
''V·ıı-
.. 1 a Rambra,, 

t. ~nıbra k' . 
oır 4rııa ,, es ı tarıhte büyük 

- l~bu)dVUt kıralının ismi imi§. 
"ap bi ' Arnavut milletine men
bı- r zat S d' dıiı L. ua ıye taraf mda yap-
k~ '- uır köık b . . . ·~"Uıı .. . e u ısmı vermıf. 
di)e UZerıne "Villa Rambra 

Y'zdır- " ..... ,. 
taer bu k .. k 
Ptlıy . 0 t herhangi bir Av· 

iJQ h' a k'ıt olsaydı ihtimalki bu 
lıııe~· ınııenin dikkatini cel • 
her· !: F aka.t Türklerin öte • 

ı &end'l . d llıilJe 1 erın en saydıkları 
dllı bte mensup bir fert tara • 

• llalf olu 1-rzda bir hareket ya -
ıeııçı ~aaı Suadiye muhitinde

br erı mütee11ir etmif. "Villa 
a,, aah·b· ko k" 1 ıne mektup yaza -

· İıte!· ~nün İsmini degiıtirmesi
İ)et 11 er. Fakat bu zat ehem
,.. . \'ermerniı. 

Gece limanda 
·············-··················· 

Çarpışma 
Gülcemale bindiren bir 
vapur su almıya başladı; 
Kız kulesine oturdu 

J 
( 

~lib, . 1-r oJm muhtelif tekillerde ih • Zaran az olan G81cemal 

lf. Ce Uf •• Gene aldırıt etme - Evelki gece limanda iki vapu • 
hi1et llçlerın tee11ürü bu defa run biribirine bindirmesiyle neti
''•d \'(e heyecan tekli almı§. 1 

celenen br kaza olmu•tur ' ' v·ı1 ~ · llcere 1 a Rambra) nın bazı Limanda bulunan (Ebuıalah) 
li . C.mları kırılmıf. ismindeki kereıte yüklü vapur ge-
'dıae"· · · · 1 · d · l k l' d h ~ ,.; 1 •tıtınce müteeaair ol- ce eyın emır a ara ıman an a· 
~ i bil ~eiildir. Bu teeaaü- reket etmit ."':e Marmaraya doğru 
~ le böyle bir hadiıe vuku açılırken Gulcemal vapuruna bat 

' ~d~lnıaıından ziyade her va• taraftan bindirmittir Gülcemal 
l'\l ılerini kardet ıaydığımız büyük haıara uğramamıf, fakat 

~)' t milletinden birinin henüz kereste vapurunun baı taraftan ıu 
Qı.::ki bu hiaaiyatı anlıyama· keıimi yukarııındaki ıaçları par • 

t., 1111 ıörmemizdendir. çalanmıt ve ıu almağa baılamıt • 

~ ~Ranıbra) Arnavutlar tır. 
~ ~ ··k Bu vaziyet kar!tsında kaptan Yu bir iıim olabilir. 

~ ~- ~illtyetÇUeri bu ume tak- da ıemlyi Kızkuleai •klarında 
UJi --~İnde hürmet etmekle çok iyi idare edememiı ve Kıiku

~ di ?ti ~U ~azife yapabilir. Fakat lesine bindirerek demirlemittir. 
, oı...ı_ lı1etlerine bu kadar bağ· insanca zayihat yoktur. Gülce-

M l'rıı L 'f 1 mal vapurunun zararı çok değil-
• 'l l'iİtlt. uu vazı e erini Cümhg. 

de cfe.ıı:· •Jeıinin toprakları üze • dir. 
.. , ,:nl, Arnavutluğa giderek Liman komiıyonu yarın topla· 
li ı._ ~Pm l narak vapurun vaziyetini ne ıuret-
~d· ' arı li.zım gelir. Çün· 
""'il 1 Qıilletı' · 1 d b le kazaya ıebebiyet verdiğini tah· 
"<ll I n ı ıeven er en at· 

i klelli~ erin hislerine hürmet kik edecektir. 

l'İitlcl .kaldı ki Arnavutlar gi- --.---------
td~ ~r·11 her vakit kendilerini V ekıller Heyetinin 

i:ı oı,111:~~k~arı bir millete men- d k 
e ~lcı ~çın bu hürmet fazla - Ün Ü toplantısı 
l'utk·enır · Bu noktai nazar • 

lt... 'Yed .... ~dlıl e ?~uran bir Arnavut 
Ilı._ '-'ill~U~ıtındeki Türk genç. 
'•t al hıılerine karşı lakayt 

~? "etece~a·~ hakikaten in.sana 
bır hadiıe değil mi -

Balkanlarda yeni ziyaretler 
Sofyada ve Ankarada komşu dev

·1 etler ricali buluşacaklar 
Bükref, 19 (Hu 

ıuıi) - Önü -
müzdeki te§rini -
evelde vaki olan 

davet üzerine 
Y oldat Litvinof • 

la, Titüleıko 
Ankarayı ziyaret 

edecektir. Bu 

münasebetle Tür 

kiye ile Romanya Ro•-~ Haridye 

araıında doıt· aamn •· 'lltUuko • 
luk ve hakemlik miıakı aktoluna· 
caktır. Türkiye, Yuıoalavya ile 
de böyle bir misak akdini müza • 
kere edecektir. Türkiye küçük iti. 
lif devletleriyle böyle bir miıak 
akdi fikrinde değildir. 

Sofya, 19 (Huıusi) - Bulgar 
matbuat müdüriyeti fU tebliği ne§• 
retmiıtir: 

Önümüzdeki eylGlde komtu ı 
devletler ricalinin Sofyayı ziyaret Ru• Hariciye koml•erl K. Lltvlaof 

edecekleri yazılmıttır. Vakıa bu ziyaretler mevzuubahis iıe de he-

nüz tarhleri teı • 
bit edilmemittir. 
Baıvekil M. Mu -
ıanof, bu ziya • 
retlerin yapılaca
ğını beyan etmit 
iıe de tarihini 
aöylememiıtir. Si 
yaıi bir memba
dan vuku bulan 
iıtih ha ratı mıza 

BDlgu BAfveklll göre Bulgar hü • 
M. Muıavof kiimetine muh-

telif tarihlerde ismet Pa • 
ta ile Romanya hariciye nazırı M. 
Titüleıkonun Sofyayı ziyaret ede· 
cekleri haber verilmiıtir. Bulgar 
hükumeti ziyaret tarihlerinin teıbi 
tini bekliyor. Maamafih lımet 

Paıanın teırinievelde Sofyayı zi • 
yaret edeceği biraz sonra da M. Ti· 
tüleskonun geleceği zannedilmek • 

tedir. Bu ziyaretlerden maksat, 
Bulgaristanla müteaddit misaklar 
aktedilecektir • 

Otel odasından tevkif an eye .. 
Katil : "Tatlı başladı, acı bitti!,, diyor 
Genç kızla nasıl haşhaşa çekiştiklerini anlatıyor: "Taban

cam patlamadı, patlasaydı ben de kurtulacaktım,, 

(Devamı J lncl 8a1Jfada) 



"Villa Rambra,, 
JJaşnıakaleden Devam 

Kabul ediyoruz ki köşküne (Vil
la Rambra) ismini koyan zat her 
kim ise bunu Türklere karşı hür
metsizlik olsun diye yapmış değil
dir. Fakat mademki bu isim o za-
tın muhitinde bir teessür ve heye
can hasıl etmiştir ve mademki bu 
teessür ve heyecan kendisine muh
telif yollardan bildirilmiştir. Artık 
bundan sonrası için ayni tarzı ha -
rekette ısrar etmenin manası ne
dir? 

Tekrar edelim ki Türkler hiç 
bir vakit Arnavutları kendilerin -
den ayrı saymamı,lardır. O ka -
dar ki Arnavut oldukları halde im
paratorluğun inkırazından sonra 
Türkiyede kalmış olanlar bugün 
bile yalnız resmen değil, hissen 
bile Türk muamelesi görmektedir. 
Suadiyedeki köşküne (Villa Ram
bra) ismini koyan zat herkesten da. 
ha ziyade bu hakikati takdir ede -
cek vaziyette iken acaba nasıl ol -
mut ta Türk komşularının ve kar
de§lerinin milli hisleri kırılmış ol -
duğunu anladıktan sonra gene yal
Dl§ hareketini ıslah etmemiştir? 

Hepimiz sevdiklerimizden ve 
kendilerine hürmet ettiklerimiz -
den birşey beleriz.Bu . beklediğimiz 
şey gösterdiğimiz sevgiye, saygıya 
karşı ayni şekilde karşılık görmek
tir. Bu karşılık görülmeyince çok 
defa sevgi ve hürmet hiasi istemi
yerek teessür ve infiale döner. Biz 
öyle anlıyoruz ki Suadiye gençle
ri tarafından (Villa Rambra) sahi. 
bine karşı yapılan muamele işte 
bu tanda bir teesaür ve infialin 
ifadesidir. 

Mehmet Asım 

ltalyan tayyareleri 
havadan dönüyor 

Şikago, 20 (A.A.) - Hareke -
tinden evel ceneral Balbô gazete
cilere !U beyanatta bulunmuştur: 

Seyahatimizde kullandığımız 
benzinden hiç bir müşkülat çek -
medik. Filomuzun 48 motörleri 

· mükemmel surette çalıştılar. Ma
kinelerimize yağ vermeğe memur 
edilmiş olan kumpanya bize çok 
iyi cinsten yağ verdi. 

Balbonun filosu Şikagodan ay
rılır ayrılmaz Jamaıca köyü kena
rına, halk, onu karfılamak üze -
re toplanmağa batlamıştı. Halkı 
intizama aokmak üzere 600 poli' 
gönderilmişti. 

Kerestelerimiz rağbette 
Muğla, 20 (A.A.) _ Vili.ydi 

mizde kereste kati yatı faaliyeti 
~aşlamıttır. Şimdiye kadar 14 
müteahhit mukavele aktetmiş ve 
daha birçok talipler de çıkmıftır. 
Bu faaliyete sebep Mısır hükii • 
metinin kerestelerimize talip olma
sıdır. Geçen sene Mısıra travers 
mü.zayedesine iştirak eden kereste 
tüccarlarımız Rusların ucuz tek -
lifleri kar§ısında çekilmişlerdi. 
Rus traversleri matluba muvafık 

olmadığı gibi dayanıklı da olma -
chğından Mııır hükumeti bizden 
k"i=eate almağa karar vermiş ve şart 
namelere Türk kerestesi olması 
meırutur diye kayıt koymuştur. 
B

,. • 
u talep vilayetimiz keresteciliği 

uzeriii:de büyük faaliyet amili ol
mUıtur. 

Avrupadaki gerginlikler 
Almanyad.a.k?nfe-yavaş yavaş kalkıyor mu 

rans reısının ·---
teşebbüsü Yugoslavya ile Italyanın, Almanya 

Berlin, 20 <A.A.) - M. Hen - ile F ransanın uzlaşması 
deraonun silahları bırakma işi için 
Fransa ile Almanya arasında doğ
rudan doğruya görüşmeler yapıl -
ması tavsiyesi hakkında, yarı res
mi Correspondance Diplomatique 
et politiuqe, şunları yazıyor: 

"Avrupa için Fransız, AJ.man 
anlaşması henüz bir ümittir. Al -
manyanın muıolininin planını hu
susi bir memnuniyetle karşılama -
sı, planın bu kadar nazik bir me

seleyi halledebilecek kadar geniş 

olmasındandır. Bununla beraber 
F ransanın Cenevredeki vaziyeti 
göz önüne alınırsa, silahları bırak 
ma meselesine bir anlcqma ile hal
li kabil olan bir Fran11z - Alman 
noktai nazar ihtilafı şeklini ver -
mek istemek tehlikeli bir hayal o
lur.,, 

Sovyetler ve 
Amerika 

Paris, 20 (A.A.) - M. Jounel, 1 Böyle bir mukarenet, hiç bir 
M. Paul Boncour ile mülakatta bu- ı devlet aleyhine müteveccih ola -
lunarak Ro.mada dörtler misakının maz, bilakis İtalya, misak kadrosu 
imzasi ve Fransa - İtalyan müna dahilinde, Fransa ile Almanya a
sebatındaki gerginliğin izalesi için rasında bir mütavassıt rolü oyna
sarfetmiş olduğu mesai ve görmüş yacaktır ki bu da cihan sulhu için 
olduğu vazife hakkında malumat mühim bir amildiı· . 
vermiştir. 

Filvaki bu misakın imzası mez
kur gerginliği mühim surette iza
le etmiştir. Anlaşıldığına göre, si 
!ahları bırakma meselesinde F ran 
sa ve İtalya noktai nazarları ara -
sında mahsüs mukarenet hasıl ol-
mu~tur. • 

O derecedeki Faşist hükumeti , 
~imdiye kadar muarız blunduğu 

kontrol prensibini kabul edecek 
gibi görünmektedir. 

Bu mülakatın sonunda M. De 
Jouvnel, Havas <ı.jansının bir mu -
habil'ine beyanatta bulunmuş ve 
bu meyanda şu sözleri söylemiştir: 

"Jtalya ile Yugoslavya arasın -
daki gerginliğin zail olmaaı müm 
kündür. Fransa ile Almanya ara
sındaki gerginliğin zail olması da 
misak, silahları bırakmaya ait müş 
terek bir mukavelena.menin imzası 
gibi bir netice verdiği takdirde 
pek mümkündür.,, 

Spekülisyon dalgası 
Ruslardan mal almak için Bu iş Amerika reisicümhurunu meşgul 

geniş bir proje d• b k ı·· d.. •• ··ı·· 
Washington, 20 (A.A.) _ Sov- e ıyor, Orsanın OntrO U UŞUDU uyor 

yet Rusyanın bugünlerde bazı Av·· 
rupa hükumetleriyle yaptığı tica
ri müzakereler Amerikada geniş 

Sovyet piyasasından hariç kalmak 
endi§eıini uyandırmıştır. 

Antorg ile Reconstruction Fi -
nance Corporation sıkı münase -
betlerini muhafaza etmektedirler. 
Görü,meler henüz müspet bir ne
ticeye varmamııtır. Yalnız, Ame
rika pamuğu satın almak için Rus
yaya verilen 5 milyonluk kredi me. 
selesi halledilmiştir. 

Sovyet Rusyanın Amerikadan 
zirai mahsuller ve bilhassa pamuk, 
şeker ve maden ile makineler ala
bilmesi için bir projeden. bahsedi -
liyor. 

Bu projeye göre birçok senele
re taksim edilecek şekilde Sovyet 

Rusyanın bir milyar dolarlık mal 

alabilmesi için geniş bir plan için 
sermaye konulacaktır. 

Vaıington, 20 - (A.A.) - M. {beş centes olarak tahdit edilmesi 
Ruzvelt doların düşmeğe başla - de vardır • 
dığı gündenberi her tarafta hüküm 
süren spekülasyon dalgası ile faz
la alakadar olmakta imiş. 
Söylendiğine göre hükumet, "Dri. 

je enflasyon,, planının muvaff akı
yetsizlikle karşılanmak tehlikesini 
göze alarak buğday ve İptidai mad 
deler borsasını kontrol etmek lü -
zumunu düşünmektedir. 

Reisicümhurun borsanın me§ru 
bir şekilde kontrol ve spekülasyo
na müsaade eden ahkamı kanuni
yenin eksikliklerini doldurmak i -
çin tetkikatta bulunduğu haber ve 
riliyor. 

Diğer taraftan, gayri munta -
zam tahavvüllerden endişe eden 
Şikago ticaret bürosu borsa kapan
dıktan sonra toplanmış, bir tnkım 
kararlar almııtır. Bu kararlar ara
sında arpa tahavüllerinin günde 

Amerikada kredi 
Vaşington, 20 (A.A.)'..:..: Hüku

met kredi teşkilatının elinde bu 

lunan bütün pamukları, ziraat na

zırı M. \Yallace'ın emrine veril -
miştir. Bu suretle M. Wallace, zira. 
ati tahdit eden ziraatçılarla imza -
lanan kor.turatları tatbik edebile-
cektir. 

Buğday ve diğer mahsullerin 
birdenbire düşmesi üzerine de -
mokrat ayandan M. Thomas hava-

yici zaruriye ziyalarını tahdit e
den bir nizamname kabul etme -

dikleri takdirde Şikago ve Nev -

york borsalarının kapattırılma11 -
nı veya hükumet kontroluna alın 

masmı istiyeceğini tehdit maka -
nında söylemiştir. 

Çivrilde zelzele 
Beş ölü on yaralı bulundu Bursa soyguncuları Samc 

suna nasıl gittiler ? Denizli, 20 (A.A.) - Dün saat 
22 de Çivril ve köylerinde fiddetli 
bir zelzele olmuş ve bir çok bina 
yıkılmış insanca da telef olmuştur. 
Şimdiye kara 5 ölü, ve 10 ağır ya
ralı tesbit edilmiştir. Zelzele faıı
larla devam etmektedir. Denizli
den Ali Bey, doktor, sıhhat memu 
ru hasta bakıcı ve imdatı sıhhi oto 
mobili bu sabah Çivrile gitmifler
dir. 

Açıkta kalanlara mesken teda -
riki yaralılara yardım yapılması 
için vilayetçe tedbir alınmıştır. 

Zelzele burada hisaedilmişse de 
bina ve insanca zayiat yoktur. 

Bu nokta tahkik edilmek icabetti, 
şerirlerin ikisi kaçaktır 

Samsunda yakalanan Buna ıoy 
guncularının bugünlerde Samsun-

dan şehrimize gönderilmeleri bek

leniyor. Bu şerirler buradan Bur

saya gönderilecekler ve muhake -

me olunacaklardır. 

pınar vapuriyle Samsuna gittikle -
rine dair haber de füpheli telakki 
edilmekte ve bu şekle ihtimal ve -

rilmemektedir. Hepsinin muhte ~ 
lif zamanlarda muhtelif suçlar 

işledikleri anlaşılan bu azgın ıe -
rirlerin ne suretle Samsuna gittik-

leri lstanbul zabıtasınca sıkı bir 
surette tahkik edilmektedir. 

M uhafızgücü bisikletçileri 
Alman propagandacıları Afyon, 20 (A.A.) -Turlarını 

Bunlardan ikisinin evelce lstan

bulda, Rizede yapılan bir şeka -

vet suçundan dolayı yakalanarak 

Rizeye gönderilirlerken yolda kaç 

tıklan, sonra tekrar yakalandık

ları yazılmıştı. Bu kaçma hadise

sinin yeni olmadığı ve iki sene e -

vel vuku bulduğu anla~ılmıştır. 

Gene bu şakilerin buradan Dumlu 

Japonya ile aramızda 
Ankara, 20 (A.A.) - Japonya 

ile aramızda mer'i bulunan modos 
vivendi 5 Ağustos 1933 tarihinden 
itibaren altı ay daha temdit edil -
miştir. 

Maericht, 20 (A.A.) "Fele - muvaffakıyetle bitiren Muhafız 
menkte,, Birisi sosyal demokrat , Gücü bisikletçileri Afyonkarahi -
dördü naayonalizm propaganadas1 sarına geldiler çe büyük tezahürat 
Y.flpaıı be§ Alman hudut haricine Ja karşılandılar. Buradan trenle 
çrkanlmıtlardır • Ankaraya gideceklerdir. 

Otel odasındaO 
tevkifhaneY~ 

ıua, tarafı 1 ıııcl ~ ~ 

dönmek icin acele edivordll· 
mcnı onu~ bu halleri b;n.~, ~ 
soğumuş gibi geldi. Bi.ittıJl il~ 
larım kopuyor sandım. l3 'Mt 
soma yegane bildiğim şe)'ı 'f 
likanın kanlar içinde y~rde ~ 
ması.. Revolveri kafama d3d 
patlamadı, Patlamış olsaY 

1 

de kurtulacaktım. Hala bfl11:ı 
rüya gibi geliyor.,, • 

Arif, evvelki gün aklı bJf
111 

lince hüngür hüngür ağlı 
saçlarını yolmuştur. • 

Alacakhlar ve an""' 
beraber 

Tevkif edildiği gün ~e t 
henüz zail olmıyan alkolı.ıl\, 
le hiç bir teessür gösterrnet111t~ 
baha karşı haykırarak kal~ 
fevkalade asabiyet göster'° .. 
T k . . . güııll emmuzun on se ızıncı . 1, 
nesini istetmiş, fakat anne•11 

likte bir kaç alacaklısı da tel 
haneye beraber gelmiştir. it. 

bıt 
lılarına karşı; cinayetten 
gün evvel ayın on sekiziode) 
niyet sandığından paramı • 
ğım, dediğinden hu vaziyet 

•fb unda alacaklıları da tevkı 
kadar gelmişlerdir. ·i 

Fakat tevkifinin ertesi •" ' 
denberi görülen asabi buhr:İ 
bebiyel görüştürülmesi ırıe 

miştir. Dün ziyaretine geleO 
zadeıi ve valdesi ile ber•~' 
len bir bakkal kendisini ,l . ,. 
ve görüşmüştür. Arif haklı 

B .. b . t bit - ugun u vazıyet e 
düıünecek bir halde değil~' 
nımda ne evrakım, ne de 
var .. 

Dedikten sonra dalgın d 
ve dik dik bakkalın yüzÜl1~ 
mı~, başka bir kelime söYl '/ 
gözlerini yere dikmi,tir. v.ı 

. il . b"l t• nın sua erme ı e cevap 
mif, yalnız ayrılırlarken, bİ~ ·wt· lek, terlik ve sabun iste.'1111 ·i 
istedikleri ile beraber yerli:~' 
kiden yanlarında buluncıJl a 
çi bir kadın tarafından 1 
müştur. ,ti 

Dün de bu asabi buhra~!, 
vam ediyordu. Valdeıi R•1 .J 
nım 65 yaşındadır. Qğlıl~ 
vaziyeti zavallı kadını pert 
miıtir. 

Alacaklıların apartJ111•~,11 
mu karşısı:ıda bedbaht k• d 
kın bir hale gelmiştir. OtıJ;e 
rı apartımanı Arif eşyası 1 

t 'f 
her tuttuğundan alacakiıl• 
zettirecek bir fCY de bulaıll 
tadırlar. '('J-

Her türlü istinattan D1"~;rl 
lan anneıi akrabasından 
vine iltica etmiıtir. Je~ ~ 

Arif, gönderilen ye~elc ~' 
men hiç yememekte, bılh .,i'i 
celeri uyumamaktadır. 5' ıJf 
lenilen sözleri anlamıyorrll 
dalgın ve donuk etrafıo' 
makta: ve düşünmektv 

Cenup hududıJ~ 
ı~~ 

31 kaçakçı tutıı1 ~ 
Ankara, 20 (A.A·_} .Je 

zun üçüncü haftası ıçırı ~J 
hududunda dördü çarpıt v.'-'J.. 
mak üzere 31 kaçakçı "; ~~ 
muştur. Bu vak'alarda ,,3 ~ 
500 kilo inl:~~ar kaçagı et' ı 
gümrük kaçağı ,beş rna"ı 9 
defter sıgara kağıdı 11e 
tutlmuştur. 



Darülfünun 1 Lehli kadın Bir kaza Lusturacılar dükkanlarını 

açmak istiyorlar 

Nakil icin müteah- Kadınların neden Düşen tayyare bus;. 
bitlerle pazarlık ıdeğiştiğini soruyor 

1
radan giden değil 

Boyacı dükkanları sahipleri Ti
caret müdüriyetine ve belediyeye 
müracaat ederek cuma günleri bo 
yacı dükkanlaıımn açılmasını is
temiye karar v.erimşlerdir. Darülfünunda çalışma işleri de· Aero Espresso şirketi tayyare -

vam etmektedir. Tıp fakültesinin Leh Başvekilinin zevcesi }erinden birinin kazaya uğradığı- Ayakkabı boyacılarından biri 
dün bu müracaatlar hakkında de
miştir ki: 

lstanbul tarafına, edebiyat fakül- ve Lehli kadınlar nı dün yazmıştık. Dün bu kaza 
tesinin fen fakültesi binasının üst haberi etrafında yeniden tahkikat 

k 1 Lehistan başvekilinin zevcesi yaptık. Şı"rketin Büyükderedeki ls-katır.a, hukuk fa ü lesinin şimdi-
} 1\Iadam Y cdrczeviç'in bir ınüd .• tanbul merkezinden aldıgw ımız mü ki katın üstüne taşınma arı ve yer· 

det kalmak üzere şehrimize gcldı. temmı'm malumat şudur : 

"- Halkın temizliği ve sıhhati 
ile alakadar olan berber dükkan· 

ları ve hamamlar cuma günleri a· 
çıktır. Ayakkabı boyacısı dükkan· 

leştirilmeleri için müteahhitlerle 

ları ise kapalıdr. Buna mukabil 

ği yazılmıştır. Madam Yedrez .. eviç azaya ugwrıyan tayyarenin, pa -pazarlığa girişilmiştir. 
1Iahiyat fakültesi de edebiyatla kendisiyle görüşen gazctecılerc 1 zartesi günü sabah saat 10.20 de 

"Unları sö.vlcmi~.tir: Bu"'yu"kdereden kalkan tayyare ol· beraber fen fakültesinin üst ka - :ı-

f "- Filozofların son zamanlar· dugwu zannedilmi15, fakat dün ge· 
seyyar boyacılar cuma günleri 

tında yerleştirilecek, edebiyat a- -
daki kadınlık hareketlerini tetkik len haberler üzerine bunun yanlııı dükanların önlerinde ve eskisi gi· 

bi sokak başlarında oturarak ayak 
kabı boyamaktadırlar. Bu manza· 

ra ise çok çirkin olduğundan ev • 
velce menedilmişti. Sokakta cuma 

günl~ri seyyar boyacıların çalış • 
masına müsaade edildikten ıonra 
boyacı dükkanlarının açlmasma 
ne için müsaade edilmiyor?. Dük
kanlar sokaklarda garip manzara· 
ları ortadan kaldırdığı gibi ıokak 
başlarının da seyyar boyacılar ta· 
rafından işgal edilmesine mani ~ 
luyordu. Boyacı dükkanları da 
berber dükkanları gibi cuma gün· 
leri açılmalıdır .,, 

kültesine bağlı Türkiyat enstitü- :ı-
edip etmediklerini bilmiyorum. ld w ı 1 t ı· sü yerinde yani darülfünun Beya· o ugu an aşı mış 1 • 

zit kapısının sol tarafındaki köşk- Fakat ruhiyatçıların, kadınların Kazaya uğrıyan tayyare Yuna-
te kalacaktır. niçin arada bir rollerini değiştiren nanistanda f alerle Rados arasm-

Bu kapının sağ taraf mdaki köş
künde yeni kurulacak inkılap ens
titüsüne tahsisi kararlaştırılmıştır. 

lnkılap enstitüsünün edebiyat 
fakültesine bağlanması tahmin o • 
lunuyor. 

Bu enstitüye tahsis edilen bin~ 
simdiye kadar darülfünun eminle
rinin eminlik müddetince ikamet -
gahları olmak üzere kullanılıyor -
du. 

Maarif Vekili Reşit Galip Be· 
yin pazar yahut pazartesi şehrimi
ze dönmesi beklenmektedir. Reşit 
Galip Beyin bu defa on beş gün 
şehrimizde kalacağı tahmin edil -
mektedir. 

Mali teşkilat 
Eylülden itibaren Istanbul

da tatbik olunacak 
İıtanbulda Eylulden itibaren 

tatbik edilecek yeni mali teşkilat i
çin İptidai hazırlrklara deva.~ et • 

mektedir. Duyduğumuza göre ve • 
killer heyeti içtimamda bulunmak 

üzere Ankaraya giden Maliye Ve
kili Mustafa Abdülhalik Beyin bir 

mali vardır. 

Yeni teşkilat dolayısile İstanbul 
daha 

Amerikaya gidecek 
Maarif Vekaleti tarafından A - ı 

merikaya halk ve köylü terbiyesi 
için 1 O muallim gönderileceğini 
yazmı§trk 

İstanbul mıntakaıından Ame • 

ve içtimai mevkilerinin icap et • da sefer yapan tayyaredir. Kaza 
tirdiğinden başka bir rol oynama· haberi üzerine evvelki gün Büyük 
ğa. kalktıklarını bize izah etmele • dereden bir imdat tayyaresi yola 
rini isterdim. çıkarılmış, bu tayyare ile, lstan • 

Leh kadınları memleketin is· bulda bulunan hattın umumi mü
tiklali için, Türk kadınları gibi, dürü M. Kompora ile İstanbul şu· 
çok çalışmışlardır. Bununla bera· besi müdürü M. Simen de gitmiş
ber şimdi siyasi sahada faaliyet 
göstermiyorlar. Maamafih bazı 

kadın mebuslarımız ve iki ka • 
dm ayan azamız vardır. Lakin u
mumiyet itibariyle Leh kadınları 
İçtimai sahada gençliği ve çocuk -
ları tenvir yolunda çalışmaktadır
lar. 

Polonyadaki kadın teşekkülle· 
rinin en mühimlerinden biri riya • 
setim altında bulunan cemiyettir. 
Bu cemiyet, mekteplerini ikmal 
eden gençlere iş bulmak için çalı • 
şır. 

lerdir. 
Dün akşam geç vakte kadar 

kayıp tayyare hakkında hiç bir 
haber alınamamıştı. 

Zeynep Kamil hastanesi 
Belediye, hazırllıkları yetiştire 

bilirse Üsküdardaki Zeynep Ka • 
mil hastanesini pazar günü aça • 
caktır. 

Üsküdarda kavga 

Bir türbenin çekilmesi 
Çarşıkapıdaki Mustafa paşa 

türbesinin geri çekilmesi senelerce 

evvel düşünülmüş o zamanki mü -
ze müdürü Halil Beyin ve bir hey 

etin tetkikatı üzerine türbenin geri 
çekilemiyeceği hakkında bir ka -

İkinci bir kadın cemiyeti de ço

cukları himaye ile meşguldür. Bu 
cemiyette çalışanlar avukat ve ha
kimlerdir.,, 

iki kişi bir olup iki kişiyi rar verilmi§ti. Bu türbenin nakil 
vurdular vasıtalarının gelip geçmesine çok 

Yanan kadınlar 
Hocapaşada cami karşısında 

Turhan Bey aparhmanında oturan 
Adapazarı bankası hukuk müşa
viri Hayri Beyin hizmetçileri 50 
yaşında Siyret Hanımla Hacer Ha 
nım çamaşır yıkarlarken gaz oca
ğı patlamış, iki kadın ocağın üze • 
rine atılarak söndürmek istemiş· 
lerdir. Bu sırada çamaşırlar tu • 
tuşmuş, zavallı kadınlar ellerin -
den ve ayaklarından yanmışlar • 
dır. Yanıkları ehemmiyetli olan 
Siyret Hanım hastaneye yatırı} • 
mıştır. 

VAK 1 T' 
Ullndcllk, SJyast Gazete 

Istaobut Ankara Caddesi, VAKrı· yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı işleri telefonu: 243711 
idare telefonu : 24370 

Tetgı-aı adresi : lstanbut _ ./AKJ'[ 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri: -Türkiye Ecnebi 

Seneli': 1400 Kz. 2700 Kr. 
6 aylık 750 1450 
3 aylık «00 • 800 
1 aylık 150 800 

ilAn Ucretferı : 

J'icari ll!hılurııı IU1n tınlılfelcrlrıdc ımntl· 

mi :SO kuruljl8n başlar, ilk &ahltcde ı.;o 

kuru~a lmdnr çıkıır. 

Hllytil•, fıız.la, dc\•amlı illin \"erenlere ait 

ııyrı ten1Jlılt \'ardır. 

Resmi llAnlıırın bir a:ıtırı 10 lcuru~tur. 

KUçUk ilAnlar: 

Bir defası SO iki defası 50 Uç dcrası 115 
dört ı/cfası 7:i ve on defası 100 kuruştur. 

Üsküdarda Şeyh camii arka
sında 32 numaralı evde oturan 
Hamdi, sabıkalı Bahri, Salih ve 
İsmail arasında bir hiç yüzünden 
kavga çıkmış ve koskoca mahalle 
halkı, bir hayli telaş geçirdikten 
sonra vak'a iki ki§inin yaralanma· 
sı ve iki kişinin yakalanması ile 
neticele&ımiştir. 

Hadise şu şekildedir: Bu dört 

arkadaş~an Hamdi ile sabıkalı 
Bahri sıkı fıkı dosttur. Buna mu· 
kabil, Salih ile fsmailin arasından 
su sızmıyacak kadar ahbaplıkları 
kuvvetlidir. 

Fakat son zamanlarda bunlar 
iki parti teşkil edecek surette ah • 
paplığı gevşetmişler ve her fırsat
ta biribirlerine hiç sebep olmadı· 
ğı halde fena §eyler söylemeğe baş 
lamışlardır. Nihayet bu laf atma 
keyfiyeti evelki gün vakaya sebebi 
yet vermiştir. 

Dört arkadaştan Hamdi ile Bah. 
ri elbirliğiyle Salih ve arkadaşı ls
maili ~hemmiyetli surette yarala· 
mı~lardır. Suçlular yakalanmış • 

tır. 

Tutuşan motör 
F eriköyünde Sakızağacmda Ka 

mil Efendinin mazot imalathane
sindeki motör tutuşmuş, Sadık 

ve Kamil Efendilerin elleri hafif
çe yanmıştır. Yangın sirayet et· 
meden söndürülmüştür. 

Dar sokaklar 
Belediye lstanbuldaki çıkmaz 

sokakların teshil edilmesini şube-

Uç aylık ıııı.n verenlerin blr defaaı mecca- ]ere emretmiştir. Yangınlarda it -
ocndlr. Dört satın ı;cçım Ulntıırın t11.zıa faiyenin giremediği bu sokakların 

mani olduğu görülmektedir. 

Türbenin geri çekilmesi imkanı 
yeniden aranacaktır. Türbe geri 
çekildiği takdirde karşısındaki 
köhne dükkanlar da kaldırılacak· 
tır .. 

Çarpışan şirket vapurları 
Evelki gün limanda çarpı§an 

Şirketi Hayriyenin 47 ve 57 nu • 
maralı vapurları hakkında tetki • 
katta bulunan kaza komisyonu 
dün vazifesini bitirmiştir. 

Öğrendiğimize göre komisyon; 
çarpışmada kaptanların kabahati 
büyük olmadığını Kabataş önlerin. 
deki muhalif su cereyanlarının §id 
delinden dolayı manevra yapıla· 
madığını tespit etmiştir. 

Brezilya elçisi 
iki gün evvel Ankaradan gelen 

Brezilya elçisi M. Mario de Pimen 
tal Brandao dün Teofil Gotye va• 

puru ile Marsilyaya gitmiştir. O • 
radan memleketine gidecek ve bir 
ay sonra buraya dönecektir. 

rmı ll llttUUlhll 1111 lln Ulttnııınmm 111 Ut llllllllllllllllUllU 110 lllttRlllnllltt 1 
~ 15 Yll Evelki VAKiT 1 
: runnıı111mıumuı111mnı11111111111ıumnuın111mmnn1111 uınmınu11ın11m1Unum111i 

21 Temmuz 1918 
- Dllıı CPnubi l\ııfkıısyndnn a\·dr.t eden 

dahillyc mll le an AhdUlhnllk llcl1n \'erdiği 

nıahımnta ı;iin• l\nr , B:ılum \'e Ardahan 

ııhnlil lsH'ıml~t·sl el scrlyt•tl mutıııka ile lehi • 

nıh:c rl.'y \ermiş \'e de\ leUmlz.c ilhak hu!'iu • 

sundu bli~ ük bir lı:ı.hl izhar etmiştir, Ahalll 

lslllmlyc reıı puslııl:ırının listuııdel•I ay yıldız 
lşnrctlııl üç kt•rc öııınU~lerdlr • 

rikaya gitmek için müfettişlerden 
ve muallimlerden 50 zat talip ol· 
muıtur. 

satırları beş kurugtan he.sap edilir. \.. . -1/ açılmasına ·ve geni§letilmesine ça-
lıtılacakllr. 

- l\l('\ sulı: bir mcınbatl:ın haber aldığı • 

mız.a gurı• İııı:illz ve ırrnnsı1Jar nwnılı>kf'tl • 

mir.in mukn\l'met kııbl113etlnl ke tttmck ve 

dahildo ıısn~ i 1 lbll'ıl ile o:dıı \'{' ahaliyi ku•· 

\"l'ttcıı dıi lırırıel< nı:ıksudl~ le l\lldilll ,·e ~a,.. 

k17. hıı\lıllslııi lcn13 ı §ll.ın et !~in bir üaaill 

hareke ittihaz. ctmlı:ıll·rdlr • 
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Yazan : Fazıl Şemsi 

ezelden mukadderdir. Halbuki ciz. 

r 
TAKVİM 

Cuma Cum~rteoi 

21 Temmuz 22 Temmuz 
28 Rebi.evci 29 Rebi.evel 

GUo doğuşu 4,43 4,~3 

Gun 1 auşı 19,38 19.3'3 
_ahah namazı 3,00 3,UO 

Oğle namazı l>',20 12,20 
LoyQla tarafı.ndan kunılmuş vitler bu işte insanların iradeleri

( Cizvit tarikati) papalık makamı - nin kafi surette müessir olduğunu 
nın tasdikıyle teşekkül etmiş ol - iddia ederler. Hatta bir hıristiyan 
duğu için bu tarikr>tın mensupları isterse ve bilhassa cizvitlerin ta -
kuvvetini 'ile oradan almıştır. Ve Iinı usulleri dairesinde hareket e
Cizvitler ha~>.ikaten protestanlara derse en yüksek dini mertebelere 
karşı yaptıhları mücadelelerle ka- varabileceğini e~as olarak kabul 
toli'dere çok hizmet etmişlerdir. t..derler. 

ikindi namazı 
Aks~rn onmaz• 
\'atsı namazı 

16,18 
ıcı,38 

21,34 

16.1 
19.3 
21. 3 

,Jıt' 
Kıyıdan kıyıya nakliyat yapan \ Mütehassıslar bu civarda ç 

m~al: 2.3ı! 2,32 mavnacılar hükumete müracaat e· mağa ba§lamışlardır. • pt' 
derek bazı taleplerde bulunmuşlar Öy d•y• · ·· Londr• gren ıgımıze gore ıııle' 

\"ılın ı:eçen günlen ~Oi! 20.\ 

kalao,. 167 lö6 

Bununla beraber cizvitlerle es- Cizvitler aleyhinde yapılan en 
ki lmtolikler arasmda da uzun iç- mühim tarizlerden biri de ahlaki 
tihat ve meslek mücadeleleri cere- telakkiyat meselesindedir. Cizvit -
yan e~miştir. ler iradeye büyük ehemmiyet ver· 

Buna misal olmak üzere pren· ı dikleri için mes'uliyet meseleainde 
ses (Gucmene) isminde bir kadı - r .utlaka bir adamın fenalık mak
nm etrafında cereyan eden ihti - sadiy1e hareket etmiş olmasını 

laflar gösterilebilir. şart gösterirler. Bunun için (Mak-
Prenses (Gue:inene) Parisli bir yavel) tarafından "Maksat vasıta

kadındı. Vaktiyle hayatını büyük yı meşru kılar,, şeklinde kabul e
bir zevk ve sefahet içersinde geçir- dilmiş olan kaideyi cizvitlere de is
mioti. Fakat günün birinde yaptığı nal ederler. Buna göre hıristiyan -
günahlardan tövbekar olmıya ka - lığın menfaati icap ettiği zaman 
rar vermiş, bunun ıçın (Saint - cizvitler yalan söylemeyi ahlaki 
Cyran) kilioesinin rahibine müra- bir fazilet sayarlar. 

\.. _J 
H \ \'A - Yt>ı;llkUy askeri rasnt mcrlm

ı.lnden verllcn mıılOnuıta göre bugün hııvn 

bulutlu şimali lstıknmctlcrdcn hnflf rUzgfır 

dC\'tını edl'e.ektlr. 

DUnkU sıc:ı.klılı: «'il fa:ıln 22, en n:r. 21 

dereceydi. Ha\.'ll tnzylkr 7o9 nıillmctresdi • 

dır. 

Mavnacıların arzularının en mü 
himmi Liman şirketinin Türk va· 
purlarımn tahmil ve tahliyesine ta
lip olması üzerine ortaya çıkan 

vaziyettir. 

Mavnacılar; Liman şirketi bu 
işi yaptığı takdirde 400 kadar 

:....!:=============::;:;;.!;= mavnacının işsiz kalacağını ileri

Bugün 
ISTANUUL -

18 - 19 grıımofon. 19 - 19.SO eaz 
(ilandan Hnnmı). 10.SO - 20 ıııız (Fayda 

ye sürmekte ve bu işin Liman şir • 

ketine verilmemesini istemektedir
ler. 

Mavnacıların bu talepleri pazar 
Hıınım). 20 - 20.ııo tanbumcı 08man reh- günü tarife ko.misyonunda müza· 
11\ıın. 20.80 - 21.80 1JJkU Hnnım. Elluı 

kere edilecektir • 
Hanını, İnci Hanım. 21.80 - 2% gramo -

fon. 22 ajans hab<'rlcrl saııt nynrr. 

VİYANA: 518.1 m. -
Gül yağlarımız 

ıo.so ham vaziyeti - ll.50 ıııu ,·azlyetı 

caat etmişti. Bu ra:hip prensesi ga- Bununla beraber cizvitler bunu 12.30 plukla mcı:hur bestckôrlnnn eserleri 

yet sıkı bir dini disiplin altına al- 18 öA"lc konseri - u.10 - 15 devamı - 17 

Aydın ve lıparta havalsinde 
yetiştirilen gülyağlarının dünya 

piyasasında çok büyük !kıymeti 
haizdir. mıştı. 

açıktan açığa müdafaa etınemiş - plakla sesli fllmlerdckl hanlar - 18.0S 

, 
Prenses (Guemene) rahibin ta-

yin ettiği şekilde dini usullere ria· 
yet ederek yaşayıp giderken bir 
gün dostlanndan bir kadın tara -
fından bir baloya davet edilmiştir. 
Prenses bu davete icabet etmek 
istemiş, fakat rL!hip buna muva -

fakat göstermemiştir. Bunun üze
rill'a prenses bu memn\liyetten do
layı kederlenme .le beraber itaat 
etmiye mec.buı ! almıştı•·. Fakat bu 

defa dostu olan kadın ısrar etmiş, 
kalkmış, elinde yazılı lbir kağıt ol
duğu halde yanına gelmiştir. Bu 
kadının prensese getirmi' olduğu 
bu kağıt (Sesmaison) cizvitlerin -
den biri taraf mdan yazıl~ıştı ki, 

lerdir. İçlerinden aksini iddia e- • (Ayda hayııt. Saıınt'kfırm hakiluıte kArıır 
denler bile vardır. Hatta bu mese. nlılığr \.'1l7..l.)ct) mcnuıu konfe.rıı.ns - 18.30 1ktısat Vekaleti bu civardaki 
leden dolayı mahkemelere gidildi- ırnn er - ıo.os sC'yııhate ,.0 scyyahlıırıı da- gülyağları ile uğratanların çoğal
ği olmuştur. Buralarda cizvitler ır - 20.10 ncşekndJrlci hamlar - 21.30 ,\-

'\'Ustu11ada snyflyo hayatına dair _ 21,50 tılmasını ve çalı,manın daha mun-
bu fikirde olmadıklarını söylemiş- senfonik konser. tazam tekilde yapıl-:nası için Is • 
lerdir. Yalnız cizvı.tlere muhalı·f rt h ı· · ı"kı" mu··tehassıs BUDAPEŞTE: 550.5 m. - pa a ava ısıne 
olanlar bilhassa bu nokta üzerin- ıı plak - ıs öğle çanları - 1s.os ta- göndermİ§tir. 

içinde balo gibi eğlence alemleri
nin dini ve ruhani vazifelerle ka -
bilitelif olduğunu söylüyordu. Bi -
naenaleyh lbu cizvit papasının ifa

'desine göre prenses (Guemene) 
pek ala baloya gidebilir, lbaloya 
gittiği için herhangi ruhani bir 
mahzur mevzuu bahsolmamak la -
znngelirdi. 

Prenses bunu görünce miitehay
yjr kaldı: Acaba bu iki papastan 
illangisinin sözü doğru idi?. 

İfte bu alelade eğlence dediko
<lusu cizvitlerle eski katolikler n -

rasım açmrşt~. Hıristiyanlık ale -
minde büyük mücadeleleri mucip 
olmu§tur. 

Hadisenin cereyan elliği sıra -
larda Fransa kralının sarayıııdan 
başlıyarak her sınıf halk bu mü -
naknşalara karışmış, Avrupanın 

en ~üksek mütefekkir simaları bi
le bu mücadelelerle alakadar ol -
muştur. Cizvitleri tekfir edenler ibu 
lunmuştur. CizvjtJerin Fransadan 
çıkarılmasına kadar gidilmiştir. 

Bununla beraber teşkilatındaki 
kuvvet sayesinde bu gün gene 
F:ransada cizvitler vardır. Sonra 
protestan hareketleri neticesinde 
gen~ cizvitlerin Almanyadan çıka-

de ısrar göstermişlerdir. Ve gös -
termektedir. 

(Cizvit) kelimesi fransızca Lo
yola tarafından tesis edilmiş olan 
hıriatiyan tarikatine mensup ol -
mak manasına geldiği gibi (iki 
yüzlü adam}, (içi başka, dışı baş
ka adam) manalarına da gelir. 

(Cizvit) kelimesinin bu manaya 
gelmesi (Cizvitler) le (Eski kato
likler) arasında cereyan eden ta -

rihi mücadelelerin tabii ibir netice· 
sidir. Bununla beraber Cizvit ta -

rikati mensuplarının makıntlarına 
varmak için türlü türlü kıyafetle -
re girmelerinin, türlü türlü meslek-

lere intisap etmelerinin neticesi gi
bi telakki olunabilir. 

Bu noktai nazardan cizvitler a
rnsmda en ziyade tekemmül etmiş 

olan tarihi bir tip (Loyola) nın şa
kirtlerinden olup bilahare Hindis-

tana ve Japonyaya gitmiş ve ora
larda luristiyanlık propagandası 
yapmış olan (Xavier) gösterilebi -
lir. 

( Delılmı \"ılr) 

Orta tedrisat müdürü 
Şehrimizde bulunan Maarif 

Vekaleti orta tedrisat umum .mü -
dürü Fuat Bey bugün Ankaraya 
dönecektir. • 

Avusturyalı bir arkeoloğ 
Avusturyalı arkeleoglardan M. 

Hangior zevcesiyle birlikte şehri
mize gelmiştir. Burada bir kaç 
gün kalarak şehrin tarihi abideleri 
üzerinde tetkikler yapacaktır • 

nlmasına karar verildiği halde o-
radan da tamamiyle çıkarılamadı- Ağaca çıkmak yüzünden 
ğı malumdur. f Şehremini Snfa Bostanı soka-

Cizvitlerle eski katolikler ara -1 ğında bahçıvan Haydar ile yanaş
sında en mühim ihtilaf mevzuu 1 ması Fahri ağaca çıkmak yüzün -

(irade) meselesidir. Es~i ~atolik - f den .k~~ga ~t~iş~:r~ir. iki kavg~
lere göre insanların hırıstıyan ol - cı bırıbırlerının ustune ta~ atmaga 
n..aı ı, yahut olmaması, dünyada başlamışlar, Haydarın attığı bir 
_ yaparak ı 8'e ~- 11i w lalf bahçede dolaşan 8 yaşlarında 

yahnt fenalık yaparak cehenneme Adnan çocuğa çarparak varalamış 
gitmesi kendi elinde değildir. Bu tır. 

ga.nnl ve Jil'..man konsrrl - 14.80 orlc~trıı l•~~~~~~~~~~~~~~ı
konserJ, hııfif musiki - 18 piyano JJe Ma· r 

1 
<'ar ha\·alnn 18.SO konferans - 19 kon&cr ' 

19.40 ıııırıe.r - 20.40 plD.k - 21.30 Jconser. 

BUKREŞ· 891.2 m. -
ıs haberler, plalc - JS.40 hnflf IM!ııtc

ler - JS caz ha\·abrr - 20..10 Jılukla OJya

komo Pu5stnlııln l\lıınon Lesko opera ı. 

\'ARŞO\' A: 1412 m. -
8 dJnl muslld - 8.05 <'inınastlk - 8.20 

plak - 18.05 hafif besteler ,.e caL hıı\.·nları 

15.55 plD.k - 16.85 pl:ık - 17 konser -

18 sohbet - 18.15 11010 ltonııcr - 19.15 kon

ferans - ıo.ss hafit musUd plnkla - 21 

senfonik konser - 22.10 konser - 23 snzl

no l<onserl. 

BF..LG~\D: 431 m. -
12 plak - 18.0S konser - Hl milli şar

lcılar - 19.SO nutult - 20 plak - 21 mu

t!lkl 28.SO !;lğan orkeııtrasL 

RO:\IA: 441.2 m. -
21 ha))(orler, 801lra pl3k - 22.15 Umber· 

to Glyordanosun be tcıcrl - 28 (Söuüz:) 

ve Kulntcro kardeşlerin komedi J - 28.SO 

d:ıns h:ıvaJıırr - 28.6.> haberlrr. 

l'ARIS: 828.2 m. -
20 ııluk, sohbet - 20.45 plak - 21.Sf; 

tngnnnı kon eri. Da\'B Da i tarnfmwm -

28.30 hııberlcr. 

Yartn 
ISTANHUL: 

18 den 18.80 a kadar Grıımo!on, 18.80 d:ın 

19 a kadnr l•'rnnSI:r.m der& (!Hliptedllerc 

mahsus). lO dnn %0 ) c ı,adnr Udi Ul'flk Tn· 

J!ıt n. \'(' nrk:ıdtışbrı, 20 den 20.80 u l<.ıdar 

s:ız (\'edin U17.a ilanım), 20.30 d::ın 21.80 ıı 

kudarUN'layll musilöyı• be~Ptl, 21.SO dan 22 

)I' kndar Urnmofon, 2% dı•n ltlbar<'ıı Ajans 

Borsa h:ıberlerl, s:ıat nyrı • 

\'1YANA - 12,80 Alp dağları dans ha. 

ynJarı, pltıkJ:ı. v. • \"nls, Polkn. JS öğle kon

seri. 14,10 - l:; devunu. lG,45 l\lnndolin kon-

eri. )7,40 Alman ı;nlrlerlndm Dt•tlf'f Fon 

Llllyı•ııkronuıı bir ı.ıiırt. 1:"1111 Şıım:ın tararııı. 

dan so.)Jenecek. 18,05 JtonSt r. 20,20 l'l~nno 

konseri. llıı nrada ,Jozcf Marksın blr «Rııllnd~ 

r. Frnnts ı.ı tın - Kamp:ım•Unsr. 21 Konser. 

~2 Johan Ştra\'5ın operetlt>rl. 28,40 Dans hıı

\':ılıırı. 

lHTDAPEŞTE - lS,03 Orkestra konııcrl. 

BORSA 
1 [Hizalarında yıldız işareti olanlar üzer· 

!erinde 20 Temmuzda muamele olanlar- ' 
dır.] Rakamlar kapanış fiyatlannı gösterir 

nukut (Satış) 
* Londra 705, - *Viyana 
* N'evyort 147, - * J\ladrlt 
* Parls 170, - * Be rllo 
• Mll!no !24, - • Yıırşovn 

* Brühel 117. - * Budape~te 
• Atina 25,- * Blıkreş 
• Cenenc Si2, - * Bclgrat 
*Soha 2.ı.~o • YnLohama 
* Amsterdam ss, - *Altın 

* Prag 
* Stolcho'm 

• Me~ldlre 

• B~nkoot 

O 67- • Viyana 
12 OJ • Madrlt 

fi 929!ı • Rcrlln 
8 3750- • Var~on 

81 SSli ı • Budapeşte 
2.4125 • Bukreş 

• So!ya 67.7675 • nc•grat 
* Amst rdarn ı 1072 + YÔl;;ohıırna 

tS.!lO- * Moskn\·a 

ESHAM 
iş Bankası 9.50 Terkos 

!!.:'Hı750 t 
4.'l350 
5.6425 

1.97875 J 

4.2175 
3.882, 
79.~675 

34.S2-
2.2590 

• ı\nadolıı 25 6~ Çimento as. 

Reji 3,60 toyon Dcy. 20,QO 

Sir. Hayriye ıs. Şark Oe~. 1,90 

Tıam\'ay 51,- Balya 2,20 t 
U. Slı;orta 10,30 Şark m. ecza 2.35 1 
Bomonti 21, 1(1 Telefon 13,- 1 

Elelı:trl?: 

ıstikraıldA. 98,- Tram\'llY 5 l,3(J 1 
::;Hk D.yol 9,'30 1-:rganl 95,-

* D. !\luvah. 53.~0 Rıhtım lf!, •• 

GıımrııL:lcr S~'i5 • Anadolu ı 45,- ! 
1928 Mu. A. 6,:'0 • Anadolu il 45,-- ı 
Bağdat. 11,75 A f\lüme<sll 49,15 

~~--------------=~~.~ ı uuı 1111ıwı uı ıumumnımmnnıı11ouunıınunnn111nmııunıuııımıntıı1ttS1••111 ı 

Jiil\, 16,SI) rı:ıı •. 17 ,30 Hafif orlı:cstrıı musilct

sl. 18,15 l\luhtellf b<'stcler. 10,85 :Solo ltonSC'r. 

21 lfaflf Konser. 22,30 Şo}l('n 

daııs havııl:ırı. 

musiktsl. %8 

BELliHAT - 12 ı•ınk. 12,ü7 saat \'C tan 

ll,80 Salon mııslldsl. 17 l\lasal. 18 Orlı:estrıı sesleri. 13,0S ı~onser. l9 l'lfılc. 20,SO Kltırl-

kon'<'ri. Floto\'Un cStrndelln» ıwerturil. 19.SO 

l'l!lk. 22,S::'i Plflk. 21,20 Salon musikisi. 23,45 

Cıız ha\ul:ırı. 

nt!KnEŞ - ıs Hubnlrr, PIAk. 18,40 P

l!lkla hafif musiki. 18 JfonsC'r. 19,15 Devıımı. 

20,20 l'IAk. 21 Radyo orke traııL ~I ,t5 D<-\.·n-

net koruıerl. 21,10 Jıir Rus koro heyetinin 

konM"ri. 28,riO l'l~kla dans ha\aları. 

ROMA - %0,20 llııbcrler. 21 Haberler, 

plitk. 21,SO Clyukonıo l'ıısslııJniıı cTurnndoh> 

operası. Sonra kitap bahsi, hııberler. 

l'AıtlS - 20 l'IAk. Haberler. 20,:rn llllf· 

mı. I:lmsld Kor:r.ko\'ltn •Hint şarkısı:&. 22,15 ta. Kronll<I p!Ak. %1,25 Oda mu ikisi. Rnmo

Romt'.'n havalan. mın t"S<'rleri. Tagannl ,.e piyango. 22110 Damı 

VARŞO\•A - ıs,o:ı Plllkln caz. 115,515 P- ba\'nlan. %1 Hah<'rler. 

yasasından iki müessese J11e ··biıO 
ketimize müracaat ederek rıı; ~· 
miktarda gülyağı satın alııı 
tediklerini bildirmişlerdir. 

Canlı hayvan 
Yugoslavya hükumeti ile~ 

nanistan hükumeti arasında . lıİ1 
daıt 

hayvan a1ım ve satımına ,tı( 

mukavele imzalandığı haber 

mı~hr. 

Yunanistan ve üıiiJll -A 

•tıt•CJY 
Yunanistanda uzum 1 \71t' 

fazla ehemmiyet verihnde ,,, r 
lanmıttır. Yunan ziraat bal11' rİ 
le üzümleri ihrac şirketi birle'~"' 
bu hususta tedbirler almış -;e <' 
vaları taze tutacak soğuk )l• ı..ı' 

"Ş ,. 

vagonlar, hangarlar yapJ111l~ 
rara vermiştir. , .ff 

iıJ' 

Bundan maada hükumetteclİ 
me ait bir çok vergilerin ı;sl~ 

. d'] . . "{ t 
m~sı temennı e ı mı!tır. ~" 

hükUmeti bu vergileri kald ı1' 
için bir kanun layihası ela b~ 
laılıı,tır .. lı'' 

Öğrendiğimize göre bu~d~,I 
berdar olan lzmirdeki üziıtJ1 ,J 
leri de kendi aralarında birle~U 
faaliyete geçmeğe ve ihraç rıı•. ~ 
için icap eden bütün tedbirletl 
mağa başlamı§lardır. 

Yerli şekere rığ' 
men fiyatla~ ~ 

Bir kaç senedenberi yerh \el 
l . kt _ J1Jte er pıyasaya çı ıgı ve :me . ı.ı 

·ıı" mühim ihtiyacını temin etti jtt' 

de şeker ithalatını gösterel1 ,o' 
• . ._, d h" b" iil 1'' tıstı .... er e ıç ır tenezz 

dilmemiştir. -1' 
Bu vaziyet alakadarlarıl1 ~ ,e 

dikkatini celbetmiş ve bu"'\~a 
bebi hakkında tetkikat y•P' 
tır . f' 

Bu tetkikat neticeıinde 1~e 
k ... }1• ı' şe erler piyasaya çıktıgı bİ 

halatın eksilmemesinin ıe~ti~; 
iki sene zarfındaki şeker 1 il~/ 
katının çoğalmasıdır. s~ 

k . . "k" eııe f. ~~ şe er sanayıı son ı ı • . .., r-
da fazla inki!af ettiği ıç• 
sarfiyatı azalmı§tır. 

İtalya ve tütÜJl .~; 
ıt l . . . ••t"' jıtifll• ,. ) 

a yan reJısı tu un .,,f1·, 
k 

. . . ııı 
arttırma ıçın senenın ! 
günlerinde tütün fiatlar~~ ~ 
1 w k · ,,e ı atmaga arar vermıŞ ( 
tecrübe yapmıştır. . e f

1 . . 11eti&_J ı 
Bu tecrübeler çok ıyı (tiY,' 

· ·· k.. t ın ııo e~ mış ve o gun u sa ı~ iil 
gündeki satışına tek•b.. .J 
anlaşılmıştır. ~ 

tıllUlilllllllllllllllllllllllll lnlllmlllRllllRllHIUllllDltl" sile f 

Suiistimal idda
9 ~ '· • ...... ..d 

Bakırköy mal ınüdiifll ~i "ii 
le diğer bazı memurla:;:~' 
mal iddiasiyle ınuh a tP,JY 

dün Is tan bul ikinci ceı tıJ'' .t#P 
mesinde devam olunı11°!ıi ~{/·/ 

Eski ehli vukuf heY tet'' 
1 

·deJ1 dan hesapların yenı ıı-

rariyle muhakeme bı.f 
bırakılmıştır. 
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3 MAYIS GECESİ .. 
-P k' •İrıiı'> c ı ne y~pama.k fikrinde-.. 
Vilda h terdi : n anım bombasını gös-

- İtte bir çare. 
- ı.:ı- . kend· . Pııaneye gitmemek ıçın 

ınııi ö!d " k . . N k ıtrı urece tınız. e a -
._,, a.kaınız? ... 
-Beb ~ · d

1111 
egın mirasını .. Anlama-

ı mı ? •. 

8e; Belki Müfit Bey anlar .. 
lnla.nııyorum. 

l'led-.Müfit Beyin anladığını zan· 
trıırn F l,t• · · akat ban bir kere an· 

.. ynn 

-Anlatın . 

tıiırı- .Konıite azasından ba,ka he 
kiti tınayeti işlediğimi hilen iki 
)ı l> Var. Onlar da sizsiniz. Bomba-

ltltırırn b. d " t·· .. Q• ı JZ e O uruz. 
ırdcn g • d " d"' erı on u: 

tek -l'f Müfit Bey rahat durmanızı 
ı ed · dü, b' . rım. Elimden kazara da 

• e ılır s .. 
''rn onra gene soğuk kanlılrkla de 

~tti : 

- Şirndi anladınız mı ? .. 
~e.; Gene anlamadm . Bizim öl

lzden ne çıkar ? . 
- s· tiiph ı z 31üncc, kimse benden 

ille e cdt·mez. O rtada katil de 
ktı~tut.. Nahi1.le diye bir kızı ya-
. tnııla B'' t " · \l•t·· • r.. u un cmayet onun 
L. Urıc '"ki . "lltıı Yu en.mı? · · Onun mah -
lcı&ırı <>la.cağı muhakkak. Ve mah· 
de b·olur, mesele de kapanır .. Ben 
ktırı~r Vasiyetname yazdım .. Ar
Q\I a kalacak mal ona kalacak .. 
t1U:.'-İYetname emin ellerdedir ... 
}•lıı/'ınu teıbit etmek kolaydır .. 
~tl'~at bir bomba patladığını 
b'-l na çıkarır. . Yalnız bu bcm
rıe it~ '"ukat Müfit Beyin evinde 
"''~fi 01duğu kolay kolay anlaşıl-.. 

li 
dtliiler halde h: ı i itham edecek 
l'tk, bulamazlar. . Oteldeki ev -
C\k ~· atasında §üphe uyandıra -
~) ~ç bir Jey yok.. Hasan Sıtkı 
dtiil;· Pek iyi tanınmı§ bir zat 
htte . ır., Bombayı ondan şüp -
"'t- llıtler. Çünkü onda bombalar .. 
:: ~erden biliyorsun?. 

dıiırı ebek söyledi. Nereye sakla· 
-.:. ~a. söyledi .. 

......._ 1( ercye saklamış? 
•ırı, b '•anıza. En emin yer ora· 

tal mu-. 
'A :c· 
......._ .hlaksız?. 

~ .. -. Sı:ı .. 1.. .. -.~1 ° unce tabn kasanızı a. -
~tlitQ lr, bombaları bulacaklar ... 
dttek 1\~sıl öldüğüm tahakkuk e-

......._ s·Şırndi anladınız mı?. 
01d\lilı izin ne hiçim bir mahluk 

~\if~U:ıu anladım. 
ıt Bey ··1d .. ........ a gu u: 

l\~ı .. en eıkidenberi Vildan Ha-
-O "Sok · l'lerd· zekı kadın olduğunu 

-...... •rn. 
~· iltifat 

il' lcer ınıza tefekkür ederim. 
h,.. e 'inil d l . . ~ ıı a02.. ca e eye gırdım, her 
~ t~ii1\ llrne aldım.. Ben ölürsem 
'rı' · Patası ··ık .. h · t. 'lbt' ve mu u enım 

"it 11\ ol k 
l' 'l'tıtıu aca . Fakat ortada 
' b\llatı 'in kız var. Ba§ka bir ça

......_ S·· ~ ... 

......_ lioyleyin. 

:'lrlc bi a.ıan Sıtkı Bey yüz bin li-
._. r Sek · 

.ı 1ht..... ı.mza etsin .. Bebeğin 
'(w. ··~ttıe · · 
-·rı,ı . ıını yırtarız. Beni de 
lk· l>olııe t l' 

ı, 1 etkek es ım edersiniz. 
"'·· hayretten dona kaldı-
' 1\ ......_ ldın d 

t· N,1... eva.rn etti: 
ı ~t rııde H 

b 11,~ 1_ anımın masumiye-
~tt :tlll: ed 
~~ lldti er, ıerbeıt bırakılır .. 

'~e ... ~ Parayı lazım olan 
•eıı.r· 

un.. Benim ortadan 

yok olmamın ehemmiyeti kalmaz. 
Nasıl Beyefendi, teklifimi kabul 
ediyor musunuz?. 

İhtiyar uzun müddet haktı: 
- Size yazık olur, gençliğiniz 

var!. dedi .. 
- Ne çıkar?.. Buradan baıka 

türlü çıkamam. Siz Bebeğin mira
sını vermek istemezsiniz. Müfit 
Bey heni bir kere tuzağa düşür -
müş koyuvermez. Başka çare yok. 
Sonra Nahideye çok acıyorum ... 
Onu bir az gördüm. Hayali gö -
zümden gitmiyor. Vicdan azabı 
içindeyim. Zavallı çocuk .. 

Başka çare yok Hasan Beye -
fendi.. Teklifimi kabul ediniz. 

Hasan Sıtkı Bey Müfide dön • 
dü: 

- Ne yapalım? .• 
Müfit: 
- Siz ne yapmak lazım geli -

yorsa onu yapınız, bana bir §ey 
sormayınız, dedi.. 

r Devamı var) 

İskanda 
Beş memur aley

hindeki dava 
Eski İstanbul iskan müdürü 

Cemil, iskan memurlarından Ra -
ıit, Emin, Sabri ve Hazhar Beyler 
aleyhindeki suiistimal davası, dün 

yaz tatili dolayısile ağır ceza: 

mahkemesine vekaleten ikinci ce· 

za mahkemesince görüLmüttür . 

Dünkü muhakemede, mülkiye 
baş müfettişi Hacı Hüınü Bey şa· 

hit olarak dinlenilmiıtir. Hüınü 
Bey, tahkikatı kendisinin yaptığı-

nı, dosyadaki 64 sayıf ahk fezleke 
de vaziyetin etraflı surette anlatıl
dığını söylemiştir . 

Muhakeme, tahkikatın derinleş
tirilmesi için kalmıştır . 

Esrar satmaktan Lir 
gencin mahkumiyeti 

Adliyedeki dokuzuncu ihtisas 

mahkemesinde Akif Efendi ismin

de bir genç, esrar satmaktan suç· 
lu olarak muhakeme edilmiş, bir 

sene hapse, 200 lira para cezasına 
mahkum olmuştur • 

Bağçıvanı öldürmekten .. 
La.lezare bostanında bir para 

meselesinden aralarında çıkan 

kavga neticesinde bahçıvan Mura
dı öldürmekten suçlu Kenanın mu
hakemesine dün ikinci cezada de
vam olunmuş, muhakeme, tahki • 
katın tamamlanması için kalmış -
hr. 

Galatasa.rcy sergisine 
işti7ak etmek istigen 

ressamlar 
Galatasarayda açılacak sergi -

ye iştirak etmek istiyen zevatın e
selerini 22,23 temmuz 933 te sa -
at 14 - 16 ya kadar mezkilr lise
deki sergi heyetine getirmeleri ri
ca olunur. 

Türkiye iş Bankasında n : 
Milli bayram münuebetiyle 

23 Temmuz 933 pazar günü 
lstanbul ve Beyoğlu şubeleri

mizle Kadıköy ajansımız kapalı 

bulunacakhr. 

<KISA HABERLER> 

~~kert sanayi me!debi 

Bir habere göre Milli Müdafaa 
Vekaletinin verdiği bir kararla 
şehrimizdeki Askeri sanayi mek 
tehi hu sene lağvedilecek ıonra 

yeni bir şekil alacak. 
Elyevm orta derecede bulunan 

Askeri sanayi mektebi yakında 
lise haline getirilecek ve Ankara 
civarındaki Kırıkkaleye nakledile
cektir . 

Bundan başka tedrisata başla -
dıktan sonra her sene mezun olan 
talebenin büyük bir kısmı munta
zaman A vrupaya tahsile gönde 
rilecektir. Bu sene mektebe yeni -
den talebe alınıp alınmayacağı 

henüz malum değldilr. 

Yllrlız sarayı 

Beynelmilel konferanslara tah
sis edilecek olan Yıldız sarayı me· 
rasim salonunun tamirine başlan 
mak üzeredir. 

Bu husustaki planlar, fen hey -
eti tarafından hazırlanmıt ve Trab 
zon meh'usu Hasan Beyin riyaseti 
altındaki komisyon tarafından tas· 
vip edilmiştir. 

Merasim salonunda yapılacak 

tamir, daha ziyade çatı kısımları 

ile binanın dıtına aittir. 

Esnaf muayenesi 

Belediye halkın sıhhatiyle ya -
kından alakadar olan esnafın se
nelik muayenesine başlamıştır. 

Sıhhiye müdürlüğündeki esnaf 
muayene komisyonu bütün esna • 
f ın muayenesine bu sene bir kat 
daha ehemmiyet verecektir. Bu 
seneki muayene ile esnafın bilhas
sa zührevi hastalıklarla asebi has· 
talıklardan masun bulunmalarına 
bilhassa dikkat edilecektir. Bil -
hassa şoförlerin, arabacıların ru -
hi vaziyetlerinin bu san'atlara mü 

ıait olup olmadıklarının tetkikine 
ehemmiyet verilecektir • 

Es!laf gazetesi 

Esnaf cemiyetleri birliği yakın
da (Esnaf) isminde bir gazete 
netrine karar vermittir. Bu gazete 
de bütün cemiyetlerin dilekleri, 

dertleri yazılacaktır • 

Cialatasarayhlar1n gezintisi 

Galataıara.ylılar cemiyeti 23 
temmuzda bir deniz gezintisi ter
tip etmişlerdir . 

Ba~et ve s~ee-> dersleri 
İstanbul Ha.lkevi Reisliğinden: 
Evimizin, Gülhane parkı kapısı 

içindeki, Güzel Sanatlar şubesin
de Balet ve Step dersleri başlamış
tır. Arzu edenler her gün (17) 
den sonra. mezkur şube müdürlü -
ğüne müracaatla kayıtlarını yap -
tırabilirler. 

Bir teberru 

Dava vekili Galip Bey tarafın
dan Hililiahmere yirmi beş, ve
remle mücadele cemiyetine yırmı 
bet lira teherrü edilmiştir. 

Sadullah Bey 

Deniz müsteşarı Sadullah Bey 
dün Yalovaya gitmiştir. 

Akay müdürü 
Y alovada bulunan Akay müdü

rü Cemil Bey dün Yalovadan şeh
rimize dönmüştür. 

Bir düzeltme 

Dünkü sayımızda çocuk sayıf a
sında (İnsanlara düşman bir ka • 
dm) serlavhaıı altındaki fıkraya 
ait kadın resmi yerine yanlışlıkla 

o fıkra.ya ait olmıyan ha,ka bir ka· 
dın resmi girmittir. 

Bu yanlışlıktan dolayı okuyu -
cularımızdan özür dileriz. 
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Eski Türk Medeniyetinin Beşiğinde 
······················································································ 

Doğu Türkleri ve biz 

1880 senesi Ruslar Hiyvede 
Türkmenlerle muharebe esnasında 
İran hükumetine müracaat ede -

Yazan : Besim Atalay 

4-
müfrit milliyetperverleri bilmez • 
lerse de hakiki İran vatanperver • 
leri bilirler.. 1916 senesi Türkis-

rek yardım istediler ve "Eski İran tan isyanında ve 1915 te Çanakka
Turan mücadelesi,, ne nihayet ver- lede dökülen Türkün mukaddes 

mekten başka bir maksat takip kanları Rus çarlığının süprülme • 
etmediklerine dair teminat verdi- ıine, Rusyanın ihtilal içinde bu-

ler.. "İran - Turn mücadelesi,, 
ne nihayet vermek için kaçar hü-

kumeti Rus ordusuna yardım etti. 
Türkmen sahralarında faaliyette 
bulunan Rus ordularının Kafkas
ya ile olan muhaberesini İran va
ııtasiyle temin etti. "Çekişler -
Aıtarabat - Tahran - Tiflis tel
graf hattı,, vücude getirildi. lran 
toprağındaki bütün muhabere va

sıtaları Rus ordusunun eline veril
dı .. Nihayet Ruslar bütün Türkis

tanı istila edip lranı zemin ile yüz 
yüze geldiler. Ortadaki "Turan 

toprağı,, da "Aryani,, kardeşler e
line geç.mit olup "eski İran - Tu
ran mücadelesi,, ne nihayet veril-

di ..• 
Bundan sonra neler olduğu her 

kesçe malfundur. "Kardeş Rus -
ya,, lran hükumetiyle konuşma -
ğa bile tenezzül etmiyordu. "lranı 
zemın,, üzerindeki meselelerin 

müzakeresi Londra ile Petresbur
ga ait oldu.. "Turan,, grup ettiği 

gibi "İran,, da mazinin bir gölge
si olup kaldı .• 

lran iki büyük ifrit değirmenin 
taşları arasına düştü.. "Şehna -

me mevzuu olan lran - Turan 
mücadelesi efsaneleri,, yerine 
"Rus - İngiliz rakabeti hakikat
leri,, İran üzerine bir kabus ola -
rak çöktü •• 

na.imasına büyük amil olmuştur ... 
Rusya ihtilal yangını içinde kud
retini kaybetmese, Rus - İngiliz 
rakabeti tekrar haı gösterseydi 
Rusya hükumeti 22 teşrinisani 

1917 hitapnameıini ve 14 kanunu 

sani 1918 notasiyle 1917 muahe • 
desinin ilga edildiğini ilan etmez· 

di.. Bu hitapname ve kararlar, 
İranlıların hatırından ziyade Tu • 
ranlıları okşamak için ilan edil • 
mişti .. 

İngiliz - Rus rakaheti kuvvet 
alınca Rus ordusunun bu ilanlara 

rağmen 1920 de 18 mayısta. "En· 
zeli,, yi işgal ederek İran topra • 

ğında hakim olduğunu hepimiz bi
liriz.. İşte Rus - İngiliz raka -
betinin tekrar canlanmasıyla Şeh· 
namenin "lran - Turan mücade

lesi,, mevzuu iki tarafta günün 
mevzuu oldu.. Taşkent'te oturan 
Ruı müsteırikleriyle Hindistan ve 
lranda dolaşan İngiliz müsteşrik. 
leri bir yolunu bulup hu tekerle • 
meyi tekrarlıyorlar. 

İran ve Turan milletlerinin aı· 
ri yaıayışları için "Şehname,, ef • 
saneleri ilham kaynağı olamaz ... 

Bu iki kardeş millet için ilham 
membaı ve asri mevzu Hasra kör
f ezinde ve Hazer denizinde dola· 
tan ifritler ve devlerin gölgeleri • 
dir .• 

İran ve Turan milletlerini ef. 
sanelerle oyalayıp uyutup yor • 
ganlarını çalmak istiyenlere çok 
geç kaldıklarını anlatmalıyız. 

Nihayet 1907 senesi 30 ağustos 
tarihinde aktedilen İngiliz - Rus 
itilafı ile lran üzerindeki "Raka
bet,, kalkıp yerine İngiliz ve Rus 
nüfuz mıntakaları teıekkül etti. .. 

Bundan sonra "kabus,, değil, şi -
mali lrana Rus mahacirleri iskan 
edilmeğe başladı. Astrabat vi
layetinin Turani ve lrani unsurlar

dan temizlenmesine karar verildi
di. Astrahat vilayetinde Tahra
na kadar Rus kasabaları inşa edil- • 

"Şehname,, mevzularını bir ı . 
ranlı kadar zevkle Turanlı da o
kur. Fakat hu efsaneleri bizim 
kulaklarımıza fısıldıyan ıimal ve 
cenup kasırgaları ölüm getirecek· 
tir .. 

SOtt 

meğe başladı. Şimali lranda Tah- lzmirde doğanlar, ölenler 
ran hükumetinin tayin ettiği vali- 932 senesinde İzmir vilayetine 
ler değil, Rus konsolosları haki- tabi köylerle nahiyelerde 2500 er· 
mi mutlak kesildiler.. k k 225 k 

lran milliyetperverliğinin tim
sali olan "Mecliıtt Rus askeri ta· 
rafından topa tutuldu... Şu suret
le Şehnamedeki "İran - Turan 
mücadelesi,, ni Aryani ırka men -
sup kardeş millet ortadan kaldır· 

mıştı ..• 
1907 den itibaren ta umumi 

harbe kadar gerek İngilizler ve 
gerek Ruslar Şehnamedeki "İran 
Turan mücadelesi,, nden bahset -
mediler. 

Umumi harp esnasında hu me
şum mevzu tekrar canlandı. Rus 
ve İngiliz orduları "Iran milletini 
T uranilerden kurtarmak için,, bir
leşip lrana - Yani babalarının 
vatanı aslisine - kimseden sor -
madan giriverdiler .. İran milliyet
perverleri de Şehname okuyorlar· 
dı. İngiliz ve Rus müsteşrikleri 
de hunlara "lran - Turan müca· 
deleıi,, nin tarihi teferruatını an· 
latıyorlardı ... 

Umumi harpten sonra İran tek
rar istiklalini kazandı. Fakat 
bu istiklalin Turanilerin akıttıkla
rı kan bahasına. alındığını lran 

e , 4 ız olmak üzere 4745 
doğum olduğu tesbit edilmiştir. 

Buna mukabil, 1608 erkek, 1492 
kadın ölmüştür. 

Doğum adedi ölüm adedinden 
1645 fazladır. Umumi tahriri nü
fusa göre doğum nisheti binde 
17,82 ve ölüm nisheti 11,45 tir. 

Suriyede Posta telgraf me
murları yemin edecekler 

Berut - Ali komiserlik, neşret
tiği bir kararname ile posta ve tel
garf memurlarının vazifeye girme· 
den evvel yemin etmelerini şart 

koymuştur . 

Yemin, sulh hakiminin huzurun
da olacak ve ayni zamanda yemi • 
nin bir sureti de kağıda yazılarak 
memur tarafından imzalananacak 
tt·. Yeminin şekli şudur: 

"- Vazifemde bana tevdi edi -
len emaneti ve mektup ve tlgraf -
ların esrarını muhafazaya ve gi' 

düğüm her hangi bir yolsuzluğu 

derhal ihbar etmeğe yemin ede -
rım.,, 
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Tren, Niğdeye yepyeni 
bir hayat verdi 

Gülsüm Kasaba belediyesi nelet 
yapıyor, neler yapacak? 

Niğdenin suları - Elma ihracatı ve 
ambalaj işi - hastane 

Başka kızı seve.n sevgili
sini kurtarmak için ..• 

Hapse girmeyi göze aldı 

lzmirde Oeğirmendere nahiye
sinin Külova köyünden Süleyman 
kızı Emineyi cebren kaçırmak ve 

Su işi halledildi -· Asri mezarlık -"' 
Beton köprü - Park 

kirletmekle suçlu ve mevkuf ayni 
köyden Koca Mehmet oğlu Süley-

KASABA, (Hususi) - Kasaba ı parkıdır. Bu park bir ormanh~d: 
belediyesi; memlekette bir çok bin bir çe§it bir çiçek mef~er~ıdf: 
varlıklar yara - Belediyenin buradaki f ıd•JJJ ~ 

man hakkında birinci istintak da· 
iresinde tahkikata devam edilir -
ken, bu esnada genç bir kız müs
tantik Ali Riza Beye müracaatla 
demi§tir ki: 

tan ve bir çok memleketin bütün ihtiyaçlar 11~ 
abideler kuran cevap verecek derecede tekeııııll 

rti§deden görünüşler : Memleket hastahanesi 
Allettln kalesi ve camii 

iç Anadoluda yepyeni bir kaaa
iha doğuyor. Niğde. 

Daha üç yıl önce orada yata· 
cak bir otel, yemek yiyecek bir lo
kanta hulamıyan yolculardan bu -
raya tekrar yolu düıenler bu iler -
lemeyc parmak ıaırıyorlar. 

Her mahallede harıl harıl yeni 
evler yapılmakta, şehrin sokakla -
rı, böylelikle, kendi kendine ge -
nişleyip güzelleşmektedir. 

Konak önünden başlıyan ve is
taıyona kadar giden yeni çarfı 

baıtan ba§a yeni oteller, kıraatha-
' neler, dükkan ve evlerle süslen -

mektedir. 

TürUlüğün eski beşiklerinden o
lan ve değerce Konya ve Kayseri • 
den geri kalmıyan Niğdeyi böyle 
canlandrrıverenin kim olduğunu 
arattırmıya hacet yoktur. Bu işi 
de, her it gibi başaran cümhuri -
yettir. işte ancak onun sayesinde 
gelen ve on aydır haftada üçer 
posta yapan medeniyet katarının 

sesi, harabelerinde öten baykuş -
ları ü~ütüp kaçırmıttır. Şimdi 
artık; Aliettin Keykubadın Kon -
yada olduğu gibi burada da kendi 
iımini ta§ıyan tepesinin ıimal u -
cundaki kalesinde lokomitiflerin 
sevinÇ sesi çınlıyor. 

• • • 

zel elma yeti§tiren yerlerindendir. 
Elmalar, Ama.aya a§ısıdır. 

Bunun içindir ki, Niğde elması 
hem Mısırda, hem de Suriyede pek 
tutulmaktadır. Ancak, elmacıları -

mız ambalaj işini iyi bilmedikle -
rinden, o uzak pazarlarda Ameri
kanın nefasetçe daha a§ağı olan el 
malariyle b~a çıkamıyorlardı. 
Bunu gören yeni valimiz Ziya bey 
elmacıları halkevinde toplayıp on
lara bir kooperatif kurmalarını 
tavsiye etti, bu hususta Aydın ve 
lzmirde gördükleri iyi örnekleri ö
ne sürdü. 

"' .. 
Niğde - Kayseri demiryolu önü

müzdeki Cümhuriyet bayramına 

değin bitecektir. Denildiği gibi, 
T oros ekspresi Ankara - Kayseri 
yoluyla Niğdeden geçerse, e§leri -
nin en bakımsızı olduğu için asır
lardır boynunu büken Niğde güle
cektir. 

İ§te bu eksikliği yüzünden ve
killerimizi pek seyrek görebilmit 
olan Niğde, bundan sonra bir çok 
yüce hatlarımızın yol uğrağı ve 
konağı olacağını düıünerek timdi
den sevinmektedir. 

Elbet bu uğraklar, bu konaklar 
onun daha açılıp parlamasına yar· 
dım edecektir. 

De~izden 1214 metre yüksekli- :f. "' :f. 

ğinde olan Niğde cıkidenberi Ada- Niğdenin iftihar ettiği müesse -

"- Süleymanın kaçırdığı kız 
yani Emine bP.nim. Beni Süley -
man kaç. nladı, hen ~Ü~E"~·;na.nı e-
sasen sevdiğim için ona kaçtım. 
Davacı değilim, Kendisini tahliye 
ediniz.,, 

Bu genç kız şifahi müracaatım 
teyit edecek bir de tahriri istida 
vermittir. İstintak dairesince ya -
pdan tetkikat neticesinde müra· 

caat eden kızın yatının evlenme 
çağında bulunduğu ve istediği 

§ahsa varabileceği tesbit olunmu§, 
maznun Süleyman kefalete rapten 
tahliye edilmittir • 

istintak dairesince mesele basit
letmiş görünürken bir hafta ıonra 
vak'a yeniden hatka bir şekil al • 
mı§tır. Çünkü Süleymanm tah -
liyesini temin ettirenin kaçırılan 

kız olmayıp Süleymanla ıeviıen 

Dunmut kızı Gülsüm old~ğu anla
şılmıştır. 

Kaçırılan ve namuıu kirletilen 
Emine Süleymanın serbestçe gez
diğini görünce istintak dairesine 
kotmuş: 

"- Gülsüm benim adımı takı -
narak buraya gelerek sahtekarlık 
yapmıştır. Maksadı sevmekte oldu 
ğu Süleymanı kurtarmasını temin 
eylemektir!.,, 

Mustantik Ali Riza Bey derhal 

ehemmiyetle bu ihbar kar§ıaında 
harekete gelmi§ Gülsümü celbet -

tinnit yapıl~n yeni ihbarın doğru
luğunu tevsik etmi§tİr. 

Sahte Emine yani Gülsüm tev
kif olunmuı, a§ıkı Süleyman da 
tekrar kodeıe tıkılmıttr. 

Bu hadisede Gülsüme yardım 
eden kız kardeşi Ayfe hakkında 
da ayrıca tahkikat ve takibata baş 
lanmıştır. 

Tavuk yüzünden adam 
öldürüldü 

nanın' yaylasıymıf .. Torosların e • selerioden biri hastanesidir. Niğde 
teğinde kıtlıyan ve Hayta, Hor - memleket hastanesi günden güne 
zum, Aydın, Kaçar .. gibi en eski ilerliyen kıymetli bir fen müesse -
kahilelerinıizden nişan veren ati· sesidir. Bathekimi Bürhanettin bey 
retlerle beraber Adana şehirlileri hastanenin mükemmeliyetini te -
de yaz gelince buraya can atarlar; min eden ve burada sevilen bir 
çünkü, burada en güzel ve serin f Eski•ehir de bir cı' nayet olmu•, en adamımızdır. Bürhanettin bey ,. ,. 

bir tetekküldür. 
Belediye heyeti , 
şimdiye kadar 
ihmal olunnıuf 

memleket işleri -
ni ba§armak yo
lunda büyük a -
dımlarla ilerle -
mekte yepyeni 

bir hayat ver • Kaaaba belecllye 
mektedir • rel•l Zahit ZlbtilB. 

Kaıabanın senelerdenberi hal
Jedilemiyen iti su meselesidir. 
Şimdiye kadar bakımaız kalan bu 
işi kökünden temizlemek lüzumu
nu duyan belediye heyeti, nihayet 
kararını vermi§ ve bu hayırlı iti 
109 bin liraya Pont Ameson tirke
tine ihale etmi§tir. Mukavele mu -
cibince tesisat bir ay ıonra hitam 
bulacakbr. Ana mecra, kamilen 
beton arme borularla dötenmif ve 
ıehir civarında muazzam bir su 
deposu kurulmuıtur. Şimdi §ehir i
çinde kont borularla takmisat ya
pılmaktadır. Yangın tehlikelerine 
karşı hemen on adımda bir, yan -
gın muılukları konmaktadır. Şe -
hirdeki boru f ertiyatı da bittikten 
sonra merasimle su akıtılacaktır. 

Bu suretle hem memleketin en bü
yük ihtiyacı giderilmiş ve hem de 
belediye büyük bir varidat kayna
ğına kavu§MUf olacaktır. Şirket, 

mukavele gününde itini bitirmek i
çin hummalı bir faaliyet göster • 
mektedir. Kasabalılar yakında te
miz ve tazyiklı sularına kavuşa -
caklardır. 

Kasaba belediyesi; tehir dahi • 
lindeki mezarları tamamen kaldır
makta ve tehir haricinde asri bir 
mezarlık yaptırmaktadır. Kalkan 
mezarların yerine büyük caddeler 
açılacak, parklar yapılacaktır. 
Projesi hazırlanmı§hr. Bu itler mü 
him bir para sarf ına ihtiyaç gös -
termekle beraber Kasaba belediye. 
si bu kararını tatbik etmekte ve 
§ehri yenile§tirmek için her feda • 
karlığı göstermektedir. Mezarlar • 
dan çıkan kıymetli taılar muha • 
faza edilmektedir. Bunlar, Kasa • 
hada mevcut daha birçok eserlerle 
birle§tirilerek yakında bir §ehir 
müzesi açılacaktır. havalar buldukları gibi en tatlı ve b' 1 bir tavuk bahçeey gı'rdi diye bir 

ır yı önce Viyanadan gelmiş, mü-
soğuk sulara da kavu§urlar. tehassıs bir operatördür. bahçıvan bir gardöfireni öldür - Belediye tehir içinde ve tehir 

Kasabada sivrisinek yok dene- mü•tür. civarında bulunan bataklıkları ku· 
k k d 

Songur ,. 
ce a ar seyrektir ... Hele, suları- Bahçıvan Ada meydanında 8 rutmak huıusunda da fevkalade 
nın ayarı "Taşdelen,, inkinden bi- Bir kaçakçı ölü olarak numaralı evde oturmaktadır. Öl - mesai sarfetmektedir. Bu bataklık. 
le yükıektir. b l d dürdüğü adam gardöfiren İsmail lar adeta birer göl halinde büyük 

Açıktan gelen ve bu :>~..izden ha- u un u Efendidir. su birikintileridir. Belediye memle 
zı hastalıklara ,ebep olan sehir su- Bergamada kaçakçılıkla uğra - Bahçivanla gardöfiren tavuk kette ııhhi vaziyeti düşünerek bun-

etmi§tir. .. J. 
Kasaba belediyesinin b~tÇ el 

60 bin liradır. Su işi biter, bıtJll. 
kanalizasyon tesiıatma baılaıt• 
u~~ ~ 

Kasabanın bugünkü be.le~ı et 
heyeti tam bir ahenk ve aaınıııı1! , 
içinde bulunmakta, memleket ıt , 
lerini hatarmak için el ele çahf 

maktadır. IJI' 
Dikit yurdu müdiresi Atıye ~ 

nımın heyet arasındaki canhlı , 
Türk kadınının hayatta mu\l'affl 
kıyetini gösteren bir delildir. 1 

Belediye reisi Zahit Zühtü»'
memleketine faydalı itler göre, 
ve bu hususta geceli, gündüıJi.i fi 
lıtan bir gençtir. ./. 

d·Jefr 
Heyete muvaffakıyetler 1 

bu yoldaki çalıtmalarmın de"•"'r 
m ıörmek isteriz. 

Muammer Kelll11 

Giresun da 
Fındık mahsulii 

ne kadar? 
İlkmektep hocaları dötl 

aydır maaş almadı ! 
GiRESUN, {Hususi) - 933 ~ 

nesi fındık mahsulümüz bu b•r, 
lide tahminin fevkinde herek~~ 
dir. Ticaret odasının yaptığı t re' 
ler neticesinde vilayetin fındılı ,Dl 
koltesi 480.000 kantaT olarak ·ııt' 
teriliyoraa da kat'i rekolte Jlld'll' 
rı bu ay içinde tesbit ve ilan e 

1 

cektir. , 

Son günlerde biraz günef ~f 
zü görmiye haılamıştık, dört I J 
denberi sonbaharı hatırlataıı ",..,
murlar gene başlamı§tır. M•• r'' 
fih yağmur, mahsule zarar 11e 
cek mahiyette değildir. bif 

Maarif idaresinde umuJll~f 
kütüphane yaptırılması mulı• ~ 
dir, mesleğinin kıymetli bir d ~,e 
olan maarif müdürümüz Rif•~rf" 
det heyin gayretiyle eıki ıııe. ;ıs' 
kütüphanelerinde mevcut "e 1\; ' 
de nadide eserler de bulun•tl bit' 
taplar toplattırılarak tasnife 
lanmı§tır. ,,,~ 

Vilayetimizin ilk mekteP ~ ı1'' 
limleri dört buçuk aydanber~~il~ 
aş alamadıklarından çok Jll .,..i•' 
vaziyettedirler. Mualliınferı ~ı<· 

1 ~ ıııı' bu vaziyetten kurtarmak • 1 t•t Jarı için ısmarlanan borul~ar An • şan ve dört senedenberi hali fi - meselesinden evvelce kavga etmit larm kurutulmasını kararlaştırmış 
versten Mersine gelmittir. Tabii, rarda olan bir şahıs Bergama Kı- ler, bahçıvan bu kavgadan muğ - ve bu kararını da hemen tatbikat 
en kısa zamanda döşenecektir. nık yolu üzerinde Koyunköprü her olduğu için gardöfireni gözet- sahasına koymu§tur. Sıtma müca- Sülük ihracatı »' 

Şehir lfıksızdır. Lakin görülen mevkiinde ölü ve iple bağlı olarak leıtniye hatlamıf, gardöfiren bir dele mıntakası dahilinde olan Ka- Merıinden lıkenderiyeye ~ 1 

gayretlere bakılırsa yakında elek- bulunmuştur. Cesedin vaziyeti gün bahçede eşya toplamakta i - sabaya gösterdiği yardımla köp - rılmak üzere Hidiv kum~~.,!~' 
trik de gelecektir. 120 metre yük - maktulün vücudunun müteaddit ken arkasından tabanca ile vurup rü alanı mevkı'ı'ndekı' bataklık kal- B lk' l kı ,. ·,; ki' · nın e ıs vapuru i e o~ ı. de y 
se ığınde bir su bulunmuttur yerlecinden bıçakla yaralanarak öldürmüıtür. dırılmıf ve derenin. üzerine büyük lumbağa ile iki teneke ıçın 

1
-,1 

planları yapılmaktadır. ' öldürüldüğünü göstermektedir. Katil İsmail polisler tarafından bir beton köprü inta edilmiıtir. kilo ıülük ~c gene Hayfay• ç ~, 
• "' • Katlin kim olduğu henüz anlatıl - yakalanmı§, müddeiumumiliğe ve- Belediyenin vücuda getirdiği rılmak üzere bu vapurla 3JZ 

........ __ ~N_iğde, memleketimizin en g_ü • ~-----"- ------~---___:_..:..n.:..:·ı.:..:m:..:ıittir. mühim eserlerden biri de lıtiklil yun, 406 keçi yüklenmittir. 
"--~~~~~~~~-1-~~..::...:...::.-=-=--=..::~:=__.=_=.:_.=_.:===~.::.::!-=.:....::.:.!..:...~====:_~ 
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• 
sergı Akademideki 

5ltµıtto 
~ ,_,, -
Boksörlükten 
Aktörlüğe ... 
Meşhur boksör Dempseyln 

san'ata bir hizmeti 

1 Ciizeı , h k l t ' ~be.· •an atlar akademiıi ta Sergide reıme, ey e trqa, ez 
t ~nden diploma almak üzere yini ıan'atlara, mimariye ait eser
' dikJe .ra girenlerin vücuda getir - ler teşhir edilmektedir. 

Resmini koyduğumuz Kari Bris
son İngilterede oldukça tanınmış 
ve birçok muvaffakıyetler kazan -

mı§ bir boksördü. Kari bir müddet 
bokıörlük ettikten ıonra mizaç ve 
istidadının boksörlükten fazla ak
törlüğe müsait olduğunu sezmiş 
ve sahneye intisap etmişti. Bu inti
sap çok hayırlı olmuş ve Kari ak· 
törlükte, boksörlükten daha fazla 
muvaffak olacağını göstermiıtir. 

' ~ili r~.~•erlerden mürekkep bir Sergi on gün müddetle açık bu-
~etirıe un akademide halkın ziya- lundurulacaktır. Resmimiz, sergi· 

Kari Brisaon bir aralık Demp
seyle karıı karııya gelmit ve on -
dan yediği bir yumrukla aklı ha· 
tına gelerek san' at alemine geç -
mittir. '•• &çıltnıttır den bir köteyi gösteriyor. ••• • •••••••• 

~~································································· 

1 ~ 

4tn.erikada çıkan son 
r 

•• 
şıır kitapları 

c_t~dlll romancılardan Willa ı yor. Lirik tiirlerinde ise cenup or
~İı er..,it kıımını 1903 te nefret- manlarının, tarlalarının ve bah
ı;L: Old " · · . .. llikl . . . '~İıt llgu, en son lirik tiirlerini çelerının eararengız guze ~~ını 
1~!11\ n fecirleri ve diğer ıiirler,, söyliyor. Bununla beraber, şıırle
\j• k~ltında ve yetmiş aahif elik rinde tamamile tasvir hakim de

tttlt.ı:-P. halinde topladı. Eseri ğildi~. Fi~ince t~~~t in.sanın. ~ü
'eı e~lllce Miı Katherin ilk man tünce, hayal ulkesı, Hareket mıh -
ı:· erın· ak d tıtt-Jerj . ın romantik lirik. Son r ı ır. 

lı.i old 11
' daha realist, daha insa- Rice (Rayiı) gayet kolaylıkla 

~il •o Uillnu, anlıyoruz. Filhakika, yazan bir ıairdir. Her hangi bir 
1ltıt\d: bı~nzum hikaye ve şarkı- nazım teklini iıtedi.ği kalıba .. sok~
~i ~ , !aırin muharrir hüviyeti • bilen bu yaratıcı ınsanm §ıırlerı-

tttiıı}' U~or ve ilk romanlarının bir nin altında, beşerin en yüksek de-
ti• 'lur ... · ı "c·· ıı· ... · ~leri llıevzuuna rastlıyor; ilk gerı o an uze ıgın manasını,, 

~Ilı .n~e de, muharririn ittiyak - bir çok zamandanberi araştınna
d~ be 1~1~e hia çağlayııları şeklin- dan doğan bir hayat felsefesi giz

ıedı '" · . 
~ lllnı görüyoruz. 

lıL ltt() 
'illd, .. n. ~rairie, 1 Mekon çayır· 
'-a, faır, Yeni yeni yurtlar bul
~ "ereç'lııa.n ve bu uğurda canı-

11 il h l 
~ ~\iaıı·· ~ aıını bize anlatıyor. 
~ \t~ Ut f ınaan,, ti iri, Miı Kathe 

4~ ittı l' l'onıantik gençliğe dön -
~) Nakını söylüyor. (lsveçli 
~}~ ebreıkalı bir kadının mc-

lidir. Şiirleri tamamiyle goru
nür derecede (individualiıt) olma
makla beraber, uıtaca itlenmittir. 
ayni zamanda, hemen hepsinde bir 
ni zamanda, hemen hepsinde bir 

ıamimiyet, yafamak daima yafa -
mak için bir hamle ve bundan son
raki ömüre kat'i bir iman inamı ı 

vardır. 

Xarl BrlNoa 

Hüseyin Rahmi Beyin 
geni piyesleri 

Roman üstadı Hüseyin Rahmi 
Beyin geçen sene tiyatro muhar -

rirliğine baıladığını karilerimize 
haber vermiıtik. Hüseyin Rahmi 

Beyin yazmıt olduğu "Kadınlar er. 
kekletince ... ,, isimli ilk piyesi ge -

çen sene lıtanbul fe~ir tiyatrosun
da temsil edilmitti. 

Hüseyin Rahmi bey, önümüzde. 
ki tiyatro mevsimi için de iki yeni 
komedi hazırlamaktadır. 

Eskişehirde bir resim 
sergisi 

;::~ ,~ (Zavallı marti) de 
"1.°"')ı ~kadına kar§ı duyulan 
~, l&o3 Yoruz, Ve bütün bun -

Büyük bir kısmı lirik ıiirlerle Balıkesir resim muallimlerin -

" tiitıer~e çıkan ahenkli roman -
~ )' 'li~n bam başka bir çafni-

" Verici mahiyettedir-

' t_ ~ilı 
.. ·~ ' C-the ' · · · l · d 

dolu olan bu kitap, senelerin akıp den Sırrı bey Eskişehire gelmiş ve 
gitmesile heyecanın sönmiyeceği- Halkevinin himayesi altında bir re 
ni, ve insanın dimağı ne kadar te- sim sergisi açmak teşebbüsünde 
kemmül ederse etsin kalbin dai - bulunmuştur. Sırrı bey maarif mü
ma çağlıyacağıru iıbat ediyor. dürlüğüne müracaat ederek Arifi· 

Snow'un Şarka doğru isimli bir ki- ye mektebinin sergisine tahsisini 
tabı Amerikan köyülülerini, balık- rica etmitlir. ' -., ı· r ın fnr erın e a-

~~ ~1
1•1.nın güzelliği daima 

~.": ~ 1llakla beraber, şiirle
~~ ......._ teldi.ğinıiz - adeta elle 
ı..:1 1lk d !ahaıyetini ve yüksekli
.~ evred k ' 
' ~\lk ~ ı nazmında bu -

·ıİ 'rind' Şaır hu meziyetlerini 
ıf• ~ l~ d e bize hillurlaıtırıyor. 

~~~ J°'ın a ~~ilmiş §İİrleri çıkan 
'tt~' ~M ıce Yirmi birinci tiir 
~ı..! ~e~i Uaz~anı tehlikeler,, 
~ili """'ı ter f. Rıce uzun zaman -
)\! , "- ennu- tt' ... . l k 
~" ~n\ll> k .... e ıgı mem e e-
~' ~e ••nıını daima ıiirleri
~i._ ~tik Vı~u olarak kullanıyor. 
'lıtit et. (~~ır, nıanzuuı hikaye
t~~lı ,,~~o da olduğu gibi, 
~ 11r:r .~le hundan doğan fa

•uıurn ·· d 
uz e canlandırı-

çılarını anlatan 98 sahifelik bir Sırrı bey sergiyi birkaç güne 
Jİİr kitabıdır. Snow, hikaye anlat- kadar Arifiye mektebinde açacak
makta mahir, mevzuunu yerinde tır. Sırrı beyde yüzü mütecaviz 
mizahla tavlandıran ve basit köy- kıymetli ve güzel resim vardır. Es
lüyü cidden seven bir ıair olarak kişehirde ilk defa bir resim sergi-
karşmııza çıkıyor. . si açılmaktadır. 

Snow, battan bata Entellüvel 
tiirin ve tehir yatayışının aley • 
hindedir. Fikrince ıiir (his) en 
doğar ve Amerikan tiiri de ilha -
mını ancak heyecanların tabii su -
rette meydana geldiği tabiattan, 
ormanlardan alabilir; ve Corç Kat 
pan, Zavallı Anni ve ilh .. gibi tip
ler ancak mahalli kahramanlar 
tairlerin mevzuu olabilirler. Bun
dan dolayıdır ki, tair, bize onları 
anlatırken,, zayıflaımağa hiç ya-

ımııt11111nmnııauu11111mmı•uı11t1ı11ım11tm11mrıttt111nnı ... t1111ıomtR11nunnum11mnıı 

na!>mıyor, sadece hikayelerini on
ların kelimeleri, monoloğları; 
memleketlerinin güzelliğini kendi 
ıarkıları ile gözümüzün önünde 
canlandırıyor. 

(Şarka doğru) bir hdk tiiridir. 
Ve Snow da hiç f phesiz tekniği 
işlememiş, imajları basit, lisanı 
belki pürüzlü sadık bir halk şairi-

.... 
dir. 

lbrahim Hoyl 

.!Husilü ...................... 

Büyük KAR UZO 
~~~~------------~~~~ 

Çelik gibi kuvvetli ve kadife kadar 
yumuşak "ir ses .• 

Bir ses dünyayı fethetti. Nasıl? 
onu kimse bilmiyor. Kazoro san'
atinin sırrını söylemeden gözleri -
ni dünyaya yumdu. 

O ses değil bir harika idi. Kuci 
ret ve güzelliğinin karşısında eğil
miyen bat bırakmıyan bir harika. 

ltalyan tenörü çelik gibi kuv
vetli ve kadife kadar yumutak se
sinde, en çılgın aşk ve ihtiraı alem 
}erini yafattı. Kim bilir kaç yüz 
sene sonra, beteriyet tekrar böyle 
bir ıeı dinliyecek, belki de hiç bir 
zaman. 

1905 le Karozo lngilterede idi. 
llainlarda Kazoro ismini okuyan 
en küçük ameleden lortlara kadar 
h'erkes onu dinlemeğe koşuyor. 

Londra operasının şerefli bir 
gecesi .. Muhteşem ışıklar içinde 
localarda pırlanta kolyalar yanı· ' 
yor. Bir dakika karanlık. Heye-o 
can. Perde açılıyor alkıtlar .• G · 
leriden takdir sesleri... Orkestra / 

batlıyor. Ağlayan kemanlara it· 
tirak eden bir ses birden bütün 
operayi titretiyor. Yükseldikçe göz 
lerden yaılar boşanmağa baılı· 
yor. Herkes yerinde mıhlanmış gi
bi. Nefes almıya bile çekinen bu 

• 1 

kütlenin karşıfında Kazoro, sana- K A d d 
• anızo y a operuın • 
tın o ane kadar kimsenin erişeme- ı 
diği yüksekliklere, hayı'etlere dü- a~ıtkındı. O halka ve. . tenkitler.& 
türen bir tabiilik ve kolaylıkla çıkı hıç aldırmadan gayesının yolunda 
yor. Seıi dinliyenlerin ruhuna öyle müthit bir azim ile yürüyordu. Ha
salıyor ki, artık beraber hissediyor kikatte küçük ve tannan olmıyaıt 
beraber co§uyorlar. O sustuğu za- sesi çalışma ve kendi bulduğu tek
man bütün opera birden kendin- nik sayesinde bir harika oldu. O 
den geçmiş bir sarhot gibi haykı- temiz altın gibi akış kuvveti, tem

rıııyor: 

Biı !... Bis !... Bis ! ... 
Karozo, hayatında yalnız alkış 

sesleri dinlemedi .. San'atkar, en 

feci muvaff akıyet.sizliklerden ge
çerek, muvaffakıyeti elde etmit -
tir. Ses kahramanı san' atin bütün 
safhalarını yaşanııthr. 

Kazoro altı sene şarkı tahsilin
den sonra, hocası Vergine vası -
taaile operada küçük bir rol almış
tı. llk provada boğazı sıkıldı, se-

si çıkmadı, ve güfteyi şaşırdı. Ken
disini Jinliyenler imkanı yı'k bu 
genci sahneye çıkaramayız!.. De -
diler. Hora ve talebe ağlıyarak 

eve döndüler. Büyük Karozonun 
san' at sahasında altığı ilk adım bu
dur. 

İkinci tecrübesi için yazılan 

tenkitlerin hülasası şu idi: 
"Küçük, cansız, ıslık gibi bir 

ses. Ne oyunu, ne de seai ile ümit 
vermiyen bir tenör.,, 

Gene bir gece İspanyada, sah -
nede rolünü şaşırarak "lskoçyanın 
istikbali,, yerine, "İskoçyanın til -
kileri,, demişti. İşin farkına varan 
halk ıslık çalmağa başladı. Karo
zo aldırmadı. Fakat ıslıklar ısrarla 
devam edirıce perde indirildi. Er
tesi gece Karozo, başka bir rolde 
tekrar sahneye çıktı. Fakat halk 
"İskoçyanın tilkileri,, diye bağırıp 
eğelenerek i.cendis;ni sahneden 
indirdiler. Ve Karozo opera di
rektörü tarafından nezaketle ko -
vuldu. 

San'atkarın kulakları ıslık tah
kirlerine, alkıt fırtınaları kadar 

birindeki canlı renkler, Kazoroya 
tabiatin bir hediyesi değildir. Tü -
kenmiyn bir sabır ve sai ile o me
ziyetleri o kendi elde etti. Üstada 
ayni zamanda sai dahisi derler. 

Eski zaaflarını bilen bir dost 
bir gün kendisine : - Sesinizi 
nasıl böyle terbiye edebildiniz? 
Yüksek notlara hakim olmak için 
ne yaptınız? - Diye sormuştu. 
Karozo bu suale kahkahalarla gül
dü ve: "Gayet basit, dedi şarkı 
hocalarının verdikleri nasihatlan 
dinlememek suretile .. ,, 

Amerika Karozonun ikinci va· 
tanı idi. 

Metropolitan Opera Honse' de 
kazandığı muvaffakıyet §İmdiye 
kadar hiç bir tenöre nasip olma
mıştır. Bir gecesine 1344, bir 
Sezon için 87,984 dolar alıyor, 
gramofon kumpanyasından da ay
rıca senede 400,000 dolar kazanı· 
yordu. 

Karozo 1873 le Napolide 
doğdu... Fakir bir ailenin çocu
ğu idi. 20 kardeşten yalnız üçü 

hayatta kalmış, diğerleri ölmüştü. 
Karozo annesinin 18 inci yavrusu 
idi. Parasızlık yüzünden tahsil 
edememişti .. 11 sene muaşakadan 
sonra Ada Giachetti ile ev -
lendi. Kendisine iki çocuk hediye 
eden zevcesini hayatının sonuna 
kadar derin bir muhabbetle sev
mişti . İkinci izdivacına sebep, ka
rısının kendisinden ayrılmak iste
mesidir ! 

Karozo. 1921 de sahnede şarkı 
(Lfıtfen sayıfayı çeviıiniz) 
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Yazan: ismet Hulusi 
Sıcak bir gündü. Buram buram ı tetkil eden bir kahveye girdik. 

terlemiş bir halde tramvaya atla - Suphinin onlar arasında büyük bir 
dım. Tramvay kalabalık değil - kredisi olacak ki, kendisini hür -
di. Boş sıralardan birine, manda metle selamladılar .. Hatta biribi -
göle yuvarlanır gibi pattadak o - rine büyük amirleri demek olan 
turdum. kasketi aırmalılar bile, hürmette 

- Bilet!.. kusur etmemek için diğerlerile ya· 
Kondüktörün yüzüne bakma- rış eder gibi: 

dan bir lira uzattım.. - Hoş geldiniz Suphi Bey! .. 
- Taksim!.. Diye arkadaşıma iltifat etmek-
- Al biletini, bu da paranın ten geri kalmadılar .• 

üetü, nasılsın bakalnn? •• Suphi kahveciye seslendi: 
Bn kadar laübali konutan, - Arkadaşların hepsine çay 

hatınnıı soran tramvay kondüktö- kahve götür .. Bize de iki kahve .. 
rü de kim olabilirdi? Başımı kal - Bir masada karşı karııya otur-
drrdım.. duk .. 

- Al.. A! .. A!... - Hadi ıöyle, dedim, ne yüz-
Kondüktör arkadatım Suphi i- den kondüktör oldun? .. 

di .. Hayretle adeta alay eder gi- - Bir aşk yüzünden!.. 
bi: - Anlamadım. Yani sevgilin 

- Beğenmedin mi, kondüktör ille kondüktör olacaksın diye ıarar 
ele alla hm kulu değil mi?... mı etti? .. 

- Öyle allahın kulu amma Su- - Hayır canım .. Bırak ta an • 
phiciğim .. Senin kondüktörlük et- latayım .. Bundan tam iki ay evvel· 
meni tuhaf buldum... di, Şişlide bir doıtumu ziyarete 

- Düımez kalkmaz bir allah... gitmittim. Dönüşte yayan geliyor· 
- Eskiden bir de sen vardın.. dum. Harbiyeye yakla§mak üze -

. . . • . ! re iken karfı taraftan gelen genç 
- Yahu Suphi. Sen zengin a- güzel bir kız nazarı dikkatimi cel-

damdrtı! betti. Birdenbire dikkatle bak-
- Ne yapalım böyle oldu! .. 
- Demek servetin mahvoldu. 

Hiç bir if bulamadın, tramvaya 
k6ndüktör oldun. 

- Hayır, ıervetim mahvolma
dı. 

Bu ıırada tevakkuf mahalline 
'J el.miştik. Bir kaç kişi bindi, bir
•aç kişi indi .. Suphi yeni gelenle
:c gitti.. 

- Bilet! .. 
Gözümü arkadaşnndan ayıra

mıyorum. Serveti mahvolmamış, 

f~kat tramvayda kondüktörlük ya
pıyor. Ne garip if .. 

- Söyle bakalım bu halimi me
rak ediyor musun?. 

Suphi ifini bitinni§ yanmıa gel
mitti. 

- Tabii hem öyle merak ediyo
rum ki: 

- Merak ediyorsan Şişliye ka
dar gel!. Orada yarım saat paydo
ıum var .. Bir kahvede otururuz, 
anlatrrnn .• 

- Şitliye kadar mı dedin geli
. ' nm .•• 

Meraknn o kadar fazla idi ki 
Şi§liye değil, Cenubi Amerikada ~ 
ki Şiliye gel anlatacağım deseydi 
hiç Ü§enmeden gidecektim.. ' 

Tramvay, dan dan dan Beyoğ
lu caddesinden geçti. Taksi.mi geç.
ti. Harbiyedeyiz derken Şitlide 
durdu .. 

- Haydi gel gidelim. 
Suphi koltuğunda bilet kutusu . , 

boynun<la çantası, ben yanında 
tramvaydan indik. Mü~teriıinin 

hemen hepsini tramvay ameleıi 

söylerken hastalandı. Kuvvetli 
bir öksürükle mendili kan doldu. 
Fakat kimseye bir 'ey sezdirme
den rolüne devam etti. Fakat ha
yatının ıon alkışlarına artık ehe
diyyen maziye karışmış olan neş'e
li gülüıü ile tefekkür edemedi .• 

Büyük ıan'atkar sahnenin arka
sında hayılmıt yatıyordu. 

Ölümün yaklaştığını hisseden 
tenör, artık Amerikada kalmak iı· 
temedi. ltalyaya döndü. Ve sev -
gili vatanı N~polinin sıcak hava -
ımda, kendi villası Belloıguardo'· 
da hayata veda etti. 

Celile Enis 

mak arzuıuna kapıldım. Bu kız 

çok güzeldi. Şimdi ne ıöyleaem 

nafile!.. Tahmin edemiyeceğin ka
dar güzel! .. 

-E, sonra! .... Bu tramvaya 
kondüktör olmak için bir sebep . ., 
mı ..• .. 

- Sus, ıöyliyeceğim ... Ben ilk 
gördüğüm ande bu kıza karşı ne 
dersen de, sempati, sevgi, qk iıte 
her ne ise onu hissettim ..• 

- Bu da kandüktörlüğün §İir 
tarafı olacak.. · 
-~ Alay etme! .. Hemen genç, 

güzel kızın yanma gidecek vaziye
timi, servetimi anlatacak ve ken· 
diıine izdivaç teklif edecektim .• 
Fakat birdenbire sokakta bir kar
gafalrk oldu. Seyyar satıcılar .• 

- Geliyor! •• 
Diye bağırarak koıuştular •• 
ltportaları ellerinde adamlar 

öteye beriye kaçıttılar .. Bu arada 
genç kızı gözümden kaybettim .. 
Etrafa dikkatle baktım. Yan so· 
kaklarda aradım .• Nafile bulamı -
yordum .. 

Evime döndüğüm zaman onu 
elimden kaçırdığım için hüngür, 
hüngür ağladım.. Günlerce sor
dum, aorufturduın. Fakat yok yok-
tu •• 

- Teeasürle ne yapacağını ta· 
tırdm, kondüktör oldun. 

- Hayır canım, sözümü kes
me onu tekrar görebilmek için bir 
çare dütünürken aklıma geldi. 
Kondüktör olurum dedim. Ne olsa 
günün birinde benim kondüktör 
olduğum tramvaya da binecektir .. 
Ben de onu tekrar bulmuş olaca
ğnn .. 

- Hakkın var ... İyi düşünmüş
sün ben artık gideyim!.. 

- Git ben de işime gideceğim 
kimbilir belki şimdi tesadüf ede
rim .. Olur ya benim tramvaya bi-
nıverır .. 

Yürürken; kendi kendime: 
- Allah akıl, fikirler venin 

diyordum .. 

Bu vak'adan iki ay geçmişti .. 
Bir akşam bahçeli lokantaların bi
rinde yemek yiyordum. içeriye 
çok güzel bir kadın girdi.. Zarif 

[0 DÜNYA HABERLERi ~) 
- -- ----- -- - - ~ 

Bir lngiliz 1 1936 da Paris nasıl 
Neden Yahudi 

dinine girmiş ! 
LONDRA, 18 (Hususi) - ln -

gilterenin meşhur fabrikatörlerin
den lord Melchett musevi dinini 
kabul etmiştir. 

Musevi dinini kabul edenlere, 
haham şu suali sorar: "Neden bi • 
zim dinimizi kabul etmek istiyor -
sun uz?. Biliyorsunuz, ki bütün 
dünyada yahudiler tel'in, tahkir e

diliyor ve işkenceye uğruyorlar?,, 
Haham, ayni suali lorda sor -

muş, lord da şu cevabı vermiştir: 
- Biliyorum ve bunu bildiğim 

için de sizlerden olmak istiyorum. 

Avusturya 
aleyhine 

Hitlercil er yaman bir 
nümayiş hazırlıyorlarmış! 

Dün Münihten gelen bir yolcu, 
Avuıturya ahvali hakkında §ayanı 
dikkat malumat verdi. Alman mil
li soıyaliatlerin umumi karargahı 

Münihtir. Orada, başvekil M. 
Dollfuua karfı kuvvetli ve aleyh -
tar bir nymayiş hazırlanmaktadır. 

Milli sosyalistler, Avusturya -
nın Hitlere kafa tutmasına fena 
halde sinirlenmektedirler. Bunun 
için, Dollfuss aleyhine, Viyana • 
dan maada, !bütün Avusturya şe • 
birlerinde, "ani,, bir kalkınma o• 
lacaktır. Bu hadise bir cumartesi 
günü vukua gelecekmiş. 

Bu hususta M. Hitlerin maJU
matı olup olmaClığı l>ilinmemekle 
beraber, baıvekil Dollfussun, a • 
leyhine hazırlanan nümayişten ha. 
berdar olduğu ve lazım gelen ter
tibatı aldığı söyleniyor. 

Almanlara karşı 

Yahudilerin şiddetli nü-
mayişi eri ve bir konferans 

Londra, Hususi) - Amerika -
mn methur avukatlarından ve altı 
bin müıevinin vekili M. Samuel 

lntermyer bugün Londraya geldi. 
Bir iki gÜne kadar Amsterdama 
gidecek ve hususi bir konferans ve. 
recektir. Bu konferansta, dünya

nın her taraf mdan gelecek olan 
müseviler hazır bulunacaklar ve 

Alman emteaıına boykutaj yap -
manm en iyi tarz ve çareleri ara 1 
nacaktır. 

uzun bir boy. Bir misline daha te· 
sadüf edilmiyecek derecede güzel 
bir yüz, iri lacivert gözler, velha
sıl güzel, çok güzel, pek çok güzel 
bir kadın .. 

Gözlerim kadına dalmış bakar
ken kadının yanındaki şık giyin
miş erkek, elile hana işaret etti. 
Şaşırdım. Bu bizim Suphi idi, 
tramvay kondüktörü Suphi. 

Kadınla beraber benim oldu-
ğum tarafa doğru yürüdüler: 

- Buyurun efendim .. 
Suphi doıtça elimi sıktı .• 
- Karım!... 

- Müşerref oldum .. 
- Hani sana bahsetmi§tim. 
- Yani şey, sen şey iken!.. 
- Sıkılma canım, tramvay kon-

düktörü iken, nasıl düşündüğüm 

gibi oldu, günün birinde tramva -
ya bindi .. V c bu sayede tekrar o· 
na kavuttum. Evlendik! •• 

tahrip edilecek? -
Bir Alman tayyarecisinin bu baştıkl9 11 

yazdığı kitapta mühim ifşaları 
·~, 

line sokulmıyacağını kiın tılll'wi' "Maten,, gazetesi, Belçi)sanın 
"Alademi Ruayal,, azasında ve 
1929 senesine kadar Sorbonda 
profesörlük etmiş olan Belçikalı 
M. Maurrice Wilmotte'in bir ma -
kalesini neşretmiştir. 

Bu zat, Fransa ve Belçika dosL 
luğundan, iki memleketin, el'a~ 
biribirinin menfaati olduğundan 
~ahsederek, yeni bir harpte, iki 
memleketin, tayyare hücumları -
na pek kolaylıkla maruz kalacağı
m yazdıktan sonra diyor ki: 

"Tayyareci Heldesin (1936 
1da, Paris nasıl tahrip edecektir?) 
isimli kitabında, cehennemi bir 
makinenin tarifi vardır: (Bu tay -
yarelerin motörleri yağla işler. Bu 
~uretle yangın tehlikesi bertaraf 
edilmiştir. Ardında ve önünde 
mitralyözler vardır. 500-1000 ki
foluk bombalarla mücehhezdir. 
ıTam bir harp aletidir. Her ada -
mm vazifesi ayrıdır. Hücum, mü
dafaa, hava tetkikatı ve telsiz iş
leri ayni zamanda, hiç sekteye 
uğramadan görülebilir.) 

Alman tayyareci bunları sakla
mağa lüzum görmemiştir. Taya -
reci geçen ilk baharda, ilk tayyare.. 
sinin ismini merasimle, Hinden -
burg'un önün.de koymuştur. Tay
yar enin ismi D- 20.500 dür. 

Filvaki D- 2. 500 bir ticaret 
tayyaresidir. Almanya.da kaçak -
çılık takibatında kullanılmaktadır. 

Fakat bu tayyarelerin harp esna -
ıında, h'emen harp tayyaresi §ek-

lngiltere masonları 

Bir milyon Sterline yeni 
bir mabet yaptılar 

Londra gazetelerinin verdiği 
malumata göre İngiliz Masonla -
rın üstadı azamı ve lngiltere kra -
lının amcası dille Konot bir milyon 
İngiliz lirasına in§a olunan Mason 
mabedinin kütat resmini yapmış • 
tır. 

Hazreti Süleymanın mabedi na 
sıl on dört sene içinde ikmal olun
muşsa, bu mabedin in,aaı da o ka
dar sürmüş ve vücut bulan mabet, 
Londranın en muhteşem binaların
dan biri olmuştur. Mabedin kütat 
resmine iştirak için dünya mason
ları murahhaslar göndermiş bu -
lunuyor. 

Mabedin içinde 2500 ki~i sığa· 
cak bir salon bulunmaktadır. 

Bundan baş.ka mabedin on bet 
küçük salonu vardır. 

Mütalea odaları, kütüphaneler, 
yemek salonları , yatak odaları ve 
ihtiyaç hiasolunacak her şey dü • 
şünülmüş ve yapılmıştır. 

Jngilterenin krallık hanedanı 
kilise erkanı, büyük devlet ricali 
masondurlar. 

Yeni mabedin adı müsalemet 
ve güzellik mabedidir. 

Almanyada komünistler 
BERLIN, 20 (A. A.) - Volf 

ajansından: Thuringe' de Arnstad
dan bildiriliyor: T erkedilmi§ bir 
kuyu içinde komünistler taraf m -

der? Bomba atan ve nıitr~,r 
yağmuru yağdıran bu tayyar; , 
den harpte mükemmel istif• e 

dilebilir. ti. 
G.. .. d.. b h def 'Ilı upegun uz, u ava d' 

:>aria Üzerlerine gelirler.. Jrıı" 
borusu çalıncıya kadar it itteÔf t, 
çer. Bin kiloluk bir boınb• b~' 
ra istasyonuna düşer. J(alll 

iki treni ezer. Diğer birçok bOııı • 
b'" balar, duvarları, evleri, ı f" 

rı yıkar. Daha batkaları isı-• ~ 
ları, kışlaları yerin dibine b•t 

Bütün bunları, hep· o }.I ıı- ~ 
tayyareci anlatmaktadır. S&J 

't• 
sursuz bir teknik eseri olan I<~, 
ptan, kan kokusu yüksel111e 

d~ 1 
Binbaşı Helders, bütün b&J~ i 

tıs' l . 
rı nasıl yazmağa cesaret .e ~ : 
tir? Bunları yaza·bilmek i~1"' 1~ ıl 
cukça bir kurnazlık bulnı&Jfil' l 

Fakat bu kurnazlığı, tayyare' ·il 
asıl maksadını şimdiye kadar fi\· 
tutmağa muvaffak olmuştur· 1 p 
da Franaızlarla İngiltere 1: ,1 
ıuyor ve ilanı harptan bir ik1 ~O 
sonra Fransaya tayyarelerle 
cum ediyor. 

Makalenin muharriri Y'"'' ~ 
9öyle bitiriyor: ~ ~ 

"Asmri müdafaamızın do~)t 
l1ma bir vesika daha girdi. ır;v ti 
halde Fransız ve Belçika et 1 ~ 
·harbiyooi bu esel'den istifade e 
ıniştir.,, 

Yeni bir tüfe~ 
4.570 metreye kadııf 1 

kurşun atabiliyor ~ 
Londra, 17 (Hususi) _.,,, ~ 

Biııley atım sahasında yeJ1İ ~~ ~ 
tüfek tecrübesi yapıldı. Şidl/ ~ 
kadar en kuvvetli tüf ekle, "

11 
, 

dıJ· 
2.742 metreye kadar atıyor ,1 
yeni tüf ek 4.570 metreye JcıJ' 
isabet ettirmektedir. _/. ı 

K f d dJ, on erans çıkmaz a 
~ 

diye bir iddia ' t 

LONDRA, 20 (A. A.) ~,,/ 
gün Bükrefe dönecek olan Jı ,/ 
ya maliye nazırı M. M•d:0J' 
dün öğleden sonra Londr• -1' ti. 
ransını tam bir çıkmaz ol•r e ~I 

.. t..-ile' 
sız yere gosteren gaze ~ 
f 1 çıkışmıştır. ,ıl 

··" t M. Madgearu, konfer~11 ti~ 
etmiş olduğu neticelen dJf ~ 
bilhassa borçlanma ve bııi fO 

l l . . k d . . N'•ı''' ~~ se e erını ay etmıttır. f9 
nün meselelerinin ne kad•r,. ıl. 
olduğunu bilenler için Loııd:fd~ 
feransının müşkülleri .,ı e 1~f 
koymak, pratik formüller \iıt 1 

da bir anlatma yapılın••' ı 1 ,; 

retler göstermek itibariyle ~rjel 
. t'' 

receye kadar memnunıye· J. 
duğunu ilave etmittir. A . 

llftllJlllllllllllllllUlllllllllllUllllHlnt1111111111Dllllll""'"""' 1 17i .J 

dan saklanmış 221 tüfe~ ~,ı l' 
fişek bulunmuş, 4 koıııiiJl 
kif edilmittir. 
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tarih imtihanında duyulan ihtisaslar: B .. k.. f 1. t IG •• •• b k } 
ıı.~8et•eneyid - v - ugun U aa ıye Ureş musa a a arı ga-~ ilye . olduran hocalıgı- Talebe huzurlarına girerken heye-
'~rı·· Ye erışen .. hh y·· .k .. b k b 1 d 1.128 h . ınuşa aa ülkü- candan titriyor, fakat tatlı, mu- uzme teşvı musa a a- 1. . t. . 1 t• . 
~İillde buı::ran 933 Çarşamba gü- nis çehresi, açıcı sualleri ve ruhla- ları bugün b~şlıyor 1 ıye ımız e ne ıce en 1 

tkteb· oru:rn. O gün gerek ra nüfuz eden nazarları karşısında tu ıın gerek t l b ' , 
kt.c) a e em için oldu- canlanıp söyliyor, anlatıyorlar, tak 

Bugün 933 deniz mevsimi yüzme 
"t ar ben· .. 

\'e e un ıçın de en mes'· dir ediliyorlardı. 
n teren· b" 

müsabakalarına başlanacaktır. Bu Güreş müsabakaları Türk kuvvetini meydana çıkar-
gün yapılacak olan müsabaka!.:;. mıştır. Sovyet takımı reisi; Moskovalı atletlerin güreşi 
birinic teşvik müsabakasıdır-_ Türklerden öğrenmeleri lazım olduğunu söylemiştir 

h 1 ır gün olarak ka· Büyük Gazinin yüksek huzur • 
Q , llYatırnın f 1 . . d l>atlak say a arı ıçın e 

' !kit ed \'e en temiz bir sayfa 
11_. ecektir. 
1tırıci d 

ları heyecan, saygı ile karışık de
rin bir sevgi kaynağı idi . 

Müsabaka büyükderede Lıdo • 
da yapılacaktır. Moskova, 20 (A.A.) - Tas a - daha şiddetli ve daha seri bir o • 

~ ed k evre tarih imtihanı de
er en 

. tiik bir .. ' .~aat 16 da dışarıda 

1 .1klet •eıl g~nu müjdeleyen moto-
111 lıııtiba erı .. sonra Büyük Gazi 
rr il •alonun . d"I 

Lt a gır ı er .. 
'lep·ı-· . 

' .. ,ızın ı· . ot1.1 e ını sıktıktan son-
l"tnarnı . 

O bir imtihan değil belki gerek 
talebe ve gerek hocalar için bir 

ders, bir istifade fırsatı idi. 

Ne mutlu bizlere ki onun kürsü-

sünden ders alıyor, onun dehasının 

ışığile tarihimizin derin ufuklarını 
görüyorduk. 

Bundan başka Haber refikımı-
zın tertip ettiği fulbol turnovası 

maçlarına da devam edilecektiı·. 

Bu müsabakalar Karagümrük sa -
hasında yapılacaktır. 

Fenerbahçenin merkez 
şubesi a~ıhyor tııtdu 

1
.. 21 emır buyurdular. 

il O,' urk Yurdunu inkıraz bu- İmtihan yirmi bir otuzda bitti. Bugün saat 15 te Büyükderede 
0

tıde lllaniı iınparatorluğu üze _ O, zerre kadar yorulmamış ve bık- iskele pasajındaki dairede F enar-
ıı.. )erıiden k mamıştı. İmtihan cetvellerine, bir bahçe klübünün yüzücülük müsa • 
"il erı · d urmuş ve yaratmış _ 

tlİılıb ~ ea\ bir devlet şekli olan mektep için ve onunla imza atmak bakasının açılma merasimi de ya-

tl1lle~1~.ete kavuşturmuş olan, şerefine nail olanlar için ebedi bir pılacaktır. 
t tiba e 1 diitrnandan temizlemiş iftihar halesi teşkil edecek imza- Öğrendiğimize göre pazar gü-
b~L dn tarihinin en parlak bı"r 1 R G nü de geçen sene yapılan yelken ""le e·· l larını attı ar. eşit alip Beyefen-
1 °1 o a L b d yarışına ait mükafatlar Moda ga -tte · n ozan ütün ev- di bu kağıtların ve muallimlerin 

'lllzalaı- b zinosunda dagw ıtılacaktır. Buna ait ttıü Llııış ve İn bir mu - bu İmtihan hakkındaki ihtisasları-
' eııeıey· k tebliği neşrediyoruz: 

_ıı . tler k 1 yı arak yeni mües- nı mektebin inkılap müzesine ko· 

~ı ıı 1·t,. Utınu§ bulunan Büyük Ga- İstanbul 19 (A.A.) - Türkiye 
ıı .. y yacaklarını müjdelediler. -

ti · et en b .. ··k ı · d denizcilik federasyonu yelken ko-
~ il 111tı - y . uyu eser erın en Gazi Hazretleri imtihan salo· 
ı' lttde enı Tarih • in genç ne. mitesi reisliğinden: 
~ ı· rıe der k d k nundan ayrılırken lisenin muvaf - Federasyon tarafından 932 se -il1' tırı 1 b· eceye a ar avran-

;J .''tbern:zzhat görmeğe gelmişti. fakıyetini ve çocukların mesaisin· nesinde Moda ve y eşilköyde u -

d ı... " er l ld k k l deki intizamı takdir buyurdular ve mum amatörlere ait olarak ya -.,, t"llde k sua soru u ça a -
'(j' \l\'y ti" b hepimizin ellerini sıkmak llıtfun- pılan üç yelken yarışının mükafat-ı!J • ~~ k e ı İr çarpıntı kulak-
1~ol'dıı, 'çd·~r uğultular halinde ge· da bulunarak bu tarihi güne niha- ları 23-7-933 pazar günü saat 19 

O ~I 'tnj Unkü yalnız talebem de- yet verdiler. da Moda gazinosunda tevzi oluna-

. lt)tıtd ıaınanda ben de imtihan Ankara Erkek lisesi caktır. Ayni gün de aşağıda ya. 
,i i dij·Qrtı. Onların muvaffakıye· Tarih muallimi zılı olan program dahilinde 933 

::li&i_h~obr· B~y.ük_ Gazinin takdir Samih Nafiz yelken yarışlarına başlangıç olmak 
~ le!alt.k llgıyı hır şeref armağa· üzere birinde yelkengezintiai ya -

;r () 1 
ediyordum. Budapeştede pılacaktır. 932 yelken yarı§larına 

1 tiııı ' l)ıf .............................. " iştirak edenlerle derece kazanan 
! 

ı. tıi;r0 
1 lez üzerinde kah de· 

e ıı,1\1 r k~ h 
il bil~· a yayılıp karşumda-

()l'tt 1 •athını araştırıyordu. 

. 11ırı d~'Yadan başlayan büyük 
ıı ' ~n ıo·· d.. t f d . l'utk ~aya medeniyet salan unyanın ort ara ın an 
1 hitıj tnılletinin binlerce yıllık 1. t l k 
b~ l'or en ince teferrüatına kadar ge ıp op anaca 

1 ' 0 nu d B b İt' erini d" n. erin ve şerefli men u sene ütün dünya izcileri 
~""ur d 1nlıyenler ruhlarmdc: Budapeştede toplanacak ve bun • 

~ ltih· uyuyorlardı. farın sayısı 20.000 i geçecektir. lz-

20 bin • 
iZCi 

• yelken vesaitinin saat on beşte 

Moda vapur iskelesi önünde bu -
lunmaları rica olunur . 

Saat on beşte vapur iskelesi ö-

nünde toplanan yatlar şeraite gö

re ya Haydarpaşa ve yahut Suadi
ye cihetine doğru prova hattı üze-

jansı bildiriyor: yun oynıyan Moskova futbolcuları 
Dün Yeşil tiyatroda 15 bin se - da rakipleri derecesinde kuvvetli 

yirci karşısında Türk ve Sovyet idiler. Türk kalecisi Avninin ha -
atletleri arasında. yap.ılan güreş 1 rrk~lade oyunu nazarı dikkati cel
müsabakaları netıcelerı şu suretle bedıyor, Vehap da takımının o -
tesbit edilmiştir: yununu siikunetle ve kusursuz ida 

Birinci çift: Küçük Mustafa - re ediyordu. 
Leiservitschelu. Güreş 20 dakika Türk oyuncularının kahramana
devamf etmiştir. Türk pehlivanı ne müdafaalarına rağmen birinci 
galip. haftayım, Moskova takımının mu-

İkinci çift: Abbas - Borzow . vaff~kıyetiyle ve ikiye karşı üç 
Güreş beşinci dakikada Türk sayı ile neticelendi. 
pehlivanının galebesile netice • İkinci haftaymın başlangıcında 
lenmiştir. Türk kalecisi Avni, topu ayagı ile 

Üçüncü çift: Yusuf Aslan - tuttu ve bu sırada kazara bir tek-
Pasennikov. Güreş, 20 dakika de- me yedi. Fakat pek çabuk kendi -
vam etmiş, Türk pehlivanı muzaf- ne geldi ve halkın alkışları araaın 
fer olmuştur. da vazifesine devam etti. 

Dördüncü çift: Saim - Abro- ikinci haftaym Türklerin ıiddet 
mo. Ii bir hücumu ile başladı. Fakat 

Güreş, beşinci dakikada Türk Moskova takımının müdafaa hattı 
pehlivanının galebesile hitam bul· Türkleri durdurdu ve artık Türk
muştur. ler Moskovalıların hücumlarına 

Beçinci çift: Nuri - Brovtchen- karşı koyamaz oldular. Kaleci Av
ko. Yirmi dakika güreşten sonra ni, canla başla çalışıyor, en kur • 
Türk pehlivanı hasmına galip gel- tarılmıyacak golleri kurtararak 
miştir. alkışlar toplıyordu .• 

Altıncı çift: · Mustafa - Mi • Bütün bunlara rağmen Moskova 
naev. Yirmi dakika güreşten son· futbolcuları galip geldiler ve maç 
ra Mustafa hasmına galip gelmiş- ikiye karşı yedi sayı ile ve Mosko-

tir · ve takımının zaferiyle neticelendi. 

Sonuncu çift: Ağır aikletler; İki takım tek bir kol teşkil ede-
Çoban Mehmet - Michelaon. Be- rek ve halkı selamlıyarak sahayı 
tinci dakikada Çoban Mehmet terkettiler. 
hasmının iki omuzunu yere getir- Dünkü maçı yazan gazeteler, 
mek suretiyle galip gelmiştir. fevkalade tekniklerini ve istidat • 

Bu müsabaka Türk takımının larını göstermiş olan Türkler için 
teknik kabiliyetini ve bedeni kuv- beklenilmiyen bu neticenin hiç bir 
vetini meydana çıkarmıştır. zaman bir mağlubiyet olmayıp i-

Sovyet takımı reisi Roubstov, leride diğer Sovyet takmıları ile 
Moskovalı atletlerin güreşi Türkler yapılacak maçlar için bir nevi ant
den öğrenmeleri lazım olduğunu renman olduğunu kaydetmekte • 
beyan etmiştir. dir. 

Karahan galipleri tebrik etmiş -

"1 i•tı.t, 1\~izzat tarih karşısında ciler ağustosun 4 üncü günü Peıı.t-
'ıf · S Çettıl 'S' 

rinde hareket ve bir gösteriş seyri 
yaptıktan sonra saat on sekiz bu -

çukta avdet edilecektir. Bunu 
müteakip karaya çıkacak kotra 

tir. 
Türk hakemi diyor ki: 

~ " 
0tıı-a ınesi ne heyecanlı i • teye varmış bulunacak ve büyük 

} ~ .. Coğrafyaya dönüyor A- resmi geçit yapılacaktır. 
, ı ~tk ijıeri d 
1 'ttj Sot~kl n e ısrar ediyor, 

.J ~t' )ııtd,. ~rının yurda ait bilgi-
ıı h ~ aıt · k 

'ırtıe ırn anları, ta.ma-

sahiplerine merasimle kazandıkla· 
rı mükafatlar tevzi edilecektir. 

Sporcularımız Odesadan 
geçerlerken 

Futbol maçı 

oldu 

nasıl 
Moskova, 20 (A.A.) - Türk 

hakemi Kemal Halim Bey Tas a
jansının bir muhabirine şöyle de
miştir: 

Moskova, 20 (A.A.) -Tas a - " Muhtelif memleketlerin 
'.w1 ~ ~ele b· hnelerini istiyordu. 
I' o),~ ır tan . b" 

Macarlılar misafirlerini karııla
mak ve izaz etmek için fevkalade 

hazırlıklarda bulunmuşlardır. 

İzciler çadırlarını eski Macar 

~ral1arının yaşadıkları Godols şa -
tosunun parkında kuracaklardır. 

Spor kafilemizin Moskovada 
nasıl karşılandığını bizzat haber 

h 1 profesyonel olmıyan takı.m.ları ara jansı Moskova ve Türk mu le it 
takımları arasında yapılan maç sında Moskova takımı fevkalade 'b •• "'{l A. d esı ır muallim oğ-

"ll Y ın · · 
~t 'l'derı •çın sorduğu çetin 

"' t ol\.. •onra .. l d" ~. .. V' tf "tı 'İle . soy e ıgı aoz ona 
' Set •ıne b"" ··k b" Macarlar buraya bir tayyare ka • y S 'tıt• . ne uyu ır şe-
~ ~t 'ıdi. 
t~ ,,~ \ Orı Cl.}tıda . . b• 
L~ o'ıen b' n yırmı ır otuza 
~~l'ı he ıze aordurarak hem 

\licıı ~e~.ta.Iebeyi tetkik eden 

~"t~i ditı~i sorara~ arzu ettiği 
~ib ~-ı· Yenlerı sürüklüyen 
ttı le 1

• fÜph k t~, l'\ln e yo tu ki yalnız 
it.. ili l ıı c ... f 
~,. Qİltil ogra yada, yalnız 
'ı'l'etıin hrde değil malumatı 
b ''hibid~r §Ubesinde tam bir 

~· ttl'l ır. 
~ 1ii ~ tbİlir k· 
~~· . ~t,1 1 onun tarihte ısrar 

ragahı, bir kamp tiyatrosu, sinema 

ve hastahane kurmuşlar, ve misa 
f irlerinin istirahatını temin için 
her şeyi yapmışlardır. 

İzciler ka.mpının her gün bir ga· 

zete çıkarması için de ayrıca te-..-: 

tibat alınmış bulunuyor. Bu gazete 
dört lisanla neşrolunacaktır. 

Almanya-Papalık 
VATJKAN, 20 (A.A.) - Al-~, ~, ar; b·· "k 

• >-t ter uyu neticeler manya ile yapılan muahede bugün 
ı.. 'l-.... 'lllıi, :rn .. h. . l k 
f")' 1\ '~İrt P u ım vak'alar ımza anaca tır. 
'~ tef'lttıı~ , Uatiye, Şal on, Ko - r···••ooo ............................................ ..... 

eh.:. Pınar b 1 Y ' 
1 >tte • \iatı k , ura arda en u- urtdaş ! 
~ .._ ~et\i b· açırınryordu. 
'~· "'}' . ıl ·1 I)~ 'lı~ig~. erde bilhassa dev-

\>e 'b .. 'Luıerinde tevakkuf 

Yazlıklarını yurdunun yap· 
tığı giyimliklerden yap ve giy. 

Milli iktisat ve tasarruf 
... • '4 •ttt 
~ıı~ . ısadi aistem· b .. f" cemiyeti 

ı~a.h ı u un ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
buyuruyorlardı. 

alarak evelce yazmıştık. Dün 
Odesadan hususi muhabirimizin 
gönderdiği mektupta sporcuları • 

mızın Odesada nasıl karşılandık -
lannı bildirmektedir. Buna göre 

geçen çarşamba sabahı saat do· 

kuzda Odesaya varılmış ve Odesa 
sporcuları, sporcularımızın bu -

lunduğu vapuru kotralarla ve san· 
dallarla denizde karşılamışlardır. 

Rıhtımda şehrin muhtelif mü -
messilleriyle Türk konsolosluk me-

murları ve binlerce halk istikbal 
ve merasime iştirak etmiş, vapur 

rıhtıma yanaşırken şehir bandosu 
İstiklal marşını çalmıştır. Alkışlar 
arasında karaya ayak basan kafi-

hakkında şu tafsilatı vermektedir: bir tekniğe sahiptir, kesilmiyorlar, 
Moskova muhtelit takımı ile mukavemetleri fevkalade ve topu 

Türk muhtelit takımları arasında idarede büyük bir meharet göste· 
yapılan futbol müsabakası başla- riyorlar.,, 
madan çok evvel Dinamo stadyo - Kemal Halim Bey, Türk oyun • 
munda 70 bin seyirci toplanmış bu cularının çimen üstünde oynamıya 
Iunuyordu. Stadyomun her tarf ına alışkın olmadıkları ve binnetice 
gerilmiş olan bezler üzerinde şu alışmamış oldukları bir sahada 
yazılar okunuyordu: "Yaşasın oynadıklarından dolayı Moskova 
Türk sporculuğu, dost Türkiyenin futbolcularımn tekniğine uymak 
sporcularına selam.,, mecburiyetinrle l.almı~ old!.lğunu 

Türk sporcularının sahaya çık· ve bundan dolayı daha ziyade ha
maları, istiklal marşı halkın alkış- va ve kafa oyunu oynadıklarını 
lariyle karşılanmıştır. kaydetmiştir. 

Türk oyuncular hükumet erk5. - Takım kaptanı Hüsnü Bey di. 
nının bulunmakta oldukları tribün yor ki: 
dönerek üç defa selamlamışlardır. , 'Türk takımı muhtelif şehirlerin 
Moskova oyuncuları da sahaya çık iyi antrenman görmemiş ve matlup 
tıktan ve mutat selam merasimini derecede yetiştirilmemiş oyuncu

lemiz samimi tezahüratla şehrin yaptıktan sonra bütün Moskova !arından mürekkeptir. Takımda 
en büyük oteline götürülerek misa halkının alaka ve büyük bir heye· ! bu kadar kalabalık karşısında ilk 
fir edilmişlerdir. Burada sporcu - can ile takip ettiği maç başlam~- defa olarak oynıyan gençler de 
farımız şerefine büyük bir ziyafet hr. vardı. Bittabi bu kaalbalık da ken 
verilmiş ve kafilemiz Moskovaya Daha ilk dakikalarda Türk fut- dilerini sıkuıştır. , 
doğru yola çıkarken gene büyük· bolcularmın fevkalade teknikleri Moskova takımı oyundan yük • 
merasimle teşyi olunmuşlardır. J göze çarpıyordu. Bununla beraber sek bir teknik göstermittir.,, 
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' Bir m·hrace, tacından, tahtından, mem-

leketinden, uzaklaştırıldı ..• 
Son zamanlarda mihraceler ve 

mihracelik mühim buhranlar ge • 
çirmiye başladılar. lngilizler ikide 
birde, bunların birini kulağından 
tutup tahtından atıyor, yahut Hin
distan haricine atıyorlar. 

Bu çeşit muameleye uğrıyan 
mihracelerden biri Alvar mihra
cesidir. O da Hindistan hükume -
tinin emriyle tacından, tahtından 
cüda kaldı ve davasını lngiltere 
hükumetine arzetmek üzere Lon -
draya geldi. 

Alvar mihraceleri, dünyanın 
eıı zengin prenslcrindendir. Bun -
ı~rm kasaları yığın yığın elmaslar
la doludur. Bu elmaslar, büyük ls
kenderin Hindistan seferinden kı· 
sa bir zaman sonra inşa olunan 
kalelerin birinde mahfuzdur. Bu 
kalenin içindeki elmasları sayını -
ya imkan yoktur. Çünkü burada 
hakikaten yığın yığın elmaslar 
var. Fakat elmaslardan başka ya
kutlarla, altınlarla dolu hazineler 
vardır. 

Alvnr mihracesi 

nür ve yarım milyon altını hemen 
verır. 

Altı ay sonra ayni hadise teker
rür eder. Alvar ülkesi rakkasele -
riyle meşhurdur. Bunların en hü • 
enrlileri Alvar mihracesinin sa -
raylarında çalışırlar. 

jDonanma cemiyeti tahvi .. 
latının 52 inci keşidesi 
15 Temmuz 1933 tarihinde icr~ 

edilen Donanma cemiyeti ikra -
miyeli tahvilatının 52 inci keşide -
sinde ikramiye ve amorti isabet e
den tahvilatın tertip ve sıra numa
ralarını gösterir cetveld ir: 

Tertip numaraları : 
540, 183, 4257, 8354, 6021, 

7246, 4438, 162, 2320, 6786, 1277, 
2802, 9227, 1736, 6995, 6212, 
5496, 1378, 5302, 2461, 9284, 
1801. 
ikramiye isabet eden numaralar: 

lkramh e T.I. 
3000 

100 
50 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

tertip ~o: 
2320 

540 
4438 

162 
4438 
162 
162 

6786 
6786 
4257 

183 
2320 
1277 
2802 
8354 

183 
2802 
2802 

Sıra no: 
58 
94 
16 
49 
76 
4 

57 
60 
74 
96 
95 
21 
76 
96 
3 

30 
81 
20 

s 

iz mir şeker ihtikarı 

Istanbulda başlıyan hastalık b' 
mire de sirayet etmiş 

leketimizde mütemadiyetı 1 
lılaşıyor ve bu gidişle pıh• 
makta da devam edecektir· 

lzmirde Y eniasır yazıyor: 
Beş on gündenberi lstanbul ga

zeteleri şeker fiatlarınm gayri ta -
bii bir şekilde yükselmesini ele a· 

larak uzun boylu neşriyat yapmak
tadırlar. 

İhtikarın şeker ithalini mahdut 
eller tahsil eylemekten tevellüt 
ettiğini de birkaç gün eve] biz bir 
makalemizle teşrih eylemiştik. 

lstanbulda başlıyan fiat yük
selme hareketi şehrimize de sira· 
yet etmiş, kesme şeker, 64, toz 
~eker 52 ve 53 kuruşa satılmağa 
ba§lamıştır. 

Halbuki birkaç gün eveline ka
dar kesme şeker 60 ve toz şeker 50 
kuruştu. 

Bu fiatlar dahi tabii olmaktan 
uzak iken son defa yapılan zam
lar sebebini izah hayli müşküldür. 

Çünkü beynelmilel piyasalard'l 
tereffü değil tenezzül kaydedil -
mektedir. 

Avrupada ucuzlıyan şeker mem-
t1nu11111111111u111un·ruı111 umııunıı11111ınııınu111uı111umumım11uıH111111111111nı•1111mım 

iki tertibe kimilen amorti isabet 
etmiştir. 

ikramiye ve amorti bedeli 22 
Temmuz 1933 tarihinden itibaren 
tediye edilecektir. (Amorti bedeli 
beher tahvil için bir TL. on) ku -

Vuku bulan şikayetler ~ı ~ 
bermutat ticaret müdürlüğtl 
fiatlarını tetkike başlattll~~ 
tetkikten bir şey çıkmıyacd 
şimdiden karilerimize haber' 

biliriz. 
tJ 

Diğer taraftan iki şeker cJJ 
ticaret müdüriyetine 111iir3 ıd 
piyasada şeker stokunun l'ı~ 
nı ve yakında yeniden fiatlıı 
lıyacağmı söylemişlerdir. ·~ 

Tacirler ticaret müdüriyetı., 
Uşak şeker fabrikasının lııt'f 
yasasına ihtiyaca kafi şeker 
derilip gönderilmiyeceğinİ11 ~ 
masını istemişler, müdürh'e ~ 
l·eyfiyeti Uşak şeker fabri1'' 
dan sormuştur. ______ ./_.. 

Balbo filosu 
NEW - YORK, 20 (A._>...) 

Balbonun deniz tayyaresi J.# 
ka körefezine indikten s0~ 
üncü İtalyan deniz tayyare•1 ot 
dakiktıda su üzerine konrrı&l~ 

Bir çok Amerika taY1 
filoya refakat etmi§lerdi. 

Macon Dirijablı da civard• 

Hele mihracelerin resmi ünifor
malarını muhafaza ettikleri kasa
lar gözleri alacak, akılları oynata
cak mahiyettedir. Burada murassa 
saatler, duvar saatleri, türlü türlü 
mücevherler ve saire vardır. 

yordu. / 

~~---~~------------------~---~---~----------------------_.-/ Alvar mihracesi, zahit, dindar ----

Alvar ülkesinde her gece, her 

şehirde, her köyde mutlaka bir 
raks ayini vardır. 

Baladaki tertiplerin hizaların -
da gösterilen sıra numaralarından 
mütebaki, ayni tertiplerin diğer sı
ra numaralarına ve 6021, 7246 
9227, 1736, 6995, 6212, 5496, 
1378, 5302, 2461, 9284, 1801, on ru!tur. 

A1var mihracesinin sarayları 
son derece muhteşemdir. Kendisi 
..,ahsen fazla süslenmiye ehemmi -
yet vermez. Mücevherlerini tak -
m~z. Sonra sefahati sevmez. Bi -
' lkis en basit yemekleri yer ve iç
b içmez. 

bir adam olduğu halde oturur ve T 1 t t 1 Q K İ V E 
bu rakkaseleri saatlerce temaşa e- \...J 

der. l 1 RAAJ9 Alvar mihracesi, kimsenin eli-
ni sıkmaz ve elini kimsenin eline 
vermez. Çünkü onun dini buna 

Fakat Alvar mihracesi saray
ları üzerine pek büyük servetler 
sarf etmiştir. 

manidir. BAN KA5 I 
Hindistan hükumeti bu zatın _ 

Kendisi bir sarayda altı oaydan 
fazla oturmaz. Altı ay geçer geç -
mez yeni bir saray yapmayı düşü-

Meğer hala canlı 
bulunuyorlarmış 

Binlerce sene evvel eski Mısır· 
lılar tarafından yapılan mumyalar, 
hakikaten ölü müdürler, değil mi
dirler?. 

Rus ve Alman alimlerinin son 
günlerde vukubulan harikulade 
keşifleri üzerine böyle bir mesele 
ortaya çıkmıştı. Bu keşiflere işti -
rak edenlerin en bellibaşlıları pro
fesör Schrt'tir. 

Bu zat eski Mısırlılara ait bir 
mumyayı uzun uzadıya tetkik et -
mi~ ve neticede insan hayatı için 
lazım olan en mühim unsurlardan 
birinin yani cnymes'in bunlarda 
mevcut olduğunu tesbit etmiş ve 
bu suretle bu unsurların binlerce 
sene baki kaldığım görmüştür. 

insan vücudunda ve hayatın 
her şeklinde mevcut olan Enzy • 
mes, gıdayı kuvvete çevirmek hu
susunda çok mühim bir rol oynar. 

Son günlerde bir mumyanın a
dalt.?sinden alman unsurlar tetkik 
olunmuş, neticede bu binlerce yıl
lık mumyalarda bu unsurun yaşa -

israflarını nazarı dikkate alarak 
onu tahtından uzaklaştırmıştır. 

Alvar mihracesi hakkında tek
rar ele geçirmek niyetiyle Londra
yn gelmiş bulunuyor. 

Tayyareci Post 
MOSKOVA, 20 (A.A.) -Tay

yareci Willy post havanın fenalı -
ğmdan dolayı Habaroosk'dan 
1170 kilometre ileride Ruklovo'ya 
inmeğe mecbur olmuştur. 

Post yorgundur. Fakat ilk fır

satta yoluna devam etmeğe karar 
vermiş bulunmaktadır. 

Moskova, 20 (A.A.) - Post, sa
at 23.25 te Rouklovoyu terketmiş 
ve saat 3.45 le Khabarovskde ka -
raya in.minştir. 

Moskova, 20 (A.A.) - Post sa· 
at 5.58 de Nome müteveccihen ha-
valanmıştır • 

in yaptığı şu tecrübedir: 
Profesör milılttan 1100 sene ev-

veline ait bir mumyayı tetkik et • 
miş ve bu üç bin yıllık mumyanın 
bakayasında oksijenin enzyme'i 
tahvil etmekte olduğu tezahür et· 
tirmiştir. 

Mumyanın adalesine ait toz -
lar alınmış, bu tozlar bazı mayi -
leri maviye boyamıştır. Bunu an -
cak canlı vücutlar yapar. 

Bu sayede profesör Sehrt bin -
lerce sene evvel teneffüs edilen 
oksijenin faaliyetini görmiye mu -
vaffak olmuştur. 

dığı görülmüştür. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
ii G •h Dis kabinc~t Bev-:: 

Bundan başka pankreas ussa - g • ar oğlu istiklal cad-i! 
resi ile birlikte vücuda şeker ve - :: 1 desi Galatasarad: 
ren kuvvetin de nıumyalarda hala H istasyonunda Re,cp Bey apartımanına· ~~ 

1 :E nakledilmistir. Kapısı ~1ektep sokak. g 
faa olduğu anlac:ılmıştır. • • •· .. . ~. - .. ii 1 inci kat Tel. No. 417~1 :: 

Daha muhıınmı prof esor Sehrt· :: ......................................................... :: ···························································· 

DARA 
B!RiKTiRE~ 
RAı-IAT .. 6 Ot;t' 
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Posta Telgraf i elefon Binalar ve 

-
Beyoğlu Tarlabatında Macar 

caddesinde Agut Handa mukim 
iken ikametgahı meçhul bQlunan Levazım Müdürlüğünden ; 

toa1,i;lsizlerimi~ ihtiyacı için 182 kusur ton gazoiJin 6/ Ağus
Ylp I pazar günU saat 14 de kapalı zarf usulile münakasası 
IDin~:caktar. ~aliplerin kanunun tarifah dairesinde kapatılmış te
"•z ~. tekbfatları ile birlikte Yeni Postanede ikinci katta Le
lbU~!Jlk lidürl~~ü Mübayaat kom:syonuna müracaat etme~eri ve 
tıaııı 1 

•111 tarıhınden evvel her gün müracaatla bu baptaki şart-
~ alabilecekleri i:in olunur. (3243) 

Hafız Ahmet Efendiye: 
latanbul üçüncü icra memurlu

ğundan: 

S. S. C. 1 hükumeti İstanbul Ce
neral Konsolosluğunun aleyhinize 

istihsal eylediği asliye birinci hu -
kuk mahkemesinin 20 mayım 933 
tarih ve 933/ 369 numaralı ilamı 
mucibince Bülbül gazinosunun tah 
liyesiyle masarifi muhakeme v~ 
ücreti vekalet tahsili hakkındaki 
takip talebi üzerine mezkUr ma
halle icra emri gönderilmi§ ise de 
orada bulunamadığınızdan ilanen 
tebligat ifasına karar verilmiştir. 
Tarihi ilandan itibaren bir ay zar· 

.... & 

~{ A K 1 T neşriyatı 

Fevkalade heyecanb bir roman 

Suana'lı münkir 
~.ııuıırzın en meşhur ediplerinden Gerhart Hauptmann'ın fında maaraflariyle birklite borcu 

C'Jeridir. Bir papazın fevkalade heyecanlı, meraklı, co}kun ödememiz lazımdır. Bu müddet 

l''tkıru, ıan'atkirane bir şekilde anlatır. içinde borcu ödemez, tetkik mer -
~ıl ciinden veya temyiz ve yahut iadei 

Yeri: Ankara Caddesinde inkılap Kütüphanesi muhakeme yoluyla ait olduğu mah 

Fiatı 25 kuruş. kemeden icranın geri bırakılmaaı· 
....., dJ na dair bir karar getirmedikçe 

I...____ - cebri icra yapılacağı ve gene bu 
............_ _ıstanbul Belediyesi ilanlar. l müddet içinde 74 üncü madeye 
~- - tevfikan mal beyanında bulun. • 

kt . ~rninönü Kaymakamhğmda: Sahipsiz olarak bulunan bir mazaanız hapisle tazyik oluna -
tıkç~· ıle iki hindinin sahipleri bir hafta içinde gelip almadığı cağmız ve hakikate muhalif be -

ırde alelusul satılac3 !{1 ilan olunur. (3502 yanda bulunduğunuz takdirde ha-

l ~ıııı 1ıını~ 111 1111 ~l1~lllıı~l~ll!~ılllı 1111 ıııııııııımııımıııııııııııııımııooıı~ıııııııııııı llllli~lmıııı 111111 pisle cezalandırılacağınız mezkur 
~ icra emrinin tebliği makamına ka-

S e I ani k ~ankası ; _im_o1_m_a_k_ü_ze_re_i_1a_n_o_1u_n_ur_. __ 

Tesis tarihi. 1888 

1 
ı t Be· · · memurlug-un -

S s . şmcı ıcra . 
ermayesi : 30. 000. 000 Frank dan: Ligor Hannaz oğlu E!endı -

nin Davut kaptandan alacagı olan 
idare n1erkezi : ISI AlV BUL r-== altı bin beş yü.~ Iir~nın. temini için 

=ı mahcuz olup uç bın lıra kıymet 
TUrkJyedekl Şubeleri : ~ takdir edilen tekneıi ahşap ve al-

i t 19B tı bakır kaplı ve kampaont maki • 8 '&nbul ( Galata ve Istanbul ) lzmlr nesi ve kazanı ve her şeysi tamam 
Samsun • Mersin . Adana g;§ ve işler bir halde bulunan ümit ~o 

~ mörkörünün tamamı ve gene bm 
Yunanlstandakl Şubeleri : ~ sekiz yüz lira kıymet takdir edilen 

S'eUinlk • Kavttla • A tlna • Pire =· ve teknesi ahşap tek direkli ve yel 
kenleri eski ve armaaı tamam 

w=='. ve altı yedi sene evvel inşa edilen 
ve işler bir halde bulunan ticareti 
bahri namındaki yelkenli maona
nın tmamı ve gene tamamına dört 
bin lira kıymet takdir edilen ma· 
kinesi kampaont ve kazanı ve aa
iresi mevcut ve teknesi saç ve hali 
faaliyette bulunan Cankaya romör 
körünün yarısı açık arttırmaya ko-

Hask öy 'de Abdüsselam mahallesinde Suyolcu nulmuştur. Şartnameleri 2-8-
933 tarihinden itibaren dairemiz -sokağında 12/14 No. lı evvelce dükkan şimdi 

hanenin ı/6 hissesi. de herkes tarafından görülebile -
ceği gibi 23--8 933 tarihine mü-

(,\) Ga'ata'da Yenicami mahallesinde ve caddesinde sadif çarıamba günü saat on üç • 
57177 No. lı mağaza gediğinin 5,5/14:0 hissesiyle ten itibaren on be,e kadar gemi -
mülkünün 1/8 hissesi. lerin bağlı bulundukları Haliçte 

00 Mahmutpaşa'da Mahkeme sokağında 40 No. lı Galata cihetinde Yağkapanı iske-
d kk 1/3 b. · lesi civarındaki mahalde ve mez-\A ü inın ıssesı. h d 

daı:ı' ıukandaki mahlul emlakin hisseleri pazarlıkla satılacağın- kur gemiler 23 ~933 tari in e 
taı· ... ._ saat on üçten on yediye kadar da-

tıı,bı~ı~•plerin Ağustosun 16 rncı çarşamba gün\i saat 15 e kadar iremizde açık arttırma suretile aa-

1~,~·~t~k~al~e~m~i:n:e~m~ü~r:a~ca~a~t~la~r~ı.~---·•••••~(~3~4~8~1~) -! ttl~~~~~~~~~ 
fi. men kıymetinin yüzde yedi buçu-

Qt l J i ; • J _ l ğu nispetinde pey akçesini veya 
ıra ar ve v esıtca ar milli bir bankanın teminat mektu· 

lı bunu beraberlerinde getirmeleri 
llu cıarp kabine/erinin isticvabı lazımdır. Arttırma bedeli takdir 
''n ea~r, mütarekeden sonra, umumi harp mes'ullerinin di· edilen kıymetlerin yüzde yetmiş 

l ilıd k. · · 1 k d' beşini bulmadığı takdirde en son lı e ı ıstıcvap arını, resmi vesikaları ihtiva etme te ır. 
Qı arttıranın taahhüdü baki kalmak 

~üt .. arp kabine/erinin isticvabında üzere 7- 9-933 tarihine müsadif 
b,ı,~0 harp senelerinin ve mütareke yıllarının en canlı saf- per~embe günleri ayni saatlerde 

lbı, bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyacaksınız. Yağkapanı iskeleııile daire.mizde 
600 f 1 k k b ı· yapılacak ola naon arttırmada mez sayı a 1 itap ir ıra kur gemilerin arttırma bedelleri 
Dağıtma yeri VAKiT matbaası yüzde yetmi~ beşini tuttuğu tak -

• :;:::::::!!:aar.-:======:r.:::::::::::::·:::·-:::m::::m:r::: .. - ... ::::m:::: dirde müşterilerine ihaleleri icra 
:::t •• ı•i!•• -··············~··:··········· .. ······= .... :: •. :···········~···f'==·······••ııı• edlecekt'ır. • .. ..................... - ................................................ :: •••••••••••••• 1. 

Gazetemizin ilan şubesi : füi Aksi takdirde satış (2280) nu-
" maralı kanun mucibince geriye bı-

nkara Caddesi Kahraman Zade Hanında ~i1'i~ rakılacaktır. 2004 numaralı icra 

11 Mi ve iflas kanununun 126 ıncı mad -
A D C 111 k m~ desinin 4 üncü frkrasına tevfikan A im bu gemiler üzerinde ipotekli ala -... , r k L l • I t e t HH caklılarla diğer ali.kadaranm ve '.. :::ı irtifak hakkı sahiplerinin bu hak-

m: larını ve hususile faiz ve masarife 
:ı:: 

Erzurum Posta T. T. 
Başmüdüriyetinden : 

Şehri 1100 lira bedeli sabıklı haftada iki seferli ve Hasan 
kale Karaköse arasında dört yüz seksen, Karaköse - Beyazıt ara
sında üç yüz yirmi kilo taşıması ve yazın otomobille yirmi, kışın 
hayvanla elli saatte nakli meşrut l lasan kale, Beyazıt arası pos
tası 2 · 8 · 933 de ihale edilmek üzere 13 • 7 · 933 T. de Hasan 
kalede münakasaya konulmuştur. ihaleyi müteakip taahhüt müd
detince mukassaten kesilmek üzere avans dahi verilecek
tir. İdari teminatı 2000 liradır. 413361

11 

Devlet Demir~olları ilanı~ 

Otomobil ve emsali nakliyatına mühim tenzilat 
Otomobil, Kamyon ve emsali vasıtaların şömendüferle na

killeri halinde alınacak ücretlerden mühim nisbetlerde tenzilat 
yapılmııtır. T enıilat hakkında bir fikir verebilmek için bazı is
tasyonlara azami 15 tonluk vagonlarla yapılacak nakliyatın üc
retleri aşağıda gösterilmiştir. Bir vagona yüklenecek "Bir oto
mobilin hakiki sıkleti bir buçuk ton tahmin edilmiştir, 

Bir otomobilden iki otomobilden 

Haydarpaşa - Ankara 
Haydarpaşa - Sıvas 
Haydarpaşa - Malatya 

kuruş kuruş 
9102 13653 

11793 17690 
12792 19188 

diğer tafsilat ve şerait 
dir. 

için istasyonlara müracaat edilmeli· 
(3357) , 

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

müracaat edebilirler J 
1 ASKERt FABRiKALARI i13ınları ' 

Oksijen tesisatı satın alacağız: ı umum müdürlükçe Kırıkkalede 
Umum müdürlük müessesetma gösterilecektir. 

muktazi oksijen istihsal etmek Ü -1 7 - Tekmil tesisat bir ay zar • 
zere Kırık kalede bir tesisat yaptı· I f mda monte edilecektir. 
rılacaktır. Bu teıiıatı aıağıda ya- 8 - Mukavelenin akdi tarihin -
zıh feraiti haiz olmak üzere ida - den itibaren bina ve montaj re&İm· 
remize ıatmağa talip olanların tek lerinin bir ay zarfında umum mü
liflerini nihayet 31 - 8 - 933 ta- dürlüğe verilmesi lazımdır. 
rihine kadar Ankarada Askeri (6229) (3478) 
Fabrikalar aatın alma komisyonu- "' "' "' 

na göndermeleri. 400 ton döküm koku takasa tabi 
Oksijen istihsaline mahsus lesi- değildir. Yerli veya ecnebi malı o-

ıatm ıartnamesı: labilir. Yerli malı olduğu takdirde 
ı _ latihaal kudreti: "saatte 4 teşviki sanayi kanunundan istifa· 

metre mikabı,, de edecektir. 
2 _ Oksijen ıafiyyeti: " o/099,5,, Yukarıdaki malzeme kapalı 
3 _ Beher metre mikabı oksi - zarf suretiyle 21-8--933 tarihin

jenin masarifi istihsaliyesi: 45 de saat 14 te ihalesi icra edile _ 
kuruşu geçmiyecektir. istihsal cektir~ Taliplerin şartname için 
tarzı havadan oksijeni tecrit tar- her gün öğleden sonra münaka • 
zıdır. "Luft terennunğs verfahren,, saya girmek için de o gün teminat 

4 - Tesisat atideki kısımları "ve teklif at,, ile müracaatları • 
ihtiva edecektir. (6165) , (3474)". 

A - Asit karbonikten tasfiye 

tertibatı. 510 ton gazoil takasa tabi deg"il· 
B -Yükıek tazyikli hava kom- dir. 

pre11örü. 
C - Kurutma tertibatı. 
D - T emyi ve tefrik cihazı. 

"Siıtem serbesttir.,, 
F - Oksijen ve azotun safiyyet 

derecesini tayine mahsus cihaz. 
H - Gaz saati. 
K - Balon gazometre. 
S - imla tertibatı "Ayni zaman 

da iki şişe dolduracaktır.,, 
T - Makine kayı~ları ve bilu

mum teferruat teklifte bildirile -

cektir. 
Tesisat elektrik motöriyle işle -

tileceğinden lazım olan elektrik 
motörleri de birlikte teklif oluna· 

caktır. 
5 - Baladaki tertibatın mon

tanjı ve işletmesi müteahhide ait -

tir. 

Yukarıdaki malzeme kapalı 
zarf suretile 21-8-933 tarihin
de saat 14 te ihalesi icra edilecek
tir. Taliplerin şartname için her 
gün öğleden sonra münakasaya 
girmek için de o gün teminat ve 
teklifat ile müracaatları. 

(6234), 3475) 

30 ton elektrolit bakır takasa 
tabi değildir. 

Yukarıdaki malzeme pazarlık 
suretiyle 29-7-933 tarihinde saat 
14 te ihalesi icra edilecektir. Ta • 
}iplerin teminat ile müracaatları. 

(6067) (3476) 

300 ton döküm koku alınmıya· 
caktır. 

HH dair olan iddialarını ilan tarihinde . .. ş i r keti d i r. :m 20 gün içinde evrakı müsbitele- ========================= 
6 - Tertibatın kurulacağı yer 31 / 7 / 933 tarihinde kapalı zarf 

suretiyle ihalesi icra edileceği e· 
velce ilan edilmiş olan yukarıdaki 
malzemeni.-. mübayaasından sarfı 
nazar edildiği alakadaranın ma • 
lumu olmak üzere ilan olunur. 

"' tUrıu ilan işleri i~in mezkOr idarehaneye föi rile bildirm.el.eri :ak~i ha!de hak- kanunun fıkrasına göre hareketle-

u t d ·ı lid. :i:i ları tapu sıcıllerıyle sabıt olmı • ri ve daha fazla malumat almak 
a. .. racaa e ı me "· :.:: 1 b d l' . l . . l . 933 1801 d sya nu "'qq ,. 1 m: yan arın satış e e mın pay a, - ıstıyen erm - o . -

•ı: ... ~ efon numaraları: 20094 • 20095 :m maaından haric kalacakları cihetle marasiyle memuriyetimize mü • 
., .... ··:··· .... l ·1· l (5704) H:ı:::.:::::a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı::::::=:ı::::::::ı:::;::-.::::::::1::: ala" kadaranın is bu müddetin ve racaat arı ı an o unur. 

········--::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::.:~. ~ 
(5445) (3477) 



U S YUCUL RIMIZA 
Sergide Karamürsel fo~ritosının su~esi~i geziniz. Y.OnlO tunıuJ.nq~ız~n ıı 

.a zamandakı tarakkıyatını goru~ 

\ 

Ucuzluk Böyle Olur : 
ı1111111ıt1111ıı11111ıııııı111111ııııı1111111ııı111ı1111ıı111ıı111111ııı11111111ılfllll11111ıııt 

!-lem şık, Hem .ucuz, Hem sağlam ... 

Ismarlama Kostüm 

'25 ~' 27 ~ 
34~Liraya 

Çürük ot lrnmaşlardan değil Hereke ve Fesbanenin sağlam 
ve halis yün kumaşlarından iki prova yapmak ve iyi malze· 
m~ kullanmak şartıle mahir ve san'a tka r bir terzi d ikecektir. 

Yerli Mallar Pazarı 
İstanbul : Bahçekapı 

r ı 
HEI\' AYIN 

Ankara Valiliğinden : 
Ankara Sıhhat ve içtimai Muavenet dairesi için 2000 liralık 

bilfnejenol 3000 liralık neosalvarsan pazarlıkla alınacaktır. Şeraiti 

öğrenmek için her gün Ankara ve İstanbul Sihhat Müdürlük

Jerine ve pazarlık için de ilan tarihini müteakip her pazartesi ve 

perşembe günü saat 15 te 375 liralık teminat makbuz veya 

banka kefalet mektubiyle Ankara Vilayeti daimi encümenine 

b izzat veya bilveka le müracaat ed ilmesi. 

Satılık ev eşyası 
A~lar Malmüdürlüğünden : 

(3473) 

Burgaz Adasında Manastır caddesinde 4 J No. lu hanede 

me•cut 200 parça ev eşyası 30 - 7 - 933 cuma günü saat ondan 

on ikiye kadar mahallinde ve satılmıyan kHumJarın da ayni gün-

de BüyUkada iskelesi civarında satılacaktır. (3492) 

,~MerzifonAmerikanKızMektebi 
Orta derecede beş senelik Hayat Mektebi 

!! Leyli ücreti: 175 Ura - Neha.-i ücreti : 20 Lira 1 Merzifon Amerikan mektebinden malumat isteyiniz 

mıııınnııııııııııııııııooıııııııııııııııınııılllnıııııııııınııınıııınııııııııııını~mımınıııınıııınıııınımnıı~mnıım~,,ıııımıııı~ 's s 2s i 1111 

Meccanilik hakkında ilan 

Maarif V ekiletinden : 
_ Lise. ve Orta.me.kte~lerle Muallim mekteplerine alınaca~ ~e:. 

canı leyh talebenıo ımtıban zaman ve şartları Ağustos ıç111 oO 
ilan edilecek ve imtihansız hiç bir talebe alınmayacaktır. auıı ~ 
için Vekalete şi mdiden boş yere müracaat olunmamalıdır. Ak 
takdirde istidalara cevap verilmiyecektir. (3241) 

Posta Telgraf Telefon Binalar ve 
Levazım Müdürlüğündeıı: 

~ 
Posta Telgraf Telefon merkezlerimizin müsait olanların• 

ve divar iJioJarı asılma işinin aleni olarak müznyedesi 7 I Ai0' 

tos/933 tarihine müsadif paıartesi günü saat 14 de Yeni po1t•· 
nede Levazım Müdürlüğü Mübayaat Komisyonunda icra edili' 
cektir. 

Taliplerin bu baptaki şartnameyi görmek iÇin ıimdiden . 
müzayedeye iştirak için de tarihi mezkurde kanuni teminatla'' 
Komisyon Riyasetine müracaatları ilan olunur. (3242) 

Ucazlak .. Temizlik .. Stlr'at 

• 
1 
ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

--- ' ·- . -
Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi .. 

, ' 

.Makbuzlarınızı . . · I 

Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her işinizi .. 

VAKiT YURDU 
Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 
Yakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 

Dr. ihsan Sami --
BAKTERİYOLOJİ 

LABORATUVARI 
l.imumi kan tahlilAcı. Frengi noktaı 
nazarından (\Y asserman ve Kıhn teı· 
mülleri) Kan küreyvatı sayılması, li· 
fo ve ısıtma hastalıklan teşhisi. idrar, 
balgam, cerahat, kazurat ve ~u tahlilatı 
ültra mikroskopi, hususi aşılar istihzarı 
Kanda üre şeker. Klor iır, kollesterin 
miktarların ı n tayini. Oivanyolu r\o. 

r 89. Tel. : 20981 

Sahibi, MEHMET ASIM 

Ne§riyat Müdürü: 1. Safa 

VAKiT Matbaası - latanbul 

' Ziraat V ekiletindeJl ,: 
Ankarada yüksek ziraat enstitüsünün rektörlük ika0Jetg~•' 

o larak yaptırılacak binanın inşaat ışi 21 gün müddetle ,e ~·*' 
pah zarf usulile münakasaya konmuştur. Bu işe ait ınU"' ti 

· k ,.,,e ı 
şartnamesı, mu avelename, umumi şartname, fenni şarto ir-' 
planlar 25 lira bedel mukabilinde Ziraat Vekaleti yüksek ı ,~ı' 
enstitüsü bürosu müdürlüğünden alınacaktır. Her talip .,,aııd,e~ 
sa şartnamesinde zikredildiği veçhile ehliyeti fenniye "e k"e lı" 
maliyu:ne ait vesikalarla 20 bin liralık taahhüde girnıit 'jıf 
taahhüdünü iyi bitirmiş olduğunu mübeyyin ves kaJarı 1'0~ ıl 
na göstermeğe mecburdur. Tal ipler kendi teklif edecekl~r bİ( 
delin % 7,5 ğu niıbetinde teminatı muvakkate mektuplır• ~ I 
likte ihale günü olan 31 - 7 - 933 tarihine müsadif Paz:art~~o I 
nü saat 15 de Vekalet inşaat komisyonuna müracaatları 
lunur. (31921 


