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~--~ ~İ.itı it Deıııao lamlndekl italyaa denlzalb ge'!'1-l 

~tı.~ ~eçerek a~ar evvel limanımız· abidesine bir çelenk koyacaklar -
4~ ~lr, ltu, 1. aradenize çıkan ve dır. İtalyan denizaltı gemileri li.ına 
·~~· tichec •rnanlarını ziyaret e- nımızda iki gün kadar kalacak -
~ 1 ltaıl'a 0 

dve Del fino isimlerin- lardır. 
(l ~bah t enizaltı gemileri ya- Limanımıza gelecek olan de • 

~ti ~!lıiler l~tanbula geleceklerdir. nizaltı gemileri 1929--930 sene -
~İıı.~~eao'n ırn~~a girdikten sonra sinde ltalyada Mon-Falcone tez -
"Cı"l un ııuv . . 
~ ., o p arısı kumandan gahlarında inşa edilmiştir. Biribi-
~ .. :t'İai ku~gio ve Delfino'nun rinin eşi olan gemiler su yüzünde 
~~ ı~ )'\ sı' ,. ankdan Ludovico Sitta 885, su altında 1093 ton hacmin • 

"~·· ıt~ra l ~ \itıcij k l stanbul valisini de 69,60 metre uzunlu~ta ve 5,8 
~ı-•• '~lar111~:rd.u kumandanım metre geniş!iğindcdır. 
l~ ' 2:ıyaret edecekler- Sür'atleri deniz üstünde 16,S, 

'' "-
1
)''-4 h deniz altında 9 mildir. Birer top, 

r,ı.. arbiy ı·ı 
oq~e . e 1 eri öğleden son ikişer mitralyöz ve sekizer torpil 

aıderek c·· h . h l 1 d um urıyet atmağa ma sus a et eri var ır. 

Su~u kanunun idarn rnad
desine uygun görüldU 

Ali Fedai ·e. 

Londrada sıcak 

LONDRA, 6 (A.A.) - lngilte· 
rede esmekte olan sıcak dalgası , 
bugün daha ziyade artmıttır. 

Hava, Londrada hemen hemen 

Bursada 
Soygunculuk 
yapanlardan 
biri dün ya
kalandı, öte
kilerin de 
hüviyetleri 

.. 

hattı istiva da olduğu gibidir. V" 
söylendiğine göre bir asırdanberi 
lngilterede böyle ~İr hava görül· 
memiştir. 

tesbit edildi - Hem baban zengin lmlf, hem sen onun biricik 
evJAdı imişsin, hem de Qfkımdnn '11ipbe edlyonua ha• 
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Ümitsizlik içinde 
toplanan konferans 

Başmakaleden JJevanı 

misinde konferansın ruzname pro
jesini hazırladı. Bu projede hakim 
olan fikir beynelmilel mübadele 
mekanizmasının normal surette iş
lemesini temin edebilmekti. Filha
kika iktısadi buhranda en mühim 
cihet beynelmilel mübadelenin 
günden güne daralması şeklinde 
göze çarpıyordu. O kadar ki, 1932 
senesinde beynelmilel mübadele 
olunan eşya miktarı 1929 senesin
dekine nisbetle üçte biri derecesi
ne düşmüş bulunuyordu!.. Bu 
vaziyet iktısadi ha.yatı felce 
uğratmaktan başka bir şey 

değildi... Her halde bu iktı

sadi felci doiuran sebepleri ara -
yıp bulmak, bunlara karşı tedbir .. 
Jer almak lazım geliyordu. Niha -
yet geçen mart iptidasında beyaz 
sayara girerek resmen cümhur re
isliği vazifesine }>aşhy~n M. Roz
velt'te bu konferans fikrini be -
nimsedi. Amerlkada çıkan banka. 
lar buhranına ~arşı ilk tedbirleri 
alır almpz Londra iktısat konfer n 
sına başlangıç olmak üzere Vaşipg 
tonda bir konferans topladı. 

işte timdi Londrada toplanmak· 
ta olan iktısnt konferansı Va§ing• 
ton müzakerelerinin devamıdır, Fa 
kat Vaşington konferansında mü • 
zakere edilen hiç bir madde üzerin 
de devletler arasında bir anlatma 
yapılmadığı için herkes Londra 
konfer~msmın akibeti hakkında da 
ümitsiz bulunmaktadır. 

Hakikaten bugünkü vaziyet ç.ok 
n"' riptir: tktısat konferansından 
n 'isbet bir netice çrkabilmeıi için 
h ; ~eyden evvel devletler arasın • 
<l ki harp borçları meselesinin hal 
lcdilmi§ olmJlSı lazımdır. Fa· 
kat Amerika borçlu olan Av
rupa devletlerine kolaylık gös
termek şöyle durşun, hat -
ta bu meselenin müzakeresine bile 
yanaşmak istememektedir. Onun 
için Cemiyeti Akvamın ihzari iktı
sat heyeti bu meseleyi iktısat kon
f eransınm müzakerat mevzuları a· 
rasına bile koymağa cesaret ede -
memiştir. Bununla beraber. timdi 
Londra ikhsat konferansı ayın 
on iksinde açılacaktır. lngiltere, 
Fransa, halya gibi devletlere ait 
harp borçlarının taksiti ise üç gün 
sonra, yani ayın on beşinde gele -
cektir. Tabii taksitler devlet tara· 
fından verilmiyecek, bunun üzeri
ne Amerikada kızılca. kıyamet ko
pacaktır. Zaruri olarak devletler a. 
rasında siyasi çarpışmalar olacak -
tır. Bu vaziyet ise ister istemez 
Londra konferansının müzakerele 
ri üzerine tesir yapacaktır. 

Harp borçları haricindeki zor -

E LER 
VA KIT' ın Hususi Haberleri 

-- o-ıs ~ ~ ,_., ,.-., ,_,, - -
Bursa yolunda pusu uran haydut 

çetesi ya alanmak •• uz ere 
Haydutlardan biri dün yakalandı, ötekilerin de hüviyetleri 

tesbit edildi, bugünlerde ele geçecekler 
Bursa, 6 (Telefonla)- Orhaneli Hakkının ifadesine göre soy - Hakkı, yol başlarını tutanlardan-

yolunda soygun yapan haydutlar- gun toför Yusuf tarafından ter - dır. 

dan birisi bugün yakalandı. Adı tip edilmiştir. Yusuf haydutları Diğer taraftan dün sabah yeni 
Abdullah oğlu Hakkıdır. Kendi- otomobiline alarak vaka mahalli- ~ehir yolunda bir korucuyu öldü-
sini Mustafa diye tanıtmaktadır. ne götürmü~ ve bu suretle soygun 

Bu adam soygundan ıonra tah- culuk yapdmııtır. 
takaledeki bir kahvede oyun oy - Orhanelinden gelen otomobil 

nadığı sıradn masaya serili ga~c- durdurulunca kontak anahtarı der 
teye attığı bir imza ile tanınmış - hal alındığı için bu cihet zabıta 

tır. takibatında nazarı aikkati <:elbet• 
Hakkı, evinde tevkif edilmiş miştir. 

ve cürüm eserleri olan bir taban- Hnkkmın verdiği ifodeye göre 
ca ile yağmadan payına düşmüş haydutlar 8ekizkişi imişler. Bun -
bir saat, bir kUpe ve &ekiz lira pa- lardan beşi meydana çıkmış ve ü
ra bulunmuştur. çü de yol başlarım tutmuılar .. 

• 
Mi sa m ası 

ren iki meçhul ~ahsm da bu çete· 
ye mensup oldukları ihtimali j?ÖZ 

önünde tutularak takiplerine baş

lanmış ve takip esnasında bir köy
lü de y&kalanmıttır. 

Orhaneli aoygununu yapan di .. 

ger haydutların eşkali tamamen 

tebit edildiği i~in bugün yarın 

hepsinin yalu1lanmalo.rı muhak
knk addedilmektedir. 

Emri 
Paris ve Lon a, 

ımza amayı 

omadaki sefir
lerine bildirdi 

P ~~15, 6 (A.A.~ - Nazırlar [ ~eğitikli~ler h. kkında verdikleri j Şerre, hariciye nazırı M. Pol Bon p 

meclm, 4 devlet mısakına sah çek ıznhatı dınled1kten sonra. Roma - kur, müıtemelkat pa:ı:ırı M. Sıu .. 
mesi içın Roma<laki Fransız elçisi daki Franşa e~fj.,rhıin tniın\kı im - rant, ticareti ba~riye ~ a~ırl M. 

ne mezuniyet vermiştir. :ıalnmasma müsaaqe verilmesini Fort ve milli iktısat müsteşarı M. 
Paris, 6 (A.A.) - Kabine bu kararla§hrmııtır • Patenotre. 

M, Pol Bonkur silahları bırakma 
ııabah Elyse sarayında toplanmı!:. - R 6 (A A ) 1 'it 

:r mesaisi neticesine dair izahat olcı· oma, · · - ngı ere ae-
tır, Kabine M. Daladier ve M. Pol rak u zevat gösterilmiflİr: firi de bu sabah Londradan dört • 

Başvekil M. Daladier, maliye 

1 

leri misakını imzalamak üzere 
ve misakın ilk metninde yapılan naıırı Bonnet, ticaret nazırı M. müsaade almııtır. 

Bokur t rafından dörtler misakı 

Fırka gurupunda Adli ihtilaflar 
~~r~ci va~iyet hakkında Mahkemeler arasındaki 
hukumet ızahat verecek ı 'ht"l"fl T . 

A k 6 (AA C.. h . t • ı ı a arı emyız n ara, . . - um urıye 

Halk fırkası grupu idare heyeti re- ı halledecek 
isliğinden: ANKARA, 6 (Hususi) - Ka-

Halk fırkası grupu bugün öğle- za salahiyetini haiz mahkemeler 
den sonra Afyon meb'usu Ali Be- asrasındaki ihtilafların nasıl hal
yin riyasetinde toplandı. Ruzna - !edileceğine dair olan kanun hü
mede sureti mahsu:sada müzakere kümlerini değiştiren bir layiha, 
edilecek madde olmadığından gü- hazırlanmış, meclise verilmiştir. 
nün harici meseleleri hakkında hü-
kUmetjn izahat vermesi talebine Bu layihaya göre, umumi mah .. 
karşı diğer bir günde hükumetçe kemeler, askert mahkemeler ve 
izahat verilmek üzere içtimaa ni _ müstantiklerle idare heyetleri ve 
hayet verildi . şair kaza salahiyetini hniz makam 

Osmanlı bankası 

Mukavele bütçe encüme
nine verildi 

Ankara, 6 (Hususi) - Osmanlı 

bankasiyle hükumetimiz arasında 

aktedilen ve imzalanan mukave -
lenamenin tasdikine dair olan ka· 

nun layihası bütç.e encümenine 
verilmiştir. 

Encümen layihanın tetkikine 
derhal ba§lamı§tır. Layiha, bugün· 
lerde heyeti umumiyede müzakere 
edilecektir . 

Banka ile ola.n dava 
luklara ~elince: 

Birinci derecede para meselesi, Meclisin tatili 
ikinci derecede gümrükler mesele- ANKARA, 6 (Hususi) - Büyük 

lar ve heyetler ara~ında vazife 

ve salahiyet sebebile huıule gelen 
ihtil fların halli temyiz mahkeme 
Gi ceza umumi heyetine aittir. 
Bu ihtilô.fların hallinde ceza usu
lü muhakemeleri kanunu hül<üm -

leri cnri olacaktır. ihtilaf husule 
gelen mahkemelerden biri askeri 

ANKARA, 6 (Hususi) - Lo .. 
zan muahedesinden sonra tahlisi· 
ye idaresinin Osmanlı bankasın • 
daki nukut, esham ve mevduatı • 
JUn istirdadı zımmında. Qşmanh 

bankası aleyhinde açılan davanın 
ıulhen halline V l~iller heyetince 
karar verilmiştir. 

si vardır. Millet MecJisjnin yaz tatilinin cu-

Bugün dünyanın en pıühim iki martesine kadar geçikmesi muh • 
temeldir. 

parası, Sterlin ve Dolar karşılık- ::.......:;;;;;~,.;;...~..T=.,;.;.;,;~..;...;;.......,;:;;;;;;;;,;;;;;;:;;:.= 
sız kağıt para haline gelmiştir. Bu leri indirilmiş olsa hile enflasyon 
paraların kıymetleri ark sık değiş- ;olu ile para kıymetlerinin düşıu.e 
me'ktedir. Bununla beraber bu si ihtimali her vakit mevcut oldu
mcmleketlerde yakın bir zamanda 
altın esasına dönmek meyli de gö
rülmemektedir. Diğer taraftan Va 
şington konferansından sonra tek
lif edilen gümrük mütarekesi tat
bik olunamamıştır. Londra konfe
ransına iştirak edecek olan her 
memleket burada gümrüklerin ten 
zili mevzuu bahsolacağım düşün
dükleri için daha evvelden tarife
lerini arttnuşlardır. Bu suretle ten 
zil tekliflerine ikarşı eski vaziyete 
avd~t etmeği bir nevi fedakarlrk 
§eklinde göstermek maksadı takip 
edi~tedi.-. Snnra gümrük resim 

ğu için gümrük tarifelerinde arzu 
edilen istikrarı tem_in etmek çok 
müşküldür. 

Bütün bunlar ile beraber Lond
rada muhtelif altmış beş memleke 
te mensup heyeti murahhaıalarm 
dünya iktısadiyatını tanzim için 
biryerde toplanıp konuşmaları bey 
nelmilel hadiselerin tetkiki bakı • 
mından mühimdir. Onun için hazi 
ranın on iksinden sonra Londra -
dan gelecek haberler dünyanın he 
men her tarafında büyük bir dik • 
kat ve merakla takip edilecektir. 

Mehmet Asım 

olduğu takdirde tetkik &ıraaında 
askeri temyiz ıpüddei umumisinin 
mütaleası alınacaktır. 

Tasfiyeye tabi tutulanlar 
avukat olabilir mi? 

Ankrara, 6 (Hususi) - Taıfi • 
ye tabi tutularak memur olmak 
vasfını kaybetmit olanlara 460 nu

maralı avukatlık lumununun ikinci 
maddesine nazaran avukatlık ruh
$atnP.mesi verilip veriLmiyeceği 

noktasında tereddüt hasıl olmuş, 
ve tefı;iri için meclise müracaat e
dilmiştir. 

Terbiye sergisiAnkarada 
Ankara, 6 (Hususi) - Seyyar 

terbiye sergisi heyeti bugün Anka
rayn döndü. 

Neşriyat davalarından 

mahkum olanlar 
ANKARA, 6 (Hususi} - Neş· 

riyal davalarından dolayı mah • 
kum olanların bir def aya mahıuı 
olmak üzere affı ve takip edilmek 
te ol•n davaların da durdurulma• 
ıı için mecliıe bir takrir verildiği 
haber ahnmıştır. 

Tay·nıer 
H . . hhat 
arıcıye ve sı 

tayinleri 
A praıl" 

Ankaar, 6 (Hususı) - .. ~ 
ihlas edilen daimi ınaslılhatiüZu., , 
lığa vekalette üçüncü daire ~15• 
müdürlüğünü yapan Hesan ec-r 
fi 1 merkezde dördüncü ~:~.t · 
de münhnl olan daimi 111~•1 htd' 
güzarlığa hariciye kalentı ıııa fİJI 
müdürü Kemal Nafiz Beyler tıı 
edildiler. 

- ).1'. lıj 
ANKARA, 6 (Hususi) A Se1 ~ 

kara evkaf müdürü Maz\uın ffi' 
müfettişliğe terfi etmiş, y~rirıB,,.ı.· bı· 
nisa evkaf müdürü lbrahıırl 
kı Bey tayin olunmuştur. "otl it 

Manisa evkaf müdürlüğiirıe ııY' 
ya evkaf müdürü Mithat, J(o ~,f 'll 
evkaf müdürlüğüne Deni~li ~~,~~ ~i 
müdürü Tahsin Beyler tayın e 

1 

k~ ~ 
İçeli sıhhat müdürü Sah~~~·ıse· 

Jıey Konya sıhhat müdürluğıl dt 
Urla sıhhat müdürü Halit ~y 
'Konyay tayin edildiler. ..diif • 

Diyanet i§leri tahrirat .~ıı 0~1 
lüğüne zat i§leri mümeyyız• 
Bey tayin olundu . 

~~~ İzmir belediyesi ınah il 
1 dift' 

İzmir, 6 (Hususi) - Be e e'' 
evvelce et narhını indirnıif, 'iP 1' 
baha şirketi bu karar yiizünde:; 
ridatmın azaldığını ileri ıiil' ti· 

belediyeyi dava etmişti, ilk -' 
hakemede belediye kazanı:JJ~ 

Şirketin temyiz etmesi ii~;, 
tekrar görülen ikinci muhaJ ~I' 
de belediye aleyhinde karar ~ 
mittir. .- ~j· 

Belediye şirkete bin lira ~· 
n t vermeğe mahkum ol~ıJf Jf 

Belediye bu kararı temyıı 
cektir • 

T.Rüştü8· 
/Jaştaral« ı ırınci ~,pıı~ef' 

kileli varidat umum müdU~,1; 
mi B. Jer ve Hariciye huııı•id• dÜ~ 
müdürü Refik Amir BeY 
gelmitlerdir. tiıtd' 

Tevfik Rü,tü Bey ref•'r-" p-'11 
husuıi kalem müdürü Refil< ,,.-1 

Bey olduğu halde dün se::,pt'' 
21 ,45 te kalkan Sempton 
siyle hareket etmi§lerdir. .;111' 

Hariciye Vekilimiz yo~d~,. f, 
naya uirıyacak ve teda~ı etti~ 
mit olan refikasını ziyare~til'· 
ten aonra Londraya gide<:e geıeJI 

Dün kendisiyle birlikte .,,t f'~ 
1 

heyetimize dahil diğer ~· .. 11 t11 
rimizde kalmı~lardır. suı'~cJİI'· 4e 
yarın Londraya gidecek e bitil> f 

Heyetimiz Haziranlil oP ı, Jıı1 ~ 
,.cı.~· 11~11 

Londraya vannıt bulun te•İ r 
ferans ayın 12 inci pazar \ 

açılacaktır .. 

lktısat vekili ıoıı: 
') .- _1t1I• 

ANKARA 6 Huıusı vv .. 
' 1ktııat e1' 

draya gidecek olan eınI>e f 

Celal Bey buradan pert ~"' Jıı:;; 
cuma günü hareke~. e~e L0 ,Jr 
buldan da. pazar gun t• 
doğru Y<>la çıkac:a~tır e · ı..oıı~r"., · 

Heyetimizle b1rlıkt ,4jsıtf1 1'1' 
gidecek olan A11adolı1 k ee1 
m .. d .... Muvaffa ttİ• um mu uru ket e 
akşam lstanbula har~.Sj 

. .. .. k tarJf 11,,. 

Yenı gumru yerıi r-"9'. 
lzmir 6 (HusuıO -:-.... ıerl~,111" , b'kı U' ,,. 

rük tarifesinin tat 1 'fıJtı'r "'ut 
a111 ~·'',,,.-_ 

rada şekerciler ve J1l "'"· ı' 
Hatlarım yüluelttiler, ;dd'tl' 
ihtikira kalkııanlar•~ ot' ı-t• 

. . jftl1 
ziye edilmelerını 



aşime dair 
. it-.-. 
~ ... 1 .~nıamıı olanlar, bir 
L~ nevıui h. . ~ ıç tanımamı,lar ve 
~ dlOflta da hiç tanıyamıya -
~İfe :ektir· Onu Süleyman 
"- lt~ hzetenler ve bu iki in -
"-1-1 da bir tahaaaüs ve zeki 

~ h.a ~iı bulanlar çok var. Fa -
,,.e ~ dejildir .. Haıim hiç 
lf't. . nzenıiyen bir adamdı . 

~ L.=-~." beı kitabı yanında 
t.L ..... löıij 
~ter. ~ Yardır ki bunlar da ö-

~l IÖJ) ar Ya.tı!acaktır. Hatim 
;"'ltjte "'-. ertıek ıçın ya,adı ve ö-
~ ICiıl ~ar güzel söyledi. Yazı· 

l:'ıo erınden doğuyordu. 
~""ter b 
1 otla :r •özünü zaptetmek ka-

hJird· 1 1 Yüzlerce eser vücuda 

~.~.~lcan yeni okuduğu bir .._. •r~··ı ~lfı bi ,. cum ede ve yeni ta-

'· .._r •danıı bir tek cümlede 
l'fllbıza çıkarırdı. 

k~. ... ... ,,. 

Altın için 
Gelen mütehassıs 

iş başında 

Diğer mütehassıslar da 
kendi işlerile meşgul 
lktısat vekaleti tarafından An

kara ya davet edilmiı olan Ameri

kalı müteha11ıslar çahtmağa batla 
mıılardır. Öğrendijimize göre An 

karada bulunan altın mütehassısı 

M. Wan Siclen ali.kadar makam -

larla temas ettikten sonra altın a

rattırmak üzere Kagızmana gide -
cektir. 

Mütehauıs bu hafta içinde Ka -
gızmana hareket edecektir. Jeoloji 

ı...:-..'-in 1c· • 
~.~ ını .. Bu kin pek ça - mütehassısı M. Paige ile petrol mü 
~ 

1 
ar, Pek çabuk hicve ve tehaasısı olarak davet edilen Eyüp 

l~ le &çer, pek çabuk sönerdi . Celal Bey de Ankaradaiki hazırlık 
1 

'fdilderine birer birer kin f, hüt" d larını bitirmiflerdir. Bu iki müte -
liil '· un ostlarını zaman hassıs birlikte haziranın 15 şinde 

~'t li:~ etnıittir. Mardine giderek tetkikata başlıya 
~:~' a.... ~~ı;n .pek az sonra ba - caıklardır. 
~ ettıgını nıethetmeğe bat· Ankarada bulunan iktısat mü -
L. .._ ae tehassısı M. Sammervell' de Anka-
.~-d ile evvel Orhan Seyfiye ...- 1l, radaki hazırlıklarını bitirmit ve 
\&_ ~ d' ona "Koyun dede haz· bir müddet istirahat etmek üzere 

~"-a's 
11?r.du. On gün evvel 

eyf dün tayyare ile Ankaradan tehri-
~dı' .•n.ın yazılarını öteden-

iı fak mize gelmiştir. 
nı, at son zaman • 

~~ daha güzel bulduğunu 
flt \l, 

'-IC'fiıaa" \~h u::en iki gün evveline 
~: dar fair Salih Zekiye 

...... °"" ~lar, falca~ "'1nut aiacına as -
\ ~el'ftıeııı ;~'ç "ben böyle mey 
~~İyi :tııı 1Ye ipi koparıp Sa -

'°"'1& •t .... 

~'i i~z .. 

M. Sammervell'in yanında tercü 
man olarak ihracat ofisi raportör

lerinden Ahmet Bey bulunmakta -
dır. 

lktısat mütehassısı üç güne ka -
dar ,.ehrimizde kalacak ve bundan 
sonra tek.r•r Ankar•Y&. dönecek -
tir. 

Verilen haberlere göre memleke 
timizin iktısadi vaziyetlerini teıbit 

etmek ve tetkikatta bulunmak üze. 
lıa:'. "'filc1· • aenelerdenberi 
.t'~t 1• Onu. tehzil için ça _ re Amerikadan iki mütehassıs da-
'>,: l&aetenın sahibini meth- ha getirtilmektedir. 

~ ş.. ad 
~ &lllın kuvvetine bakın 

SeJ· · \ i ~ anuye yazı yazdırır, 
Ot te d dna raiımen satarım ,, 

e ·ı· 1 ıni de yapıyor .. 

'-icle.· .. • • 
' llle c1·· 1_,. ~ 'Uf&Un olan Haıim 

Mütehauıslar heyet halinde ça
lıtacaldardır. Bu heyetin reisi de 
M. Heines'dir. 

M. Heines ile arkadaılarının bu 
hafta içinde memleketimize gelme 
leri beklenmektedir. 

M. Sommervell'in de dahil ol • 
duğu bu heyet Ankaradan baılıya 

rak memleketimizin muhtelif ta -'~ ita a, Piliv ve tatlı ye -
~ • t& " d~köyünden lstanbula 
.~ ~'-ı · k raflarında iktısadi tetkikatta bulu-t ıa elesindeki ma -

)' nacaklard ır. 
t tfel\cl·a, Yahut Beyazrttaki 
~~ t\iıı •Ye kadar çrkardL 

~ .. !:: aıüt1.ü1&t1a, Y•ii • Bir buçuk yaşında 
\ ~ d urlu havada Y emit 
~~iı.:,tru ıidiyorduk. Yol- Çoçuğunu bir kadın Be-
~~ ~ le.on diye açılan çu - lediyenjn kapısına bırakh 

...._ 'derice P•nnıaınıttı. Biz ti· 

·~-ı::ı:= ~ ..,:_. bu kanalizasyo -

Dün belediyenin kapısına bir bu 
çuk yaıında kadar bir çocuk hıra -
kılmıfhr. . ._.... f 

1.L.~ 'stı e&adından kurtar - Bir toför çocuiun bir kadın ta-
h.. ~ra. Y oJcaa aabah, aktam rafından bırakıldığını gönnütse de 
~ ıelece1ct· • P't 'h mı.. kadın belediyeye ıirdiği için ' şüp-
~ lelcli. Ôııı ay~ korktuiu helenmemittir. Çocuk bir saat ka-

~~--had " nııdesi öldür • dar sessizce otunnuf, sonra ağla -
~ tıt. )İreıı 1~1 Yazısında kendi mıya batlamıttır. Hademeler saat-
~ al asi) kurdun akra - lerce çocuğu bırakanı aramı,larsa 
~ '8Q.~· ot yiyen ap~ da kimse.meydana çıkmamı§ ve ço 
~ "- •ilc.a.r~iına Yeren,, has - cuk çıkolata ve pasta alınarak avu 

t...• ~ d ederken en son tulmuştur. Akıam üzeri de Darül 
.. ~ie· olctorlara d" ·· w_:-lfae et onmut- acezeye ıönderilmittir. 
~~ara .. Ye tuzu men - "'" , , "'' , •• , ''' '*"~"'"_",."'" ,.,.,,,.,,,,,,""'-

L ve ona hayrandı. Neden bilir 
~ leıae 

1 .. evvel bir aazete misiniz? Zayif vücudu ile çok • 
}tiz" d ~ en Peya • tan huta dütmesi li.zmı gelen Pe-

~lerı .iken annemizi yaıni doktorların yalanını sami -
eeırıemiyen Ha- · mıyetle yüzlerine vurduğu için .... 

on ıün evvel Pe - Zavallı Hatim ..... 
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Nakil işi 
Tıp Fakültesi Da
rülfünuna geliyor! 

Darülfünun ıslah komitesi dün 
sabahtan akıama kadar meşgul ol 
muş ve yapılan tetkikat esnasında 
Maarif müsteşarı Salih Zeki Bey 
de bulunmu,tur. 
Tıp fakültesi için en muvafık bi 

nanın evvelce de yazdığımız gibi 
şimdiki Darülfünun binası oldu -
ğu tesbi~ edildiğinden vaziyet Ma
arif vekaletine bildirilmiştir. Ve -
kalet teklifi tasvip ederse hemen 
taıınma hazırlıklarına başlanacak 
tır. Bu itibarla alakadar müderris 
lerden teşkil edilen yeni bir komis 
yon bina dahilinde timdiden tet -
kikata batlamıttır. 

Heyet bir kaç gündenberi fitle -
rin terkikine de başlamıt bulun • 
maktadır. Dünkü refiklerimizden 
birisi profesör Maltın da edebiyat 
fakültesinde bir kürsü işgal edece
ğini yazıyordu. Dün tahkik ettik. 
Henüz bu tekilde kararlaştırılmış 
bir vaziyet olmadığını öğrendik. 

Bergama da 
60 kişilik bir 
Alman kafilesi 

Kiraladıkları kamaralar 
başkalarına satılmış ! 
Ecnebilerin Pantekot yortusu 

münasebetile lstanbuldaki Alman 
lardan 60 ki§ilik bir kafile per -
şembe günü akşamı Bergamadaki 
asarıitikayı ve hafriyatın ne suret 
le yapıldığını görmek üzere Ber -
gamaya gitmişlerdi. 

Dün sabah şehrimize avdet eden 
bu kafilenin reisi ve İstanbul Al -

man lisesi müdürü Her Perusser 
seyahati hakkında şu tafsilatı ver· 
mittir: 

- Perıembe aktamı Seyrisefain 
idaresinin bir vapuru ile Bandır -
maya hareket ettik ve oradan So
maya kadar trenle gittik. Evvelce 
Bergama kaymakamı ve belediye 
reisi beyleri seyahatimizden haber

dar ettiğimiz için kafilemize kafi 
gelecek miktarda Somada otomo

bil bulundurulmasını emretmiıler. 
Hakikaten çok güzel bir otomobil 

Yıkılmıya yüz tutmuş evler seyahati ile Bergamaya vardık . 
Belediye, yrkılmıya yüz tut • Bergamada yattığımız oteller, ye

mut evlerin sahiplerine tebligat mek yediğimiz lokantalar çok i • 
yapmak ve 48 saat zarfında yıktır yiydi. Bilhassa oranın hükômet 
malarını, aksi takdirde belediyece ve belediye erkanı bize çok güzel 
yıktırılacağını bildirmektedir. Bu bir hüsnü kabul gösterdiler. Bütün 
meyanda Beyoğlunda ve Y edikule. arkadaşlar namına kendilerine te· 
de bir iki ev sahibine bu gibi tebli ıekkür etmeği bir borç bilirim . 
gat yapı!mııtır. Belediye, bundan Bergamadaki hafriyatı gördük. 
baıka etrafına ev yapılan yangın Her gün çıkan yeni bir çok eserler 
yerlerindeki yıkık cami ve nıinare- çok mühim tarihi kıymeti haizdir . 
lerin de evler yapıldıkça kaldırıl-
masmı Evkafa bildirmittir. 

Kalamış vapuru 
Dün sabah Haydarpafaya git -

mek üzere 9,38 de köprüden kal • 
kan Kalamıt vapurunun zinc:iri Sa 
ray burunu açıklarında pervaneye 
takılmı§, vapur hemen durnıuştur. 
Vapurda vali ve belediye reisi mu· 
bittin Bey ile bir çok zevat bulunu· 
yordu. Vapur akıntı yerinde bulun 
duğundan zinciri kurtarmak 15 da. 
kika kadar sünnüttür. Seyrisefai -
nin Gazal istompotu ile diğer bir 
vapur, Kalamıtın üzerine doğru 
gelmitlerse de yardıma lüzum kal-
mamı9tır. 

VAK 1 T 
Gllııdellk, Siyasi Gazete 

Istanbul Ankara Caddesl. VAKrr )'Urdu 

Telefon Numaraları 
Yazı tflert telefonu: 24379 
tdare telefonu : 2437& 

l'elgTat adrul: lltanbUI - ·ı AKn 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedeller• : 
Türkiye Ecııebl 

Seneli': 1400 Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 71SO • H~ 
3 aylık 400 •• 800 
ı aylık ııso .. 300 

llln Ucretlert : 
Ticari Ulnların UAn ııahlfelerlnde aıuıtl

mt SO kuruttan baf)ar, llk labllede !60 

kurup kadar çıkar. 

BııyWı, fada, devamll Uln verenlere alt 

ayrı tenzUlt " .. rdır. 

Reaml UAnlann bir aatın 10 kUMiftur. 

KUçUk lllnlar : -------
Btr defaaı 30 lkl defası ıs<> Uç deruı foi:i 

c!Ort ılefuı 7:1 ve on defuı 100 kuruştur. 
Uç aylık UAD verenlerin bir defası mecca
nendlr. Offrt satın gec;en U!nlann fula 

1&tırlan tıeı kul"U§lan beap edilir. 

Hafriyat yaz olduğu için tatil edil 
mittir. 

Hava da çok iyi olduğu için kı
sa süren seyahatimizde çok eğlen
dik. Yalnız gidişte ve dönüşte va
pur seyahatimiz hiç te güzel geç • 
medi. 

Meseli tuttuğumuz kamaralar 
tekrar batkasına Aatılmıştı. Biz de 
para verdiğimiz halde açıkta kal
mıştık. Türkiyeye fazla seyyah 
celbi için çalışılırken bilhassa va -
pur, tren gibi seyahat esaslarına 

çok dikkat etmek lazımdır. 
Esasen Turing klübe de müraca

at ederek bu noktayı söyliyece -
ğiz.,, 

Bir ölümün sebebi 
Hastanede yapılan 
şırıngadan mı? 

Geçenlerde ölen ikinci icra me -

murlarından Musa Kazım Beyin 

ölüm sebebi etrafında tahkikat ya· 

pılmaktadır. 

iddiaya göre, Musa Kazım Beye 

bir hastahanede tiringa yapılmıt 
ve hasta, kanı zehirlenerek ölmüş

tür. 

Polisçe Musa Kazım Beyi tedavi 

eden Nejat Bey isminde bir doktor 

la, hastaya kolu titince cerrahi mü 

dahale tavsiye ettiği söylenen dok

tor lsmail Hakkı Beyi dinlenmittir. 

Tahkikata devam edilmektedir. 

Bu ölüm sebebinin, cezai takibat 

yap1,masııa1 icap ettirecek mahi -

yette olup olmadığı, tahkikatın ta 

mamlanması neticesinde anlatıla -

SOHBETLER 

Bir tayyare seferi 
Onümde güler yüzlü bir kadın 

resmi var .. Gözlerimi, kadının ba
şının üstünde bir hale gibi duran, 
çelik bir pervanenin kanadından 

ayıramıyorum. 

Bu kadın Maryse Hilsz'dir ve 
o pervane tayyaresinin pervanesi· 
dir. 

Bu genç kadın Nisanın birinci 
günü tayyaresiyle havalandı, Ma
yısın on dokuzuncu günü Fransaya 
avdet etti. 

Bir buçuk ayda 40.000 kilometre 
mesafe a lan bu güler yüzlü genç 
kadın, Pariıten T okio'ya gitmitti. 
Bu uzun seyahatinin kısaca tafsi
latını nakledeceğim. 

İlk merhale Paris - Hanoi idi. 
Maryse Hilsz bu mesafeyi 5 gün , 
20 saatt 45 dakikada almıt ve bu 
yolun rökorunu kırmıft erkek tay· 
yarecilerden 24 saat evvel vannıt· 
tır. 

Haryse, Brendiziden, Atina, Ha
lep, Krati, Kalkuta'ya saatte va • 
sati 20 kilometre sür'atle yol al • 
mıştır. 

Seyahatinin ikinci kısmı Saigon
dan Tokioya giditidir. Genç kadın 
Nisanın 13 ünde Hong - Kong'a 
inmif, 14 te Şangayda bulunmut 
ve 16 sında Tokioya ayak basmıt· 
tır . 

Japonyada kendisine muazzam 
bir resmi kabul yapılmış ve büyük 
rütbeli tayyare nitanı verilmittir. 
Tam bir hafta, tayyareci kadının 
§erefine ziyafetler verilmiıtir. 

Bir hafta sonra, tayyareci Seul 
yoluyla Pekine gitmiıtir. Maryse 
Çinliler tarafından da ayni hara -
retle karşılanmıt ve ayni hararetli 
hüsnü kabulü gömıüttür. 

Avdette, genç. kadın, hiç bir 
yerde durmadan tam 55 saat uç -
muftur. Bugün, bu genç kadın, bey 
nelmilel şöhretlerin başındadır. 

Maryse Hilsz'in gazetedeki gü -
ler yüzlü resmine ve batının üs • 
tünde görünen tayyaresinin per • 
vanesine bakıyorum .. 

Tayyre piyangosundan yüz bin 
lira kazanılır amma, ne yazık, ki 
böyle bir tayyareci kazanılmaz .. 

Selami izzet 
IUIWOIUUH\IRIHIUNlllllilllH ... t""'U .. HlllllUlllN ... lllfllll_I _ _.. ............ 

Şehir mütehassısı 

Dün ıehrimize gelen tehir müte 
hassısı profesör M. Agaş lstanbulu 
gezmeye başlamıttır. Mütehassısın 
lstanbulu gezmesi bir hafta kadar 
sürecektir. Diğer tehir mütehaasıı 
ları da on güne kadar gelecekler
dir. 

Tramvaydan atlarken 
Sirkeci - Edirne kapı hattında 

İ§leyen 12 numaralı tramvay ara • 
basından istihkam mektebi talebe
sinden Zühtü Efendi atlamak iste
mi~, düterek batından yaralanmıt
tır. 

Otomobil altında 
Mecidiye köyünde oturan sekiz 

yaşında Mustafa, ıoför Hasan 
Basrinin 2477 numaralı otomobili 
altında kalarak yaralanmıştır. 

Kimsesizler yurdu 
Galatasarayda tesis edilen kim • 

sesizler yurdunun efyaları satın a• 
lınmı§hr. Yurt binasında dersane 
ve imalathane olacak yerlerin tadi 
latı yapılmaktadır. Belediye büt • 
çesi geldiği için diğer noksanlar 
da yakında tedarik edilerek yurt 
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ıs a "!: Haberler · 
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er, a ve e r 
A ' az ad r. 

lki gündenbcri piyasada şeker, ı rının muhakemesine devam edil· 
kahve ve diğer maddeler üzerinde miştir. Dünkü muhakemede güm· 
hafif bir yükseliş vardır. rük idaresinin mektubu okunmuş 

lstanbul ticaret müdüriyeti der- ve şahitlerden bazılan dinlenmiş • 
hal tetkikata başlamıştır. Öğren • tir. Dünkü muhakemeye gelmiyen 
diğimize göre hükfunetin ihtikar şahitlerin celbi için muhakeme tc
yapanlar hakkında son ittihaz et· hir edilmiştir. 

tiği kararname üzerine ticaret ~ü Arjantinde Yunan tütünü 
düriyeti ihtikar yapanlar aleyhın· A . . d y t"t" ı · f 

__ J_ rJantın e unan u un erı az 
de şiddetle takibat yapa~tır. . 

V 'h 'kA 1 'ddetle ce· la rnıktarda nablmaktadır. e 1 tı ar yapan ar şı . . A · 
Son dört ay ıç.ınde yalnız rJan· 

zalandınlaca:ktır. . 300 b' k'l t"'t"' 'h tm' hne ın ı o u un ı raç e ış 

Fransa ve kereste 
Fransa son zamanlarda kereste 

ihtiyacını Amerika, Rusya Lehis • 
tandan tedarik etmeğe başlamıştır. 
F ransanın yeni hazırladığı bir ka
rarnameyegöre kerestelerden yeni 
gümrük resmi de alınacaktır. 
Ağaçlardan ton başına 30 frank 

tahtalardan ton başına 80 frank 
ve biçilmiş tahtalardan da ton başı 
na 300 frank alınacaktır. 

F ransanın bir taraftan kont en -
janda memleketimiz -için az mik
tar ayırması ve mühim miktarını 
diğer memleketlere hasretmesi di 
ğer taraftan da gümrük resimlerini 
ziyadeleştirmesi kerestelerimizin 
ihracını düşürmüştür. 

Limo?" Kralının 

tir. 

Türk sanayiinin inkişafı 
İstanbul ticaret odası Türk sana 

yiinin inkişafı için bir rapor hazır 
lamıştır. Bu raporda en ince tefer· 
rüatına kadar tacirlerin ve odanın 
fikirleri bildirilmektedir. 

Japonyaya sigara 
Son hafta içinde Japonyaya 

1500 liralık Türk sigarası gönde • 
rilmiştir. 

Keten tohumu isteniyor 
Havanadan İstanbul Ticaret o· 

dasına gelen bir mektup ta keten 
tohumu istenmekteydi. 

Oda tohumu göndermiştir. 

Anadolu balmumusu 

ml, 1akemesi Sof yadaki Bulgar Sensinot kanç 
lariyası 1,500,00 leva kıymetinde 

Dün ihtisa,, mahkmesinde limon 15 bin kilo Anadolu balmumusu 
kralı Diyarnandinin ve arkadaşla- alacaktır. 

15 günde itl1alat ve ihracatımıza 
dair istatistik 

istatistik umum müdürlüğü ha • 
rici ticaret şubesi Mayıs ayının son 
16 günlük ithalat ve ihracatını 
toplamıştır. Hazırlanan istatistik 

hülasasına göre 15 günde ithalatı
mızın (3.243.898) liralık bir kıy· 
met göstermesine karşı ihraca· 
tımız (1.00.556) lira eksiğiyle 
(2.342.342) lira olmuştur. 

Bu suretle Mayıs ayında ithala
tımız (6.236.714) ve ihracatımız 
( 4.745.631) lirayı bulmu~tur. 

Bu seneinin ilk dört buçuk ayı
na ait rakamlar hu son rakamla -
ra karıştırılınca beş aylık ithala • 
tın (28.967.659) ve ihracatın da 
(29.707.701) lira olduğu görülür 
ki bu beş ayda ihracatımız ithlat • 
tan (740.042) lira fazla olmuftur. 
932 senesinin ilk beş aylık ithalatı 

ise (33.878.922) ve ihracatı da 
,(39.439.927) lirayı bulmuş ve 
bunlara göre ihracatımız ithalatı 
(5.561.005) lira kadar geçmişti • 
Maysın son 15 günündeki başlıca 
ithalat ve ihracatımız aşağıda gös· 
terilmiştir: 

ithalat 
Eşya cinsi 

Her nevi yün ve kıldan 
iplikler 
Safi veya mahlut yün 
mensucat 
Şeker 

Kahve 
Matbaa kağıdı 
Pamuk iplikleri 
Kasarlı pamuk mensucat 
lbke .. q' ~·l!dll~ 

asarlı !>oyalı pamuk 
mensucat 
Her nevi demir 

Lira 

95.353 

106.122 
102.988 

47.854 
46.066 

139.299 
60.658 
50.641 

610.111 
67.607 

Fıçı ve bobin 
Lokomotifler 
Ağır maden yağları 
Sair e§ya 

Yumurta 
Ham deriler 
Üzüm 
Fındık 

Zeytin >:ağı 
Tütün 
Palamut 

ihracat 

Palamut hülasaası 
Afyon 
Maden kömürü 
Sair eşya 

Bele iyede 

69.908 
130.223 
129.758 

ı.6s·ı.310 

354.808 
58.963 
66.530 

277.331 
153.216 
401.192 

71.183 
68.226 

125.617 
125.617 
606.408 

tekaüt 
Belediye memurin müdürü 

Ankara dan geldi 
Belediye memurlarmm tekaütlü 

ğü meselesini takip etmek üzere 
Ankaraya gitmiş olan belediye me 
murin müdürü Samih Bey dün sa· 
bahki trenle Ankaradan gelmiştir. 
Samih Beyi İstasyonda 200 ıkadar 
belediye memuru karşılamış, bir 
çokları müktesep haklarını koru -
yan tekaüt kanununun neticelen • 
mesinden duydukları memnuniyeti 
saklamıyarak Samih Beyin ellerini 
öpmüşlerdir. Belediye memurları
nın tekaütlük kanunu iki gün evvel 
Meclisten çıkmıştır. Bu kanuna 
göre belediye memurları da devlet 
memurları gibi tekaüt edilecek • 
lerdir. 

iki sene evvel meclisten [!.?Çen 
devlet memurlarının tekaütlüğü 
kanunu şumulüne belediye memur 
ları dahil edilmemişti. Bu vaziyet 
karşısında belediye memurları için 

KISA HABERLER 

Tarh aleti 

Mezbahada hayvanların tartıl -
ması için otomatik ba~küller yapıl· 
mış, bu basküller on iki hin liraya 
mal olmuştur. 

Belediye basküllerle kesilmiş et 
leri tartarak kilo üzerinden rusum 
aldığı takdirde halk eti daha ucu
za yiyeceği gibi, celeplerin yalnız 
semiz hayvanları lstanbula sevket 
melerinin ve köylünün elinde cılız 
hayvanların kalmasının önünü de 
almış olacaktır. Ancak kilo üzerin 
den resim almak için mezbahada 
bazı teşkilat yapmağa ihtiyaç gö • 
rülmü~tür, bu kararın tatbiki bu se 
hepten 934 senesinden itibaren ka 
bil olacaktır. 

Sıhhatimiz 

Hıfzıssıhha kanunu mucibince 
vilnyetlere ve belediyeye düşen va 
zifelerden bir iuamı şimdiye kadar 
ifa edilememiştir. Bunun sebebi 
bu hükümlerin tatbiki için bazı ni 
zamnameler tanzimine kanunda lü 
zum gösterilmesidir. 

Şimdiye kadar pek az nizamna 
me hazırlanmıştı. Vekalet, bu sene 
diğer nizamnameleri de hazırlıya 
rak vekiller heyeti kararile neşre • 
decek ve bu sene içinde hıfzıssıhha 
kanununun bütün maddelerinin tat 
bikine imkan hazırlanacaktır. 

Temizlik 
Belediye, hu sene temizlik ame· 

lesi kadrosunu çoğaltmağa ve bu 
suretle lstanbulun temizlik işlerine 
daha fazla ehemmiyet vermeğe ka 
rar vermiştir. 

Temizlik kadrosundaki amele 
§İmdiye kadar yalnız temizlik işle
rile meşgul değildi. Kaldınm, yol 
tamiratı bir binanın istimlaki, bir 
lağımın tamiri gibi müteahhide ve 
rilmeğe ihtiyaç görülmiyen günde 
lik ve daimi işler de bu ameleye 
yaptırılırdı. 

Amelenin bir taraftan bu işleri 

görmesi, diğer taraftan temzilik iş 
lerile meşgul olmaları işlerin layıki 
le yapılamamasına sebep oluyor· 
du. Belediye amele adedini çoğalt 
mak ve şehrin temizliğini daha dik 
katli yapmak niyetindedir. 

Taksi otomobilleri 

Tahi otomobillerile ancak yol
cu taşınabileceği muhtelif zaman 
larda bir çok emirlerle bildirildiği 
halde aon zamanlarda bazı otomo 
billerin koyun bile naklettikleri gö 
rülmektedir. İnsanın bineceği bir 
otomobille hayvan nakledilmesi 
dünyanın hiç bir tarafında görül • 
müş şey değildir. 

İstanbul şehir planı müsabakası 
na iştirak etmek için geçenlerde 
şehrimize gelen alman şehir müte
hassısı şehrimizi dolaşırken lüks 
markalı bir otomobil 1çinde iki lrny 
nun nakledildiğini görerek şaşmış 
tır. Belediye, böyle münasebetsiz· 
liklerin tekerrür etmemesi için ye 
niden şiddetli emirler verecektir. 
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ayrı bir kanun veya nizamname ya 
pılması icap ediyordu. Geçen sene 
bir kanun projesi hazırlanarak An 
karaya götürülmüş, fakat reddedil 
mişti. Ret karşısında belediye me • 

murları hele 20-25 sene çalışını§ 

olanlar büyük bir yese düşmüşler
dir. Bu sene yeniden bir kanun pro 
jesi hazırlanarak Ankaraya götü
rülmüş, vali ve belediye reisi Mu
hittin Bey de Ankarya giderek bu 
meseleyi takip etmişti. Bu sene ka
nun meclisten çıkınca memurlar 
ço!< sevinmişlerdir. Yalnız 930 se
nesinden sonra alınan memurlar 
bu kanuna göre tekaütlük hakkı ka 
zanamıyacaklnrdır. 

Belediyede a t 
erilen kolyeye 
arşı bir senet ! 

Kooperatif diğerleri 
yardım edecek 

Belediye kooperatifi, ~e 
'b" dı memurlarına olduğu gt ı 

Davacı, bir kuyumcu, 
dava edilenler bir 
Hanım ve bir Bey 

İstanbul birinci ceza mahkeme
sinde, dün bir sahte senet hazırla
mak davası görülmüştür. 

Davacı, Beyoğlunda büyük bir 
mağaza sahibi kuyumcu Madam 

Soridir. Dava edilenler de, Cemile 

Hanım ve Memduh Beydir. Dava
nın mevzuuııa gelince, şudur: Ma-

let memurlarına da yardırıı• 
vermistir. 

Bu ;ibi memurların koo . 
gösterdiği kolaylrklardan 1

• 

edebilmeleri için kooper• 
tak olmaları lazımdır. Buod 
eden memurlardan iki lira~ 
ta ve kendileri ortak olar 
maktadırlar. inhisarlar JJle. 
rının da ortaklığı kabul edı 
tir. 

Kooperatif memurların 
dun ve kömürlerini şimdid 
ca tedarik etmelerini teJ11İP 

ğazasına reklam yapılmak üzere, tir. 
Madam Soriye müracaat edilmiş. 10 hazirandan itibare~ t 

meşesinin odunun çekisı ht 
murun evine teslim §artile 
ruştan, Rumeli meşesindeı;. 
rün okkası da gene eve te• 
tile dört kuruştan verile<:~ 

Kendisinden bu iş için firma mü· 
hürlü ve imzalı bir kağıt ahnmı§. 

Fakat, sonradan bu kağıda bir kaç 
satır yazı ilave edilmiş. llave edi -
len satırlar, Cemile Hanımın, satıl-

mak üzere madam Soriye elmas 
bir kolye verdiğini, eğer bunun sa 
blmagı mümkün olmazsa, mada -

mın kolyenin bedeli olan 16,000 li 
rayı ödemeği taahhüt ettiğini tes
bit etmektedir. İşte, madam Sori, 

bu senedin snhte olduğunu iddia 
ediyor. 

Bu iddiaya kar§ı, Cemile Hanım, 
kendisinin madama kolye verdiği-

ni, madamdan da bu senedi aldığı 
m söyliyor. Sahtekarlık iddiasını 

reddediyor. Memduh Beye gelince, 
O, "Benim bu itle hiç bir alakam 

k ' d .. yo . ,, emııtır. 

Dünkü muhakeme, Memduh Be 
yin gıyabında geçmiş, mahkeme 
de yalnız Cemile Hanım ve madam 

Sorinin vekili müderris Cevdet F e 
rit Bey hazır bulunmuşlardır. 

Kömür ve odunların 
ay zarfında taksitle keti! 
Diğer ihtiyaçların da bu 
mini düşünülmektedir. 

TAKV İ 
Çarşamba 
7 Mayıs 

13 Sefer 
Glln dOiluşu 
Gün 1 a tışı 

Sabah namazı 

Oğle na.mazı 
kindi namazı 

4,l!9 

19,38 
3,:iO 
l lı!, 13 

16,12 
Akşım namaz.ı 19,38 
ratsı namazı 21,~9 

imsak l12 
Yılın geçen gllnlert ı 58 

kalan 210 

Neticede, muhakeme, davacı ma l :::::=====-=====-=~
dam Sorinin mahkemeye çağrılma 

sı ve ticaret mahkemesindeki bir ~==~====;;;;,;;=::::;::; 
dosyanın getirtilmesi kararile, on 
teşrini evvele bırakılmıştır. 

Bu meseleden dolayı ticaret mah 
kemesinde davacı olan Cemile H. 
dır. O da, Madam Soriye verdiğini kadar Alaturka H:lz 

nrknd lım) - 21.SO d n 22 ye 
iddia ettiği kolyesinin bedelini m ofon - 22 den ıtıb:ıren Aj:ınf. 
istemektedir. berlerı, ..ant aynrr. 

İzmir ve Oktruva 
lZMIR, 5 (Hususi) - Okturva 

resmini!'\ kaldırılması belediyenin 
varidatmda 400 bin liralık bir le • 
nakus husule getirmektedir. Bele -
diye daimi encümeni belediyeye ye 
ni varidat temini etrafında temas· 
larda bulunması için belediye reisi 
Behçet Salih Beyin Ankaraya git
mesinekarar vermiştir. Behçet Sa· 
lih ey yarın Ankaraya gidecektir. 

Yalova deniz gezintisi 
Hilaliahmer Beşiktaş kaza mer 

kezi 9 haziran cuma günü Boğaz 
ve Marmarada güzel bir mehtap 
gezintisi hazırlamıştır. Bunun için 

şirketihayriyenin Halas vapuru 
kiralanmıştır. Vapur Yaluvaya ıa 
bah 1 l de varacak, oradan alqam 
6 da kalkacaktır. 
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~ Yeni neşriyat ~ 
E ıımm ıuım 111u11111t ımmmı um mı uıtttmır 1111 11111 ıınnm11m 11 111 111..= 

· Holivut 
Holivud'un 3 üncü sene 24 üncü 

sayısı çıktı. Güzel renkli resimler· 
le intişar etmiştir. 

Çığır 

,,r 
[Hi7.alannda yı ldız işa reti oıaıı ff 
!erinde 6 I l:ıziran muamele 0 

Rakkamlar kapanı, fiyatlarııt1 

Nukut <@ - ----
Kurus 

• 20 r. Fransız. 169,-
• ı Sterlin 718.-
* I Dolar tS0,·-
* 20 T.lret 220.-
* 20 f. Belçika 111) -
• 20 Ur:ıbmı 24,50 
• 20 lsvlçre 8 19,-
• 20 J.eva ç.ı.-
' ı Florin ss,-
• 20 Kuron Çek 120,-

Çek fiatları 

• 1 c:ııııı }.f 

• ı Pe.te1
' 

•ı r.tar" 
•ı zoı11ı1 

•ı Peıı~11 
•20 ı.cY 1 ycı ()ftı.t tÇ 

ı çer\'Ofl 
+ 1 .Altın d.11' 
•ıMecloı 
+ ı Banl:11 

* Parls l 'l.03 ' * Pr3
'' 

• T.undra 7 12 2!'i ı •Vı~ arl; 
• e\·-Yorlı: 115'>J5 •Mad 
* i\lil~nrı 9.14- •l~erl!"rı 
• Briıkscı 3JN 5 +\:ar.o 
• Atioa • s ı s:- - •reşt.t 
• Cenevıc 2. ~S ı • Rfi~~ı 
• Solya 68.2'ı!50 * tJe,. or' 
•Amsrerdam ı . 1765 •MaSt 

i ş R:ınkası 
* An:ıdolu 

Reji 
Şlr. Hayriye 
Tram\•av 
ll. Slgoru 
Bom on ti 

9.55 
25 50 
3.S~ 

15. 
lH.30 
ıo,30 

21.10 

istikrazlar 

ıst. dahili 96 :;o 
193 3 " .. 19,40 

• ~ark O.\'olları 2.SO 
• n Mu\•;hbade 53.75 

Ankarada çıkan bu fikir ve c"umriikler s 5~ 
d b. b . . S:ıydi mııhl 4.3 e e ıyat mecımuasının eşıncı sa· Ba~daı ı ı ;s 

yısı zengin münderecetla çıkmış • ı '--------~ 
hr. Tavsiye ederiz.. 



V AKJT'ın Tefrikası: 21 
-........ .................................................. . 
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3 MAYIS GECESi ... 

, d·· - Rüyıundn Müfit Beyi gör· Kanaat delil teşkil etmez .. Kız ne 
k lltn ... Beni kurtarabildiği halde, diyor?· 
klırtarınak elinde olduğu halde. Cemil Kazım, Nahideyle ko -
t'larınah istemiyordu. Gülüyor nuşhtklarım nnlattı. 
d~j" Beni aldılar, aı;ınıya götür - _ Bana da ayni şeyleri söyle
k lı er .. O esnadn da beni isteseydi mişti. Jncmdım ve bunun için ve • 
I ~rtarırdı ... Ama bLemiyordu. Gü- k5Jctini aldım .. Yalmz hana oda· 
tılı>'crdu ... Ah 0 gülüş!... ipi boy - da bir kadın gördüijünden bcıhget-
1 tı:ı:ıda hissedince haykırdım ... Öy memi§ti. 
ıe llaykırmısım ki gardiyan .geldi, _ Belki vakit bulamnmıştır. Qen· ~ ' ı 

h 1 l1Yandırdı ... Susturdu.. Arhk Seninle uzun uzun konu~mamış. 
~rada Yalnız kalmaktan korkuyo _ Doflt-u, ben kendiıile pek az 
kın ... Ya sahiden Müfit bey beni ltonu~~ura. Faknt ou müddet zar -
llttarınaJt isteme1aie... fında her şeyi süy!eyip de, odada 

-15-

~Üfit Beyin garip hali 
~ Ceınil Kiizım, bir avuketın bu 
d trece, ırnü~terisinin tahtı te5irin • 
te k.ılabibc.eeini tasavvur edemi· 
o:-c:u. 

~itte 
0

kendi:ıi, 0 genç ·ızın nüfu· 
~· altına girmi§ti. Nahide gözleri· 
ın ö .. d nunden gitmiyor u. 

bir kadın gördü~ünü :;öylememe· 
si garip değil mi?. ln&an en esas
lı bir ıeyi söylemez olur mu?. Her 
halde unutmasına da imkan yok • 
tur... Galiba bunu conradan, dü -
şüne d~üne uydul'du. 

- Hayır, olamaz .. 
- Öyleyse bahsettiği kadını 

bulmamız lazım .•. Ama nasıl bu -
'f . "? lacağız? ... K"z tarı ettı mı · · 

_ Pek iyi tarif edemedi. 

Dilımiz 
84 üncü liste 

A~1' R.\ 6 A A - Tf>T. Cc· 
mivetindcn 

l\tırşılıtil:ırı aranacak arnpça \'e ı:ırsçıı 
l\ elımclerin sı num:ıralı listc~i sudur 

1 - ·ı ·t'~chbus 8 - Tcş .il 
2 - Tcşç 'J - Tc~nf 
3 - 'l\·şc°lim 

• Te~ı ifat -
Şeamı:ıtı:n-

10 - Tc~ıih 
4 - Tt·şLk kul 
5 - 'J't',' k~ur 1 ı - Tcş' ik 

() - 'I c,h'r 12 - Tez, jr 
7 - Tl'~"ıi 13 - Te7-\ ıf 

Muhtelif mektep mual
limlerinin buldukları 

karşılıklar 
53 üncü li te 

1 inci mektep: 
Kııtrnı: l uzgı, ~·oııt.ılmus ı.ıınıı,, ~azı o

dll&I - Knrı.ıuıt: OJuruna kntl.ın ı. - l~nt-
ın ı;n: .liestlrıne uJar-41• - ı. i· m -
cıll• ynzm:ı - llellmt·: Söz, ı •l'm:ıl: .-. ~·etı::;:nr, olııııı, sonu buln , ,\eyfi: 

l "Jifcl !jlW 'apı - Kı\"arJ. • - Kı • 
)n!c:: liılık. ~ı. iniş - Uı~us: L<:ınctmc -
ülçme, t~rlamn - Ku,Tet: Oliç • 

2 inci mektep: 
lialı"Dl: l'azı ı:ubn~ı - Knnnnt: Eh·e -

rlnı, kestirim, ltıuırn:ı. - Ka.Uncn: U.öl<ten 

t<>.mclden, ru•pten, k rek - Kal,t: Bağla

ma, l<ütilğc ı;c~·Irnw, yuzı~ n goçlrruc - ICe

m:ıl: Eriş, olgıınlnı:ıma - Jfoyfi: '.l'üresiz, 

b· l' cv'kifhaneden çıktıktan sonra 
tks:.itç.ü dükkanına girdi, bir bar· 
~' ıüt içti, iic:i yumurta yedi. 
ı}rnı aç değildi f aknt her zaman 
4) • • , 

~ tlıyo.dını yaph. Sonra yazıha -

- Neden?. 

- Çünkü kadının yüzü 
bir eşarpla kapalıymış. 

buyrul<8117. - Heytı~ et: Olum, t-nl bo;)ıı -

mavı IUo: l'Urcl< düğllmu - Ul\am: T11',·e, tu -

tnl< - Jiı)"Ufet: Kılık - Kıyas: öı,um, ben 

c,;-e gitti. 

k \' a.~ıhanede Nahide nasıl tev
~fha.nedc hendisini yalnız tasav· 
t r e:liyorsa, 0 da kendini yalnız 
~lılu. Ba yalmzlıktan ürktü. Kal· 
htde bir eze vardı. Üzülüyordu. 

~1 On dokuz yaşında bir gen~ kı
~·~ ha.piohanede olmasını düşün· 
~ Sc, sıldıracak cibi oluyordu. 
dı:aa, hırsrzlt.r, !crseriler, <lolan

bin'b~~· tatHler içinde o biçare -
f3 1 l:\eye vara-;nktı 7 ... 

td 1~ feci dUsüncclerle mücadele 
c"'~ -

~İtd' en kapı açıldı, Müfit Bey 
ı. 

Si.!r..._ Tvıerh:ı!>a Cemil! ... Ne o? ... 
'liırı bir karı~ asılı?. 
.._ liiç. 

lııt - Yalan :;öyleme, seni biraz 
'l"f h 1 .. U.uycrum. Ne oldu ıana?. 
..._ liiç dedim ya. 

ltıck liiç deyişinden Ye söyleme
bil' ~e ıı;rar edişinden de belli, ki 

!ey \'ar. 

.._ Otur da konuşalım. 
"'Oturayım. 

lı~~ kliayır, oraya oturma. Aydın· 
~~ 0 •• ar§ı otur, lrnnuşurken yüzü· 

~0rnıek · · ıstyıorum. 

ı. ..._ Pc•-· · t d'W' 11tt\, ··•, ıs e ıgın yere otura· 

1\ 
~'"ı ~r§dıldı oturdular. Cemil Ka· 
l'ıı' oUarını uzattı, yumruklarını 

Ya dayac1ı: 
......... c· 1· •"1tu lttıp Nahide hanımla gö· 

llı, dedi. 
'li ~t:lll a, b~n de sana bunu sora-
' z)~: lnttbam nedir?. 

~. ~ unya.nın en ma•um mahlu
~n b' ......._ l' lÇare kızı. 

~ll .J e\'kifhanede iyi bakılmıyor 
"'tnek · · ......._ tıtıyorıun?. 

'· ~ilYır, bunu demek istemiyo
:'l\ te\"k~da :rahatı iyi. Fakat o kı· 
'~. l\dı~•fha.nede bulunması günah 

1 bir hatadır 
l· 'Su .. 11 !lıi? ne CO§kunluk !.. Katil de . . 

- Ya!. .. Fena .. Daha İyi tarif 
edebilseydi... 

~ Bana söyledikleri bundan i -
baret. 

· Cemil Kazım tuttuğu notları o
kudu. 
~ En calibi dikkat ıey kadının 

uzun mantosu. 

Müfit bey gülümsedi. 

(Devamı r•ar) 

Osmanlı bankası 

Ankara, 6 (Hususi) - Oamanlı 

Bankası ile yapılan müzakereler 

bugün bitmit Ye yeni itilafname 
imzalanmııtır. 

ltilafnameyi. Saracoğlu Şükrü 
Beyle Oeımanlı Bankasının Paris 
müdürü M. Bele imzalamıtlardır. 

ıctme - lilllfct: UııUıuınıa. 

7 inci mektep: 
Knlcm: l'azg-ı - Houııat: Tok gi:l7Jillük 

_ Kntlyyı·ıı: Kc•&tirınek - Jfoy:t: Yazı -
Kı>lime: Söz - lienuı.ı: Olı;un - Ke.}fi: h -
tek~ - Kıuım: Olgunıuı - Kıyufet: Kılık 
_ liı.}ııs: Bcnı.etı, - Kuvvet: Güç - Kill
fet: Katlnnm:ık. 

12 inci mektep: 
Knlom: ı·nr..ııç - Kanaat: Kwım:ıtc tok 

göılWü.k - Knt'lyyı::n: liestlrme .ı<esrrelt -
Kayt: ütUlclPmclr, b:ığ'hııuuk - J<cliınc: SUı. 
Kı>mu.ı: Erginlik, olgwıhık - K ·yfl: Gelişi 
gUzcl, tst •o güre - Keyfl.}ctı lş kılı.,ı -
KJn ı KU) rul' .0!11 •ÜJ't•ktı dıu-guılık - Kı -
'':ım: Çıığ, tal', llunıı; - J\:13ufct: Kdıl> -
Kıyııts: llenzrtm", ölçUIPıne - Km."\·ct: GUç 
ımırct: l'orocu 111, yük -

13 üncü mektep: 
Kalem: l'uı JCrl, Jrızı:ıı: - l\nnruıt: Tok 

g5ılllllil< - 1\at'lnen: KC5lp ntnm - Ku -
)'it: l.'az.nuık - Kelime: Söz - Keyfi: Can 
isteği - 1 oyfiyct: İJillk, klitWUJı: - Kil1: 
Oı; - Kımm: Olgunluk - Kı)nfct: Cst büJ 
- Kı)ııa: Ölçmek. 

14 üncü mektep: 
Yeni itilafnameye göre Banka - J{ıılerft: Ynzı ynzacıık nı ııe, kamış -

Kaııuııt: Çol< lstcmcınrl• - K:ıt'lyycıı: Kes • 
nın imtiyazı 1952 senesine kadar tırruc olarnk _ ıcoyıt: nnğ - ıccıımc: Söz 

temdit edilmiştir. Banka hükume- IAlnrdı - l<eınaı: OJr,ım, bUtUn olmu - Key 
.• • • fi: İ&t<:ğtno gore - Kf!yfl~et: Bir iı:ln i~1 ve 

le 5 sene muddetle 2,5 mılyon ıs - . ya kötü oLınnııı _ Kin: ı·ç - lir\·nm: Tav 

terlinlik bir döviz kredisi açacak- - myafct: füuk - KQn : uıcu - Kunct: 
tır. 

Osmanlı Bankası itilaf101n da 

imzalanmasından aonra Fransız • 

larla bütün mali noktalarda anla· 

~ılmı§ demek oluyor. Saracoğlu 
Şükrü Beyin Fransa ile olan bütün 

muallik mesaili halletmekte göı • 
terdiği muvaffakıyet büyük bir 

takdir hiaai ile l:tu~ılanmaktadır. 

Kral Faysal Tay yare ile 
Londraya gitti 

BAGDAT, 6 (A.A.) - Kral 
Faysal, yanında maliye ve iktı:ıat 

nazırı olduğu halde Bağdattan 

tayyareyle Londraya hareket et -

miştir. Kral Faysalı Buckıngham 

sarayında İngiltere kral~ kabul e -

decek, oradan lskoçya dükasının 

yanına gidecektir. 

ıut-, dayanıldı - ıtuıret: l"orucu tı;. 

33 üncü mektep: 
l<G.l m: l'aznr, ynz:ıC3k - Kıınııat: Göz 

tolduğu, 1nı:ınına - hat'l;nen: HovIIınlş o • 
lıırnJt - Kayıt: BDğ - l\cllınc: Söz - Ko
nınl: Olgunluk, erdem - m:yfi: İstl'ğe bağ
lı lsteğ"o göre, yns:ıı1n: - Kl'yfl.ret: BUiun -
rnu, iş - KJn; Öç, tunç - 1 l\nm: Koyulu
ğuı olgun - Kıynfct: Kılık, bl~iın, clyinı,, 
U&t bn, - Kı:nı&: neın:ctm~, üJı:U, ko~ılaş
tırma - KU\'\ct: Gfi!:, sağlamlık - Killfet: 
Yorucu 11, nğır Jş. . 

57 inci mektep: 
KanııAt: c_ıoıc 1 temr.nıl', Y kr - Kayt: 

bağ - Uellme: Sll;ı - Kemaı: Tnm:ılır.ıı -
liı-yfl: hterec - Kin: l\ıittilUk, tas~rı:ıma
Kınuıı: Oluıı - Juyntr.t: Gll1m - Kıyas: 
r..enzetme, ülçmıı - Kunct Zor, takat, d:ı
ynıııklık ~ Iiillfet: Ağrılık. 

37 inci mektep: 
Uıılcm: l'nznr, aşı, ~azı odası - Kı:ı.na -

at: Unn.ınıık - mıt•ınenı Kf'atlmıe. btf'r 
lıtcmez - J\ııyıt: Iluğl:ım:ı - Kelime: Söz 
- ıiemal: Ol~unlult, erginlik - KPyfi: Di
lek - Hin: Uuyrul< ncı ı - Unom: ıtoyu
lıık - Kıyafet: Kılıl< • 

41 inci mektep: 
füucm: l'nzı U\'lldıını - Jtnnnat: Sö:ı tolı 

hığu - Knt'ly,>cn: Olıım:ı.ı. - l\nJt: Yaıı:. -
mn, bağ - KPllmcı: Söı, lAl<ırdı - Kemal: 

~ ............ Ben kat'l 1 w • Bir gezinti ve Galatasaray 
··ı ı 1 o madıgına emı -

' 11:ani· · p b k · · 

Erim, eriş - KcJ!I: ht.edlfl ı:fbl - lieyfl • 
:>et: Olup biten - IUn: llınr - Kıvam: Ta\' 
Kryııfct: J{ılılı - IH)ıtl!I: Ölçmek - KU\' -
Vf't: GUı; - UWfrıt: l'orucu ı,. '- Ö ıtn, ımanım var. er§em e günü a §amı ıçın ter-

'ekt~leyse İ!İmiz kolaylaııyor tip edilen mehtap gezintisi ile 
ır. Galatasaray lisesinin hiç bir ala-

\~ Ben zannetmiyorum. . Pek kası olmadığı ve 28 - 29 mezun· 
0lınıyaca.k. 

............. 1 
h.. rı Vak' . 
·r~t· 1 ıenın, onun masu • 

•n~ k~i olman kUi değildir. 

larının bir teıebıbüıii olduğunun İ· 

lanı mektep müdürlüiü tarafın • 
dan bizden rica edilmiıtir. 

39 uncu mektep: 
Kıılom: Kamııt, ynn ynuın nC!nr, ) ııu o

daBl - Knn:ınt: Azn boyun l'ğmf"'c - lint
ln c.n: Kc5tlrlp atm:ı, 1 ter lstelllf'z - J\n' 
yıt: Bn(:-lam:ı - l<cllme: S<lz, llU.ır 1ı - lie
mnl: Ergr.ııllk, pi kinine, nlmn, dogor - Kt:y 
nyct: ı, - liln: mıymlt nem, bl'llrwlz yıav 
- fü\'ıun: Çn~ duruş - liıy:ıfrt: l\ılık -
Kıyas: Bı>n7.ctme, ölçmo - lCtı\"\'ct: J:iiç, 2.0r, 
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- 36 - Yazan: Niyazi Ahmet 

Çırçır m~hallesini ateş sarınıştı. Burada 
üçer okkalık beş yüz g ·· le vardı 

Yangın sahasının hiç bir yer~n: j biraderi. Sül~.yman d~nizden do -
de karakol olmadığından bu gıbı nanı:na ıle hucum etmış, fakat Bul 
kavgalnrın önüne geçmek ve da- garltlrın mulrn.vemeti onu sulh ak
ha ziyade yangın sahasındaki tine mecbur etmişti. Bununla be -
mahzenlerde uygunsuz kadınla • rabeT Galata fethedilmişti. F et· 
rın yerleşmelerine meydan verme· hi müteakıp le bu ccımi inşa edil
mek için tedbirler alındı. Bu ted- mişti. 

birler gece gündüz atlı zaptiyele· Arap camii mukaddes bir ma -
rm gezdirilmesi idi. betti. Niizrm isminde birinin yaza· 

Beşiktaş yangını 
B~iktaıta Aııldar meydanında 

doğramacı Kirkor it.minde biı-inin 
evinden çıkan yangın 44 ev, Ah -
bas Ağa camiini ve 1 O dükkan 
yaktı. 

Büyük yangınlara nazaran hiç 
bir fevkaladeliği olmıyan bu yan· 
sın camiin için.de namaz kılmak -
ta olan bir çobanın yanması ile 

rak camie talik edilen uzun bir 
manzumede şu ııatırlar vardır: 

Bu mabedin sana ahvalin eyle:\rim 
ilan 

Ki kadrin anla bu be:vti a .. ika kıl 
ikram 

Ki bunda çok seneler kfıfrin eyledi 
icra 

Bilursa kendi bilur hikmetin anın 
mevla 

bir hadise olmuştu. Arap camiine Camii kebir de 
Yangına asakiri şahane ve me • l derler. Hoca Paşa yangını esnala

murları gelmişlerdi. Bunların gel- rındn bumda da çıkan bir yangın 
. çok büyük heyecan uyandırdı. meleri saraylar cıvarı olmasından 

ileri geliyordu. 
Bu yangını bastıramamak bütün 

memurların tecziyesi ile neticele -
nebiliı·di. 

Abbas Ağa camiinde bir çoba -
nın yanmnıı çok feci olmuştu. Ço
ban namaz esnaımia hariçteki gü 
rültüleri duymuş, • .ıkat namazdan 
kalkmamıştı. 

Alevler ve duman camiden içe· 
ri dolunca çoban kendine gelmiş 
fakat i~ i~ten geçmişti. Camide ba 
ğırmış kimseye işittireımemiş, her 
ne -olursa olsun kendisini dışarı at 
mak istemiş, camiin birinci kapı -
sına doğru koşmuş ve dumanlar a
rasında fırlamıştır. Buradan cami 
in ikinci katına, kadınlar kısmına 
çıkabilmiş, pencereden dışarı ses
lenmiş, fakat ate9 her tarafı sar -
dığmdan kimse kurtarmıya gele -
memişti. Çoban ateşin yakln~mak 
ta olduğunu görünce bir deli gibi 
tekraı· geldiği tarafa koşmuş, ve 
yüzlerce seyircinin gözü önünde 
leşler arasında kaybolmuştur . 

Arap camii yangını 
Bir çok yangınlarda, ateşin tari 

hi ve daha çok mukaddes yerlere 
girmesi halin seferber ederdi. 
Korkmadan çekinmeden ateşe a • 
tılırlardı. Fakat, birbiri arkasın -
dan ardı arası kesilmiyen yangın· 
lar artık halkın bu duyuşlarını da 
körletmişti. 

Arap camii Araplar tarafından, 

Emcviye devletinden Abdülmelik 

ta.rafından hicretin 97 senesinde E 

dirne Selanik taraflarını yağma e

derek İstanbul alındıktan sonra 
yapılmı§hr. 

Bu muharebede AbdüJ.melikin 

sn. lıunhl> - ımuct: V.orhılı:lc, bot l"l're l'Or 
gunlult - m•yll: YRS!\ iZ İı?, dilrıllğl Gibi • 

46 mcı mektep: 
l\nlcm: Yıız.ı ı;ubu,t"ll, &npı - l<ımnat: 

Az ncsne)1 benim emek - Kn.) ıt: Blr nesne 
;)i yıwyn ~rmck - Kelime: Bir söz -
mıt'in·r.n: BUtbUtUn, keşlp atmak - Keytı: 

İsteğe göre - Kı-.)'fiJ:et: 1 in ıc ytlzü - Kı
\'nm: Olgunlu!< r,ıığı - lhyafct: Boy oos gö 
rc.n"~l - lü3n.ıı: Bir öteldne benz.etmelc -
KuV\et: 7..or - Klllfct: Çoğn m:ıı olma. 

48 inci mektep: 
l\an:ıat: Çok ls~mrmc - J\at'Jne.n ıu~s

tlrmcı - li:ııyt: lllı;ll:, bağ - Uellmc: Söz., 
llllardı - Kemal: Olma, plıklnlll<, ntmlıl• -
lt~yflyet: lo. m:ıyn - Kin: Öç, ııeı çıknrma 
- ıtı\'ıım: Ço"\ğ, dunnıı - Kıyafet: lillık

Kıyas: Benzdme - Km.,,·et: Gllç -

Halk camii söndürmiye koşmuş 
tu. Kalabalık hiç bir iş yaptınnı -
yacak derecede idi .. 

Bu esnada Çırçır mahallesi cihet 
lerinden çığlıklar, bağrırmalar gel 
miye başladı. Ateş mahalleyi tama 
mile sarmıştı. Ates çevresi içinde 
kalnnlnr bafiırıyorlardı. 

- Bize yol açın, ateşi söndürün 
yoksa hepimiz mahvolacağız, her 
yer yanacak. 

Yanan evler yıkıldı. Ve Çırçır 
mahallesinde kapananlara yol açıl 
dı. Mahalle halkının bu feryadı 
çok haklı idi. Bu feryat yalnız ken 
di hayatlarını kurtarmak için de • 
ğil belki camiin de kurtarılması ve 
etrafta toplanan 'yüzlerce İnsanın 
da haycıtı namına idi. 

Çünkü Çırçır mahall~inde bir 
evin mahzen.inde her biri üçer ok· 
kalık be~ yüz gü1le bulunmuştu . 
Bunlar işlicıl edecek olursa elbette 
bütün mahalle ve ci~ar mahvola -
caktı. Halk müthit ımrette galeya
na gelmişti. O esnalarda İstanbul 
sokaklarında iki de bir kanlı mu -
harebeler olurdu. Bu güllelerin bi 
linerek &aklandığı, h lkın hayatı 
tehlikeye konulduğu cöylcniyor • 
du. 

Bu galeyan ikinci gün çıkan 
Jurnal dö 1' cc;tantinopl'ün bir ya· 
l:ısr ile zail oldu. 

Bu Fransızca gazetenin gülleler 
hakmdc.l~i yo.zx&mı Talrvimi vaka· 
yi tercüme etmiş ve halk tn 
buna inanmıştı. Y e.zı da güllelerin 
Ccnevi:dcrden kalma olduğu söy
le:ıiyordu. 

Gülleler yangın sahası tamami
le sönmeden çıkarılamadı.• Orta 
da bir kıvılcr.m kalmadıktan so • 
ra çıkarılarak uzaklaştınldı. 

Dcmamı l'ar 

Cenubi Amerikada harp 
Assomption, 6 - Harbiye Nazı· 

rı Bolivya kuvvetlerinin Hcrre:-a 
mıntakasından Platanillos'a. doğ • 
ru umumi bir rüc'atte bulundukla· 
rıru haber vernniştif. 

Paraguay tayyareleri düşmanı 

takip etmiılerdir. 

Düşmanıı: ::ayiat yekunu l 500 
maktuldür. çü zahittir. Paraguay 
zayiatı ise 12 maktul 29 mecruh • 
lı-.n ibarettir. 
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217 sene önce bir Türk sefiri 
················································································ 

28 Mehmet Efen dinin 
Paris Seyahatnamesi 

-15 -

Boyları ve başları bir olanlar 1 dan bir iki adam boyu daha yük -
sekizer sekizer raksettiler. Bunla- · seğe çıkardı. Sorduk. 
rın mahsus rakı libaıları vardı .. Meğer 150 kadem yukarı ııçrar-

Cümleıi sırmalarla işlenmiş ku· mış. O kadar etrafına damlalar a· 
maşlarla, tüllerle sorguç şeklinde tardı ki güneşin aksiyle burada 
başlıklarla çıkıyorlardı. Opera kavıi kuzah olduğunu gördük. 
halkı bütün takımı ile buraya gel- Bu su sıçramasının bütün Avru
mişti. Acayip taklitler yapıp o • pada naziri yoknıuş. Bundan son· 
yunlar oynadılar. ra diğer bir havuz gördük. Bu ha-

Meclis tama.m olunca kral kalk vuzun iki tarafında sırayla mer

tı, gitti. Biz de evimize geldik. 
Vasi olan Dük Dorlean'ın şehre 

bir saatlik mesafede bir sarayı 
varmış .. Hala anası sağ olup bura· 
da otururmuş •. 

- Gayet güzel bir bahçesi var
dır. Eğer seyretmek isterseniz gi
delim. Falan gün emrinizie bazı -
rız. Kral askerinin kahyası da o 
gün orada bulunacak, size hizmet 
edecektir. 

Dediler, o gün öğleye doğru a -
rabaya binip gittik. Şehir bittik -
ten sonra iki sıra dizilmiş ağaç -
lar arasından geçerek hele saraya 
varabildik. 

Orada öyle bir bahçe tamaşa 
ettik ki tarif olunmaz. Vasinin 
geldikçe oturduğu odaları gezdik. 
Pek tuhaf manzaralar gördük. A • 
nasının odası da sınnayla işlen • 

mer merdivenler vardı. 
Fakat ıu fiskiyeden öyle sert a

kardı ki bu merdivenler kapanır , 
yekpare bir su fiskiyesi kalırdı. 

Bu havuzun etrafına ejder ağız
ları yapmışlar. Etrafına ağaçlar 
dikerek yoJJar açmışlar. 

Bu sokaklardan geçtikçe iki ta -
rafa mızrak boyunca sebze dik· 
mişler. Fakat öyle ki Üzerleri, 
boyları hep bir olduğu için guya 
yekpare gibi görünüyordu. 

Bahçenin etrafı dört saatlik ka
dar bir mesafeymiş. Biz arabayla 
bir buçuk saatte dolaşabildik. 
Bundan da V ersay ismindeki em -
.salsiz şehrin seyranına gittik. 

Tedarikimizi tamamlayıp bü • 
tün mevcudumuzla birlikte gitme· 
yi kararlaştırdık. Öğle yemeğini 
orada yemek kararlaştırılmıştır . 
Sabah erkenden yola çıktık ( Bir 

miş, halılarla süslenmişti. Hesap· k kt k' t 'f · saray arşımıza çr ı ı arı ı 

sız it vardı. 1 S k'. 
• • 1 mümkün deği .• arayın mev n 

Hepsını ayrı ayrı seyrederek yüksek bir yerde olduğu için her 
yemeğe başladık. Yemek vakıa e- taraftan Paris şehrini tamaşa ey-
hemmiyetsizdi ama nefisti. ledik. 

Sonra bahçe seyrine mahsus a • Pek hoş bir makamda idi. Ye • 
rabaya binerek bahçeyi gezdik. meği yiyerek kralın arabasiyle 
Evvela bir havuza geldik ki etrafı bahçeyi dolaşmıya başladık. Ev
yüksek, kalın ağaçlarla kapalıydı. velce gördüğümüz acayip tertip 

Havuzun ortasında bir fiskiye gibi ağaçlardan sokaklar ve seb
vardı. Mızraktan daha kalın bir ze duvarları yapılmıştı. 
su f ışkrrırdı ve o yüksek ağaçlar • (Devamı var) 
..........•..••...................•.........•..... , .. , .................................... . 

Orta Asyada yeni bir 
Türk Cümhuriyeti 

Çin Türkleri, Japonlardan kaçan Çin
lilerin istilası üzerine isyana mecbur 

oldular ve hükumet kurdular 
Üç gün evvel bir Çinli Türkün 

Mısır gazetelerinde yazdığı ma -
kaleyi neşretmiştik. Çindeki Türk 
lerden bir kısmının ısyan ederek 
bir cümhuriyet teşkil etmelerinden 
bahseden bu makalenin alt tarafı
nı da alıyoruz: 

Orta Asya Türklerinin isyanı ge 

çen mart ayının iptidalarında bat· 

lamıştı. isyanın; Çinlilerin ora 

Türkleri hakkında ıenelerdenberi 

reva gördükleri sayısız mezalim ve 

işkencelerin bir aksülameli oldu -
ğunda fÜphe yoktur. 

Japonların Mançorya ve Cihol 
mıntakalarını zapt ve istila eyleme 
leri üzerine oralardan hicrete mec 
bur kalan Çinliler Çin Türkiyesine 
giderek oradaki ırkdaşlarunızın 
emlakini yağmaya koyulmuşlar • 
dı. Çinlilerin bu tarzı hareketleri 
karşısında Türklerin kollarını bağ 
lıyarak seyirci vaziyetinde kalama 
ınaları tabii görülmek lazım gelir. 

Bir •uahede 

Zaten Türkler Çin hükUmetiyle 
Rus hük\ımeti arasında son defa 
alctedilen ve Çin Tüdriyesinde ih • 

racat ticareti yapmak hakkını Rus. 
lara veren bir muahededen son de 
rece zarara uğramışlardı. Çinliler 
bu hakkı Ruslara vermekle Çin 
Türkiyesinde çıkması muhtemel 
her hangi bir isyanın bastırılması 
hususunda onların fili yardımları 
nı temin eylemiş oluyordu. işte bir 
taraftan muhacirlerin salgınları di 
ğer taraftan Rusların iktısadi taz
yikleri ve nihayet cahil Çin me -
murlarının müstebidane hareketle 
ri son ~yanı hazırlayan başlıca a· 
millerden olmuştur. 

Mamafih şurasını da ıkaydetmek 
lazımdır ki, Türkler isyan bayrağı 
nı kaldırmadan evvel Çin hüku -
metine bir heyet göndermişler ve 
muhacirler tarafından emval ve 
emlaklerine vaki olan taarruzların 
menini istemişlerdi. Bir heyet ayni 
zamanda Çin Türkiyesinin ademi 
merkeziyet usuliyle idaresinin ka
bul edilmesini temine memur edil
mişti. Çin hükumetiOrta asya Türk 
lerinin yerinde olan bu taleplerini 
terviç edeceği yerde güzide zevat -
tan ibaret olan murahhasları cellat 
lara teslim etmekten çekinmemiş
tir. Elçilerinin uğradığı bu feci a • 

Polis Haberleri 

8 aylık bir çocuk 
Hasköy Kepçeci piri mahalle -

sinde 8 aylık bir çocuk bulunmuş· 
tur. Çocuk mahalle bekçisi tara -
fından görülerek merkeze getiril
miştir. 

Kurt, Kuzu, Kartal 
Kavga~ı 

.. R a Muharriri: Omer ız 

11 -
Yapılan tahkikat neticesinde ço 

cuğun Parçacı sokakta oturan Ma 
dam F ortuni'nin olduğu ve hamal 
Mişon'a verilerek sokağa attırıldı
ğı anlaşılmıştır. Suçlular yakalan
mışlardır. 

7 
1

. l'W• . tı•w• apaşikit 
- - ı~~~- ı!ı ve cıvanmer ıgı 

Martos goruluyordu. w ıııişti. 
ı Meryem bu adamı begen 

Essenlerin köyü yağma edildi- Onun §İmdiye kadar gördüğü a • 
w • .. .. ak d b 0 't" b' h vereıı gı gunun şamın a u un ıra • damlar içinde gönlüne fera . 
derler ibadetle meşguldüler. Ak - insan buydu. Zaten, onun şiın<lıY: 
şamleyin yağmager yahudilerden kadar tanıdığı yegane erkek ~a .. 
biri geri dönmüş, ve arkadaşların- !ipti. Fakat bu yabancıyı !{~l~P. 
dan birinin Essenler tarafından öl ten bin bir kere fazla ıevıtııştı• 

§ Cihangir Kumrulu sokak Nebil 
Beyin evinde mahalle muhtarı 

Mehmet Beye ait bir kat elbise ve 
bir fotin çalan Andon bekçi tara· 
fından görülerek yakalanmıştır. 

§ Beşiktaş Yeni mahallede olu· 
ran on yaşlarında Mehmet Cela -
lettin Dizer sokağında oturan Os
man tarafından taşla başından 

yaralanmıştır. 

§ T epeba~ında Kilit sokağında 5 
numarada oturan Cemal Efendi, 
Kabristan sokağından caddeye çı· 
kacağı sırada Fatih - Harbiye 
hattında işli yen 107 numaralı tram 
vay çarpmış başından ve kolundan 
yaralanmıştır. 

§Taksim merkezi polisindenl 171 
numaralı Kazım Efendi, 1689 nu
maralı otomobil şoförü Bodosu eh 
)iyetaiz olduğundan merkeze gö • 
türmek istemiştir. Evvela gelmek 
istemiyen Bodos bilahare razı ol • 
muş. Zambak sokağından geçer • 
lerken otomobili elektrik direğine 
çarptırarak hasara uğratın ıştır. 

§ Aynalı çeşmede Süruri yok
şunda oturan Feyzullah polise mü 
racaatla Mustafa, Mehmet ve Ali 
isminde üç kişi tarafından dövül -
düğünü iddia etmiıtir. Polis bu da 
yak şikayetinin sıhhatini tahkike 
başlamıştır. 

§ Beşitaşta Muradiye mahalle -
sinde yeni sokakta 31 numaralı ev 
de oturan şoför Osman Efendinin 
zevcesi Neyir Hanım evde yokken 
Hatice diğer ismiyle Dilber eve 
girmiştir. Dilber bir çanta içinde 
bulduğu iskarpin ve sair eşyayı a
lıp kaçacağı esnada yakalanmış -
tır. 

dürüldüğünü iddia etti. Essen
ler telaş içinde tahk-ikata başladı
lar ve nihayet eşkiyayı eşkiyanın 

karşılamış olacağını söylediler. 
Zaten getirilen ok üzerinde Roma 
lıların damgası vardı. Essenler 
bunu mülahaza ederek mütecavi -
zin kendilerinden olmadığını ile -
ri sürmüşler, ve nihayet müştekiyi 
koğarak Başkahin Ananosa yahut 
İsterse eşkiyaların sergerdesi olan 
Roma konsülü Albinuse müracaat 
etmesini söylemişlerdi. 

Albinus Essenler aleyhinde vu 
kubulan iddiaya karşı kendilerini 
müdafaa etmelerini istemiş, Es -

senler lsiel biraderle iki murahhas 
daha göndermişler, bunlar Kudüs 
te üç ay tevkif olunmuşlar, niha • 
yet lsiel ile arkadaşlarına (Albi -
nüs) e bir miktar rüşvet verdikle
ri takdirde davanın bertaraf edile 
ceği anlatılmış, fakat Essenler a
dalet istediklerini ve adaleti salın 
alamıyacaklarını söylemişler, bu • 
nun üzerine Roma konsülü bu iş -
ten bir şey çıkmıyacağım anlıya -
rak onları salıvermiş ve tahkikat 
İcrası için bir memur göndereceği
ni söylemişti. Bu memur ancak iki 
ay sonra gelebildi. 

O gün Meryemle sülale Eriha 
yolunda dolaşıyorlardı. Mesih bir 
takım adamların yaklaştıklarını 
görünce ikisi de çölün dikenlikle
ri arasında saklanmak istemişler
se de gelenlerin başında bulunan 
memur atını onlara doğru mah -
muzlamış ve Mcryeme, yunanca 
sormuştu: 

- Affedersiniz hanım! Essen-
kibet üzerine fevkalade heyecana ler nerede ikamet ediyorlar?. 
düıen orta asya Türklern geçen sa - Siz onlara tecavüz maksa • 
yımızda işaret ettiğimiz veçhi le dile mi geliyorsunuz?. 
Çin Türkiyesinin garbın kain Ko - - Hayır! Fakat onlara teca -
mul şehrinde ihtilal çıkarmışlar • vüz sizi niçin ~lakadar ediyor?. 
dır. Komol'lılar elçilerinin katli Yoksa siz de onlardan mısınız?. 
haberini alır almaz Komul hükume Onlardansanız Essenler gözümde 
ti dairesine hücum etmişler ve hü - kıymet kazanacaklar. Çünkü Ku· 
kumette ki Çinli memurları balta düste bana Essenlerin ApoJJoya 
ve ıopaladla katlettikten sonra es- tapan bir takım zahit ve ihtiyar a 
liha depolarına hücum ederek de- damlar olduklarını söylediler. 
poları zapt ve yağma etmişlerdir. 
Bu suretle silahlanmak fırsatını el 
de eden komol Türkleri kendi ara 
larında teşkilat yaptıktan sonra ol 
dukça muntazam kuvvetler halin· 
de şark ve şimal istikametlerinde 
ilerleyerek pek kısa denilebilecek 
bir müddet zarfında Türk ülkesini 
zalim ve cahil Çinliler elinden kur 
tarmışlardır. 

- Ben onların misafiriyim!. 

- Misafiri mi?. Bu adamların 
sizin gibi misafirleri varsa bu yol
culuktan memnun olacağım!. 

- Onlar beni yetiştirdiler! 

- O halde Essenler hakkında 
fikirlerim değişiyor, ve yükseli • 
yor. Onlar sizin gibi güzel bir ha
nımı yetiştirdilerse muhakkak ken 
dileri de kibar ve nazik adamdır
lar. 

Biraz yukarıda verdiğimiz iza • 
hat isyanın çıkmasından Çin hüku 
metinin mes'ul olduğunu anlatma 1 - Onlar hem kibar, hem nazik 
ğa kafidir. Eğer Çin merkezi hüku } adamdırlar. Şuradan biraz ilerler
meti orta asya Türklerinin pek mü j seniz, bunu kendiniz de anlarsı -

tevaziyane olan isteklerini kabul i nız ! 
etse vehele Türk elçilerine hiyanet 1 - Müsaade ederseniz sizi de 
etmemiş olsaydı; harici bir sürü f götüreyim .. 
müşküllerle boy ölçüştüğü şu sıra ı Konuşan memur, yirmi beş ya
larda olsun böyle bir hadise karşı şından fazla olmıyan bir gençti. 
sında kalmış olmazdı. Biz bu yeni Kendisi Romalı bir zahitti. Başın
kardeş cümhuriyete muvaffakıyet da bir miğfer vardı. Saçları sarı, 
ler ve uzun ömürler dileriz. Gele- gözleri kurşuni, ağzı yüzü yakışık 
cek sayımızda bu kardeş cumhuri- lıydı. Halinde, kumanda etmiye a
yetin coğrafi vaziyeti hakkında o· lışık bir asker tavrı vardı. Fakat 
kuyucularımızı tenvir edeceğiz. gülümsediği zaman kalbinin bütün 

f ı· Romalı zabit kendini daha 3 

la tanıtmak istemedi: (le• 
- Müsaade ederseniz arze I . 

yim. Emilin oğlu Markusürn· }. 
binusun zahitlerindenim. Bir sefl~ 
denberi bu memleketteyiın. pa d 
evvel Mısırdaydım. Halihazırb;, 
Essenlerin müttehem oldukları 
suçu tahkikle meşgulüm. Essen • 
1 b. h d' . "ld··--uclefr er, ır ya u ıyı o uı ~ ,. ıı 

ben de katili bulacağım. Lôtf~. 
siz kim olduğunuzu söyler ıtıİ51 

• ? 
nız .. 

Meryem tereddüt etti. Nu oııııll 
yerine cevap verdi: 

- Efendim, anasının ve biİ • 
yük valdesinin hizmetçisi oıdıı: 
ğum gibi kendisinin de hizrnet1''' 
rı olduğum bu hanım.. t 

- Fakat siz anlattığınız J<ed' 
ihtiyar değilysiniz. 

Nu gülümsemiş ve devaJJJ el• 
mişti. 

- Onların ikisi de pek ge~ 
öldüler. Bu hanım Yunanlı - Sıır" 
yeli asilzadelerinden Demtesiıı "' 
zıdır. 

. . . • J 
- Hayrayı ıyı ~c.uu &a.u. 1111 

fe 
evvel oradaydım. Hanımın anı 
babası öldüler mi?. 

- Evet öldüler. Babası anfit~ 
atrda öldü, anası da kızını doi" 
rıırken. 

1 

- Babası fena bir adam JJJ,f 
ki anfiteatrda öldü. , 

- Hayır, fena bir adanı ~e 
ğildi. Yalnız hrristiyandı. 

·ıı· 
- Anladım. HıristiyanlarJJl 1 

•• 

sanlık düşmanı oldukları söyle~. 
yor. Belki yanlıştır. Fakat siı 
sen değil misiniz?. fit 

- Hayır efendim! Biz de bl ti• 
tiyanız. Essenler bizi himaye et 

ler. ıJ''t 
- Çok tehlikeli bir şey! f 

siz devam ediniz! ,.f 
- Hanımın büyük babası ~ 

• cJıı'• 
renin en maruf taciri Benonı JB.Oe 

- Çok iyi tanırım. Fevk" ,. • 
mütaassıp bir yahudidir. ffıı>",.e
nın en zengin tüccarıdır. On°0 ee· 
gane rakibi Umrandır. f akşl diie 
noninin hiçbir evladı yok. file tlloıJ 
• • h • n lO • :nzın anırnınız, yanı onu e~•· 

böyle çölde oturacağına onııtı 
ne gitmiyor. 55ıP 

- Fakat Benoni çok ınulO~ştİ • 
bir yahudidir. Torunuysa .. ~;)(teıı 
y~ndır. Onun için anası 0 daY••'" 
sonra onu burada bulunan ıuıı.ı • 
na getirdim. Size sırrırnııı .nıııt 1 

. r J11Ur • mundan fazla faşetmıyo . f ı 
b·ı· sin1ı· ·ıı - Bana güvene ı ır '"etı 

kat Benoniye ait bütün . ~e J-lııııı· 
zayi olması yazık değil ın• • • 
mm adı ne?. 

-Meryem. 
- Ne güzel isim! 
Essenlerin köyü 

Zabit sordu: d'r"· 
1 • " 

- Şu büyük bina .n~ toPı,.ıı 
E b .. ··klerının - ssen uyu 

dıkları yer! " ,,,. 
- Ya şu bina! tgi}lıııt , 

- Bu da bizim ikaJlle eYe bıJ 
d 

.. ı babç 
- Ben e guze · tiJ11· 

h . etJ1l1f ,.,. karak bunu ta mın _.,., y..-
ocvw·· 



lstanbulsporl~ Beykoz 
gene karşı lcarşıya 

s lstanbulspor takımı 
ttl:e c~a, Apollon takımının \ takımı gene karşı karşıya getirmiş 
tdiJ .'1 .dolayısiyle lig maçı tehir bulunuyor. ... A 

\<:, llııttır Bun k b'l K d k" Şild maçlarında maglup olan 
'lltl" • a mu a ı a ı o- . . 
,,. '-ı:ı F enerb h d d 'ld takım tasfiyeye uğradığı ıçın bu 
~a .. 1 a çe ata m a şı h ı· h )' 1 "' d "' ltın d maçın ay ı araret ı o acagın a 

,., a evam olunacaktır. .. h tm' 
ı. '"'Un şup e e ıyoruz. 

ıt~ fıta a. &Ünü kar§ılaıacak takım- Ayni sahada T opkapı ile Altın· 
~d nbulsporla Beykoz takım- ordu takımları da lig maçı için kar 
~~li ~·ki lali her defa çok hara - ordu takımları da lig maçı için 

lt tekilde karşılaşan bu iki karşılaşacaklardır. 

Döğüşlü maç hakkında 
karar verildi 

ten ·-----
'11!1 tilt er-bahçe • Vefa takımları - ittifakla verilen karara göre 
~el~ tna..çında çıkan gürültülü Zeki ve Saim Beyler Fener • Vefa 
lana.il tn~lnın. Geçen hafta top - !İlt maçında oynamıyacaklar, Ze
"erilen ~~ futbol heyetinin de ki bey on Saim bey yedi lira ceza 
diiğÜnü enı raporunu eksik gör verecekler, Vefadan Namık beyi 
tt hllt Yaınıııtık. yazıldığına gö yumruklıyarak bayılmasına se -
~et'!lı. enı taPorunu tamamlıyarak bebiyet verdiği raporda işaret edi· 
' l§ \' h 1 ~da b e eyet de son toplanma· len Fenerli Cevat bey de şi t ma • 
~ ~ raporu tetkik ederek bir çında oynamıyacak ve on lira ce· 

lilk ağlamıştır. za verecektir. 

)' Fe ~ ıon raporunda kavga- Kavgaya iştirak eden diğer Fe-
~l'i l\erbahçe takımından Zeki nerli ve Vefalı oyuncular da be!eİ' 
ı:. rı •ebeb' t d'.... • b lira para cezasile tecziye edilmiş-
~~·11\_ ıye ver ıgını, unun 
l ·~ V lerdir. 
"t)j ef alı Saim beyin Zeki 
~ rı '-Ya... Kavga dolayıaile bitirilemiyen 
d'iın . gını tutarak yere yuvar- maçın eksik kalan kısmı yeni bir 

ıı~cu; l§aretten sonra alakadar hakemin idaresinde tamamlana • '-i .. · .a.r hakkında ceza veril - ak 1 1 hak d "''l l" c , gürü tü Ü marın emi e, 
...., ""Ctnittir. 3' 

· ":Ulh kavganın müsebbiplerini sahada 
•tt~ ol heyeti, reia Zeki beyin cezalandırmadığı için bu sene lig 
ltıh' etıned' ... ı · · ıt etın· . ıgı cesede cezaları ve şılt maçlarının sonuna kadar hır lVt ~·· daha hakemlik etmiyccektir. 

l llhafızgücü bisikletçi -
eri şehrimize geliyor 

Ada nada 
.Maçlar 

Hususi Adana muhabirimiz ya
zıyor: 

Bu hafta şehir stayomunda bi
rinciliğe namzet askeri idman yur 
du ile T orosspor arasında bir 
maç yapıldı. Ordu mensubini ve si 
villerle tribün ve saha tamamen 
dolmu,tu. Askerler Çukurova şam 
piyonu Mersinlileri yendikten son 
ra ihmal edilir bir kuvvet olma • 
dıkyarını ispat etmişlerdi. T oros -
lular da Seyhan sporu sıfıra karşı 
üçle mağlup eyledikleri için hatı
rı sayılır bir kuvvet manzarası 
gösteriyorlardı. 

Oyuna saat 16,25 te başlandı. 
Askerler, T oroalularm akınını ko· 
layhkla durdurdular. Ve mukabil 
hücuma geçtiler. Oyunun on beşin 
ci dakikasında T oroslular muhak· 
kak bir sayı kaçırdılar. On dakika 
sonra bunu telafi ettiler. Askerler 
biraz mütereddit gibi göründüleT, 
sonradan kendilerini topladılar. 

Hücumlarını sıklaştırdılar ve 
haftayimm sonuna doğru da iki 
sayı yapmıya muvaffak oldular. 
Birinci devre 2 - 1 askerlerin le
hine bitmişti. ikinci haftaymda as 
kerler biraz daha enerjik oynadı -
lar ce oyunu 5 - 2 gibi bir neti • 
ceyle bitirdiler. T orosluların can • 
la başla oynadıklarını söylemek · 
lazımdır. Her iki takımın da sayı 
fırsatları kaçırdıkları zikreylemek 
isterim. 

Önümüzdeki cuma günü lik 
maçları bitecektir. Son olarak as· 
keri yurtla Mersin idman yurdu 
karşılaşacaktır. Askerler berabere 
kaldıkları takdirde şampiyonluğu 
gene kazanmış olacaklardır. 

Geçen ~afta Meruinde Adana 
ve Mersin idman yurtları karşılaş 
tılar, oyun neticesiz kaldı. Buna 
da sebep Mersinlilerin fazla gü • 
rültü yapmaları, Adanalıların da 
hakemin yok yere ceza vererek 
kendilerini mağlup çıkarmak iste • 
diğini ileri sürerek sahayı terket • 
mck mecburiyetinde kalmalarıdır. 
Mersinli seyircilerden bir kısmı
nın oyunculara karşı söyledikleri 
bazı sözlerin çok ağır olduğunu id 
dia edenler çoktur. 

iki vilayet gazeteleri biribirile 
münakaşa etmekte ve biribirlerini 
haklı çıkarmıya çalışmaktadırlar. 

Hadisenin müsebbiplerine e -
' f endiler yaptığınız ayıptır, demek 

lazımdır. 
Eski oyuncu 

Güreş- Boks 
GilrC!J \'e Boka Jıeyctlndt>n : 

9-6-ı933 cuma ı;UnU C. H . F. sı Beyoğ
lu kaza mcrkczlndel•i rnmtaku idman ııalo • 
nunda tecrübesiz güreşçiler ıırasmda bir teş
vik müsabakası yııpılamıktır. Tartı 18 wn 
14 c kadar dı•\·am cdccım ve müsabaka tam 
saat U,80 d~ ab,ııyacalctır. 

Ayni glinde B:ılknn !inmplyonlarınm şaha
detnnmelı-rl ve Mn<"ar talmniyle gUr~ yapan 
gUre~Uerln 1933 11enl'11l nııntaka blrincile • 
rlnln madalya ve ıtnhadetnamclt>.rl tevz.I edi
lecektir. Ll~nı11 olmıyanlur müsabakaya gi
remezler , 

on altısında şehrimize gelecekler 
ve büyük merasimle karşılanacak-

~.... lardır. 
ilfı~AU Karşılama merasimi F enerbah· 

l~~aı cU bisiklet takımı geCjen seneki seyahatinde çe stadında yapılacaktır, Mmtaka 
~., d,h~·~ olduğu gibi, mem - kaaına mensup Muhafız gücü bi- riyaseti bütün klüpleri.mizin ayın 
-.'ff ~eh~~ .. e uzun bir seyahata sikletçileri Boyabattan sonra U - on altıncı günü sabahı Fener ata-

~et~tun merhaleleri mu - zunköprüye hareket etmişlerdir. dında bulunmalarını bildirmekte-
e alan Ankara mınta • Kıymetli bisikletçiler bu ayın l dir. 
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Apollon - Beşiktaş 
Bugün gelecek Yunan takımı 

Cumaya ilk maçını yapacak 
Yunanistamn kuvvetli takım • I en sayılı Yunan takımları arasın· 

larından "Apollon,, un iki maç yap da olduğunu pek ala gösterecek 
mak üzere ıehrimize geleceklerini misallerdir. 
haber vermiştilC. Apollon takımı 
bugün lstanbula varını§ olacaktır. 
lzmire bir iki seyahat yapan bu 
takım lstanbula hiç gelmemişti. 
Bu itibarla Yunan futbolcüleri ev· 
vela bu cihetten merak ve alaka 
uyandırmışlardır. Sonra çoktan 
beri sahalarımızda ecnebi takımla 
rile temas edilmediği için futbol 
mevsiminin lig maçlarının sonuna 
yaklaştığı bu sırada bu temas spor 
meraklılarını daha ziyade mem • 
nun etmiştir. 

İzmir seyahatinde fevkalade 
sayılacak bir netice almış olmama 

"Apollon,, takımı yerli maçlar
da olduğu kadar ecnebilerle te • 
masta da muvaffakıyetli neticeler 

almıı mesela profesyonel Avus • 
turya Vacher takımile 1 - 1 be • 

0

rabere kalmış, Futbol klup Vien 
takımına 2 - 1 yenilmif, Beog • 

radski ye keza 1 - 2 yenilmiş, 

Moravska Slavya takımını da 3 ·2 
yenmiye muvaffak olmuıtur. 

işte bu takımı önümüzdeki cu
ma günü Taksimde Betiktaf takı· 
mımızın karşısında göreceğiz. Be
tikta§ bugün latanbulun en kuv • 

Yunanhların Apollon takımı 

sına rağmen Yunan takımının Yu· 1 vetli iki takımmdan birisidir. Sağ 
nanistanda iyi ve kuvvetli bir mev lamlığı itibarile hiçbir takımımız 
kii vardır. Mesela son sene içinde kendisine eş olacak vaziyette de • 
Olimpiyakosla üç. defa karşılaş • ğeldir. Bu itibarla cuma maçının 
mış, birisinde O - 2 mağlup ol • bir hayli heyecanlı geçeceğini tah 
muş, ikincisinde 2 - 1 galip gel • min etmek fazla bir iş değildir. 
miş, üçüncüsünde O - O berabere Beyaz siyahlılara güzel bir oyun, 
kalmıştır. Enosisle iki defa karşı • güzel bir netice temenni ediyoruz. 
laşmış birincisinde 2 - 2 berabere Apollon takımı ikinci maçını 
kalmış, ikincisinde 2 - O galip pazara Galataaarayla yapacaktır. 
gelmiştir. Panatinaikosla iki defa Galatasaray takımı lig mçlarının 
karşılaşmıı birincisinde 2 - 2 i • birinci devresindeki vaziyetinde 
kincisinde 1 - 1 berabere kalmış- değildir. Böyle olduğunu da son 
tır. Etnikosla da iki defa karşıla- F enerbahçe maçında pek ala gös • 
şan "Apollon,, birincisinde O - O termişlir. Bu itibarla sarı. kırmızı. 
berabere kalmasına rağmen ikin • lıların da güzel bir oyunla yüzümü 
cisinde rakibini 4 - O yenmiştir. zü güldüreceklerini kuvvetle talı • 
Bu rakamlar "Apollon,, takımının min ediyoruz. 

lzmir sporcuları 
Geçen hafta lzmirspor takımı 

Galatasaraylıların 
atletizm. bayramı 

l'nwr gUnU saat Uçt~ Taksim ıstad\'O • 
futbolcuları 54 kişilik bir kafile • munda Gtılııtmı:ırny nUetızm bayramı ya~ıln-
halinde Bergamaya gitmişlerdir. caıı:tır. Gnlatasnrny izcileri, ml'lctt>pten s tnd

yomu lmdnr yUrUyoocklcr \ 0e 6t:ıdyomdn bir 
g(!flt re mi yupacnklnrdır • lzmirli sporcuları karşılıyan 

Bergama gençleri, kendilerini klüp 
lerinde misafir etmişler, bir öğle 
ziyafeti vermişler, sonra da Berga 
madaki tarihi harabeleri gezdir • 
mişlerdir. 

Öğleden sonra saat on altıda 
istiklal meydanındaki futbol saha 
sında Bergamanın Y eşiloba genç
leri le lzmirapor B. takımı arasın • 
da mukarrer futbol maçı yapılmış· 
tır. lzmirspor B takımı ikinci ta • 
kım kadrosundan teşekkül etmiş· 

ti. Yalnız birinci takımdan müda
fi Zihni ile oyunun ikinci devre -
sinde küçük Reşat da takımda yer 

almışlardı. Oyun çok samimi bir 
hava içinde heyecanlı bir surette 
geçmiştir. iki taraf da birer golle 

Stııdyomd:ı muhtl'llf koşular yapılncıılı: • 
tır. L\llisab:ıknlara 40 ntlt't ~lreccktlr. Bny ·• 
ramn F<'ncr!ı:ıhçe YC l'na Jl:ıyrak t.ıılmnla • 
rı da müsnhııka yapmak llı;erc davet t>dll • 
nıi;,krdlr • 

berabere kalmışlardır. 

Fut bol oynanan saha 60 metre 
uzunluğunda ve 40 metre genişli· 

ğinde gayri nizami biT sahadır. 

Etrafı taşlıktır. 

Bergama takımının iki müda • 

fii çok muvaffakıyetli bir oyun 
oynamışlardır. 

Yolda Reşadiye ve Aliağa çift 
liğinde bir ıaüddet kalcı!l lzmir 
sporlular ora halkmnı misafirper • 
verliklerinden çok memnun kal • 
mıılardır. 



HİKAYE ........................................................ 
························································ 

Katır Kuyruğu 

Ahmet Yakaza Bey, kahvesin
den tüten dumanları genzine dol
durdu. Doya doya kokladı, büyük 
bir haz duymuş gibi gözlerini aç
tı, burnunu uzattı .. Gözlüğü kay
dı, fincana, kahvenin içine düştü. 

Ahmet Y akaza Bey fincanı 
gözlerine yaklaştırdı, gözlüğünü 
itinayla çekip çıkardı. 

Yatak odasından ince, tiz bir 
ses duyuldu: 

- Ahmet hala mı buradasın?. 
Bir saattir evin içinde dolaşıp du
ruyorsun ... İşin yoksa bekle, ki 
maaşını arttırsınlar ... işe girdin gi 
reli m aşın artacak diye bekliyor
sun; bu gidişle daha çok bekler • 
sin! ... Bu ay gene benim altın sa
atle roza yüzük emniyet sandığı • 
m boylıyacak .. Katır kuyruğu gibi 
bir adamsın ... Ne uzanırsın, ne kı
salırsın. Katır kuyruğusun vesse -
Him!. 

Ahmet Yakaza zahmet edip o
muz bile ııilkmedi. Fakat karısı sö 
zü uzatacağı için, yerinden kalktı, 
kahvesini höpürdetti. Şapkasını 
kaptı, sokağa fırladı. 

Daireye yarım &ant geç ltaldı .• 
Dairenin küçük hademesi ka -

pının önünde duruyordu. Çocuk 
Ahmet Y kazayı görünce: 

- Kntrr kuyruğu sökün etti! 
diye mırıldandı. 

Ahmet Yakaza kıpkırmızı ol • 
du. Filvnki bazı arkadaşları ona 
katır kuyruğu derlerdi; derlerdi 
ama, bu lakap bugüne kadar ha -
demelerin ağzına düşmemişti ... 
Çocuğun suratına, avuç. dolusu bir 
tokat aşketti, bu öylesine bir to -
kattı, ki çocuğun pembe teni mo -
rardı. 

Bu manzarayı gören bir iki me
mur, şaşalayıp dona kaldılar. 

O sün, Ahmet Y akaza kaşları 
çalık çalıştı. Arkadaşlarının şaka

larına terslendi. Nihayet memur -
hır, katır kuyruğu sözünü ağızla -
rrna almadılar. Senelerden beri 
ilk defa, Ahmet Y akaza hüviyeti
ne kavuştu. 

Saat onda, yavaşça kapı açıldı. 
Bir saattir, yanıp kavrulmıya 

yüz tutan bir et parçasının önün -

de, Ahmedin karısı kuduruyordu. 
Kocasını görünce yerinden fırla -
dı .. Fakat Ahmedin çatık kaşları 
hamlesini kesti. 

Ahmet Yakaza bir kayık taba
i: yakalayıp yere fırlattı. Sonra 
bir kase kırdı, çatal bıçakları ha
va~·a savurdu ... Karısı korkudan 
geriledı. Ahmet gürledi: 

- Ben katır kuyruğu değilim! 
-Evet ama .. 
- Sus!. .. Laf istemem!.. Ben 

katır kuyruğu değilim anlıyor mu 
sun?. Beni iyi dinle ... Eğer bir da

Nakleden: Selami İzzet 
Kaıadar paraları .ayıyordu ... Tam 
fırsatı gözledim ve tam zamanın -
da üzerine atıldım, küçük demir 
kasayı kaptım.. Biraz evvel, bu 
küçük kasaya binlerce lira koy • 
muttu. itte kasa .. 

Yere bıraktığı küçük demir 
çekmeceyi gösterdi ve devam et -
ti: 

- Kimse görmedi. Benden kim 
se şüphe edemez. Artık aaatinle ro 
za yüzüğünü emniyet sandığına 

götürmiyeceksin... işte bu kadar. 
Karısı, biribirine zıt bin bir 

hissiyatla mücadele ediyordu. Bir 
denbire kocasına hayran oldu ve 
boynuna sarıldı. Ahmet Y akaza 
bambaşka, yepyeni bir adam ol • 
muştu. 

Ahmet, karısını göğsüne bastır· 
dı. Karısı öyle heyecanlıydı, ki ko
casının leş gibi rakı koktuğunu 

duymadı .. Ahmet "( akaza ayakta 
güç duruyordu. Bulut gibi sarhoı· 
tu. 

Saat altıdan sekize kadar, dai
reyle yanıbaşlarındaki küçük bir 

meyhane arasında mekik doku • 
muş, kafayı adamakıllı çekmişti ... 
Bu müthi§ maceraya ancak bu su
retle atılmış ve bu iti rakının ver
diği kuvvetle başarmıştı. 

Birdenbire kapı açıldı. Karı 

koca korkuyla gerilediler. 
Dairenin kasadarı gelmişti: 
- Affedersiniz, kapıyı açık 

buldum .. 
Ahmede doğru yürüdü. Ahmet 

korkudan ürperdi. Fakat kasadar, 
Ahmed in elini sıktı: 

- Siz bir kahramansınız! 
Sonra karısına döndü: 
- Kocanız dairenin parasını 

kurtardı. Geç vakit hesap yapıyor· 
dum. Daireye azılı bir hırsız gir • 
mis, beni gözlüyormuş. Üzerime 
atıldı. Küçük çekmeceyi kaptı .. 
Tam bu esnada kocanız geldi. Hır 
sızın gırtlağına sarıldı. Elinden 
çehmeceyi aldı.. Belki hırsızın 
başka arkadagları da vardır diye, 
çekmeceyle kaçtı. Paraları kurta~ 
dı .. Çok teşekkür ederim. Bu kah
ramanlığınızı müdiriyete bildirece 
ğim .. Eh, müsaadenizle çekmece -
mi alıp gidiyorum. 

Dediği gibi yaptı. 
Ahmet Yakaza ayıldı. Mırıldan 

dı: 

- Farkına varmamışım.. Ka • 
saclar diye hırsıza :ısaldırmışım ... 
Çekmeceyi onun elinden almışım. 

Bir kanapeyc çöktü. Karısına 
baktı. Karısı muhakkar bakışlarla 
kocasını süzüyordu. Nihayet o -
muzlarını silkti, dudaklarını büz -
dü: . 

- Enayi! dedi. 
O günden som:a, Katır kuyru • 

ğu yerine Ahmet Y a:kazaya enayi 
demiye başladılar. Ahmedin bu iş 
te yegane kazancı bu oldu. 

ha ağzından bu sözü duyarsam, ----------------..:=;.........;;;;;;;.;== 
dudaklarım yırtarım, dilini kese- Ahmet Haşim İçin 
rim, dişlerini kırarım ... Gebeı'tirim 
tıeni !. .. Anladın mı?. 

- Anladım ... anladım .. 
-- Öyleyse dinle, bak ne yap -

Gençlik yarın bir ihtifal 
yapacak 

lstanbuldo.lti yüksek tahsil tale
besi büyük edip Ahmet Haşim için 
bir ihtifal tertip etmeğe karar ver· 
mi~lerdir. 

tım .. Ben, beceriksiz, elinden hiç 
bir iş gelmiyen ben .. Katır kuyru· 
ğu dediğin ben, haydutluk ettim .. 
Eğer mutlaka bir lakap takmak 
istiyorsn:ı, bana "haydut,, de. 

Milli Türk talebe birliğinin tc -
sebbüsiyle tertip edilen bu ihtifal 
yarın akşam aaat on sekizde Da -

rülfünun konferans salonunda ya
pılacaktır. lhtifalin programı bu -

saklandım .. gün tesbit edilecektir. 

Karısı şaşalamıştr: 

- Eyvah, herif çıldırdı! diye 
mırıldandı. 

- Gece, dairede 

lngilterede, 1932 senesi son al
tı ayı zarfında vub."U bulan yol ka
zalarının tam bir istatistiği yapıl • 
mıştır. İstatistiğe tramvay ka -
zaları dahil edilmemiştir. 

3.029 kaza tetkik edilmiş ve bu 
3.029 kaza da 3.129 kişinin öldü -
ğü tesbit edilmittir. Bu 3.029 ka
zanın sebebi dikkatsizliktir. 

Yüzde 85,7 si dikkatsizlikten i
leri gelmiştir. Bu kazaların önüne 
geçmek için seyrüsefer nizamatı -
nı şiddetlendirmek kafi değildir . 
Bu umumi terbiye meselesidir. U
mu.mi terbiyeye dikkat etmek ve 
seviyeyi yükseltmek lazımdır. 

Kazalarda, atlı arabaları bir ta
rafa bırakalım. Bu 3.029 kazanın 
yalnız 5 ini arabalar yapmıştır. 

Nakliye vasıtalarını idare eden· 
lerin kabahati nedir?. 

Otomobil kullananların kabaha· 
ti lüzumundan fazla hızlı gitmek
tir. Dikkatsizlikten ve solu takip 
etmemektir • 

Yayalara gelince; onların kaba
hatleri ihtiyatsızlıktır. Dalgındır -
lar, fikren meşguldürler. Birden -
bire kaldırımdan inerler, hızla ge· 
len bir otc.mobilin önünden geç • 
mek isterler. 

Geçip geçmemekte tereddütte 
kalırlar, duralarla, gerilerler, iler
lerler, şoförleri şaşırtırlar ve feci 
bir kaazay sebebiyet verirler. 

Onları ister kabahatli telakki 
edelim, ister etmiyelim, her halde 
yol kazalarının yarısına sebebiyet 
verenler yayalardır. 

Kazaların dörtte birini motosik
letler, altıda birini de bisikletler 
yaparlar. Diğer kaza kurbanları 

şoförlerdir. Buna da sebep gene 
dikkatsizlik ve seyrüsefer talimat
namelerine riayetsizliktir. 

Şoförlerin bir çoğu, mütema<li • 
yen korne çalarak, kazanın önü • 
ne geçebileceklerini zannederler 
ve dönüm noktalarından yavatla -
mazlar. Kazaların yüzde kırkı cnd 
delerde, yüzde yirmisi dönüm nok
talo..-ında vukua ge?ir. 

Şu noktayı da kaydedelim. Ka
·.mla~ m yüzde 89 u. fazla kalabalık 
olmıyan yollarda vukua. gelmittir. 

Yolların kalabalık olmaması §Oför
leri hızlı gitmek cesaretini veriyor 
ve bu yüzden kaza çıkıyor. 

Dikkatsizliğin yanında, fena te
sadüflerin de yeri vardır. Otomo -
billerin bozukluğu kazaların yüz
de 5,4 ünü teşkil eder. 

Kazaların yüzde 2,5 yolların 

bozukluğundan çıknııttır. Muhte • 

lif, garip ve beklenilmiyen bir ta
kım şeyler de kazaların yüzde 
5,6 mı teşkil eder. 

Şayanı dikke.t bir cihet vardır . 
Kazaların çoğu haf ta sonuna te -
&adüf eder. 

Yorgunluk dikkat hassalarını 
azaltır. Cumartesi günü matem 
günüdür. Vasati 23 ki§i ölür. Cu
ma günü 18, diğer günler 16 kiti 
kazaya uğrar .. 

En tehlikeli saat gurup saatleri
dir. Lambaların henüz yakılmağa 
başlandığı saatler bazı haftalarda 
çok tehlikelidir. Noeli takip eden 
hafta içinde günde 20 ki§i ölm\i§· 
tür. Banka tatilleri esnasında da 

ROMA, 6 (A. A.) - Romada 
bulunduğu müddet esnasında A -
vuıturya başvekili M. Dolfusa l • 
talya hükumetin öteki devletler 
tarafından ~ıkarılan müşkülat hal 
!olunur olmaz, istikrazın kendi his 
sesine düşen kısmını vermeğe ha
zır olduğuna dair teminat vermiş
tir. 

T ediyat bankası 
BAL, 6 (A. A.) - Beynelmilel 

tediyat bankası idare mecfüıi dün 
mutat içtimaını yapmış, son ayın 

bilançosunu, banka tarafından 

Y oung istikrazı faizleri tediyesi 
meselesinde hiaaedarlar hukuku -
nun müdafaası için alınmış olan 
tedbirleri tetkik etmiştir. 

Meclis, Londra konferansına 

bankanın resmi mümessili 9larak 
M. Leon Fraseri tayin etmittir. 

M. Fraser, bankanın bilhassa 
para meselesine taallUk eden ve 
konferans münasebetile bir ç.ok 
kereler tekrar edilmit bulunan 
drektiflerin temin edilmesi için, 
M. Beneduce ltalya, M. Bachman 
(laviçre) gibi banka meclisi idare 
azası olup ayni zamanda da hükU
met murahhası olarak konferansa 
ittirak eden zevatla daimi temas 
halinde bulunacaktır. 

Bir Fransız ihtilalcisi 
için abide .. 

ALBI, 6 (A. A.) - Maarif 
müsteıarı M. Ducod, Jean Jaure • 
sin hatırasını ebedilettirmek için 
dikilen abidenin açılış resminde 

söylediği nutukta büyük bir par • 
lamento adamı olan Jean Jaures· 
in hitabet husugundaki kuvvetli 
kabiliyetini hatırlatmıt ve demit -
tir ki: 

"Edebi ilimlere derin bir vuku

fu olan, insanlık alemine büyük 

bir muhabbet besliyen demokrat 

edileceklerdir. 

Tiren kazası .
11
ttl' 

NANT, 6 (A. A.) - htıt<tJS' 
hakiminin trenin yoldan ~~.,ı 
yerde yaptığı tahkikat ve t~ deJıl 
makinistin mes'uliyetine daır 
ler göslermc!ctedir. 

• 

Amerika şimendiferi~!~ 
VAŞiNGTON, 6 (A. J.. f~· 

M.. ·11 ı· . tar" umessı er mec ısı, ayan ti' 
dan 27 mayısta kabul edilel1 tef 

d. o 
mendiferlerin müşterek or 111 t~r 
tibi denilen kanun layihasıJ1l 
dik etmiştir. -----İktısat konferansı ~· 

ŞERBURG, 6 (A. A.).,,.... f' 
Koo, dün yanında kendisile ;fi' 
ki mesai edecek olan Mo fi ıe~ 
Londra ve Paristeki Çin se t ıt' 
olduğu halde dünya iktısat ~o t<f 

fer ansına gitmek üzere AvrııP' 
puru ile hareket etmiştir. f:iı1"' 

Ayni vapurda Arjantin, h_. • 
tör, Polonya ve Japon ınurıı~f'P' 
ları da vardı. Hepsi, dün 
Suthamptona çılrmışlardır. Jr' 

PARIS, 6 (A. A.) - ı.oııb', 
iktısat konferansına giden ~eıı1,t1 
tında hariciye ve maliye nllı .,~ 
olan Yunan heyeti murahb' ~( 
dün öğleden sonra Paristetı ' 
rck Londraya ,.,.itı iştir. 

Gene eski kavg~ ~ile/ 
SILMA, 6 ( A. A.) - J-lı~"'t 

ile müslümanlar arasında ~ı' 
hükumetinin Sallerp köyiin~e ~iti' 
kan ve 4 ki§inin ölümüne, 1 ~-~ 
nin yaralanmasına sebep oJşl'l ;i 
lı ihtilafı bastırmak üzere 

8 

Jean Jaures ayni zamanda büyük 
bir vatanpe~erdi. sevkedilmiş_ti_r_. ---

Fransa - Belçik~ bi' Jaures'i cümhuriyeti kuranlar -
dan biri olarak anmak icap eder. 

Amerikada tasarruf 
NEVYORK, 6 (A. A.) - As

sociated Pre!Ss'in Vatingtondan öğ 
rendiğine göre, sivil ve askeri me-

murları azaltmadan tasarruf ya • 
pabilmek için sahil ve kara iatas· 

yonlarmda ayın 25 inden itibaren 
beş günlük hafta usulü tatbik edi
lecektir. 

Fransa - İsviçre 
BERN, 6 (A. A.) - Fransa se

firi, Fransa - laviçre ticaret mua
hedesinin feshini tebliğ ederken, 
Fransa hükumetinin, muahedesi • 
:nin bitmesinden evvel geçecek o • 
lan alb ay za.rf mda iki memleke
tin ticari münaıebatmı tanzim için 
müzakeı·ata girmeğe ha.zır oldu • 
ğunu bildirmiıtir. 

her gün 19 ki§İ ölmüttür. 
Yayalar için en tehlikeli yaş; 

çocukluk ve ihtiyarlıktır. Ölenlerin 
yüzde 80 ni ya elliyi aıkın ya on 
yatını afmamıı olanlardır. 10-
15 yaşı, en tehlikesiz yafhr . 

1 ) Jt• . .e PARS, 6 (A. A. - rıeı· 
ı,e 

kaynaktan alınan bazı he. t jll' 

göre Fransız - Belçika ti~r:el•; 
lafını tadil edecek bir ınu1':1İııi' 
nin pek yakında hakikat şe 

ması muhtemeldir. ,t 
talit11 Alman murahhası 

bekliyor •" "'' 
Roma, 6 ( A.A.) - j\lJJı sıı' jıl' 

vekili M. Hitler bugün ak~ pd•; 
dar Berlinde bulunnıı~a~ ııı• '-' 
Alman elçisi dörtler ı:nı~ fıtld~ 
çekmek için, hükumeti t.ı•Jetı'/. ' 

· ·ı · · bek mezunıyet verı mesını 
1 . o' tedir. ,Jıtıll 

Eğer erkence ve taJJl; 0~ 
müsait bir cevap geleC cet•b'1l, 
M. Munsolini bu AIIllaJ1 'r sıı&i-'., 
- herici işler hakkında 1:, ı:;,. 
kere yapılmakta olan a~" 
meclisine bildirecek ve ııı 
yi kapatacaktır. 

--.... --.. lf' 
Siyonist reısı Sif~ıe 

Danzig, 6 (A.A.) - ısıiid / 
teıkilatı reisi ve üç af~ 1~ 
tatil edilmiş olan ınute ~""~ 
t5inin muharriri Dold0~Jlf"" 
Fili:stine gidip orad• ııt• 
üzere Danzigten ayrılrıı•f 
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iki .. 
fUpheli adam tara .. 
fından ··ıd ·· ··ıd · · 

8ir k .. o uru \ ., 
llrhlne~ itin evvel Orhangazi -
tlııı hid~ Yo~unda vukua gelen ıoy 
•eı l ııeaı faillerinin bir an ev· 

e e g •• 
}tliıı· eçırılnıesi için Bursa vila 

•n b··t .. 
}\pt1ı; u un kaza ve köylere 
1. ır.I lebl" ~ .._ >'tb ıgat üzerine her taraf-
~ltt "ancdara karşı büyük bir a· 
b~ı,~ teyakkuz gösteriJ.meğe 
l~tn h 'f, köylüler hudutlarına 
l~hit her Yabancının hüviyetini 
•i~et a-··Uıuıunda büyük bir hassa· 

"'oıterrn ... b l l d ,\}' ege at amıt ar ır. 

c~•,,.~ına çiftliği korucusu köy 

t~l'İirıce ~~. g:çen iki yabancı ıahıs 
lıııı le U\'ıyetlerini anlamk iste
t~~ tndilerini ihtiyar heyetine 
d l'lnek ·· 
1 

t.tı k\U' u:ıere iken korucu, elin 
111~ tulan şakilerden biri tara -
~ taba.ne k ·ı ··ıd·· ~Utt·· a urıunu ı e o u -
lilı ur. liad' · ·· k" k tr r· ıseyı mutea ıp a-

b tra.r etnı. l . 
l Qİr k 1§ erdır. 
~l'tıcuıa.ç •aat ıonra Limbos köyü 
} •e .. ~rlından biri de ayni ~kil· 
11a.._ "8 eb· "h "'Q]lr t 1 1 tima) gene ayni a -
~ltı ar af ından tabancayla ağ

" l'a.rala llt I lllllıştır . 
Cl 1 k 
İn orucu memleket hasta -

11 e llakledilmiıtir. 
~ l:Vdut) 

iki gözü görmiyen 
bir zavallıyı bir 
bekçi öldürdü 

Adana Şahinoğlu Kilise köyü ci 
varında bir tarlada bekçi bulunan 
Osman diğer adı Reşit t~rladan ıa 
man sapı almak üzere gelen iki gö 
zü görmez. Hasan İsminde zaval
lı bir adamı Rus mavzeriyle öldür-
m'jştür. 

Kör Hasanın bir inek ve bir ökü 
zü vardır. Bunlara civardaki çifçi
lerin işlerini görerek çoluk çocu • 
ğunun maişetlerini temin etmekte 
dir. Bu adam evvelki gün Kilavur 
köyüne beş dakika mesafede bulu 
nan kimyager Mustafa Rif at Beyin 
tarlasından biraz ba~ almak üze 
re geliyor. Orada bekçi bulunan 
Reşit bu zavallı amanın tam yanı 
na üc metro yaklaşmasını mütea • 
kip Rus mazerini kafaıına bo§altı 
yor. 

Cümhuriyet müddei umumi mu 
avini Halit, bölük kumandanı yüz 
başı Aziz ve belediye doktoru Ce· 

mil Beyler cinayet yerine gitmişler 
ve yakalanan katil adliyeye teslim 
edilmiştir. 

•"etle .. ~rın yakalancakları 

~11 () hurnıt edilmektedir. Bun • 9 senelik karısını kesmiş 
~.. t &.neli yolu soyguncula • 
~ "tı b• 
d filld ır grup olduğu zannedil • 
t)l.ttı en takibata ehemmiyetle 

edilrnekt d" 
~ e ır. 

~~, h . . 
lQ tii aydut yakalandı 

Malatyada, bir cinayet olmuf, yu 

kan bağlar köyünde Ahmet oğlu 
küpeli Hasan Şerife ismindeki ka
rısını öldürmüştür. Cinayetin sebe 
bi geçimsizliktir. Şerife 9 senelik 
kocasını sefalet yüzünden bırakıp 

~ .... tı ~""~1 l ·. Oyijnü b Orhangazinin Man· k<tçmak iatemİf, Hasan da üç çocu 
;4~ :Va.kat a~n silahlı §akilerden ğu ile terkedileceğini anlar anla • 
~ttltjldi, 8CUıarak bugün vilayete maz ıinirlenerek Şerifenin arka • 
d·li!-'cl!i .. Unlardan birinin Kara· r.ından ko§muf, yetişince yere ya· 

1~rj .. ·' Uç Un ün Y eni•ehirli bir tırmı• rast gele bıçaklamıya başla 
,,ı... . ..ın d ı ~ , ~ -
~Hır. e %niklı olduğu anla • mı§tır. Şerife ölmü§ Hasan kaçmıt-

~ı .........___ tır. 

it' lise talebesi bir kurşunla kalbinden 
Vuruldu, bir köpek 20 kişiyi ısırdı 

~~~~P'. 4 (Huauıi) -ı yatlarile sonsuz tüneğine yahni • 
it Ölü Kunu Antepte çok acık-, mıthr. 
liae nı hadisesi olmuştur. 1 

~ ta.leh · 
b,,· t[end· :_sınden Haleftili Meh 
~•l'iıı 1 

oglu Muhittin Ef, ıa • 
~~İle llıe~~t Yedide birkaç arka
~· h\tl~a he gelmek üzere Ga-

1.l- ~ tında 
> l.tttunı n reçerken, serseri 
f ~c hk a kalbinden vurularak 
IQQ tlını, 
~ ~n keyt· Ye arkadaılan tara -
d·t~~I> 'd 

1
Yet derhal yakındaki 

~Ut..· ı &.res· . 
' "''ite d ıne Ve zabıtaya bıl-
~, larıel'e k e 2avallı Muhittin Ef ., 

d~ henı~~~rnuya vakit kal • 
~· ~'btt n °Iınüttür. 
İltttı. l "e ad)' ~itt· n Ö'" • 1Yece yapılan tah-

~ı· 1rı t.-t grenıldiğine aöre Mu -
h ~rendi · .. 0 

' 

'tı~l"a.rınınYı oldüren kurtun Ga 
~h.. t ~kı· tenubundaki tepede 
ı ·'Q\t 1 

1Yen ·· 
~~ t tr1 t guınrük muhafaza 
·,,•• ltı(lfl ~af ından kaçakçılara 
~ lie.c1 A.kk~rtunlardan biriıi • 

il) 'dl &f, Fehmi ve Ali 
~ lıt al'lndak· b 
ın .. r •lriJ, ka 1 u muhafaza 
~ ' 't thkik,;akçılar yakalan -

~· ~, ı~ devanı ediyor. 
1tı ""l.lrba 

end· . nı, Karayazgılı Mu 
ının . . 

~... Pi cenazeaı, lıse ve 
K:ı '41)' erden b. 
,"\ tı b:ı ır çok talebe ve 
\ ~jt- ihr;n:ııırları taraf ;;d~n bü 

~bit ha~~e kaldrrılmıı ve bü· 
l{IJlın ilxüntülü göz 

Bu vak'adan bir gün sonra, sa
hipsiz kuduz bir köpek, "Şehre 

küstü,, semtinde beş çocuğu ısır • 
mıt ve 11kıttırılınca "Uurgan,, kö-

yüne doğru kaçmıştır. Orada ay • 
rıca bet adamı daha ısırdıktan 

ıonra "Babilke,, köyüne gitmiş ve 
orada da on adamı ısırmış ve bu 

suretle daladığı a~amların yekunu 
yirmiyi bulduktan sonra güç bela 
öldürülebilmittir. 

Antep zabıtası yaralıları teda
vi edilmek üzere Konya kuduz has 
tanesine göndermİ§tİr. 

Halkı ürküten bu hadiseden son-

ta, belediye de, ıeneri sokak, 
köpeklerini yeni battan zehirleyip 
öldürmeğe başlamıştır. 

Rizede bir yangın 
Rizede geçenlerde bir yangın ol 

mut ve bir fırın yanmı§tı. Fırıncı 
da emanet olarak 40 lira varmış, fı 
rıncı bu parayı yastığının içerisine 
saklamıttır. Yangın enkazı kaldırı 

Ittken her tarafı yanmış olan bu 
yaatığm yalnız paraların ıaklı ol • 
duğu ve paraların ıapaıağlam dur 
duğu görülmüttür. 

• 
lzmitte 

Arazi yüzünden bir köy 
kavgası oldu 

lzmitte arazi yüzünden bir köy 
halkı arasında kanlı bir kavga ol
muıtur. Kavga Hikmetiye köyün -
de olmuştur. Köy halkı araziyi pay 
)aşmamak yüzünden iki kısma ay • 
rılmışlar. birbirlerile döğüşmiye 

başlamışlardır. Bu dövüşme esna
sında köyün ileri gelenlerinden ls 
mail Efendi isminde birisi vurula
rak öldürülmüştür, 

Meseleye jandarma müdahale et 
miş, adli tahkikat başlamıştır. Kav 
gacılardan 30 ki§i tevkif edilmiştir. 
Kaçanların derdestleri iç.in bir jan 
darına müfrezesi takiplerine çık • 
mışhr. 

Yılan katili 
Mersinde birmuha
cirin evinde çığlık ! 

Mersinde Karataşta bir muhacir 
evinde acı bir çığlık !kopuyor. Bu· 
nu işitenlerden ıbirisi koşup çığlık 
gelen eve varıyor. ve orada bir met 
rodan fazla uzunlukta boz bir yı -
lanın ev halkım bir köşeye sıkı§tı • 
rıp sokmak için üstlerine atıldığı
m görüyor. 

Ve bu adam geri dönüyor, nahi· 
ye müdürüne vaziyeti haber vere· 
rek, yılanı tüfekle öldürmek için 
miisaade alıyor. Evine gelip tü • 
feğini omuzlar omuzlaınaz hemen, 
tekrar yılanın olduğu eve dönüyor 
ve çoluğa çocuğa saldıran o azgın 
yılanı öldürüyor ... 

İyi mi? .. Fakat dinleyin §İmdi; 
bu tüfek sesi üzerine Jandarma 
karakol kumandanı Danyal onbaşı 
koşarak hadise yerine geliyor, me 
seleyi tahkik ediyor Ye alkanlar i
çinde uzanıp yatan bedbaht ( !?) 
yılanın mazin ( f) akibeti, her hal
de Danyal onbaşıyı vazifeye çağır
mı! olmalı ki, hemen yılan katili 
vatandaş ile maktul yılanı ( !?) 
mahfuzen Adanaya sevk (!)etme
yin münasip görüyor!. 

Vakıa, bu yılan katili, Adanaya 
gelince, onbaşı efendinin nıünase
betsiz işgüzarlığı anlaşılarak, jan
darma kumandanlığınca aerbes hı 
rakılıyor. 

Bir meczup oturduğu 
evi yakh 

lzmirde iki gün evvel sabaha kar 
şı Alsancakta Şerafettin B. cadde 
sinde 86 numaralı evde yangm çık 
mıştır. 

Yangının, Mehmet oğlu maran
goz Enver tarafından kasten hu -
sule getirildiği anlaşılmıştır. 

Zabıtaca, Enverin esrarke§ ve 
meczup olduğu tesbit edilnıiştir. 
Gece evin her tarafına benzin dö
kerek ateşlediği ve ıonra kaçacak 
y~r bulamayınca kendisini evin üst 
kat pençcresinden aşağı attığı tah 
kikatla mfydana çıkmıştır. itfaiye 
yetişerek elıafa geni§lenıesiııe mey 
dan vermeden yangını ıoöncllirmüş 
ise de evin ynrısı yanmıttır. Pençl! 
reden kendiıini atan Envcı oaşın
dan ağır suretle yaralanmıştır. 

Yaralı tedavi için memleket has 
tanesine kaldırılmıştır. Ev sigorta 
sızdı. Zabıtaca tahkikata devam 
edilmektedir. 

1 

Gazeteciler Birliğinde 

e i bir 
ediki: 

"Türk vatanı benim de vatanımdır,, 
BUDAPEŞTE, 30 mayıs 1933 

(Hususi muhabirimizden) - Bey
nelmilel Gazeteciler Birliğinin se· 
nelik içtimaı bugün Budapeştede 
ilk celsesini aktetmiştir. Kongreye 
iştirak eden yirmi yedi milletin 
gazetecileri yekunu oldukça bü • 
yüktür. Gazeteciler ordusu diyebi
liriz. Çünkü hepsi yüz seksen ki • 
şiye baliğ oluyor. Bu gibi matbu· 
at kongrelerinde malum olduğu ü
zere takip edilen gaye muhtelif 
milletlere mensup gazeteciler ara· 
sında teması temin etmek ve mil
letler tarafından kuvvetle arzu e· 
dilen anlaşmak sahasını hazırla -
mak iktııadi ve ticari mesailin 
hallinde gazetecilerin oynıyabi -
leceği rolleri hazırlamaktan iba -
rettir. Bu itibarla Budapeşte içti -
maına hiç şüphe yok ki lazımgelen 
ehemmiyet atfedilmektedir. Yaşa· 
dığımız zamanın icapları bize ga
zetecilerin biribirlerini tanıması 
ve mensup oldukları milletlerin 
ihtiyaçlarını birlikte konutarak 

hunlara gene birlikte çare arama
yı emretmektedir. Budapeşte içti • 
maı bu cepheden tetkik edilecek 
olursa içtimaa iştirak eden gaze -
tecilerin vazifeleri pek de az ve 
hafif olmasa gerektir. Konuştu • 
ğum ve temasta bulunduğum muh 

telif milletlere mensup gazeteci • 
ler bu insani vazifelerini layıkile 
takdir etmiş olduklarını görüyo • 
rum. Harbi umuminin bilhas • 
aa ma~lup milletlere yüklettiği bir 
sürü haksızlıktan mütevellit mü§ • 
külat gözönünde dururken millet· 
leri tenvire çalışan gazetecilerin 
ba§ka türlü düşünmesine imkan 
görülemez. Bu itibarla Avrupanın 
zaman zaman her köşesinde vu • 
kubulan beynelmilel gazeteciler 
içtimalarına gerek efkarı umumi· 
ye ve gerekse milletlerin mukad
deratını ellerine alan hükumetler 
erkanı lazımgelen ehemmiyeti ver 
diklerini her gün görmekteyiz. Ü
mit ve temenniyatımız Budapeşte 
içtimaının da beklenilen neticele
rini vereceğindedir. 

Macar milletinin hiç de layık 
olmadığı bir akibete galipler ta • 
raf mdan zorla mevzu bırakılması 
keyfiyetinin bir çok gazeteciler 
tarafından takdir edildiğini görü
yoruz. Şu halde yakın bir atide 
mağlup milletlere kabul ettirilen 
ve bugüne kadar birçok müşkülat 
ihdas eden haksızlıklar amili ba
zı muahedeler insanların taham • 
mül edebileceği bir şekle sokula • 
caktır. 

Hazretleri Ziya Hüınü Beyin eli
ni büyük bir samimiyet ve muhab
betle sıkarak kongreye iştirak e • 
den muhtelif milletler gazetecileri 
arasında bir Türk bulunduğundan 
dolayı fevkalade memnun oldu • 
ğunu söylemiş ve: "Ben Türkiye • 
de üç sene bulundum. Türklere 
olan muhabbetim nihayetsizdir. 
Türk vatanı benim de vatanımdır. 
demiştir. Ziya Hüınü Bey Naip 
Hazretlerine büyük hürmetlerini 
takdim ederken, benim yanımda 
bulunan bir çok gazeteciler Naip 
Hazretlerinin bir Türk gazetecisi· 
ne gösterdiği büyük ve sıcak ilti -
fatı alakayla takip ediyorlardı. 

Hiç şüphe yok ki ayni ırk ve kana 
sahip olan Türk ve Macar millet
leri yekdiğerine karşı baıka türlü 
hareket edemezdi. işte bu tarihi 
hakikati yanmıdaki gazeteciler 
kavrıyamıyorlardı. :Vazifemi p.p
mıı olmak için yanımdaki ecnebi 
gazetecilere Türk ve Macar ana 
tarihini hatırlattığım zaman Naip 
Hazretlerinin Türke gösterdiği a • 
laka ve muhabbeti ve sebeplerini 
anladılar. Bu hal de bize gösteri -
yor ki gazetecilerin salahiyetli a· 
ğızlar tarafından tenviri çok fay • 
dalı oluyor. Bir defa daha temen
ni edelim ki Budapeşte ikongresi • 
ne iştirak eden gazeteciler muh • 
telif sebeplerle burada temaata 
bulundukları zevattan öğrenecekle 
ri ve görecekleri birçok acı haki
katleri zamanı geldiğinde bila le -
reddüt söyliyecekler, yazacaklar 
ve böylece hakkın tecellisine yar· 
dım edeceklerdir. 

Vegh J enö 

Sofyada hergün 
siyasi bir cinayet 

Sofya, 5 (Hususi) - Sofyada 
gün geçmiyor ki bir cinayet olma· 
sın. Dün akşam gene bir komiteci 
bir cinayet işledi: 

Öldürülen Lambro Mişeftir. Sa· 
at sekize doğru Çereşov Topçu 
caddesinden geçiyordu. Arkasın -
dan sekiz kurşun sıkıldı. Lambro 
Mişef kurşunları yedikten ıonra 
tabancasını çekti, geri dönerek 
kendisini vurana ateş etmek iste • 
di, fakat havaya bir kurşun sıka • ' 
bildikten sonra düşüp öldü. ·j 

Katil Vasil Petleşkof caddesin· 
de yakalanmıştır. Adı Peter Nay • 
denoftur. 33 yaşındadır. Bir ıene 
evvel dahili Makedonya ihtilal ko 
mitesine girmiştir. 

Yakalandrğı zaman gayet so • 
ğuk kanlı görünüyordu. Ve kolun· 
dan tutan komisere: 

- Zahmet etmeyin ben zaten 
merkeze teslim olmıya gidiyorum, 
demiştir. 

Katil cinayet hakkında diyor 
ki: 

"Ben teşkilattan emir almadan 
Lambro Mişefi öldürdüm. Sebebi 
de bu adamın bir çok Makedonya· 
lı ları öldürttüğüdür. Kendisini iki 
gündenberi takip ediyorum. 

Dün, kongrenin ilk celsesi mü· 
nasehetile Macar Naibi Hükçmeti 
tarafından kongreye iştirak eden 
gazetecilerin bir kısmı kabul edil
miştir. Naibi Hükumet Horthy 
Miklos Hazretleri yukarda kay • 
dettiğimiz milletler ihtiyaçlarını 

ve bilhassa Macar milletinin acil 
ihtiyaçlarını irat ettiği nutkunda 
zımnen anlatmıştır. Naibi hüku • 
met Horthy Hazretleri kendisine 
takdim edilen gazetecilerin herbi
risile ayrı ayrı görüşerek iltifatta 
bulunmuş ve bu meyanda kendi • 
sine Macar Başvekalet Matbuat 
Müdürü Antnl lstvan tarafından Havada canbazhk ve kaza 
Anadolu Ajansının muhabiri Zi - BUDAPEŞTE, 6( A.A.) - Bir 
ya Hüsnü Bey takdim edildiği za· uçuş esnasında havada cambt.zlık
man naibin yüzünde büyük bir lar yapan bir tayyare yere düşmüş 
memnuniyet görülüyordu. Naip ve parçalanmıştır. Pilot, ölmüştür. 



Istanbul su şirketi· • 
yazı a ınmas 1T a yyare ile ı devri aleJJJ 

Suimtiyazının belediyeye 
mukavelename 

devrini 
sureti 

• 
temın eden çıkan g ç ngiliz 

Şimdi Rusyanın ortasında olan 
bu adam tek başına dolaşıyor 

...:u imtiyazının htanbul beledi -
y ... iine devri hakkında Nafıa veka 
letile terkos şirketi arasında akte 
dilen mukavelename sureti ve ~ir
ket tesisatının satın alınmasına da. 
ir kanun vilayete tebliğ edilmiştir. 

Madde 1 - Şirket 4 cemaziyel
ahir 1920 tarihli ferman ve 8 recep 
1291 tarihli mukavele ve 28 eylül 
1303 tarihli mukavelei munzamma 
ve bunların merbutu bulunan şart
nameler ve tcferrüatı mucibince in 
şa ve tesis ettiği bentleri, su şebe
kesinin, tevzi boruların, vana ve 
yangın musluklarını ve suyun terfi 
ine mahsus mevcut ve muattal bil 
cümle makinelerini ve teşrih ve 
tasfiye havuzlarile su depolarını 

ve tmirat fabrika ve atelyelerini ve 
bütün edevata mahsus mağazaları 
nı ve işletme ve idare umuruna mü 
teallik bilcümle mebani ve nrsaln 
rmı ve sulann terfi ve tevzi umu -

runa muktazi bilcümle afat ve ede 
vat ile terkos gölünden Karazuru
na kadar mevcut dekovil hattı ile 
muharrik ve müteharrik malzeme 
sini ve yedek akasmınm ve mağa
za ve fabrika atelye ve depoların-

da mevcut bilcümle yedek aksamı 
nı müstamel, gayri müstamel alat, 
edevat ve eşyasını ve hulasa 31 .ka 
nunuevvel 1932 tarihinde mevcut 
menkul ve gayri menkul bilcümle 
eşyasını bugunkü hal ve vaziyetle 
rile ve bunların üzerinde ukudu im 
tiyaziyeden mütevellit haklarını 
ve işletme hakkını 1 kanunusani 
1933 günü İstanbul Belediyesine 
devir ve temlik eyler. Bundan maa 
da !irket Beyoğlunda kain idare
si merkezinde mevcut bilcümle de 
mirbaş eşyasile vesaiti nakliyesini 
ve imtiyaz hakkı haricinde haki -
katen veya hükmen malik olduğu 
menkul ve gayri menkul emvali 
dahi İ5tanbul, belediyesine gayri 
kabili rücu olma küzere devir ve 
temsil eyler. 

Madde 2 - Şirket her türlü du
yun ve taahhüdattan ari olarak de 
vir ve temlik ettiği bu tesisat ve em 
vale mukbail Hükumette şirketi im 
tiyazlarından mütevellit bilcüm -
le vecaipten beri oldueunu im.bul 
ve tasdik eylerler. 

Madde 3 - Şirket, harp zararı 
unvanı altında hükumetten bir gu 
na mütalebede bulunmamağı ve 
su bedeli vesaireden mütevellit 
resmi dairelerden 1 kanunusani 
1932 tarihine kadar matlubu olan 
mebaliği talep etmemeği kabul et 
tiği gibi bilmukabele hükumette 
<lekovil malzemesi ile buna müte
ferri mütalebat için şirketten bir 
guna mütalebede bulunmamnğı ve 
Terkos gölü civarındaki bendin, 
civar araziye ika ettiği iddia olu -
nan hasardan dolayı şirket aleyhi
ne açılmı§ olan davadan ve bu iş -
ten dolayı serdolunan diğer müta
lebatından evkafın ferağat etmesi
ni temin etmeği kabul ve taahhüt 
eder. Ve tarafeyn bu meselelerden 
dolayı yekdiğerinin hukukunu mü 
tekabilen ibra eder. 

Madde 4 - işbu devir ve temlik 
do!nyısile lstanbul belediyesi "şir
lcetin matlup kambiyo,, hesabına 0 

)arak 1933 tenesinden itibaren im 
tiyaz müddetinin nihayetine kadar 
her sene muntazaman 31 kanunu 
evvel tarihinde mubayaa bedel ve 
tazminatı olarak fstanbulda şirket 
tarafından gösterilecek bir banka
ya fransız frangı olarak 1,300,183 
('..bir~ilylln ~ vüz bin yüz seksen 

iiç) frank tediye etmeği kabul ve 
gayrikabili rücu olmak üzere taah 
h~t eyler. l~bu meblağda şirket ob 
ligasyonlarmın faiz ve amortisman 
larınm karşılığı olan yüz bin yüz 
seksen üç framıız frangı dahil olup 
bunların tediyesi şirkete ait olacak 
tır. 

Yukarıda zikredilen senelik tak
sitlerin memleket haricine çıkarıl -
m.ası hususunda emsaline nazaran 
dun bir muamele yapmamağı hü -
kiimet la.ahhüt eder. İstanbul Bele 
diyesi, yeni su iş!etme idarednin 
temin edeceği gayrisafi hasılatın
dan yui~arıda zikrolunan taksitle
ri tediye edecektir. işbu taksitler -
den her hangi birinin bedelatı eda 
ec.;Jmediı!i tekdirde vadesi hu1ulün 
de bunun tediyesini hükumet te -
keffül eder. 

Madde 5 - Şirket, her sene a -
yırmakta olduğu (büyük tamirat) 
ve (makineler tecdit akçesi)ni 932 
senesi blançosunda dahi tefrik e -

decek ve bu meblağı 1 kanunusa
ni 1933 te tesisatın devir ve tesel -
lümünde şebekenin 1933 senesi za 

ruri tamiratı karşılığı olarak Is -
tanbul belediyesine tediye edecek 
tir. İ§bu mebaliğin altmış yedi bin 
beş yüz lira olaorak lesbit olunma 
sı tarafeynce kabul edilmiştir. 

Bu hesaplar iki kısmaayrılacak 
ve 1932 senesi hükumet daireleri 
hesaplarile ayni senede~ evvelki 
zamanlara ait hususi abone hesap 
ları ikinci kısma dahil bulunacak
tır. 

İstanbul belediyesi birinci kı -
sım hesaplarına ait şirketin ala -
caklarmı 1933 senesi nihayetine 
kadar şirkete tediye edecektir. 

ikinci kıEım hesaplarına ait a -
lacaklardan tahsil edilebileceği 

miktarları keza şirkete tediye ede
cek ve her iki kısma ait tahsilat-

tan hasıl olan mebaliğin o/o 5 (yüz
de beş tahsil ücreti alacaktır . 

Bu maddede yazılı bütün tahsi
lattan hasıl olacak mebaliğin 

Türkiye haricine çıkarılması husu
sunda dördüncü madde tatbik edi
lecektir. 

Bilmukabele şirket 1 Kanunusa
ni 1933 te başlıyan devreye ait o

lup §İrketçe eVV.elden tahsil edil -
miş aboneman bedellerini ve a -

bonelereden alınmış olan bilu -
mum depo zito akçelerini naklen 

ve kuyudatın aynen belediyeye 
devrü tesli.m edecektir . 

Madde 9 - işbu mukavelena -
menin beşinci maddesinde mevzu-

Tayyareci lf.altern 

Omsk, 6 ( A.A.) - Tayyareci 

Mattern, Omsk'ta yere inmiştir. 

Mattern, 1rkutsk'ya gitmek için 

bir an evvel havalanmağı düşün -
mektedir. Hava şeraiti müsaittir. 
Hafif bir rüzgar esmektedir. 

Jan Mattern 28 yaşındadır. Tek 
başına tayyare ile devri alem seyn 
haline çrkacak olan ilk tayyareci
dir. 

Mattern 25,200 kilometreyi, Nev 

laska Edmont'tan geçerek td 
Nevyorka gelme~ üze~e k:::ı 
tir. Bu yolu sekız gun 

katedeceğini ümit ediyor· .. ~ 
. parı• 

Amerikalı tayyarecı, . Ç 
york t;eferindeki tayyare)'• .

11 
d 

giytliği kasketi - Şans getirsı 
giymiştir. . ~0u· 

Londra - 6 - Tayyarecı ·e 
B J 

• h. . oi".rııd la kansı, a uımu ılı g ... .,. . 

k d ı D.. ~,. •• 1 
zırlc-.nma ta ır ar. un 
melerini yazmışlardır. ~ 

Croydon tayyare isyatY011 d 
havalanacakJardır. Bir çok 

rına o gün orada bulunnıal~. 
davetnameler gönderıniıler 

Başka hazırlıkla! 
·ıerı Daha bir cok tayyahec• · ıA - ,,.,,. 

hava seferlerine hazırlaP 
dırlar. 

iki tayyareci, Cenubi 
üzerinde, doğru yol mesaf~ 
nu kırmağa te~ebbüs ed 

dir. ,V, 
halyan tayyareci Pined0 

yorktan bir yere uğraınad,
ru Acemistana gidecektir· V 

Kadın tayyareci Rozet~ 

ti Nevyorktan, doğru ltalY'"f' 
Madde 6 - Şirket Türkiye Cüm 

buriyeti dahilinde kalan veya iş -
bu mukavelenin aktinden sonra da 
hil olacak olan esham ve tahvilatı 

bahis tecdit akçesi hariç olmak ü
zere 31 Kanunuevvel 1932 tari -
hinde katolunacak hesap üzerine 
tanzim olunacak blancoya nazaran 
şirket kasasında ve bankalarda §ir 
ket hesabına mevcut bilcümle nü
kudun bir sene zarf mda taksitle 
memleketten ihracına hükumetçe 
müsaade olunacaktır. 

york, Berlin, Moskova, Sibirya, A- cektir. 

na ait kuponların tediyatım Paris
teki kuponların tediye tarihlerinde 
lstanbulda tediye etmeği ve serma 
yenin iadesi hususunda şirket heye 
ti umumiyesince usulü dairesinde 
müttehnz mukarrerattan Türkiyc
deki hamilleri de ayni derecede 
müstefit etmeği kabul ve taahhüt 
eder. İstanbulda hamillere yapıla
cak her nevi tcdiyat, ayni tarihte 
yapşlan tediyatın o günkü fransız 
f rnngı borsa rnyici üzerinden he· 
sap edilecektir. 

Ali '4uat aşanın 

Madde 10-Zyeli mukavelena 
meye merbut şartnamenin 15 inci 

ımaddesinde musarrah olduğu veç
hile imtiyazın mubayaa masarifi 
ile gayri menkullerin intikal ve 

namzetliği 

Madde 7 - Şirket, i:letme umu 
runun iıtilzam ettiği bilcümle ku 
yudun ve abonelere ait cari hetap 
ve depozito deftcrlerile 1933 cene 
si 1 kfınumısanide mer'i veya rnun 
kaz; ohıpta henüz tecdit e:lilmcmiş 
muk..ıvelenamelerini, n!Jone, hon -
tör !istelerini, bit::e}reti tete.d-ülün 

den itibaren istihlak istntisti:deri-
ni; bilcümle §ehekc ve tesisatına 

ait plan, idc!·ne talimatnamesi ve 
ı;aireyi ve mc.nkul ve gayri menkul 
emvalinin demirbaş listesini hula-

ı;a tesisat ve abonelerle al.:kadar 
İ§letrne; fen, idnre, cari hesap ve 
tasarrufa mü!ealli1{ her nevi ve::a
ı ·i kuyut ve defterini 31 kanunucv 

vel 1932 akşamı lstanbul bclcdı.)'~ 
sinin rnlahiyeti tc.mmeyi ha .~ me 
ınurlarjna mazbatü nmkah;ıindc 

teslim etmeği deruhte ve taahhüt 

tesciline ait masraflar ve işbu mu
kavelenamenin pul bedelleri :stan

bul belediyesine aittir. Ancak mu
kavelenamenin dördüncü maddesi 
mucibince senevi taksitlerin mak • 
buz pulları şirkete ait olacaktır • 

lşbu mukavelename mucibince 
şirkete ait bulunan bilcümle me -

baliğ 28 Eylul 1303 tarihli muka -
velei munzammanın onun::u :mad

desi mucibince kemakan her türlü 
vergilerden muaf olacaktır . 

Madde 11 - İşbu mukavelena
menin tatbik ve tefsirinden dolayı 
zuhur edecek bütün ihtilafların 

hakemler marifetile halledilmesini 
il:i taraf kabul etmişlerdir. 

/Jaştarafı Birinci Sayı/ada 

yazılmıştır. Maksadın müntehibi -
sani arkadaşbra vakhnda iyice i -
zahcdilmesi ve bu esas dahilinde 
intihabın idaresiyle neticenin cu -
ma akşamına kadar telgrafla bil -
dirilmesini rica ederim.,, 

C. H. Fırkası katibi 
umumisi Recep 

Terakhipervcr fırkanın teşkili 

sırasında Cüınhw·iyet Halk fırka
smdan çekilmiş olan Ali Fuat Pa
şanın bu tarzı hareketi daha o za
manlarda bile biı· kaza ve bir yan
lışlık eseri gibi telakki edilıni.'}ti . 
Cümhuriyet Halk fırkasında kal -
mış olan arkadaşları kendi şahsı -

Köprü cinayeti 

Ali Fedai Bey 
Cinayeti tasarlıyarak işle

diği neticesine varıl
dığından .. 

İhtilaf vkuunda her iki taraf bi
rer hakem tayin edecek ve bu iki 
hal~em arasm:!a fikir mutabakatı 
·ıasıl olmadığı takdirde temyi. 
mah!i:emesi bi;.-inci resisi tanıfın -
dnn üçüncü bir hc?.kem intihap edi-
l k .. .. .. h~ ı · w • Bir aksam üzeri köprü üstünde e::c · ve ucun-:u a cemın verecegı 1 • 

k h -;l · t f · · ... ~ t 1 Anadolu ajansı daktilolarından eder. Kezalik şirket işbu mukavele arar er ı n ara ıçın ... u a o a - . 
Suzan Hanımı tabanca kur§unıle 

namenin imzası tarihinden itiba - caktır. 
ren en çok bir ay zarfında gayri Üç taraflı olarak bugün Ankara-

öldürmekten suçlu ajans telsiz me 
muru Ali Fedai, müddei umumi • 

menkul mallarına ait tapu kayitlc dn parafe eclilmiş olan işba muka- k k lik dairesinde suçunu i rar etti -
rl.nı"n t'ltanbul Belediyesi namımı velename Büyük Millet Meclisinin dd" 

- ten bir müddet sonra, delilik i ıa 
tescili için 1"cabedcn to.!trirle:ri veı· tasdikine arzeclilecektir. dl'd · sında bulunmuş, Tıbbı A ı e mü 
mek üzere İstanbul belediyesinin Mukavelen~r.nede münderiç ah - şahede altımı alınmıştı. Neticede, 
gösterece:i zati sal~.hiyeti kamile kama tevfikan mer'iyet ancak 1 kendisini cezai mesuliyetten kurta 
ile tevkil etmeği tat".hhüt eder. Kanunutnni 1933 tarihinde ipti dar racak bir hali görülmemiş, tekrar 

Madde 8 - 1932 senesi nihaye eyleyecek ohm mezkUr tasdike in- tevkifhaneye gönderilmişti. 
tine kadar şirketin üboneler nez- tizaren şirketin bilumum işletme Ali Fedai Bey hakkındaki tah
dinde tahakkuk eden alacal{ hesap muamelatı hali hazır kadrosiyle kikat bitmiş, dava, lstanbul e.ğır 
Iarı ayni seneye ait blanço:ıun tanı ls•anbul belediyesinin murakabe - ceza mahkemesine verilmiştir. Mu 
ziminde knt'i surette tesbit edile - si altında ve belediye hesabına o- hakemesine on sekiz haziranda 
cek ve bu nhcalda:- §İrkcte ait ob j l:ınrkmezkur 1 Kanunusani 1933 başlanacktır. 
caktır. ı ten itibaren icra edilecektir. Ali Fedai Bevin cinaveti tasarlı-

ııct 
na karşı hürmetleriyle bcr~i 
mimiyetlerini muhafaza e 

di. ti 
Hatta evvelki gün ol~ e 

hi bundan epeyce bir z~ıll~ 
dl3 gime Gazi Hazretlerı 

1 ·dl· dan kabul buyurulmuş aı 111~ 
vaziyete göre Ali Fuat pe..,~~f 
gün Cümhuriyet H?lk f~ 
avdet etmesini bir ihtınıal ·ti 
de görenler bile vardı. J3ı~:ıı 
Ali F\ıat Paşanın Ko~~8i -y.oY._ 
takil olarak namzefüg_1:ll Ciiı1' 
olması tabii görülınü~tur·3t ~ 
riyet Halk fırkası Alı fu 'c?tJI' 
nın intihabına müzaharet 
tedir. 

Zonguldakta 
intihabab )/ 

Zollg'uldak, 6 (A.A· tı 
guldak belediye intihab• O-~ 
b. · · y · ar••"' 1-' ıtmıştır. enı aza ,ı0 

riban ve Mürüvvet ffsJI 
vardır. . d•f' 

ilı• 
Zonguldakta halk ,.ı• 1'11 

lecliyeye seçilen kadıP 
hanımdır. ' _ ...... ---- ·şıet• 

Zonguldakta sll 
1
_,,. 11. 

Zonguldak, 6 (A·A·
1
>,.b-1"J 

k• f,t guldak ve Bartın tııt• . l 
. . .. k koıUPLlf l..de•' . 
ışı muna asaya etirİ ır~ 

ve Amasraya da su ~Jiııifl ıl. ıif• 
karrür etmiş ve E~re~ ediltP

11 

ile tenvirine te~ebbu• ~ 
,ıJ 

ıı-11ıau11111ımı11_.....,._....., • Jl4I 'f-1 j 

yarak İ§lediği neticel• ..., 4" ~ 
suçunun, ceza kan~:ıduii el 
maddesine uygun go ·d--
şılmıştır. Bu mad d

ede ı 

sı tesbit etmektedir· 

' 
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buhran içinde Dünya 
Amerika Reisicümhuru diyor ki: 

''8 
Ucuzluk •• Temlzlikm. 'at -u vaziyette kollarımızı 

bağlayıp duramayız,, VAKiT YU u 
b.Aınerika Reisicümhunı mühim tur. O mesele de mallar kar•ılıg"'m-
ır k"ta :-d" n P çıkarmıştır. Bu kitapta da para vahidi kıyasimizin esaslı 
~nYanın vaziyeti ve bu vaziyet tadilata ihtiyaç meselesidir. 
sa l'Şısmda Amerikanın halini hüla- Bence ya malların kıymetini bir 
ç et.ınektedir. Bu kitaptan bir par- kaç sene evvelki seviyesine yliksel 

KİTAP K 1 
a alnro..,·z.· h b h . ,_:::_ . ''S . ., • ~ tir ve ya utta u ta rıpKAr vazıye-
b on senelerde idare ve muraka- te daha uzun müddet tahammül e

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 
he kuvvetleri ;iktısadi hayatımızda deriz. 

Basılacak 1 ~·U~i nıenfaatleri olan bazı kim- Bu mevzuu tetkik ederken dik
f e erın ellerinde idi. Bu hususi men kat gözümü çeken bir mesele de in 

kaatler İse mesalihi umumiyeye ay tar edebilmeye muktedir olabilece 
ırı d.. 3' 

uşmekte idi. Bununla beraber ğimiz masnuatın murakabesi mese 
ie~ · b ıon senelerde tahaddüs eden lesidir. Son senelerde hiçte lüzumu 
I aıı hadiseler bize bir takım mese olmıyan bazı tetebbüsler için sarf
,,elerde bu gibi kimselerin tecrübe edilen paraları ve gene lüzumsuz 

Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi .. 
Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 

e görgülerinden istifade edebile· yere mühim bir !kısım eıya intaca
~iirnizi gösterecek bir mahiyette- tının tarif edildiğini dütünüraek 

Baskıya Ait Her işinizi .. 
ır o A. ·- k h" b" .kt dA b k b h d V b l h ~ca ıç ır zaman ı ısa ı ugün ü u ram oguran se ep e 

b ayattmızrn, mukadderatmıızın ri kolayca anlamıf oluruz. Bu adet VAKiT YURDU 
• Uauai menfaatler ıözeten ve cemi ihitiyaçtan fazla avukat ve mual • 

~:te ait olan §eylere gözlerini dik- )im yeftirm~k gibi bir ıeydir. 
~ •• 1f olan böyle menfaatpereıt bir Bu sözlerle iktıaadi genişleme -
l"İ~re elinde kalmasına riza göste nin nihayetine vardığmıızı iddia 

Her Yerden Çok Ucuz 
ı~z. ettiğime zahip olunulmum. Mak· 

t İzi iktısaden bu derekeye düşü sadım bu geniılemenin yarın, ge -
b~~ ~e tufa.n, zelzele, kıtlık gibi ta- lecekte bugünkü gibi suretle cere
~· hadiseler ve nede intaç kuvveti yan edemiyeceğine iıarettir. Bu -
~~ı~ •zalması ve fahsı kabiliyeti- gün eskiden yaptığımız fabrikala 
eı~'? :zevale uğramaaıdır. Bugün ra ilaveten yeni bir çok fabrikalar 

istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 

Yakıt Yurdunun Fiyatı Heryerdeı1 Ucuz olacaktır 

1 
1ıtı 12de ihtiyacatımızdan ziyade ııaın daha ynpıyoruz, kundura, mensu- _ _ __ __ 

'1. Tnevat ve hem de bu mevaddı cat e9yası radyo ve otomobil g~i 'r VAPURLAR 1 
~ıu edeceğimiz tekle solana1dığı- şeyleri eskiıinden daha kesretle i- -=.:..:===..::-=--:;;..;....;...;;;;::::;;.;;;:,== =======I 
t 

1~ Yarıyacak alit f azlasile mev mal ediyoruz. • 
~~ 01duğu gibi yapılacak e§yala- - S EY R · SEFA· N ~ 'r Demek oluyor ki buhranı hazır 1 l 
lli t-~u edilecek mahallere sevki- ki ğ d d w 

'""il\\ l sermaye yo u un an ogmamı!- Mcıl:czl idaresi Galata kopruı a$ı o 2o23 
d.. l\ edecek nakliyat vasıta an s·ı k . . k . . f ~ llıt tır. ı a is ıştıra uvvetının ena SubcA, Sirkeci Mtıhlırdıır zade Han 2264-0 

dJ• \rcuttur. Buna rag"'men iktııa-
- L tevziinden ve hesapsız rekabetler-
•qa~j... ··h· b" k 

i\ti} k •ıamızm mu ım ır ısım den husule gelmi§tir. 
\'ata ır hale 1relmif, dinç ve zeki Ekseri sanatlarda ücretler art -
~o l lldaılarımızdan adetleri mil -r.;: ara varan bir kısım işsiz kala- mış ancak bu artı§ işe tahsis edi -

Trabzon Postası 

Karadeniz 
7 Haziran Çarşamba 18 de 

Galata rıbhmrndan. Döoüıte 
Tirebolu'ya da uğranılır. 

tn sıkıntılı bir hayata katlan _ len sermaye ile mütenasip olma -
~a.~a nıahkum kalmıt ve bizden it mışhr. Ve ayni zamanda iştira kuv 

ltndat istemekte bulunmuıtur. vetleri her türlü murakabeden ha- •----·----------'• 
lliı I' b · 'kt ki li ve adeta başı bo! bir halde hıra· lzmir • Mersin Postası 

tı ege ınce; izım ı ısal ma -
aıırı . l k kılmıştır. K o N y A "er ~ ış etmek hususunda ki uv· 

k" 1rnıı 2aiflemiştir. o halde ki ma Diğer taraftan topladığımıza -
g:~?ın yeniden ve nasıl faaliyete zim miktarda ki sermayeleri işlete 
haı~ılebileceğini tayinden aciz bir bilmek için bankalanmız birbiriy
lkı e bulunu1roruz. Bazı kimseler le adeta yarışa giritmişler ve hat· 

akina · 1 b ta bazı bankalar §üpheli işlere bi-
~u Ya arız o an u durgunlu -

n inak' b le giritmekten çekinmemişlerdir. 
eyled· ... ·~~nın ta iatmdan neşet 
~ ıgını ıddia ve müdafaa edi _ Ben öyle görüyorum ki bizler 

9 HAZiRAN CUMA 10 DA 
idare rıhtımından kalkar. 

(2572) 
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orfar V b"' I b' h l h dd.. bugün yeni bir iktısadi mefkure eşi 
tltiğ• . e oy e ır a e ta a us Postası . ya-
t.,__ 1 Zanıan makinanm hızını art- ğimle bulunuyoruz. Ve gene öyle 
··l.lla"' __ _ı· k" 1 k · pılnııyacakhr 

ÇARŞAMBA 
Mudanya 

~ı· ga çahımanın daha fena ve zanm:uıyorum ı ge ece te mtacat 

tıjl~ bir akibet tevlit edebileceği - tan ziyade istihlakla uğraşmağa lill•••--•••••(•2•5•7•
3
•).; 

ıu~~rı1"ye sür. u"yorlar. Bu reyde bu mecbur kalacağız. Hiç uzak değil- ........................... •·····:····················· .. -· 
--.~ ···················-··· .. ······· ···················•······ 

ka arın fıkrince böyle bir hal ·];r ki, bu büyük içtimai ve iktısa· ~~ ~~ ~~;~ ~~ 
L.. rıısında . . ld w • b. k di maki nayı kunnağa muvaffak o- g ~~ ' e .. ~ "ll} d vazıyetı o ugu gı ı a .. , 4 
te e erek aabır ve tahammül gös lan yaratıcı insan kuvveti itsizlik ii ı 1 ~ s~ 
ltkrı;;~k en ınakul bir harekettir. Bu için de yüzen insanları çalıştırıp re i~J ~ ~~ 
tıe ~~~e; bir gün gelir makina ge- fahlandıracak nizamlar, yollar bul f~ KARADENiZ POSTASI ~~ 
ttta 1 hızını elde eder ve o za- r.lakta güçlük cekmez. ii s ~i 
tiğ~~a bizler bugün hasretini çek Bu yeni bulunacak nizamlar mu i~ amsun ~i 
~"tu 12 refah ve bolluk günlerine cibinde amelelerin gündelikleri es EE i~ 
~ek !~uı oluruz. Bu neticeye irit· kisinden daha fazla olacak ve bu- g vapuru Perşembe i~ 
h ... a .. 

1~kuın bug. ünden daha fazla bir uk b"l !.:.· 8 Haziran i.~. ~"'' na m a ı sermayelere isabet e · 
bıaklı"' VVetı~e mücehhez bulun - den kazanç daha az olacaktır. H günü akşamı Sirkcci'den hare- i~ 
di rı gırnız lazım gelir taki iktısa H ketle ( Zonguldak, İnebolu, :.·; 

al'llusu ho ~~--~~-~-~~~~~ .• a nıuz zulmasın !. latanbul ikinci iflas · memurlu - i~ Samsun, Ordu, Giresun, i~ 
ba.k~ m~zhep ne kadar büyük bir ğundan: H Trahzon, Sürmene ve Rize)ye H 
tl!'"ın ~t ıfade ederse etsin i~siz o- Müflis Bigalı Halil Beyin iflas g azimet ve avdet edecektir. g 
ded· a.gı terviç ve tesvik meaabesin masasına müracaatla 32 inci sıra- H Fazla tafsilat için Sirkeci H 
~ıın:·d~ e ~k faYan~ı teessüf ve te- ya kaydolunan alacaklı Fehim Be· ii Yelkenci Hamndaki acentalı- i~ 

lstanbul Belediyesi ilan1arı 1 
Beşiktaşta Valde çeşmesinde kain ve 900 lira kıymetinde bu· 

lunan 123/125 N. hanenin enkaıı pa:ıarhkta sahlacakhr. Talip 
olanlar şeraiti anlctmak üzere Levazım Müdürlilğüne, pazarlığa 
girmek için de 76,S liralık teminat makbuz veya mektubu ile 
12. 6 · 933 Pazartesi günü saat onbeşe kadar Daimi Encümene 
müracaat etmelidirler. (2596) 

Büyük TAYYARE Piyangosu 
Yeni Tertibin 2 inci keşidesi 

11 Haziran dadır. 
Bu keşidede Büyük ikramiye 35.000 Liradır. 

Mükafat 50. 000 Liradır 

Kiralık 
Orhan Bey hanında ki
ralık odalar vardır. Talip 
olanlar V AKIT idaresine 

müracaat edebilirler 
~ .. ' · : ~Ilı · f ··.,.. .... ı.-:.. •n.. ._ 

Beyoğlu tapu baş memurluğun- İstanbul ikinci iflas memurlu • 
dan: ğundan: 

Kası.mpaşada, Küçük Piyale - M"'fl' B" l H rı B . 
Değirmen sokağının eski 16 ve ye • u ıs ıga 1 a 1 eym iflas 
ni 1 numarasında mukayyet ve masasına müracaatla 31 inci sıraya 
Zenci Mehmet Sait ağa uhtesinde kaydolunan Şerif Beyin kaydettir
olduğu beyaniyle tapuya raptı için diği 150 liranın 6 mcı sıraya kabu
müracaat edilmİ§ bulunan hane ile lüne idare heyetince karar verilmit 
alakadarlıklarını iddia edenlerin ve sıra defteri düzeltilmiş olduğu 
vesaiki taısarrufiyeleri ile birlikte ilan olunur. (4241) 
ve yirmi gün zarfında Sultanahmet 
te Defterhane binasında Beyoğlu 
idaresine 2733 numara ile müraca
at etmeleri ilan olunur. ( 4229) 

İstanbul 5 inci icra memurlu • 
ğundan: 

lık ur ki bu mezhep: Rahatçı. yin kaydettirdiği 2273 lira 21 ku - ii ğına müracaat. Tel : 21515 ~~ 
lıle h b .. 1421 ·· ------------

h.·1.... 2 e i umum"ı ve mal"ı ı"•len'- ruttan 2000 liranın adiyen 6 ıncı :: ........................ , 1} ······-··-·····-·;: •q c;, y .......................... • .................... . 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer bir adet Bcrliye motörü 
ve iki adet deniz motörü 13- 6-
933 tarihinde saat 12 den itibaren 
Galata Mahmudiye caddesi 89 nu
maralı mağaza önünde satılaca • 
ğmdan taliplerin müracaab ilıln o

lunur. (4232) 

~ 1 
&evk ve idare eden bazı rica- sıraya kabulüne ve imtiyaz ve faiz 

•ta te · kt talebinin reddine iflas idare heye-
~•ttrr ösı~ e~~e en hali kalma - tince karar verilmi§ ve kabul edi
l~ ~ . nunıuzde bütün sarahati.- len miktar üzerinden sıra defteri 
~ir l'!•laınaklıiımız lazım gelen 

ın,. ı 1 düzeltilmif olduğu ilin olunur . 
-se e 0 duğunda şüphem yok ( 4242) 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklcrı mütehassısı 

Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 

KIRALIK EV 

~rıkara <'.nddestndc iki b:ıvııdnr od::ı, bir 

sofıı, lılr muttnk, b1r helA ve bir ıaracadnn 

mUrekkrp bir kat ch·erl~I ıeraJtle 

ldralıktır. t:lektrlk, su. Anl<ıırn caddcı;I 52 
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ADAPAZARI 
Türk Ticaret Bankası 

Merkezi : Adapazarı 

lstanbul şubesi : Yenipostane karşısl Tel. 22042 
Sermayesi : 1,200,000 
ihtiyat akçesi: 130,000 

ŞUBELERİ 
Bandırma • Bartln - Biga • Bilecik • Bolu - Bozüyük 

Bursa - Düzce • Eskişehir - Gemlik - Gerede -
Geyve • Hendek - lzmit • Karamursal -
Kütahya • Mudurnu - M. Kemalpaşa • 

Safranbolu • Tekirdağ - Yenişehir 
Müsait ~eraitle mevduat havale kabul eder tahsile senet alır ve ikıa1: m uamelAı ı 

yapar meyduat faizleri müdüriyetle gürüşülerek tesbit edilir 

Kom:syoo ve t. caret kısmı her nevi emtiai t icariye 
satışına delalet eder Sigorta yapar 

H s ~ e r i li s e ue O r ta M e ~ t u ı e r l 
Jole~e alınıyor 

1 - 1933-1934 ders senesi için lstanbulda bulunan Kuleli 
ve Maltepe L=sel erı le Eursa'da ~ u'unan Eursa Askeri Usesine 
Konya ve Erzincan'da bu unan Askeri Orta mekteplerine talebe 
alınacaktır. 

2 - Useler 9, 1 O ve 11 "l, 2, 3,, üncii. Orta mekteplerde 
6, 7 ve 8 ' ' l, 2, 3,, üncü sınıfları muhtev.dir. 

3 - Lise!erio muhtelif sınıflarına 600 ve Orta mekteplerin 
mu'.ıtelif sınıflarına da 300 talebe alma~aktır. 

4 - Almanca okuyan talebeler tercihan alınacaktır. 
5 - Liselerin 11. inci sınıflarına iyi Almanca bilen talebe· 

ler a lınacaktır. Bu talebeler Liseyi ikmalden sonra yapılacak 
müsabaka imtibanını da kazandlkldra takdirde Askeri mühendis 
ve Fen memuıu yetiştirmek üzere Almaııyaya s,?önderilecekler 
ve müsabakayı kazanamadıktan takdirde harbiye mektebine gi
derek zabit çıkacaklardır. 

6 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesinden 
başka giydirilmesi, techizatı •e kıtapları hükumete ait olduğu 
gibi ayraca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 

7 - Liseyi muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler mü
sabaka imtihanma girerek kazandıkları takdirde Beşinci madde
de olduğu gibi askeri mühendis ve Fen memuru yetiştirilmek 
üzere Almanyaya gönderilirler. Buna arzu etmiyenler Harbiye 
mektebine giderler. 

8 - Bütün mekteplerle kaydü kabul mekteplerin bulunduk. 
ları yerlerde 1/Temmuz/ 933 tarihinde başlar ve Ağustosun bi· 
rinde biter. Bununla beraber kadroda münballer kalırsa ders 
senesinin devamı müddetince sivil lise ve orta mekteplerden 
nakil suretile talebe almmağa devam olunur. 

9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askeri lise ve 
orta mekteplere kaydedilmek istiyenler 1/Haziran/933 tarihinden 
Temmuz sonuna kadar bulundukları yerlerin askerlik şubelerine 
müracaat etmelidirler. 

10 - Mekteplere girmek için lazım olan şartları muhtevi 
kaydü kabul şartnameleri ve muhtaraları bütün askerlik şubele
rinde mevcuttur.Talipler askerlik şubelerine ve ask eri lise ve 
orta mek~eplere müracaat ederek mezkur şartları öğrenmelidir-
ler. (2232 

Devlet Demiryolları ilanları 

800 ton yerli çimentonun kapalı zarfla müoa~asası, 21 Ha· 
ziran 1933 Çarşamba günü saat 15,30 da idare binasıoda yap'· 
lacakhr. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde be· 
şer liraya sahlan şartnamelerde yazılıdır. (2480~ 

110000 ton kömürün münakasası 24-6-933 tarihinde Anka· . 
ra'da Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğü binasında 
yapılacaktır. Fazla malumat Haydarpaşa ve Ankara'da idare 
veznelerinde beşer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılı-
dır. (2~09) 

110000 ton kömürün havzai fahmiyeden muhtelif limanlara 

nakli münakasası 24 6- 933 tarihinde Ankara' da Devlet Demir· 
yolları işletme Umum Müdürlüğü • bİ'Dasında yapılacaktır. Fazla 
malumat Haydarpaşa ve A okara'c..a idare veznelerinde beşer li-
raya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. \2508) 

Ankara • Kayseri battı üzerinde kılıçlar istasyonu civarında 
km. 52,000 de valu taşocağından çıkarılıp teslim edilecek 8000 
M3 balastın kapalı zarfla müoakasası 25· 6 · 93:S pazar günü saat 
15 de Ankara'da idare merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara 
veznesinde beşer liraya satılan şartnamelerde yazıladır. (2510) 

Ham Manyezit nakliyatına tenzilat 
1. 6. 933 tarihinden Ağustos 933 nıhayetine kadar Derince 

veya Mersin istasyonlarına mürettep olmak ve ton başına alına· 
•k ücret 500 kuruştan az olmamak şartile her hangi bir istas· 
yoodan D. D./46 numaralı tarifenin şartları dahilinde yapılacak 
manyezit nakliyatına C baremi üzerinden % 40 tenzilat yapıla· 

. scelrakıttnilen tafsilat istasyonlardan öğrenilebilir. (247 l) 

........................................................ ~ 
3. K. O. i=.= 

S:ıtınalm:ı Komisyonu Iı an\an 

··················•······································ 
M. M. V. SA. AL. KOM. dan: 

Yerli fabrikalar mamulatından 
70.000 metre kı§hk elbiselik ku -
mat kapalı zarfla münakasaya kon 
mu§tur. ihalesi 28 haziran 933 
çar§amba günü saat 15 tedir. İs
teklilerin §&rtname ve nümunesi -
ni görmek üzere her gün ve müna
kasaya girmek için o gün ve sa
atinden evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Ankarada M. M. V. 
SA. AL. KOM. nuna müracaatla-
rı. (3075) (2462 
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Deniz Levazım Satın alma 
Komisyonundan : 

40 Ton Tarbin yağı kapalı zarf : 29 - Haziran • 933 perşelJ) 
bt 

günü saat 10 da. bt 
40 

" Gaz yağı 
" " : 29 - Haziran - 933 perşelJ) 

günü saat 14 te. t si 
~ 00 

" Dizel mayi mahruku . l ·Temmuz · 933 Cucnar e 
" . 

ganü s::ıat 14 te. . 
30 

" 
Benzollu benzin 

" : 1 · Tem muz· 933 CuoıarteS' 

g ünü s aat l 5 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile oıü~af:: 
edilecek olan yukarda cins ve miktarları yazılı Tarbin yagı 

1 
p 

sairenin şartnamesini görmek istiyenlerin her g ün ve itaya ta dll 
olanların da hizalarında yazılı gün ve s:ıatlerde Kasıoıpa~sl) 
Deniz Levazım Sahnalma komi ıyonuna müracaat l arı. ~ 

M. M. V. Sa. AI. Kom. dan: J h J d • 
Yerli fabrikaları mamulatından n İsar ar Umum Müdürlüğün etl • 

290,000 metre astarlık bez kapalı O) ve 
zarfla münakasaya konmuştur. Mühendis veya Mimar mektebi mezunu olmak üzere (15 b· 
ihalesi 21 -Haziran- 933 çar_ (100) lira maaş ile iki memur a lmacaktar . Talip olanların ıtl~i· 
şamba günü saat 15 tedir. istekli· tasar tercümei hallerile birlıkte Haz'ranın on beşine kadar 
lerin nümune ve şartnamesin gör_ mari şubesi müdürlüğüne müracaatları. (2530 .-:~': 

.... :::::=:~::; 
mek üzere her gün ve münakasaya :-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:=::::··· i;i: 

!~~~:: :!~~ :e g~e~~; ::~::1:~. e~ mr==========================Ci~~~~=~~i~i=~==i=i~~==;~b~~=i=~===========······ ~il 
:::: ·=~= le Ankarada M. M. V. Sa. Al ko - ifü Ankara Caddesi Kahraman Zade Hanında ii!l 

misyonuna müracaatları. :::: :::j :::: • .~ 1::, 
(3071,, (2422) :m 1 1ııı 
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Birinci Sınat Mutehassıs ~m Ş · k t · d · ili 
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Sahibi: Mehmet Asım HH müracaat edilmelidir. mı 
. Neşriyat müdürü: Fikret Adil ~m Telefon numaralar.: 20094 - 20095 ... ::::!~~~~ 
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