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A~udun sapı, il "V AKIT,, ın Dediği çıktı I 1 Bügükder~deki Otel Cinayeti 

uzümün çöpü·· Ş k •ht•kA 1 ld Mehlika H. ın Katili l,k~~!~ alt~ slene evel lstanbulda e er 1 ı arı an aşı 1 
ttııı .. b" Çoga mağa başladığı za - A •f• A k V 
1 ~· ırrok k' 1 b·1 · Gönderilen cetvel haricinde, /ıazla /iatlarla rl ID Ş 1 e tlttı k ~ ımse er otomo ı ış -
olttı~ 1 otomobil iıleterek zengin ı satış yapanların kanuni takibata uğrıga- c s 
diiırn·: veya geçinmek merakına cağını vilayet kazalara bildirdi ı·naye~ı·n ebeplerı· 
~I .Uftü. Bu maksatla o zaman 

Ctın· • 
lali) 1 ıpotek yaparak, yahut al· Şeker fiatlarında ihtikar oldu ı de beraber göndermi•tir. Bu cet· 

arını v . ' l . . k ~ '-ob·ı e mcı erını satara oto - ğunu (Vakıt)ıuarlar iddia etmif vel haricinde fazla fiatlarla ıa· 
~il 1

• alanlar oldu. Hatta bir, iki ti. Bu iddiamız üzerine yapılan 
e ıle d 'k .f . k .. k d 1 tıı yapanlar takip edilecekler, ltk . e ı tı a etmıyere yu • tahkikat sözlerimizin oğru u -

ltıa llııktardaki sermayelerini ta • ğunu ortaya çıkarını§ ve vilayet ihtikar yapanlar bakkal iıe be • 
~ tne~ bu işe bağlayanlar, on idari bazı tedbirler almıştı. • lediye zabıtası talimatnamesi 
1-rıİ Yırrnj tane otomobil satın a - Duyduğumuza göre vilayet ne göre cezalandırılacaklar, 1 

;r bulundu. vaziyeti kazalara bildirmit ve tüccaraalar ihtikar komisyonuna 
lic:a u Yolda otomobille nakliyat I Ticaret müdürlüğünden gelen verilmek üzere isimleri vilayete ı 
d,11r~ti~e giriıenlerin çoğu doğru· piyasa fiatlarının birer cetvelini bildirilecektir. 

~n L~gruyaotomobilkullanma - '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 oıl · -~h·l rnıyorlardı. Aldıkları oto-

lttttı ı 1ere birer toför koyarak i, - Ruslarla yapılan ı•Jk 
klı ek istiyorlardı. Bu ıekilde 
~trı '?1a'kla hakikaten kendilerinin • 

oıttı!~ll olabi~ece~lerini, =~hut hiç maçı kaybettık 
'eli) •a. Reçınebıleceklerını hesap 

t Otlardı. 

'kat d l b h ı G il · · · ·k· · · d b. · · d d "' Sl'lı ev e yapı an. u .esa~ ar o enmızın 1 ısını e ırıncı evre e . 
~~1/a uymadı. El elıyle ı§ gor • 

'~111 ~orluğu bu suretle de bir yaptık neticede 7 - 2 mağlôbuz 
ş· daha anlatıldı. t 

-~ı ~.tndi diyDrlar ki ltd :aFSene e • 
"'qrı~ bin lira verilip de alınmış 
~ıı~lomobiller henüz pek ali. 
t-~ dabilecek halde olmasına 
d, .. en iki yüz, üç. yüz liraya ka
~oh~lılıyormuı. Çünkü bu oto -
Sdt,., ler bedellerinin faizini bile 
hitk 'rnıyormuf. Birkaç ıene evel 
~alt~ç hin liraya almmıı olan bir 
1~ lt\e ,. d" b"-JL .. l' 
'"'lı}1 ıın ı ırKaÇ yuz ıraya 

t't'd tıa ele geçen para gene za • 
tiltii~: lkurtarılmış bir kazanç gibi 

a :Yornıu,. 
t~)jl' lt ~aıiyete göre insana öyle 
hiı~:~.ki otomobil kullanmasını 
~e tir· •kleri halde bu itin ticareti· 
hil\)t' •tenlerin bugünkü zararları 
lttıı,;•. otomobil kullanmasını bi· 
r,"'•t hsin istifade edilecek bir 
s~ .. aıırlıyor: Mademki bir -
Q' "uı l' ı) a) ıraya kadar elden otomo-
~'.I ~~ak kabildir, o halde otomo
lt~.. anrnasını bilen herkes için 

- .. ç Y" • '~it k uı lıra feda ederek her 
?~~<>h~Indi eli altında bir hususi 
•ttaj,.. 1 bulundurmak imkan da -.,, g' • 

t,k ırıyor, demektir. 
~()hil kat Rarip değil midir ki oto -
it uUan b'l b ç .. 'lltan . . ınasını ı enler de u 
~ ij!lku lb· ıatıfadc edemiyormuş. 
'f'~e. e~~ 0tonıobili ıoförsüz mu
~~1 ':>rd ıp kullanmak için bile en 
e~~İr !'al a kırk, elli lira benzin ve 
li 1l-o~ aırafını göze almak icap 

Dün haoer veridiğimiz, Meli • 

Geçen HD• ıehrl.mbe s•I- SoY7•t fatbolcalan 

Moslrova, 18 (A.A.) - ...------............ 
Büyük bir ·merak ve heye • 
canla beklenen Türk Halk· 

lika iaminde genç ve güzel bir 
. kızın ölümüyle neticelene cinayet 

hadisesi üzerindeki zabıta tahki • 
katı devam etmektedir. 

evi ve Sovyet takımlan 
arasındaki maç 100 ·binden 
fazla aeyirciler önünde bu 
gün Dinamo Stadında ya• 
pddı. 

Maça başlamadan iki 
buçuk saat evel ıtad tama
miyle dolmuf, içeriye gir
mek istiyenler için •atıla • 
cak bilet kalmamıştır. Sov· 
yet ricali ve Türk kafilesi 
reisi Cevdet Kerim B. maçı Raalarla ,ehrlmlzde yapılan bir maç 

seyredenler arasında bulunuyorlar 1 ren Rusların gol yapmalarına ·ma 
dı. Her iki takım sahaya çıktıktan ni oluyordu. Fakat birinci devre 
ve milli marşlar çalındıktan sonra 2-3 Türk takımı aleyhine neti -
tam saat 18 de Türk hakemi Ke- celendi. 
mal Halim Beyin idaresinde oyu· ikinci devrede Türk kalecisi 
na ba,Iandı. Ulvi Beyle Ankaralı Ihsan Bey ya-

Umumiyet it~bariyle evveli se- ralandılar. Oyun esasen ahengini 
ri cereyan eden oyun gittikçe ağır- de kaybetmi§'tir. Ruslar çok seri 
laıtı ahengini kaybetmeğe baıladı oynuyor ve vaziyete tamamiyle 
Türk kalecisi çok atılgan oynu • hakim oluyorlar. Türkler de eli
yor, daha ilk dakikalardan itiba. (De\-amı 9 unro suyıtada) 

Cinayet hadiıesi etrafında aldı
ğmıız mütemmim malumatı yazı • 
yoruz : 

Öldürülen Mehlika 17 yaşında • 
dır ve fabrikatör Mustafa Nuri za
de Bürhanettin Beyin kızıdır. 

Katil Arif Bey yirmi yedi, yir -
mi ıekiz yaılarında, orta boylu, 
trknazca tık ve temiz gıyınmeğe 
meraklı birisidir. Miralay Nuri B. 
isminde bir zatın oğlu olan Arif 
Bey bir aralık bankalardan birin· 
de çalışmış, s~nra komisyonculuk 
da yapmıştır. 

iki genç üç sene kadar evvel bir 
baloda tanışmışlardı. Aradaki ta· 
nışıkhk ilerleyince Arif Beyle Meh 
lika Hanım evlenmeğe karar ver• 
mişler, Arif Bey kızın babası Bür-1 
hanettin Beye müracaat ederek 
Mehlika Hanımla evlenmek iste
diğini bildirmiştir. Burhanettin B., 
gencin işsiz olması ve diğer bazı 
düşüncelerle buna red cevabı ver-~ h' Uf. Haniya Nasrettin 

ır RÜ b k ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• n a kal dükkanına 
miştir. 

Bu arada Arif Bey Beyazıtta 
Mehmet Asım 

Devamı ikinci Sayıfada 

y~azi Hz.d~ 
a ovaya gittiler 
~· D cısic" 

• 0lttı b Unıbur hazretleri dün 1teı a ah 
•k Ctitıde çe sarayındaki da-
ı '-ttı ıneşgul olmuşlar 
"atı saat d k ' ~t\ t._ritıd k· on o uzda refa-
e\ ~2tuı ;a:il zatlerle birlikte 

lılııı, .. d. e Yalovayı teşrif 
ır. mevzudadır : Kafkasyada 

Pek yakında Vakıt!ta 

,lnefrıp 

Soğanağa mahallesindeki baba -
dan kalma konağı satmış, parasını 
yemeğe başlamıştır. 

Evlenme teklifi reddedilince 

Tarihi vesika- Arif Beyin, Mehlika Hanımın 
]ara dayanan ailesi nezdindeki evlenme teklifi 

red ile neticelenmesine rağmen iki 
bu roman şim- genç hala ümit kesmemişlerdir. 
d İ ye k a d a r : Mehlika Hanımla Arif Beyin mua
hiç temas e- ' ıakasının aile şerefini ihlal edebi· 
d•] • b• lecek bir neticeye yaklaşmasına 

ı memış . ır mani olabilmek emeliyle, Mehlika 
cereyan etmektedır. Hanımın ailesi liızmı diğer biriyle 

okuyacaksınız.. i§anlamağa teşebbüs ehnişlerdir • "' . 

, .. 
OldUrUlen Mehlika 
Hanim ve bu genç 

, kızın öldUrUldU§U 
BUyUkderede Kefeli 
köydeki Bristoı oteli 

• 

Mehlika hanımın son 
bir resmi 

Ter biye ve tahsili iti~riyle ai
lesine karıı fevkalade hümıetld.r 
ve muti olan Mehlika Hanım bu 
son karara itiraz edememİf Ye 

(Denmı t unca ... ydada) 

aıııunn1t111mnınnmmmdlllfltmnm:nnmMımn11m11J11UU1t11wıımw 

Çocak - Eab•, hokkabaz elladekl 
lirayı naaıl ipekli lııumq J'apb ? 
Baba-Aaıl hokkabaz ••ala aaaen• 

clir oglum, o hazan llralan ipek ıı... 
mqa çevirir. 



Armudun sapı, 
•• •• •• •• •• uzumun çopu .. 

Başmal•aleden Devam 

girip te bir tarafta şeker, diğer ta· 
rafta un ıbuiunduğunu gorunce 
dükkan sahibine dönmüş de: 

- Yahu ne duruyorsun, madem. 
ki elinde hem şekerin, hem unun 
var, niçin helva yapıp yemiyor · 
sun?0 

Demif. Otomobil kullanmasını 

Yeni keşiflere göre 
şişler geçiyor 

Ağrılar hafiflemektedir 
Paris, 18 (A.A.) - Profesör 

bilenler de piyasada yüz, yüz elli 
Calmette, dün ulum akademisin -

liraya kadar ucuz otomobil satıl - de kanserin tedavisine dair bir kon 
dığını görünce kendi kendilerine ferans vermiıtir. Profesör Nev -
bunlardan birini almak, bol bol yorklu Monaileaser ile Parisli Tar· 
hususi bir otomobil içinde gezmek guet ismindeki iki alimin 
hevesine düşüyorlarmış, ve alı - kanserin muhtelif tekillerini 
)'Orlarmı§. Fakat sonra İ§in ir;in.e tedavi ı~ın Kobra yılanının 

girip de benzin, lastik ve saıre zehrini hafif miktarda kul-
masra.fını görünce piıman oluyor- lanmak fikrini ortaya atmtı 
larmıf. olduklarını söylemiıtir. Bu ıaye

Tevekkeli babalarımız: "Armu. 
dun sapı var, üzümün çöpU !,, de· 
memişler. Her karlı görünen itin 
bir köşesinde muti ka bir zarar 

bulunduğunu onlar bizden daha 
iyi anlamııla.r. 

Mehmet Asım 

Bulgar Kralının 
gizli seyahati 

Budnpeşte, 18 (Hususi) - Bü· 
tün tekziplere r ğmen, sabık Bul
gar kıralı F erdinandın ahvali ruh· 
biyesi çok fenadır. Sabık çar 
F erdinand, iki uremi buhranı ge • 
çirmiş, hastahk muhtelif ih'tila

tat yapmı~ ve kıralı kısmen mef w 

luç lbir hale koymuştur. 

Birlea1r1 t/dn' evele kadar, sabık 
çarın ayatmdan ümit keıilmişti. 

Birkaç gündenberi, hastalık biraz 
iyiliğe yüz tutmuştur. 

Sabrk çar F erdinad, merkezi 
Almanyada tur yapmaktadn'. 

Alınan mevsuk h berlere göre, 
sabık !kıral ıon günlerde, Koburg· 
da, clyevm Bulgar kıralı bulunan 

oğlu Boriale görüşmüştür. Bulga
ristanın bugünkü vaziyeti hakkın • 

da, kıral Boris, babaımdan akıl 
danışmak ve bu hususta müdave -
lei efkii.r etmek arzusunu göıter -
mit ve babasiyle uzun bir mülakat 
yapmııtır. 

Sabık kıralla, lahik kıral bu 
yakı~larda tekrar görü§eceklerdir. 
Kır~.1 Bori in Almanyada olduğu, 
bugune kadar gi2li tutulmu§tur. 

ıde bazı §İtler znil olmağa yüz tut· 
mut ve haıtalarm ~ekmekte oldu
ğu ağrılar ıızılar hafiflemiştir. M. 
Calmette, bunun üıerine Kobra 
yılanının zehrini kanşerli farelere 
tatbik etmiş ve farelerdeki titler 
ı0n on iki enjeksiyondan sonra za· 
il olmuştur. Profesör bu vakalar
d n müıpct neticeler istihraç et • 
mek istemiyor. Yalnız ıbu vakala
rı kanser tedavisi ic.in tetkiklerine 
devam etmekte olan kimseler için 
teşvik edici mahiyette ıörüyor. 

Bahrımuhit 
yolunda 

Ölen tayyarecilerin 
cesetleri bulundu 

Kaunaa, 18 (A.A.) -Atlas Ok· 
yanuıunu agan tayynrecilerin uğ • 
radıkları acıklı akibet bütün lfıalkı 
büyük bir keder içinde bırakmış -
tır. Bu münasebetle milli matem 
tutulma$ı için emir verilmiıtir. 

Tayyarecilerin bulunan ceıetle
rinin Kaunaıa kadar getirilmeıi 

ve cenazelerinin kaldırılması için 
yapılacak masraflar Litvanya hü
kumeti tarafından ödenecektir. 

Tayyarecilerin uğradıkları ka -
zanın evelki ıece üstünden geç • 
mckte .oldukları mm.takada hü • 
lküm süren f iddetli bir fırtına yü • 
zünden vuku bulduğu zannedll • 
mektedir. 

Alman hava işleri nazırı M. 
Goering, Litvanya baıvekiline 
gönderdiği bir taziyet telgrafında 
Litvanyalı tayyarecilerin vatan • 
larına dönmeden pek az evel uğ • 

4 ler misak radı~~arı ~cı~lı. öl~m~en duyduğu 
1 ve teeuurlerı bılpırmıştır. 

Alman gazeteleri 
B rı 18 (AA) 

Cümhuriyet bayramı için 
er au, · . - Gazette 

de Breslau, dörtler misakının im- Zonguldakta hazırlık 
zası hakkında yürüttüğü mütalea· Zonguldak, 18 (A.A.) - Zon -
lar sıraşmda diyor ki: guldak onuncu cümhuriyet hayra -

"Bu misakı imzalıyan dört dev- mı kutlulama komisyonu bugün va 
Jet şimdi Avrupadaki gerginliği li Halit Beyin riyasetinde teıekkül 
gevşetmek ve siyaset sahasında etmigtir. Vilayet dahilindeki yol, 
her türlü ilerlemelere bugüne ka • larda çalıştırılmak üzere on tane 

yeni silindir getirilmiştir. Devrek 
dar mani olan itimatsızlığı gider -
mek vazifeleriyle karşılaşmakta • 
dır. 

kasabasının elektrikle tenviri için 
mahalline bir elektrik mütehassısı 
gönderilmiştir. Şehrin ortaıında 
yaptırılmakta olan saat kulesinin 

Komisyon her memlekette bir takım 
teşkilat yapılmasını tavsiye ediyor 
Londra, 18 (A.A.) - Borçlan .. 

ma tahrir komitesi, vermiş oldu • 
ğu bir karar projesinde, borçlu 
devletlerin ecnebi !kredilerini öde
me kabiliyetlerinin, iktısadi faa -
Jiyet ve kredilerin yeniden taze • 
lenmesine ve malların makul bir 
derecede serbestçe hareket edebil
melerine bağlı olduğunu kaydet -
mektedir. 

Müvazenenin yeniden yapılma
sı, krediyi mahvedecek şekilde ol
mamalıdır. Güçlüklere rağmen 

borçlarını veren devletler takdir • 
lere laytktir. itimadı muhafaza 

etmeğe dikkat etmek lazımdır. 

Tadilat borçlunun ödeme kabili· 
yeti ile çekinilmesi mümkün olmı· 
yan vaziyetlere inhisar etmelidir. 
Her memlekette kısa ve uzun va -
deli istikrazların her sınıf alacak· 
larını temsil edecek birer teşkili. -
tın yapılması arzu edilir bir tey -
dir. . 

Komisyon, her memlekette höy. 
le teşkilat vücude getirilmesi ve 
bunların diğer memleketlerdeki 
huna benzer te~kilat ile temaıta 

bulunması için devletlere tavsiye
de bulunmaktadır. 

r·· rkiyenin siyasiAvrupa 
çerçevesine dönmesi 

"Tan,, gazetesinin mühim bir makalesi: Türk-Yunan, 
Türk - Fransız münasebetleri ve Avrupa 

Pariı, 18 (A.A.)'-Temps ga • rin inkılı1bı garp prensip ve ıne -
zetesi, günün yazısını Türkiyenin totlarmdan ilham almaktadır. 
siyasi inkışafına tahsis etmiştir. Türkiye Hariciye Vekili Dr. 

Gateze, Türk - Yunan yakın- Tevfik RüsJ ü Bey, son Avrupa 
lığından memnuniyetle bahsedi • seyahatinde, Londra ve Romada 
yor ve diyor ki: mühim görüşmeler yaparak menı-
"Eğer Yunan milleti, eski kin • leketinin büyük devletlerle bey -

lerini unutup zaman icabatına c - nelmilel hir sahada münasebatım 
linden geldiği kadar uymak ccsa- inkişaf ettiıınck hususundaki ar -
ret ve dirayetini gösterdiyse, bu zusunu gösterdi. 
yakınlık şüphesiz ve ayni zaman - T empı gazetesi Fransız -Türk 
da, yeni Türikeynin yaratmış oldu münasebetlerinin mütekabil iti -
ğıJ ve eski Osmanlı ipmaratorlu - mat izleri üzerine kurulduğunu gö· 
ğu zamanında asla görülmek ihti- rüyor. lki devlet arasında derin 
mali olmıynn milli bir ruh sayesin- ihtilaflara eebep olacak meseleler 
de olmuş• ur. yoktur. Suriye hududu meseleıi -
Tenıs gazeteıi için, Türk - Yu· nfo dostane bir tekilde hallinden 

nan barışma11, bugünkü Türkiye· beri, mahir bir ıiyasi faaliyet sa· 
nin ıiyasi inkitafma lazım bir baş yesinde, Türk - Fransız müna .. 
langıç olmuıtur • ıcbatı tamamen tabiidir. 

lstanbul ve şarki Trakya tarafın Türkiyenin siyasi Avrupa çev· 
dan Türkiye Avrupa devletidiı·. Bu resine dönmesine Fransanm ıami· 
onu ergeç, hadiselerin sevkiyle, miyet ve iyi bir görü~le karıda -
A'\•nıpa çevresine sokacaktır. mamaaı için ortada hiç bir sebep 
Ner~de kaldı ki, Türkiyenin de- yoktur. 

M. Troçki 
Evelki gün Fran

saya gitti 
Ha•ber aldığımıza göre, seneler· 

"denberi latanbulda ya§ıyan Sov • 

yet sabık harbiye komiseri M. 
Troçki memleketimizden ayrrlmı! 

ve evvelki gün Marsilyaya hare • 
ket etmiıtir. 

Pariste yerle§mek üzere Fransa 

hükumetinden müsaade alan M. 

Bursa soygunu 

Haydutlardan üçü Sam
sunda yakalandı 

Ankara, 18 (A.A.) - Buna 
Orhaneli yolu üzerinde aoygun ya. 
pan ve bir jandarma ile bir köy
lümüzü şehit eden şakilerin reisi 
Piyade oğullarından İslam oğlu 
Mustafa ve kardeşi Mehmet ve ay. 
ni çeteden Uzun Ahmet oğulların· 
dan Hasan oğlu Bekir, Samsunda 
zabıtamn: taraf mdan ailahlariyle 
yakalanmışlar ve cürümlerini iti • 
raf etmitlerdir. Fransa her §eyden ev el bu mi· 

sakın başlangıcında açık ve kati 

surette anılan :sulh ve terakki dü
şünceaiyle hare'ket etmek isteyip 
istemediğini göstermelidir. Eğer 

zirvesine umumi 'bir radyo konma- Troç'ki ile birlikte ailesi de Fran~ M Ç 
sına karar verilmiıtir. areşal ang Sue Liyang 

saya gitmİ§tir. Katipleri, M. Troç· 

Fransa bu yolda davranacak olur· 
sa dörtler misakı - ilk metninde 
yapılan değişikliğe rağmen -

harpten sonra baş vurulan diplo • 
maıi usullerine nihayet verip daha 
verimli yeni bir usule yol açabi -
lir.,, 

Romanya prensinin 
seyahatı 

Paris, 18 (A.A.) - Eko dö Pari 
gaztesinin ldığı malumata ıöre 
Romanya prenslerinden Nikol ya 
kında Avrupadan tayyareyle ~i • 
1Uali Amerikaya uçmak niyetind&
dir. 

kiye ait İ§lerin tasfiyesiyle me§gul Pariı, 18 (A.A.) - Mareşal 
olmak üzere bir .müddet için bura· Çang sue liyangın 20 temmuzda 
da kalmıtlardır. Parise gelmesi beklenmektedir. 

Mareıal Parise eglir gelmez Lon 
draya gidecek 22 temmuzda Pari

se dönecek ve kısa bir müddet kal
diktan sonra gene Romaya gide • 

Sabık Sovyet harbiye komise ~ 

rinin Büyükada ve Modada yaşa

dığı en'CCilarda baılıca eğlencesini 

teşkil eden balık avında kullandı· 

ğı kotra da satılığa çıkarılmıştır. 
c:ektir. Bundan sonra marc~:ıl Çin 
avdet edecektir. 

idari ilimler 
kongresi 

Muslihittin Adil B. kont, . o 
hakkında izahat verıY 

Viyanada toplanan idari ililll: 
ler kon.gresine hükumetinıİt 11;~ 
mına murahhas olarak i§tirak. e d~ 
hukuk fakültesi müderrislerı~~· 
Müalühittin Adil Beyle ark• ,0 
larının döndüklerini yaz~ıt~ık. >• 
kongre hakkında Müılühıttı~ ~ 
dil Bey dün bir muharriri:ıxıııe 
malumatı vermiştir: 

'dl' 
- Viyanada toplanan 1 J 

ilimler kongreıi, bu kongre! 
betincisidir. ldari ilimler koP~ 
si, her üç senede bir toplanır f 

hukuku idareye taalluk eden ısı , 
ıeleler hakkında fikirler te•ti e 

• j 
der. Muhtelif memleketlerdeki~ 
dari esaslar üzerinde mukayef 

.. . 1 h"l<~1 
yapar ve muıpet netıce er .. 
da bazı temenniler izhar edet• 

B b k l ..... ,af' en u ongre erın uçun , 
r . d"" d'" ·· M d · k rele ıs, or uncu a rıt ong , 
rine de cümhuriyet hükumeti~ 
murahhası olarak ittirak etO'~ 
bulunduğum if;in evelki karsrl• 
ve müzakere safhalarına vakıf b 

lunuyo~~um. Bu beşinci ko~B~ 
de dahılıye umum müdürlerı~/ 
Sabri ve Naci Beyler de hükv 

murahhası olarak hazır bul~~ 
mutlardır. Bu kongrede >''ı ı 
dört devlet temsil edilmittir. Jı' 
gre üç büyük şubeye ayrılJ11111 r 
Birinci ıube idari davalar ve ot 
let turası meseleleriyle, ikin"~.~ 
be memur meseleleriyle, üçtl 
tube ic:larade cah,ma va raı'/O~ 'i 
esaslarla meşgul olmutlur. ~ ;.1 

bHhaua birinci fubede sallf~ 
Arkadatlarım da ikinci ve üçU t 

şubede çalııtılar. { 

Kongrenin ilk içtimaında ~f 
mt heyete seçilen reis veki11 1~ ij 

arasında bulunduğum için bİ'; 
fUbeye bilfiil riyaset ettim ve 

rada bizim idari davalar ve d~~ 
Jet §iirası tetkilatrmız hakkı"' 
tetkikleri izaha fırsat bulduJ11• 

1
, 

- Kongrenin verdiği kar"' 
d" ? ne ır. ·d•~ 
- Konırenin muhtelif 1 tif 

meseleler hakkında ittihaz et,< 
kararları raporumla hükumete,~ 
zetmezden eve] ıize izahm• ~ti d; 
bulmuyorum. Yalnız ıunu •rı:t'f 
bilirim ki ilpti bir kongreni~ 1' }ti' 
ları temenni mahiyetindedıt· ,~~ 
kadar devletlerce kabul ve t-b,f 
olunması devletin ihtiyarı11• 1,~ 
lıdır. Siyasi konıreler ~ar~:~j~ 
gibi mecburi mahiyeti h"ıı 
dir. ~( 

- Beynelmilel idari ili111Ie~1~df 
titüıündeki mesainiz h•k 
malumat verir misiniz? ,~ı· 

- Beyn.elmilel idari jliınl~~"''r 
t ... ·· ·1 k da bt a' ıtusu ı e ongre arasın til" 
ta bir münasebet vardır. ı::rı: td' 

~ -ı•" Al 
nün merkezi Brükıel oldug\lJ<oı1'' 
aıli azaundan çoğunun JuJ111'" 
münasebetiyle Viyanada bıı 111ti

1P 

ıından istifade edilerek e,.}(te1
' 

V . d b' .. . tiJ11" ..,ıe ıyana a ır umumı ıç tıiı·· 

mit ve yeni aza ııfatiyle be ~,~' 
Romanyalı profesör arkadtl~t'''( 
kında ka.bul merasimi y~P~j e~~ 

Şunu huluıla arzedeY'111 rİiİ~1 , 
titü reisi bir Türk ırrı~de:eıı / 
enıtitüye intihabını hakık" , 
gi ile kartılamııtır. . ;çtil 

- Enstitünün müteak•P 1 1
, 

1 ~ıı· ·A1 
nrında bulunacak mısı.• ·,.tıv-., 

kıf ı, ~ı· 
- imkan bulursam e ı11, ı 

larmda bulunmak üıer.~k;eıe I' 
dut bjr müddet için BrU 
deceğim. 



Ekmekler 1 

da malumat istemiştir. Yunanistan 

da olduğu gibi lstanbulda da gün
de 15 bin kilo ekmek pişiren bü
yük fırınların inşası daha muvafık 
görülmektedir. Mıntakalara gö -
re taksim olunacak bu fırınlar ls
tanbulun günlük ekmek ihtiyacı -
m temiz ve tam olarak temin ede
bilecektir. Bununla beraber he • 
nüz tetkikat yapıldığı için bir şey 
söylenememektedir. Diğer taraf -
tan şubelere sıkı emirler verilmiş, 
fırınların daima teftişe tabi tutul
ması bildirilmiştir. Bundan başka 
merkezce de kontrol yapılacaktır. 

Kadıköy civarındaki 
ekmekler ne halde? 
Dün Kadıköyden aldığımız 

bir mektupta F enerbahçe ve Kı -
zıltopr::ık taraflarındaki f ırmlarm 
son derece kirli, kömürlü ekmek
ler çıkarıldığından §ikayet edil -
mektedir. Kadıköy belediyesinin 
nazarı dikkatini celbederiz. 

Lehistan Ba~vekilinin zevcesi 
Madam Yemseyiç ile Lehistanıo 
Bükreş sefirinin zevcesi .Madam 
Artisevski birkaç gün kalmak 
üzere dün şehrim=ıe S!elmişlerdir. 

Şehir planı 

Istanbulda üç şehir 
birden var! 

İstanbul ~ehrinin planı için açı
lan müsaJJakal.ıara şehircilik mü -
tehassıslarından ~I. Lambert şeh-
rimizdeki tetkiklerine devam et -

~ Sadri Etem mekbedir. 
~la • !\!. Laınbcrt dün bir muharıiri-

tı ci ye vekili ,mizle tetkikleri etrafında görüş-
r~vf• nıüş, daha ziyade umumi mahi -

ık Rüştü Bey dün ,Yet!:.e konuşabileceğini söyliyerek 
Al'lk elemiştir ki: 

t\)tlk araya gitti "- lstanbulun planı yapılır -

1~ lth)'iı ~ece, Avrupa seyahatin ken şehrin iktısadi, içtimai vazi -
q~'vf·lktı2:e dönen Hariciye Ve- yetini nazarı dikkate almak ve bun 
~ tlt a.. .. ları şehrin beynelmilel vaziyetiyle 
~tıl Uftu Bey dün akşam- telif etmek lazrmdır. Plan bu 

~' i~tıkaraya gitmiş, Hay - mıntakalardan mülhem olmak su-
ld~. C\syonunda sefirler, ls - retiyle yapılmaktadır. 
~, d·~ tneb'uslar, vilayet er • Belediyece daha evel yaptırıl -

" \t~ger bir çok zatlar tara _ mış olan planlar fena değildir. A
t iUrl randan tafsilat bunlarda mevcut -' ~h anmıştır. 
~L 1ı:t b tur. Y elmz ~ehrin umumi vaziyeti-
~tı· "-ii•t" B l . ı)\ :r u ey dün sabah ni ve mahallelerin tkesaf etini an -
'\h~.ı tı ()telinde bazı ziyar<ı._t - lamak için havadan kuş bakııı a -
ı. etlkt · 'tlld· . 1§tir. lınmı§ fotoğraflara ihtiyaç vardır. 
~b~ ta1t\i 2:İy · lstanbul için her şeyden evel 
~a.I'\ aret edenler arasın ı:ehircilik esaslarına göre yapılmış 

t\ı- elçia· M :r 
· tl . 1 

• Sakelaropulos, bir inşaat nizamnamesi lazımdır. 
~i ._. Stai ı. l t· '"· l . ''1• Antonof, ltalyan stanbulun planını yapmak çok 
1 ~a.ıı~Jacorno ve Fransız el _ güçtür. Çünkü İstanbul bir şehir 

'-hat .. içinde İstanbul, Beyoğlu, Üskü -
t. a.Itt Buzarı M. Barbier 
'l~c· C\dır . dar gibi adeta üç §ehre ayrılmış -

ıl>e h hr. Bunun için şehrin hususi va -
• Vek·1· 

\ l) !) 1 ı bu ziyaretleri ziyeti nazarı itibara alarak hususi 
~~ ~ . olrnabahçe sarayına bir plan sistemi bulmak icap edi -
~~da. eıai Cünıhur Hazretle _ yor. Hazır nazariyelerle iş görü -

~~ h· ~İ§ "c ak .. .. lemez. Bundan başka latanbulda
ı~tt· 1t- 'ttot" I şam ustu sa- ki eski ve tarihi e&erleri de düşün-

l)', or e Haydarpaşaya l mek, onların kıymetini meydana 
J çıkarmak lazım geliyor.,, 

Şeker işi 
ihtikar yapanlar 
komisyona gön

deriliyor 

Fakat Ticaret müdüriye

tinde ses yok ! 
Ticaret müdüriyetinin şekP.r 

ta,hkikatını ikmal ederek ihtikar 
yaptrkları hakkında kanaat hasıl 

olanları ihtikar komisyonuna sev
kedeceği haber alınmıştır. Ticaret 

müdüriyeti bu hususta hiç bir 
malumat vermediğinden şeker 

işindeki ihtikarın mahiyeti resmen 
anlaşılmamıştır. 

Maamaf ih piyasada bir hafta ~
velki vaziyet ile dünkü vaziyete 
göre normal şekle doğru gidiş var• 
dır. 

Bir hafta evel 68 kuruşa satı .. 
lan şeker dün piyasada 54-55 
kuruşa perakende olarak satılmak~ 
ta idi. 

Halbuki ticaret odasının resmi 
fiat listesi toptan muamelenin yer-

li §ekerlerde 37-38 ve ecnebi şe· 

kerlerinin 43-45 kuruş üzerinde 
olduğu gösterilmektedir. 

Takas primi ve 
Ticaret odası 

Dünkü nüshamızda şeker pi -
yasasının yükselmesine sebep olan 
prim masrafının resmi olarak ka -
bul edilip edilmiyeceği hakkında 
ticaret müdüriyeti tarafından ti -
caret odasından bir mütalea so • 
rulduğunu, bu suale ticaret o • 
dası tarafından verilen cevapta ta
kas masrafının evelce lktısat Ve
kaletince kabul edildiği bildiri! -
diğini yazmıştık. 

Ticaret odasının bu cevabı ala
kadar ma·hafilde tenkit edilmek -
tedir. Ve pririt masrafının kabu -
tiyle lktısat Vekaleti tarafından 
takas tarikiyle şeker ithaline mü
saade verilen tüccar arasında ak • 
tedilmiş mukavele ahkamı kabili 
telif görülmemektedir. Bu husus
taki mutaleamızı biz de yarınki 
nüshamızda yazacağız. 

VAK 1 T' 
GUtıdellk, Siyası Gazete 

Istanbul Ankııra Caddesi, V AKIT yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı işleri tcle!oou: 24379 
idare telefonu : 24370 

Telgraf ndrcst: latan bul - ·ı AKl'I 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri: 

Türkiye Ecnebi 

Seneli~: 

6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

HOO ıer. 

750 .. 
400 .. 
150 .. 

ilAn Ucretleri : 

2700 Kr. 
1450 • 
800 
800 

·İ'icarl U4nlarııı llAn ııahlfclcrlnde 111111tl· 

mi SO kuruştno başl:ır, ilk sahifede 250 

kuruııa kadar çıkar. 

UUytik, fu7.la, dC\'llmlı UCın ''erenlere alt 

ayrı ten7.llfit \'ardır. 

Resmi llllıılann bir s:ıtın 10 kuruııtıır. 

KUçUk ilanlar: 

Bir dcJnsı 30 iki defası 53 Uç defası fi!) 

dört l/c!ası 75 ve oo defası 100 kuruştur. 
Uç aylık llCın verenlerin bir defası mccea· 
nendir.· Dört satın geçen llAolnrıD fR~la 

ııatırlan betı kuruştan hesap edilir._, 

f Bir rivayet 
Evkafın kaldırıl
ması düşünülüyor 

Bir rivayete göre asırlardan 
beri müzmin bir mesele halinde 
siirüp gitmekte o'an Evkaf me· 
selesi nihayet halledılecektir. 

Evkafın elinde bulunmakta 
olan sular, bentler, mezarlıklar, 
medreseler, ve imarethaneler 
Belediyeye geçti. Tapu idare
Jerinde Evkaf içio alınmakta 
olan muhtelif harçlar da Mali
yeye devredildi. Evkafın elinde 
yalmz vakıf ormanlar ile mabet
ler ve mabetlere ait bazı akarlar 
ve şurada burada üç beş han 
kaldı. Esasen ötedenberi daima 
ma i sıkmtı içinde yaşamakta 
olan Evkaf idaresi büsbütün 
sıkıntılı bir vaziyetle karşılaştı, 
vazifesini kısmen yapamadıktan 
başka memurlarma maaş ver
mekte de müşkülata düştü. 

Ba meselenin Mec'.isin kış 
devresi esnasında mevzubahs e
dilmesi ve bir neticeye bağlan
ması çok muhtemeldir. 

İngiliz vapuru kaptanının 
muhakemesi 

Baktrya namındaki İngiliz 
vapurunun kaptanı Mister Çar
lesin muhakemesi dün bitmiştir. 

ş=şe, mahtelif müskirat ve 
tütün kaçırmakla maznun olan 
Mister Çarles'in müddeiumumi 
tecziyesini istemiştir. 

Muhakeme müdafaanın ya
pılması ıçın cumartesiye talik 
edilmiştir. 

Brezilya ve biz 
Yeni mukavele takas 

esasına dayanıyor 
Brezilya elçi.;i M. Mario de 

Pimental Brando Ankaradao 
şehrimize gelmiştir. 

Sefir, dün kendisile görüşen 
bir muharririmize, Brezilya ile 

yapılan ticaret mukavelesi bak
kıo da ~u izahatı vermiştir: 

«- Yeni imza edilen ticaret 
mukavelesi takas esası üzerine-

dir. Mübadele edilecek eşya 

ıçm bir kıymet yekünu tayin 
edilmemiştir. Mukavelenin pren· 

sipi "en ziyade müsaadeye maz· 
har devlet. esasıdır. 

İki hükumet arasında şimdiye 
kadar bir ticaret mukavelesi 

mevcut olmadığı içia Brezilya

dan 1 ürkiyeye ve Türkiyeden 
Brezilyaya gönderilen mahsul 
fazla resme tabi tutuluyordu. 

Yeni mukavelenin tatbikine ge· 
çilmekle l::u vaziyet ortadan 
kalkmış bu'unmaktadır.» 

Renkli şişeler 
Bazı gazozlarla şabesu isminde 

gazoza benziyen bir nevi meşruba-
tın siyah şişeler içinde satıldığı 

görülmüştür. içindeki pislik ve 
mikropların görünmesine mani o

lacak renkleri taşıyan bu madde
lerin siyah şişelerde satılması me
nedilmiştir. Yalnız iktısadi va -
ziyet nazarı dikkate alınarak fab
rika sahiplerine siyah şişeleri de
ğiştirmeleri için dört ay mühlet 
verilmittir. 

karışıyor 
Dünkü gazetelerden birinde, 

bizi sevindiren bir haber okuduk: 
Evkafın tamamen ilgası düşünülü
yormuş. Meclisin kış devresi mü
zakerelerinde mevzuu bahsedile -
cek ve bir neticeye bağlanacakmış. 

Cümhuriyetimizin onuncu yıl • 
dönümünü kutlulamak için yapı • 
lan hazırlık havadislerini okurken 
biraz düşündüm: 

On sene zarfında, Türk inkıla
bı, on asırlık bir zamanın yapa • 
mıyacağı işler başardı. Türk, kan 
dökerek istiklaline kavuştu. Türk 
kan dökerek itilasına set çeken 
müesseseJeri yıktı, Türk kan dö
kerek halife zulmünden kurtuldu. 

Kemalizmin gösterdiği mucize· 
ler, peygamber mucizesi değildir. 

Kemalizmin yaptığı işler göz 
önündedir. 

Mustafa Kemal, sadece arap 
kültürünü, Osmanlı müesseseleri
ni, köhne ve muzır adetleri yık -
makla Jcalmadı. Her kapadığı dar 
kapınrn yerine, muazzam bir tak 
kurdu ve on sene 2arf mda Tür ki -
yeye Avrupa devletleri sırasında 
yer ayırdı. Türk milletine yeni bir 
ruh aşıladı. Türke şuurlu bir ül
kü verdi. 

Birkaç zaman evel gene yaz
mıştık: 

Ortada, maziden yadigar bir 
evkaf kalmıştır . 

Evkaf, medreselerle mabetlerin 
girift dehlizlerine sıkışmış bir 
,Yobaz gibi arada bir kavuk sallı -
yor, medeni kanunlarımıza sırı -
tıyor, adli hükümlerimizle adeta 
a 1ay ediyordu. 

Evkafın ilgası, Millet Meclisi· 
nin vereceği "Çok yerinde bir ka· 
rar,, daha olacaktır. 

Sel~mi izzet 

Otomobil çarpması 
Beşiktaşta tramvay caddesinden 

geçen Hulki Efendinin idaresinde
ki 1225 numarlı otomobil Vişne • 
zadede 4 No. da oturan Rifat si -
mindeki ve 8 yaşındaki çocuğa 

çarparak bir ayağını kırmıştır. Şo
för yakalanmış çocuk hastahaneye 
kaldrılmıştır. 

Polonyalı talebe 
Çekoslovakyah muallim 

seyyahlar geldiler 
Polonya darülfünun ve lise ta· 

!ebelerinden mürekkep 125 kişilik 
bir kafile dün şehrimize gelmiş, 
kız talebe Çapadaki kız muallim 
mektebine, erkek talebe de Ga -
latasaray lisesine misafir edilmit
lerdir. 

Misafir talebeler lstanbulda 
birkaç gün kaldıktan sonra Ro • 
manyaya gideceklerdir. 

Dün Çekoslovakyalı 21 muallim 
de şehrimize gelmiştir. 

19 Temmuz 1918 
- U.ıuıı ıne111llll Almnıı topları ile Part

ııln bonıbarılırnnnı :ılı J:'Ünü dıthl devam ct

ml:ıtır. 

- İngiltere hllkCırııctı Hnbe§Istanın llha • 

lnnı lhııır etıucl•ledir. 

- Tolıyodnıı 1 'ar edildiğine naznrıın 

(Tokoyıııı) ı.orfezlııdc (Kıı\'n~I) nam Japon 

zırhlısında bir iştial z.llhur c~ lemi tir , 

fino hıırup ve gnrkolnıuştur. Beı:ı ;rUr. 

kişiden fazın m:ıktul vardır • 

- Senrl hallyc Ağu tosunun on nltunn

daıı ylrıııt 11,lslnr kndar de\"tlm etmek üzere 

l'eştcdc bir (Şıırl;: pnna~ ırı) namı altında bir 

ııerı;I tertibi tekarrlir c•tmlştlr. Bu ı;ergldıı 

menıalikl O maııll ı•ye ıılt rııe\•ıııldl lptlday1e 

mUııtnh7.rrut , sanal il tk•l ti,) o manıtıl6tı ntı • 

mü~tahz:crutı, :ıııa~ il bel tıse mamQJAh nU • 
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CİZllİTlerin ~'ı ı BORSA 
11111 ESRARI 

[Hizal:ırında yıldız işareti olanlar üzer
lerinde l 8 T cmmuzda muamele olanlar
dır.] Rak:ıml:ır kapanış fıyatlannı gösterir 
===============----=-=---=~--=~ıı 

Kahve fiyatlarında aca 
hangisi doğrudur ? Yazan: Fazıl Şemsi 

1 
==="=u=k=u=t=(S=a=t..;.;;;ı::;,;;ş:;;)===: 

- 21 - hilafına çrktı. Cizvitler reisi bu ı * Londra 7o7• - * Viyana ~5. -
_1 l 1 1 h 1 * Ncvyork 149, - * Madrlt 17, -

An1afı ıyor ki, Cizvit er aaı o- tarzı areketten dolayı kendisini 1 * Parls 110, - * Bertin 50, -

lar~k telakki ettikleri maksada tiddetle takbih etti. 1 * l\lllAno 224, - * Varşova 2.ı., • • 

varmak için mütemadiyen bir yol- Hatta Loyola böyle takbihle de •· * Brük~eı ı 18, - * Budapeşte 32, -* .Atloa 25, - * Bükreş 23. 50 
da ve bir tekilde çalıtmıyorlardı. iktifa etmedi. (Rodrigaiz) i yan.ı- i • Cenevre 8~4. - * Relgrat ss, -
Bunlar yavaş yavaş usullerini, iti - na çağırdı. Onun yerine kendisine !

1 
* Soha 25• - * Yokohama 4~• -* Amstcrdam s~. - * Altın 929, -

Yatların.• degw i!Ltiriyorlardı. Bun - emniyet ettigwi c, akirtlerinden (Mi - * Pt3" 1" 0 * "f idi "8 r n .... :ıı; :r ,, "' "'• - u ec yı: ,, , ,,., 
dan dolayıdır ki iptidaları Cizvit· ron) u gönderdi. (Miron) Lizlbo • * Stokho'm 57, so * Bıonknot 242,...::J 

İstanbul piyasasında kahve fiat· I Ticaret, tehbenderlik ~ 
ları her gün aşağı .yukarı inip çı - şubesinden de Saadet, te', 
karken İstanbul tıcaret odasının mmlarla Zeki, Tahir, Eıatı ~ 
neşrettiği resmi piyasa cetvelinde Hüseyin, Emin, Halis, turs·
büsbütün bafka rakamlar neıredil- it, Nusret, Esat, Edip Ef 

ler aç durmayı, açlikla vücudu ter- na geldikten sonra mektebin ısla- (kap. sa. 18) 
mektedir. mezun olmuşlardır. 

biye ederek ruhu tasfiye e1meyi, hı 1le meşgul oldu. Selefi tarafın
sonra gene vücutlanna işkence e - dan takirtlere telkin edilen çile 
drcesine ıbin bir türlü ıstıraplar usullerini bıraktırarak onların yc
vermeyi bir tarikat usulü olarak rine gayet tiddetli bir irade disip· 
koymuş oldukları lhalde sonraları lini tesis etmek için tedbrler aldı. 

* Londra 
:ıl< Ne\·)ork 
* Paıls 

704 7t * Stokholm 
0.6790 • \'hana 

12 05 * Madrlt 
8.94- * Rcrlln 

2.7425 
42450 
!i.6575 
1.9775 
4.227li 
:J.tıQ2; 

Piyasada kahve toptan l 00- Yeni mezunlara hayat~ 
110 kuru§a kadar alınıp satılırken fakıyetler temenni ederiı · 
18 Temmuz 933 tarihli pıyua -
cetveli gazetesinde kahve piyasası vesikasız gümrükÇ 

* l\lil!no 
1 * Hrukscl 3.383750 ıt Varşova 

95-98 kuruı olarak görülmekte - Gümrük kdrnisyoncUl 
.dir. bazılarının vesikasız mu, * Atını. 82..19-· • Budapcşte 

bundan vazgeçmişlerdi, bu defa Loyola şimdi şu kanaate gel -
Cizvitlerin maksatlarını elde ede- mitti ki, Cizvit cemiyeti gibi dün· 

bilmek için çalışmıya, çalışmak i - ya üzerinde ıhıristiyan İmparator -
çin de kuvvetli ve . :zin.de olmıya luğu tesis etmek gayesinde olan 
ihtiyaçları bulunduğunu söylüyor- bir insan zümreıi işlerinde muvaf
lardı. Bundan ıdolayı Loyola ve ar· fak olabilmek için vücutça f evka· 
ka.dqları evveke en piı ve gayri iade gür,büz olmaları, fakat muay
sıhbi yerlerde oturmayı iltizam e- yen bir maksat uğrunda müessir 
derken sonra: ıgünlerce aÇ kalmak surette çalı,~ilmeleri için bu in -

adetini brrakmıılar, soğuklarda a- sanların iradelerini disiplinle kuv· 
teııiz odalarda yaşamak usulünü vetlendirmeleir lazımdı. Halbuki 
terketmişler, güzel binalarda o - eskiden kendisinin ta'kip ettiği çi

turmıya ve rahat döteklerde yat • le usulleri ve vücudu fazla rıyazet· 
mıya baş'lamıtlatdı. le zayıf düşürmek irade kuvvetini 

* Genc\•rc 2.4150 • Bulı:reş 
* Sofya 67.9350 * Belgrat 
* Amsttrdam 1.1698 • Yokohama 

79.9650 
34 60!i0 
2.2650 

1088.75 

Alakadarlar piyasa fiatlarına mı tıkları baber alındığındall ; ~ 
yoksa piyasa cetvelindeki resmi rın menedilmesi alakadar! 

* Pr:ıg IS.94- * l\loskova liste fiatına m' inanmak lazım gel- dirilmiştir. 
diğini sormaktadırlar. 

Cizvitlerin ehemmiyet verdik - azaltmak gibi bir netice verirdi. 
Ieri şey artık şiddetli rıyazetlerle Onun için Cizvit cemiyeti reisleri
vücudu zayıf b~akmak, bu :zayıf- nin yeni verdiği !kararla eski usulü 

lıktn ruhun tasfiyesini aramak de- artrk terketmişlerdi. Loyola irade· 
ğildi. Onların şimdi aradıklan Ieri bir disiplin çemberi içinde ter-
şey bir taraftan iyi gıdalarla sıh • biye edilerek kuvvetlendirilmiş o
hatlerini takviye etineK, fakat <li • lan bir cemiyet azasının muayyen 

ğer taraftan muayyen maksatlar İ· bir mak&at üzerinde fühırsuz ola
çin mütemadiyen ve yılmaksızın ralk çah,maları suretile her türlü 
uğraşabilmek için iradelerini ni - zorlukların önüne geçileceğine aca:. 
zam ve d isiplin altına almaktı. ni bulunuyordu. 

Binaenaleylh evvelce kendisini (Devamı var) 
ve şakirtlerini en !iddetli açlığa 1111ınııııımınmıımmm11•11ını•nıııımııu11111mmıımr•••ırnıımnınnruınıuuw111muı 

v~ m~ddi ıstıraplara alıştı~a~ i - Italyan tayyareciler 
çın ugraşan Loyola artık 11mdı a-

ESHAM 
lş Bankıısı 

.. Anadolu 
Reji 
Şlr. Hayriye 
Tram\ay 
U. Sigorta 
13omontl 

9.50 Terkos 27,50 1 
25.40 • Çimento as. 12.30 
S,60 Cnyon Ocy. 20,90 

15. ~ark Oe~. l,90 
Si.- Balya 2,20 
10,30 Sark m. ecza 2,35 
21,ıo Telefon 13.-

istikrazlar tahviller 

1933 dıı. ise. 95.- Elektrik 
fsılkra.ıld1. 98,- Tramvay 51,30 
Sark D.rot 2,30 * Ergani 95,-, * D. l\Iuvah. 53.SO Rıhtım 18, -

Gümrükler s.:;s * Anadolu r 44 70 
19281\hi. A. 6,70 * Anadolu il 44,70 
Ba~dat. 11,75 * A l\11iıııessll 48,90 

~---------------;--..;~---·,,, 

Yumurta düşüyor 
Yumurta fiatlarında tenezzül 

vardır. Bir hafta evvel 16,S liraya 
verilen sandıklar üzerine dün 15,5 
liraya fiatlar görmüttür. 

Arpa, çavdar, afyon 
lıtanbul Ticaret ve Zahire bor· 

saaında dün arpa 3.51, çavdar 3.51 
ve afyon 670.80 kuruş üzerinden 
muamele gömıüttür. 

Birbirini tutmıyan 
rakamlar 

TAKVİM 
Çarşamba 

19 Temmuz 
26 Rebi.eve! 

Perşembe 

20 Temmuz 
27 Rebi.evel 

Öğrendiğimize göre 1stanbulda 
' ihracat işleri rakamları ile meşgul 

olan ihracat ofisinin tanzim ettiği 
ithalat ve ihracat istatistikleri ile 
alakadar devletlerin · tutmu§ ol -
dukları istatistikler biribirlerine 

GDn doğuşa 
Gün lıatışı 
Sabah nnma:ıı 
Ogıe namazı 

İkindi namazı 

4,43 
19,38 

3,00 
lil,20 
16,18 

4,• müsavi gelmemektedirler. 
t9,Ss Netekim Bulgaristan ile yapılan 
3,00 
12,20 müzakere esnasında ithalat ve ib-
16, I racabnuza esas olması için tutu· 

Akşam namazı 19•38 19
•
3 lan istatistik rakamları ile Bulga· 

\'atsı namazı 21,34 21, 3 
rasat 2.32 2,ıı2 ristan hükumetinin tutmu§ olduğu 

rasıra muntazam ve mükemmel 
sofralar kuruyor, bu .Öfralara ıa· 
kirt.lerini çağırıyor, onların zevk 

A • İ \'ılıogeçeogllolen ~00 201 "11 tl d _,_ b"" .. k f k menkadan talyaya nasıl kalan,. 169 168 mı e er arasın a ÇOK. uyu ar • 
\... lar görülmüştür. Bunun üzerine 

ve İflihayla bol yemek yemelerin .. 
den memnun ıgörünüyordu. 

Cizvitler reisi Loyolanın ıab.. 
siyetinde zamanla hasıl olan ve 

Cizvit cemiyetinde geçen tahav -
vülleri göstermek için §akirtlerin· 
den Rodrigaiz ile arasında çıkan 

bir fikir ihtilafını buraya kaydede
lim: 

Rodrigaiz Cizvitler cemiyeti
ne ilk giren takirtlerden biridir. 
Portekizlidir. Rodrigaiz henüz 
Cizvit cemiyeti azası ifrat derece

de rıyazet ve maddi ııtırapla;; 
münhemik bulunduğu sıralarda Ro 
uıadan kalkmış, Portekize gitmit

t i. Orada mühim bir mevki sahibi 
olmuştu. Ancak Rodrigaiz uzakta 
olduğu için arkadaşlarının geçir -
dikleri fikir ve meslek tahavvülle
rini takip edememiıti. 

Daha memleketine vardığı gün
den itibaren geceleri me§aleler 
yakarak SO'kaklarda dolaşmak, hal 

kın nazarı dikkatini celbeclecek en 

geri dönecekler? tahkikat yapılmış, fa:kat bunun ıe· 
HAVA - Y~llköy ııskeri rasat merk e • 

Ştkago, 18 (A.A.) - Balbo ribebi bir türlü anlaıılamamıştır .. 
zlndeıı \ erilen malOoınta göre bugUn hu'3 N"h lktı y •-~1 t• ·· ·filosunun dünya etrafında bir se . ı ayet sat eaA e ıne mu • 

yahat teıebbüsünde bulunup bu - lmımen bulutlu , .e §imali lst.lkametıeriku b&- racaat eden ofis, bu hususta yapı 

lunmıyacağı aorulmuştur. Balbo lif rUzı;Arlı olacnldır. lacak iş hakkında emir istemiştir. 
böyle bir uçu,un, yapılan göst~ Dürikli sıcaklık en fııtla 27, en u 24 lktısat Vekaletinden gelen emre 
t"İf uçu§Una bir §ey ilave etmiye • ııaııUgmt, ha\'3 tazyiki 76~ mWmct re.rdl. göre ithalat ve ihracat işleri bun • 

dan sonra şu şekilde tesbit edile 
ceğini b'ildirmif, İtalyan, Açorea ,

1 
adaları yoliyle döneceğini teyit et- R A D Y O 11-cektir ·: _L !halat rakamlarında gümrükler 
mittir. ,.:!!;..;;;..=.;;;.;..;;====-=====;;;;;;:;~ 

rimizin tesbit ettiği rakamlar esas 
Balbo, Ç&r§amba günü Nev· Bugün tutulacak ihracat rakamları ise ih· 

yor'ka Niyagara §elaleleri yolu ile ı k l · 
ı s TA N u o L - racat yaptığımız mem e et erm 

.gideceğini bildirmiştir. k 1 k 
18 den 19 a ka4a r Gramofon, 10 dan resmi istatisti leri esas tutu aca -

Orada 3 gün kalınacak ve ltal-
yan tayyarecileri Amerika tayya -

recileriyle Waahingtona, reiıicüın· 
burun öğle yemeği ziyafetine gide
ceklerdir. 

ltalyan tayyareci 
ŞlKAGO, 18 (A. A.) - Balbo, 

Ruzveltin "Beyaz ev,, e davetini 
kabul etmiıtir. Balbo hafta tonuna 
dofru gideeektir. 

19,4:5 o kada r Saz (Mahmure Hanım) , 19,4:5-

ten 20,30 a l<adıır Hazım Bey tarafından Ka-

ragöz, 20,80 dıı.n 21,SO kadar Udl Salı\hnttln 

B. Nobar B. Hıunlyt•t Hanım, 21,SO dnn 22 yo 

kada r Gr.unofon, 22 den itibaren Alllldolu a • 

Jaıı ı, Bol"Şll hnbcrlcrl, s:ınt ayarı. 

Yarın 

ISTANBU&.ı 

18 den 18 .SO n kadar Gramofon , 18.SO • 

ltalyan tayyareleri yarın Nev • dan 19 3 kadar Fnınııızca ders ctıerıcm13 0 • 

yorka ıideceklerdir. 

tır. 

Merkez bankası 
Türkiye Cümhuriyet Merkez 

Bankası hakkındaki kanunun ta· 
dil edilen 14 üncü maddcıinin ye
ni şekli alakadar makamlara teb -
liğ edibnittir. 

garip heyecanlr hareketlerde bu - 1------------....-----
lunmak yolunu tutmuştu. Rodri • < > 
gaiz'in idare ettiği (Coimbre) KISA HABERLER 

Janlarn). 19 dan 20 ~·e kadar Kemal :Nlyaı.I 

B. \ 'O nrkadıı~lnrı, 20 den 20.so a kadar Nt•· 

bil oğlu lsma ll HnJtkı Bey, 20.so dan 21 .so a 

knw Kcmau1 ı~ıat Bey , ·e ır.rkada~n, 

Şirketlere ait kanun 
Şirketlerin mürur zamana uğ -

rıyan kupon, tahvilat ve hisse se -
nedi bedellerinin hazineye intikal· 
leri hakkındaki kanun alakadarla
ra teblia edilmiştir. 

mektebinde fevkalade garip bir 
haleti ruhiye hüküm 'Sürüyordu. O 
kadar ki, bir gün Rodrigaiz Loyo· 

laya yazdığı bir mektupta ıakirt
lerinden birinin çırıl çıplak tehir 
içinde dolB.§tığını yazıyordu ve bu
nunıla iftihar ediyordu. 

Rodrigaiz bunu yazarken Lo -
yola tarafından kendisini talt~f e· 
den bir cevap bekliyordu. Halbu· 
ki netice tamamen !beklediğinin 

Surlar yıkıhyor 

lıta.nbul ıurlumm •on seneler• 
de adeta tahrip edildi&i ıörülmek· 
tedir. 

Bir çok kimseler surların oyuk
larında dükkanlar açmışlardır. Be· 
lediye surların muhafazası için her 

türlü tedbir alınağa karar ver
miıtir. Bu tekilde dükkan kuran 
lar çrkaTılacaklardır. 

21.SO dan 2Z y e k adar Gramofon, 22 elen iti-

b:ırcn Ajans, Uor :ı haberler i, snnt ayarı. 

Ticaret mektebi 
imtihanları 

Yüksek lktısat ve Ticaret mek -
tebinin imtihunları bitmittir. 

Bu sene mektebin banka, sigor· 

Ç NAKKALE ta ve riyaziye tubesinden Neri • 
H::::: A ::::::H man, Nebahat, Fehamet, Faize, 

H Şehitlerini Ziyaret ii Nesibe, Hayrünnisa, Fikret, Hati-

H 10 A G u s Tos r ce hanımlarla Şevket, Sedat, Meh-
!! ;İ met,, Nesip, Ahmet, Ihsan, Cemal, 
ı: Gülcemal 1'apurile · !I Rahmı· Hu··sey"ın N1"ya ... ·1 Efend"ıler 
l! . :! , ' -
···················:········································ 1 l d ............................ - ............................. mezun o muı ar ır. 

, 
Tarif el erin tesbitl e 

Deniz rnüste§an Sadull~,_ 
riyasetinde tarifeleri, naf 

yolcu fiatlarmı tesbit e~ 
lstanbulda bir komisyon it' 
yacaktır. 

Komisyonda Ticaret o 
3, deniz yolları idaretindeO 

~ 

vapurcular namına 
bulunacaktır. 

birıll 

t 

Eşyaların kontrol~ 
İskenderiye hattına iılif 

lzmire uğrıyan vapurla 1 1, 
gelecek yolculara ait , 

kontrol edilmemesi eınred 
tir. 

Bunun üzerine gümrü1' 
tarafından alakadarlara 
tehliğatta lzmirden yükle 
yanın ayrı bir yere konmafl 
hürlenmeai latanbulc:la roi.İ 
açılarak e§yanın sahipleri-' 

rol edilmeden verilmesi bil 
tir. 

Deri fiyatları 
Son hafta zarfında deri 

üzerinde bazı tenezzüller 
Bilhassa yerli olmıyan deri. 
rında sükut sebebi dünya 
sının düşmÜ§ olmasıdır. . 

İstanbul piyasaıında det1 
rı bir hafta içinde 10 kurılf 
dütmüttür. 

Dün gümrük muhaf as• 
ları tarafından aranan _.1' 
motörlerde 14 okka lal~ 
bulunmuştur. ~ 

Viliyet idare ttef. 
Dün Vilayet idare 

toplanarak Galatasar•!11 ~ 
idari işleri hakkında tv 
yon tarafından lisede ,ıe' 
tetkikatın neticesioi t tJ'' 
porun tetkikine başladl:ft 
re heyetinin kararıP1 ,,._ 

zarfında vereceği tab 
maktadır. 

• Evlen~~,de" 
Kıymetli tabiplerııtld .,,;ıs 

derris Mahir Beyefe~ ~i 
Melahat Hanım ile .u 1;,ı. 
mülazimi Salahattin Bfedif* 
)arı bugün Beyoğlu b:e ti 
resinde bir çok zevat. id' 
fendilerin huzurları ıle ~ 
miştir. Yeni evlileri ,,, 
!erini tebrik ederiz._........ 1, 
LAZı\RO FRANK~ ~d" 
Ticarethanesi. Gal• S 

ğazalarını lstanbuldr' ıı-") 
mamında (sabrk B~ ~ ıs'"( 
zasma nak1ettiklerıl1 

.. · ı . e1lct• mufterı erıne ar& 







Galatasaraylılar ara
sında son vaziyet 

Ctlata. 
'llllid araydan ayrılan bir kı· 

arec· 
Ytnj b· 1 ve bir kaç sporcunun 
1 ırk 1·· k 'tı U • u Up urmaya kalk19ma· 
1'" ıerıne b llhijrı.. . u en kıdemli spor ku· 
t' l.ın ıkiy ıee ik• e ayrılacağı ve binne· 
~kkuı ıhta~a.fın da zayıf birer te • 
1ddjl d~lıne inecekleri kuvvetle 

e ılın b 
.. lialbu . eye . aşl~nmıştı. 

hiiturı k ~1 Vazıyetın bunun büs -
ltt"a a 51 netice verdiği ve Ga • 

~ ;:!. k~l~bünün ikiye ayrıl· 
~olt ae gıl hılakis biri birini daha 
dth .. d"en ve bir tehlike kar9ısında 
~ "' er]· 
.r hale 1 to~l.u bir manzara alan 

dır, gefdıgı temin edilmekte-

! l\ul"'h tııler· u .e' son zamanlarda çeki· 
"' ın ık· 1tı11....... 1 misli kadar yeni aza 
~ "'''fttt v 
~'>' liı . · e bu sene Galatasa-

eıınd 
~ en mezun olanlardan 

ltı11ııa~fı.ç birden kulübe dahil ol -
tU ola.ra~· Diğer taraftan futbol • 

faal azanın sayısı da 

yebniş bete çıkmıttrr. Bu itibarla 
önümüzdeki mevsimde Galataaa· 
ray lig maçlarında kuvvetli bir 
manzara gösterecektir. Dün de 
yazdığımız gibi yeni antrenör de 
bugünlerde gelerek faal uzuv lan· 
nı ıeçmeğe ve çalıttınnağa başla· 
yacaktır. Bu çalışmanın takmı i
çin çok fay dalı olacağı tahmin e • 
dilmektedir. Çünkü verilen iyi bir 
karara göre antrenör hiç bir tesir 
altında kalmıyarak çah§acak ve 
kulüpte yalnız bir kitiye kartı · 
mes'ul olacaktır. Halbuki bundan 
evvel şehrimize getirtilen antre· 
nörlerin, anlatıldığına göre, mü
him bir kısmı tesir altında kalı· 

yorlar ve hele bazılarının takını 
teıkil edilirken seyirci vaziyeti 
aldığı görülüyordu. 

Galatasarayda yeni antrenör 
futbol itlerinde ancak umumi kap· 
tanla temas edecektir. 

F utbo mevsimi bitti, 
rdeniz mevsimi başladı 

lUt 'ttboı Ilı . . b. . d . . 
~ ~e . evsımı ıtmıf, enızcı· 

lt, t) \'a~bıi baılamı§ bulunmakta-
t trıı~ ·ı·k h . . b ~ tı ı eyetının u sene 
)'ti.. •tneı · ·· ··k · .. ,j ltl' .erm sonu geçen vazı· 
~~ " l\fı ed ~· · ·· · d" ~ • u 11 ecegını umıt e ıyo-

Mt )d"g'" u ·· b' ··d ''letıh " muza gore ır mu -•lh_ l!ti h . . d l 'cct Sa) şe. rımız e yaptırılma -

~~t~arı ~~tla~ ~v~pai tar~da. fıta
~ dır. Q tdunun ınşaatı bıbnış gi
J 1de y u f •laların çok iyi bir te • 
1.111~ lpı) 
" ~il, t hlaaına muvaffak olun· 
"'ı> fl&.tta. • , ı)ıı,tt . •ntaat yerine girerek :at id 

1
tleri tetkik eden Yunanlı 

~ll.d· ltecilerinin çok beğenerek 
~ 1 fttaı 
~ ~ ~t~ arını da burada yaptrr· 
~k Ilı Usunu gösterdiklerini iti • 
t) ~bınun oluyoruz 

ti 

I 

~Jetti~ h· . . 
"''r Ll ırınciliklerinde §İmdiye itibaren bu iptidai vaartalarm ye· 

th- "'ll land ... 
··ı \t~. ıgnnız vasıtalar çok rine a.ari vesaitin ikame edilmesi-

1Ptid • 
~ ~§eylerdi. Bu ıeneden ne başlanılacaktır. 

alkan güreş müsaba
• t kalarına hazırlık 
1 ı_;,~t~ ~·· · 
1ı Ilı 'bit t ,.urexilerimizin İtalyan kan müsabakalarının .onuna kala-

l~~~~i 1\. eına.s yaptıktan sonra 
~ ~a.k .. "'rııpa güreıçileriyle kar 

~ dtı~. n~~ere yola çıkacağını yaz 
•~h~ btt •e an §ampiyona maçla -
t _ ... ~i~d Ya.hatten aonra gene 
ı.~İleı-! e Yapılacakt ş · d" .. 
~ ''itli . ı. mı ı gu-
t~l ~\tay lın futbolcularla bera • 

~ aya, . 
~~ 11.ttli\r} gıtıneleri dolayuile 
't tqbakat §ehrinıizde yapılacak 
)'h arın k .. ,. lltirıd mer ezı Avrupa 

1 ihtiıtı el~ sonraya talik edil -
l~~i~dik· a. 

1 baş gösternıittir. 
~· l t 

'~~ 1
1~ ~lt aaa.V\>'ura göre güreıçi-

~t; done ayı adan futbolculardan 
ııı.d r era 

'ı ıı. lh.,..._ e Yani on be§ gün 
b ~"-t-a.. ı· -·.,ınlekete d"" .. b ) 
t ~ ~l onmuş u u-

' ıtı·· Ya milli takımı ile ya· 
"-lld Usa.bak l 

"' leh . . a arı yakın bir 
)d ~ltnızde görmek kabil 

~ l~ ~ti IÜreşçilerimiz bir 
~lt}. )Rusyadan dönmezler

..... a -·· b .... uaa akalar Bal • 

caktır. 
Güretçilerimizin Avrupa turne

sinde Avusturya, Macar ve Çek 
milli takımlan ile kartılaımaları 
kararla9tırılmıttır. 

Bütün bu hazrlıklar güre§ itle -
rimizin çok yolunda gittiğine gü· 
zel bir misal tetkil etmektedir. Bu 
hazırlanan temaslar güreşçilerimi· 
zin milli müsabaka kabiliyetlerini 
fevkalade surette arttırmakta ve 
bütün bu hareketlerde şehrimizde 
Eyliilde yapılacak ikinci Balkan 
güret §&mpiyona maçlarının çok 
heyecanlı olacağını anlatmakta • 
dır. 

Muhafız gücü 
Dinar, 18 (A.A.) - Muhafız· 

gücü bisikletçileri dün saat 1 O da 
Dinara geldiler. Bugünü iıtirahat• 
le geçirecekler, yarın Sandıklıya 

hareket edeceklerdir. · 

j/ Havacılık ale;,,in_de , ı= 
c.-~~~~------------- -~-----------~~ --:···························-···················································-······················ ... ·····• i Atletizm Bahisleri i .................................................................................................................... 

Vilayetlerde vaziyet Vecihi Bey yeni 
bir tayyare yaptı 
Almanyada gençlik ve 

tayyare faaliyeti 

Yakandaı Vecihi Beyin yeni y•pbiı 
tayy•re. Atatıdaı Alman gençlerinin 
eeld bir tayyare &zerinde çalıtmalan 

"Havacrlı~ v~ spor,, arkadaşımız 
haber veriyor: 

Vecihi bey, lstanbulda kurdu -
ğu küçük fabrikasında talebeleri -
nin de yardımı ile tek kana.tlı ye· 
ni bir tayyare meydana getirmiı • 
tir. 

Vecihi bey, yeni tayyaresinin 
tecrübelerini muvaffakıyetle yap -
mıt ve 120 beygirlik bir motörle 
mücehhez olan tayyaresi saatte 
185 kilometre sürat temin etmit -
tir. 

Vecihi beyin küçük fabrikası 
ve aivil pilot mektebi Cümhuriyet 
bayramında bet tayyarelik bir fi. 
lo ile Ankaraya uçmağa hazırlanı· 
yor .. Fabrika bu bet tayyareyi ta· 
mamlamak ve kendi batlarına u • 
çan talebeler de Ankaraya kadar 
uçabilmek için mümareselerini 
arttırmıya çalıııyorlar. 

Vecihi beyin yeni tek satıhlı 
tayyaresinin belliba9lı vaııfları 
tunlardır: 

En büyük gen.işlik 10.70 metre, 
uzunluk 7,47 metre, yükseklik 2,35 
metre, taşıyıcı satıhlar 19 metre 
murabbaı, tayyarenin boıken a • 
ğırlığı 433 kilo, kaldıracağı yük 
367 kilo, azami sürati 185 kilomet· 
re, vaıati yol ıürati 150 kilometre, 
init sürati 80 kilometre, 1000 met· 
reye çıkıt müddeti 5 dakika, 2000 
metreye çıkıt müddeti 14 dakika, 
3000 metreye çıkıt müddeti 28 da· 
kika. 

Bir uçuşta gideceği nokta 500 
kilometre. 

Tayyare, pilotundan baıka iki 
yolcu ta§ıyabilmekted ir. 

• • • 
Bütün dünyada bilhaua Alman

yada, gençliğin tayyareyle uğra§ -
masına çok ehemmiyet verilmek· 
tedir. Almanlar Versay muahedesi 
zorile harp tayyaresi yapamadık • 
)arından hemen hemen bütün kuv· 

Dört mıntaka 
bayram 

Ankara - İzmir - Balıkesir -
Bursa ve daha bazı vilayetlerimiz 
atletizm birinciliklerini yapmıı ve 
30 ağustosta Ankarada yapılacak 
Türkiye birincilikleri için namzet
lerini ıeçmit bulunmaktadırlar. 

Ankara - İzmir - Balıkesir -
Bursa mmtakaları atletizm saha -
sında lstanbuldan sonra en ileri 
gelen vilayetlerimizdir. Bunlarır 

kendi aralarındaki müsabakalarla 
elde ettikleri derecelerin biribi
rinden daha güzel oluıu araların • 
da daima ıamimi rekabetler uyan· 
dırmaktadır. Son senelere kadar 
İzmiri daha iyi olarak görüyorduk. 
Ankara, Balıkesir, Bursa da ikinci 
üçüncü, dördüncü derecede geli
yordu. Geçen ve evvelki senelere 
nazaran bu mıntakala.rdaki ilerle· 
meyi ve elde ettikleri derecelere 
göre bugünkü vaziyetlerinin mu -
kayesesini yapmağı fay dalı bulu -
yorum: 

Ankara •on senelerde iki mis· 
li çalı9mağa başlamıştır. Yapılan 
birinciliklerde 5, yeni Ankara re -
koru tesis edecek ve mahsüı bir i
lerileyi§i olduğunu göstermiştir. 

Balıkesir de umumiyet itibarile 

birleşerek bir 
yapacak 
iyi sayılacak dereceler alınınıthr. 

İzmirliler ise bunula beraber 
hu mıntakaların bu seneki birinci· 
liklerinde elde edilen dereceler 
arasında İstanbul atletlerinin bile 
pek azına nasip olan güzel olan -
ları da var. Mesela 100 metrede 
Ankaralı Hakkının 11 2/ 5, Balı -
kesirli Raifin 11 2/ 5 si, 800 ve 
1500 de Ankaralı Şevkinin 2,8 ve 
4,29 u, Ankaralı Hayrinin tek ve 
üç adımda 6,32, 13,13 u . Bu güzel 
derecelerdendir. 

Vilayetlerimizdeki atletizm var
lığının hakiki çerçevesini Anka -
rada yapılacak olan Türkiye şam
piyonası bize daha iyi gösterecek
tir. . " .. 

Atletizm antrenörü Her Abra_ 
ham geçen hafta Burıaya Uludağ
~a tetkikat yapmak üzere gibnit
~1· Burada İzmir valisi Kazım Paıa 
ıle görüşmüı ve bu görüşmede İz
mir - Ankara - Balıkesir - Bur 
sa arasında bir atletizm bayramı 
yapılması kararlaştırılmıştır. 

Muvaffakıyetler temenni ede
\iz . 

800cU Ziya 

Teniste Japonlar birinci 
P ARİS, Üç taraflı 

neticeleri tudur: 
teni• maçı kazanarak iki sette 7 / 5, 8/ 6 ile 

galip geldi. 

Dördüncü maç Japonyalı Stah 
ve Nuuoi ile Fransız Merlin ve 
Bemard arasında yapıldı. Bu ma

lkinci maçta Japon Nunuai, çı üç sette 4/ 6, 9/ 7, 6/ 4 ile kazan· 
Fransız Andre Merleu'e 4/ 6, 8/ 6, dılar. 

Satah (Japon) Bousaus'u 
(Fransa) 6/ 4, 2/ 6, ile yendi. 

6/ 1 ile galip geldi. Final tasnifi şudur: 
Üçüncü ~aç çok sıkı oldu ve Beşer galibiyet ile Japon ile Ce-

Japon hah ıle Cenubi Afrikalı nubi Afrika ayni zamanda birinci, 
Farqu Harson karşılaıtılar, ve Ce-, ve Fransa iki galibiyet ile Ü ün-
nubi Afrikalı 26 oyımdan 15 şini cü. ç 

Edirne avcıları 
Edirne, 18 (A.A.) - Bir müd

det evel letekkül eden avcılar klü

~ünün aza,sı kısa bir zamanda 110 

a varmıştır .. Klüp Edirne Halke

vine iltihak etmittir. Halkevinin 

bu yeni 9ubesi yaptığı toplantıda 

Trakyada avcılığın ilerlemesi için 
bazı kararlar almıştır. 14 ağus • 

tos av mevsimi baılangıcı ve av· 
cılar bayramı olarak kararlaştırıl· 
mıştır. 

vetlerini motörsüz tayyare ile yel
kenli uçuşa vermekte ve gençleri· 
ni bu yolda yetiştirmeye çalışmak
tadırlar. Almanyada hakim olan 
bir kanaat vardir ki, bir pilot ne 

kadar mükemmel olursa olsun mo· 
törsüz uçuş bilmemesi mesleki i • 
çin çok büyük bir kusur ve nok • 
ıandır. Motörsüz tayyare ile uçuş
lar yapabilen bir pilot motörlü 

tayyare ile harikalar vücuda geti· 
rebilir. 

Bunun içindir ki, motörsüz tay· 
yarenin, Almanyadaki inkişaf mı 

anlatmakla bitiremezler. 

At koşuları gelecek 

Cuma başlıyor 
Vilayetimizde at koıularma bu 

sene 28 temmuz cuma gününden 
itibaren başlanacak ve yedi hafta 
sürecektir. Bunlardan ilk altııı es
kisi gibi ıslah cemiyeti, yedincisi 
vilayet tarafından tertip olunmak· 
tadır. 

Yüzmelerde yeni 

dünya rekoru 

bir 

ŞtKAGO, - Üçüncü Yack Me
dica 880 yarda serbest yüzmede 
dünya rekorunu kırdı. Ve bu me
safeyi 10 dakikada 15 saniye 2 / 5 
de yaptı. Eski rekor 10 dakika 20 
saniye 2/ 5 ile Buster Crable'nin 
idi. 

Avrupa kupasında Avus·· 
turya ile İtalyanlar 

Turin, 17-Avrupa kupası için 
yapılan maçta Yuventeı İtalyan 
takımı ile Avusturya takımı birer 
sayı ile berabere kalmıılardır. 
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/HİKAYE 
Lacivert Elbise 

Esrarkeşler 
"Erenler bizi tedir

gin etmeyin ,, 

Türkiye - lsveç Ticareti •......................................................................... 

lsveç 
• • 

elçisi vaziyeti
müsait buluyor Yazan: ismet Hulüsi mızı 

- Yok yani benim böyle oldu· ı -Giy de o da görsün, biz de 
ğuma bakmlyın .. Saçlarımı düzelt- görelim .. 
tireyim, traş olayım, ayakkapla • ı - Yok, her şeyin bir vakti var
rnnı boyatayım .. Hele lacivert el- dır .. 

Diye yalvarmıya başladı 
Haıan ve Sami isminde iki kişi 

dün ıabah şüpheli bir §ekilde Top 
hanede Boğazkesen caddesinden 
geçerken çevrilmitler ve Üzerleri 

aranmıştır. Her iki adam da birer 
miktar esrar çıkınca sorguya çekil 
mişlerdir. Hasan ve Sami esrarları 

Boğazkesende Karaka§ın kahve • 
ıinden aldıklarını söyleyince he • 

men kahveye gidilmiş, arama ya -
pılmıısa da kahvede kimıe bulu -

namamıştır. Zabıta memurları 

bir de kahvenin arkasındaki yan-

"Buhran dolayisile konulan tedbirler 
kalkınca serbest bir yol bulacaksını 

bisemi giyeyim .. O zaman ne de -
likanlı olurum. Benimle evlenmeğe 
can atmıyan kız kalmaz .. 

- . 
- Siz hiç beni lacivert elbisem

le gördünüz mü? .. . . . . . . 
- Bir gün giyeyim de görün!.. 

- Hemen bundan bir kaç sene 
evvel, Divanyolunda bir kıza rast 
gelmittim. Hem öyle şunun bu
nun kızı değil ha, bugüne bugün 
babası tapu dairesinde hatırı 

sayılır bir memur... Ne di -
yordum .. . • Ha işte o kız be
ni gördüğü gün arkamda la -
civert elbisem vardı . . Bana baya -
ğı atık olmuştu. Araya adamlar 
!koydular .. Şu kızı al dediler .. Am
ma bakma ... Bizi açmaz .. Ben da
ha başka türlü isterim .. Alacağım 
kız; sazdan, sözden anlamalı ..• 

. . . . 
- Yok, sazdan sözden anlayan 

beni ne mi yapsın? .. l~ öyle değil.. 
Hele lacivert elbisemi giyeyim .. 

O za.man siz görün! .• 

• 
Sebati Bey tam kırk yaşında 

idi. Bekar yaşıyordu. Evlenmek 
arzusuna daha yirmi yaşında iken 
kapılmıştı. Fakat bir türlü iki u

cunu bir araya getirip evleneme -
mişti .. 

Maliye tahsil şubesinde bin ku
ruş maaşlı memurdu .. Bin . kuruş 
diyip te geçmeğe gelmez. Zammı 

ile beraber tam kırk lira eder: .. Eh 
kırk lira ile de bir karı koca gül 
gibi geçinebilirler. 

Y aı kırk, tam evlenecek çağ
da •. Bir sene daha geçecek olursa 
İ§ daha güçleşecekti. Kırkla kırk 
bir arasındaki yaş farkı, pek otuz 
dokuzla kırk arasındaki farka 
benzemez .. Otuz dokuzda insana 
uzun ya§lı derler amma kırk bire 

' ayak bastı mı ihtiyarlık sıfatını 
takınır •• 

:,. ~ :,. 

Milyoner F orda çuval çuval 
para veren Allah, Sebati Beyden 
evleneceği bir kadını mı esirgeye· 
cekti? .. Nihayet ona da istediğini 
verdi: 

Kendisinden on beş ya§ küçük 
bir genç kız ... 

Eli yüzü düzgün, şöyle böyle o
kuması yazması var .. Sazdan söz -
den de anlamaz değ il.. 

Üç sene ut dersi almış .. Hem a
laf ıranga hem de alaturka çalıyor, 

hatta Sebati Bey, bir kaç akşam 

evvel evinin önünden geçerken o 
içerde ... Utla, Çarliston çalıyor

mu§, .. 

Ha bugün ha yarın derken ni
kah için kararlaştırılan gün de 
geldi ... 

Nikah dairesi Sebati Beyin ar
kadatlarile dolmuıtu. Hepıi, bi
raz evvel lacivert elbiıesi içinde 
karşılarına çıkacak olan damadı 
görmeyi bekliyorlardı. Saat tam 

on birde ikız tarafı geldi. Ufacık 
tefecik, kap kara bir kız, her hal -

de gelin o olacaktı,. Yanında çar
şaflı altmıtlık bir kadınla, paça -

ları kırk santim genişliğinde pan -
talon giymiş bir de erkek vardı .. 

Sebati Bey meydanlarda görün
müyordu .. Zaman geçti. Kız sabır-

sızlandı. Yaşlı kadın lahavle der 

gibi batını ıalladı. Paçaları genit 
delikanlı sa~ kolunu yukarı kaldı· 

rıp, kolunun altından yana doğru 
tükürdü .. 

Saat on iki oldu. Bir oldu Se -
bati Beyin arkadaşlan: 

- Vazgeçmi! olacak artık gel· 
mez" 

gın yerini aözden geçirmek iıte -
mişler ve bu eınada on iki kitinin 

bir arada kabaklarla euar içtikle
rini görmüşlerdir. 

Esrarcılar Hüıeyin, Nazif, Ali, 
Ihsan, Hüıeyin, Mehmet, Temel, 
Mehmet, Şaban, Hayri, Abbaı 

Karakaı Ahmettir. Bunlardan Te
melin üzerinde bir hayli esrar bu
lunmuıtur. 

Esrarcılar yakalanmıtlardır • 
Bunlardan Hayri: 

- Erenler, bizi tedirkin etme
yin! diye yalvarmııtır. 

§Üzerlerinde esrar bulunan Hü 
seyin ve $aminin Boğazkesen cad· 

desinde Karakaı Ahmedin kahve
sinden esrarı satm aldıklarını ıöy-

lemeleri üzerine kahvede araştır -
- Hadi kız gidelim, bu ıurat- mayapılmış fakat kimse buluna -

sız herif gelmiyecek .• 

Diyerek birer birer gittiler •• 
Saat üç oldu. 

Kayinvalde, gelin, kayinbira
der de çekilip gitmekten bafka bir 
çare kalmadığını anladılar .• 

mamışhr. 

Fakat kıtla arkaıında yangın 

yerinde Hüseyin, Na'zif, Ali, İhsan, 

Hüseyin, Mehmet, Temel, Meh -
met, Şaban, Sabri, Abbas, Kara -

Sebati Bey ertesi ıabah süklüm kaş Ahmet İsmindeki şahıslar top-
büklüm işine geldi... lu olarak bir esrar kabağının ba -

- Ne oldun Sebati Bey; dün tında bulunmuş ve derhal yakalan 
evlenecektin; hepimiz nikah dai - mıştır . 
resine gitmiştik ... 

Sebati Bey meyüı, meyüs başı
nı salladı: 

- Lacivert elbisem ..• 

- Eee ... Lacivert elbisen? .. 

- On senedir sandıkta duru -
yordu. Dün çıkarıp giyecektim .... 
Bir de ne bakayım .. Güveler par -
ça parça etmişler .. ller tutar yeri 
kalmamış .. 

- Peki evlenmek ne oldu? .. 

Temelin üzerinde esrar ve bir 
de kama bulunmuı ve cümleıi alın 
mıştır .. 

Eski dost 1 
Küçükpazarda oturan Elveda is

mindeki kadın dün evinden çıkar
ken eski dostu F azli önünü kesmiş 
ve üzerine atılarak boynundaki al
tınları koparıp almıştır. Fazlı ka -
ça~en zabıta memurları tarafın· 
dan yakalanmı§tır. 

Kaçak çakmak taşı 

Hükumetimizle !sveç hükumeti 
arasında yeni bir ticaret mukave -
lesi yapılmış, g eçenlerde Ankara -
da imza olunan bu mukavele Tem 
muzun birinden itibaren tatbik 
edilm~ğe başlanılmıştır. 

1svcç elçisi M. Bohemann yeni 
mukavele ve Ti.irkiye ile lsveç ara
sında ticari münasebat hakkında 

şu beyanatta bulunmuştur: 
"- Halihazırda beynelmilel ik

tısadi münaaebatı tanzim eden ta
kas ve kontenjantman sistemleri, 
herkesin kabul ettiği gibi, buhran 
dan doğmuş ve ancak onunla be -
raber yaşayabilecek bir takım ya· 
rım tedbirlerdir. 

Türkiye ile ihracat işinde bu sis
temler dolayısı ile ileriye ıürülen 
dilekleri, hariçle aktedilen bir çok 
iktısadi mukavelelerin amili lktı -
sat Vekilinin akılane siyaseti saye
sinde, nazarı itibare almış bulun· 
maktadır .. 

Benim imzalamış olduğum mu
kavelenin müddeti 1 Temmuz 933 
ten 1 Temmuz 934 e kadar de
vam etmek üzere bir seneliktir. Bu 
mukavelenin diğer mukavelelere 
nazaran husuıiyeti takas üzerine 
değil, tediye muvazeneıi üzerine 
istina ebneıidir. Bu huıusiyet, 
mahıul ve kambiyo itlerinde her 
şeye rağmen serbest mübadeleci 
kalını§ olan memleketimin ticaret 
siyasetinden ileri gelmektedir .• 

Türkiye ile lsveç arasındaki ti -
cari münasebatın son derece fa -

yanı memnuniyet olduiunu ,ı; 
mek mübalağa olur. Bununla b' 
raber bu buhran zamanlarınd~ 
kadarı için de memnuniyeU 
gösterilemez. Buhran ve tiOS 
gayri tabii vaziyet geçtikten. 
ra münasebatın daha ziyade 1, 

şaf bulacağı tabiidir. Bunun 
de çalışmak lazımdır . 

Altın esasının terki lsveÇ 
kat'iyen zararlı olmamıttır. 1' 
fazla ihracat yapan bir meJ1J1 
tir:. Senelik ihracatının kırıs' 
500 milyonu bulur. Biz, altın et' 
sını terkederken en büyk rrı•h.~ 
cimiz olan İngiltereyi takip et~ 
lsveçin, mahıulatmın yüzde 
kını harice gönderen bir ıneJ1J1' 
olduğu nazarı itibara alınır•• J 
le hareketin bizim için zaruri 
duğu anlaşılır. 

lktııadi bir yükselme huıu• lı 
ben Türkiyeyi diğer bir çok JS'u/ 
leketlere nazaran daha fll ! 
tartlara malik görüyorum. 8' ~ 
memleketlerde nadir olan ve>'# 
bulunmıyan lehinizdeki ~ 

şunlardır: . ı 
1 - Borçların tasfiye ediJJIJİf 

mau, 
2 - Mahsulattaki tenev~· 
Bu müsait ıartlara malilc 

ve maliyesi üzerine çöken aiıt'lı' 
mazisi bulunmıyan Türkiye, . 
ran dolayısile konulan ted· .4 
kaldırıldıktan sonra iktııadf r. 

bit seliş için önünde serbest 
bulacaktır.,, 

Yahudi düşmanı Amerikada rozV 

Hitlerin Yahudi olduğu Amele sendikaları ~,e 
haberi yalan mı? amelenin sıra ile gre~ > 

Bir'kaç gün evel Viyana gazete- Va,ington, 18 (HuıuıO -;, 
!erinden Oesterre~cher. ~bend~- merika sanayiinin inki~fı ~i 
lott1 Avusturya faşıstlermm tercu- yolda yardnnı olacağı üınıt e 
manı efkarı olduğu halde Hitlerin ı aanayii kontrol kanunu tatbİ ı 
·büyük validesi bir ya.hudi kadını da büyük müşkülata teıadiif 
olduğun.u ~f§~ etın~t~i. . . dilmektedir. Bir çok kumpaııi~ 

- Evlenmek mi? •. Durun hele 
yeniden bir lacivert elbise yaptıra· 

yım da evlenmeyi o zaman düşü -

Y ahudı .. a~~eler.•.nın msbı hak- kanunun sendika sistemine ~ 
kında en buyuk mutehasaıı sayılan veccih olan k11nnlarına ,,ı&I 

Beykozda Fevzipaşa caddesinde doktor Diamant bu şayiayı tekzip fet ediyorlar. { 
32 numaralı dükkanda kasap · h d 1 f · ·ıı 

nürüz ..• 

• ' . . 
Selanikte bir tevkif 

etmış ve ya u ite gra ajansına B . . ıeıı' 
Kemaliyeli Hakkı Efendinin dük- Hitlerin aslen yahudi olmadıiını, . u ııstem, hır çok ~me•r" f'. 
kanında kaçak eşya bulunduğu ha mevzuu bahsolan ailenin Hültler G. T. ye merbut ıendıkal ef'' 
her almmıf yapılan araştırmada namında olduğunu ve hıriıtiyanlı- zılmasmı teşvik ediyor. Bo • 1 
kaçak çakmak taşları bulunmuş - ğı kabul ettiğini ıöylemiştir. bu faaliyete ve muvakkat ~t 
tur· Avusturya gazetesinin bu ne .. - meğe matuf olacak bo 

11f:~ 4 

Atına, 18 (Hususi) - Selanik '!' R l 1 "af Bunları eski kiracı taraf mdan riyah Almanyada derin bir hiddet uz ve t P anını tam mu 
kolordusu zabitanını hükumet a - ı d .. iit bırakıldığı iddia edilmektedir. uyandırmı .. tır. Bir rivayete göre ar.ağı zaman suya ut. 
leyhine ayaklandırmak için kendi- :s • l" k · tıt• § Dün Edirnekapı cami soka - bir protesto notaaı hazırlanmakta- sö;v ıyere protesto etmıt .• ~ 
lerine ihtilalcuyane mektuplar ı ıt'" gwında oturan 16 .. daki Ali ogw dır. Hükumet, canla bata, ,,; .. i 
gönderen Pangolosçu zabitlerden ya:rm • tle•·" lı 

· lu Bahaattin Efendinin sol gözüne A t d k. Al f t müesseselerde mesai ıaa "'" mıralay Zervas, Selanik valii u _ vus urya a ı man se are - ıe ,. 
ta§la vurmak suretiyle hafif suret- hanesi gazete aleyhinde takı'bat yevmiyelerini teshil etrne 

.mumisinden gelen §İfreli telgraf 1 kh~t 
.. . te yarahyan 12 ya«-ındaki Mua.m yapılmasını, ve tarzı'ye verı'lmeıı· - şırken, bir çok karııık ı 
uzerıne tevkif olunmuftur. Bu ha- :r J 

k t b 
mer yakalanmıştır. ni istemi-tir. gelmektedir. ,ır 

r e e , sa ık diktatör ceneral Pan :s • ,.tıt",J 
galosu iktidar mevkiine getirme_ § Şehremininde simitçi Hüseyin Avusturya gazetelerinin birço- Bostonda 3000 terzı ,.,er' Sebati Beye hu uttaki şarkı öy

le tesir etmiş ki .. Bir lahzede çalı -
nan parçayi ezberden iş arasında 

bile bazen hafif sesle tekrarlıyor .. 

ğe matuf bulunuyordu. oğlu Hasanla seyyar ıatıcı lsmail .ğu Hitlerin yahudi olduğunu bir Fl~delfiyada 2000 telsiz ~e~ 
Muhalif fırkalar, mütekait mi- oğlu Hidayet ve arkadaşı Salihat- mesele yapmış bulunuyor ve bu- Nevyorkta 3000 şapkacı, --~ 

ralay Zervasm müddeiumumili • tin arasında çıkan kavgada Hida- nun böyle olmadığı keyfiyetinin tonda 5000 iğne fabrika•• 11') 
fiin müzekkeresi olmaksızın tevkif yet Hasanın ve Hasan da Salahat- ıspatını istiyor. Readingde 10.000 çaınat•

1

,.,1 "G :ı...· • arson :oıra getır,, 

"Ga b. . raon ıra getır,, 

Arkadaıları ikide bir söyliyor -
lar: 

- Sebati Bey sen şu kılık kıya
fetine bir çeki düzen ver ... Alaca -
ğın kız seni beğenmiyecek.. 

- Kim demiş hele ben lacivert 
~biaemi bir giıe>:im ... 

edilmesini tenkit etmekte ve ka _ tinin başından taşla yaraladığın - lesi, Higtpontla 1000 fll dit· I 
nuna muğayir görmektedir. Mu _ dan hep birden yakalanmışlardır. İzmir limanında ameleıi grev ilan etrnit::_,,;1 
haliflere göre miralay Zervasırı § Karaköyde yersiz takrmından 1 . (A A ) htma saatlerinin azaltı ııJI j 

zmır, 18 . . - lzmı'r tı'ca- · 1 · • ı-•11 

K. ki Ah yevmıye erının arttırı ••· 
tevkifi, efkarı umumiyenin na - ıgor a met arasında 25 ku - ret odası 1932 senesinde lzmir li -
zarı dikkatini, Venizelosun sui ruıı meselesinden çıkan kavg~a u··ze· yorlar. ~ ~ manma yapılan ithalatın ıenelik ._,1 
kastından batka bir tarafa çevir - rine Ahmet bıçakla Kigorku kolun bir istatistiğini hazırlamıştır. Bu _ nına 12 milyon 893.451 ·~:~~ 
rneğe ve meseleyi unutturmağa dan yaralamıtlır. ikisi de yakalan- na nazaran 1932 senesi zarfında tinde ve 60.635.480 lo" 
matuftur. mıı:.tır. h · 1 k ti d 1 · l' · · h ı l ~ arıç mem e e er en zmır ıma- ıt a o unmuttur. ----------------
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ogaziçinde bir otomobil Büyükderedeki !!.~!.~.~!.~!!.~'!.~'!. .... .!.~!..~'!.~~-.... !.~~~~-~ 

duvarı yıktı sevgili:::~Ba~~=~~~~~-::;a, Tıp ve Hukuk fakültele-
::Şİnin bu dehşetli kazadan hafif yaralarla kur- ·~:~;·İley bunu öğrenince, Meh· rinin yerleşeceği katlar 

1 Şaşıf.racak şeydir. Bir demirkapı duvarı yıkıldı lika Hanıma bilvasıta haber gön -

dererek apartıman haricinde kısa EdebiyatZeynepH. konağına taşınacak 

t~Jk· k•u.yı yapan otomobil yıktıj'ı duvar 3aBade 

... )iiQdı Rece saat yirmi üçte F e- pıfmış duvar ve demir parmaklık-
Otoın ~~ lhoğaza geçen siyah lı 'kapı yıkılıyor. Kapının alt kıs· 
f\tet~ ıl ~~niköyde Avusturya mını kapıyan kalın demir lavha 
)' '&" eaı onünde feci bir ~a • on metre ileriye fırlıyor. Bu rah

&r,ltı 
bi)'e ıttır. Otomobil, sabık 
i N ll~ıırı Enver Pa§anın kar-

neyi ancak Ccüçük bir top mermisi
nin yapabileceği mütehassıslar ta· 

Utı p . . s d 
~tın k &faya aıttır. tu rafından söyleniyor. 

0bi) ar asını ta§ıyan bu oto-
• L 0n b Bu çarpışta otomobilin tampo· 
.t qalde . eı senedenberi metrUk 
bi bı.ıı ıken, Nuri Patanın sa • nu, sağ taraf çamurluğu, ön ve 
.. f•bri~nduğu F eriköyündeki ta- sağ taraf camları kırılıyor. Volan 

"'•ı d tam ortasından koparak yarım bir 
ıU il t~ n a tamir edilmiştir. 
ı,. e t, · simit gibi kalıyor. 

'tırıd rnırini yapan, fabrika 
ilt,ıı,11 an Saliih Efendi ile fab· Kazaya uğr1yanlar 
fi"'-1 1.l•~a başısı Nuri Efendi ve Kazanın bu tiddetine rağmen 
'~)' aldızı iki çocuğu ve Zi- içindekilerden hanımlarla çocuk • 
lltıı h,~:lrlında bir ar«<adaşı ol • lardan biri ve ıoför muavini cam 
~hiljl\ e tamirden çıkan oto • kırrklarından hafif surette başla· 
\aL tecr··b · · k · •<et u esını yapma ıste • rından ve çenelerinden, çocuk • 

·~t ~e Boğaza çıkmı§lardır. lardan biri de daha ehemmiyetlice 
· tijj \j te Biiyükderede lbu ge • olmak üzere boğazından yaralan
~' it~'l. da ispirto ile neşelen-

la.h..ltı)'en Nuri Efendi dö -
·~t~iyle aarhot bir hale 
~l~ 'l.' 1'alender önüne gel • 
ob·1 tın, N 1 de

11 
n, uri ustanın oto -

~tal sıkmak ve geri dönmek 
ile ·· 

~İlltı &ore, neıesinin biraz 
tb 'ııl ilaını ve dönüte razı ol· 

t\ •. 
1 

'tılınaktadır. Burada .. , ea· 
~da.. 1 "e gerek arkadaşı ta -

""' g·· 'it )oU ı.ıç halle otom'O'hile ah-
. ai~ llrına devam etmişler • 
~~ tı eve} yerlerine gitmeği 

~ tf,11~~ otomobill kullanan 

mıştır. Şoför sademenin tesiriy

le •bayılmıftır. Nuri usta sarhoş -
!uğuna rağmen ş-oförü ayıltmak 

için !koltuklarından kaldırarak bir 
hayli sallamıştır... Hadiseden ha· 
berdar olan. zabıta memurları he -

men yaralıları Y eniköy eczanesine 
naklettirmiştir. 

Otomobilin ıoförü ehliyetsiz ve 
otomobil de numarasız olduğu için 
bu yoldan da otomobili idare eden 
Salih Efendi hakkında takibata 

başlanmıştır. Belediye mühendi· 
si ve zabıta heyeti taraf mdan ha -'iı 1 otomobile fazla sür

'41: Nuri usta da içeriden diaenjn şekli ve !kazanın sureti vu-
hili~en aarhoıluğun icabiyle kuu hakkında tahkikat ikmal edil
İt, e~kif etmeğe teşebbüs diğinden otomobil sahibine iade 

~, Çarpıtma 
, ~ .ı}llry, lef.. tlL • • .. 

'1~1 t ... re nanesının o • 
'Yet · tri Renıı olan rıhtıma 
ı,ltı 

t}1• an, eaasen ehli • 
' tof .. 1 ~ or <>lmıyan Salih E-

Yolun d 
·, .• tıht a. acemisi oldu -
~ı l •ıtıın bep böyle devam 
. İ Jce 'nnederek otomobilin 

' 'lneıtı· · ~'J)ı 1f tır. Sefaretha • 
•ı ön .. 

~ )o) Unde birdenbire 
t t~r..:1 .. ~ Salis Efendi bir an 

• Ql.lg'• 
~~ ~ te'hli:Jc Unden denize yuvar· 
,, 

0ltaı1 ._ :aine ~ar~ı birden -
l ~l 0 1_ ga Çevırmıttir. Bu -
""ti: ll:ad 
"ı lt'tle bar darlatmaktadır 

edilmiştir. 

Romanya hükumetinin 
yeni kararları 

İstanbul, 18 (A.A.) - lhracat 
ofisinden tebliğ edilmiıtir: 

Romanya hükumeti 4 temmuz 
1933 tarihinden itibaren yeni bir 
takım maddelerin ithalini kontcn-

jana tabi tutmuıtur. Bunlar me -
yanında Türkiyeden Romanya.ya 
ihraç edilen birçok maddeler var
dır. Bunlar hakkında ihracat o • 
fisinden izahat alınabilir. 

F ransanın ithalatı 

bir müddet için görüşmelerini tek
lif etmiştir. 

Ailesinin son kararından müte
essir olan Mehlika Hanım bu ha
beri alır almaz hemen Arif Beyin 
yanına gitmiş ve evvelden hazırla· 
nan otomobile beraber girmişler -
dir. 

Cinayetin olduğu otelde 

Büyükdere tayyare hangarları i· 
le, Kireçburnu arasındaki koyun 
Büyükdere ve Boğaza karşı en gü
zel mevkide bulunan Kefeli kö -
yündeki Bristol oteline gelmişler
dir. Otele geldikleri zaman tabii 
vaziyette olmıyan Arif Bey otel· 
ciden bir oda istemiştir. Otelin 
odaları gezildikten sonra denize 
nazır olan bir odası heğenjlerek 
bu odaya girmişlerdir. 

Arif Bey burada rakı istemi,, 
odada üç §İşe rakı içilmittir. Bu 
müşteriler geldiği zaman otel ta -
mamyile tenha bulunuyordu. Hat
ta, birkaç gün evel müıterilerden 
fazla para almalarından dolayı 

garı.onlar da çıkarılmıştı. Saat 
beş buçuk sıralarında otelin üst 

katından işitilen .silah seslerine 
otelci koşmuı ve Arif Beyi ayak -
ta bulmuştur. Mehlika Hanını da 

odanın ortasında kanlar içinde 
yerde yatar bir halde bulunmuş • 
tur. Birdenbire şaşıran ve korkan 
otel sahibine Aarif Bey sükunetle 
ve soğuk kanlılıkla: 

- Telefonunuz nerede? .• 

Demiıtir ve elindeki rövelveri 
yere atarak otelci ile beraber tele
fona inmişlerdir. Arif Bey telefon· 

la Büyükdere merkezine cinayeti· 
ni .bildirmit ve memurları bekledi
ğini söylemiştir. 

C~nayette~ sonra .. 

Arif Bey memurlar gelinciye 
kadar, kaçmak teşebbüsünde bu
lunmamış dalgın fakat sakin bir 
halde salonda beklemiştir. 

Hadise mahalline derhal yeti -
fen Büyükdere merkezi memur • 
larına silahını teslim etmiş ve: 

- Kendimi de öldürecektim, 
fakat :'Hahım bozuldu. Size tes • 
lim oluyorum. 

Bundan sonra ya§amakla hiç a· 
lış verişim kalmadı. Ne isterseniz 
yapınız. 

Demiş ve memurlara sigara ik
ram etmiştir. 

Polis hemen telefonla müdde -
iumumiliği ve zabıta doktorunu 
vakadan haberdar etmiştir. 

Katil ne diyor ? 

Maarif Vekilimiz Reşit Galip 1 masını ve nasıl olsa yerinden oynı· 
Bey dün darülfünuna gelmemiştir. yacak olan huku fakültesinin Zey· 
Kendilerinin, görüşmek istiyenleri nep Hanım konağına götürülme • 
kabul edeceği öğrenildiğinden bir si daha muvafık olacağını ileriye 
çok zevat öğleden sonra Darülfü - sürmüştür . 

nuna gelmişlerdi. Fakat bu teklife hukuk fakültesi 
Fakat vekil beyin gelemiyece • itiraz etmiş ve hukuk fakültesinin 

ği tahakkuk edince bekliyenlere birinci smıf ında 700-800 taleb 
vaziyet bildirilmiştir. Vekil Beyin diğer sınıflarında da üçer dörde~ 
bugün Darülfünuna gelerek kendi- yüz talebe bulunması dolayısile 
siyle görüşmek istiyenleri kabul bu talebenin fen f akültesile birlik· 
etmesi ve ıslahat komisyonun iç-
timaına riyaset et.mesi muhtemel -
dir .. 

Taşınma işlerinde yeni 
kararlar 

Fakültelerin tatınma ve yerleş· 
me işlerinde yeniden bazı değiş -
meler olmuştur. Malum olduğu Ü· 

zere tıp fakültesile fen fakültesi • 
nin şimdiki Darülfünun binasında 
yarı yarıya yerleştirilmeleri, ede -
biyat ve hukuk fakültelerinin de 
şimdi fen fakültesinin bulunduğu 
Zeynep Hanım binasına taşınma • 
ları kararJaıtırılmıştı. 

Son verilen karara göre Tıp fa
kültesi Darülfünun binasının bi -
rinci ve ikinci katlarına yerleştiri
lecek, ikinci katta bulunan hukuk 
fakültesi ise üçüncü kata çıkarıla
caktır. 

Üçüncü kattaki edebiyat fakül
tesine gelince bu fakülte Zeynep 
Hanım binasının üst katına götü· 
rülecek ,fen fakültesi ise yerinde 
kalacaktır. Bu suretle hukuk fa • 
kültesiy)e, fen fakültelerinin ta tın· 
ma masraflarında tasarruf edil -
miş olacaktır. 

Buna mukabil, edebiyat fakülte· 
si bazı teşebbüsatta bulunarak e -
debiyat fakültesinin yerinde kal -

Amerikada sanayii 
canlandırma 

Vaşington 18 (A.A.) - M. 
Hugh Yohsen "sanayii canlandır -
ma,, ofisinde yaptığı beyanatta 

le Zeynep Hanım konağında kala 
cak olan P. C. N. sınıfı talebesinin 
bir arada ayni konferans aalunu
da ders almasının maddeten müm 

kün olmadığını ve Zeynep Hanım 
binasında 300-400 talebe alabi • 
lecek dershaneler yapılması inı • 
kansız olduğunu bildimıiıtir. 

Esasen karar verilmiş ve hukuk 
fakültesinin noktai nazarı da va • 
rit telakki edilmiş bulunduğundan 
edebiyat fakültesi tarafından ya -
pılan teşebbüsün semeresiz kala • 
cağı tahmin edilmektedir. 

ihaCe edilen yapalar 

Dün teşrih enstitüsü binasınm 
ihale edildiğini yazmıttrk. Öğren· 
diğimize göre Cerrahpaşa hasta _ 
hanesinde yaptırılacak poliklinik 
ile amfi pavyonu da (68) bin li • 
raya ihale olunmustur . . 

Hukuk fakültesinde 
imtihanlar 

Muslihittin Adil Beyin hukuku 
idare kongresine ittirak etmek ü • 
zere Viyanaya gitmesi dolayııile 
hukuku idare imtihanı tehir olun • 
mutlu. Muslihittin Adil Bey Viya
nadan döndüğü için imtihanlara 
dün başlanmıştır. 

Moskovadaki macı 

kaybettik 
(Ba' tarafı l inci 1ayıfada) 

ne geçen fırsatları 
çalışma şartlarının azaltılmasını . . k l 
ve amele ücretlerinin çoğaltılması •:m ço ça lf ıyorlarsa da semereli 

kaçırmamak 

nı şart koıan mukavelelerin bütün 1 hır oyun ~ıkaramıyorlar. Buna 
sana't şubelerinde hemen tatbiki - mukabil Ruslar canlarını ditleri • 
ne geçilmesi lehinde yarın (milli ne takarak gol çıkarmak azmiyle 
bir mücadele) ye başlıyacağını bil oynuyorlar. Bu devrede de dört 

dirmittir • sayı yaparak maçı 2 - 7 gibi bü· 
Çocukları çalıştırma usullerin • yük bir farkla kazanıyorlar. 

de her tarafta kaldırılması derpiş 
edildiği söylenmektedir. 

İngilterenin hava 

manevraları 
Londra, 18 (A.A.) - Havama· 

nevraları ruyet şeraitinin çok fena 

olmasına rağmen dün akıam baş· 
la.mııtır.. 

Bu manevralara bet bin kişi işti
rak etmektedir. 

Revaş maçı 30 temmuzda ge • 

ne Mo:;kovada Dinamo ıtadında 
yapılacaktır. 

Fransa - İtaly4 
Roma, 18 (A.A.) - Hariciye 

müsteşarı M. Suriç M. Dö Jouve

neple İtalya hükUmetinin verdiği 
Saints Mourice et Lazare niıanının 

birinci rütbesini mumaileyhe hü • 

kumet namına tevdi etmiştir. 

Mehlika Hanım göğsünden al • 
dığı üç kurşun yarasiyle derhal öl
müştür. Katil; dokuz aydanberi 
Mehlika Hanımla seviştiklerini ve 
evlenmek hususundaki teklifinin 
reddedilerek Mehlika Hanımın 
başka birisiyle evlenmeğe teşeb -
büs etmesine tahammül edemedi -
ğini ve Mehlike Hanımın, bu nişan 

M. Rozvelt'in bir nutku }anmanın kendi aşklarına mani o-~tı 'ııt"t, eraber telkrar ikinci 
' ~d, S l'apınak imkansızlığı 

),.. 'lih Paris, 18 (A.A.) - 1933 yılı - lamıyacağını bir müddet sonra Nevyork, 18 (A.A.) - M. Roo-
nın ilk altı ayında Fransanın it - belki zamanın kendi lehlerine bir I aevelt dün akşam radyoda söyle· 
halatı geçen senenin ayni devre - ' amil doğuracağını söyliyerek ken- diği bir nut~a demiştir ki: "Bir 
sin.e nazaran 130 milyon noksan disiyle ·beraber kaçmalarına rıza çok Amerikalılar bir yorgunlukla 
olarak, 15 milyar 105 milyondan göstermediğini ve bu seıbeple•elin· çok para kazanmak peşinde koşu
ibarel bulunmuştur. den kaçmak üzere olan sevgilisi - yorlar. Halbuki herkes fU haki· 

Suriye gazeteleri 
Şam - Bütün gazete sahipleri· 

ne gönderilen bir tebliğ ile, tim • 
diye kadar 250 lira depozito akçe· 

si yatırmıyan siyasi gazete ve mec
mualarıın derhal depozitoyu mal 
sandıklarına yatırmaları, akıi tak
dirde gazete ve mecmualarınm 
çıkması menedileceği tekiden bil. 
dirilmiıtir. 

""'"''.. Efendi ancak 
'"' gb~ fırsat bulabiliyor, 

o ıl b·· .. 
"' ':Ye bi ~~un kuvetiyle 
d 'i eğ htık olan Mısırlı 
,~İt ... erı Rıza Beyin yalı-
• 1) .. , .. rrı ki ~-ı 
ı 0~ '>t, Ç a IK ı kapısına 

, )ot it· arpış o kadar tid -
1 ti ı, IJc 
~ ıtı apının sol tara • 

\re Yekpare taıtan ya· 

İhracat ise gene geçen senenin nin bu vaziyeti kartısında yaşa • kati bilmelidir ki, emniyet ve 
ayni devresine nispetle bir milyar , manın lüzumsuzluğuna kani ola - memnuniyet verici bir mükafat an 
103 milyon nokaan olarak 8 mil - ı· rak bu teessürle cinayeti irtikap cak namuslu bir çalıımadan do -
yar 976 milyonu bulmuştur. ettiğini söylemiştir. ğar.,, 
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Nusolini ile Hitler 
ı 

• • 1 • : • 
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iki diktatörün karşı 
karşıya bir mukayeseSi 

·11nll" 

UCUZLUK Satınalma KomiS)'OOU ı 
........................................... dv 
M.M.V.SA.AL.KOMi~ 

TEMI.ZLJ• K Hava ihtiyacı için pazar 
1 

siz tedris malzemesi alı;; p 
•• Pazarlığı l-Ağustos-9 tJ' SUR' AT günü saat JO dadır. tste er 

Bir Alman nazırına göre iki idare ara-
sındaki farklar, muhaliflerin imhası 

şartnameyi görmek üzere h P, 

VA K 1 T 
ve pazarlığa girmek için ° ~· 
vaktinden evvel Ankarad~;fı 
V. SA. AL. KOM. nuna ~} 

Propaganda vekili Dr. Goebb: 
p1.s uzun bir nutuk söylemiş ve bu· 
putkunk:la bilhassa Mu~olini ve fa' 
§İzınden bahsederek bugünkü fa _. 
şist ttalya iw yannki Almanya a
~·ası~da mukayeseler yapmıştır: 
Dr. Gocbbels uzun nutkunun yazı 
yerlerinde aynen şöyle diyor: 

Mu9SOlini faşizme yalmz veçhe 
vermekle kalmamrş, onuu bütün 
tetkilat ve teferrüatmı da bizzat 
kurmu§ ve idare etmiştir. Musso -
!ininin müthiş bir ira.·denin timS'ali 
olduğuna şüphe yoktur. halyan 
vatanında Marksizmi tam mana -
sile ıkökün'den söküp atan; ve dün
ya liberalizmine karşı en canh 
]Protesto olarak faşizmi yarntan o· 
dur. Ben ltalyada faşizm ve Al -
manyada nasy.onal sosyalizm ismi 
ni verdiğimiz milliyet cereyanı -
nm yavaş yavaş !bütün Avrupayı 

lkaplıyacağına eminim. Bu itibar -
la diyebilirim ki; faşistlerin Ro -
maya yürüdükleri gün, liberal de· 
mokratik idare tarzının yıkılıp ye
rini yepyeni bir sisteme bıraktığı 
devrin başlangıcıdır. Fakat faşizm 
yalnız liberalizme değil pasifizme 
de C:lüşınandır. Ve asıl şayanı hay
ret olan ciheti de şu ki, faşizm an
tiparifist olmasına rağmen sulhü~ 
en büyük bekçisi vazifesini görü -
yor. Zaten ben nasyonalizm ~as -
Iarı üstüne ~urulacak bir Avrupa
nm dün'kü ve bugünkü liberal Av
rupadan daha iyi sulhü koruyabi
leceğine kaniim, çünkü nasyona • 
listler dünyanın her tarafında ay· 
ni yüksek imanı taşıyan. insanlar
dır. Onlar !kendi milletlerinin şere
fini ikorumasmı ne kadar iyi !bilir
lerse diğer milletlerin hia ve §eref
lerine hürmet etmesini de <> kadar 
bilirlt!r. 

1talyada Mussolini hakimiyeti 
eline alı~en gerek kendi milleti 
ve gerek bütün bir cihan karşısın· 
da büyük bir mes'uliyet yükleni -
yord~ Bu mes'uliyetin derecesini 
hakikiyle idrak etmiş olan fatist 
fır:kaaı liberal demokrasinin sahte 
(insaniyet ideali) ni kökünden sö· 
kerek yeı-ine mertlik ve kahraman 
lık idealini koydu. 1914 senesinde 
Avrupanın felakete atılmasına en 
büyük sebep denilebilir ki, her 
yerde hakimiyetin ihtiyarlar elin -
de !kalmış olmasıdır, bugünkü fa -
şist Jtalya sağlam ve bil'gili eller· 
le mücehhez olduğu için süratle 
saadet ve terakkiye doğru yürü -
yor. Mussolininin halyadak'i nü -
fuzu Sezardan da kuvvetlidir. 1-
talyan gençlik ve iradesinin sıkıl • 
mış 'bir yumruğu mesabesindedir 
Onun dayandığı fırka idarei mas
la:hatla vakit geçirecek cinsten de
ğildir. Onun için faşistler diğer 
f ır!kafarla uzla,mayı değil sert ve 
'daimi darbelerle muhaliflerini ye· 
re sermeyi dü;unmüşlerdir. 

Yeni bir rejimin muvaffak ol • 
ması için llıalka dayanması şarttır. 
Halka dayanabilmesi için de hal -
km siyasetini gütmesi lazımdır. 
Faşist hükumeti.merkezde oturup 
uzaktan memleket idare eden mah 
dut bir tabakanın kurduğu bir hü· 
kWaet deiildir. O bütün milletin 
.mtuna girmif bir ideali temsil edi 
yor. Orada hükumetin Oa§buğu fa: 
şist fırkasının ve dolayısiyle bütlin 

memleket meflrurecilerinin de baş leri. ~ (~17~)' ( ~ 
buğu faşist fırkasının ve dolayı • y u R DU İzmir Mst. Mv. SA. AL· 
siyle bütün memleket mcfküreci- dan: 

lerinin de başbuğu demektir. Fa· 1.594.000 kilo odun k~~ 
şizm İtalyayı baştan aşağı sarmış Ja münakasaya konmuıtur· .. 
ve gençliğin kalbine saplanmış bu • 7 ağustos 933 pazartesi giitl0 

lunur.or. Bu gen~lik faşizmden K 1 T A p 16 dadır. isteklilerin ıa~ 
'başka bir iman bilmeden yetişen· : görmek üzere her gün ve ıtl 
lerle günden güne büyüyor. Bu - saya girmek için 0 gün ~e 
gün Almanyada doğan inkılap da K 1 S M 1 den evel teklif ve teminat 
ayni yolun yolcusudur. Faşizm gi-· lst. ikinci icra memurluğundan: lariyle lzmirde Mst. Mv. 5,. 
bi onun da yegane taptığı kitap es- Fatma Zehra Hanım, Mehmet Kom. nuna müracaatları. _..f1 
ki tarihinin şanlı sayfalarıdır. Nail ve Mehmet Necmettin Beyle· ç A L } Ş M J Y A (3159) (JY 

Gal"bi Avrup·a, ltalyada münev· rin aleyhinize Beyoğlu birinci sulh 
hukuk mahkemesinden istihsal ve A D • :ıı: .y. ~ 

ver tabakanın faşistliğe karşı la· temyizi dava edilmemesi hasebile B A Ş L J lzmir 'Mst. Mv. SA. AL· 
kayt olduğu kanaatindedir. Hal- kesbi kat'iyet eden ve berayı infaz dan: ( 
lbuki bu iddia çok yanlıştır. Fa • dairemize tevdi kılınan 24 2 929 Kitap, Mecmua, Defter, 2.004.500 kilo odun kaı>Sl'lı' 
şizmin çelik çemberine girmekten tarih ve . 928 - 2773 No. lı hükmü Makbuzlarınızı ve Tabı la münakasaya konmuştur. " 
Çekinen kosmopolit münevverlik ilamın müddei mumaileyhimanm .. .,ı.ı 

murisleri müteveffa Hasan Tahsin 7 ağustos 933 pazartesi g&.1 
çoktan çürüyüp gitmiştir. Bugün· Efendinin mukaddema tarafınız • işlerine Ait bütün iste- 17 dedir. isteklilerin şa 
kü ltalyanm en bariz vasfı, inşaat- dnn tedeyyün eylediği (279) iki görmek üzere her gün ve ._ 
te gösterilen cesaret ve yüksek ha· yiiz yet.:niş dokuz lira bedel muka· ğinizi Vakıt Yurdu Ki- kasaya girmek için o gün "' 
miyettir. inkılapların yalnız ka - bilinde namınıza vefaen ferağ edi· tap kısmına veriniz.. tinden evel teklif ve t 

1 nun ve tarik kitaplariyle değil, yı· len Beyoğlunda Katip Mustafa mektuplariyle lzmirde ~~ı~ 
kılmaz ve yıpranmaz granitlerden mahallesinde Baltacı cıkmazınm Basılıştaki nefaset Sa. Al. Kom. nuna mürac••V" 
yükselen muazzam eserlerle ebe. eski 29. 27 yeni 35, 33 n~maralarla { 

murakkam iki bap hanenin bedeli } b (3158)~ 
dileşeceğine inanan biz Almanlar ferağı olan meblağı mezbur tama· Ve UCUZ UğU İr i 
da ayni şeyi yapacağız. men murisleri tarafından tediye İst. Dördüncü ic.ra dairef' 

Matbuabn susturulması edildiği halde fekki ferağ edilme· yerde bulamazsınız Tamamına bin iki yü:ı. 1~ 
• ltalyada matbuat yeni kanun. mesine mebni münaziünfih hane met takdir edilen Kadıkof ~ 

üzerindeki ferağı vakiin fekki te - manağa mnhallesinin Uzo1' Jıt 
larla büyük bir inzıbat altına alın - ka d N 1 h P karrür etmiş ve her.mucibi hükmü ıo ğın a 192 o. u a ~& ,1. 
mı§ bulunuyor. Biz de Almanya· ilam bu husust tanzim ve berayı nin tama?1ile ve gene ~aıı>;f. 
da matbuatın hak ve vazifelerini tebliğ tarafınıza gönderilen icra Kadıköy birinci sulh hukuk ha- altı yüz hra kıymet takdır 
tayin edecek kanunları yakında ku emri ikametv.nhı hazıramzm meç kimliğinden: ayni mahalde ve Mustaf• tf. 
racağız. Çünli:ü hüklimetin de • huHycti hasebiyle tebli~atı muhta· lstanbulda Fenerde Kapı cad • sokağında 26 No. lı arsaıı•" ~ 
ruhte ettiği mesuliyeti matbuatı da zivcnin bir ay müddetle ilanen desinde 71 numarada sakin iken mı açık a~tırmaya vaz'ed~~ 
iştirak ettirmek en büyük emeli- tebli t!ine karar verilmiş olmakla halen ikametgahı meçhul Yani lup 1-8-933 tarihinde d 

müddeti muayvenei mcz?rure zar· Parosi Efendi zevcesi Madam Des meleri divanhaneye talik ~·f 
mizdir, gazete çıkarmak hah~mı fında 933-729 dosya No. sı ile 21-8-933 tarihine müs1J"~ pina Mameliye: Avram oğulların - 6 L 
alan her vatandaş, millet ve l1ü - icranın geri bırakılmasını muta - dan Ağa.pi oğiu Apustıol Efendi zartesi günü sant 14 ten 1 '/ 
kumete !karşı bir ç.ok vazifeleri de zammın tetkik merciindcn veya ta:afından aleyhinizde ikame e _ dar latanbuJ dördüncü icr".., 
.sırtına almış demektir. Vatandaş- temyiz veya iadei mahkeme yolu dilen Kadıköyünde Caferağa ma. sinde satılacaktır. ArtırIJJ3'1j 
larm sthhati eline teslim edilecek ile ait olduğu mahkemeden bir ka· hallesinin Mühürdar caddesinde rak için ~;.i:dE> yedi buçuk ttf 
ıbir doktoru imtihan etmek hükii - rar getirmediğiniz takdirde mez· kain eski 1 yeni 3 numaralı dük - akc~si alınır. Müterakim ~e~f 

kur müddetin hitamında berveçhi lediye vakıf icaresi mü~te 
.met. k d t b"· b" hakk · kanın izalei ıtuyuu hakkındaki da· ın ne a ar a 11 ır 1 ıse; talep ve hükmü cebri icrn suretile :ı- ittir. Artt1rma bedeli n:ııl. 

1 k t. k dd t ·· · vada ı'la" nen vaki tebligw ata ragwmen k 1 d " 40em e e ın mu a era 1 uzerın · ifnii muameleye ipti dar kılınaca - ıyme c ·inin yüz e yetııı." 
de kalem yürütecek ve yanlış dü - ~ı malfununuz oLmak ve olbaptaki muayyen günde mahkemeye gel • bulduğu takdirde ihaleler• ıı 
•lündüğü zaman halkı delalet ve icra emrinin tebliği makamına ka· me.-neniz hasebiyle hakkınızda gı· Aksi halde en son arttıratıl 
,fesada sevkedebilecek bir in.sanı im bulunmak üzere ilanen tebliği yap kararı varilmiş ve müddeinin hütleri baki kalmak üzere ~ 

k f. ı (7958) teşrihi dava etmesi üzerine ve ta· be ·· d h t d"t evf denemek ve kontrol etmek de o ı-e_y__;ıy_e_t_o_u_n_u_r. ___ -:--:--:-- on § gun a a em ' Jİ 
Beyogwlu u··çu··ncu·· sulh hukuk ha·. pu kaydi celbolunmuş ve müşam S--,9-933 tarihine miifl' 

kadar, ve hatta ondan da büyük - b"ll "f k b"I' .. _, __ • l w ıJ l{imliğinden: ı teşı a ı ı U!Aalm o m ıgı günü muayyen .saaU!! JJl • 
bir hak ve vazifesidir. Bunu söy- Dairemizin 932_ 1952 l'Jo. lı anlatılmı§ ve dava hüküm derece• kıymetlerinin yüzde yetııııf ıt 
Iemekle serbest düşünmenin me - dosyası altmda Jozef f skenn'Zi E _ sine gelmiş olduğundan ve İ§bu bulduğu takdirde en soJ1 ~ııı; 
nedilmesi lazımdır demek istemi. fendi tarafından Artin Babayan , cari muameleden bahsile ilanen ihaleleri yapılacaktır. )31Jşf' 
yoruz. Y almz milletin hayati me· F ortüne Hanım; Leon Efendi ve gıyap kararı tebliği 'karargir bu • takdirde ihaleden sarfırı•ı ~ 
-selelerinde halkın bir tek dimağ Oskar Efendi aleyhine ikame olu· lunduğundnn tarihi ilandan itiba - cektir. 2004 No. h icra ~1:',ıt 

"b" h' d b k l nan bı"r "ızaleı" şuyu davası münase· ren yirmi gün içinde itirazla yev· 126 ıncı maddesine tevfı .:ı·~ef:' 
gı ı mütte ıt üşünüp ir tek a p · h k ı 6-e IAI 933 ı h"b ı akl ı ·ı cı 111 

betiyle mü<ldeialeyhlerden Oskar mı mu a eme 0 an Y u - te' sa 1 i a ac 1 ar 1 e I<' 
gibi sızlamasını İstiyor ve bütün Efendiye yapılan muameleli giyap tairihine müsadif çarşamba günü kadarların ve irtifak h•l<1 ~~ ımilietin dü::ünce tarzlarını birleı.:~ • saat 14 te mahkemede hazır bulun- !erinin dahi gayri men'k&.1 "~ 

~ kararının hini tebliğinde muma· ·te '" 
•tirmeğe çatışmak hükumetin mu - ilevhin ikametgahı mechul olduğu manız ve gıyp masrafım mahke • deki haklarım ve huds.ı~'t-11~' 
kaddes vazifesi olduğu kanaatin _ l l l . l k meye tevdi etmeniz ve yirmi gün masrafa dair olan i o'.• .:41 

an a~ı makla kanc isıne yapı aca içinde itiraz etmezseniz ve gıyap rakı müsbitelerile virın1 g~:, 
de bulunuyoruz. Her ne pahası - tcl,li<Yatın ilanen ve yirmi r>:ün fa. Jefl f. 
na oluraa olsun biz bl!nu tenıine sıla ile icrasına karar verilmiş ve masrafını mahkeme veznesine İcra dairesine bildirme 13pıJ tevdi eylemezseniz muhakemeye dır. Aksi halde hakları f 
ıçalışacak ve bu yolda şu veya bu ~"hakeme ~ünü olarak 30-9- kabul olunmıyacağınız ve hasmın lerile sabit olmadıkça ·~tJ IC'I~ 
·vatandaşın zarar görebilmesinden 933 saat lQ a tayin edilmiş olmak· dermeyan eylediği vakıaları ik _ nin paylatı•nasından harıÇtııJ 
de ürkmiyeceğiz. Çünkü yagemiz h Q<ıkar Efendinin 5 gün zarfın - rar ve kabul etmiş adolunacağınız İnbu maddei kanuniye sc;1ıtt' 
§U veya bu ıahsm •aadeti değil d n itiraz ctmedi!!i h vcyabylcvmi hususu H. U. M. kanununun 402; r.öre hareket etmeleri ..;e )e~~ 

muhakem .. .de bizzn+ rızır u un • dd 1 )t\ maıu·mat nlmak istiye~.rı· ..ı ·Alman milletinin ve mübarek Al - 1 d_J k b" k"I 404; 405. 408 inci ma c eri hü - "" ., 111 
m:ıc ı{tı veva musa na ır ve ı l l h bl" k 830 d~sya No .. aile ıneıı>.1,1 ( 1 

man vatanının saadet ve yük$elfr:ıi. ·· ... .:ıe··med" w. t"'kd,·rde clav .. hu·· 'üm eri i tar ve te ığ ma amma 1·• .... ' 
":ı rro -... 1r. 1 0 

' '"' - k · ı k 1 A k ze müracaatları ilan o ~·· 
di.r lsüm dcrPccs"ne ,..,,lmis oldu~un • a1m o mn üzere mezt~ur anu· 

nun mevaddı mahsusasJ mu-::ibince "'11< 
12 senelik fırka hayati dan gıyabında ittihazı karar oluna k f' .1• 1 ( ) Ftih sulh 3 u"ncü hu ~ ey ıyet ı an o unur. 5649 
Faşizm bugün bizden on sene ..... :-. r·•Qm'?feJ; 1Yiyan ker"rı tcb - liğinden: . e '-

önde bulunuyor. Fakat on iki se· liği makamına k'1im olmak üzere i 
1933 

Müddei Cemalettıı> ~~ 
nelik fırka hayatımızda biz bircok ı.;,, ,.,Jı .... ,,r_ f !)<;c;c;) nin müddeialeyha karı•'i ~ı 
şeyleri dnha hükumeti eleğcçi~e- olması icin lüzumlu iki şart. Diğer Almanag"' ı Mustafa paşada Gülaıııılıd il. 
..cf en yaptık. Buna rağmen devlet f ırkalnrla uzlatıp i~in bir ortasını si 9 numaralı hanede Jlltei~ 11_ 

tice Muzaffer Han~ " d'~ 
otorite!liyle fuka otoritesini kay - bulmağn çalışmak boştur! Bu • lstanbul matbuat cen1iyeti hğı sulh teşebbüsu ıııel'~· 
naıtırmak hususunda ltalya · biz· günkü Avrupadn lıükfunetler çok tarafından tertip edilmiştir müddeialeyhanm İ~8 !,ıd :J 
den çc& ileride bulunuyor. lşte yavaş•ve ihtiyatlı iş görüyorlar. Her Mtapçıda bulunur meçhul olduğu an ak tı1'~ 
biz bilhaıısa bu noktada onlrı.rı ye· inkılapçılar daha fazla cesaret ---------------•muhakeme günü olar" JO JI 
tİ§meğe çalışacağız. Mevhum teh göstenneğe ve eski itiyatların pas· arzu ve iradesi bir tek mihrak nan 12-8-933 ,saat dıJ1 r. 

k I d k d ak d 1 1 f kemede hazır bulunma ·ıe'e 
li e er en çe inme en m sa a ı zincirlerini kırarak sürat e yürü· etra ında toplanmalıdır. işte Al • d b k "'er• ,> 
kuvvetle .. arlımak Ve Su··ratle l" gör. meg~ e me.,.,1.urdurlar. Fırkacılık b ·· b · d e gıya mda arar olıı' 

1' .. ·o manya "'atanı ugun u yem ev- li• mnkr."'nına kaim 
mek ..•. işte inkılapların muvaffak fikri ortadan kalkmalı; milletin rin başlangıcına giriyor. ilan olunur.. (7951) 






