
Mul\rakk~t sulh! 
' ... 

Çinin teşebbüsü ü'zerine, Japonya 
ile Çin arasında muvakkat bir 

sulh itilafı yapıldı 

idare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kuruş 

....................... -.............................................................. . 

Bakırköye yakın bir evi 
gece basarak ... 

- Ka~ yaşındasın o§lum ? 
- Bilmiyorum. Ben doğduğum zaman an nem yirmi 

altı yaşındaymış; Şimdi yirmi dört yaşındadır. 
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M. Mec i i müzakereleri 
/Jaştarafı Birinci Sayıfada mülhak bütçe ile idare edilmek 

rin maaşına muadil olmalıdır. A • üzere mevcut hukuk ve vecaibi ile 
sıl muhafaza edilmesi lazım gelen Nafıa vekaletine raptedilmiştir. 
esas budur. Bu esas posta teşkila· Posta telgraf ve telefon memurla -
tında tamamiyle muhafaza edil • rı devlet memurlarının halen haiz 
miştir. oldukları hak ve menfaatleri mu -

Hasan Fehmi Beyefendinin te · hafaza edeceklerdir. Bunların mu 
mas ettikleri cih.e:e gelince pos~a 1 hakeme usulleri devlet memurları· 
ve telgraf leşkılatı kanunu aşagı J nın tabi bulundukları muhakeme 
y~karı dört sen.edenberi tetkik ~- ı usulleridir. Haklarında 1683 nu -
dılme~-te olan bır kanundur. Harıç maralı askeri ve mülki tekaüt ka· 
len getirdiğimiz mütehassıslar, 1 nununun hükümleri tatbik edilir. 
memleket içinde dolaşarak hu ka- Su kadar ki 1 haziran 1933 tarihin 
numm esaslarını tcsbit ettiler ve den evvel tahsis muamelesi ikmal 
bilhassa ihtisas sahibi olan zevat - edilmiş olan tekaüt, dul ve yetim 
lan, hatta meclisi aliye mensup o.- maaşları maliyece verilecektir. 
lnn zevattan, bir komisyon teşkil Kanuna, posta telgrfa ve telefon 
edilerek mütehassısların verdikle · umum müdürlüğü memurlarının 
ri .raporlar üzerine tetkikat yaptı - unvan, adet, derece ve maaşlarım 
rılarak bir kanun yapıldı. Bu ka- gösteren bir cetvel bağlanmıştır. 
nun mecliste bir seneden beri bu · Bu cetvele dahil memurlar posta 
lunmaktadır. telgraf ve telefon idaresinde ayrıca 

Bunun üzerinde encümenlerde bir. memur sınıfı te!kil ederler. Bun 
ele kafi derecede çalışılmıştır. Bu 1arı tayin, azil, mezuniyet gibi iş
teşkilatın, münakalat itibarile, Na leri de hususi kanunları çıkıncıya 
fıaya bağlanması zaruridir. Dahi- kadar mevcut hükümlere göre ya -
liye vekaleti bu idareden ayrıldı - pılır. 

ğından dolayı, arkadaşlık itibarile, 
cidden müteessirdir. Ben şahsen 
memuriyetimin ve mes'uliyetimin 
~erefini bu idarenin başında bulun 

duğum zaman hissetmişimdir. Çün 
kü bu idarenin ordunuz gibi şanlı 
muvaffakıyeti olduğu gibi, hama • 
set ve fedakarlıkla dolu bir de ta -

r ihi vardır. Hepimiz hayatı memu 
riyetimizde veyahut vatan işlerile 
uğraştığımız vakit, bu idare me -

murlarının nasıl çalıştrklarım bili
riz. Hatta Büyük Gazi dahi tarihi 
nutuklarında, en çok methedilen sı 
nıflar meyanında, bu idarenin fe-

dakar memurlarını da zikretmiştir. 
Memleketin mali varlığı biraz ge • 
nişleyince bu memurlara refah ver 
meyi dü ünİnek vazifemizdir. Şim 
diye kadar posta ve telgraf memur 
larımızın maaşlarım arttırmak fır· 
satı hasıl olmadı. Bu memurlar es-

ki aldıkları maaşlarda kaldılar. 

Böyle olduğu halde bunlnr<lan hiç 
biri bir gün şikayet etmedi. F.akat 

medisi ali her bütçe müzakeresin
de bu noktayı nazarı itibare aldı, 
ve daima bu hususta hükumete di

rektifler verdi. Bu sene bu teşkilat 
kanunu geldiği :zaman ayni mese· 
le mevzuu bahsoldu. Bütçe encü -
meninde görüşüldü, bunların vazi

yetlerine diğer memurlarla bir se
viyede bulunmaması tekrar nazarı 
dikkati celbetti. Encümen bunlar 

hakkında bütçenin içerisinden di
ğer vekillerle görüşerek bir .ısım 

tahsisat aldı ve buraya zametti. Ve 
bareme uygun olmak üzere, Hasan 

Fehmi Beyefendinin dedikleri gibi 
barem ahkamı baki kalmak şartile 
birer sınıf terfi ettirdi. Yapılan ye 

nid~n birer sınıf terfi, maa,larını 
ar.ttrrmak imkanı kanunisini ko -
layla§tırmaktan ibaret kaldı. Ba -

rem kanununun şu veya bu cetve· 
line ait olan kısmın bilhassa ken • 
dilerine gerek efkarı umumiyede 

ve gerek meclisi alide izhar edilen 
teveccühün fili semeresi görülür • 
ken mevzuu bahsedilmemesini rica 
ederiaı. 

Bendenizin maruzatım bu hare -
min tülf!h kabulüdür. Ve bütçe en 
cümenine de bu husustaki hizme • 
' tinden dolayı arzı şükran etmeyi 
vazife bilirim.,, 

Bu izahattan sonra kanunun di
ğer maddelerinin müzakeresine de 
vam edilmiş ve heyeti umumiyesi 
kabul olunumştur. · 

Kanuna göre, posta telgraf ve 
telefon -idaresi hükmi şahsiyeti ha
iz bir umumt müdürlük halinde 

Bazı istasyonlarda posta, telgraf 
ve telefon muamelatı açılması şi • 
mendifer telgraf ve telefon telleri· 
le demiryolunu takibeden telgraf 
ve telefon tellel'inin bakımı ve dev 

let demiryolları idaresinin 1932· 
1933 seneleri bütçe kanunları mu
cibince faaliyeti tatil edilen vazi -
f enin müştereken işletilmesi ve di-

ğer mümkün hizmetlerin birleşti -
rilmesi ve postalarla ve trenlerle 
yapılacak yolcu, koli ve diğer mü-

raselat nakliyatı gibi halkın men -
faatini ve iki taraf idaresince ta -
sarrufu temin eclebilecek işlerde 

posta telgraf ve telefon idareaile 
devlet demiryolları idarea.i arasın· 
da aktedilecek itilaflar Nafıa ve -
kaletince tasvip edildikten sonra 
tatbik olunacaktır. 

Teşkilat kanunundan sonra 
idarenin 1933 senesine ait bütçe 
kanununun müzakeresi yapılarak 

kabul olunmuştur. Buna nazaran 
idarenin mezkur seneye ait masa
rifatı karşılığı olarak 5 milyon 323 
bin 112 lira tahsisat verilmekte 
ve varidatı de. ayni miktar olarak 
tespit edilmektedir. 

Filyos - Ereğli demir yolu 
ve Ereğli limanı 

Müteakiben Filyos istasyonun
dan başlıyarak Zonguldak üze· 
rinden sahili takiben Ereğlide 
nihayet bulmak ve inşaatına baş· 
lanmasından itibaren en çok dört 

senede ikmal edilmek üzere nor
mal değişiklikte bir demiryolu in

şası için 20 milyon liranın ve ke
zalik inşaatına başlanmasından 
itibaren en çok altı sene zarfında 
ikmal edilmek üzere Ereğli lima. 

nınm inşası ve techizi için 10 mil· 
yon liranın sarfına mezuniyet ve
ren ve bu maksatla taahhütlere gi -

rebilmesi hususunda Maliye ve 
Nafia vekillerine mezuniyet veren 
kanun layihası kabul edilmittir. 

Tas fi ye halinde bulunan Sam· 
sun sahil demiryolları şirketinin 
hükumetten gayri hissedarlarına 
190 bin lira verilerek hattın tama
men alınması ve Devlet demiryol-

ları idaresi tarafından işletilmesi 
hakkındaki kanun da kabul edil -
miştir. Gümrük muamelatına ait 

kanunun İktısat, Gümrük, Ziraat 
ve Maliye encümenlerinden ayrı -
lacak üç azadan müteşekkil bir 
muhtelit encümen tarafından tet· 
kikine karar verilerek yarın top
lanmak üzere içtimaa nihayet •e
ritmiştir. 

~SON _HAB RLER-
~"!.,.~i___ I-f::!!e_:!_e:.im~ \ 

lzmirde 
Bir zehir deposu 
meydana çıkarıldı 

lZMlR, 23 (Hususi) - Geçen· 
)erde Şamlı Ali isminde biri tara· 
fından öldürülen Arifin Tepecik
teki evinde zabıtaca araştırma 

yapılmış, Hediye ve Akile isimle· 
rinde iki kadın eroin ve kokain 
kullanırlarken yakalanmışlardır. 

Kadınlar polisleri görünce, ze· 
hirleri mangala atarak yakmağa 
tetebbüs etmişlerdir. Bu kadınlar 
arkı bir isticvap neticesinde yap -
tıklarını itiraf etmişler, evlerinde 
kokain, eroin, morfin sandıkları -
nı, istiyenlerin orada bu zehirleri 
kullandıklarını söylemişlerdir. 

Kadınların morfin enjeksiyo · 
nundan delik deşik ve mosmor 
lekelerle doludur.. Kadınlar eve 
devam eden kimselerin isimlerini 
vermişlerdir. 

Ev polisin tarassudu altında 
iken İstanbullu sabıkalılardan 
Şükrü içeriden çıkmış, üzeri aran
dığı vakit 2 dirhem esrar ve 142 
lira bulunmuştur. 

Zabıta ehemmiyetle tahkikat 
yapıyor. Bulunan zehir kaçakçı
larının lstanbulla alakaları olma -
sından şüphe edilmektedir. 

Manisa soygunculuğunu 
kimler yapmış? 

IZMIK, 23 (Hususı) - Manisa-
• f ' ' • 

da. bir soygunculuk yapan adamla 
rın Kayadibi köyünden pehlivan 
oğlu Mehme• Ali, Hacı Ali oğlu 
bekçi İbrahim, Mahir oğullarından 

Hasan pehlivan, Ahmet oğlu Ali, 
Ramazan oğlu İbrahim olduğu an· 
laşıldı. Soyulanlardan Manisada 

bulunanlar hadise mahalline çağı
rılarak yerinde bir keşif yapıldı. 

Müsadere edilen üç silahla tahki· 
kat evrakı ve mevkuflar adliyeye 
verildi. 

Arkadaşını öldürdü 
lZMlR, 23 (Hususi) - Salihli· 

de ava giden iki arkada~tan Niya· 

zı isminde biri Rahmettullahı ka
zaen yaraladı. Salihliye getirilen 
yaralı öldü. 

lzmirde ekmek satışı 
lZMlR, 23 {Hususi) - İzmir 

fırıncıları §İmdiye kadar bakallara 
ve seyyar satıcılara ekmek vermi • 

yerek onların ekmek satmalarına 
mani oluyordu. Belediye fırıncıları 

diğer satcılara da ekmek vermeğe 
mecbur etti. 

Fırka grupu dün toplandı 
ANKARA, 23 (A.A.) - Cüm· 

huriyet Halk Fırkası grupu idare 
heyeti reisliğinden: 

Cümhuriyet Halk Fırkası gru· 
pu bugün öğleden evvel Afyon me
busu Ali Beyin reisliği altında 

toplandı. 

İktısat Vekili Celal Bey tara -
f ından vaki olan teklif üzerine 
Adliye ve lktısat encümenlerin· 
den müteşekkil bir muhtelit encü

men teşkili ile borçlar ve faizler 
kanun layihasının Büyük Millet 
Meclisinde müstacelen müzak~re -
ıi ve intacı kararlaştırılarak mü
zakereye nihayet verildi. 

Silahları azaltma konferansında . ................................................................................• 
Fransa daima selamet 
teminatından bahsediyof 

Selamet meselesi mi, harp levazıJ111 

meselesi mi görüşülecek ! 
• bd' 

CENEVRE, 23 (A.A.) - Ame· j diğer devletl~rle müzakerattı 
rika, Almanya, İngiltere, Fransa 

1 
ıunmıya amadedir. I' 

ve ltalya murahhasları bu sabah 2 _ Herhangi bir devletiıt 111 

&aat 10 da M. Henderson'un ya - ı hu ihlal etmekle mücrim 01°11 

nında toplanarak umumi komisyo· ı milletler arasında yapılacak rıııl, 
•• Vl d l A ı ol' nun og e en sonra se amel mese e şavereler neticesinde malUIJl f 

sini mi yoksa harp levazımı işini rak ve mutaarrıza karşı icaP edt, 
mi tetkik edeceği müzakere etmiş· t db' l . 'tt'h t kd' inde > . e ır erın ı ı azı a · ır ı,,;~ 
tır. 'k b b ·1 hÜ" men a, u apta ven en ,~ 

Miizakere hararetli vekısa olmuş diğer devletlerle hemfikir ol~ 
tur. M. Paul Boncour, Fransanın .1 lh 'd · 11 İÇ 

ld 
v • • • şartı e su u yem en tesı J,-

a ıgı vazıyetı aynı haled muhafa- h l'f I k l fı011 
. .. . . mu te ı mem e el er tara ·" 

zada ısrar gostermış, ınlah kuvvet - f d'l k .. k aiti,.. sar e ı e::e muştere mes ~-el 
)erinde yapılmasına Fransızların ı d.. .. b'l k h .. 1 .. hııre 

l v • • 1 ya uşure ı ece ertur u 
razı o acagı tahdıtlerın karşılıklı k k 

I
A • b l . ten sa ınaca tır. , 

se amel temınatına ve eyne mı - ı ·ı·tıl' 
v v 3 - Birle!ik Amerika, sı 11 , 

lel kontrola baglı oldugunu, bun • . A • hd' dil,.,e 
d .. .. .. IA • l rın samımı surette ta ıt e ti' 

an oturu evve a temınat mese e - . . . k d'l .. de ge 
smı temın ma ·sa ı e vucu .,.f· 

sinin müzakeresine başlanması da ııır 
l rilecek bir kontrol ~istemine 
ıa tr.anliki olacağım söylemi§tir. 

M. Paul Boncour'un bu sözlerini 
dinliyenlerden bir çoğu, ilk önce 
silahların azaltılması işinin bir hal 
suretine bağlanmasını istemişler -
dir. 

Bundan sonra kabul edilen bir 
karar suretinde umumi komisyo • 
nun silahları azaltma ve selamet 
meseleleri hakkındaki müzak~rele 
ri birlikte ve münavebe usulüne ri
a.;:, oe\. ıı:ah::.rc;h. 7 LH UL~o;.;~l, ~u ... OK.h. 

nin heyeti tlmumiyeıini derpiş et -

meğe imkan hasıl edecek İngiliz 
planının ilk müzakeresinden evvel 
herhangi bir karar alınamıyacağı 

beyan cdilmişitr. 

LONDRA, 23 (A.A.) - Dünya 
1ktıaat konferansına ait hazırlıklar 
la uğraşan nazırlar encümeni bu 
.sabah yeni bir toplantı yapmıştır. 

Almanya ve İngiliz planı 
CENEVRE, 23 (A.A.) - Silah

ları bırakma konferansında M. 
Henderson, Almanyanın evvelki 

teklifinde bulunmaktan vaz geçe
rek silahları bırakmağa ait ilk mu 
!cavelede münderiç Avrupa ordula 

nnın yeknasaldaştırılması hususu
nun tahakkuk ettirilmesini kabul 
etmiş olduğunu söylemiştir. 

M. Norman Davisin beyanat ve 
izahatından sonra M. Aloisi, ltal -

vanın İngiliz planını tamamile ka· 
bul etmekte olduğunu söylemiş • 
tir. 

Sir Jhon Simon , İngiliz planının 
diğer heyetler tarafından yapılmış 
ı>lan tekliflerin meze ve tavsiye e· 

dilmesi suretile vücude getirilmiş 

olduğunu söylemiştir. Mumaileyh, 

Almanya Avrupa ordularının yek

nasak bir hale getirilmesi husu
~unda israr etmiş olsaydı İngiliz 
planının sair kısımlan tahrip edil -
mi~ olacaktı. 

Silahları bırakma meselesi 
ve Amerika 

Cenevre, 23 (A.A) - M. Nor · 
man Davis, dün öğleden sonra si -
la hl arı bırakma konferansı umu -
mi komisyonunda şu beyanatta bu
lunmuştur: 

1 - Sulh tehdide maruz kaldı -
ğı takdirde mevcut ihtilafı berta • 
raf etmek için hirle!ik Amerika, 

tardır. , 
·ı e 

Amerika, bu sistemin te§k1 ~ 
dilmesini temine çalışmağ~ 0 • 

kat'i, otomatik ve daimi ola ~ı· 
lan bu kontrole iştirak etrrıde 
zırdır. . ,,,a· 

4 - Amerika, muahede~ııı ~( 
essir surette tatbik edilmes.•~ııfl ı 
zaret edecek olan daimi sıl• .

1
et' 

l ' hl 
bırakma komisyonunun sa • i&fıJ' 
lerini takviye etmenin zaruri 0 

ğuna kaildir. ~· 

5 - Arazi statükosunun ~ıfl' 
f azası hususunda ısrar ede~. etli~ 
rika, milli arazi haricine ro\J5 de~ 
kuvvetler gönderilmesini rııeıı~t' 
ve mutaarrızı -müsellah kıl eC 1 

leri, muahedeleri ihlal edere1' ti' 

nebi bir toprağa giren deYlet~bilt 
rif eyliyen beynelmilel h!r .t•:eııtJ 
name vücuda getiril.mesını 

eder. I ~· 
·ıah' 

6 - Amerika yeniden 51 retıe r sıı 
mıya muarız olup kuvvet 1 r"j ,r 
müsellah olan milletlerin ta ·e1İ' 
silahlarım ilga Ye İngiliz prl~~ fı' 

··ıeal 1 ı. 
nin harp levazımına mu ,ili1' 

k etile t• 
sıllarını kabul etme sur ı·f ede 

· · tek 1 
larını tahdit etmelerını ~ 

b. e 
Mısırda ka 111 

• ot 
Değişmesi beklenı)' r.t•'ı1 
LONDRA, 21 (Hususi)A de"'"' 

Baıvekili Sıtkı Paşa, hala tı•fild' 
. si ına 

eden rahatsızlığı sıya 1,.dı· v baŞ ,,.., 
endişeler uyandırmaga ~"ror· 

· · in r ,,,. 
Sıtkı Paşa tedavı ıç 1 " 

' . · dört • ,, 
ya gitmittir. T eda " 151 

• • rJı•1 

k ndısı fı' 
dar sürecek sonra e ektir· 01 
dönerek faaliyete geçeC .. 011r' 

·den " ııe· 
kat Sıtkı Pa~a, tedavı <1i tiiP .... 

iyece,, "ttı•· 
faaliyete geçip .geçm Jbul<i bıl )ıf 
li görülmektedır. Ha · 5ıt 

. . ku""ell• el'' 
M11ır kabinea.ının ı."ı e~ • 

d ıner~0 ııı" 
Patanın şahsın a te da bıl e&' 
te idi. Kendisi it batın det .. , 

b. ne sof1 ~il 
madığı için ka ı . t çolc "'' 

k. azıye f ,.111 
zaiftir. Halbu 1 

" ıcai•' ' tı' 
h. d'. c·· kü Veft fır }1Şf 
ım u. ~un 'katı"' 

tini tazelemiş ve tahrı · 1 

"'17' mıştır. Jııtf1' ,,tr 
Onun için Mısır J{r•olıt1'1ı 

neye kuvvetli bir ba§ b "tif• 
. edece 

rarını yakında hıss 



ot 
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V AKIT' ın Tefrikası : 7 

3MA.Yis·· GECESİ •• 
ı ,- Gece çok şekerleme yediniz 1 otomobilin rengini. Halbuki oto -
lı1ba? b'l b' d..... h k · · mo ı e ın ıgım zaman mu a • 

ııa k Alay etmeyin .. Hem, dün ha- kak şoförle, otomobilin ren~ine 
, oca bir kutu şekerleme yollı _ dikkat ederim. Şoföre T aksıme 
·"1 kinıd'? N d v k d d" a.. 1 • • eyse, evvela rüyamı ogru çe e ım. 
tn~atayırn. Dün, bütün gün Keri • - Geçtiğiniz yolları hatırlıyor 
L hanı- k"'f . t . ? ~r b. •ua u rettım. çımde, ona musunuz .. 
Ya :; ır ~in kabarıyordu. O kadın - Hayır .. Rica ederim müte -
liyd· ~_;lıydi, yahut ta öldürülme- madiyen sözümü kesmeyiniz. Şo
Cettı~· .rıer halde o kadını öldürmek för, dur dediğim yerde durdu. İn -

:~t~ iyilik etmek olacaktı. dim. 
""• ufıt bir şey söylemek istedi - Kaç para verdiniz?. 

,, :re ,_ A • ' B d h 1 •uanı oldu: - unu a atır amıyorum .. 
- Duru ·· ·· ·· L Her halde parasını vermiş olaca-ıti~. nuz, sozumu :K.esmeyi-

Cöıl · · k l'i11 d .. e.~ını ırpııtırarak derin de 
ıt()kt Ufundü. Rüyasını, noktası 
liirı e.ıına anlatabilmek icin bü -

tefe ·· · 
tt, rruatını hatırlamıya çalış-

-n·· k Sdtt un a şam, Neriman evden 
dL ~ Nereye gideceğini söyleme
~U ~lnız çrkarken, yorgun oldu
~l •• una ettim, yatıp uyuması da-

lyı 'd' Ba İ!ilir . 1• 1• na şöyle bir baktı. 
kıt '1nız, ya onun emreden bir ba
hi ~"ardır. Baktı ve dedi ıki: "Kal
~i~ça Parça oluyor. Fakat bunu 
ttt h bilmemelidir. Ben dünyanın 
tıı et~aht kadını olduğum için, 
So llles ut icadını görünmem lazım. 
1-fetıra çıktı .. Ona ne diyebilirdim?. 
li 111 ağlar diye korkuyordum. Ne
f:a.nın ağlamasını görmek çok 
}'ıı, 1 

feydir. O iğriye doğruya ağlı -
\"~ kadınlardan değildir. Kolay 
~ ~tnaz, ama ağladığı zaman da, 
14: akkak mühim bir sebebi o -
le :· Son derece süslenmişti. Göz
~~tınıde, her zamahdan güzel gö -

'1dii. 

~.~enç kız biraz sustu, elini al -
n g~ırdt: 

tı - Durunuz hatırlıyayım. Canı
'tij~ ••kılsm, fakat dinleyin bakın, 
r:.fllrı hakikate ne kadar uyuyor .. 
d' nız ıkaldım. Biraz şarkı söyle -
•ttı. Yattım. 

....... Saat kaçta?. 
. - Her halde on biri gecme -: .. r -

~İi •
1 
ı. Çok güç uyudum ... O kadın 

~i~ eriınin önünden gitmiyordu .. 
)e a.Yet uyumuşum ... Rüya görmi
\~ ~tladım ... Ama ömrümde böy
~~ 1~. rüya görmemiştim Müfit .. 
aq11~~rdüğüm şeyler rüya değildi 
dııttı ı .... ~endimi uyanık sanıyor -
bitıı: auyamda kalktım, giyindim. 

1Yor musunuz?. 

llı~-;-- Odanız aydınlık mı yatanı· .. 
- Bayır. 

~.;- auyanızda elektriği yaktınız .. 
d1~ Hatırlamıyorum.. Yakma -
~011rtgaliba ... Her halde etrafımı 
tiyd·~~ lazımdı, çünkü üzerime 
lJ~~g~rn. elbiseyi hatırlıyorum ... 
~İ:tdi , .. CJ mantomu giydim. Hani 
~· gıın za b . b ... d' {i''liı ınan em egenme ı -

l'lı.anto .. . 
• -Giyd· .... . 
tetltned· .... ıgınız zaman sizi be -

_ B ıgırn mnnto olabilir m!?. 

!':ı, ha a!ı~a fötr şapkamı geçir -
t: nı hıç d'.... . . 
-~rp1 b sevme ıgınız mavı 

_ 
0 Ynurna doladım. 

k·· O eşarp · 
ı.. yi: .. 1 sevmıyorum Çün -

.. zunü ·· · 
l"'tniy zu Yaşmaklıyor sizi gö-

ol"\lrn, , 

-s k 
_ 

0 ağa çıktım. 
il Merdive l .. d' 1Yı art ... n erı ın ığinizi, ka -

~ ıgınızı h t 1 
- Ha a ırıyor musunuz? 

l'irıı·... Yır. Y alnı h 1ginj b'ı· z avanın se -
de · 1 1Yorum S · tın d . · erın havayı 
bi erın ten ff .. 

t' Oloınobil : us ettim, sonra 
_ O Çagırdnn. 

:ı.-._ tonıobT 
~·:;ı:da :mı" 1 ın nuınnrası hatırı· .. 
t - Hayır b k 
a. ne f<>förU a nıadım bile. Hat-

hatırlıyorum, ne de 

ğım. 

- Her halde, yoksa adam sizi 
bırakmazdı. 

-Yürüdüm, Kerime hanımın 

evinin önüne geldim. 
- Evvelden Kerime hanımın 

evine hiç gitmiş miydiniz?. 
- Hiç gitmemiştim. 
- Öyleyse evi nasıl buldunuz? 
- Evin numarasının 33 oldu -

ğunu biliyordum. 33 değil mi?. 
- Sual sormayın, sizi dinliyo-

rum. 
- Eve girdim. 
- Nasıl girdiniz?. 
- İ§te burası esrar. Hiç bilmi-

yorum. Kapıyı çalmadım. Kapı 

kendi ıkendine mi açıldı? Biri mi 
açtı.? Bilmiyorum. Yalnız içeri 
girdiğimi biliyorum. Kendimi bi -
rinci katta bir odada buldum ... 
Kerime hanım oradaydı. 

- Üzerinde nasıl elbise vardı? 
- Bilmiyorum. Oradaydı. Ken-

disini öldürmiye geldiğimi söyle -
dim. 

- Söze allah için iyi başla -
mışsınız. 

- Du aıli<GUuı muıh1~ te lr etti. 
Onu öldürdüm. 

- Öldürdünüz ha!. .. Nasıl öl
dürdünüz?. 

- Bilmiyorum. 
- Öldürdüğünüzü nereden bi -

liyorsunuz?. 
- Yere dü,tü. Ölmüştü. Ben 

gayet lakayt, sakin bir tavırla çı • 
kıp gittim. Rüyamda, sakin ve la
kayt olduğumu hissediyordum. 

- Sonra ne yaptınız?. 
(Devamı ı•ar) 

Büyük darülfünunlar 
İtalyada mevcut 40,000 tıp tale· 

besinin yirmi bir Darülfünuna mü 
lesaviycn taksim edilmesi lüzumu
nu havi bir layiha bu kere meclisi 
nyana takdim edilmiştir. Filhaki
ka son senelerde büyük Darülfü
nunlara tehacüm tiddetlenmiş ve 
küçük Darülfünundarda ise talebe 
adedi gittikçe azalmıştır. 

Bir vapurdaki infilaktan 
çıkan kaza 

İstanbul limanında şamandıra

da bağlı Felemenk bandıralı "Kel
yo,, vapurunun kazan kısmındaki 
bir boru dün' fazla tazyik tesirile 
birdenbire parçalanmış, fırlayan 

bir parçası, tayf adan Notiye isa
bet etmişitr. Yaralanan Noti Sen 
Jorj hastahanesine kaldırılmıştır . 

Tepe başında bir kaza 
Tepebaşmda dün bir kaza ol -

mu§tur. 

Cemal Efendinin idaresindeki 
3517 numaralı lcamyonet. "Şirketi 
Hayriye,, motörlerinde makinist lb 
rahim Efendinin bindiği motosik
lete çarpmış, çarpma tesirile yere 
düşen İbrahim Efendi yaralanmı~· 
tır. Kamyonet §oförü Cemal Efen -
di yakalanmıştır. 

Dil • • 
ı mı z 

70 inci liste 

A:\KAR.ı\ 23 ı A. A. ı - T D 1: Ce· 
mİ\'ctinden 

J\tırşılıJ..ları aranacak arapça ve larsça 
l;elımelcrın 70 nuın:ııalı IUc~i şudur 

1 -ıl~ 8 - imkan 
2 - ilham <J - imtihan 
3 - iltıbııs 10 - imtİ):lZ 

4 - iltilat 11 - imza 
5- iltihak ı~ itina 
6 - iltimas 13 - itiraz 
7 - i'tizaın 14 - itİ\at 

Muhtelif mektep mual
limlerinin buldukları 

karşılıklar 
37 inci liste 

41 inci mektep: 
Zııbıtn - 'l.abt: Tutnıaı., yakalamak -

Zııf: (.iiiçsU:r., nrılthk - Zuff'r: Kıu:nnmıı -
Zam: Kııtmuk - Zarafrt: 1ntı-lik - Znmr: 
Yirtlnw - Zaruret: l'ok!'IU7Juk - Zı·nı: 

Çeki~Urml'lc, ~·crm<'k -Zt•y·l: Kuynıl;:, ı·t • 
tı·I• - Zihin: Anla.} ıij - Zlllı•t: Alçaklık -
Zl:nmet: Uor~·· 

17 inci mektep: 
7.ııbıt: }~ll' gt>Çlrme, alnıa - Zat: Güç -

!'ti1'1ilk, ı;'l'\'54'kllk - Zafer: l:"l'nıne, rlde rt
mc - Zam: Katma, arttırmn - Zarafet: 
l'nkışıklık, incelik - :t.arar: l"m:ık - :t..u· 
ruret: Yok. u~ıık, l U-r ı temcz ~·apan -
Zem: Ycrmf' - Zeyl: Etek, kuyruk - Zi
hin: Saya, ıınlayış - Zillet: Alçaklık - Zim 
met: Borç. 

40 ıncı mektep: 
Zabıt: EIP gec;lrmel•, tutmak - Zfıf: Gev 

~eldik, betcrlk'llZllk - 7.nfPr: r8telenm -
Zıım: t~ldı•mı•1 1.ntmıL - Fnraf(•t: lnerJlk -
Znrar: t'tülmo - Zururl't: ı-1ıkıntı - Zf'm: 
(lekl::tirıııe - Zihin: Aıtya;ı;ı, ı·kkme - Zll
lı•t: A!:ağılılc - Zirıımct: Boı-ç. 

4 üncü mektep: 
Zabıt: ZAf: Gü7.siı11Uk - Zafı!.r: Elde Pt

mek - Zam: Kntmıık - Zıırafet: Ynkısıklı· 
lık - Zıırıır: İçeri gitmek - '.lııruret: 1.·ok
sıııluk - Zt•m: Kiitiilemck - Zf'\'ll: Kııv • 
rıık - Zihin: Anlzıyış - Zillet: Alçııklık. -
Zimmet: Borç. 

48 inci mektep: 
Zııhlt: Buyurucu,, tutucu - Zilf: Der • 

mıınsı:dık - Zafer: Kauınnııı - Zam: Kut • 
nıa, artırma - Zarafet: Xıı:ılklik, lnvf'Jlk -
Zarıır: Ya1.ık - J'.nruret: l'okııuzluk - Zem 
Çeklıttlrmı• - Zeyl: Etel;: - Zihin: Dü'jünnıo 
- 'l.lllet: Al ·tıı· - ~ıııınet: ll5tlin4' al -
rn:ı, L"DMımo. 

llk tedrisat müfettİ§İ Ziya Bey. 
:t.ablt: Bıı~unrnu. tutucu - Zafer: Ka • 

7.anına - Zam: Katma, arttırma - Zara _ 
fct: incelik - Zıırar: Yazık - Zaruret: 
l"okııulhık - Zl'm: Çrklştirme - Zeyl: Etelc 
- Zihin: Dü ünnıe - Zillet: Alçaklık - zım 
met: t' tline alnın, konıma. 

9 uncu mektep: 
Zahit: Tutma - 7.IH: Dn.ranıksız _ 7.u

rer: Un - Zam: .ı\rtım - Zarafet: Giizel· 
lik, lnl't>llk - ~arar: l'n11k - Zaruret: Sı· 
kıntı - :tA•m: Çekiştirme - Zeyl: Etek -
Zihin: UüşUıımı• - Zlllt•t: Alçaklık - zım. 
met: Bor~·. 

Tatbikat mektebi: 
7.nbıt: Zorla alnıa - Zı\t: Çt>liın'!lıllk, 

ı;-t•\· eklik - Znrı•r: tlı;tiinlük, iıstün olıııt _ 
Zam: Arttırmn, çoğaltma - Zarafl't: tnre
nırct: Yoksulluk, sılnntı - Zem: çekl'ftirmek 
yermek, Jl'rilmek - Zeyl: Ku~·nık, Alt, " • 
tek - Zillet: Aı,ıağılılc, alçaklık - Zimmet: 
Borç. 

12 inci mektep: 
7.:ıbıt - ,.abt: Tutpuık, almak, ::nızıh -

7.fıf: Arıklık - Zafer: lT8t gelml', Yenme _ 
Zam: Kntma, arttırmıı - Zarafet; tneellk 
- Zarar: :Ek,,Jkllk - :t.arurct: Yoksulluk _ 

Zem: ~·ekiştirme, ~· ... nncl.:, kıııarnak - Z~Jl: 
•:tek, knynık, katık - Zillet: Alçaldık, a • 
ıtnğt - Zimmet: Borç. 

3 üncü mektep: 
7.abt: Tutmıık, ~oklnmalc - 7..am: lfülıı • 

ml'lc - 7.arnföt: lm·elllc - Zem: ÇE'kl)tlr • 

ml'k - Zeyl: oıı - :llllct: Horluk - Zlm· 
met: Borç. 

44 üncü mektep: 
Zabıt: Tutnı.-ı - J'Af: Gli~ lizlUk - 7.ııfcr: 

Knznımııı - Zam: l\utrnıı, nrttırnuı - zıı • 
rafct: lnet"lik - Zarar: l ' ltik - Zaruret: 

staab emı 

TARİTHE BÜYÜK YANGINLAR 
- 21 - Yazan: l'fiyazi Ahmet 

Fatih ve Sinan-Sadrıazam sarayından 
çıkan : Babıali yangını 

Diye içeri bırkmamış. Fatih, 
Sinana bakmış, bakmış ta: 

"S ·ın ı - en ne yavuz ers .,, de -

mış ... 
Si nanın adı, bundan sonra "Ya

vuz ve Sinan,, olmuş .. 
1734 senesinde Unkapanında 

Yangın kurban bayramı arife • 
sinde çıkmıştı. Üçüncü günü kur • 
ban bayramıydı. Sarayda hümma· 
lı bir faaliyet vardı. Avluda bir sü
rü kurbanlık koyun dolaşıyordu . 
Araba araba ot getirilerek ortaya 
yığılıyordu. 

Mustafa ağa isminde zengin biri - Harem ağaları dairesinin yanmış 
nin evniden ateş çıktı. Bu yangın - enkazı yerinde duruyor, onunla 
halk, bahsettiğimiz Horosde • I kimes meşgul olmıyordu. Bay • 
de türbesiyle, Yavuz er Sinanın ramdan sonra kaldırılacaktı. Ga -
mezarını ateşten kurtarmak için fil yeniçeriler, lcurbanlık koyun)a
hayatlarını istihkar ederek çalış - ra getirdikleri otları, korları sön -
tı. memiş enkaz üstüne koymamağı 

Hatta bazı hocalar, bu uğurda düşünemediler. Harman halinde 
ölenler şehit olacak demiş. Bunu yükselen otler her saat bir parça 
duyan o vakitki mütaassıp halk kızışarak yeniden tutuştu. Ot yı -
çekinmeden ateşe atılmış. Bu yan- ğınları bir anda barut gibi alevle
gın bütün Unkapanı ve civarını nerek bütün sarayı ihata etti .. 
baştan başa yaktı. Bu sefer yapılan bütün gayretler 

Felaketzedeler günlerce sokak - bi:- neti::e vermedi. Beş saat de -
ta kaldılar. Türbelerin kurtarılma- vam eden cehennemi alevler, ha -
sı gönüllere teselli oldu. Bütün rem odalarını ve sarayı kül halin
gayretler iki türbeye hasredilme- de bıraktı. 
miş olaydı belki bir kaç yüz insan Tarih: "Cenabı hüda serayı 
akşam çorbasını içmeğe mesken mezburu tamamen ihrak ile hük -
bu1abilecekti. münü icra eyledi.,, diyor. 

Fakat bunu kim düşünür. Evle- llk yangın bastırıldığı halde , 
ri yaenanlar bile türbeleri muha - ikinci defa tutu~an otlarla yanan 
fazaya uğraşıyorlardı. (Babıali) halkın köhne akideleri-

Babıali yangını 

1739 senesi Nisanında, sadra -
zam sarayında çıkan ve tal'ihte 
(Babıali yangını) diye meşhur o -
lan bu yangın halkı garip keha -
netlere sevketmi,ti. ( 1) 

Dördüncü Muradın Bağdat se -
ferinden beri sadaret makamını 1 iş
gal eden Kara Mustafa paşanın i
kamet ettiği Babıali muazzam bir 
sarydı. Ateş harem kapısı ittisalin
deki harem ağalarının oturdukları 
daireden çıktı. Kara Mustafa Pa
şa nüfuzlu bir vezirdi. Maiyeti on
dan tirtir titriyorlardı. 

Yangının harem ağaları daire -
sinden çıkması zavallı zencilerin 
yarı canını almıştı. Korkudan du • 
dakları şarha şarha olmuıtu. Saray 
muhafızları derhal faaliyete geç -

tiler. Ateşin çıktığı, harem ağaları 
dairesi müstakil gibiydi. 
Yangının sirayetini mennetmek 

için daireye bitişik kısmı yıkmak 
lazımdı. Yeniçeriler, saçaklarını 
ateş sarmış dairenin üstüne tırma
narak büyük bir halat bağladılar. 
ve yüz kadar zorba yeniçeri var 
kuvvetleriyle halatı çekerek bina
yı yıkmağa muvaffak oldular. Bu 
suretle harem ağaları dairesi ka -
milen yanarak saray kurtarıldı .. 
Binanın hedminde beş yeniçeri 
enkaz altında kalmıştı. Fakat sa -
rayın kurtarılması sevinci karşı -
sında bu zavallıların matemini 
kimse tutmadı .. 

ni yerinden oynattı. Bir sene son -
ra sadrazamın divandan kaldırı -
larak idam edilmesi kehanetler de 
tesadüfün liitfiyle yerini buldu. 

Deı·amı Var 

(1) ''Babıali,, ayni zamanda 
sadrazamın ikametgahıydı. Ba
bıfıli miiteaddit defalar yanmıştır. 
Bunu sırasiyle göreceksiniz. :\foş
hnr Alemdar vak'ası da Babıaliyi 
berhava etmiştir. 
ınmmımnunınuımmmnnnmnmıtıutmnnnrmmmnrlftllmtttııtmıatmımliUIRiü .. 

Kimyagerler 
Senelik kongrelerini 

yaptılar 

Türk Kimyager Cemiyetinin 
senelik kongresi Halkevinde top • 
lanmış, kongre riyasetine Kimya -
ger Mehmet Ali Bey seçilmiştir. 
Cemiyetin faaliyetini gösteren ra -
por okunmuş ve müttefikan tasvip 
edilmiştir. 

Yeni idare heyeti reisliğine 
profesör Cevat Mazhar, umumi 
katipliğe mühendis kimyager 
Mehmet Ali, kasadarlığa kimya
ger Salahattin, azalığa kimyager 
Raşit, Ekrem, Mehmet Ali ve Zih
ni Beyler seçilmiştir~ Kongre mü• 
nasebetile yüksek makamlara çeki
len tazi.m telgraflarına gelen ce
vaplar şunlardır: 

.l\lühendls lilmyııger Mehmet Ali ~y. 
1\im;)agerfol' kongre reisi, İstanbul 

l "ok ulluk, ıkıntı - 'l.C"m: J\ötülemı-, kına· ------------..,,-------= 
m:ı - Zihin: nluyı - Zillet: Alçaklık, 11 • Cet: İııet'llk - Zarar: Bitirme. t>lı:slklik -
ıpı;-ılıl.: - Zlntm('t: Borç • Zıınırct: l 'oksu7Jul• Zem: Kın:ııruı, çekiştir· 

Hal<kımda gösterdiğiniz temiz 
duygulara teşekkür ederim. 

l!ei icUınhur Gazi Mustafa Kemnl 

Kongreye muvaffakıyet diler 
hakkımdaki duygulara te§Ckkür e
derim efendim . 

1 inci mektep: ın<· - Zeyı: ıı;ı. - Zillet: Alçaklık - Zlm • 
ın"I : Bortlarımak. 

Zabıt Znbt: Tutnııık, ı•l ıı nlnı:ı - Zül: 
• \rıklıl\, tlil5kün1Ult - 7.ııfer: Sıı\·aı; kn7llnmıı 7 inci mektep: 
- Znııı: Uste lrnmıı, lıııtına _ Zarafet: l'l"ıı· Zııbt: ı\lma - Zny1f: Arıklık - ZafE'r: 
rirıllk, :ı:PyrC'lilllc, lııl'll diişUnii, _ Zarar: ~:>\'ıt-şı knT.nnnııı, lm7Jınnu - Zam: Yı•tırlnı, 
Yıl,1111, nııık verımı - :t.arun•t: {'~relilllili, lmtım - Znraftot: tııııcllk - 7.arnr: Kav • 
)·oksıılluk - :t.••nı: Yl'rrnek, )Pri _ Zl'l·l: bı•lıne, trnyıp - Zanırct: 1ster istem('zlfk. _ 

F.tek, "''• tııkıııtı - Zihin : Diişürıcf', us:dımı i.t'nr Yernı•· - Zc~·ı: Eklenti - Zillet: Al· 
- Zillet: ,\ ağıtılı, dıi Uklilk _ Zimmet: ~klıl-. 

Yf'reeelc, üste nlmıık. 6 mcı mektep: 
5 inci mektep: Zabit: Tutan - Ziır: Dil~küıılük - Zn • 

7..ııbt: Almıı, sakl::rn:ı - 7.:ıier: l't>nrnE', frr: l't>nme - Zam: Katma - 7.arnfet: ln· 
kn7.ıııırıuı - Zam: l\ntm.L _Zarafet: lnce • ccUk - Zarar: Yazık - Zem: çeklı1tlnnr. _ 
lilc - Zanıret: l 'oksulluk _ Z<-m: Yemwk, 7Rl·l: F.Jdeme - Zihin: Düşünme - Zilli't: 

çeldstlrmı-1< - Zl'yl: Ifotmn, ba*lama _Zil· Altıılnı:ı - Zimmet: Borç - Zaruret: l'ok· 
Jet: sağılık - Zimmet: Uorç. ıızlut;:, sıkıntı. 

Müfettiş Muharrem Bey. 2 inci mektep: 
7.nbıt - r.npt: Tutm:ılc, nnlnma - 7.Af: Zftf: Anldık - Zanırd: Yokımlluk - 7.l'm: 

Om eldik, dltşkflnlllk - 7.llfer: K:ı7~'mmnlc, Çl'kl~tlrmf! - 7.e~·l: Ekk, luyı ~azısı - Zil: 
yf'ıırnt'lc - Znrıı: Jtntmn, arttırma - Zara - lcl: Küı;Ulmc - Zimmet: Boyun borun. 

Ba,,·rkU bmet 

Kongrenizin hakkımdaki hissi• 
yatma teşekkürlerimle muvaff a • 
kıyet temenniyatımın iblağına ta • 
vassut buyurmanızı rica ederim. 

Jktısat \'el•IU Mahmut Cellıl 

Kongre münasebetile hakkım • 
da gösterilen hissiyata teşekkür e

deri.m. 
Sıhhat \"ekili Rdlk 

Senelik kongrenizi kutlular ve 
hakkımda izhar buyurulan samimi 
duygulara teşekkürlerimi sunarım. 

Rahmi 





Güreşçilerimizin vaziyeti 
Macarlarla en mühim karşılaşma 

yarın 

..... Ml\carlarla en mühim kar§ılaş
"'ly' (Ü ~kt 1 

ÇÜncü ve sonuncu) yarın 
Mb\ saat dokuzda yapacağız. 

,,.. acar farnpiyonları karsısında 
ıUl" .. -
tuJc~tl\uıü güldüren kıymetli ço • 
tıi 1/tırnı~ kuvvet ve meh:ıretleri
İti" ır kere daha deneyecekler. Bu 

->lrla rru·· t k 'k' .. tiibe .. ~ rt.§ a ımımız, ı ı tecru-
~~ı· ioz önünde tutularak, en kuv
~ 1 

hir tertipte çıkacak. Gönül '°n ın.. b . li \f usa akadan daha sevınç-
ıt netice almamızı istiyor. 

~ 11-lf. 

~tt!:lka.n faınpiyonluğunu kazan -
'tttiap~ '?nra da İfaret etmi§ ve de· 

1 lat kı: 

~illi -u.. h k 1 d .. .. .. .. 

gece 

Yana alqam raklplerlnla urtlannı 
tek1'ar yere ıret11'melerlnl bekledltlmiz 

rturi, Saim, Çoban Mehmet ~ld·· .,... sa a a ar a yuzumuzu 
ta urecek kadar bedeni kabiliyet bir kere bile sırtları yere gelir 

lteren 1 . . . . ., 
~I genç enmızın yafama mı .• 

trını k d'l · · d .. l · h 2ıj .. en ı erının e yuz erı- Spor hayatımızda güreş şu e-
tuld" 

Q, l urecek dereceye getirelim. miz kadar yüzümüzü güldüren şu-
Q uelk· h 
~t 1 ir f edakirlık olacak. Fa- be henüz yoktur. Sporların hemen 

)'~~~ f edakarlrk neticesiz kalmı- hemen en asili en hilesizi olan gü-

~ıı.;~Uiiurnuz acı şeyler bugün 

lliti tene bu mevzua döndürüyor. 
Yoruz k' d·· B Jk · · ·· ~ . ı un a an rıngı u-

titıde b .. T"' k M • ti .. ugun ur - acar rın· 
'ile · 

' rınde büyük cesaret ve me-
ı' ~lerini alkışladığımız gençler-

i\ b' 
de ' · ır kıınıı, para kazanmak için 

\'M~t l.nca.k feref için çalışankUV• 
-.:'ll 

~~~Ocuklarımız karınlarını bile 

,•!e doyUramıyacak bir vazi • 
~ llrıitler. 

reş kendi öz malımızdır. Bu iti

barla bu §Ube için verilecek emek, 

yapılacak maddi yardım çok ye -

rinde bir emek ve yardımdır. 

Alakadar makamlardan, fede· 

rasyondan rica ediyoruz. Bu genç

lerimize daha rahat bir yaşama 

imkanı temini için bir az daha 

gayret etsinler. Zenginlerimiz • 

den, büyük müesseselerimizden 

de rica ediyoruz. Bu gençlere iyi 

bir hayat temini için kulüplerin ve 

federasyonun teşebbüslerile alaka· 
~~ doyurmak, doyabilmek, 
l\lc,. 1Yoruz ki insan ihtiyacının 
'd~ı ıaruri kısmıdır. Bunu bile dar olsunlar. 
~~ 1 

erine layiki veçhile temin e- A. Sırra 
~ıa k 

h.. e çok yazık olmaz mı?. 

S""'tiin ı· Anadolu klübünün müsa· . e ım bir kere; en geniş 
ıl meresi tehir edildi ~İaı e bütün ihtiyaçlarını te • 

li tQ e~ rahat, müsterih, kuvvet

'"~ilerin karf ısında ihtiyaç -

le Ji :ı baıiti olan doyum itini bi

teh..1)ilti '9'eçhile temin edememit 
~'ti . 

~~ lllı:z hu kadar parlak neti· 
~·ı •lttla . h . 1 . ı di"· raa. ı tıyaç arı temın e-

tt ta'kdirde bu gençlerimizin 

Anadolu spor kulübünden: 

Kulübümüzün 25 mayıs 933 per· 

§enbe ~şamı Üsküdarda Kızkule-

si parkında vereceği müsamerenin 

havaların muhalefeti dolayısile 15 

haziran 933 perıenbe akşamına ta. 

lik edildiği ilan olunur. 

&~Yer gençlerinin ·bir muvaffakıyeti 

Cuma günü 
yapılacak maçlar 

Galatasaray ile Anadolu , 
FenerbahCje ile Vefa, lstan· 
bulsporla Beykoz Şilt İCjin 

karşllaşacaklar 

Bu hafta lig maçları yoktur. Şi
lt maçlarına devam edilecektir. 
f' akat bu maçlardan ikisi bilhassa 
çok alaka toplıyacak bir. mahiyet· 
tedir. Şilt için Taksimde Galata· 
sarayla Anadolu, F enerbahçe ile 
Vefa takımları karıılaşacaklardır. 
Anadolu ikinci kümenin şampi

yonluğuuu Eyüple paylaşmak üze
re bulunan en kuvvetli takımların· 
dan birisidir. Buna mukabil Gala
tasarayda birinci kümenin sonla -
rmda gelen takımlardan birisidir. 
Bu itibada dikkate değer bir ma • 
hıyeti vardır-. Macın az bir farkla 
Galatasaray ti\rafından kazanıla -
r.ağını tahmin ~diyoruz. 

Vefa • Fener bahçe maçına gelin
ce, daha bir hafta evvel lig maçla
rında karşılaşan bu takımları tali 
bu sefer de şilt için karşı karşıya 
SJetiriyor. Geçen maç az bir farkla 
Fenerliler tarafından kazanılmış • 
lt. Bakalım bu sefer ne olacak?. 

F enerbahçe stadında da lstan -
bulsporla Beykoz gene şilt için kar 
şıla~acaklardır. Bu maçın neticesi 
üzerinde ıimdideİı iddiaya giriten -Jer vardır. Bu da maçın hayli hara· 
r.etil olacağını göstermeye kafidir. 

Maçlar ve saatleri 
lstanbul futbol heyetinden: 
26-5-1933 cuma günü yapılacak 

şilt maçları: 

Taksim stadında: 
Galatasaray-Anadolu saat 15,30 

hakem Sami Bey. 
Fener bahçe - Vefa· K. K. saat 

17,15, h~em Arif Bey 
Fener bahçe stadında. 
lstanbulspor - Beykoz saat 17, 

hakem Nuri Bey. 

Gençler arasında 

Gençler birilği maçları neticelen 
miştir. 

Tevzii mükafat 26-5-1933 cu -
ma günü saat 14 te Fenerbahçe sta
dında yapılacak ve bu merasimin 
bitmesin! müteakip bu likin şam
piyonu Fener bahçe ile like dahil 
diğer kulüpler muhteliti bir müsa· 
baka yapacaklardır. 
Aşağıda isimleri yazılı gençler 

muhtelit takımda oynayacakların
dan bilumum levazımile tam saat 
14 te sahada bulunmaları tebliğ 
olunur. 

İsmail, Cihat, Muzaffer, Muzaf
fer Cemil (Beşiktaş) Hefi, Zeki, 
Daniyal ( lstanbulspor). 

Kenan, Suat, Muzaffer, Saim 
(Kasımpaşa). 

Ankarada maçlar 
ANKARA, 22 (A.A.) - Önü

müzdeki cuma günü yapılacak ikin 
ci devre lik maçları şu kulüpler a

. rasında olacaktır. 

7 - VAKiT -

İnegölde heyecanlı gün 
Kalkan oyunları 

ve iki bin 
Güreşler 

• • 
seyırcı 

lnegöldekl mUsabakalara iştirak eden güreşçiler 

idman yur_dunun açtığı güreş men epeyce mukavemet gösterdi 
müsabakası dün iki bin kişilik bir ve neticede gene hasmını yıktı. 
seyirci karşısında ve muvaffaki - Baş altı müsabakasına çıkan 

yet yapıldı. Bu müsabakaya lne- pehlivanların güreşten evvel fo • 
gölden, Y enişehirden, Bilecikten, tograf dağıtmalarından güre~iliği 
Bursadan, Karacabeyden gelen meslek edindikleri ve az çok ta -

pehlivanlar girdiler. Müsab~aya nınmış pehlivanlardan oldukları 
bir kalkan oyulu ile başlandı. Bu anlaıılıyordu. Bu müsab~aya Ka· 
oyunu Hamzabey köyünden Emin racabeyli İsmail Mahir, Bursalı 
ve Osman efendiler oynadılar. Hüseyin ve İnegöllü Ömer, Yeni· 
Hamzabey köyünde bir çift kal • şehirli pehlivanlar iştirak ettiler. 
kan, bir çift de kılıç bulunmakta- İnegöllü Ömer pehlivanın Yeni· 
dır. Denilebilir ki bu kalkanlarla şehirliyi yenmesi uzun sürmedi, 
kılıçlar köyün biricik oyun ce spor fakat ikinci çiftm uğraşmaları çok 
aletleridir. Bunların ne zaman ya- sürdü ve berabere kaldılar. Neti• 
pıldığmı ve kimlerden kaldığını cede baş altı birinciliği üç pehli • 
bilen yoktur. Kalkan oyunu esna- van arasında kaldı. Vakit gecik
sında ldman yurdu bandosu da mişti, öte taraftan ara ııra yüze 
musiki muallimi lbrahim Beyin değen su damlaları da bir yağmur 
kalkan oyun havalarından armo·· tarafından tehdit edildiğimizi ha· 
nize ettiği bir parça çalıyordu. tb- ber veriyordu. Bununla beraber 
rahim Bey bu parçayı bando takı- henüz baş müsabakavardı ve bü • 
mına bir iki derste öğretiver:.nişti. tün yarışların en heyecanlısı ola· 
Askeri musiki zabitliğinden müte· caktı. Nihayet başa üç pehliva • 

kait olan İbrahim Bey mesleğinde nın iştirak edeceği anlaşıldı. Bun
hayli ilerlemiş, muktedir bir bes· lar da Dinarlı Mehmet, İnegöllü 
tekardır. Fakat bu muktedir bes· Mustafa, Bursalı Remzi pehlivan
tekirın bir itiyadı vardır ki onun lardı. Remzi behlivan hakem he
bir yerde uzun müddet kalmama- yeti tarafından memnun edilerek 
sına, tanıdığı memleketler arasın- müsabakadan çıktı, Dinarlı ile l -

da mütemadiyen seyahat yapma· negöllü tutuştular. İnegöllü peh· 
sına sebep oluyor. Evvelce musi- livan şimdiye kadar mühim müsa
ki muallimi olarak buraya bakalara girmemiş ve gireceğini 
bir iki defa gelip giden İbra- de hatırına getirmemiş bir çiftçi· 
him Beyin sanatındaki vukuf ve dir. Sadece kuvvetine güveniyor. 
iktidarı nazarı dikkate alınar~ Dinarlı Mehmet pehlivan ise bey
bu sefer kendisine gene burada nelmilel güreşçiler arasına girmiş 
vazife verilmesi kararlaştırılmıştır. 

.. meşhur bildiğiniz Dinarlıdır. Bat 
Kalkan oyunundan sonra gure · müsabaka yarım saat kadar ıür • 

şe evvela tanınmamış pehlivanlar 1 d "' D' l ·ı . u ınar ımn yenmesı e netıce • 
başladı. Ne de olsa bunların he-

1 
d' en ı. 

nüz acemilikleri ve bu işi bir mes-
lek olarak kabul etmedikleri belli 
idi. On çiftin birden çıktı ğı mü

sab~anın bu birinci safhası çok 
sürmedi, nihayet yarım saat için
de pehlivanlar hasımlarını birer 

birer yenerek ortadan çekildiler. 
Bundan sonra küçük mükafatlı bir 
iki güreş daha yapıldı ve mütea -
luben güreşile ikinci baş altı mü

sabakasında Aksulu Mustafa peh
livan çok yorgun olmasına rağ • 

İdman yurdunun bu müsabaka· 
sından her kes memnun kalmı§hr. 
!ki bin seyircinin çoğunu köylüler 
teşkil ediyordu. Bu kadar seyirci 

toplanacağına kimse ihtimal ver -
miyordu. Anlaşılıyordu ki bolluk 
zamanlarda düğün ve sair sebep • 

!erle yapılan muhtelif müsabaka • 
larda köylü temaşa ve heyecan u-

1 - Altınordu - Ankara gücü i-
S .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 1 kinci takımları. Saat 12 de h~em ~~~~~~~~~~~~~~ 

hı· 'l't}ter Den 1 • t f B cU birinci takımlar. Saat 16-30 da 

yandıran arzularını tatmine alış • 

mışhr. Onun içindir ki buna ben• 
zer müsabakaların en çok seyirci· 
leri köylülerdir. Her yerde köylü· 

.'Q S,tı • ç eTı geçen cuma gü- lüğü 417 ;.ıakik'a'da Şükrü Beyler ka r an ey. hakem Muhip Bey. 
bi ~ Yerle Ye 'k.. 2 - Gençler birliği -muhafız gü 
. '"ttlet nı oy araımdabir zanmıtlardır. Kazananlara hatıra Tu'"rkı'ye tdman Cemiyetleri lt -\ij· Yatıtı t · cü ikinci takımları 

lerin bu arzularının yerine getiril· 
mesi çok şayanı temennidir . 

i• 
1li 28 d k' ertip etrniıler, birin- olarak birer madalya verilmiştir. 3 -Altınordu _Ankara gücü bi- tifakı umumi merkezi 29 mayısta 

a' 31 daki: ıka lbr~hiın, ikincili- Sarıyer gençlerinin faaliyetini teb rinci takımları saat 14-30 da ha • Ankatada toplanacaktır. Bu topla- =====-==== = = ===-
l d'1tikad ada Tahır, üçüncülüğü ı-ik ederiz. Resmimiz bu müsabaka kem Mümtaz Bey. nışta yeni sene bütçesi ve spor fa - Spora ait diğer haberler 

Hamdi 

a Muzaffer, dördüncü- ya ittirak edenleri gösteriyor. 4- Gençler birliği. Muhafız ıü. aliyeti görüşülecektir. 10 uncu sayıfamızdadır 
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ELMAS ARAYICILAR 

1'11' 1 t' 'ıl .ı' 1 1 
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Tarsusta Manisa bağcılarının 
büyük bir derdi var 

-2- Nakleden: fa. 

Dünkü ~ısmınhulasası: 
Bir gazeteci Serendip adasına 

giderken vapurda birisile tanışı
yor. Ona, elmas arayıcıla11nm ya
nma gideceğini söyliyerek ahbap 
oluyor. Bu adam gazeteciye şu hi
kayeyi anlatıyor: 

- Bundan on sene evvel, mem
baı Rakv.ana dağında olan Kara·· 
vandoya nehri sahilinde, üç ma -
denci kum yıkayorlardı. Bu üç ma· 
denci, arkadaştılar. Birisi, tamil 
ırkına mensuptu. Ötekisi Seren -
dipli idi. Üçüncüsü ise, bir kır· 
ma, yani babası Avrupalı, annesi 
Asyalı. 

Bu kırmanın ismi... Haydi far
:uedelim ki Dug olsun.. Bu üç ar -
kadaş, lı~raber çalışmağı, zengin 
olunca, milyoner olunca paraları 
paylaşmağı karnrlaştırmı§lardı. 

Şimdiki halde, sabahtan ak~ama 
kadar, e!ueri znman yarı aç çalı
şıp duruyorlardı. Kıymetli bir taş 
buYunca ~a paylaçacaklardı. Bir 

s-~~h, T~mil ortadan kayboluver
di. Geri kalan iki arkadaş bakı!· 
tdar ve meseleyi nnladılar. Şüp -
heşiz kıymetli bir taş bulmu~ ve 
kaçmağı daha münasip ~ulmuştu. 

Kalktılar, bellerine hançerlerini 
geçirerek yola koyuldular. Kaça -
bilmek için ancak bir tek yol var
dı, ve yol otuz mil uzunluğunda 
idi. 

Ertesi gün, bu yolun üzerinde 
bir ceset yatıyordu. Bu ceset, iki 
arkadaşın yetişip öldürdükleri Ta· 
milin cesedi idi. 

Adam bir dakika durdu. Sigara· 
sın dan bir nefes daha çekti, de -
vam etti: 

Daha ertesi gün, Dela kasabası
nın köylüleri pirinç tarlalarında 
Dug'u çok ağır yaralı olarak bul
dular. Arkadaşı,onu uyurken kah
bccesine vurmuştu. Bununla be -

raber, onu da ayni gün, öğleden 
sonra, krymetli elması bir dükan -
da satarken tevkif ettiler, ve elma· 
sın vesikası olmadığı için - zira 
her elmasın bir vesikası olmak i -

cap' ederdi - hükumet müsadere 
etti, ve fukaraperver cemiyetleri 
menfaatine olarak müzayede ile 
satıldı. Elması, büyük bir kuyum
cu satın almıştı. Fakat bütün bu 
muameleler olurken zaman geç -
miş, Dug'un yaraları iyileşmişti. 

Müzayede günü, Dug, elması satın 
alan kuyumcuyu kö§e başında çe· 
virdi, ken:::li hakkı olan kıymetli 

taşı almağa muvaffak oldu ve bir 

kolayım bulup Amerikaya kaçtı. 
Bu bir safir idi ve tam 318 krat 
geliyoru. Onu, Dug 25.000 Jngi
liz lirasına sattı. 

- Peki öteki ne oldu?. 

- Hangi öteki?. 

-Dugu vuran Serendipli?. 

-Tevkif edilen mi?. 

Bir adam kız kardeşini 

vurdu 
Tar sus Baltalı köyünden T arsu

ıun e.ki dabağhane mahallesinde 
oturna Bekiroğlu küçük Oaman is· 
minde biriıi kız kardeti Müyesseri 
sağ memesi üstünden tabanca ile 
vurmuştur. Vurulanın yarası ağır 

olduğu için hastahaneye kaldırıl -
mıştır. Katil vak' adan sonra kaç
mıısa da sıkı takibat neticesinde 
yakalanmış ve adliyeye teslim edil 
mittir. 

Bu dert, hükumetin küçük bir 
yardımile halledilebilir 

M (H ) B d k b · · dı"g~er ,,1 anisa, ususi - ura a me mec urıyetı var; 
günün en mühim meselesini emla- raflarda üstelik caba.... ,,; 

·y•"' ki milliyece satılan ve taksite bağ- Halbuki, bugün üzüm P1 

lanmış olan bağlardan henüz tes· azami on dört kuruştur. Jı 
cili icra edilmemiş ve tapu senedi z t b" b' kars•fJj a en ın ır arıza • ttl'. 
alınmamı§ olan bağ, bahçe ve tar- türlü türlü masraflara katla rl 
lalar hakkında son günlerde Mali- hiı- okka çekirdeksiz kuru iiS ıı' 
ye vekaleti tarafından gönderilmiş nsgari on iki kuruşa mal ederı ,lı 

_ Evet. Eskişehir Halkevinde olan bir emir teşkil ediyor. cı ancak sarf ettiği imar ve j 
Gülmeğe başladı: Eskişehir, (Hususi) - Halkevi Bu emirnamesinde Maliye ve - masrafına tekabül edebilece~ I 
- Ne olacak, dedi, heri.fi astı - temsil §ubesi Asri sinemada (Sa- kaleti; henüz tapu senedi istihsal ve pek çoklarınca buna dahı .; 

lar. karya kızları) piyesini temsil etti. etmemiş ve aldığı malın bugüne ka vaffakıyet temin edilemiyerı 1 'ıJ 
Vapur, bu aralık büyük bir gü- Uzun zamandanberi büyük bir gay dar taksit borçlarını vermemiş o· !'alatı hangi fiatlerle satnısl< 

rültü ile demir atıyordu. Eğilip retle hazırlanan bu piyes muvaffa- !anların nihayet bir hafta içinde eder ki, bütün bu masrafl d• 
baktım. Sonra, döndüm, adam, kıyetle temsil edildi. bunları yapmadıkları takdirde uh- karşı koyabilsin? Ayni za111srı / 
ortadan kaybolmuştu. İstiklal ruhu ve inkılap arzula • delerine bırakılmış mallara ait i- mumi buhrandan her tara~ 

~ 'i- .ıt- rile yazılan Sakarya kızları piyesi hale kararının feshile bu malların müteessir olan bu memleket btt' 
K d .. d.. al hararetle alkışlandı. Melahat, Na- yeniden müzayedeye konulmasını ın da himaye ve siyanete nııı ..i amaraya on um, eşy arımı 1 ,. 

d b . b' ciye Hanımlarla Şadan, Muhittin bildirmektedir. lır .. Filhakika bu borç ıahİP el toplamağa başla ım, u ış ır 
hayli sürdü. Dışarı çıktığım za _ ve İsmail Beyler çok muvaffak ol- Halbuki, bu mallar vaktile mü - rasında - öbür tarafta zati~·'/ 
man, kumpanyamn küçük istim_ dular. • zayedeye çıkarıldıkları zaman, sırf lunan yüzlerce dönüm bagı ':!. 

Baba katili harikzedelerin istifadesine tahsis e renler- fuzulen bu emvali ııı~ .. potu bir kısım yolcuları alıp git -
mişti. Beklemek icap ediyordu. Çankırıda, Ilgaz kazasının Kızıl dilmiş, hatta harikzede mazbatası bağlarına göz koyan ve en l'fııı' 

•ın köyünde babası Bekir Aliyi 18 gösterebilen müşterilerin müzaye· fiatlerle tek başkasına kaçırı · Ji Fakat bir sürü kayıklar vapurun rJF'. 
Yerindne bıçaklıyarak öldüren deye iştirakinde pey akçesi olmak ye bu bağların kıymetini tat• - _.; 

etrafını sarmış, içeriye, nerelerden l }<IY 
Mehmet ağır ceza mahkemesi ta • üzere istifası muktezi 7,5 nisbetin- da vardır. şte hazinece ya 

girdikleri belli olmıyan bir sürü a· d k" d l d b"l l k k" ı b 1 rdıt· rafından 18 sene hapıe mahklım e· e ı mev uatın a mmasın an ı e yapışı aca ımse er una JI 
dam, karıncalar gibi dolmuşlardır. f l f l h Ö -efP'-

dilmiştir. sar ınazar o unmuş, aza te acüm tekilere günah oluyor, ... ~· 
Ellerinde küçük bir tepsi, üzerle - -,....---============ olmuş, bu sebeple de mesela: An· kette fazla çahşmasile ane-1' ( 

rinde her çeşitten birer elmas, in- Yugoslavyada Tethişçi- cak iki yüz lira kıymeti olan be- luk çocuğunu geçindirebilen~., 
sam muhasara ediyorlar ve: her (eski) dönüm bağın sekiz, do· bilerini digv erlerinden ayır~. 

lerin muhakemesi - Presious stones, sir, presious kuz liraya kadar arttırıldığı mü • bunları himaye etmek li -~ 
• ? Belgrat, 23 (A.A) - Merkezi k ·· :. · · ·ı · ' b B 1 h" -"Jı1 gems.. erreren gorup ışılı mış ve unun un aı·a ıç olmazsa üzüırı ,._ fr 

Diye bozuk talaffuzlu bir Jngi- Fiyum; olan -muhacirler birli • önüne de geçlJememiŞti. ' lünün toplanması ve satılnı.-ı ,1/ 
h gvi- adlı tethia teckilatı ile ve Fi- B .. b vl b el~'' lizce ile kıymetli taşlar, mücev er- :ı- T ugun o ag arın tortusu ütün leri olan eylül ve teşrinievv .. 

yuma belediyesi memurlarından ki v ·ı k d" · · · · d o ler satmağa kalkı~ıyorlardı. acı ıgı ı e en ısını gosterıyor ve rı sounna kadar müsaa e g _.t (1 
ve İtalyan tebaasından Servazi ile l v k d ç k h ~~ Kimisi, bu taşları, kirli mendil- orta ıgı ıvran ırıyor. ün ü; be· mesi hükUmetimizin mer a .ıJ1 
temasa girmekle suçlu tutulan Le- h d.. ·· ·· k. d k l' l · te I"""' ferinden çıkarıyorlar, uzatıyorlar - er onumu se ız, o uz ıraya a ı adaletinden bekleniyor; ıf ~~ 

dı: natz, Sochka, Dobrila ve Vlahoviç nan yirmi dönümlük bir bağın tes· sa bağcıları bunu istiyorlar, 
aleyhinde açılan davanın Belgrat- ·1 t · ·h l' · · J b ki ı - Bu Safir sahicidir efendim, cı ve apusunun ıstı sa 1 ıçın ya - e iyor ar. 1ı 

alınız, çok karlı bir iş yapmış o. taki -devleti koruma- mahke - nız (harç) olarak dört yüz lira ver Muammer f(e~,:I 
mesinde aleni surette rüyetine dün .................................................................................. . 

lursunuz.. Yalnız yüz rupye .. Ba- başlanmıştır. Al fil 1 L. k ı nııı 
dihava demek .. Bakınız .. Şöyle bir man OSU ımon ıra 1 

Pupchiç, Jut ve Dagiçeviç adlı hk · 
elinize alınız. kişi de cürüm ortaklığı suçundan ma emesı . ; 

Bir çok yolcular, bu hücumdan zan altında bulunmaktadır. Hitlerin huzurunda ma- Kaçakçılrk yaptığı iddiasıltıl 
bıkarak, taşı alıyorlar, güneşe hr- Dünkü muhakemede ithamna _ nevralar yapmaktadır kemeye verilen limon Jct~fl'' 
tarak pırıltılarına bakıyorlardı. me okunınuş, başlıca suçlulardan muhakemesine yarın devaııı 

Kiel, 23 (A.A)-Dün zabitler için 
işte bu dakikada mahvolmuşlar - üçü sorouya çekilmittir. Lenatz ile I b caktır. .ıı'. 

• yapı an ir mes ayininde ba,vekil, ıs ı• k1 
dı, denilebilir. Çünkü, satıcı, çe· Sochka suçlarını yarı yarıya itiraf hükumet erkanı Mösyö Goering İçinde kaçak eşya buluna 
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nesini açıyor, mütemadiyen söyle- etmişler, istintakları esnasında Alman donanmasının yüksek rüt· zım vapuru kaptanları hak~~,.t " 
niyordu: vemıit oldukları ifadeleri kısmen hedeki zabitleri Schlesviz Holstein muhakeme Dosyada tetk• ti 
-Hanımınızın 1'çı'n ne gu··zel he- inkar eylemişlerdir. · · d k" h h . . b tahkikat için iki ay sonraY• 

ısının e ı attı arp gemısıne in-
di.ye, hem yu"'z rupye nedı'r kı"?.. Maznunlardan ikisi tethiş teş • . l d' M H' l b edilmiştir. 

mış er ır. ösyö ıt er u gemi • 
Buhran, efendı'm, buhranı... Yok_ kilatma bilmiyerek girdiklerini d l k en manevra arı ta İp etmiştir. 
sa bu taş, geçen sene olsaydı bin söylemişler ve bu hareketlerinden Hitler gemiye geldiği zaman 21 pa 
rupye ederdi. dolayı pitman ol<luklarını ifade et re top atılmış ve filo hemen demir 

_ Sakın sahte falan olmasın? .. mişlerdir. Muhakeme yarın devam 1 k h 11• • . a ara manevra ma a ıne gıtmış· 
edilecektir • - Sahte mi? Sahte mi?.. tir. 

Başlıca suçlu Lenatz İtalyanla ~ 
Satıcı, bir elile sakalını tutup 

rı Yugoslavyanın dütmam sayan 
fesli başını sallıyor, bir el ile de iz- bütün Dal maç yalıların kalbinde 
zeti nefsine dokunulmuş gibi, lafı Yugoslavya hakkında vatanper _ 
geri almak ister gibi bir hareket verlik hissinin, kendisinde olduğu 
yapıyordu; gibi, kök salmış olduğunu temin et 

-Sahte mi? Eğer sahte iae, ke· miştir. 
miklerimi sokakta köpekler kemir-

sinler. Eğer sahte iae, namuslu 
tüccarlar olan ecdadım, ecdadı -
mm ecdadı mezarından kalkıp ha· 
na lanet etsinler •.. Eğer sahte ise .. 

Yolcu, omuzlarım silkiyor, taşı 

bir daha muayene ediyordu. Kim 
bilir, belki de sahte değildir?. 

(Devamı var) 

Fransız filosu 
Vigo, 23 (A.A) - İkinci Fran

sız filosunu tetkil eden 15 cüz'ü 
tam Kazablanka'ya hareket etmiı
tir. 

Dante'ın şaheseri 
ROMA, 23 (A.A.) - Profesör 

Ali Raşit Bey, Dantein "llihi ko
media,,sının bizzat yaptığı arapça 
tercümesini M. Mussoliniye gön • 
dermiıtir. 

Dante'nin bu şaheseri, arap dili
ne ille defa olarak çevrilmiş hulu -
nuyor. 

Yeni bir denizaltı gemisi 
TARANT, 23 (A.A.) -650 to

nilatoluk Diamante adlı denizaltı 
gemisi denize indirilmiştir. 

Alman donanmasının asıl cüz'ü 
tamları aralarında Doçlan ismin -
deki yeni kruvazör olduğu halde 
bu manevralara iştirak etmiştir. 

Yalnız Emden kruvazörü ecnebi 
memleketlerde bir cevelan yap -
makta olduğundan ve Kaelsruche 

kruvazörü de havuzda bulundu -
ğundan hu manevralara iştirak e -
dememiıtir • 

Sulhün ilanı ! 
Kiel, 23 (A.A.) - Bahriye kı -

taatına hitaben bir nutuk söyleyen 

başvekil, 1918 ihtilali sınıflar ara
sında mücadeleyi ilan ettiği halde 

yeni ihtilalin Almanyada sulhu i • 
lan etmiş ve hüsnüniyet sahiplerin 
den müteşekil bir camia vücuda 

getirmit olduğunu söylemiştir. Bu 
camia, dünyanın diğer hiç bir kıs-

• 
Kadınlar kongresı ~, 

d bt~, 
Şikagoda 16 temmuz a ı,ıa' 

· toP JI' milel kadınlar kongresı l< dıJ' j( 
caktır. Bu kongreye Türk ;. 6, 
birliğide resmen çağrı}J1llft (jtıd' 
lik, kongreye murahha~ıd 1 

kt ır· 
mek imkanını arama a 

MlllJıımnnnuı ııaıııımmımmnııııınwınmıınıı""'"'' • .,,.,il 
d. · bır w 

mına karşı tehdit e ıcı 

te değildir. ·ııetJe'~r 
Biz belki de diğer 1111 P'1 

, 
. Zira, d' 

fazla sulhu istıyoruz. " ti , 

l · · · · ekırıe fi yon arca ıtsızımıze , 1,. 

ıh 111uhl• ·Jit• rik etmek için su a .,erı 1, 
kat sulh, ona layık olan" ,aır"~ı 

late Alman inkılabı, bıJ tııı1'11...ı 
~ . . "e t''.-

Almanyanın hürrıyetı 1'1 

.. . . .. adelefe 
musavatı ıçın muc .,ı•e 

etmiştir. ıı• 1'• ııl~ 
• aJ'llf ' 

Alman hük&netı ~ ddetli. ~aıt' 
yapılan bu ziyaret, ş~ l ti iÇ'"·rd'' 

111ıl e ;.t• 
arzumuzu~ Alman tııı' _ıdıl 1 

· h k k " a"a · "' rıyet ve u u mu• .. ,,.t• 
ııı"' eylemek kararımıza 

v A 'f de edel'· gu manasını ı a 





Gazeteni verir misin? 
f\-1üvezzilere yanaş!. Benim gazete 

fabrikam yok !. Hamallar bile 
gazeteyi para ile alıyor! 

,_ ............ ,, ...................... S .... ~ ...... p.~~--·<5~!:~!.~~~.~ 

""'""""'"""'A'd;·~;d;"""'"'""""'""""'"""""A;;~p~~r;·-iutb~ Bi 

~~~:~:knk::::ı~- Fenerbahçe-Galatasaray ve dünya kup~ 
Hususi Adana muhabirimiz ya - Gelecek sene ltalya~a Y~:"~' ş· 

Sulh! 

Maliye nazırı Çinin vazi
yetini izah ediyor 

nyor: ılünya kupası maçlarının ıııı' 
Bu hafta şehir stadyomunda çok de heyecanlı olacağı anla!! de 

Eee ... Bıktım arlık illalah !. Ga· ı kendine mahsus bir gazetesi var. 
zetcni verir misin, gazeteni verir Hamal bile haftada iki gün üç- PEKİN, 23 (A.A.) - Çinliler 
misin, gazeteni verir misin?. ı lüğü toka edip parasile bir Kara· Japonlarla mahalli bir mütareke 

Peki amma, ne diye vereyim? göz gazetesi alıyorken zatıalileri akti için İngiliz sefirinden müsa· 
Günforden, haftalardan, aylaı·dan, j gibi kılığ~. kıy~fet~ düzgün, tahsi~i I halesini rica etmişlerdir. 

heyecanlı bir futbol maçı seyrettik. tadır. Çünkü son hadiseler a· 
·ı 1 ·ı· l · b çlat• 1 

Burada iki takım vardır ki, rekabet rısı e nghı ız erınd k~ ~a rl•r' ~il 
ve forma itibarile lstanbulun F e · rnemek ususun a ı ısra j\ lltd 

nerbahc_e ve Galatasarayına tama· mı' gibidir. Alakadarlar ·~~b tiH.ı 
ı . . k• 1 '1.1 

hatta yrllardanberi verdiğim ye· ı yolunda, ustelık hır de yabancı dıl PEKİN, 23 (A..A.) _ Çin ile 
tişmiyor mu? Ayıp yahu, ayıp be! bilir münevver bir zata .şundan Japonya arasında muvakkat bir 
Ben vere vere bıktım, usandım, bundan bedava gazete ıstemek sulh itilafı yapıl.mıştır. 

mile benzer' her ikisinin taraftar • lamının bu maç ara ıştıra l r filtir 
~arı vardır. Toros spor, Fener hah- li yüzde seksen olarak kab~ ~l 
çe formasını taşır. Daha kesif bir yorlar. Bu ihtimal tahakkı.J } l 
taraftara maliktir. Seyhan sporda se futbol seyircisi rekorun'1il I de; 
Galatasaray rengini kabul etmiştir. rupanm her tarafından aJ<ıPrıi ~İik sen hila istemeğe sıkılmıyorsun! yakışır mı? TOKYO, 23 (A.A .. ) - Japon 

~ :{o :ı. lşte bu hafta bu iki rakip kar~ı . cek meraklılarla ltalya toP~~ ~e Mcı.şallah, bak, kılığın kıyafe - devriyeleri kolları Tungşova ka-
tin yerinde, tahsilin yolunda1 üste· Benim şu yukarıdaki sözlerimi dar ilerilemişlerdir. Fakat bu nok· Ia"'tı. Oyuna hakem Reşit Beyin ela Kırılması mümkün ola<:J 1' Q 

'i: k 0tıı il 
idaresinde başlandı. llk anlar bir- Maçlara iştirak edece )'kıl 
birini denemelde geçti. Birinci dev km futbol ekibi vardır. . 1 19 

1.k b b d k istiycn üzerine alınsın! ı ya ancı ir dilden e ça ryor· tayi geçememişlerdir. Kuvvayi as. 
1 · ·ı Yani. istiyen de~iğim, yolda, y sun, a em 5ana münevver gözı e · liye ise Miniun ~ Pringhu - utien 

b 1 knhvede, tramvayda, vapurda ve T l l "h•"' l a ;;ıyor. Böyle, tanrının günü sa· ve Pekin hattı üzerinde durmuş· 
na. henden ziyade istemek yakışır şurada burada beni gördükçe ha· 

ı enin yarısından sonra oros u ar Bunlar arasında en 1110 
1

,. ıOlo 

açıldılar ve ilk sayılarını kaydet- cadelenin lngiltere1 Avuıtur,, 01~. 
mı? na: 

- Azizim bir gazeten var mı? 
Madem l~i canın gazete oku-

mak istiyor; bunun müvezzilerde Diyenler ... 
Oh efendi~ ne ala, beyimin. 

kıtlığı mı var? Tosla çeyi'eği mü • 
işi gücü yolunda, kazancı tıkırm • 

vezzilere, beyen beye:ıdiğini al!. 
da .... Gene öyleyken günün be~ 

Yok, ille sen vereceksin, ben 1 l k t · · b l t b k 
~-uruş u gaze esını e eş en c -

gazeteye para veremem, yalnız se- ı· y k' b' h · 1 . .. .. .. . . . ıyor •.. e san ı ız mu arrır e· 
nı boyle gordukçe elındekını, ce · . tb l d h ·· b' k 

in e ini alırım. ersen, yok azi· d.. . t t · · · b d k 1 
d 

1 

r ,n, ma aa ar an, er gun ır aç 
uzme gaze e ayıntmız varmış 

zim, benden paso artık! Benim 'b' 1 
babadan kaim?. gazete fabrikam gı 1 

• .. 4- :,. 

yok ki, seni ve scni;.ı gibi gazete 
lüpçülerini kıynrnete kadar ona 
bedava tanıfm :l~n abone kayde • 
deyim! 

11te bizim bir kw.m ckuyucu
lar ki, bir gazete onlar için bir ci
gara, yahut bir tutam enfiye ... 

Hoş insan, cigara veya enfiye-
yi de bir bildiğinden, bir ahba-

- Şu gazeteni verir misin azi· hından bir ister, iki ister, üç. ister; 
zim? fakat dördüncüyü istemek için de 

Sıkıl yahu! Bugiln Yemiş iske · : yüzüne teneke kaplamak ister. 
!esindeki iki ipli bir hamalın bile 1 Osman Cemal 

;· ~ri· yanların büyük harpte 
müttefiklerine hizmeti! 

~ılj!iusolini bunları söyliyerek zımnen 
büyük devletlerden bir şeyler istiyor! 

ROMA, 23 (A.A.) - ltalya 
nm büyük ha:·be karı~tığı günün 
yıl dönümü münasebelile M. Mus
solini tarafından yazılan makale • 
nin metnini, bütün İtalyan gazete· 
leri neşretmişlerdir. 

M. Mussolini, bu yazısında, 1-
talyan s!yasetinin gösterdiği teva
zu, saygı ve ketumiyet duyguları • 
nı, dünya ha,·bine İtalyanın mü· 
dahale elmesindeki ehemmiyeti, 
İzonzo harbi esnasındaki İtalyan 
hamlesini, Fransız ve lngilizlerin 
uğradıkları muvaff akıyetsizlikle · 
ri, İtalyan kuvvetlerinin Piave cep
hesinde gösterdikleri mukaveme
ti, Alınan hücumunu püskürtmek 
için Fransız cephesine 2 ltalyan 
fırkası göndermek suretile Fran • 
saya yapılan yardımdan başka 
Caporetto' da ve. c!aha sonra Pia · 
\•ede gösterilen bu mukavemetin 
ve Nittorio Peneto' da kazanılan 

z<lferin büyük harbin akibetini 

tayin ettiğini ehemmiyetle kaydet· 
miştir. 

M. Mussolini, bu yazısına şu 
suretle devam etmiştir: 

" Çürütülme~ine. imkan ohnr
yan bu dclillı}r karşısında biz 1-
talyanlar, eski düşmanlara ve eski 
müttefiklere hitaben "§apkalannı
zı çıkarıp selfımlayınız,, diye hay
kırmak hakkına malik bulunuyo
ruz. 

!talyanm büyük harpte oynadı
ğı bu rolün ve İtalyanların gös
terdikleri kahran"anlığın yeniden 
gözönünde canlandırılması tarihe 
n.ittir. Bu rol ve hu kahramanlık 

Italyan milleti için bir ~eref ve if. 
tihar v..:silesidir. Italyan mil-
leti büyük harpte çarpıştı -
ğı milletleri al't.ık düşman , 
hatta eski düşman gözil~ bile bak
mıyor. Onları bilakis birer dost 
sayıyor. Ve onlara kar~r bir sulh, 
adalet ve mesai i~tiraki siyaseti 
takip ediyor. 

Büyükharbin gözönünde bu ye
niden canland111hşr, İtalyanın kat. 
landığr f edakarlrklarr unutan, bu 
fedakarlıkların kıymetini küçült -
meğe kallaşun ve bunu da İtalyan
lardan kuvveLli surette yardım 
gördükten ve !talyanlar tarafmdan 
kurta11ldıktan sonra yapanlar a
leyhine müteveccihtir.,, 

M. Mussolini, makalesini şu 
sözlerle bitirmiştir: 

" Bu makale, mücadeleci tah -
t'ikler uyandırmak maksadilc ya -
pılınanu~tır. Çünkü, siyah göm
lekliler, Faşist inkı la bmın üstün 
tuttuğu harbin ne olduğunu, Lit -
:oria nutkundan sonra, öğrenmiş 

hulunuyorlar.,, 

Batıl itikatlar 
Nevyork - Kolc.mbiya darül • 

f ün unu müderrislerinden profesör 
Ot is Co '.r .well bir insanın ne ka· 
dar mül:evver ve zeki olsa da bir 
takım batıl itikatların tesiri allın · 
da kaldığını söylemiştir. 

Profesör diyor ki: 
3000 kişiye hangi bitd itikat* 

ların tesiri altında kaldı§mı tetkik 
ettik. Kendilerini isticvap ett: ğ;. 

miz kadınların yüzde 98 zi batıl 

~r. ~ 
NEVYORK, 23 (A.A.) _ Hari· meğe muvaffak oldular. Arası çok talya, Çekoslovakya dve reY~ t"Q\l 

ci münasebetler idarehanesinde neçmeden ikiyi de yaptılar. Buna tan takı:nları arasın a ce I Utıe 

ı C. 1. mukabele etmek için çalışan Sey - c!ece&: de muhakkaktır. h' .ı ıo,'>" 
bir nutuk söylemiş o an _ ın ma ıye 1 •" <.<; 

. . hanlılar zbirinci devreyi sayısı lngiitere ile berabere ka dl·te l>, 
nazırı M. Soung1 Japonlara, Çını I 't' d'l 1 ·ııre ı fr... Ak , >ı ır ı er. vusturyanın gene ngı ··1111 hercümerç içinde bir devlet tela • . . . y• d• 

k 
. d k' 'dd' l Herkes ıkıncı haftayımda Sey • rabere kalırcasına maç 11 it, 

ki etme suretın c ı ı ıa arının 1 1 be d 
hanın buna cevap vereceğini zan· ;\vusturyamn Macar ara JI e 2 

asıl~ız olduğunu ve bu iddianın 
Çin topraklarını tecavüz etmek i · 
çin ileri sürülmüş bir mazeret ve 

bahaneden ibaret bulunduğunu be 
yan etmiştir. 

Mumaileyh Çin hükumetinin büt 
çe açığını arttırmamış olduğunu 
ve bu neticeyi bir çok milletlere 

dehşetli bütçe açıkları bahanesine 
mal olan bu buhranlı zamanda el· 

de etmiş bulunduğunu ilave etmi§· 
tir. 

Fazla olarak şurasını hatırla -
mak icap eder ki, Çin hükumeti 
1931 feyezanlarının tevlit etmiş ol
duğu bir takım yüklere gümüş kıy 

metinin eksilmesinden, bütün ci • 
handa mevcut olan karga!ılıktan 
Japonyanın taarruzları ve Japon 
askeri harekatı dolayısile tenkiline 
geçilmiş olan Kiangsi eyaletindeki 
komünizm tehlikesi karşısında ik
tiham etmek mecburiyetinde bu· 

Junduğu müşkillere tahammül ey • 
lemektedir. 

Nihayet bu hükumet Mançurinin 
3 zengin vilayetini milli varidatı • 
nm Japonlar tarafından müsadere 

edilmiş olması da ayrıca bir yük 
teşkil etmektedir. 

Mumaileyh, milli vaziyete kar!ı 
koymak için 3 türlü tedbir alınmış 
olduğunu söylemiştir. 

1 -Hükumetin ihya ve imar sa· 
hasmdaki mesaisini tehir etmiştir. 

2 - Dahili istikrazların tahvili 

"'' ' nediyordu. Aldanıldığı anlaşıldı. [·alması hu beş takım ar , di ~I) 
T oros sporlular bir sayı daha ya • farkların asgari hadde .•;e ~rt, 1 
parak oyunu 3-0 bitirdiler. ~~österecek birer misal te~kı 0J4 ~ 

tedirler. . İJI ~i T oroslu oyuncular taraftarları • 
nın omuzlarında taşındı. 

Eskioyun~u 

Muhafız gücü bisikletçileri 
ANKARA, 23 (A.A.) - Muha· 

fızgücü bisikletçileri gücün kuru • 
luşunJn yıl dönümü olan 1 haziran 
da Gazi Hazretlerinin Anadoluya 
ilk ayak bastıkları Samsundan baş 
lamak ve burada bitmek üzere iki 
yılda tamamlanacak bir Türkiye 
bisiklet turuna çıkacaklardır. Bi • 
rinci yıla ait program hazırlanmış· 
tır. Bu programa nazaran bisiklet· 
çiler mayısın 27 inci günü Ankara· 
dan trenle Samsuna hareket ede -

Dünya kupasına iştirak 1~,if l§3l 
yıt müddeti bu sefer müdd fi~ t'kıı 

k rı'1 
iarak uzatılmıştır. Bu a 1 Şll 
gilterenin iştirakini terrıin 1° lııtt\ 
verildiği de muhakkaktı,/" ~ htı 

~ let· 
Bu Cuma yapılaC ı · 

Çiçek bayraı111 , qe 

tSTANBUL1 23 (A.A·~ ~fi 
mayıs 933 cuma günü J{a ~.~i ~ 
de F enertahçe ıtadyomll" ~ıeı , 
çek bayramına i,tirak ed~~,ıll 
aşağıdaki hususat nazarı clı 

'! 
rına arzolunur: 

1
,.r' 1 

1 - Bilumum müsabak" b'I' 
tirak edeceklerin çiçek ''"ııt b'i ~ 

ceklerdir. Haziranın birinci günü saat 13,30 da stadyomda }1J ~41'~· 
Samsundan hareketle Türkiye tu· lunmalıdırlar. bLll ~ li~ı ' 
ru!ıa haşlıyacaklardır. Samsun • S 5 30 d 1 tatl '' l t 2 - aat 1 , a s (;ef1V. , ~ İlt 
dan Ar.talyaya kadar olan seyahat piyonu olan F enerbahçe tıtelıt S,l'tıl' 
43 gün sürecek ve bisikletçiler tem kımr ile aynı kümenin nıo k it\,~ 
muzun 13 üncü günü akşamı An - d b' ./ 

rasın a ır maç. ı r '• 
talyaya muvasalat edeceklerdir. 3 _Saat 17130 da Bey1'0 ,.ıJ' 'ti\' 
Bisikletçiler Türkiye turunun ilk k }arı >' 

tanbulspor birinci ta ıJll ~tll 
seneye ait kısmını bu suretle bitir· ı h 

ak d 
da maç. ı,ııt" Uc .. 

dikten sonra Buc , Bur ur, Bala- 5() ,. 'I 

S 4 - Duhuliye 25 ve ~i, diz, Dinar, andıklı tarikiyle Afyo- b 1 

k tur. 11•'
1 

"•'-na gelece ve oradan trenle Anka· ç ~ 
raya döneceklerdir. Muhafız gücü 5 - Kapılar saat 15 ele" V~ 
spol'cularınm bu seneki seyahatte hr. ""'( 

1 ~İt, 
bisikletle katedeckleri meıafe 2709 6 - Muallimleri ile bt~11e tt11 % 
kilometreyi bulmaktadır. lu gelecek mektep tal~be•~jr· Q ~l 

Turnenin ilk yılına ait oğrak lat ve teıhilat gösterıl~e .. ,,~~ :~ 
muamelesini yapmış ve daha iyi =-=-

1
==--

1 
~=--=T~.""' .. ret l''fe ''I' 

yerleri şunlardır: stanbul kinci . ıc .. Ş ı,1·r .~ı •ı ... 
bir randman temini maksadile ıl"' L ıv •,. 

Samsun, Bafra, Gerze, Kabalık1 mesinden: Müddet ~iı•r .. ı t~ )' 
gümrük tarifelerini düzeltmiştir. B l dd l ha d'"" r t~ 

Sinop, Boyabat, Taşköprü, Kasta. eye, mü eaa ey I< ~ı ~l 
3 - Masrafları azaltmak için moni, llgaz, Çerkeş, Bolu, Adapa· Hanım arasında.ki a)a':ieyb' f,' (1) ~ .. 

mütemadi gayretlerde bulunmuş - zar, lzmit, Gebze, İstanbul, Çatal· nm tahkikatında ın°!j1d~ 2'-Pll'~ ~ l\i 
t riban H. evvelce La 1 l b 
ur. ca, Çerkesköy, Kırklareli, Edirne, nımn ikinci dairesin~~.., i1'~ jl ı:,~~ 

Hatip, netice olarak Çinin pek U ' .. .. K G l"b ı E }.ro<11
•· bJ1' zum<:opru, eşan, e ı o u, ce· smda mukim iken e J Jile 9' 

yakında refaha kavuşacağını söy • abat, motorla Çanakkale, Ezine, gahı meçhul olmasınş t8 • 5 .'o 
,..1 e_m_iş_t_ir_. ____ ----~~~--==-= Edremit

1 
Bergama, lzmir, Torbalı, nen tebligata rağrnen )J11ec1İ~l~~ı 

ld b ıd 'kl -. b' k · A d N ·11· D · l' D k tarı"hl"ı celsesine ge1 ... 1... 
1 'ı"' l o uğunu i ı en 1r ta ım ıti - Y ın, azı ı, emz ı, az ırı, .. •· t ı•/. "\ 

katların tesiri altında kalıyor. Dinar, Burdur, Bucak, Antalya. hakkında gıyap kara~)2'- t' ~J ı 1 l'~l\ tebliği karargir ohııB .. fl J11 • g.'"~ \bl'i 
yeni doğan ayı görmekten Bisikletçiler Sinopta, Kastamo· landan itibaren 20 go 21- 6Jilıı1( ~, • 

teşe'üm edenler, on üç rakamın· nuda, Boluda, lstanbulcla, Edirne- verilmiş ve tahkjkat•~ı;Jc .e ı11',· 1,~ı 
dan korkanlar, ve buna benzer sü- de, Ezinede, İzmirde, Denizlide, salı günü saat 14 e 5,_,.ttlıl~ıı1~ '~lı~ 

1 d k Burdurda, Antalyada birer gün is- olduaundan yövm hv=~ır b~·,{ı t~1 '' rü sürü manasız şey er en ür en· ~ c1 ... ~ 0 1,, ,.. 
tirahat edeceklerdir. kurda mahke.me e d ,.rııe . ,, ·ı 

ler pek çoktur. k'l ön e ı' 11'' d ığı veya ve ı g bI<il<"t et f 
Bir çok okur yazar adamlar, 

münevver kadmlann bile bu vazi · 
yetten kurtulamadıkları gwrülmüş-

Yedinci İcra Memurluğundan: 
Paraya çevrilmesine karar veril· 
miş Kumkapı Arapzade mahal· 
1esi civarında bakkal Y orgi Efen-
dinin yeddi emanetinde bulunan 

Profesör bu çeşit itikatların bil- muhtelif marka rakı ve bakkaliye 
hassa valideler vasıtasile çocuk· eşyası şehri halin 29 pazartesi gü· 

tara geçtiğini ıövliyerek valide]e. nü saat 12 de mahalli mezkurda 
. . · . . . . 1 hazır bulunacak memuru tarafın· . 

nn dıkkat ebnelermı tavaıye edı- dan satılacağı ilftn olunur. 1 
er. 

d irde aıyabında ta ),(f.btlı,.,111'~ 
v"' k }l\rı ",. hmv:~gı ve va ıa . .., J11 ııt· 

addolunaca.ğı teb1:11rı oljtoO) 1 
kaim olmak üzere 1 

( 'ıt~ 

v "I\ DIŞ 001'10Jt ·~i . iıtSl\t 
ıe,. ~- ~t 

M tafa ,.tı• ~,~~~ 
us ··cJ•' ' ' üs1<0 ,,,.. • 

Muavenehane: 
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OJü yakmak/ Geç~~cle~g;ç~~~.i~.epeba-
Q· şından geç~rken, gözüme bü~[n 

.. d •r çok memleket- Halkevı· Kaçakçılık Bı·r hacı·z pençereleri aydınlı!< büyük bir'bi. 
liV J d na çarptı. Bu büyük bina, İtalyan er e artıyor kulübüydü. Birden gözlerimin ö -

d K tatbik nüne Halkevimiz ı geldi. Ortalık Şiındiye kadar 46411 Köycülük komitesi Kopya kağı ı ararın kararclıktan sonra, kapıları, p•n -

kişi yakılmış b • t meselesi olunmaması çereleri kapanan Halkevimzin, a· ir İçtıma yap 1 hüzünlü gece manzarası muhayyi-~ 
1

~ra memleketimizde de mev Karamünelin Ayazma köyün - lemde canlandı. Bu iki binanın ge• 
. 1-td haolduydu: Ölenleri fırın - Bundan sonra on beş den boınak Süleyman Ağa ile oğul Cezai takibat istenmesine ce manzarası arasındaki tezat, kal 
. titti~ )'akmak cereyanı Avrupada .. d b. t planacak ları Hüseyin, Ömer, Bekir aleyhin- sebep olmuştur 
~ !e kuvvet bulmaktadır. Bu gun e ır ~ .. .. .. deki 10,500 yaprak kopya kağıdı bimi sızlattı. 

414 rtaya atıldığından beri tam İstanbul Halkevı koyculuk şu - kaçakçılığı muhakemesine, adliye-
ı 11 kiti Yakılmııtır. besi azaları dün öğleden sonra deki dokuzuncu ihtisas mahkeme-

.. ;"eçte ölü yakma fırınları 1932 1 halkevi salonunda büyük bir top- sinde devam olunmuştur. 
>iilc lı~e idi. Bunlar muhtelif bü- lantı yapmışlardır. .. .. .. . Süleyman Ağa, bunların cigara 
'~hırlerdedir. Stokholm'de iki Bu toplantıda koyculuk komı- kağıdı olarak kullanrlmağa yara -
8 dır, tesine yazılı olan ve olmayan k~y- maz adi kağıtlar olduğunu ileri 

hlc ~fırınlarda muhetlif senelerde cülük mefkuresi için çalışmak ıs- sürmekte, oğulları da, bunların i-
l~ ln ölüler: tiyenler hazır bulunm~!~u.r.. .. çinde bulunduğu sandığın kendile-

1.oı 20 • 168, 1929 _ 800, 1930 - İçtimada yaz geldıgı ıçın koy- rine ait olmadığını söylemektedir-
\ O, 1931 - 1,310, 1932. 1,521 lere grup halinde gidilmesi konu· ler. 

l şulmuı ve köylerde yapılacak pro- Mahkemede tahit olarak dinle -
~ fırınlarda baılangıçtan bu- paganda şekilleri tespit edilmiş- nilen Karamürsel inhisar memuru 
IQ~ kadar yakılan ölü adedi tir. Arif Hikmet Bey, köy ihtiyar he -

1) • dir. Buna göre her köye gidecek yeti ile Süleyman Ağanın evine gi· 
'lılittıarkada 9 tane ölü yakmak gruplarda dişçi, eczacı, doktor, derek nasıl arama yapıldığını an • 
\ 

1 
"•rdır. Kopenhagda 3 tane - hukukcu ve hatip bulunacak, köy- latmı§, memurlardan lsmail Hak

\2!"nl~rda 1931 de 2,148 ve 932 lülerin~ derhal yardımına kotula- kı Bey de, bu hususta izahat ver· 
ti_ 23 ôlü yakılmıııtr. caktır. · miıtir. 

.ı "'Qt\re t 5 Bundan sonra köycülük komi- Sonra, lnJıisar kimyahanesinin •r,. l ç e tane Kreamtuvaı- var 
of~· 931de1,418 ve 1932 de 1,574 tesinin ne suretle çalışması lazım bir tahlil raporu okunmuttur. Bun-
~!lkılmı~tır. geldiği görütülmüş, bir çok aza da, bulunan kağıtların cigara iç -

ı13;111•ndi;ada bir tane fırın olup bu hususla fikirlerini söylemişler- meğe elveri,li olmadığından bah· 
t\lcıı de 206 ve 1932 de 286 ölü dir. Neticede köycülük şubesinin sediliyordu. 
!. ~Iflır. her on be~ günde bir defa toplan- Kontrol memuru lsmail Hakkı 
~~•ide: 4 lskandinavya hüku - tılar yapmasına karar verilmiştir. Bey, bazı köylülerin, mmr yapra -
~ ı::,de bugün 24 ölü yakma fırı- Bu toplantılarda da (köycü- ğına sarıp tütün içtikleri de gör • 
~ llnuyor. Bunlarda yakılan ö- lük) propagandası yapılacak ve düğünü, tabakalarında cigara ki • 

t: şubeye daha fazla aza kaydı için ğıdı biçiminde kesilmit gazete ki· 
~~ • 4,100, 1931 _ 5,082, 1932- müsamereler de tertip edilecek- ğıtları taşıyanlar bile bulunduğu -

l\ir, tir. nu kaydetmi,, "Bu ince kopya ki-

l<ırgızlar 
~~klandılar ve 
~ .. a~gırı aldılar 

r~. bır zaman evvel telgrafla 

11 litcı~larıda Kırgızların isyan et -
, lt ile den bahsetmiştik. Son pos

Si~l(telen (Taymis) Hindistanın 
~ "''1tt.dtehrinden ıu malumatı al· 

'• •r· 

Dün verilen karara göre hazi - ğıtları, kaçak tütün içenler için, 
ranın son haftasında büyük bir en birinci nevi cigara kağıdına mu 
müsamer.e hazırlanacaktır. adildir,, demittir. 

Bu müsamerede; Türkiyenin Hakim Refik Bey, ikinci tahlil 
dört bir kö~esindeki mahalli oyun- raporunun getirtilmesine ve bir ta
lar, rakslar, yapılacak, halk tar - hidin istinabe yolile ifadesinin a
kıları söylenecek ve köycülük ül - lınmasına karar vermiı, muhake -
küsü i~in konferans verilecektir. meyi ba!ka güne bırakmıthr. 

Balkan haftası Sıhhi kongrede 
Gelecek azayı istikbal Türk murahhası müsteşar 

programı hazırlandı Husamettin Bey 

Gayri miibadiller takdiri kıy· İstanbul Halkevinin boı durma• 
met komisyonu reisi Faik Nüzhet d - h kk kt A ld - .. . . ıgı mu a a ır. çı ıgı gun -
Bey hakkında, ıcradan verılen ha· d b . d k b · d f l. t 

. . . d ·- · en erı, o uz şu esı e aa ıye -
ciz müzekkeresını ınfaz etme ıgı te. Güzel bir mecmua çıkıyor, kon-
noktasrndan cezai takibat yapıl- 1 f ı r temsiller veriliyor Lisan .. . · .. d erans a , · 
mak uzere, altıncı ıcradan m~ - kursları açılıyor. Bunlara mümasil 
dei~~u.miliğe bir müzekkere gon- pek çok faydalı icraat var. Fakat 

derılı§hr. . bütün bunlar, bir "İstanbul Halk-
Bu gibi hadiselerde, memurın . . · k~ f ' go··rünmüyor . evı,, ıçın a ı · 

muhakemat encümenınden karar Şimdilik, Halkevimiz, konfe-
alınmasına bağlı olmadan, resen f l d 

ranstan kon eranaa, sa onun a 
harekete geçmeğe salahiyettar bu· 50-100 ki§iyi toplamaktadır. Gün-
lunan müddeiumumilik, hemen düzleri de, bir kaç saat kütüpha -
takibata batlamıttır. neıinde 50-60 kiti oturup okuyor. 

icra kanununda, böyle hadi- Halbuki Halkevi, akıam it ve 
ıelerden dolayı bir aydan bir se- ders saatlerinden gece yanıma ka
neye kadar hapiı ce~ası tespit e - dar kalabalık olmalıdır. 
dilmittir. Geceleri kahve kötelerinde 

Haciz müzekkereıi, Akhiıar derslerine çalıımak mecburiyetin • 
noteri Recep Beyin zevcesi Celile de kalan darülfünun talebeıi, Hal
Hanıma ait bir işle ali.kadardır. kevi· aalonlarında oturup çahıma • 
Müddeiumumilik, Faik Nüzhet Be. lıdırlar. 
yi çağırmıt, kendisini sorguya çek· Halkevimizde, gece muaahebe-

mi~tir. leri, gece ıohbetleri yapılmalıdır. 
Tahkikat, devam ediyor. Ne- Halkevimizin salonları, gençliğin 

tice, henüz belli değildir. Pek ya- topluluk kulübü olmalıdır. 
kmda bir neticeye varılması muh- Halkevimizin bir bilardo salo-
temeldir. 

Italyan seyyahlar 
Aralarında mühim 

şahıslar da bulunacak 
Tem muz ve ağuıtos aylarında 

lstanbula oldukça kalabalık İtal
yan seyyahları geleceklerdir. Ge -
lecek İtalyan ıeyyahları arasında 
mühim §ahsiyetlerde bulunmakta • 
dır. 

T uring kulübe verilen maluma -
ta göre İtalyan seyyahları be§ bü
yük ltalyan vapurile geleceklerdir. 
Bunlardan Krakuviyya vapuru 24 
temmuzda, Roma 30 temmuzda, 

nu neden olmasın?. Halkevi aza
ları, neden binalarında daimi bir 
büfe bulamasınlar?. Neden her is· 
tedikleri zaman ve aaat, toplanıp 
sohbet edemesinler? .• 

Halkevimizin kapısından ıiren-
lere, kapıcı: 

-- Kimi istediniz? 
Diye sormamalıdır. Halkevimi • 

ze, birini görmek, birile ıörü,mek 
için gidilmemelidir. 

Halkevimize, birbirimizi ıörmek, 
biribirimizle konufJDak, rahat et· 
mek, oturmak, okumak, eğlenmek, 
dertletmek için gibneliyiz. 

1. ~ .. 
' 

1rden gelen en ıon malu-
l't..._ .. ,... .k. . .... k ..... e~ '" mayısın ı ıncı gunu ı -
h~c~~ 'il Kırgızlar,Kiıgir şehrine 

Balkan haftası programını. ha • 
zırlamak için bubün öğleden son -
ra Ralkan Ticaret oda11 idare he
yeti son içtimaını yapacaktır. 

iki gün evvel Ankaradan gelen 
Ogostiya ağustoıun ikisinde, Ose

Srhhat ve içtimai muavenet veki- anya 4 a~ustoıta, Kontegranda 13 
leti müıteıarı Hüaamettin Bey dün ağustosta gelecektir. Oseanya va· 
Akıamki Semplon ekispreıile Pa - puru ağuıtosun yirmi yediıinde i
rise hareket etmiıitr. kinci bir defa daha lstanbula gele

Halkevimiz, gençlikten "kahve 
hane,, zevkini gidermelidir. Ve o 
uyuıturucu, kesel verici zevkin ye
rine, canlı, şuurlu, topluluk zevki· 
ni vermelidir. 

~1t, h~erek ıehri ellerine geçir
"'ılcl ta"1rı valiye ait kıamından 
. v•lc• raflarını zaptetmiılerdir. 
,, h~' Çinlilerin çoğu katledil 
'ttır rııı ecnebilere dokunulma
.. ~,;. 
~~ tel•ın 3 Uncügün Kitif i Akıu-

en kı 1 . . 
'>'ıı Yamcı ara geçmıştır. ,,.tt •n 3 Üncü gün Ka,gir Aksu-

~ ~,~mi, ve verilen malumata 
~e., ~ent tarafında muhare -

"i"lld bulmuı neticede ıehir tc ~ teılim olmuttur. 

:: A.vrupadan alınacak 
~~·ediye 'd 

~. ' 
1 areai altında.ki sıhhi 

e Ve h '-l , ec aıtananelere lazım 
~el\ ı.yı ıelecek ıeneden iti -
t.;"=. toptan l . 
~ıLI o arak Avrupadakı 
~~°"arda 
L ~tııi t' n •atın almaya karar 
,... t ır, Bu . 
-..1

1)el'e d h tekılde ilaçların be-
""tdın 11 11 ucuza mal olacağı 

•ttır. 

,.. l\teyva fidanlığı 
I~ '*tiikderede1t· 
ı.... darı" 1 meyva fidanlığı 

~
_ . ._. bir:ııı; çıkarılmııtır. Gelecek 
~2_ aha büyültilecektir. Bu 
·vvuo kadar nı f'd 

""~•ttır. G eyva ı anı da. 

~ e!Çen •ene getirilen 
••ıın nı . . 

"e .. ·ı ukavelesı bır sene 
• •al ennıi1tir, 

Türk - Yunan - Bulgar - Romen, 
Sırp murahhaslarının ittirak ede • 
cekleri bu içtimada Balkan hafta
sının programı kat'i ıekilde tesbit 
edilecektir. Murahhaılarda yarın 

ıehrimize geleecekleri için, oda i -
dare heyeti azaları istikbal prog -
ramı hazırlamıtlardır. 

Husamettin Bey Pariıte topla. cektir . 

Halkevimizi, günün her aaatin
de kalabalık, ve gecenin her aaa • 
tinde aydınlrk görmek İstiyoruz. 

Öğrendiğimize göre gelecek mu
rahhasların yekunu 24 tür. Ve içti
malar da ticaret odıaının salonun
da yapılacaktır. 

Haseki hastahanesinde 
Hasekinisa ~pın hastahanesin· 

de baş doktorun himmetile güzel 
bir kütüphane vücude getirilmiş -

tir. Kütüpane için bir çok sıhhi 

kitaplar tecl,arik edilmekte olduğu 
gibi hastaların canları sıkılmama
ları için gazete ve mecmualarda 
günü gününe alınmaktadır.ilk defa 
olarak yapılan bu tetebbüs bütün 
hastaları memnun etmi§tir. 

Camları kırıyor ! 

nacak olan Milletler cemiyeti sıhhi 

kongresine Türkiye namına ittirak 

edecektir. 

,... 
VAK 1 T 

Gündellk, Siyasi Gazete 
Istanbul Ankara Caddesi, V AKIT yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı i~lerl telefonu: 24379 
Idare telefonu : 2437& 

felgrat adresi: lstanbul - 'IAK.n 
Posta kutwıu 1\o. t8 

Abone bedelleri : 

Türkiye Ecnebt 

Senell': 1400 Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 750 • 1450 
3 aylık tOO • 800 
ı aylık 150 .. soo 

llln Ucretlerl: 
Ticari IU\nların llAıı aahlfelf'rh··ıe santi-

mi 30 kuruıttan batlar, ilk !l:ıl " · ~:: 2.30 

kuruta kadar !;ıkar. 

lliiytik, fada, dc,·amlı ildn ,·erenlere alt 

a~·rı ten:rllAt \·ardır. 

Re~ml llı\nların bir 11atırı 10 kuru,tur. 

Kasımpaıada küçük Piyalede o- KUçUk lllnlar : 

turan Muhsine Hanımın evinin Bir defası 30 iki de.l'aııı :ı,o Uç deruı .,~ 
camlarını kıran ve '1.endisine ıö • dört ıtetası 7:'> ve on detaııı 100 kuruştur. 

· · H · Uç aylık llAn \•erenlerin bir dttaaı mtcca· 
ven komtusu tesvıyecı ayrettın ntndlr . Dört ııatın gecen lll'inların fılZla 
Efendi hakkında takibat yapılmak ı L.. aatırtan beş kuru§tan hetıap edmr. ...ı 
tadır. 

--~------------------ Selimi izzet 
Nisteki Türk haftası ve Şehrimizdeki Çinli~ 

ressamlarımız 
Türk - Framız Turizm komiteıi- gazeteci gitti 

nin tetebbüsile bir müddet evvel Bir zamandanberi memleketi • 
Franıada Niı ıehrinde bir ''Türk mizde bulunan Çinli gazeteci H. D. 
haftası,, tertip edilmi,ti. Bu hafta Nimetullah Ma Bey, Pekine ritmek 

d N. H'l"ı.. h k d üzere ıehrimizden ayrılmı,tır. Çin zarfın a ıste ı ana mer a ın· -
\ ları çalı,tırma yurdunda yapılan müılümanlarından olan Nimetul-
1 el itlerile Türk resamlarının tablo- lah Bey, Darülfünun tahsilini İstan 
ları teşhir edilmittir. Hilaliahme- bul Edebiyat fakültesinde yapmıı
rin el işleri Niste çok rağbet gör • hr. Pekindeki "Zearching aca • 
müş ve oraya rönderilmi, olan el demy,, azasındandır. Nimetullah 
i§lerinin hemen hepsi satılmı,tır. 

1 
Bey, lstnabuldan ayrılırken latan• 

Türk ressamlarının tablolarından bula, hocalarına, tahsil arkada!· 
ise ancak 4 tane satılmıttır. Bunun larrna ve dostlarına kartı duyduğu 
sebib ayni ayarda tabloların ora- sevgi ve saygının yazılmasını İste • 
da yarı yarıya ucuz satılmasıdır miştir. 

deniyor· 1''"'''""'1'5''''Y:';'l'''''
11E;;;·ki''""vA1KmT''"'"'''' I 

~ıuıııın11nıuııım11tt11111ım1111tWumumm11uu11nmıı n ntnıııHı;ıu 1111 un 111 

23 Mayıs 1918 Eski Fransa konsolosu 
• - Doktor C<-liıl l\luhtar Bey dahili la• • 

f ransanın Peru elçiliğine tayin tıı• ran pt•k kllrlı bir ı~ addrttlfl ' e hup :r. ... 

edilmit olan eıki f ranıa konsolo • manında hiç bir kArlı l,e knr~mamafa ~-~ 
minll olduğu için lııtikra:ra iştirak edemi~"'" 

su M. de Saint Jouan'ın şehrimiz- <'eğin! muharrirlerimizden birine ııöylenıı, , .• 

den ayrılması münasebetile dün Jf'mlnl haricine çıkmamak için aıtmı, aiti 
· U · f • d b" bin kuru luk tah\ll satın alarak Hllallah~ ög-le üzerı nıon rançaıse e ır t .. _ 

11 
t 

1 11 re ""''rr e m ı r. 
ziyafet verilmi!tir. 1 • - (;enılyt•U i:mwuiyel BeJ~diye düa 

Ziyafette Fransız sefiri ve sefa- 11aat ıkıdr. şl'hremını ı::w-:ra~ ı Beyııı rıyuetta-
.. • • de içtima edertk mli1.a) r.de , ·e m~ıı:at ıne -

ret erkanıle lıtanbuldakı Fransız- 1 murıan nıuınınamesıııın tetktkın .. t>aııarnıt· 
lardan bazıları bulunmuılardır. r tır. 



- 4 - V AKIT 24 Mayıs 1933 
f!JUIU!llllllm:ıııııın11Lr.ııımnemıuınnn nıumnımıııınımmııııımıurııımnıııamıııııııuıınlllllilllMıııııınııuımL'llllllll ~ıııuınıııııunııııuııuıın111nıııınııııuıııııııııı~ 1 ( A BERLER) 
.~ H b l . ~ KISA H 
~ /k tzsat a er erz 1 

Polis Haberleri ,. 
········································ 
Uyurken denize düşen 

Büyükderede Ömer beyin dal • 
yanında tayfa Trabzonlu 60 yaşın-

'rAKviM 
be 

Çarşamba Perıelll ıt 
~ !"""llll"'"'IH'!l!llllM!lllllMlllllilHIMlllllR!lllftilil!llRl!l.'ll!!llllllllll' llll!I!IHlllUIJI !1111Ul!Ul!L'11l:UUIJml!ii ır.c:ııııımaı:ıı:ııuıruiıl!l!liill!il!l1'111!1l' """ -··· · 

·Baş ıca memleketlerin 
kambiyo tahdidatı 

İhracat Ofisi, başlıca memle- 1 Suriye ve Lübnan - Serbes • 
ketlerin son aylaı·da neşrettikleri tir. 
kambiyo karnrlarını toplıyarak Litvanya - Tahdidatı kanuni· 
broşür halinde neşretmiştir. ye yoktur. Döviz alan bir bcyan-

Bu broşüre nazaran dünya name vermektedir. Bunda ne için 
memleketlerinin kambiyo vaziyet- aldığını bildirmektedir. 

Litvanya yalnız ithalatçıların leri şu merkezdedir: 
Almanya _ Almanyada döviz memleket haricine seyahatlerine 

ya umumi bir müsaade ile ve ya· ve ctnebi ihracatçıların memleket 

d ·ı k dahiline gelmelerine mü~külat hut sureti mahsusa a verı ece 
müsaadeler üzerine ita olunur. gösterilmektedir. 
Döviz müsaadesi bir ay zarfında İtalya - Maliye nezaretine dö· 
istimal edilmezse hükümden sakit viz tahdidatı vaz'ı salahiyeti ve· 
olur. rilmiştir. Şimdiye kadar bu sala· 

Seyahatler için adam başına hiyet ist;mal edilmemiıtir. 
aleliimum her ay 200 mark veril· Şili - Döviz takyidatı milli 
mektedir. Maamafih Avusturya, bankada temerküz ettirilmiştir. 
Rusya, Çekoslovakya ve lıveçe Romanya - İhracı memnu, 
yapılacak seyahatler için daha zi· ihracat dolayısile aylık döviz a· 
yade teshili.t yapılmaktadır. lanlar bunları hemen milli banka· 

Arabistanda - Tahdidat yok· ya satmakla mükelleftir. 

tur. Ticaret odası raportörleri Arnavutlukta. - Kimilen ıer • 
beıttir. İstanbul Ticaret odası raportör-

Arjanlin - Beş bin peçetadan leri dün toplanarak ticaret haya· 
fazla talip olursa döviz kontrol tında kullanılan ıstılahların Türk 
komisyonundan izin almak lazım- çe karşılıklarını aramakla uğrat • 
dır. Şimdiki halde yalnız mevad- mıtlardır. 

dı iptidaiyenin ve havayiçi zaru - Yiyecek fiyatları 
riye ithali için döviz verilir. 

Peçeta havalesi ile gönderile -
cek mebaliğ 3 altın peçetayi geçe
mez. Hariçte birine ancak ayda i· 
ki posta havalesi gönderilir .. 

Avusturya - Seyahatler ıçın 
14 yatını geçen her ıahıs 200 ıter-
1 ing Avusturya parası 500 tilin 
ecnebi parası beraber alabilir. 

lıtanbul Ticaret ve Zahire bor· 
sa.undaki yiyecek fiyatları ve şeh
rimize gelen muhtelif yiyecek 
maddeleri şunlardır: 

T erkos idaresi 
T erkosun devri hakkındaki ka • da Ömer oğlu Mustafa evvelki ge

n un layihası Millet Meclisinde ka· ce 3te dalyan direğinde nöbet bek 
bul edildi. Terkos müessesesi bun- lerken uyuklamış ve biraz sonra 
dan sonra belediye teşkilatı ara • denize düşmüştür. ihtiyar soğuk su 
sında ve yeni bir tarzda idare edi· ya düşünce uykudan uyanmış, fer-
lecektir. yada baılamıştır. 

T erkos ve alelumum su işlerinin Etrafta devriye gezen polisler-
belediyenin tabi olduğu reami ka · le bekçi yetişmiş, boğulmak üzere 
:.· ıtl".ra ve şekillere göre idare edil- olan ihtiyarı kurtarmışlardır. 
mcsi muvafık görülmemektedir. 

24 MayJs 25 M•Y ,_ 
t.9 Muharrem 30 Muh•'~ 
Giıa do~u~u 4 .ıs 

GiJn lauşı 19.~S 
Sabah namazı 4,00 
o~ıe namazı ı~.ıı 
tindi namazı 16,:19 
.'1\.:şam namazı 

\' aısı nanıv.ı 
lm~aı.: 

19,!IC 
21,2:l 
2.~5 

Yılın Reçcn ı:üclcri 144 
1.alan ~24 

"- ----j 
HA\'A - Yeıllk.öy aıker r.,. ~ 

zinden verllen mal~ata &"öre bil Polis süsü veren .. Su işlerinin münakasa ve müzaye· az bulutlu 'e aakln olacaktır. ,_ ~ 
Dünkü sıcaklık en fada %0, tn , de kanunhrile idare edilmesi şeh· Galatada Selanı'k otelinde otu- t id"' rtc:t, hava tazyiki 76% mlllme re 

rin ihtiyaçlarını sekteye uğratabile ran boşta gezer takımından Ço • _

1 
ce3inden terkos müessesesinin ti- rumlu Yusuf, evelki gece kendisi· 
cari bir mahiyette idare edilmesi ne polis süsü vermiş, Beyoğlunda ~==========----
kararlaştırılmı~tır. Mektep sokağında oturan Ar.me • 

Sahte yüz liralıklar nak efendiyi sebepsiz yere döğ -
müştür. Armenak efendi gözün • 

Ankara, 23 - Sahte yüz liralık· den ağır surette yaralandığından 
lar meseleıi üzerinde ciddi tetki • 

hastaneye kaldırdmıftır. Yusuf ya 
kat ve tahkikat yapılmakta idi. 

kal anmıştır. 
Tahkikat çok ilerilemiştir. 

§ Kadıköyünde tbrahimağa ma
Bugüne kadar elde edilen sahte h 

allesinde oturan Çingene Ali, Hü. 
Paralar on dört adetten ibarettir. 
Taklit paraların memleket dahilin· 

seyin, Osman, Mustafa isminde 
biriıini fena halde döğmüşler ve 

de yapılmış olduğu kana.atına va • baltayla başından yaralamışlar -
rılmıştır. Tahkikata faaliyetle de -
vam ediliyor. 

Sıvas - Erzurum 

dır. 

§ Takıimde Pata bakkal soka
ğında oturan Ane Hanım ayni 

Sıvaa-Erzurum hattını inta için evde oturan Mustafa tarafından 

milli bir grup hükUmete müracaat fena halde döğülmüştür. 
etmiştir. Grup Zirat, ı,, Sumer ve § Karaköyde oturan tuluat kunı
Emlak bankalarımızdan mürek • panyaları artistlerinden Faif efen· 
keptir. Bankalar bu makıatla on di dün Millet tiyatrosunda oyun 
milyon liralık bir ıermaye koymuş provaaı yaparken elindeki kama 
lardır. Peyderpey hükfunet tara- kazaen sağ ayağına batmıştır. Fa· 
fından vuku bulacak tediyat ta in- ık efendi Senjorj hastanesine ya
~imam edince bu para ile hattın İn· hrılmıştır. 

~sı kabil olacaktır. lntaatı deruh- § Galatada Aynalı kahvede sa· 
te etmek istiyen grup Abdurrah • kin Ahmet oğlu Ekrem, Tophane· 
man Naci Beyin idaresindedir. de bir tramvay biletçisine sahte 

25 kuruşluk sürerken cürmü meş
hut halinde yakalanmıştır. 

Bugün 
ISTANBUL: 

jf 
18 - 18,SO Gramofon. 18,SO -pıt)• 

11zca ders (ilı.-rleml~ olanlara. roah dfl> 
19,.15 Alaturka ıaz (Makbule JI•" tJ' 
- 20,SO Alaturka aaı: (Hikmet ~ 
nım). 20,so - :n,so Studyo ıaı. ht;,.+ 
- .22 Gramofon. %2 den itibaren ~ 
ıa haberleri, 1aat ayarı. 

Ar-.· KARA (14'3 m .) / 

12,so - ıs,so Gramo(on. l~: 
Riya!'letlctimbnr filarmonik orkeıtr uol 
Ouverture Alceııt orkestra refak• d••' man konseri " El•rem z. B; tarafın ~ 
- 19,lS Gramofon. 19,15 - 20,JO 
ılklsl. :ıo,1 O Ajanı ha.berlerl ve ı.•"' 

V 1 YA r\ A (518,1 m.) / 

12,30 Konser - H,10 Konıtl' ,1 
Muııiki - :n.ıs MuııJkt - 22.~5 1'0 

LE1PZ1G (389,6 m .) 

7,IS Jlmnnıtik - 7,S5 Kon.er 
Koıı~r - 28,15 Kon!er. 

B tJ KREŞ (S9U m.) f 
13 PlAk - ll,15 Pllk - 18 O~I' 

20,ıo Pllk - 21 Piyano konıerl -
rnan konSPr - 22,l 5 \ 'lyolonl(!l. 

ROMA (Ul,% m. ) .S 
~1 H11.ber - 21,15 Muııiki - :ı• 

ki. 

B U D A P E Ş T E ( 55°'6 m.) oŞ 

7,45 Jlmııutlk - 11 Plak - 11· 
tra - H,SO Konıer - 17 Çigaıı 0

6 
- 18,SO Kon'K'r - 19,45 l'IAk :ıı,t 
- 2.t..15 Piyano koDNıır • 

\'.\R~O\'A (1'12 m .) /ı 
ls,ıo Pl&k - 11 Pllk - 18.15 

/ 
19 !\fu!lliki - 22,10 Piyano konıı"1 Avusturya milli bankası döviz 

it ·ı:;ını ihtiyaç nispetine göre ve· 

8 vagon buğday, 150 çuval ar
pa, 55 çuval bulgur, 30 çuval fa
sulye, 74 çuval fındık, 973 çuval 
mııır, 131 çuval nohut, 60 çuval 
mercimek, 92 teneke peynir, 79 
yuvarlak kaşar gelmittir. Holivut ~ § Kuledibinde Tokatlı hanında 

oturan Hüseyin ve karısı Seza ha
nımın evlerine gelip giden yoğurt
çu Rasim, Emine, Havva, Seza ha 
nımın sandığındaki bir beşibirlik 

Dans - ':!t Danı. 

Yarın 
rır. 

Brezilya - Harice çıkarılacak 
her miktar döviz müsadeıine bağ
lıdır. 

Bulgaristan - Hariçteki Bul -
gar tebaasına döviz verilmemek· 
tedir. Memlekete serbest olarak 
ihracat yapılacak leva miktarı 
300 olarak tespit edilmiştir. 

Cezayir - Serbestir. 
Çekoslovakya - Döviz yalnız 

ithalat müsaadenamesi veya ih· 
barnamesi ibrazında verilir. lhti • 
yaç nispetinde serbest çıkarılan 

kron miktarı ayda 1000 dir. 
Danimarka - Serbest ihraç e

dilecek miktar 400 kron iken 200 
krona indirilmiştir. 

Danzing - Serbeıtir. 

Efgan - Serbestir~ 

Hindistan - Serbeıtir. 

İngiltere - Serbeıtir. 

İran - Döviz ita11 kanuna rap· 
tedilmiştir. 

Fransa - Paris Ticaret Odası 
ıubesi döviz tahdidatı vazeden 
memleketlerle mukaveleler yap
maktadır. 

F enlandiya - Şimdi serbesti. 

Yunan - Tüccarin döviz hak· 
kı~daki ihtiyacına göre verilir. 

Polonya - Serbest olup yalnız 
bankalar sermaye kaçakçılığına 

mani olacak tedbirler almışlar· 

dır. 

Mısır - Serbest, yalnız afyon 
ihracı memnudur. 

Norveç - Bankalar döviz itası 
nı tahdit etmişlerdir. 

İthalatçılar döviz ihtiyaçlarını 
o gün ihbar edil~elidir. 

fsviçre - Serbestir. 

Kanada - Serbestir. 

Kıbrıs - Se;·bestir. 

Susam yağının fiyatı 41 kuru1, Holivotun 3 üncü ıene 22 ıncı İSTANBUL - ıt 

ay çiçeğinin fiyatı 35 kuruş, zey· sayııı zengın mündericat ve çok 

tin yağının fiyatı 30 kuruş, ya- güzel resimlerle intişar etmiştir. 
pağı 35, afyon 624 kuruştur. "'\ ıle 4 adet birer liralık altını ve 

Buğday da (5,36) kuruştur. B Ü R S A bir entariyi alarak savuımuşlardır. 

18 - 18,SO Gramofon. 13,SO ..... 
517.Ca de" (ilerlemiıt olanlara malı~ 
19,ı5 Alaturka aaz (Nı.-bll oi;lu 1,,,. 
kı Bt'y), 10,45 - 20,SO Alaturka ,_ı 

Hanım) . 20,SO - :u ,30 Alaturka ~ 
burJ Refll< &>y arkada,ıarı ). 21,SO; 
mofon • 22 dtn itibarım Ajaııı, S 0 

Belediye resimleri 
Yeni "belediye vergi ve resimle· 

ri,, kanununun ilk tasavvur edilen 
teklini gösteren layiha müsvedde
si etrafında latanbul belediyesi mü 
taleasını uzun uzadıya yazmış ve 
vekalete göndermitti. 

Vekalet layiha üzerinde esaslı 

tetkikatta bulunmuştur. Hükumet 
layihanın millet meclisinin bu dev· 
resine yetittirmek fikrinde idi. Fa· 
kat layihada görülen noksanların 

ikmali ve yapılacak tetkikatın şe -
hirlerimizin mali ve iktısadi vazi • 
yetine daha muvafık bir şekilde 

netice vermesi için layihanın gele
cek devreye kalması zaruri sörül • 
mü§tür. 

Haber aldığımıza göre layiha -
nın ilk şekli bir çok ağır mükellefi. 
yelleri ihtiva ettiği halde yapılan 
tetkikat neticesinde bunlar mühim 
miktarda indirilmiştir. 

Muhafaza kadrosu 
Gümrük muhafaza kadrosuna 

bir cok memur daha ilave edilmis· . . 
tir. 

(Hizalarında yıldız i~areti olanlar üzer· 
!erinde 23 :\la) ısta muamele olanlardır] 

Rakkamlar kapanış fiyatlarını ~österir 

Nukut 

Kur..,u~
*20 f. Fransız llV,-· 
• ı S'ttrlln ::ın -* 1 Dolar ISJ -
•20 Liret ~o -
•2rı r. Belçika ı lf< -
•20 Drahmi N,50 
+20 lsviçre 
•20 l.cl'a 
• ı Florin 

b2•J -
ı;:ı.~o 
86-

+ 20 Kuron Çe~ 126,-

Çek fiatları 

(Satıı) 

•ı Sll!n Av 
* ı Pcıeta 
•ı Mark 
• r Znlııtı * ( ren~rı 
•20 r.cv 
* l!O Dinar 

1 çervone.,: * 1 Altın 
• ı ~lcciJlvc 
• ı Banknot 

1\ ur·u 
~~.So 
IR,
~O • • 
24 . • 
2-i-
22, '0 
54-

935.
:IJ,-

22,.,,-

(kap. sa. 16) 
-

+Pari~ 
*Londra 
* '.'\e\··Ynrk 
• \lildno 

12.0J 1 
715 -· 

•Pr~~a 
• \'ivanı 
•~lıİdrtı 
* Rerlln 

lii RQ;;(l 

4,4125 
-~ .~ ı.~ 
2.02,!S 
4.~c :: 

3.:'46! 
* Arü~scl 
• ı\ılna 
• <'~nene 
•~oka * /ı m<terdaın 

o :ı~=--~ 
rı.fr,75 

:ı.40 

~;ı =1275 
~.~.~h!l-

68.Z:-ii 
ı. ı:-:-5 

• \'ar~o~:ı 
•Peşte 

1 

•Rü~ re' 
•lklıtr.lr 

!\111slm·a 

;"IJ.1!2~5 
:J.(Q42'i 
10~11.50 

Esham 

1$ Ranlası 
*Anadolu 

Q,."iO 
25 l.'i 

Hcjl 4,J • 
Şir. llayrlvc: ıii, 
Traın\';ı \ 5ı.:ııı 
l '. Si;:nrıa • ıo.:ıo 
Rrımnntı ~ ı ,z.; 

istikraz~ar 

ı Terln~ 
ı *~'imcııc" .\ı. 

l'nrnn nC\ 
~ark l>cı? 
Hah·a 
:;>ark 111, Ctlıı 

Telernn 

2ıı :ıo 

·~.10 
~l.!10 
~. f() 

2-
2.35 
ı:ı.-

Tahviller 

• l •ı. dahil! rıtı ~o 1 f:lel;trlk 
* 1.9.1; " ,. 20. Tranı\;ıv 5f,.i0 

• ~arı.: 1 .yolları "·o Tune! 4,'l ı 

Vapurdakı kaçak eşya j • ıı.,1111a1ıhaııe 5.i··.~'.~ 1 .~~~~~:~u, ~;·~:~ 
caınıriJkleı ,, "' 

Refah vapuı·uncla bulunan ka • ~anlı nıahı ı ,3;'; • \ nadnlu 11 H " 5 
Ba~daı ı :-.~ * .\. ~lıimes<ll 5~.65 

çak efya üzerine vapur rnüstahde· \..---------------~ 
mini muhakemeye vermiştir. ihti-
sas mahkemesinde dün muhakeme 
lcri derhal ba~lanmı!lardır. Müs -
tahdemin gemide bulunan kürı.le· 
rin kime ait olduğunu bilmediklc· 
rini ıöyleme~tedirler. 

Ekmek Fiatı 
İstanbul Belediyesinden: 
Mayısın yirmi dördüncü günün· 

den itibaren e~<mek sekiz kuruş ve 
!rancaia on uç kuruıtur. 

§ Mecidiye köyünde 4 numaralı 
evde oturan Mehmet Ali ile Ali 
oğlu Nuri alacak yüzünden kavga 
etmişler, biribirlerini sopalarla i • 
yice döğmü~lerdir. Kavgacılar ya
kalanmıştır. 

§ Beşiktatta Kilise sokağında O· 

turan Yani oğlu Nikola Hamal ba
şında Hamam sokağında Madam 
Eleniyi tedavi edeceğini söyliye • 
rek 10 lirasını dolandırmışsa. da 
yak3lanmıştır. 

§ Beyoğlunda oturan Armanak 
Efendiyi Galatada oturan Yusuf 
Efendi döğmüş, gözünden yarala· 
rnıf ve yakalanmıştır. 

§ Küçükpazarda cami sokağında 
Şakir ve İsmail efendilerin çocuk
ları top oynarken kavga etmişler-

dir. Çocukların kavgasına İsmail 
efendi de müdahale etmiş, Şakir 

efendinin karısı Ayıe hanımı döğ 

lt>rl, tıaat ayarı, 

ANKAIL\ t• 
12,30 - lS,30 Gramofon. 18 .

ttırka -.a7.. J 8,t.) - 19,20 Ylolontt1,~ 
(Ediı> 81."~' tarafından). 19,20 - ti~ 

turka 11&1. 20,JO - Ajanı haberlt 
raporu. 

\' 1 l' ANA (518,l m.) ~ 

JO, lO Orı- mu,Jkl!!I - 12,30 8e .,, 
fit'r - 13,4S Koııı<tr - },'j,40 Od• j$oı! 
18,25 Kon'W'r - 20,05 Operl't -

L E l P Z l G ( 389,6 m.) rl.ı 

'7,ı,; Jlmn&!ltlk - 9,SO Ort )(O ,1 
Komıer - H5,10 Piyano musiki ..,,, 
ktstra koıısı.-r - 2S DaD!'I. 

BU KREŞ (39 1,2 m. ) ./ 

lS Pllk - 14 , l~ Plik - 111 
10,15 Kon•ı>r - 20,40 ~fuılkl • 

ROMA (Ul,2 m. ) JJ .,,, 
!0,10 Halx' r - 21 Pllk - " 

B tJ O .\l• EŞTE (5,j0.5 rıı ·l l 
l 8,30 :\lu'llkl - 20,.ıo ~ıuııil<I .,,.. 

ılkl - %S,SO Cazbant • 

\' ARŞO\' A (IH% m.) ;l 
lS,llS SP.nfonlk l<on~r - ı; ,t~, ~ 

JCemaıı komırri - 21 Konll"r _. ,.. 

irtihal of. 
.:.~.:~.~'~""'"""'"'"'uıaııııaı1111111111111•111 ... ıııınııımııı1111ııınıııun•ııııı11ııı Ali Askeri Şura aza~:I. 

Askerlik rinci Ferik Cevat Paşa Jİ 
nin refikaları Hanı.mef eJl 1"' 

1. Fırka Askerlik Dairesi Reis· telıi olduğu hastalıktan. tif· 
liğinden: 1076 No. lu ihtiyat za - mıyarak dün vefat etınıf .. .Jt~ 
bitleri ve askeri memurları kanu - humenin cenazesi bol~GD 
nunun muvakkat maddesinin (O) şamba günü saat 11 dece"''., 

deki Müşarünileyh . Jeti~ 
ve ( C) fıkralarına tabi olupta he- Hazretlerinin kö4klerıJlD ,11111~ 
nüz staj gÖr'Tl -.!Iılİş ve zabit vekil- rılarak namazı Göztepe dit ~· 

1 
}iğin~ terfi etmemiş olan ihtiyat kılınacak ve Sahrayi Ce ( 
znbit namzetlerin!n hemen bulua .1 tanına defnedilecekt~ 
cluklan mahallerdeki askerlik şu· · KiRALIK f,V , I 
belerine müracaatları ve müraca • \.,ıl' , 

Anl<ara cııdd('slnde iki tııı ır f 
at etmiyenlere davete ademi ica - f'I tı :/ 

"11\fa, bir nıutrak, bir bt'U ~· 1ttt bet nazarile bakılarak haklarında mür,.kkep bir kat t>lH'!rı,u şet~ 
muamelei kanuniyenin tatbik edi- ldrnlıktır. F.ll'ktrlk , ım. ·'""• 

ieceği iian olunur. ııumaraJa müracaat. 
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Hikaye B o R A Yazan 
Tevfik nuri -

- Beyefendi? 
-Buyurun?? 

11
.-:; Doktor Riza Bey siz 
ıı. ?? 

-Evet. 

mısı-

Cilaaız b .. ·t d .. lü)d·· .... onuna ayanan goz-
de.rıı u, fersude elbiseli, ihtiyar a -

E. 1 doktor Kenan Rıza tanıdı. 
dot!~ Yatı~a yakla§an bu ~üstait 
tü .. r henuz pek genç ve dınç gö
t'llluyordu. Cüzdanını çıkardı. Ye-

ı renkl'ı b' k~ w d 'h . lhr ır agı ı 1 tıyara uzattı. 

~ 1Yar adam acı acı doktora 
ıktan sonra: 

8 - Sadaka istemiyorum doktor 
Qı:'. H_azakatinizden istifade et -
ol ııtıyorum. Bize sadakanız bu 

•tak .. Bir hasta kızını var da .. . 

S -1 
Muayenehaneme getiriniz. 

l ı o" 1 ~l ~un eri fukara meccanen ha -
it, 

Dedi V .. .. k . d' · e yurume ıste ı. 

Cl - Hayır doktor Bey. Evime ka
lr ıahnıet etmez misiniz??? 

tü - Vaktim yok baba .. Ba§ka bir 
~-

a - Hayır bugün doktor bey .. 
)~~~ güne bu itin tahammülü 

- itim var. Mümkün değil. 
"'-- Bu da İ§ doktor Bey. Hem ih-

1 ediJmiyecek bir i ş. 
d 'tuhaf tahakkümü ile ihtiyar a -
d ~ daha canlanmıt gibi doktora 
edı ki: 

1 
.. - Bugün hatta timdi hastayı 
0tıneniz lazım. 

1 Doktorun nazarı dikkatini cel -
Qetr el ı.. Ve o da yumuşamıya başla -
~·Bu l'ak'a önünde hayretini mu

tip oldu ve sordu. 

- Eviniz uzak mı??? 
.. - Uzak ama .. Otomobil varken 
"ıak d' -t ıyemem. Edirnekapıda dok-
or ... 

~--: Adres verini2: de ben geli • 

- Hayır beraber gideceğiz ... 
eli': Acayip görÜ§Üyorsunuz. Şi.m
tla} tıdemiycceğim. Hem beni meş
~~bneyiniz. Bir çok hastalarım 

•Yor. 

~uda haata doktor ... Hem a
~ k bir halde .•. LUtfunuzu di-

)'orum .. Ona bir defa bakınız ... 

~ ... Peki efendim. Anladım ha -
~ ı!ırrn. Fakat hemen değil ... Çün 
~ programla hareket ederim .. 
~l&nm bekliyor. Ve onlar da 
te ... Size akıam geleceğim ad -

• l'-: . d' -·anız ıyorum. 

~-. Doktor bey. Şimdi gidelim ••1t- . ))o • •uı sıze. ... 
lhti kt0r anlıyordu ki yakasını bu 
~IJ:t adam bırakmıyacak yürü

lh .'-tladı. 
~ :;r•r adam emri vaki yaptı. Ge .._ B otoınobiliçevirdi ve: 

bed·"Yurun doktor bey. 
ı. 

~~ otomobile İradesi bari -
~~lirdi. İhtiyar da yanına o -

l'o)d h· ! . a ıç konu§madılar. 
~)ij!ırnek~pıya geldikleri zaman 
d'&.._ \'e •ıran bir evin önünde 

·aqaıın 'h · ICSyJed· 1 1 tıyar adam toföre 
ı. 

indiler. 

l\apının .... d 
Sfıhte . onun e cılız.. Sapsarı 
ı. ıınde a h l Qıt ÇOc cı asta ıklar okunan 

lhr uk duruyordu. 
•Yar ada..na d d' k'. ....._ B·· e ı ı. 

h'-1- Uyük baba... Annem çok 
'il1 ...... Sen gittiğinden beri hep 

.rOr, l .... 
el htt1ar ad h' i. arn ıç cevap verme -

--Bu Yurun doktor Bey. 

Diye içeri aldı. Toprak avlu
dan çok gıcırtılı bir merdiveni çık
tılar. 

Evin içinde esrarengiz bir sükilt 
vardı ... Doktorun çehresinde aca -
yip hatlar belirdi. 

Ve bu tuhaf hasta ziyaretinin 
tesiri kendisinde çoğalmıya başla
dı. 

İhtiyar adam oda kapısını açtı 
ve İçeri girdiler. 

Hastanın arkası dönüktü. 

Odada hırıltılı bir nefesten baş
ka bir sada yoktu .. 

ihtiyar adam seslendi: 

- Kızım bu tarafa yüzünü çe • 
vir. Bak doktor Riza Bey geldi. 
Sana bakacak. .. 

Hasta bir çok öksürdükten son
ra ... Acı bir hıçkırık odanın süku
netini ihlal etti. 

Ve hasta uzun uzun ağladı. 
Bu gayri memul ve acayip va -

ziyetten şaşkına dönen doktor sus
tu. Hadisatın alacağı §ekli bekli -
yordu. Nihayet hastanın hıçkırık -
ları durdu. 

Doktor hali. bekliyordu. Ve bir 
şey söylemiye cesaret edemeden 
bu acıklı sıtmayı ıa9kın şaşkın sey
rediyordu ... 

Hasta karanlıkta öten acı sesli 
bir bayku§ gibi iniltili bir sesle ses 
lendi: 

- Baba ... Beni çevir ... 
Karanlık havalarda fırtınaların 

korkunç sesleri arasında çakan 
şimşeklerden sonra fezada inildi -
yen gürültüler gibi odada gürültü
ler oldu. 

Ve hasta döndüğü zaman gözle
rini ağır ~.-Açt,,_,, 11Ç.enan , Rizaya 

Ve göz kapakları mütkülatla 
gene kapandı. Ve: 

- Doktor Bey ... Doktor .• 
Dedi .. 
Doktor bu sahne karşısında f ev

kalade bir teessüre kapılmış dok -
torluğunu bile unutacak bir hale 
gelmitti. Fakat metin görünmiye 
renk vermemiye çalıştı.. 

- Merak etme kızım, her der -
din bir çaresi var. 

- Kızım mı dediniz? 
-Evet .. Genç değilim. Elbet kı-

zım diyeceğim. 

- Hayır siz ihtiyar değilsiniz. 

Hem kuzum doktor bana kızım de
meyiniz. 

Hasta tekrar bir kaç defa hıç -
kırdı .. . Ağladı .. Ve sustu. 

Bu kısacık görüşme hem dokto· 
run hem de ihtiyar adamın nazarı 
dikkatini celbetti. 

Uzun ve derin sükutu gene has • 
ta kadının inilti gibi çıkan ıeıı 

bozdu. 
- Baba beni çevir .... 

Ağlıyan ihtiyar sordu .. 

- Kızım doktor beyi bilhassa 1 

İsmiyle beni' iyi edecek bir doktor l 
var diye arzuledin getirdin .. Allah l 
razı olsun beyefendi geldi .. Şimdi 1 

niçin böyle yapıyorsun doğru, dur 1 

da seni muayene etsin .. 

- Duramıyorum mecalim yok .. 
baha~ .. Hem doktor beyi ben has
talığıma baksın diye istemedim 
kendisini göreyim ve bu zalim ök
sürük müsaade ederse görüşeyim l 
diye istedim. 

Büsbütün hayreti artan doktor 
bunları büyük bir alakayla dinle- 1 
meğe başladı .. Ve: 

- Görüşelim .. Haydi ne istiyor
sun söyle. .. Çünkü bir çok hastala • 
rım bekliyor .. 

( Sonu yarın ) 

• 

T~QKiYE 

llRAAT 
, 

BAN KAS' 

Ucazlak •• Temizlik •• Slr'at 

VAKiT YURDU 
• 

KiTAP KISMI 
ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

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

VAKiT YURDU 
Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz . 

Vakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacakhr 
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.1 ..................... . 
Bundan sonra her 
keşidede 5,000 lira 

ikramiye verilecektir. 

·---IGill---· 
MÜKEMMEL 

~ . 
YEGANE DIŞ MACUNU 

2733 

Kocaeli Defter
darlığından : 

Her keşidede 
Kumbara sahibi 
ge alacaktır. 

"207" 
ikrami-

Mükafatlar 
( Her keşidede ) 

Cinsi 

Tarla 

Mevkii 

lzmit Bekirdere 

Miktarı 
dönüm 

2 

Tabcıin olunan fiat 
Lira K. 
50 

Birinci mükafat 1000 L. 
İkinci ,, 250 ,, 

Yukarıda mevkii yazılı bir kıt'a tarlanın mülkiyeti 25 • 4 • 933 
tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla sahlacakhr. 

lstiyenlerin % 7,5 teminat akçelerile Vilayet idare heyetine 

10 kişiye (100erden)1000 ,, 
20 ,, (50şerden)1000 ,, 
175 ,, ( 10ardan)1750 ,, 

müracaatları. (2357) 

1 
lstanbuJ Belediyesi ilanları _______ _. 

5000L. 
( Kuralar eskisi gibi 1 nisan 

• 
ve 1 teşrinievvel tarihlerinde Fatih Belediye Şubesi Müdüriyetinden: Fatihte Hafız Paşa 

caddesinde 4 numaralı Belediye malı baraka kiraya verileceğin
den talip olanların yüzde yedi buçuk pey akçesini yatırmak 
lizere her gün daireye müzayedeye iştirak etmek için 15 • 6 - 933 
saat 14 de Daire Encümenine müracaatları ilan olunur. (2354) 

çekilecektir) 

1 • 1 ' • • ..; ' •• 

p İstanbul Asliye Muhakemesi 
SEYRiSEF AiN '6 mcı Hukuk dairesinden: Fatma 

~vlet Demlryolla.rı ilanları \ 
Hanım tarafından Süleymaniyede 

•-1\-1-eı-te_z_I -id-a-re-sl_G_a_la-ta-ı.:--ö-pr-ıi-. a-şı-ll-26-23-• Sarı Beyazıt mahallesinde Toprak 
Sobe.\ , Si rl.:ccl l\luhiırdar zade JJan 22540 sokağında 104 nu.marah hanede 

idaremiz memurin ve müstabdeminin tedavisi için evlerine gi
decek doktorlarımızı nakil etmek üzere bir otomobil kiralana· 
cağım evvelce ilan etmiş idik. 21 - 5 · 933 pazar günü yalnız bir 
talip müracaat ettiğinden münakasa 28 · 5 · 933 pazar gününe 
talik edildi. Şartnameler · Haydarpaşa lşktme Müfettişliği kale
minden alınacaktır. 

Trabzon Postası 

KARADENİZ 
24 Mayıs Çarşamba 18 de. 

Galata rıbhmmdan. Dönüşte 
Tirebol uya da uğranılır. 

elyevm ikametgahının meçhuliyeti 
anlaşılan Ömer Efendi, aleyhine 
boşanma davası ikame olunan gı
yabında tahkikatı ikmal ve icrayi 
muhakemesi 4 - 7 . 933 salı saat 
14 te tayin edilmiş ve bu bapta 
imla kılınan davetiye varakası 
mahkeme divanhanesine ilsak kı -
lınmış ve on beş gün müddetle 
ilanen tebligat icrası dahi karar • 

istiyenlerin yevmi mezkiirda saat on beşte mezkur müfettişli· 
ğe müracaatları. (2328) 

İstanbul ikinci icra Memurlu -
ğundan: Bir borçtan dolayı meh -
cuz ve satılması mukarrer müsta· 
mel demir bahçe iskemleleri be
şer, altışar, yedişer, dokuzar kişi· 
lik yaylı sıralar, boru ve dirseği 
ile dökme soba ve sinema ampli • 
fikatörü 29 - S - 933 tarihine mü -
sadif pazartesi günü saat 9 - 10 
arasında Beşiktaşta Yeni sinema • 
da binnci a~ık arttırması icra kı -
lınacağmdan talip olanların ma
halli mezkiirda hazır bulunmaları 
ilan olunur. (3674) 

Üsküdar Hukuk Hakimliğin
den: M. M. vekaleti vekili avukat 
Ali Süavi Bey tarafından Lütfiye 
Hanım aleyhine açılan alacak da· 
vasmdan dolayı talik olunan gün
de mahkemeye gelmediğinizden 
müddei vekilinin talebile hakkı· 
nızda gıyap kararı ittihazla tahki
kat 27 haziran 933 salı saat 1 O na 
talik edilmekle yevm ve saati 
mezkiirda gene gelmediğiniz ve 
müddei vekilinin Temyizin nakzi 
varit olup nakiz hükmü dairesin
de karar verilmesi talebine karşı 
tebliğinden itibaren 10 gün zar-
fında itirazda bulunmadığınız tak
dirde bir daha mahke.meye alın-
mayacağınız gibi mahkemece de 
Temyizin nakzina ittiba edildiğin· 
den evrak tetkik edilerek icap e • 
den kararının ittihaz kılınacağı 
gibi işbu gıyap kararı da ikamet· 
gahınızın meçhuliyeti hasebile 
gazete ile ilan ve ayrıca mahkeme 
divanhanesine talik kılındığı teb • 
li~ oluntt1'. .(3680) 

İst. İkinci İflas Memurluğun- lzmir - Mersin Postası gir olmuş bulunduğundan müddei 
dan: Şişlide Nişantaşında otur· ANAFARTA aleyh mumaileyh Ömer Efendi 
makta ve fabrikatörlükle meşgul elyevm ve vakti muayyeni mez· 
bulunmakta olan Mehmet Kutsi kurda İstanbul asliye 6 ıncı hukuk 
Efendi iflası 6 - S - 933 tarihin- 26 Mayıs Cuma lO da idare dairesinde heyeti hakime huzu • 
de açılıp tasfiyenin adi şekilde rıhtımından kalkarlar. (2317) runa gelmediği takdirde gıyabın -
yapılmasına karar verilmiş oldu- -----••••••1••1ıiı da mahkeme icra olunacağı teb· 
ğundan: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: liğ makamına kaim olmak üzere 

· ı - Müflisten alacağı olanla- ~i ~~f f~ ;~n ~~~ i~ ilan olunur. (3672) rın ve istihkak iddiasında bulu- ;; , ~i Birinci iflas memurluğundan: 
nanların alacaklarını ve istihkak - ii ~ ' ! 1 1 1 ! : 1 H Minerva Pisküvit fabrikası sahip . 
larını ilandan bir ay içinde 2 inci ·· ·· J • A t K p ç· ·d· :: H erı nas as aro ve • ıvı ı& 
iflas dairesine gelerek kaydettir - ·· ·· K 11 k "f · k · · I G I :: H o e tı şır etının evve ce a a -
meleri ve delillerini (senet 'Ve def· ii KARADENiZ POSTASI ii lada Beyazıt sokağında 31 numı.~ 
ter hülasaları ve saire} asıl veya == Samsun =.=.~= rada ticaretle meşgul iken şirke-
müsaddak suretlerini tevdi eyle- :: tin iflas ettiği ve iflasın açıldığı 
meleri. 2 - Hilafına hareket ce · •• l kil k d 28/ 

4 , l ·=·.·=:. ve a aca ı arın ay a ve :zaı mes u iyeti müstelzim olmak u p b Mayıs/933 pazar günü birinci 
üzere müflisin borçlularının ayni 25va~a;~s erşem e H toplanmaya davet edildikleri Va. 

.. ketle ( Zonguldak, İnebolu, ilan edilmişti. Bu kere alacaklıla-
sun eJlerinde bulunduranların o :: S O d G. :: amsun , r u , ıresun , rı ehemmivetle alakadar eden bir 
mallar üzerindeki hakları mahfuz :: R · :: Trabzon, Sürmene ve ize)ye mesele tahaddüs etmiş ve bu se-
kalmak şartile bunları ayni müd - :: . t d t edeceldir heple iflas idaresinin acilen te<ıki-

=~~~r!:7:::~:;s;~~~:~~d:::: l==.=:.i===~ •iii°ıi~ ~ M ••p~ru il :~!:=nı:yi:~~.;~:~~~;d;.~ş~!: 
uliyete uğrayacakl;rı ve rüchan 29 Mayıs pazartesı günü Ka- :: ba günü saat 14 te icrası zaruri 
haklarından mahrum kalacakları. radenize hareket edecektir. H görül~üğünden vevüm ve . s":.ati 
4 - 1 - 6 • 933 tarihine müsadif :::::::=====:. Fazla tafsilat . . s· k . :: ımezkurda alacakhların nezdımız -ıçın ır ecı :: de toplanmaları ehemmbret1~ ilan 
perşembe günü saat 15 te alacak- Yelkenci Hanındaki acentalı- ~~ olunur. (3669) 
lıların ilk içtimaa gelmeleri ve T l 21515 .. 

fi b 1 ı l ğına müracaat. e : :: İ t b ı y d. · l M mü is ile müşterek orç u o an ar •. ii s an u e ıncı cra emur • 
ve kefillerinin ve borcunu tekeffül :: ........................ (3625) .................... :: luğundan: Paraya çevrilmesine 
eden sair kimselerin toplanmada .......................... ...................... karar verilen Ahırkapıda Maran • 

bulunmağa hakları oldui?u ilan goz fabrikası sahibi Hilmi Beye 
olunur. (3699) Göz Hekimi ait kontru plak imaline mahsus 

DOKTOR Dr. S. Şükrü makine ve teferrüatile tehri halin 

H 30 mayıs 1933 cü günü saat 12 de 
afız Cemal Birinci Sınıf Mutehassıs mahalli mezkUrda hazır buluna• 

Dahili hastalıkları mütehass111 <BabıAli) Ankara caddesi ~o. 60 cak memuru tarafından satılacağı 
Divanyo1u N. 118 Telefon: 22398 il•••••••••••il ilin olunur. .(3706) 

İst. 5 inci Hukuk Mahkeıne•~ 
den: Seyrisefain idaresinin _lıı"V 
vapurunun sekizinci ıeferıleii/ 
kenderiyeden gelerek Galata g ( 
rüğünün 3 numaralı ambarın• ,. 
karılan ve 22 sandıktan ibarelısı' 
lektrik alat ve edevat ve sirı~ 
perdesinden mürekkep olan ,ır 
valin Edgar Makri Efendiye dııJ 
tir. Diye Galip Bey ta~afı~1'i1" 
vuku bulan müracaat üzerıne ~ 0• 

ci ticaret mahkemesince hac~ri~ 
lunması üzerine Vestern ele rJıı&" 
kompani şirketinin Galatada ııd' 
hane caddesinde iktisat hanı~ 
3 üncü katta oturan Edgar ~ di•' 
Efendi aleyhine ikame ey e 111.r 
istihkak davasından dol~yı d•: 
maileyhin gösterilen adreııırıe di•' 
vetiye gönderilmiş ise de kefl bi' 
mahalli mezkurda olmayıp dil · 
semti meçhule gittiği beyan ;ıi"' 
miş ve bermucibi talep ken 

1 ~e' 
ilanen tebligat icrasına kar~r ıeıs"' 
rilmis ve emri tahkikat 1 ı"t • 
muz S33 tarihine müsad~f Picıı.sı: 
lesi günü saat 14 de tayın ~~ 
mış olduğundan yevm ve r.f~ 
mezkurda mumail J ıh EdgaT r baJ' 
ri Efendinin mahkemede h·it:' goıı' 
lunması ve yahut bir vekı kk1ııd' 
dermesi ve ak:Ji halde ha c"i' • 
gıyaben muamele icra olun~)'etJiS' 
n:ı dair tastir kılınan da~~t~rılı~; 
birer nüsha!I mahkeme .~"! ıebl1 

nesine talik olunduğu gı kl uıer' 
makamına lm;,m olma 

1 
not• 

evrak havadisle de ilan (3~71) 
___ _;._, ______ 33 t•rilı' 

Tashih - 21 ı:ıa~ıs 9hifeıİ"1~ 
1i nüshamızın yedıncı sa t sıı 

( S l ahıne ..ıj• 
intişar eden u tan H kuk ~ 
Mahkemesi Birinci • f ~e 3 t 
kimliğinden) serlavha 1 şe~~ 
numaralı ilanda T~akYtirıirı ~ 
fabrikaları anonim şırke e11ecl~, 

k h• S"' I eı• 
numaralı 100 liralı ıs ':}<el1 1 lı' 
tı zavi clduğu yazılac~~ 11ık) ~~r 
ven ( 856 numaralı 1 O ~~~ kt1fı 
li"lde yazılmıştır. Ta.shı 1 

olunur. 

Sahici: Mehmet A••rtJ ,ıdil 
N 

. ..d.. .. . Fikret ... ı 
eşrıyat mu uru· 1,t.ı'.,.-
V AKIT Matbaası -


