmadığım seçeme - da söylediğinin,, Tıbbı adliye gön
Clim. derilecek müzekkerede ta&rihini is 

Şahit Pakize Hanım, kocası olan tedi. 
boyacı Salibi Atikali Paıa camii ö- Müddei umumi Kaşif Bey, buna 
nünde beklerken, Saidin kendisine itiraz etti. "Mahkeme, lbu sözü söy 
:)'.aklaştığını, bir teyler sorduğunu, liyemez. Bu, mütehhassıslara yol 
bu aralık Salibin gelerek kendisine göstermek mahiyetinde olur. Buna 
para verdiğini, Saidin, hiç tamJPıa kanuni im in yoktur. Esasen, dos• 
!dığı ve kavgalı olmadığı Salibe ya önderjlecektir. Zabıtları oku -
''Vay, kadına pC)ra veriyor, bana nunca, bu ifade de elbete görülür.,, 
caka mı satıyorsun?,, dediğini ve dedi. Etem Ruhi Bey, "Efendim, 
bir tokat attığını bildirdi. Bundan benim bu noktaya bilhassa iıaret 
sonra olan, biten hususwıda da mu- ettiğim yazılabilir. Olur ki, zabıt -
harrir Kenan beyin ifadesine tama.. taki bu nokta gözden kaçar. Bu -
mile iştirak etti. nun tasrihinde kanuni bir mnh~ur 
Üçüucu şahit polis memuru da, vak varıit değildir,, mukabelesinde bu· 
adan sonrq gördüğü yaralının ve lundu. 
suçlunun vaziyetlerine dair izahat Mahkeme, dosyanın Tıbbı adli -
verdi, "yaralı, hastahaneye yürüye. ye gönderilmesine ve suçlunun mu 
rek gidebileceğini söyliyordu. Sait ayenesine karar vererek, muha:ke
efendinin vaziyeti durgundu. Sar .. { meyi iki ağustos çarşanba günü sa
ho a benzemiyordu." dedi Sait e.. at on üç buguğa bıraktı. 

Cinayeti reddediyorlar! 
Gebze civarında Kozderede A • 

rap Kerim isminde on dokuz yatın 
da bir çobanı çifte tüfeğile öldür
mekten suçlu rençber Salihle renç 
ber Şerafettinin muhakemelerine, 
dün İstanbul ağır ceza mahkeme -
sincle başlanmışıtr. 

Bunlardan Salih, liir kadın me-
$Clesinden bir buçuk sene hapse 
manl<umdur. Bu cinayet işile ala -
kası bulunduğunu inkar etmiş, "a .. 
rap Kerimi hiç tanımam,, demi§ -
tir. 

Şerafettin de, arap Kerimi tanı-
dığını, kardeş gibi geçindiklerini, 
onu öldürmek için ortada bir sebep 
bulunmadığını söylemi!tir. 

Eskiden muhtarlık eden Hüse -
yin Efendi, rençber Cemal, Ayşe 
Hanım şahit olarak dinlenilmiıler, 
jandarma kumandam Hüseyin 
Beyle Akif çavuşun Gürcü Emine 
Ec.nımm ve Muharremin ıabit o -
larak çağrılmaları için, muhakeme, 
dokuz ağustos çal'fC\nba gijnü ea • 
bahına bırakılrnıftır. 

Suçlulal"dan Şer af ettin in ıer.best 
bırakılma isteği de, suçun mahiye
ti itibarile, reddedilmi§tir. 

Büyük bir benzin deposu 
Hal5er aldığrmıza göre bir gaz 

kumpanyası Eminönünde gümrUk 
depoları ile köprü arasındaki ıa -
ha da büyük bir benzin deposu in
fa ettirecektir. Bu hususta beledi .. 
yeden müsaade alınmak üzeredir. 

Burada bulunan dükkan sahip -
)eri böyle bir yerde benzin depo -
sunu mahzurlu olduğunu söyliye· 
rek belediyeye müracaat etmişler 

ve mili:aade verilmemesini istemiş
lerdir. 

M. Suriç 
Sovyet büyük elçisi M. Suriç 

dün Ankaradan lstanbula gelmit -
tir. 

Vapurlann kıymeti 
Vapurları tetkik heyeti dün de 

Uğur ve İzmit vapurlarını muaye
ne ederek kıymetlerini takdir et • 
mişlerdir .. 
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Eşyanm cinsl~ri 
iP.ekii pamuklu mensucat 
Kadın el çantası 
Demir karyola 

,, somya 
Kurşun tüp 
Adet Hasır şapka 

Abajur kJiğıch 

Buhar kazam 
Demir nalça çiv·si 
Köseleli lastik öhçe 
Kundura ökçesi 
Kösele ökçe 
Lastik ökçe 
Kundura kapsülü 
De.mir nalça çivisi 
Gramofon yayı 
Teneke kutuda turşu 
Zımba makine ve raptiyeleri 
Otomobil minderi 
Fotoğraf makinesi 
Fotograf makine ve aksamı 

Yukarda yazılı eşya 26 . 6 · 933 tarihinden itibaren 20 gün müdd~tlc arttırma suretile satılığa 
çıkanlmıştıt. lstiyenlerin her gün 19 · 7. 933 çarşamba günü saat 16 ya kadar satış komisyonuua 
mDrlscaatlan. (2971) 

peK ç.ok ehemmiY!et veriyorlar 
Roma, 28 (A.A.) - M. Von Pa- deki ır.aksadın ne olabilecei 

penin buraya gelişinin resmi olma· tııhmine uğra§maktadırlr;.ı.. Gll 
dığı zannediliyor. Çünkü Alman se ler, Von P:ırer.in Hitlercilerle ~ 
fareli ne de papalik makamı' bu ha tolikler arasında çıkan ihtilafı 
vadisi teyit etmişlerdir. hasıl olan gerginlik dolayısiylt 

Paris, 28 (A..A.) - L'intransige ha ziyade Vaticanı ziyarete gi 
ant gazetesi, M. Von Papenin Ro- ıe olduğunu yazıyorlar. MaJ1l 
maya gidişinin sadece dini siyaset- Petit Parisit:>n gazetesinin F 
le değil, ayni zamanda da dörtler muhabiri, bu seyahatin dörtler 
misakı ile alakadar oldugunu yazı l'k sakının im:zanı keyfiyetiyle a ıı 
yor. J 

Parjs, 28 (A./\.) _ M. V-on P.a- olup olmıyacağı sualini sorıtJ 
penin yakında Romaya yapacağı se ve bu misa~ın &rlinde, P.atj 
yahat gazeteleri fevkalade alaka - ı Londradakmden daha gayr 
dar etmekteuir. Gazeteler, Alman I sait bir surettP karşılanmış old 
Başvekil mu\·aninin bu seyahatin-1 nu kaydetmektedir. • 

. ................................. ~········~······················ .. ··•·······••·•· 
Dün öğleden sonra Çarş_ıkapıda 
........... .-....... •••----.. •aa•••••••••••••••••a ... •--•••••••••••••••••• 

Kaçakçı.-ıı.--.n 
•• ölü e uç ya 

Çarşı kapısını öirbirine veren u k8 
hadise 13 kuruştan çıkmıştır 
Başlarafı Birinci Sayıl.ada f Kürt Ömer elinden bıçağııu ~ 

kanı önünde toplanarak konu§ım8.· mıyarak mecalsiz bir halde 1' 

ğ b 1 l d B nlardan A medi takip etmeğe başlıyor. 
a at amıf ar ır. u • j 

masyalı Kürt ömer elindeki siga- Mehmet Yolgeçen hapını~ 
raları Taşköprülü Mehmede \J;ZD. • deki kahveye girerek kahvetı'ı>~ 
tarak: pısını kaplıyor. Ömer, kapı~cf 

- Al bu sigaralan da bana 13 palı bulunca, açık bulunan . 
kuru§ ver. reden girmek istiyor .Kabver 

kı, reisi kanlar içinde kal 
koşan bu adamların arasına 8~ 
rek ayırmak istediği sırada }16 
Ömerıin Mehmede attığı ( 
Hakkı reisin avucuna saplııD~ 
Göğsünden ve kasığından .. ~ 
yaralarla takatsiz kalan J<ı.ı 
mer kahvenin önüne düşiiYo:·i 
ğurtçu Mehmet te kahvenifl ı{ 

Demİf. Mehmet, evvela bu pa • 
ketleri almal<tan çekinmişse de bi
lahare uyuşarak 13 kuruş vermiş -
tir. 

f{lkat, parayı alan Ömer, siga· 
raları vermek istememiştir. Bu se -
heple tokat ve yumruk kavgası 
başlamıştır. Bu sırada Tatar Ömer 
Amasyalı Kiirt Ömerin arkasın -
dan beline sarılarak'. bıçağım al • 
mak istiyor. Kürt Ömer ileri atıla· 
rak Bıçağım çekiyor ve Taşköprü· 
lü Mehmedin üstüne hücum edi -
yor. Mehmet te Hemen cebinden 
bir sustalı çal<ı çıkararak: 

- Yı nıma sokulma yakanm ! 
Diye haykırıyor. 

Fakat mütecaviz dinlemiyor, 
hücum ediyor ve Kökçüler soka -
ğının batındaki kundurac;ı Kirkor 
Efendinin kapısının önünde biri • 
birlerine sanlıyorlar. Ömer elinde
ki bıçağ~ sarılan Mehmetle bera -
her bu rada bjr miıddet hiribirleri
ni vurmak için buğuşuyorİar. Ve 
ikisi de orada eskicilik yapan ee -
mal Efendinin üstüne düşüyorlar . 
işte bu sırada arkadaşı ve Ömeri 
ICurtamıak istiyen diğer tatar Ö • 
mer yoğurtçu Mehmedin üstüne a
tılarak elindeki bıçaijını baldırına 
saplıyor ve kaçıyor. Yoğurtçu Meh 
met yaralanmasina rağmen boğu_s
maktan vaz geçnıiyerek altına al
dı~ı Ömeri l\ırpalamakta devam e· 
d\yor. 

Tatar Ömer tekrar geliyor ve 
Mehmede ikinci bir darbe daha in 
diriyor. Fakat bu darbe arkadaşı 

K'iirl Ömerin kasığına İsa.bet edi -
yo. Kürt Ömer: 

- Ah, yandım ... Öldüm~ 
F eryadile kundu11acı dükkal)ı -

nın önüne düşilyo.t. Yoğurtçu Meh
met b.u vaziyet karşısında boğu~ • 
mayı bırakarak Yolge«(en l,iaruna 
donru kaçmıya başlıyor. Mqhmet 
tarafından vurulduğunu zanneden 

bayılıyor. 

Pek kısa bir zaman için~e 
yan eden bu hadise esnasıııd' 
vardaki dükancılar ve hafl11, 
deki kahvenin bahçesinde ·f 

.. t · 1 h k w jstı 
muş erı er ay ırmaga, 
etıneğe başlıyorlar. 

B d 1
. .. r O • 

u sıra a po ıs yetışıyo · 
üç yaralıyı buluyor. Asıl le~: 1 
lan Tatar Ömerde kendi el1 t 
zünde açtığı hafif bir yartıf~~ 111 
kendisi de tecavüze marı.Jı Jıl r 
gibi göstermek istiyere); / . 

toplanmasından bilistifad~f ~ıP l 
mak istediği bir sırada P011 6: 
ci şube memurlarından f~' ). 
tarafından yakalanarak d ~~~· 
ralıların yanına getiriliY~i' 
seyi gören ahçı Mehmet i< te 

0 şeri-ki İbrahim Efendiyle ~!J'ef 
yar yoğurtçu katilin tatar 
duğunu söylüyorlar. l ~11 

Telefonla verilen J1l,,Jıı1~eir. 
. "dd . .. -.·e ı.ıı.t ı 
rıne mu eı umumı ~2'" 

m.erkczi komiseri val<'ş rl'-''' 
geler~k tahkikata ba~lıY'0cl 11 " 

f J1 ı:ı 
Zabıta doktoru tart' ~h 1'\li 

lan muayenede ft..lfl\~şY""'5iri11 
merin aldığı ya\:aJnrıtı te 

düğü anlaşılıyor. 

Diğer yaralıl"rc1~11~...,. 
• ıJ'l .J ~ 

Omerle Hal<kı reıs 
' f 11c1an. . 

lediye tabibi tar'-' ı .. ri'fil 
'fnşkor> ·11 

yarası ağ uca olo11 _ L r- ~1 

Ce b hnslıuıl\ 'P G 
met rrn pa1:a l Ôı:Jlefl 
dnılmıı;tır. Mıı~t~l . 

0
.,. 

d . k'edı mı§ 
ı morga na ' ' 



l 
Almanya ve alacaklıları 

Londra, 28 (A.A) - Almanya-
ıın alacaklılarının yaptıkları bir 
toplantıda M. Şa.ht, gelecek altı ay j 

içinde Rayi,bank'da toplanacak 

olan ecnebi kambiyosunun bir 

Temmuz ile 31 Kanunuevvel ara· 
aındaki faizlere bir yüzdelik ola • 

rak verilmeıini kabul etmİftİr. 

SEYRiSEFAiN 
Merkezi ldarcs IGalata löprü ı aşı B 2623 
SabcA. Sirkeci l\t(ıhfirdar zade Han 22640 

Seyrısefain idaresi Mudüri· 
yeti umumiyesi 1 - Temmuz -
933 tarihinden itibaren yeni 
teşekküllere intikali hasebile 
mütekaidin eytam ve eramili 
idarenin Haziran • 933 maa
ıatı cuma da dahil olmak üze· 
re ~O - Haziran akşamına ka
dar tesviye olunacaktır. Ala
kadarlarının ıür'atle müraca-
atları. 12984) 

SADIKZADE Biraderler 
VAPURLARI 

SAKARYA vapuru 

lstanbul-lzmir surat postası 
Itlüddeti seyahat ~2 saattir. 

Her haf ta Cumarıesi günü saat 16 da 
Galata nhumından hareket, Pazar günü 
Jzmiıe mu\asala:, l'ıtzartesi hareketle 
Salı giıniı lstnnbula a\·det eder. 

---HEYBELiADA-
DENiZ BANYOLARI 

1 l - VAKiT 29 Haziran 1933-

F A Y D A Fennin bir harikasıdır. Her nevi sinek, ai•
risinek, tahtakurusu, hamam böceği, bit, 

gfive, arı, örümcek, karınca, kırkayak, çiyan ile kedi, ~Öpek gi
bi hayvanat fizerindeki pireler, bitler, kümE-s hayvanatımn, ahır
ların, ambarların içinde mevcut her türlii tüfcylatı, çiçek, ağaç ve 
her türlU nebatat üzerindeki böcekleri ve sair bi lümum haşarata 
derhal imha •e ifna eder. Yumurtalarını, sürfeferini, tohumlarına 
tahrip ve izale eder. FA YDAnın kokusu gayet latif olup kumaş
lar ve ipekliler üzerinde bile katiyyen leke yapmaz. Kuş ar, be
bekler ve insanlar üzerinde hiç bir zararı yoktur. FA YDAyı di
ğer haşarat oldürücü mayi at ile n uı. ayt'se edilmesi lbımgelirse 
gerek kat'i tesiri ve gerek yau yarıya ucuz uğu ve yer1i maJı ol
ması hasebile birinciliği kazamr. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

17 kalem Boya malzemesi: Kapalı zarf: 22 - Temmuz· 933 cu-
Türkiyenin incisi, dUnyanın en güzel sekiz yerinden biri martesi saat 14 te. 

Geniş ve temiz çam Heybe 1 i ada ŞlİR v}·\;Ü .. ŞHEUs·ıLYA Deniz. kuvvetleri ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile mübayaa 
ormanlarilc süslü edilecek olan 17 kalem boyıa malzemesine ait şartnameyi gör-

HEYBEL.A.DA Renk re.nk k~ranfıl tarlal:ın, güll_er Glayöl- mek istiyenlerin her gün ve itaya ialip olanlarm da hizasında 
1 lcr, nadıde 71çeklcr, çiçekler, çıçekler... yazılı gün ve saatte Kasımpaşada Deniz Levazım satmalma ko-

Bu çiçek bahçesinin sahiJinde emsalsız ve her yerden ucuz misyonuna miiracaatları. (2937} 

HE YBELİADA Deniz Banyo lan ve Gazinosu El A • v· ı" t. . k A M .. d.. ı .. v •• d • 
Boş ,·akitlerinizi sıhhat \ ' C neşe kaynağı olan bu yerde geçiriniz. ,1 azız 1 aye 1 ıs an .. u. ur u~~~. en • 

11111•••••••••••••••••••••< 4955) .,. Eliıizin Holvenk ve Bızmışen koylerınde muhacm~ ıçın yap-

Hatıralar ve Vesikalar' 
Harp kabineler inin isticvabı 

Bu eser, mütarekeden ıonra, umumi harp rnes'ullerinin di· 
vanı alideki isticvaplarını, resmi vesikaları ihtiva etmektedir. 

Harp kabine/erinin isticvabında 
Bütün harp senelerinin ve mütareke yıllarının en canlı saf
halarım, bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyacaksınız. 

600 sayıfalık kitap· bir lira 

tmlacak kırkar çiftten seksen çift iktisadi hanenin kapu ve pen-
cereleri ile kereste aksamı Hükümetçe verilmek ve yalnız taı 
ve kerpiç •e çivi gibi malzemei inşaiye ile imaliyesi mliteahhidi
ne ait olmak üzere beher çifti "Dört yüz elli alb,, lira otuz lcu• 
ruşla ve kapalı zarf usulile ihale edilmek üzere ayrı ayrı müna
kasadadır. Taliplerin yüzde yedi buçuk teminatları ile beraber 
Holvenk köyü için 6 - 7 - 933 ve Bızmışen köyü için 8 - 7 .. 933 
akşamı saat on altıya kadar Vilayet iskin Müdüriyetinde mllte-
şekkil Komisyona müracaatları İlan olunur. t2915) 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey· 
m-tnet Hanı altında acentalığa 

mfiraacat. Telefon: 2 2134. (4911) 

\. Da§ltma yeri VAKiT matbaası J 
I~tanbul Tramvay Şirketi Evkat Tarifesi 
1933 Senesi haziranın 26ıncı gününden 
itibaren ilanı ahire kadar muteberdir 

-
~ ... A .. •••••3:•••••k~••••••o:••••H••••••~ 

: i : Satııınlm:ı Komisyonu ılanlan : i . . . ························································· 
M. M. VE. SA. AL. KOM. dan: 
Yerli fabrikalar mamulatından 

65.000 metre kaputluk kumaş ka
palı zarfla münakasaya konmuı -
tur. ihalesi 3 temmuz 933 pazar
teıi günü saat 15 tedir. İsteklile

rin nümune ve §artnamesini gör -
mek üzere hergün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktinden 
evvel Ankarada M. M. V. SA. 
AL. komisyonuna müracnatları. 

(3082) (2558) 

MkAra - Cebeci - Askeri hasta. 
ne ba~·tababelin:len: 

1 - Hastanemizde altını§ beş li 
ra i.~retli bir birinci sınıf ve otuz 
lira ücretli ikinci sınıf hemşirelik 
mürthali vardır. "Bunlar kanunu 
ınahıuau mucibince İafe edilirler." 

2 - Talip olanların Türk teba -
ımdan evıafı 18.zımeyi haiz olma· 
ları lazımdır. 

3 - Birinci ıınıf hemıireliğe 
mektepten mezun olması şarttır. 

4 - ikinci sınıf hemıireliğe ta · 
lipler meyanında mektepten me -
zun olanlar tercih olunur. 

S - Taliplerin evrakı müıbitele 
rini müıtuhiben Haziran 933 ni -
he.yetine kadar cumadan maada 
her rün aaat 8 den 15 kadar An -
kara - Cebecide hastane ba§taba -
betine müracaatları ilan olunur. 

(3136) r (2950) 

Dr IHSAN SAMI 

Tifo ve Paratif o Aşısı 
Tifo ve Par:ıtifo hastalıklarına tutul

mamak için tec;iri çok kat'i muafıveti 
pek emin hır aşıdır. Ecza depolan~da 
bulunur. (4-000) 

Göz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınlf Mutehassıs 
Bıbtlli (Ankara caddesi No 60' 

inhisarlar idaresinden : 
1 - "l,, adet 2000 kiloluk kabne baskül, 111., Demir lin

ca dört köşe, "l,, Müberrit lincası saç üstüvanesi, 0 1,, Taktir 
kazanı bOyDk, .. l,, Moberrit J•ncası serpantisi, "],, galvanizli 
ufak mUbcrrit lancası, •'2,, gAlvanizli Ustilvaneli filitre laocası, 
111,, müberrit lincası saç ayaklı, "1., musluklu demir bidon, "l,, 
bak11 taktir kaıam, "],, ahşap fıçı, "l,, galvanizli hurda lioca, 
111,, linca kapağı, 0 1,, tasfiye le.hası, ''l,, bakır kazan kapağı, 
"4,, bakır damacana, 111,, bakır huni hurda, .. 2,, bak1r müberrit 
kapağı, "l,, soba şeklinde ocak" uı,, taktir kazanı kakağı, 111,. 
tasfiye tası, "3,. nakil borusu, "l., ufak hurda tulumba, "},, el 
tulum bası, ·' 1,, makineli alavereli tulumba, "2,, transmisyon ak
samı, •·ı,, deoir potrel, 112,, kasnak kayışı, "l,, hurda müberrit 
demir lancası, 11işbu 29 kalem eşya toptan satılacaktır.,, 

Bu Eşyalar inhisarlar Kabataş Deposundadır. 
2 - "41,, adet ıskarta kamyon Jistiği, 118000" kilo ıskarta 

kaneviçe, "1700,, kilo ıskarta çul, 1110000,, kilo ıskarta ip, 
''3500,, kilo ıskarta kınnap, "140,. kilo ıskarta marka bezi, "150,, 
kilo demir çember. 

Bu Eşyalar inhisarlar Azapkapı Deposundadır. 
3 - "5000,, kilo köhne çember, ''460,, kilo tönbeki bezi 

kırpıntısı, 11260,, kilo hurda ip ve sicim parçaları, 1110000,, kilo 
hurda ince ve kalın kaneviçe parçaları, 0 1000,, kilo hurda çivili 
kayış, "] 000,, kilo hurda çivisiz kayış, u30,, adet hurda harman 
küfesi, ''450., adet istimale gayri salih kola çuvah. 

Bu Efyalar Clbali TUtUn Fabrlkasındadar. 
4 - "l550,, adet liöhne tahta sandık ve hurda demirler. 

Bu Efyalar Paşabahçe Müskirat Fabrikasındadır. 
5 - "25,, adet demir ve tahta bUyük boy yağ fıçılan. 
Bu Eşyalar Cibalideki Levazım Ambarındadır. 
Yul<arda isim ve tahmini miktarla11 yazılı eşya hali haz.ırile 

3/7/933 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te açık arttırma 
usulile satılacaktır. ihaleyi müteakip işbu eşyanın ciasi ve mahi
yeti hakl<mda her hangi bir itiraz nazarı itibara alıoamıyacağm· 
dan taliplerin mezkfır eşyayı he:r gün sabahtan akşama kadar 
hizalarında yazılı olan mahallerinde görmeleri ve pazarlık günü 
% 1 S teminatlerile Cibalide levazım müdiriyelindeki satış ko· 
misyonuna mfiracaatları ilin olunur. (2749) 

Büyük TAYYARE Piyangosu 
15 inci Tertibin 3 üncü keşidesi 

11 T emmuzdadır. 
Bu keşidede Büyük ikramiye 100.000 Liradır. 
Aynca: 25.000, 15.000, 10.000 Liralık büyük 

kramiyeler ve 50.000 Liralık Mükafat Vardır. 

Fasıla ilk Son 
No. HUDUT HAREKET dakika hareket hareket 

.... -IDt 

Ci), 

.,,. 

. . .. {Şişliden - Tünele 
10 Şışlı - Tunel _ Tünelden - Şifliye 

( Kurtulu§tan • Tünele 
11 Kurtuluı - Tünel\ Tünelden • Kurtulu§a 

12 Harbiye - Fatih 
{Harbiyeden - Fatihe 

Fatihten - Harbiyeye 

14 Ma~ka - Tünel 
{ Maçkadan - Tünele 

Tünelden • Maçkaya 

15 T k . S"rk . {Taksimden • Sirkeciye 
a ıım - 1 ecı Sirkeciden -Taksime 

16 Ma ka _ Be azıt { Maçkadan - Beyazıda 
ç Y Beyazıttan - Maçkaya 

M ka E • .. .. { Maçkadan • E. Önüne 
- aç - mınonu E. Önünden - Maçkaya 

{ 
Şitliden - Sirkeciye 

17 Şiıli - Sirkeci Sirkeciden - Şi§liye 

. • {Taksimden. Akıaraya 
-Taksım -Aksaray Aksaraydan - Taksime 

{ 
Kurtuluttan - Beyazıta 

19 Kurtulut - Beyazıt Beyazıttan • Kurtuluta 

. .. .. { Kurtuluıtan - E. Önüne 
- Kurtulut-Emınonu E.Önünden - Kurtulu§a 

1 
B. Tattan - Bebeğe 

,, • E. Önüne 

B ·b k E . .. .. Bebekten - ,, 
22 e e - mmonulEminönünden ·Bebeğe 

Bebekten - B. Tata 
E. Önünden • ,, 

saat saat 

3-6 5.40 24.10 
7 6.01 Z4.35 

21.30 23.50 
20 21.50 24.15 

6-8 5.58 24.45 
12 6.04 24.20 

22.20 24.00 
20 22.40 24.25 

7 7.00 20.09 
9 7.22 20.31 

5-8 6.00 22.06 
13 6.33 21.57 

8 6.44 20.12 
14 7.12 20.40 

7 6.58 19.56 
9 7.12 20.28 

7.07 20.10 
12 7.07 20.10 

7-9 6.00 2122 
12 6.45 22.07 

9 6.50 20.04 
16 7.21 20.35 

S.28 
5.38 

6-10 5.SO 24.00 
ıs 5.58 24.0S 

24.43 
24.37 

~ f Ortaköyden- Aksaraya 10-15 5.50 20.45 
':;). 23 Ortaköy - Aks~l Aksaraydan. Ortaköye 20 6.34 21.29 
cıı 

CQ 

·;; 
cu 

11 .-. ::ı 
.J:j 
c .s 
111 -

34 B "k F fh ( Beşiktaştan - Fatihe 
e§ı taş - a 1 

( Fathiten • B. Taıa 

{

A. saraydan -T. kapıya 

32 T k s· k . T. kapıdan. Sirkeciye 
op apı - ır ecı Sirkeciden - T. kapıya 

T. kapıdan • Aksaraya 

{

Aksaray dan- Y. kuleye 
33 Y edikule - Sirkeci Y; kul~den - Sirkeciye 
--------- Sırkecıden • Y. kuleye 

Y. kuleden • Aksaraya 

{ 

Akıaraydan- E. kapıya 
37 Edirnekapı Sirkeci E. kapıdan • Sirkeciye 
------· --- Sirkeciden - E. kapıya 

E. kapıdan • Aksaraya 

9-12 6.30 20.37 
14 7.12 21.19 

5.30 
6-13 5.45 
15 6.16 

23.52 
24.22 
24.52 

6-14 
16 

5.26 
5.45 23.55 
6.18 24.27 

24.58 

5.22 
6-8 5.45 23.56 
15 6.14 24.24 

24.52 
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90 derece 1 • • ny ıyan halis 
limon • • t • 1 1 1 n r • v• 
çıçegı 

Hasan levantalarile, lüsyonları yaseminin, menekşenin, leylağın insanı mesteden hakiki 
kokularını şamildir. Gliserinli ve Hasan zeytinyağlı gül ve limon Hasan sabunları, Hasan yağ-
sız kremi ve briyantinini ve gözlere sihir ve füson ilka eden Hasan sürmesi, dişlere ebedi ha
yat veren Hasan diş suyu ile diş macununu musırren isteyiniz. Bütün Hasan ıtriyatı ve Hasan 
müstahzeratı alemşumul şöhreti haiz olup ve beynelmilel birinciliği kazanan Türkiyenin en 
şayanı itimat markasıdır. 

VENi ÇIKTI ... 

inhisar Satış ~ağazaları 
(2972) , 

SATILIK EMVAL 
Emniyet Sandığından_ : 

Muso~~ototın mole ~e~elinin 
''Yüzde Ellisi,, 

ikraza kalbolunabilir. 
Mevkii Cinsi 

• 
:Numarası Muhammen 
Eski Yeni kıymeti 

Lira 
Beıi~aşta TeşTikiye mahalle- Yekdiğerine mak- 6 
sinde Hacıeminefendi sokağmda lup 2 arsa 6 

10 
Kartalın Maltepe kariyesinde Kagir hane 538 

Ağılyolu ~okağıoda. 

Kartalın Maltepe kariyesinde 

Ağılyo!u sokağında. 

Kartalın Maltepe kariyesinde 

Ağılyolu sokağında. 

Topanede Sakabaşı mahalle· 
ıinde Defterdar caddesinde. 
Topaoeda Sakabaşı mahalle
sinde Defterdar caddesinde. 
Üsküdar Suleksinan mahalle-
sinde Topaneli oğiuoda. 

Kagir hane 

Ahşap köşk 

Arsa 

Arsa 

10 
8 

538 -10 
8 

538 -10 
8 

17 

19 

Maa bahçe hane 12 

44,46 
44,46 3430 
1/31,18 

706 

10 
2 

707 

10 
2 

81 

3845 

83 5136 

14 3000 

Paşabahçede Köyiçinde iskele Maa oda bahçe 1,2 62,62 4500 
caddesinde. ve fırın 

Üsküdarda Tabaklar mahalle- Maa dükkan ha- 336 336,336 4000 
sinde Toptaşı sokağında. mam ve hamamın 336 371,364 

odun ve bahçe mahalli 
Sandığa ait yukarıda yazılı gayri menkul emval 1 temmuz 933 

tarihine müsadif cumartesi günü saat on dörtten on altıya kadar 
Emniyet Sandığı binasında açık arttırma ile satılacaktır. istiyeo
lerin % 10 pey akçesi ile birlikte müracaatları lazımdır. (2957) 

Kumbara bütün bir istikbaldir! 

// I 

TURKIYE ,.S B NKASI' , 

: ....... ---------------------------------------------------------------Be bek Bahçesi Say müd-
detle kiraya veriliyor. 

Bebek bahçe ve gazinosu Temmuz - 933 ibtidasındao itiba

ren Teşrinisani nihayetine kadar 5 ay müddetle pazarlıkla kira

ya verilecektir. Talip olanlar şeraiti görmek için Levazım mil

dürlüğüne pazarhğa girmek için de 390 Hral.k teminat makbuz 

Teya mektubu ile 29 • Haziran - 933 perşembe günü saat on be-

şe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (2952) 

Nafıa Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan : 

50 adet normal hat vagonet demir aksamile bu vagonetlere 
muktazi 200 adet pirinç yatak pazarlıkla ve takas kaydile satın 

alınacaktır. Pazarlık 16 - 7 - 933 tarihine müsadif pazar günü 
saat 15 te Ankarada Nafıa Vekaleti Sahnalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Pazarlığa iştirak edecek talipler cari seneye ait ti
care t odası vesikasile .. 300,, liralık teminatı muvakkatelerile ay
nı gün ve saatte komisyona müracaat etmeleri lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri Ankarada Nafıa Vekaleti 
Levazım dairesinden, lstanbulda Haydarpaşada inşaat Tesellüm 
ve muayene memurluğundan tedarik edebilirler. (2920) 

Ankara'nın en büyük 

Kitap, gazete ve 

Kırtasiye mağazası 

AKBA 
Kitap evi ve kırtasiyecilik 

Ana( artalar cadd~ıi 
T cltdon : 3377 

Her lisanda gazete 
mecmua ve kitap 

Her nevi kırtasiye e~yası 
ve mektep levazımı 

Her türlü Fotoğraf 
levazımı - makineler 

ve amatör i~leri 

Etem Pertev ıtriyah 

Kütahya çinileri 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassıs~ 

DivA"vnlu N. 118 Telefon: 223__:,....-

Sahibi, MEHMET ASIM 
Neşriyat Müdürü: 1. Safa 
V AKIT Matbaası - lstanbul 


