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.~?.~~?..r:.<:.~<:.~~--~<:.!.~~~!!..~~ .. r:.~ .. !!!:.?.#.!.~.~-~!!.~.~-~'!!.~: Apartman ve ev kirası 
Türk sporcuları kuvvet-= Dünyanın en bü .. k rt ·ı 

ı . . .. . ı a· yu apa manı ı e 
erını gostermış er ır bizdeki inşaat, satış ve kiralar 

Bir Rus gazetesinin nezaketi : Maçın neticesi 
tesadüfi addedilmektedir 

Dünyanın her tarafında 
paraaı olanlar paralarını İf· 
letecek it bulamadıkların -
dan eve ve apartımana ya· 
tırıyorlar .. Yalnız bizde de
ğil, A vrupada ve Amerika
da da böyle. Hele Amerika 

artık çılgıncasına gidiyor .• 
O kadar ki ıon defa Ame
rikada yapılan bir aparlı -
man tam 202 katlı ve 350 

metre yüksekliktedir. ismi 
Ampir stat olan bu apartı
manın yükıekliği 350 met
redir.. Yani yangın kule., 
ıinelen dört defa daha yük
sek .. 

ı 

Apartrman yaptıranların çriiu 
ellerinde bulunan paranın i~ıi üç 

·(Lfttfen sayıfayr çeviriniz) 
Amerikadan dünyayı devre çıkarak 251--------:-------------
saatte Berline gelmişti, kazaya uğradı 

Bir gizil sakat olan ce.ur 
Amerikalı tayyareci 

VWI Poat 

ltalyaclaıl Amerlkaya slderek oradan 
geriye dinmekte olan 24 tayyare 

relal Balbo 

Flat, 21 (A.A.) (Alaskada) -
Dün Alaskadaki Ruby üzerinden 

Bugün 
5 inci sayıfada 

Buçokmeraklı 

Tefrikamız 

başladı 

uçan tayyareci P.ost, burada yere 
düşmüştür. Kendisine bir şey ol
mamıştır. 

Tayyare az çok haM.ra uğramış
tır. Post 7 saat yağmur altında 
kaybolmuştur. 

Tayyareci Viley Poıt tek batı· 
na devrii.lem yolculuğuna d~vam 
ecl;yor. 25 ıaat, 36 dakikada Nev
yorkton Berline gelen cesur tay
yareci oradan Moskovaya, ve 
Moıkovadan daha ilerde hareket 
etti. Telgraflar onun her ıün geç· 
tiği yerlerden rahıediyor. 

.(Devama ı 1nc1 ~> 

' 

14 aeneden sonra sulh perlalnin hall ı .. 
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Mısır ticaretimiz 
tehlikede 

Başmakaleden Deı:am 

vardır. Bunların yekunu Türk pa· 
raıile milyonları bulmaktadır. Hat 
ti daha evvelki senelerin istatis -
tiklerine nisbetle bu eksiklik bir 
kat daha artmaktadır. 

Eğer Mısıra mal gönderen her 
memleketin ihracatında tenezzül 
olsaydı, yani bu tenezzüller sade· 
ce cihan buhranından doğsaydı 
o vakit hiç kimsenin bir ıöz söy
lemesine mahal ve imkan kalmaz· 
dı. ı,ıerin düzelmesi için cihan 
buhranının geçmesini, yahut tid • 
detinin azalmasını beklemekten 
batka çare bulunmazdı. 

Halbııki (Muhadenet) in itaret 
ettiği gibi Mıaır ticaretinde Türki· 
yeye rakip vaziyetinde olan Ro • 
manyamn ihracatJnda bilakiı art· 
ma olunca bunun sebeplerini araı
tırmak, bu ıebepleri bulduktan 
ıonra da ortadan kaldırmak icap 
ediyor . 

Acaba bu sebep bir kaç ıene 
evvel kabul edilen yeni gümrük 
tarif eıi üzerine M11ır hükfunetinin 
Türk mallarma kartı tatbik ettiği 

tiddetli tedbirler midir? Eğer böy· 
le ise meıele hiç olmazaa kısmen 
hallolunabilecek demektir. Çünkü 
Yunanistan ile nasıl karıılıkh bir 
konuıma Türk - Yuanan ticari 
münaıebatını bir dereceye kadar 
ıılah etmit iıe Türk - Mısır mü· 
naıebatını da o tekilde ve gene bir 
dereceye kadar yeniden tanzim ve 
ıslah edebilir. 

Akıi takdirde Seyriaefainin 
f skederiye seferleri için yapılacak 
f edakirlıklar hep beyhude yere 
gidecektir. lhtimalki Mıııra timdi 
yapmakta olduğumuz ihracat ta 
gelecek ıenelerede daha ziyade 
ekıilecek ve eksilmeler yüzünden 
o fedakarlıkların miktarını bilakis 
arttırmak lazım gelecektir . 

Mehmet Asım 

~SON HABERLER 
M.Poankare 
Meşhur Fransız 
diplomatına göre 

4 ler misakının mahiyeti 

Sporcularımız Moskovada ................................................................................ 

Lenin'in mezarı başında 
ve tayyarede 

Moıkova, 21 (A.A.) - Türk 
Pariı, 21 (A.A.) - Excelıior ıa spor heyeti dün Leninin mezarını 

zetesi muhabiri M. Poincare ile ziyaret etmiştir.. Cevdet Kerim 
Sampiguyda bir mülakat yapmıt • ı Bey mezara bir çelenk koyarak 

tır. , • Türk ıporcularına hitaben kısa bir 
Poincarcnin sıhrı~ vazıyeti çok 1 t k · t t · t" 

süsünün bu hürriyet eıası ile müm· 

kün olduğunu söylemittir. 
Türk sporcuları büyük Aıt 14. 

tayyaresiyle bir hava gezintisi yap. 

mıtlar ve akşam da Moskova ti -
nu u ıra e mıt ır. 

iyidir. M. Poincare umumi siyasi 
vaziyet hakkındaki ıuale cevap Mumaileyh, Leninin Sovyet 

Rusya milletlerinin inkılap hare -

yatrolarından birinde verilen tem· 
silde hazır bulunmuılardır. 

vererek demittir ki: 
"Bu vaziyet iddia olunduiu gi· 

bi fena değildir. Bu iddia fenalığı 
ibdaı değilse bile büyütmek için 
en müsait vaııtadır.,, 

M. Poincare dörtler misakına 

itimadı olup olmadığı hakındaki 

suale tu cevabı vermittir: 
"Her fey bu misakın nasıl kul • 

lanılacağma bağladır. Misakın hü
kümleri İtalyanlar için olduğu ıibi 
bizim için de müsait ııörüyoruz. 

İki memleket arasında suitefeh 
l.ümlerin ! 'rikmesine ınüıaade et· 
m~mekte fayda vardır. 

M. Daladier'in Akdeniz ıeya • 
hati esnaıında M. Muıoliniye mü· 
laki olacağını okudu.m. Bu çok gü 
zel bir fikirdir, bundan Fransa ve 
İtalya için hakkaniyetli itilaflar 
doğar.,, 

----~-------------------
Fransa - Italya 

ketindeki iıtianai rolünü kaydet • 
tikten ıonra, Sovyet Ruıyanın Le

ninin idaresinde hürriyete kavut· 

tuğunu ve bu kadar muazzam si· 
yaıi ve iktııadi terakkiyatın ve 
Türk - Sovyet milletleri araıın • 
daki doıtluk münaıebatının teea • 

Bir kabul resmi 
Moskova, 21 (A.A.) - Türk 

maılahatgüzarı Mehmet Ali Bey 
Türk ıporcuları terefine Grant O

telde bir resmi kabul tertip etmit· 
tir.. Bir çok tahıiyetler reımi ka
bülde hazır bulunmuıtur. 

r - - Umumi Af Hazırlanıyor ., ......•............................................................. 

Küçük istisnalarla bu af 
umumi mahiyettedir 

Yalnız 150likler, bu aftan istifade edemiyecekler 

ANKARA, 21 (Hususi) -
Cümhuriyetin onuncu yıl dönü • 
mü münasebetiyle memlekette 
umumi bir af ilanı mevzuu hah· 
ıolmaktadır. 

na edilecekler ırz ve namuı cü· 
rümlerinden mahkum olanlar • 
dır. Siyui mahkumların da af 

kanununun şümulüne dahil edi
lecekleri ıöylenilmektedir. Yal· 

Roma sefirinin yerine Kuvvetle ıöylenildiiine aöre nız, yüz elliliklerin affı mevzuu 
kim gelecek ? T eırinievvelin bir~11ci _aünü top- bahiı değildir • 

Cesur tayyare_,.,; 
(Bat &aralı 1 lllci -

Bu seferin birçok husuti1" 
ehemmiyetleri vaı·dır. 

Evveli Viley Post yaloıl 
na seyahat etmektedir. ~ 
arkadatı bir robottur. Pilotl.,. 
zifeaini bu robot yapmakt• 
bu robot vazifesini o Jcadaf ~ 
ve o kadar iıabetle yapllP"" · 
Poıt Almanyaya vardığı ; 
"lateseydim, bütün mukadd 
mı robota bırakabilir, yol~;. 
yabilirdim. Fakat uyku 1 

hi11etmedim.,, demiıtir. 
Hakikatte yolculuiun eıı 

zahmetine bu robot katla _ıa 
Poıtun kendiıi bunu .....

diyor ki: 

"lıin en büyüğünü ark•~ 
bıraktım. Uyumak isteseydiı' 
bet uyurdum. En büyük itti 
yi radyo cihazından ediııdidl• 
çeaterden bana mütemadi~ 
retler veriyorlar. Bizilll • 
İf .\retleri alarak iıtikametiJll 
yordu. Onun için ben de hl' 
ze nerede bulunduğumu aO 
dum. Puılam bulunmaıafdıt 
ıuz da idare edecektim • 
den seçerken tükranımı if•dl 
bir itaret vermek iıtedilO• 
çok yükıekten uçuyordulll• 
lar da ıon derece keıifti. ~ 
çin buna imkan bulamadılll' ~ 
yanuıu geçerken bir aralık 
tüm. 12 bin metre yükse 
Dikkat ettim, tayyaremin 
rı üzerinde kar birikiyord.., 
tayyaremi ağırlaıtırır, bellıİ 
soğuk makinenin hareketi " 
tesir ederdi. Buna vaktiJ!~~ 
l<at etmek yüzünden vazi~ 
tardım ve alçaldım. Sıcak 
lar karı eritti, ve her t'1 

lanacak olan Büwük Millet Mec· Af k ı · ·h h Pariı, 21 (A.A.) _ Matin ga· " anunu ayı asının azır· • • • 
liai bu husustaki kanun la" yı'haıı· !anmasına hu''kuAmetçe henu"z ·ı'• 

girdi.,, 

zetesi M. de Jouvenelin yerine ki~ Diier taraftan tayyareC'"' 
nı müzakere edecektir. b 1 1- t B" "k M'll t 1 _<ft tayin edileceği meıeleıinden bah· &f anımıamıt ır. uyu 1 e teha1111ları talya hava ııav 

ıederek diyor ki: Verilen haberlere nazaran bu Mecliıinin açılmaıına iki buçuk n~ral Balbonun kazandıi• 
"Şu prensip meselesi hakkın • kanunla ilan edilecek olan af, ay olduğu için layihanın o zama fakıyeti anlata anlata biti 

da mühim bir tereddüt mevcuttur. bazı küçük istiınalarla, umumi na kadar hazırlanacaiı tahmin lar. 
Bir siyaset adamı mı yoksa meslek mahiyette olacaktır. Aftan istiı- ediliyor. 1 lngiliz mütelıa11ııları11d-' 

Almanya ve silahsızlanma ten yetitmit bir diplomat mı tayin ~------.--------.-----------...---.-----------------..--...-----.....---.- bu münaıebetle fu mühiıo 
Muenchen, 21 (A.A.) - Baş· 

vekil ile M. Henderaon dün akıam 
Berlin mükilemeleri eınaıında a
çıkta bırakılmış olan meseleler 
hakkında görütmüılerdir. Alman 
hariciye nazırı da mükilemelerde 
hazır bulunmuttur .. 

iyi malumat alan mahafile na· 
zaran, M. Henderaon ile Berlin 
ve r\~uenchende cereyan eden mü· 
kal emel erde silahıızlanma konf e -

ransının taliki eınasında M. Hen· 
deraon tarafından Cenevrede teı· 
bit edilen noktalar hakkında Al-

ed~=~~~:i· ıefaretin huıusi bir Fransız sefiri deg"' işiyor yaz,~~:~i:r devletin hav• 
vaziyeti vardır. Bu sefarette ıon ltalya hava kuvvetinin k 
defa bir ıiyaset adamı parlak bir ' ınuvaffakıyeti kazanaıo•d•• 
surette muvaffak oımu' ve 1ta1yan M. Dö Şambrön ün Roma sefirligıv ·ne 1 ... ~ Bu talyan tayyareler• ... 

hübkfunk etf_reisli d~ Papda nMezdRinde tayin edilmesi meVZUU bahsmJŞ biri kifi miktarda aıkeri 
sa ı se ır o an ayan an . ene mat, yahut ticari mallar 
Beınard gibi bir siyaıet adamını k d' d' 
göndermekle memnun olacağını Paris, 21 (A.A.) - Nazırlar Bununla beraber timdiden bir mu te ır ır. --
bildirmittir. mecliıi buaün yapacaiı toplantıda tahminde bulunmak mütküldür. ltalyan tayyareleri ı~, ~ 

Roma ıefirliii için M. Jouvenele Zira bunlardan b••ka bir zatın da dem irtifaından uçabilıo•t 
Kabine ve hatta bizzat M. Dala· ...,. B 1 t 

ve Türkiye elçiliği için M. Cham • tayini ihtimal dahilindedir. u itibarla talyan • ~ 
dier prenıip meaeleai ile fili mesele brun' e birer halef tayin edecek • ii hem makine yapıcıbl•• J,-
araıında tereddüt etmektedirler. Buna mukabil hariciye nezareti· hammülü noktai nazarıJJP 

Fakat, eğer M. Beınard tayin e tir· nin ·ecnebi memleketlerdeki Fran terakki etmittir. _, 
dilirse, ayandan çekilmesi lazım Roma elçiliği için 3 zat namzet sız faaliyeti- aerviıinin müdürü Daha birkaç sene e••.• 

man görütü izah edilmittir. Bu gelecektir. Zira bu M. Daladierin bulunmaktadır. Bunlar iyan aza· b 1 hh 1 · 1 
mükalemeler silahıızlanma meıe • u unan, mura aa Ye orta e çı pa· tayyareciliii pek eheınıo• • 

de itiraf etmek istemediği bir ıart aından ve eıki nazırlardan M. Re· yeıini haiz olan M. Pila'nın To· B b ıoe• 
lesi hakkında bir mukavelenin ak· uaünıe en irinci • .,, 

tır. ne Beınard ile Framanın Türkiye kio elçiliğine tayini çok muhtemel Her memleketin ken~;... 
tini teminen noktai nazar teati . 
ıinin devamını temin edecektir. 

Bununla beraber M. Hender -
ıon tarafından arzuya şayan ol· 
duğu bildirilen bir Hitler - Da· 
ladier mülakatının temini için 
diplov.atik bir hususi hazırlık la
zım olacaktır. 

u· :ıline mal olacak intaata batlı • 
yorlar. 

Yarı yolda yüksek faizlerle pa· 
ra kaldırıyorlar. lnıaat bitiyor, is
tedikleri kirayı alamıyorlar. Borç· 
)arını ödeyemiyorlar ve apartnnan 
ları satılığa çıkarılıyor. Böylece 
satıt fiatları düıüyor. Bunlar apar
tman inpatinı son senelerde üç 
beş ıene evvelkine nazaran azalt -
mıştır. 

M. Daladier demiıtir ki: elçi.i M. de Chambrun ve Varıo • dir. Bu halde elçiler aruında bazı hava müdafaaıı ve teÇhı 
"Bu meselenin her altı ayda bir va elçisi M. Larochedur. değitiklkler yapılacaktır. tai nazarından huıust ıtJ 

önümüze çıkmamaıı lazımdır., bil- vardır. J 

haaıa Romada böyle olmamalıdır. Bı"r denı"z kazası N f k"I" EIA . d 1 1 1.alı 'A 
Orada uzun müddet devam edecek a ıa ve ı ı azız e nıi tere imparator Jıi ~ 
b Buroeı 21 (AA) lçı'nde bı'r EIA · 21 (H A) N f kalitı, uzak ıneaafelerd• ir it vardır. Orada görütmelerin • ' • · - azız, uıusı - a ıa tP 
devamlı olması lüzumludur.,, rahip refakatinde on be§ çocuk Vekili Hilmi bey buıün ıehrimi • releri araıındaki irtibatı~~ 

Şilide bir fesat hareketi 
Şili, 21 (A.A.) - Şilide bir 

fesat hareketi meydana çıkarılmıt 
fesatçıların elebatıları tevkif edil
mi,tir. Dahiliye nazırı fesatçılar 
hakkında kafi deliller elde ettiğini 
söylemittir. Sükunet hüküm ıür
mektedir .. 

Yunanistan Yugoslavya 
Atina, 21 (A.A.) - Yunan -

Yugoılavya ticaret muahedesinin 
dün imzalandığı bildirilmittir. 

bulunan bir sandal küçük bir göl ze geldi, meraıimle karıdandı . zası ile alakadardır. BaaJI '"' 
üzerinde devrilmittir. Rahip ile Gece belediye tarafından vekil raber lnıiltere, dünyaıad' l'.".J 
çocuklardan on biri boğulmuftur. bey şerefine bir ziyafet verilmit • jük deniz kuvveti oJdor,;; 

· tir . talyanın deniz tayyare dl 

Sabık miralay Zervas 
serbest bırakıldı 

Hilmi bey yarın yeni yapılacak ıinde tayyarelere ı;nali~ 
olan haatahanenin temel atma me· 
raıi.mine riyaset edecek, 

Atina, 21 (A.A.) - Yunan ka • Madene gidecektir. 
ıonra 

nunu eaaaiıi aleyhinde tahrikat 
yaptığı tüphe edilerek tevkif edi· 
len sabık miralay Zervaa bu fÜp

heleri teyit edecek ve kanaat vere· 
cek deliller bulunmadığı için ıer • 
best bıralulmıtbr. 

Bir tren kazası 
Napoli, 21 (A.A.) - Bir tren 

kazası altı kitinin ölümüne ıebep 
olmuıtur. bçü ümitıiz halde ol • 
mak üzere 25 yaralı vardır. 

Litvanya fil~ 
V ARŞOV A, 21 ( 

Dört ıambot, iki de~is;: 
ve iki deniz tayyard•11 

kep bir Litvanya hafif 
temmuzda Gdynia 1 • 
cek, dört ıün kalacakU'~ 
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SOHBETLER 

s.ı. ~z ve söz Eşşeği de deveden 
de . guzeldir M ı ~ . f d tııııi4..irt . ese a ınsan b~ M d I rç y ayıran · t·d· >•tı~ "'•n::,~~·~f=~:i :!7;0:~a~a. Üca e e ok cocuklul az nerde ? Peyami Saf~:ey~y•~u:un::. 
t"t laırıa.n t d'1 I . A .!:> ( bize güzel bir · haber verdi. Ber· 
. etler h as ıı< er, ınkarlar, B } d F 111tnıtıı~o ayırJar, inanıyorum1ar, e e iye de şeker- Ailelere verilecek· atin Ef. ye göre linde, Saint - Lazare kilisesinde, 
kt b' runııar b' Al d elli çiftin evlenme merasimi yapıl-
. ır al ır u em en baş } } } f h l k 

t.lbidir. ~~~gönderilen işaretler e meşgu o uyor para müka atı ava açı aca tı mış ve evliler, şehrin sokakların. 
tıııı!ek alt an ruha çakan bir ı da dolaşarak alkışlanmıtlar .• 
a ınd k K Ço~ çocu'd u analara verile- F } d 
fntl, a aldığınızı duyar - ooperatif ucuz şeker .. a <.at Ün akşama kadar Filvaki, birdenbire, bu evliler cek parn mükafatı bil < kında '-"' t k h k J ·d· taburunun manzarası insanın hı·· 

b I~ bir ba 1 sa aca Maliye Vekaletinden Vılayete ava apa 1 ] 1 
ıt k şen ı. l raz tuhafına gidiyorsa da, sonra -
ı. ar.. • sır.a yar. aşırsınız, Son ıan·anlarda şeker ihtı'· bir tamim gelmişt i r. B b' .. l" 1 d lltr ~rsınız k d' h u sene ır tur u yaz ge me i. dan, en şahsi ve hususi işler bi-
.. ltılığ1rıd '. en 1 ru unuzun l arına karşı koymak içinhtan bul Bu tamime göre hıfzıss·ha Saba]eyin açık olan hava öğleyin 'llııiiz.. a. hır köşede büzülür - kanununun neşrinden sonra ha le, kollektif bir inzıbata girdiği 

Belediyesi ıldısat müdürlüğü de , 1 kapanıyor, akşam yağmur yağı- düşünülerek seviniliyor. 
s·· . d , yctta bu.unan çocuğu altı veya G l • oı rirkı' . mcca c .eye baş'amışhr. yor.. ece eri epeyce serin olu - B 

h.y
1 

b· :r ndır. Mesela Zaro a • altıdan fazla o!an analara dev· ütün bir ömür içinde, kendi 
f, .. 11:~edan. söz kıyafetı'nde "oka· Be!ediye iktisat müdüriyeti lctçe Si!ıhat n içtimai muave- yor.. b h sahalarında teferrüt edemedikleri '"" • ., Bize göre u sene avanın aça· 
~~'-lite" tını§ gibi bir hayata, bı'r piyasadaki şeker vaziyeti ıle net Vel,ci!cti biitresine konulan için, yese düşen ihtiras1arile fer· ,,, .. cağı yok gibi .. Bereket versin Kan. d 

d aykırı d" z "er!i şel<erlerı'n ne zanıan pı'ya- tahs'.,attan verılecek para mı; iyetçiliğe ve "Urada burada, an -lrıaö uşerse aro ağay ' ., .. - dilli rasathanesi müdürü Fatin 'ı' 
')k1"'lıkz kryafeti arasında bı'r saya çıkacağını tahkik etmiş ve ldifatının mal sandık l arınca tes d d .. . . . cak bir hortlak halinde beliren li-·• Beye ... Ara a sıra a umıt verıcı 
)tfet

1
• a.ltvardır. Çünku" danso"z kı· şeker fiyatler :nin bugiinkünden viyrsi sırasında mali müşavere beralizme, - belki hu iki müflise sözler söyliyor da bir kaç gün a -

teıı" k"'d ında. biz hiç olmazsa bı'r daha fazla ya satı:maması için enciinıeni nce kabul olunan mas· F B Ik yardakçılık eder de, değirmenler. l :r ~ - vunuyoruz.. atin ey evve i gün 
'tkler'ı-.. ılirı, niha. yet bı'r barbet tedbir almıştır. raf ve tehakku" evrakı arana- · k' le dövüşen Don Kişot gibi teferrüt c. gene gazetecilere demışti ı: 
4fetJe albukı Zaro ag-a bu kı- caldır. ederiz - ümidile taraftar görü-
Str Yalnız k h d . . O~rendiğim:ze göre lstanbul B 'k b' h il - Temmuz günlerinde hava . ne 1 b l b·1· F k . a ve e nargıle 

1 
• u vcsı a :r ma a e veya k 1 't · · •· 1 .. .. n sersem er u una ı ır. a at 

Belediyesi kooperatifi şeker fi. nın -apa ı gı mesı gayn wı m go-
S· köy ilmühaberidir. İhtiyar he· rünmcz . Maamafih bulutlu gün_ onlar hala - Herkesi nasıl bilir· 

d, ô~lerinıizl . h k'k yatını birdenbire ucuzlatacak en yeti veya onun yerine kaim sin: Kendim gibi - fehvasınca ıı.. Çok .. a..... e a ı atler arasın - k lcr artık nihayet bulmuştur. Bugün ' 
."il!' c. ... güzel çarenin o:>peratif vasıta- olacak makam tMafmdan veri- ltl insanla hayvan arasında fark gö. 
ı. · 8.. an aykırılıklar bulu • (dün) hava hcrrak bir şeki e a • 
"il) " ayk 1 k sile satışında bulmuş ve şekeri lccck olan bu ilmühaberlerde remiyen ve kollektivizmi ağıl ha-

derjz ırı ı lara kısaca (Ya- k çocukların adları, doğum tarih- çık olacak ve tam bir bahar ha~atı yatı farzedenlerdir. 
l l-f .. t•- · ooperetifte bakallardan ucuz yac.:ıyacag- ız . .._

1 
... -cı l leri ve çocukların hepsi ile ayni - ".i S . 

il. in
1
• ,.

1 
Ya an hazan bir nezaket satmıya karar vermiştir. Neye yarar ki Fatin Efendi h~ aınt • Lazare kilisesindeki 

""' ~ ır ananın çocukları bu'unduk ları k l b 
tirer D \'e darbımeseller arası· Kooperatifin şekeri ne gün- tasrih edilmekle beraber alt camızın dün sabah dediği dün ak· a a alık evlenme merasimi, hiç 
•• ..... ~ erler ki: d •t•b h f tama kadar açılmamı" ve hava şüphe yok, ki d:.ıvaklı, taçlı bir 

:ı. ...... " en ı ı aren satacağı eoüz tara ı da ılmülıaber muhtevi ya· :r tioirlerirı~dınJarla diplomatlar bi- kararlaşmamıştır. tının nüfustaki kaydine uygun akşama kadar kapalı geçerek ge- kızla, siyahlı bir erkeğin, pefleri. 

f 
"'.d •1rı 2:ıddıdır. ' ld - . { d zenlerin ne§esini kaçırmıştır. ne sıra sıra otomobiller takıp &eh-
"'" o ııgu nü us mü ürü veya me· :r 

al •rı llt h U k k t• t• rin sokaklarından geçmelerinden 
~~t ha. er §eye hayır derler şa şe er ye iŞ ı- muru t:ırafından tasdik edilmiş k :"'111 Yır d d'kl . . l H• ı· •• d •• •• ço daha az gülünçtür. 
flL O~ltlar e 1 erını yaparlar. f o!aca dır. ıcaz po IS ffiU uru )\:t '"et d h~r §e~c .evet .de~l~r, rem ezse ena •• h Kol1elctif bir disipline tabi o. 

~"' ..... ı .... edıkıerının hırbırıni Ecnebı· bankalar şe rimizde l.anıar1ı hkoyun sürüsüne benzeten 
c. ~. ~ Mıntaka ticaret müdürlüğünce ' ınsan a ayvan arasında fark gö-

\f. zı ttf k şeker satı§larında ihtikar yapılıp 
1 

Hicaz polis müdürü Mehdi bey . ı .ıla,.. a tefek i"lerde, vaitler- zetmıyenlere hatırlatalım, ki yal .. 
<>1'.! ·• l' 1 :r yapılmadığı hakkndaki tetkikat de Temı·nat ınu'.ddetı• beş tedavi edilml!k üzere dün Toros i'.111 a an b' lb' · .. · · nız dolaşan sade aslan deg~ildir .•• 
~ lli b· J ır e ısenın otesını vam edilmektedir. ekspresiyle şehrimize gelmiştir. lii~ eştiren bir tire gibi a- ağustosta bitecek "Aslan yalnız dolaşır ve onu ko • 
~itil· lu bir §ey haline gı'rer. Toptancılardan yapılan tetki • T 1 . d . k b l\lehdi bey diin bir muahrririıni- yundan ayıran da bu ferdiyetidir.,, 

Q\t) ıir iıye e ış yapaca ecne i 1 ·· 'l'aı. .. , erine dokundug-u Z"'man katta "ekerin toptan satıslarında zc şun arı soylemiştir: diyenler e"eg-in de yalnız dol••tı. 
_ """1t ... : • b ankaların mevduatı kabul ede· :r .....,. 

.ı.,. ı .. t.111~a .. dar nazı'k olan "eylerı· ihtikar yapılmadığı neticesine va- · · · •. "-Hicazda asayi" son derece ğrnı bilirler... Eteğin ferdiyetı• 
"'·• ~ Q - :r bilmeleri ıçın temıoat g c d< ı · :r ~t f·'~~.l~~r takımlarını kırma _ rılmıştr. mel eri haki< ındaki karar ü , c ı · ı < de iyidir ve tabii bir haldedir. A- vardır ve onu deveden ayıran fer· 

ı) "a. l · d · d S · ld · · h diyetidir .. tltıı '" k J aınak için tala§ kuru Halbuki perakende ıatıılarla fi- tesbit edilen teminat müddeti sır e ısyan e en eyıt rısın are 'il, tıe dUlta.nılır. Vakıa n: kuru at yükseltilmittir. Piyasada tüccar 5 ağu5tosta bih:cektir. keti gönderdiğimiz kuvvetler ta -
>ı ,~il.rıa11e lala§ın billurun yanın· elinde 1000 çuval kadar şeker bu- Şımdiye kadar beş bank ad an rafından tamamile tenkil edilmiş·-

11l'd~lk Yoktur, fakat bu qya· 1 lunduğu ve bu miktarın ay başına başka bütiin ecnebi bankaları tir. Bu taraflarda da asayiş tama· 
~''nla. ta.r;ı kurtarır. kadar ihtiyaca yeteceği anlaşıl _ yarım · milyondan bir milyona mamile iade edilmiş bulunmak -

~ l'l,t ot r ~taaında da yalan böy mıştır. Ağustosun birinden itiba _ kadar olan teminatı göstermiş· tadır. 
;k1,l'a. ll1?i kıymeh;iz fakat kır ren Uşak şeker fabrikası, piyasaya terdir. Sabık Mısır Hidivi Hicazda bir 
~ '1clt ltıanj olur. ş~ker göndermiyecek olursa şeker 1 banka aç.mağa teşebbüs etmiştir. 

Fakat sürüsünü dağıtmamağa 
çalışan kervancı ne asildir ve sü
rüden ayrılmıyan develer ne muh· 
teşemdir.. Kervanda yegane gü • 
lünç ferdiyetiyle deveden ayrılan 
eşektir ve ferdiyeti ile koyundan 
ayrılan aslan da at cambazlarına 
maskara olur ... ~ı,d Yalanların 'flA tt• w• pıyasasında buhran olacağı düşü- Fırınlar azalacak Hicazda ümran hareketlerine baş 

e .. ı as e ıgı .. . 
i'n lttr~~leri yaşıyorsak.: O nulmektedır. Istanbul Belediyesi fırınları lanmış, Mekkeye bir şimendifer in Sellml izzet 

.:1 

\l"'-na
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u Yalan yerini iman- Uşak şeker fabrikası, istihsalin tahdit etmiye karar vermiş, bu şası kararlaştırılmıştır. Hacıların 
1, i~ ~nleri~·bırakır.. den mühim kısmını tstanhul piya- rususta bir de proje haıırJamıya istirahatı için de otel1er yaptırıl -
'ti~.: 1~, .. 11~2: fantezi değil, iman- sasına dökmektedir. Hatta bir çok başlamıştır. mıştır.,, 

·ı " c.J 1 1 Tahdit yapıldıgw ı takdirde 

~)lkJ. n ayırt edileceği sa· tacirler, :ı.mire stanbuldan Uşak 
'ftı ekmeklerin daha muntazam ve 

l rıyor şekeri getirmektedir. 
~'- hl-clırı ") · tan:: sıklette çıkacag-ı temin e-

•· '" 0 çüa" d' ? 1 · k · t "d" I" ... ~ "•tdı .. u ne ır.. zmır mınta a tıcare mu ur u- dilmektedir. 
'· a d,ki b~ıolçüsü sözle hayat a- ğü, şeker vaziyetinden vekaleti tel 
~ı ~İi b ır e1: l .ıtı,.. 'tk ::rıne erdir. Sözü baş grafla haberdar etmiştir. 

.. 'nın a adanı . k l. 1 f' )~ da.· ın 1 ap top u- Perakende olarak ta şeker ıat-
tt.ı tte h ırna agwırl - .ı H l . 'h 'kA 'ltlıı . • er il . ıgıyır. er 1 arını sebepsız yükselten ve ı tı ar ı 
lil . 11lıa.rı 0~rleyı§te safları ilk yapanlar hakkında ihtikar tetkik 
'lla11tkrıal> u.r. kanunu mucibince takibat yapıl • 
"' kı rıesıllerı'n· · I · · k T' "d" "~J hlıet . w. ın şıar an - ması ıçın mınta a ıcaret mu ur· 

\ ~i lerirı h Ver.dıgımiz kadar, lüğü, toptancılardan sonra pera • ı 
biti~~ •Öz) ~ f ıarları benimse- kendecilerin satışları üzerinde tet 

t ı~ b erıyle .. l . k" ı ~1, Ulu oz erı arasın - ıkata girişmiştir. 
'ıı· ,,.., rınıas · · \ •11 d .. llöbe . ını ıaterız. 
~ "dıı:. ~ti), k llbç~si yalnız ham -
'l'ı.ı "111 a ın d 'ltl' 1 >'ap a amıdır. O i-

. arı, rı .... . 
e Yaptıgına ına· 

Havagazından şikayet 

Son günlerde havagazı kul· 
!ananlar havagazı şirketinden 
şikayette bulunmaktadırlar. 

lstanbul belediyesi fen heyeti 
bu mesele hakkında tahkikata 
başladığından haberdar olan 
havagazı şirketi müdürü bele· 
diye fen heyeti müdürünü ziya
ret ederek tesisatta bozukluk 
olmadığını, esasen Avrupadan 
yeni bir mütehassıs celbedildi-

• ğini ve gerek fabrikayı ~erekse 
tesisatı tetkik etmekte olduğunu 
bildirmiştir. 

VAKiT ... 
UUndcllk, Slya.st Uazcte 

tstanbul Ankara Caddesi, V AKIT yurdu 

Telefon Numaralar• 
Yazı işleri telefonu: 243 711 

• idare telefonu : :!4370 

l'clgra t adresi: lstan bı.ı _ ·ı AKiı 

Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri . 

Türkiye 

::iencll': 1400 Kr. 
t> aylık 7:1() 

3 aylık 400 

ı aylık 1:)0 

ilAn ücretleri : 

Ecnebi 

2700 Kr. 
HM 

00 • 
800 • 

J'lcarl 11:\nlllfm illin ııahlft•lı•rlndo sııntl· 

mı :ıo kuru:ıtnn başlar, Uk t1ahlrl•de 2~0 

kuruşı' kadar çıkıır. 

UU~iık, lnzlıı, de\·ıunJı lllln verenlere alt 

ıı~ rı tenı.llfıt \'ardır. 

uesınl ııanıarm blr 8lltın ıo kuru~tur. 

KüçUk ilanlar: 

Bir defası 80 iki dcfıısı :ıo Uç detası .,~ 
dört ııetası 76 \'e OD defası 100 kuruştur. 
Uç aylık llD.n verenlcMn bir defaaı mecca
nendir. Dört ııatın geçen llll.nlarm fıı.zıa 

eatrrıan beş kuruştan hesıı.p edlllr. 

Hasat zamanında 
mahpuslar 

Kanuna göre mahpus olan· 
)arın hasat ıamanında muvakkat 
bir zaman için tahliye edilerek 
köylerinde çalışmalarına müsa· 
ade edilrnel<tir. 

lstanbul hapisane4Jindeki bir 
çok mabkümlar hu kanundan 
istifadeleri için vilayete müra· 
caat etmişlerdir. 

Orta tedrisat müdürü 
Şehrimizde bulunan Orta 

tedrisat umum müdürü Fuat B. 
dün akşamki trenle Ankaraya 
dönmüştür. 

Çamlarını kesenler 
Erenköy ve civarındaki köşk

lerde bu'unan çamların ev sa
hipleri tarafından tahrip edildiği 
görülmektedir. 

Kadıköy kaymakamı bunların 

listesini yaparak vilayete gön· 
dermiştir. Kanun vaziyetine göre 
imkirı varsa bu kabil köşk 

sahiplerine ceza verilecektir. 

Yeni yapılacak yollar 
yilayetin beş ıenelik yol 

pro&ramına göre yaphrı1acak 

yolların şartnameleri vilayet na· 
fıa başmilhendisliği tarahndan 
bastırılmaktadır. 

• 
Tarihi eserleri tetkik 

Halkevi kurslar şubesi bsra
fından tertip edilen fstaobuldaki 
tarihi eserleri tetkik gezintiıinin 
üçüncüsü dün yapılmıştır. 

Dün öğleyin Halkeviode top· 
lanan mualliın, talebe kadın ve 

erkek büyük bir grup fstaobul 
müz~lerini gezmişlerdir. 

~nmmı fllllttttfl 1111 mnmıu m .. ı111ımu111m1111111111uuumuıMNııııınmmıu"t1t.! 

~ 15 Yll Evelki VAKiT 1 
iwur mnmnmuu111111Hoıuttıımu.111mııu11111 111ııut1111mmımıuuuııı uuıruınnıİ 

22 Temmuz 1918 
- Bı•rlln - 1\losko\·adan vürut edt-n ba

bl·rl('re nıız.ur:ın Orul kızıl hükOmetı tekarriip 

t'lınnkto olan ~'ckoıılo\'ak ~ett-lertne u.bık 

Rusya çarını berhayat teslim etmek iııteme

diğiııdcn rar 16 temmuzda Jckaterloburg'ta 
ltl&r edilmiştir • 

- Hattı hlimayunu Hazreti Padlp.bl 

mıuıtukı nılinltincc tabii~ el ııcbillerl lktn.a 

eden mahpu!tlııln blr!'r kıta de!wrlnlo bittan

zim lnıall udlly:- eeznrctlnden kap edPolere 
blldlrllmlşUr • 

- 7.Ahlre rıntııırı: Klıp şeker %10, kanı 
190• toz, 180, gaz toptan okkn111 62, Ayvalık 

zcytıııyntı 160, ıubun 100 kuruıhır • 

1 
1 
ı 
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TAKVİM Tıp fakültesi, Dariil
fün un, üniversite 

- 24 -
Loy'bllanın şakirtlerinden olan 

Xavier İptida Romadan Portekize 
gitti. Portekizden Hindistana, Ja
ponyaya, Çine geçti. Bütün bu 
yerlerde büyük maceralar geçirdi. 

Bu maceraların cereyan ettiği 

zaman on beşinci asrın iptidalıırı
na tesadüf ediyordu. Luterin Va
tikan kilisesi aleyhine açtığı dini 
mücadele lngilterede, Almanya -
da, lsveçte; bütün şimali Avrupa
da btiyük tesir göstermişti. Bu 
memleketler Vatikan kilisesinden 
ayrılarak ayrı bir hıristiyan mez
hebine girmişti. Bundan dolayı 

Papanın nüfuzu da Avrupada fev
kalade azalmıştı. 

Fakat bu sıra hiç beklenmedik 
bir ıurette Portekizliler Vatikan 

• kilisesinin imdadına yetişti. Çün -
kü Portekiz krallığının gemileri 
ve aslterleri Afrika sahillerini do
laşarak, ta cenuptan Ümit burnu
nu geçerek Hindistana gitmişler, 

buralarda bir Portekiz imparator
luğu tesis etmiflerdi. Bu impara -
torluğun Hindistanda o zamanki 
merkezi (Goa) şehriydi. 

Portekiz kralı o zaman Hin-
distan İmparatorluğunu kurmakla 
iktifa etmek istemedi. Buralarda 
hıristiyanlığın neşri meselesine de 
ehemmiyet verdi. Bunun için çare 
aradı. Cizvitlerin hıristiyanlığı ne
şir hususundaki faaliyetlerini duy 
muş olduğu için papaya adamlar 
ve hediyeler göndererek bunlar -
dan Hindistana liyakatli adamlar 
gönderilmesini istedi. 

itle Xavier'nin Portckizden bir 
İspanyol gemisine binerek Hindis
tana gidişi böyle bir zamanda ol· 
muştu. Xavier ( Goa) ya vardığı 

zaman burada gördüğü. hıristiyan
lık vaziyetini kafi bulmadı ve her 
tarafta dini propagandalarına 
başladı. 

Hindistanda Xavier'nin göster
diği faaliyetlerde en ziyade naza
rı dikkati lelbeden cihet şuydu: 
Hıristiyanlığı neşretmek için Lo -
yalanın kendisi hakkında vaktiyle 
tatbik ettiği usulü çok mahirane 
bir surette kullanmaktı. 

Filhakika vaktiyle Xavier zev
kine ve eğlencesine müptela bir 
gen~. iptida Loyolaya tesadüf 
ettiği vakit cizvitler reisi kendisini 
ruhani tarikate almak için paraya 
olan ihtiyacından istifade etmiş ve 
sarfiyatına para yetiştiremiyen 
Xavier'ye yardım etmiş, nihayet 
bu yoldan onun ruhundaki sırları
nı öğrenebilmişti. Bu suretle ken
dine b'ağlamıştı. 

Binaenaleyh Xavier de Hindis
tanda her tesadüf ettiği adamla 
konuşuyor, fakat her konuştuğu a
damın maddi ihtiyaçları ve sanatı 
neyle onu nazarı dikkate alarak 
söz stiylüyor, hulasa temas ettiği 
adamın nabzına göre şerbet veri -
yordu. Bu suretle muhataplarının 
itimadını kazandığına kat'i suret -
te kanaat hasıl olduktan sonra a
sıl maksadını açıyordu. 

Mesela Xavier tüccarla konu -
'urken ticaret işlerinden bahsedi
yordu. Alışveriş meselelerinin gİ -

rintileri ve çıkıntıları üzerine mü· 
nakaşalar ediyordu. işlerin iyi git
mesi için alınacak tertibatlar hak
kında güzel fikir söylüyordu. Şa -
yet konuştuğu adam banger, yahut 
murabahacı ise bu defa kredi me
selelerinin inceliklerine temas e -

11 ESRARI 
Yazan : Fazıl Şemsi 

diyor, en karışık hesap meseleleri 
üzrinde meleke ve mehareti bu

lunduğunu gösteriyordu. Eğer gö
rüştüğü kimse bir gemici veya as

kerse denizcilikten ve askerlikten 
bahsediyordu ve bu hususlardaki 

malumatının d~rinliği ile muha -
tap!arınm takdirini kazanıyordu. 

Bu yollardan karşısındaki adama 
itimat telkin ettikten sonrC\ din ve 

Cumartesi Pazar 
22 Temmuz 23 Temmuz 
29 Rebi.eve! 30 Rebi.eve! 

GUn doğuşu 4,47 4.~7 

Gün l atısı 19,35 19,35 
Sabah namazı 3,00 3,00 
O~le namazı 11',20 12,20 
ikindi namazı 16.18 16,18 
Akşam namazı 19,35 19,35 
\'ııtsı namazı 21,30 21,30 
msak 2.37 2,37 
\'ılın ~cçeo gllnlerı ~o:ı 204 

kalan" 166 165 

"- _) 

HAVA - Y eşilköy askeri rasat 
merltezinden verilen malumata gö· 
re bugün hava kısmen bulutlu ve 
şimali istikametlerden hafif rüz -
garlı olacaktır. hıristiyanlık meselelerine giri~i -

yordu. Dünkü sıcaklık en fazla 23, en 
Xavier hu faaliyetleri ve pro - nz 21 santigrat, havatazyiki 760 

pagandaları esnasında her hangi milimetreydi. 

müesseseye girerse onun amiri, ~,ı~-::":-=---~------=-· ~=-=====~-
müdürü ile yukarda söylediğimiz I __ R A D -Y O · ıı 
şekilde münasebet tesis etmekle 

de iktifa etmiyordu. O müessese -
lerin müstahdemleri hakkında da 

:•lakadar oluyordu: Yemek yedi -
ği yerde hizmetçiyi takdir ediyor, 

Bugün 
IBTANBULt 

18 den 18.SO a kndar Gmmofon, 18.80 dan 

19 n l;;:ıclar I<"ransızca ders (:\lilptedilcrc 

mah us), 11) dan 20 ye kadar Udi Rdlk Ta-

yemekten SOnra bir f lrSat bulup lllt B. \'O nrlmdn5lar1, 20 den 20.80 a kadar 

ahçıyla konuşuyor, bunların husu- s:u: (\'edıa Rluı ilanım), 20.80 dan 21.SO a 
kadarBedayll musikiye heyeti, 21.30 dan %% 

si vaziyetleri, emelleri hakkında 
fikir ediniyor, nihayet giderken 

kendisine kapıyı açan hizmetçiyle 
konuşmak imkanını buluyor, onun 

ruhundaki hissiyatı anlamıya çalı
şıyor, her tarafta kendine karşı 

hususi bir dikkat ve alaka uyan -
ması çaresini arıyordu. 

Bu suretle küçük ve büyük her
kesi kazanmak için her vaııtaya 
baş vuruyordu. 

(Devamı var) 
M1111111nıtm1nmnetm•mm1URn111111111 ııuıtt ıu ı uııaı m 1111sınm 11111111H1n1111 ı 

Kilo ile 
kaplumbağa 

:re kadar Gramofon, 22 den itibaren Ajans 

Borsa haberleri, ım.at nyrı • • 

\'İYANA - ı:.:,so Alp dağları dans ha. 

\'nlnrı, pl1klı.ı. , .• ıı. \"als, Polka. ıs öğle kon· 

ııcrl. J.1,10 - 15 devamı. 16,15 l\lundollıı l.:on

scrl. 17,40 Almnn şalrfo.rlndcn Dctlı>f Fon 

Lllly<'nkronun bir şiiri. 1."llll Şuman tarafın

dan söylcnCCC'I{, 18,05 Konııer. 20,20 l'lyano 

konseri. nu amdn J07,cf l.\larksm bir e:Ballad:ı> 

ı. 1'"'.rants. Ustln - Kamp.ancllası. 21 Konser. 

22 Johan ŞtraYsın opcretlecl. 23,(0 Danı h&

\'nlıırı. 

BUDAPEŞTE - 13,05 Orkestra konseri. 

14,SO Salon muslkl!IJ, 1'7 l\lasaJ. 18 Orkestra 

konseri. Floto\ıın cStradcllu u\·ertUrU. 19,SO 

l'lAk. 22,35 ı•ıtık. 21,20 Salon musikisi. 28,15 

Caz havalan. 

nUitREŞ - ıs Jltıbcrler, PlAl<. 18,40 r

ııııtlıı. lı:ıflf musiki. 18 Konser. ıo,ııs Devamı. 

20,20 l'lfık. 21 Rndyo orkcstrn!lı. 21,-15 Deva

mı. JUmskl l\orz.kO\run «Hint şnrkı&11. 22,15 

Romen J13vn.lnn. 

Bu ayın otuz birinde Tıp Fakül
tesi, eski Darülfünun lağvolunu -
yor, bir ağuıtosta Cümhuriyet 
Hükumeti yeni bir üniversite açı
yor, kadrosu büsbütün yenidir. 
Tıp fakültesinin. eski hocalarından 
bir çoğu, yaşı altmışından yukarı 
olduğu için tekaüde ıevkediliyor .. 
Bir kısmında da üniversiteden zi-
yade kaleminden ve görgüsünden 
istifade düşünülerek garp müdev
vetının mühimlerini lisanımıza 

nakledecek bir encümene tayinle
ri mukarrer, bir kısmı da mev -
cut veya açılacak hastanelerde 
mütehassıs olarak istihdam edile-
cek .. 

Üniversiteye ecnebi hocalar ge
tirilmesi pek muhtemeldir. Sade 
Tıp Fakültesi için altı kişi getiri
leceği söyleniyor .. Kadrolar teay
yün etmiştir. Temmüzün otuz bi -
rinci gününe kadar kimler olduğu 
gizli tutulacak, o gece her şey bi
tecek! ... 

Gerek Bayazitte eski Harbiye 
nezaretinde gerek şehir hastane -
!erinde tedris için hazırlıklar, ya
pılar başlamıştır.. Fakülte eşya
sının nakli de bir müteahhide ve
rilecekmit !.. Memleket için han
gisi en hayırlısı ise o olsuo !.d He
pimiz, terakkide pek geri kalan 
memleketimizi dü§ünmeliyiz, irfa
nımızın yükselmesi için izzeti nef
simizden, menfaatımızdan ziyade 

gençliğe edilecek hizmeti takdir et 
meliyiz .. Hekimlik meselesi mem
leketin doğrudan doğruya haya -
tıdır.. Nüfusu artıracak, eli ailah 
tutacak, kafası iş yapacak adam-

ları hazırlıyacak tıptır. Vatanın 
elimizde kalan kısmı ki en aziz Avrupadan canlı olması 

şartile sipariş \'ARŞO\'A - 18,05 Pldkln caz. 15,65 p. ve mukaddes Türk yuvasıdır in • 
lik. 16,85 l'l!ik. 17,80 Hııfil orkestra musiki- sanla dolmalı ki köylerimiz, kasa-

Avrupadan birçok müesse
selerin kaplumbağa satın alma'c 
ıçın müracaat ettiklerini yaz· 
mışhk. 

Anadolunun mu~telif taraf· 
larmdan lstanuul ticaret odasına 
müracaat edilerek lcaplumbağa 

satın alacak müesseselerin isim
leri istenmiş ve nasıl kaplum· 
bağa sahn almak istedikleri 
sorulmuştur. Ticaret odası ahcı 
müesselerden bu hususta ma!ü
mat istemiştir. Gelen cevapla 
deniliyor ki : 

- Kaplumbağalar ( Kara ) 
denilen cinsinden, orta büyük· 
Jülde diri olacak ve istenilen 
yere diri o1arak varabilecektir. 
Fiyah ki'o üzerinden hesap 
edilecek tir. 

Gümüş para 
Yeniden basılacak gümüş 

para için hazır;ıklar başlamıştır. 
Eski gümüş paraların tahsilatta 
kabul edilmesi için Ankaradan 
emir gelmiştir. Mecidiyeler 37 
kuruş üzerinden alınacaktır. 

Anahtarla yaralama 
Dün gece yarısı Fatihte 

Nişancada Havuzlu sokağında 
oturan Şükriye hanım ile eniş
tesi Osman bey kavga etmişler 
Osman bey anahtar ite 
Şükrüye hanımı yüzi.iııden .vara
lamıştır. 

Osman bey o esnada oradan 
geçen Hikmet bey namında bir 
zata da tabanca çektiği iddia 
edildiğinden yakalanmıfhr. . 

1. 18,15 l\luhtclif besteler. l!l,85 Solo konser. 

21 Hant Konser. 22,SO Şopen muslklsL 28 

d:ıns havalan. 

ımum.AT - 12 PlAk. 12,57 a:ıat '1l can 

sc lerl. 18,0S Konser. 19 Pl!ık. 20,80 Kllırl· 

net kon eri. 21,10 Bir Rus koro heyetlnln 

konseri. 23,M l'lfıkla d:ıns lıa\'tılan. 

H031 \ - 20,20 Haberler. 21 Haberler, 

pl~k. 21,80 Olyakomo Pıısslninln «Turandob 

O(lt'nısı. Sonra kitap bahsi, ha~rler. 

l'AHts - 20 l'l!'ık. Haberler. 20,:JO Jlnt

ta. ltronlkl pli\k. 21,25 Oda musikisi. Rıımo

nun c l'rlı>rl. Tngnnnl ,.e ıılynngo. ~2,10 Dans 

htı\ıılnrı. 24 Haberler. 

11 f, __ M_aE_t_bs_a_'::_m_R_ı z_L_·_~_
1

_e~-e_n __ ı 11 
1 - Halk bilgisi kılavuzu. (Ha

mit Zübeyr). 15 kuruş. 
- itiyat ruhiyatı. Mehmet Saf

fet). 30 kuruş. 
3 - lş ve meslek terbiyesi. (İs

mail Hakkı). 75 kuruş. 
4 - inkılap yolunda. (Hilmi A. 

Malik). 30 kuruş. 
5 - Filozof Gök Alp. (Enver 

Behnan). 40 kuruş. 
6 - Türkiye petrol madenleri. 

(Kemal Lokman). 65 kuru~. 

Almanyada işsizlere iş 
Berlin, 21 (A.A.) - Kolonya 

şehri on binden fazla işsizle iş te
min edebilecek bir programın tat
bikine başlamak üzere bulunuyor. 
Bu işler tahminen kırk milyon 
marka mal olacaktır .. 

Berlin, 21 (A.A.) - Saksonya 
elektrik f abrikalan federasyonu 
tarafından grup halinde birle§tiri
len müesseseler binden ziyade a -
meleye i§ temin edebileck yirmi 
milyon marklık bir iş başlamıştır. 

balarımız şenlensin, nüfusumuzun 
bolluğunu gören düşma~ toprak
larımıza göz dikmekten utansın, 
korksun!. Hekimlik bilgisi bir 
memlekette ne kadar yüksek olur-

sa o memleket halkı o kadar ir -
fanca yükselir.. Halk yaşaması -
m bilir, yaşamak için çalışmanın 
yollarını öğrenir, sevki tabiisi ile 
kalmaz, vatan için yaşamanın yo
lunu bildiği gibi icabında onun 
şerefi için ölmekte tereddüt et-
mez!... 

Bu ay Almanya kültürünün 
Türk hekimliğine pek parlak bir 
cemilesine ,ahit olduk .. Dünya ta
babetine olduğu gibi kırk seneye 
yakın bir zamandır Türk tıbbına 
hocalık eden, yol gösteren bu yük
sek kültürün hakkımızda göster -
diği teveccühün liyakatimizden zi
yade bir teşvik ve iltifat mahiye
tinde olduğuna şüphemiz yoktur. 
Her halde bize şerefbahş olan bu 
büyük dostluğa samimi şükranları. 
mızı arzederiz .. 

Hamburg emrazı asabiye ve akli 
ye cemiyetinde Türk hekimlerinin 
emrazı akliye ve asabiyede göster
dikleri mesaiden Alman irfanının 

nazarı dikkatini celbeden terakki
lerinden bir celsede uzun uzadıya 
bahsedilmiş ve Hamburg üniver
sitesi emrazı t\ldiye ve asabiye mü

derrisi ve F ridrihsberg bimarha -
nesi bat hekimi büyük Türk dos

tu Prof. Vaygandin teklifi üzeri -
ne ittifakı ara ile Türkiye tababe
ti akliye ve asabiye cemiyeti reiıi 

bu cemiyetin azayi fahriliğine in
tihap olunmu§tur •• 

Yazan : Mazhar 0-:ı 
Celse reisi olsun, Vayg er'

sun yazdıkları tebrik ısı 
larında bu takdirin 1' ti 
daha iyi anlatmak için b\I ~ 
yet azayı fahriliğini tiıııdi!' 
dar ancak Münihli Krepelı~lıİ 
malı Mingazini merhuınlar ~~ 
mez isi.nlere tevcih ettikleriı" 
rec.ierek bizi bu taltif ka . 
büsbütün. mahcup bir ıne'V1'•' 
muştur .• 

Almanya alimlerinin, te~ 
diyorum, liyakatimizden 1' 

b' ff fazla bu teveccühüne kal 1 

mimi şükranlarımı hürıııetle 
derken bu liyakatin ban• 
son on senede gösterdiği 
larla dünyanın sempatisini 
den necip milletime ıııiite 
olduğunu söylemekle haı 11 

net duyarım .. 

Bu muvaff akiyet bize . 
§ubemizde saya saya ve i 
bütün samimiyeti ~e ulü ·· 
ile yardım eden mukaddef 
huriyetin Sıhhat Veki.letioe 
Sevgili Vekilimize de tü1' 
şükür ve hürmetlerimi teyit 

Bu unvanı benim ıayil!I 
Türk genç mütehassısları '/! 
sayleriyle kazanmışlardır· 
bel kader dünyaya dah• 

geldiğim için bu cereyanı İ..ıi 
başında tesadüfen bulun\I~ 

lstanbul se~ 

Almanyadan ~ 
manyaya bit 

teklif mi? 
Berlin, 21 (A.A.) - A~ 

kaları konsorsiyomu ve ya ·ti 
buğday ticareti mümesilleı1 ~ 
manya hükumetine bir te~ 
diği ve bu teklife göre Al 
nın sekiz bin ton arpa ..,e -
miktarda buğday alarak b~ 
kabil Romanya hüküırıetİİ 
Alman fabrikalarının Jef 

" 
mevcut mevcut matlupları !.ı 

·ııır 
yapılan vaziyet muamelet' 
dırılmasmı teklif edeceği 
da Romanya gazeteleriııd~ 
haberler hilafına olarak, ,; 

ya - Romanya ticaret od fi 
Alman resmi makamatı~ıı' ~ 
de halabiyettar mahafih11 , 

liften haberdar olmadı1d•t ~ 
dirmektedir. Buna göre ••

1 

tar olmıyan kimselerin .il 
hükumetine hu teklifi yıl 
zannedilmektedir.. _/ 

t 

Eroin satıcısı 
p.4 

Ayvansarayda oturan ı• 
isminde birinin eroin ,.ttı fit 
alınmış, yakalanan M~'"'tl. 
inleri Loncada kahveCl .. ,.,ıı 
kardeşi Ahmetten aidıl ,D 
rın satıcısı bulunduğuJSı.I 

tir. a 
Ahmedin evinde dört, ı>f' 

de iki gram eroin butuııd1 . -
Esrar içerJ<eOıılı 

Şehremininde Sail ::;.iİ ~ 
hallesinde Sormagir • iflit' 
ğında Hakkı isminde bıt 
d .. d·~· haber ·1J e esrar ıçır ıgı 1' B ?j 
tarassut altına ahnar• bit ~ 
'kalanmıştır. Evde kırı1' •>'' 

ut· ca, bir kabak bulunrl'I 
ke§ler yakalanınıttır· 



MAYIS GECESİ .. Borç için mahpus 
olanlar ~ &tıldı: 

.... Ptfijf· . ltria, le& ıt Byın hakkı var.. Söy· 
...._ ka~l ediyor musunuz?. 
....., y .. .. etaeın ne olacak?. 

ta._ te ~.UÇUJniizde ölürüz, yahut 
bati,• •fh~neye giderim .. 

.... : ar bır az daha düıündü, 
...._, l\aLıt 
\'e . uu .. Dedi .. 
....., ~den bire haykırdı: 
,alt~ l.onıbadan korktum 
~Jın •. 
....., aüliilllaedi: 

4. c..~11r, •izin de, Müfit Beyin 
· -.r olduiunuzu bilirim. 

....... 1~ . 

Jillb-..__ ~ ..._ bndırmaaını bili-
d.i.~ ...... için kabul ettim. 

...., Clı 11 laalluna yazacaiım? · 
~ -.Jcay n•mma .. 

"4b Sıtlcı Bey çeki yudı, im
't ·Uzattı. 
....._"" ~ •ırada Müfit Bey: 
~ g.Pı çalmdı, dedi... Vildan 
~ ' lcapryı artık açabilirim 

t.dllli?. Bombayı atmazsınız? 
111 aüld". 'it u. 
'Yır, artık mesele kalma-

'ta ':bayi çantasına koydu ve 

.._; leıici de polislerdir.. Müfit 
-.. • ~rkeze evvelden haber ver· 

ltl )diııiz' .. 11.,h' .. 
"lllE . "'t, lcapıyı vurdu, açb, haber 

'C.,erakay Bey namında biri 
efendim. 

~rede?. 
Pının önünde.. Emriniz 
ka=1ıvı açmadım .. 
ettin. 

döndü: 
datınızı buraya alırsam, 

bi hareket edeceiini ta-
,~~ ıniıiniz?. 

~ ,. e, buraya neden ıeldi
~ ,_. 'Yorum.. fakat benim 

O lllai Yapar. 

-~. hllde ıidip ona kapıyı a-

Cliclilli 

""-";:, l.a~ıklan zaman Huan 
~lordu: 
~ bu ıelen adama mı 

t...t.•?. 
~-:.11ıae.tdet kapıya baktı, ve 
·. ~~ı: 
~ ,~: S&iırnıaıa aitti •• 
'~et, bu memlekette adam 

lij~IG zunan cezası çekilir. .. ..._en karım bile olaa .•. 
~' o 1'.clındı •.• 
' 

6
lctii, ölenleri rahat bıra-

~~ teJtuı ihtiyarın 
' ..:._ tal" • • L. ·ka b' ...:........, • • llDIZI _, lr 

~ıt_~IDIZ. 
~hr. Oç kere evlendim. 
~ ' llaea'ut olmadım. Belki 
~~ ilaea'ut olmamıılardır .. 
~. &;,leııdiın, bir çocuium 

)\ ~ \._ Çocuium olaa .. 
~ eııaada Caferaka oda· 

' -17_ 
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"-Iiıaden, içinin pek ra 
llriilüJ'Ol'du. 

~ler olup bitecejini, 
berin ne yapacajım, 
eclecetini keatireme· ---... 

1~e biraz toplan-

Hemen ıenç kadının yanma 
kotlu: 

- Sizin burada ne itiniz var? 
- Vildan güldü, ıofukkanlı • 

lıkla cevap verdi: 
- itleri yoluna koydum, her 

teY düzeldi. · 
- Ne oldu?. 
- Her ıey oldu. 
- Ne oldu ıöyleıenize? Siz 

neden buraya ıeldiniz? •• Bütün 
bunlar ne demek?. 

- Gayet baıit. Evveli takdim 
edeyim. Haıan Sıtkı bey. 

- Ken.diıini tanıyorum, düıi 
görüttük. 

lhtiyar dit ııcırdattu 
- Dün Daim, bqün Caferaka. 

Baıka isminiz yok mu 1 Utaema • 
dan, alnınız kızarmadan taflJa • 
cağınız bafka itim yok mu?· 

Genç kadın cevap verdi: 
- Her mektepte çocuiun nu • 

maruı vardır. Eğer Çocuk çalıtı • 
yorsa, numaranın ne ebemmi1eti 
olur? .. 
Arkaaatına döndü: 
- Hasan Sıtkı Beyle her iti 

düzelttim. Benim vaıiyetnameyi 

Kapatılan iki gazete 
ve Reisicümhur 

HALEP, 20 (Huıuıt) - Suri· 
ye hapishanelerinde borç için ha· 
piı yatanların adedi hemen her 
ıün artmaktadır. Hapishaneler 
tıklım tıklım hep borçlularla dolu· 
dur. lktıaadl buhran o kadar !i~
detini ıöıteriyor ki, bir lira ıçın 
- yirmi frank - dokaan bir ıün 
hapis yatan mahkumlar var· Hal • 
buki bu zavallılar 91 ıünde mu • 
hakkak ki borçlu bulundukları 
mebliiın on katını hükdmet büt • 
çetinden yemektedirler. 

Bu feci Taziyet kartııında bü· 
tün Suriye Ye Lübnanda yeni bir 
cereyan bqlamııtır. Borç için ha· 
piı cezasının kaldınlmuı. Gue
teler bilhuaa Türkqede tatbike· 
dilen bu uıulün Suriye ve Lübnan· 
da da aynen kabulü için uzun ma
kaleler yazmaktadD'lar. Bütün me
clent memlebtlercle kabul edilmiı 
olan bu tekim Suriyede tatbik e • 
dilmesi için batlıJ&D cereyan çok 
kunetlidir. Adliye vüzerası bu 
mesele üzerinde tetkikata batla • 

iptal eder, yırtarım, yerine buma mqbr. _ 
koyarsın. Şamda YatanlJerin f"akirlerinİ 

Ve biraz evvel Hasan Sıtkı Be- yayan "El'eyyam,, ve "Elkabea,, 
l azetelerinin kapatılmuı Ueuine yin imzaladılı çeki verdi: 
haııl olan Yuiyeti, inandan eY • 

Adam ıiSz ıezdirdi: velki mektuplanmda yumııbm. 
- Peki neden bunu yaptm?. Bu mesele için Şunda hemen her 
- Çünkü •• anlamıyor muaua, ,un bir niiaaayif yapılmakta ve 

ki bapi ... llDeJ• tıideceiim. her yere proteato telıraflan çekil-
- Sonya!.. mektedir. 

Onu muhafaza etmek, müdafaa Dün ıene bir heyet reiıicümhu· 
etmek, himaye etmek iater ıibi ra ziyaret *'*-" ı.. suetil.in 
kollarını açtı. tekrar ~ mtilaade ecUJae.. 

Kadın bu hamleyi ketti: ıi iç~:f81ıi\e•tta llulunmuttur. 
- Rica ederim, böyle teflere ___ ... cümlntt heyete hitaben fUD• 

lüzum yok. Bu meaeleı;' a.. ,.. lan Miylemiıtir: 
cağınıza dair ..W Yerdim. Beni 
yalancı çıkarma. 

Adamın yüzünde derin bir ele
min izleri belirdi. Sanki beyni 
durmuftu. Şakaklarını uğufturdu. 

- Peki ya ben ne olacağım? .. 
Hani evlenecektik? .. saz Termit -
tiniz?. 

- Evet, fakat olmadı. Esasen 
bizim davamızda karı koca yok -
tur, arkadaılar vardır. 

Erkek, heyecanlı bir sesle: 
- Öyle ola.un?. dedi. 
- Teıekkür ederim doıtum!. 
Bir iki kelime rutça konuıtular. 

Adamın, soğuk kanlı ıörünmeıine 
rağmen müthit bir heyecanın ve 
elemin pençeıinde lavrandıiı bel • 
li oluyordu. 

Vildan kapıya doiru bir söz at· 
b. 

- Bir ayak seıi duymuttu· 
Dedi ki: 
- Gene biri ıeldi. Bu sefer mu 

hakkak poliılerdir. 
Aldanıyordu. 

Kapı açıldı. 

içeriye Ayte girdi. 
Gayet tıktı. O kadar tık ve za· 

rifti ki, odada bulunanlar arum• 
da müthit bir tezat teıkil ediyor
du. 

Nitanhunuı odasını kalabalık 
ıörünce duraladı .. Oturan kadını 
ıörünce Müfide döndü: 

- Müfit, bu sedirde oturan 
hizmetçi mi?. 

Vildan kalkb: 
- Küçük hanımefendi, aısı 

tekrar ıördüjüme memnun ol • 
dum. 

Ayte ıeriledi, Müfide çıkıttı. 

"- Bu ıazeteler, benim arzu 
ve irademin haricinde ( ! ) bir ta· 
kım sebeplerle kapatılmııtır. Ben 
de bu vaziyetten vicdanen azap 
duymaktayım. Binaenlayh bu ıa
zetelerin tekrar ~iması için elim
den ıclen ıayreti aarf edeceiim.,, 

Heyet, bütün Suriyeain h;iriid 
ajzı Ye dili olan bu ıuetelerin be
hemehal açılması lazım ıeldiiin • 
de urar ederek bu huauata reisi • 
cümburdan· Yait almıı ve huzur • 
dan çıkmııtır. 

- Bu kwn burada ne iti var? 

- Polis bekliyor. 
- Polit.. demek o .. 
Genç kadm cevap verdi: 
- Evet benim küçük hanım .. 

Bilmiyor muydunuz?. 
- Nereden bileydim. 
- Şapka, etarp, manto dola • 

bınrzda delil mi? .. Hatta manto • 
da kan lekeleri de olacak .. 

Ane ürperdi. 
Vildan devam etti: 
- Tabancanızın ortadan yok 

oldutunu sörmediniz mi? .. 
·- Gördüm... Tabancayı ben 

kullandım zannediyordum .. 
- Demek rüya ıardtinüz?. 
- Rüya ıördüiümii ne biliyor 

ıun?. 

Müfit dedi ki:-
- Senin ıördüiün rüyanm bü· 

tün tafailitmı biliyor .. Onun yü • 
zünden rüya ıö.rdün •• 

- Anlamıyorum. 

- Bana rjiyanı anlatbjm za· 
man, ne olup l.ittifini ben hemen 
kanaclma. 

(Dınamt ..,., 

s - VAKiT 22 Temmuz 193!-

~~HÜKÜMDAR~~, 
-1-

Birinci kısım 
_ Daha ayılmadı mı?· 
_ Vakti var tahım... Mirza 

Niıir bununla metıuldür. Bir 1&· 

tate kadar ayılacak ... 
_ yedi ıündür. K12C&iız 

açlıktan ölecek. 
_ Şahmı merak buyunaaam-

lar. Hiç bir teY olmıya~. 
Şah Abbas, ko~l~ım .. ~ek 

fil diti itlemeli ıedırın uaermde 

ıerildi: . • , 
- Ayıldıiı vakit bana ıetırın .. 

Bat üstüne tabım ... 
Vezir yerlere kadar etilerek 

dıpn çıktı. 
Şah Abbaıın aarayında çok 

f . __ L-eler cereyan ecliyortla. O 
ecı...... d ·ı 

anda bir milletin mukad erab ı e 
oynanıyordu. 

L bir odada saçı takalına ka-
Of L. ihtiyar aedirin üstüne 

rıımıı uır ' . 
yatınlmıt bir kıza muaJ !apıyo: 
du. Oda küçük•• dar bır yerdı. 
Ertafta hasır iskemleler ve tayıaız 
il&ç titeleri aerpilmitti. Kapı~a 
bir cüce ..ı .. almadan seyreclı • 
erclu. Bu oc:lanm ajzı karanlık 

~ehlizlere uzanıyordu. Dehliz 
battan bata iki ııra ıilihlı asker· 
le doluydu. Bu kadar kalabalık 
asker, çıt çıkarmadan bekliyor • 
lardı. 

Simya aliminin kirli yüzünden 
mütemadiyen ter akıyordu. Yirmi 
dört ıaattir uiratıyor, kartııında 
arilmit yatan kwn parmaimı bi
le lamilqtı 'F ,...... Delalm.de 
Wr ":tlaplda. SiWala ... 
ilerler 7 rmı takmlattılar ye 

selim durdular. Cüce, Simya 
aliminin yanma koftu. Eteiinden 
çekmeie batladı. O, .. bir ~yin 
farkında delildi. Mutemadıyen 
ilaçları biribirine katıyor baygın 
kızın yüzüne sürüyor, koltuk alt • 
lannı ıılabyor, burnuna kok~atı-

d Cüce ihtiyarm eteklerın -yor u. 
den çekerken vezir telitla kapıdan 

. d' Cüceyi enaeıinden yakalı • 
ıırı. 1. 
arak bir tarafa fırlattı. htıyan 

y ak v bat-aakalmdan tutar aarama~~ 
ladı. Alim kartıaında vezırı si -
rünce kendini topladı. Meyuı ve 
ümitsiz bakmaia baıladı. Dudali
lannı büküyordu. Vezir asabiyet· 
le kollarım ıerdi: 

_ Ne diyorsun üıtat, bir aaate 
kadar ıahm huzuruna çıkaramaz
ıan kelleni kimae kurtaramaz. A· 
lim ayni ümitsiz vaziyette boynu
nu büktü: 

_Vakti ıeçirdik. Şimdi ayılt· 
mak çok aüç olacak. Belki kurta· 
ramayız ... 

Vezir kudurmuı ıibi ilimin bo-
juma sarıldı: 

_ ihtiyar! diye baiırdı. Bir aa· 
at sonra tahm huzuruna çıkara • 
mazaan seni kendi elimle ıeberte-

ceiim· d k' •1.. . . . ta 
Alim elin e ı ı aç t•teaını f-

lara çarparak kırdı. Gözleri ateı 
ıibi parılaı,ordu: 

• _ S6dnü ıeri al diye haykırdı. 
Ben yetmit senedir bu aaraym ıae
lerini prdüm. Bana söylecliiin 
söri ıeri al ... 

Mina Niair, yetmit senedir aa· 
raym ilmi ıimya ilimi idi. O ne 
kızlar, ne ıultanlar uhirlemitti. 
Sarayın canlı tarihi idi. Şah Ab -
bu onun için aimya ilimini bir an 
aaraydan asaldaıtırmıyordu. Ve 

Yazan : Niyazi Ahmet 
herkeıten çok tahın yanında onun 
itibarı vardı. 

Vezir, ıöyledijine pifman oJ
muıtu. Fakat sözünü ıeri aln:aak 
ta ıururunu ezecekti. Buna da ra
zı olamıyordu. Seıini daha yuma
tatarak: 

- Şimdi, dedi tabın huzurun
dan geliyorum. Çok aaabi.. Bir 
aaat sonra kızı istiyor. Götürmez• 
ıen ben ceza ıörecek değilim .. 

Vezir fazla bir tey söylemeden 
odadan çıkarken cüce Makıut ko
tarak eteklerine ıarıldı: 

- Zavallı hiç ıeı çıkarmadı ö • 
lecek .. 

Hiddetinden burnundan solu • 
yan vezir ikinci defa önüne çıkan 
cüceyi kulaklarından tutarak deh
lizin bir köteıine fırlattı. Cüce 
kaburıa kemikleri kırılacak ka • 
dar ajır bir vaziyette yere aeril• 
mitti. Vezir, uabi adımlarla 
dehlizlerden geçti. Doğru odası • 
na çekilerek aöylenmeie batladı: 

Mirza Niaır artık ne yapa• 
cağını ıaıırmııtı. Bir taraftan bir 
tarafa kotuyor; mütemadiyen e • 
lindeki tiıeleri deiittiriyorclu. Bu 
eınada Makıut ona hayretle ba· 
kıyor, daima petinde dolattıiı 
için ikide bir ayaklarma takılarak 
yerlere yuvarlanıyordu. 

Bir an geldi ki Mirza Niall' 
aklını oynatanlara mahıuı hare • 
ketler yapmağa ve kendi kendine 
söylenmeie batladı. Maksut, ilı • 
tadım: 

- Hayır ... Hayır .. Ne tahtan, 
ne vezirden korkuyorum. Fakat 
acıyorum, Allahım acıyorum. Ba 
güzel kız ölmemeli .. 

Dediiini duydu. 
Sedire uzanmıı kızda hala bir 

hareket yoktu. Niaır elini alnı· 
na ıötürerek muayene etti. Par• 
maklarını ıılatuak ıaçlarmı okta· 
dı. Birden ıeri çekildi. Gözleri 
bir alet parçası ıibi parlıyordu: 

- Hararet ... Atef" ... Atef ... 
Diye haykırdı. Koll.,.11 havaya 

kaldırdı. 

Şimdi alet gibi yanan gözleri 
donuklaımıttı. Biraz evel canavar
lqan bakıtları maıum, yalvaran 
bir bakıt olmuıtu. Yavq, bir nefes 
ıibi ıeıler çıkarıyordu. Bir dua11 
andıran mırılbl4rdan ıonra sedirin 
kartııında diz çöktü. Birden de
mindenberi kötede her aaniye ar
tan bir hayretle bu manzarayı ..,._ 
reden Makıuda döndü. Eliyle 
ıelmeıini itaret etti. Makaut kor
kak, çekinıen 7aklqtı. Onun fl.a 
gözleri sedire uanmıı kızda iA 
Çünkü o, alb brıı boyu ile yhı! • 
mi bet senedir .Ş.h Abbas aarayaa
da bu kadar ıüzel bir kız ıönq- • 
miıti. ipek ıibi aaç.lan dafıbııw, 
küme küme, tutam tutam ricu' • 
dünün her tarafına ya)'lbmıb. 
züaün solpnluju ona bqka 1tir 
ıüzellik veriyordu. Tek bir lprqıtı 
olmıyan yüzü bir ay parçası ıibi,. 
di. Fakat bu ay, timdi kara hii· 
lutlar araıında kaybolmak üzere 
olan hüzünlü bir ıecenin ayı ka
dar sönüktü. 

Oatat, yanına ıelen cüceyi ko
lundan yakalıyarak daha ileri çek
mek iıtedi. Fakat o kadar bwvetle 
aıkmııtı ki cüce can acısı ile: 
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Lise bakaloryalarında 
ancak yüzde 39 talebe 

muvaffak olabildi 
Bu sene haziran devresinde ls

lanbulda bulunan ecnebi ve akal
liyet mektepleri He ticaret ve a • 
meli hayat liseleri talebesi hariç 
olmak üzere resmi ve hususi lise· 
lerde 648 talebe imtihana girmiş, 
bunlardan 124 ü şahadetname al
mıya muvaffak olmuşlardır. 

İstiklal lisesinden 44 talebe im
tihaT.\a girmiş 23 talebe, F eyziye 
lisesinden 20 talebe imtihana gir· 
miş 9 talebe, Şişli Terakki lise -
sinden 21 talebe imtihana girmiş 
8 talebe, Da.rütşefakadan 30 ta· 
lehe imtihana girmiş 20 talebe, 
Kadıköy lisesinden 34 talebe imti· 
hana girmiş 10 talebe, İstanbul 
erkek lisesinden 110 talebe imti -
har.a girmiş 41 talebe, Pertevni· 
yal lisesinden 51 talebe imtihana 

girn:'ş 11 talebe, Galatasaray li
sesinden 52 talebe imtihana gir
miş 15 talebe, Hayriye lisesinden 
61 talebe imtihana girmiş 15 tal~ 
be, lnkdnp lisesinden 24 talebe 
imtihana girmiş 7talebe, F eyzia· 

ti lisesinden 48 talebe imtihana 
girmiş 19 talebe, Kabataş lisesin
den 52 talebe imtihana girmiş 20 
talebe, İstanbul kız lisesinden 71 

talebe imtihana girmiş 10 talebe, 
Erenköy kız lisesinden 83 talebe 
imtihana girmiş 29 talebe, Kan· 
dilli kız lisesinden 38 talebe imti
hana girmiş 18 talebe muvaffak 
olmuştur. 

Türk lisesinden 9 talebe imti -
hana girmiş ve kimse muvaffak <>"' 

lamamıştır. 

Bu vaziyete nazaran . İstanbul 
liselerinde imtihana giren talebe • 

den ancak (yüzde 39) u muvaffak 

Kamp Devreleri Nihayet Buluyor 

... 

Bir çok liseler on beş günlük kamp müddetlerini 
tamamladılar ve teftişlerini verdiler ..• 

Talimden 
Sonra 

Teftişe 

Hazırlık 

lstikl8.l 
lisesi 

kampta 
nişancı

lık 
ediyor 

Deniz 
Eğlenceleri 

istiklal lisesi 
hu sene kam
pını Bostancı-
da kurmuştur. 

On beş gün 
süren bu kamp 
faaliyeti bü 
yük imtihan 
yükünden son-
ı ·a talebe üze
rinde çok fay
dalı bir tesir 
yapmıştır. 

Ayni zaman
da kampın 15 
günü askerliğe 
hazırlık itiba
rile de çok 
fay dalı olmuş-
tur. İstiklal li
sesi kampı 
1 temmuzdan 
15 temmuza 
kadar devam 
etmiştir. 

Kampın son 
akşamı talebe 
tarafından bir 
veda müsame
resi verilmiş, 
bu müsamere· 
de talebe aile
leri, davetliler 
hazır bulun
muşlardır. 

~~~~k.. =~~===============~=======91,~=·k~~~~~h~~~~ 

Muhtelif mekteplerden imtiha- il FYADAL/ BİLG}LER 1 lür .. Bunların yanyana bulunma-
• J b .sı insan eliyle toplandıkları kana· 

na gıren ta e eden muvaffak olan- ç d ld 
ların yüzde nisbetini aşağıdaki o·· p yıg..., ının an e e atin.i veriyor ve deniliyor ki: 
grafikten takip ediniz.. "Demek İptidai insanlar deniz· 

d 1 b ı ı 
den çıkan kabuklu hayvanlarla ka. 

Bu~ sene alınan neticeler umu· e 1• en }• gı• er rın doyuruyorlarmış !.,, 
miyet itibariyle memnuniyeti mu- . Tarihten evvelki insanların çok 
cip olacak bir şekilde değildir, sağlam dişleri vardı. Maamafiyh 

İngiliz alimleri büyük Britanya sahilini dolaşarak denizden çıkardıkları kabuklu hay 

Yüzde 

J8 ~8 37 
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al G,) 

.:ıa ..!ıd N 

~ ·- .. ... 
..::ı:ı G,) ..::r.ı 
..:ıcı as t:: ·- il)< 
cıs - >. .. q; - " ..... t'CI ::ı :o U}o .... » •al - .. 

ı~ :; .,, ·w .N al u ..o ..:c - ı:ı ı:ı ... c .f.'J ·-as .. >.. >. ~ CIS ~ Q 
tU 

ı1! ~ m ..... 
~ ~ ı:.ı.. ~ ti). -= ı;.ıJ 

eskiler hakkında malumat topluyorlar ! vanları bizim gibi yerlerdi. Buka· 
buklarm yanında d'ört ayaklı hay· 
vanlarla kuşların iskeletlerine, kü
çük toprak kaplara, taf ve odun 
aletlere, ocak asarına tesadüf edi
liyor .• 

Zamanımızın bir çok meşgale
leri arasında yolunu bularak ec • 
dadın tarzı hayatı ile meşgul ol -

mak her nedense büyük alaka u -
yandıran bir şeydir •. Acaba dede-

2.9 2• .t9 
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lerimiz ne yiyorlardı?. Ne giyi -
yorlardı?. Onların hisleri düşün
celeri hakkındaki mahdut bilgimi· 
zi mukabil maddi hayatları hak • 
kındaki bilgileri olsun olde etmek 
merakı günden güne artıyor. 

Dedelerimizin manevi hayatı • 
nm korku, aşk, kin, menfaat gi· 
bi hislerin tesirinde bulunduğu ve 
iptidai kavimlerde görüldüğü veç· 
hile az çok müphem bir dini his 
besledikleri tahmin olunabilir .. Fa.. 
kat maddi hayatları tahmin ile bi
linemez.. Arkeologlar bunu öğre
nebilmek için ilmi usullere müra
caatı lazım görüyorlar. 

Geçenlerde bir alim kafilesi 
Büyük Britan.ya adasının sahille -
rini dolaşarak "Kjokemeding,, a -
raştırdı. Bu kelime "Çöp yığını,, 
demektir. Bu alimlerin iddiasın· 
ca eskilerin yaşayış tarzı hakkın • 
daki ~n iyi malumatı "çöp yığın • 
ları,, arasında buJmak mümkün -
oluyor .. 

Bu yığınların çoğu bir takım 
deniz hayvanlarınm kabuklarıdır .. 
Midye, istiridye gibi hayvanların 

Bütün bu keşifler sayesinde 
alimler Manş sahillerinde yaşıyan
ların yiyecek ve yaşayış tarzlarr 
hakkında oldukça vasi malumat 
topladılar .. 

Demek ki, "çöp yığını,, dedik
leri şey de işe yararmış!. Yakın, 
uzak bir devirde Avrupa medeni
yeti mahvolarak yerine kim bilir 
hangi medeniyet teessüs ederse 
o medeniyetin banileri de Avru -
pahların nasıl adam olduklarım 
bulacakları çöp yığınları ile hük
medeceklerdir .. 

İşin. asıl garip noktası şu ki Pa
ris, Londra gibi büyük şehirlerde 
çöpler yakıldığından bu alimler 
ölmüş kedi, fare, köpek iskelet
leri bulacak ve zamanımız adam
larının bunların eti ile karın do -
yurduklarını zannedecekler. Kon
serve kutularını F ord silindirleri, 
üzerinde ilanı yazılı taş levhaları 

kitabe zannetmezlerse ne ala •. 

..,.. ..... ............................................ . 
i Gen~lerle Başbat ... 
= - .... ~ .. _ ................. -..................... ·~, 

Halkevi Musiki şube5ı~ 
den (Banco) Süleynıa1' 

anlatıyor 

SUleyman BD ,,J 
[ DOn bu resim yanltthkl• of 
bir relllm yerine dercoJoıııd 
itizar ederiz. J 

Halkevinin Güzel San'atl''~ 
besinde ve konferans ıaloflıl ~ 
müsamerelerden sonra sık '1~1~ 
loist olarak sahneye konsere ç 

t .. "k" . tıı.rııı' genç ama or musı ıtınas ..ı 
b'r" dan Selman Muhtar Beyle 1 ~ 

la.kat yaptım. Selman Beyle ~· 
şin bir ban.co meraklısıdır. r.fe 

' ketimizde az duyulmuş olaO ~ 
hakkındaki fikirlerini karilef 

aşağıda okuyacaklardır. 

Banconun memleketinıi:ı~e t 
cak bazı cazbandlardan bcı~~' 

d ,:ı ··f d"I • tt~ yor c \qaa n P 1 emP-m.esı , / 

şma dinlenilmiş olmaması l 

mümüne mani olmuştur. JI 

M 1" b .. "t ,,,şıı ese a ugun gı ara, ~ 

lin meraklıları çok olduğ1.1 ~'61 
k 91 

bancoya heves edenler pe ıl 
ikinci sebep ise çok kiJll'e 1 

te 
bancoyu cazbantla yalnız f· 

dJf• tutan bir alet sanmaları fi~ 

zanda bulunan kimseleriıı, ,~. 

lerini değiştirmek için b"
11 

eli 
tek başına çalınırken dirıJeıı1 l 
· ~-" f'd" d ' BııgUl1 rı ı.n.a ı ır zanne erım. 1, 

rupa ve Amerikada hane.o f~l 
iade taammüm etmiştir "le J:ıil i 
cazbantlar da mümtaz bir 7J 
işgal etmektedir. Bilhassa ,fi 
terede bancoya gösterileP t ~ı~ 

et' .ı' fazladır .. Bir çok banco IP'.l .,o-
rı banco klüpleri tesis etıı'~~ 
dir. Bu kulüplerde topJaıııJ' ,,1 1 

~e 'fd ı 
kediyorlar, konser veriyor lı~ l 
şıyorlar. Bu saz tek başııı çl' ~,I 
ğı gibi birkaç banco birli"t:, J~ 
nırsa daha güzel olur. 'Meı1' tP f 

!ılJ1 JI 
lüp azaları aralarmda toP ~ı;1' 

zel banco orkestraları ds. 
1 

getirmişlerdir. 0i ··ç ; 
Banco çalmak pek gu J:ıİıe~~ı 

dir. Mesela bir senede ç'~~,.t ~11 kadar sazı hakkında nıal etf'ıe j 
nilebilir. Bu sazları da ı1' 30 
timizde fikrime nazararı 

liraya yaptırmak kabildir· ,l 
··:z;el '/ 

Temennim, bu gu '"/ 
memleketimizde de alafrat1 tş ( 

sikişinaslarımız arasında altıfl '; 
müm etmesidir. Banco ç ı,it ıı'-' 

kd. de ıJ 
kadaş bulduğum ta ır , tf'e' 

etıt 
co orkestrası vücuda g I 

büyük arzumdur.,, rlal~ffl 
Melih 



Denizde iki Türkiye 
rekoru kırildı 

lia~~nın muhalefetine rağmen dünkü 
Yuzıneler muvaffakıyetle yapıldı 

<ti 
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Kara gümrük 
stadında 

halk 

Dün Karagümrükteki halk sta· 
dında, Haber refikimizin tertip 
ettiği futbol turnuvası maçlarına 

devam edildi.. Turnuva sonuna 
yaklaıtığı için umumi alaka ve 
heyecan daha çok artmıştı. 

Evvela Fener yılmaz ile Rumeli 
takımları kartılaıtılar. Maçı Ga
latasaraylı Burhan Bey idare etti. 

· İçlerinde dikkate değer oyuncular 
• bulunan Fener yılmazlıların çok 
ağır baslıklar eyice görülüyordu .. 
Neticeyi 1 - 6 Fener yılmaz ta
kımı kazandı .• 

Bundan sonra Baragümrüke ile 
Fethiye takımları Nevzat Beyin 
idaresinde karşılaıtılar .. Karagüm 
rük takımı, sabaleyin bir maç 

Cehennemi bir hızdan 
sanra ··ı .. ' oum. 

Fransızların meşhur otomobil yarışçısı 
bir kazaya kurban gitti 

Fransızların en meşhur otomobil 
yarışçılarından Piyer de Viskaya 
bir kaza neticesinde geçen haf ta 
Pariste feci bir surette ölmüştür. 

Otomobili büyük bir hızla gider -
ken ağaca çarparak parçalanmış 

mmı~ıRlftnmmınınıumuıımma1111111111m1111tımamı11111111nmımmımnnAmı 

kinci devrede çok hakim oynadı -
lar .• 

ve genç otomobilci ağır sureUe ya
ralanmıştır. 

Yeti şenler kendisini hastahane· 
ye kaldırmışlarsa da, yaralı ken -
dine gelemeden ölmüştür. 

Piyer de Viskaya 925 senesinde 
900, 1000, 1100, 1200, 1300 kilo -
metreye ait beş dünya rekorunu 
birden kırmıştı. 923 te de başından 
gene bir kaza geçmiş, Fransa oto· 

Galatasaray antrenörü mobil klübünün devir müsabakası 
Lu sabah geliyor nı yaparken T ouxainde ara basile 

Galatasaray klübü tarafından halkın içine girerek bir kişinin ölü
antrenör olarak Londradan getiri- müne on beş kişinin de yaralan _ 
le;. Ve~t Ham oyuncularından M. masına sebep olmuştu. 

daha yapmasına ve bir kısmı B. ta- Pödifut bu sabahki trenle şehri - Ne garip tesadüf ki kardeşi Jan 
Si l!ll:Jtikdere yanı yerinde yilzGcGler mftaabaka eaa .. ında kımından oyuncularla sahaya çık- mize gelecektir.. Galatasaraylılar Yiskaya da 931 de düz hat üzerin· 

latlrı~ ~ geç kalmakla beraber 100 metre sürat: İ masına rağmen maçı O - 6 kazan- bu maruf İngiliz futbolcusunu me- de tayyare rekorunu kırmağa çalı-
tı, bıq~ da Yüzme müsabakaları .; Birinci Orhan (G.S.) 1-10 1/ 10, dı.. Karagümrüklüler bilhassa i- rasimle kar§ılıyacaklardır. şırken düşüp ölmüştür. 
ltıa.bi anıldı .. Mıntakanın teşvi Ömer (F.B.), Suat (G.S.). - --------------------
h~k,y;.~inde tertip ettiği ilk müsa: 100 metre sırt üstü: 
ta>'......,, ~n Büyük derede Galatasa- Birinci Orhan (G.S.) 1-34 4/ 10, 
~ı......, l enerbahçe - ve Kum ka- Garbis (F.8.), Orhan (F.8.). 
Ut o)d · S. K. klüplerinin iıtirak· 12 - 14 yaşındakilere mahsus 
dt, ~kÇa. kalabalık seyirci önün: 50 metre serbest: 
~trı avanın muhalefetine rağ ; Birinci Tahir (F.B.) 46 saniye, 

f' llıld, ....... büyük muvafafkiyetle ya- Tahir (F.B.), Malinori (1.S.K.). .. 
b 14 - 16 yaşındakilere 100 met· 

l Q~' ~ 
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tada 100 metre serbest v~ 
~,l,t etre sırt üstü yüzmelerde 
telt0t~'araylı Orhan Bey Türkiye 

li kttnı kırdı. 
~t}'~t tll\ olarak federasyon ve 

re sürat: 
' s· • . ' R f ırıncı au (F.B.) 1-35 1/ 2, 
Nusret (G.S.). 

200 sürat: 
Birinci Nijat (F.B.), 3-31 4/ 10, 

d t'tia· l lıilt h 1 aza arının de bulun • Kemal (G.S.) - Nusret (G.S.). 
lt~lli~ \l ınüsabakalarda alman 1 50 metre mütekaitler: 

~celer aşağıdadır: (Devamı 8 tncı ıayıfada) 

F enerbahçenin açtığı 

şubesi •• yuzme ·. 

-

f:' l>tl11 F - -tj ttıe h enerbahçe yilricGltlk ıubeslnla klitat re•mlndc 
llt ·ı r ah . h 

beı. 1 '\te ) Çenın mevcut ,uhele- sahada varlık gösteren F enerba -
bte•ia ~arak bir de yüzme şu- çenin su sporlarında da büyük bir 

~~ ~ Jl~· ~.ceğini yazmııtık. canlılık uyandıracağından mem -
ti litt ltl'dık?Ukdere iskele batında nuniyetle babı ve mıntaka namına 
j tt, ~ .h~~\lr~rı Yerde birçok davet- muvaffakiyet temenni etti .. 

~~. "'ı>ı)~le bu §ubenin açılma Yüzücülük şubesi kaptanı Re-
~,lib~~ llan ı. şit Bey; arkadaşları namına davet-
çt.,. 1 lib . Fenerbahçe umumi lilere teşekkür etti. Türk forma-

·ııl\ ,, ... c l" 
lltheı ~ellllek e al .Bey F enerbah- sını hariçte de §erefle temsil et-
~.~, tt-ıl\j ettekı mevcut spor mek için bütün tekniklere riayet 
tt~ttt\la.-,rı:anla.ndırmak, hiç ol - ederek çalışacaklarını söyledi. Ge
~t b· ettjiin:a.r etrnek gayesile ha- çen seneki muvaffakiyetlerinden 
~t~ il' delli~' .~.eçen sene Ortaköy- bahisle bu ıubeden neler beklene
~~tre'lttetjl'lcı ık şubesi tesis et - bileceğini anlattı. 
~ S&.lı!tıkf gayelerine erişmek Merasimden sonra davetlilere 
tıı~.. ~tım söyledi. buzlu limonatalaı: ikram edildi ... 

... reı . I< 81 ernal Bey, her Muvaffakiyetler temenni ederiz. 

933 deniz · müsabakalarının proğramı 
ISTANBUL, (A.A.) - lstan- lu Cümhuriyet Halk Fırkası 

bul mıntakası denizcilik heyetin· merkezinde.) 
den: Tefrik numaraları:· Resmi sı-

Bu sene yapılacak muhtelif de· 
niz yarıtları programı şudur: 

Umum amatörlere açık yelken 
yarışları tertip eden T. 1. C. t. İs
tanbul mıntakası denizcilik heyeti 
günü ve saati: Cuma 4 ağustos 933 
16, Pazar 20 ağustos 933 15, Cu -
ma 22 ağustos 933 1 O. 

Yarış mahalli: Moda. Yarış 
ortası ve tulü: Moda - Haydar· 
paşa arasında veya Moda koyun • 
da takriben 10 ve 8 deniz mili. 

Sınıfları : A) Beynelmilel ve 
T. D. F. sınıfları: 12 kademlik din
gi, 12 m. şarpı, 15 m. yole, 20 m. 
yole, 26 m. şarpı - yat. 

B) Hendikap ile yarışacak 
kotra gurupları: Büyük yatlar, 
küçük yatlar, yoleler. 

nıflar için: Ölçü şartname ve şa
hadetnamelerine göre. 

Hendikaplı kotralar için: Yarış 
tertip heyeti tarafından l - T. L. 
depo mukabilinde yarı§tan evvel 
verilecektir. 

Programın alınacağı mahal ve 
zamanı: Yarış gününde tertip he· 
yetinden veya denizcilik heyetin -
den. 

Yarışlar t. Y. R . U. ve T. D. 
F. nizamatına göre yapılacaktır. 

Yarı fa giren her kotranın T. D. F. 
yelken komitesi tarafından veri

len bir ölçü şahadetnamesi olması 
mecburidir. Bu hususu T. D. F. 
yelken komitesine bir an evvel 
müracaat etmeleri ehemmiyetle ri
ca olunur. 

Mürettebat adedi: 
namelerine göre. (B) 

ı da serbesttir. 

Sınıf şart-
1933 yüzme müsabakaları 

gurupların· 

Dümende: Yalnız kulüplere 
mensup amatörler. 

Mükafatlar: Her sınıfın veya 
gurupun yarışı için B. Y. Y. N. ve 
T. D. F. talimatnamesine göre. 

21 temmuz 1933 (birinci teş· 

vik) Büyükdere Lido. 

28 temmuz 1933 (mıntaka seç
me). 

4 ağustos 1933 (mıntaka şam
piyonası). 

Yüzme nevi ve mesafeleri: 100 
metre serbest erkeklere, 200 metre 
s«"rbest erkeklere. 

ırl<eld('r a rtısında 400 metre ser best, ~600 

metre crbes t , 100 nw tre ırt U<ıtü, %00 me tro 

lmrba~luma, 4 X400 metre ba~Tak yanliı 
1 

100 metre ııı rt füıt il, 200 m"tre kurbatlanıa. 
1 

100 m f't re ıırrbe ·t , 12 - J.t Jaşına kndar o

lanlar nraııınıla 5f'rbl' ı;l 50 me tre , lrurbağ'

la m a 50 metro erbest 100 metre 1-mrbağla -
ma 100 m Pt rc. 

ll~ Vfl daha ;:ı uka n )·aştnl<Uer 

ıS('rbcııt l>O 1ll<'tre, kurb:ıl:luma • 
ıırruıında 

Hııııımlnr arasında 100 m etre ıterlx--11t, 200 
m etre ııcrll<' t, 400 me tre sr.rbe.."it, ıoo metre 

'ırt U!ıt u, 200 metre kurbnğla1113, ıoo metro 

T ll rk ba~ rak ynrı~ı sırt üstü, %00 met"" kur
bağlama, 100 met ro S<'rbest. 

Kule ve tramplen atlayı~ları: 
Kulüplere tamim edilen beynelmi· 
lel nizamname mucibince icra edi
lecektir. 

Kürek yarışları 

l 1 ağustos 933 cuma günü ( 1 
inci teşvik). 

25 ağustos 933 cuma günü (2 
İnci teşvik ) . 

8 eylul 933 cuma günü (mınta
ka şampiyonası ) . 

Bütün kulüplerin iştirakile ay • 
rıca deniz bayramı yapılacak ve 
gecesi eğlence tertip edilecek ve 
932 Türkiye birincilik madalyala
rı merasimle talik edilecektir. 

l'arı' Jı•rlerl : Moda, Suadlye-, Salacak. 
Yarışlar r;ö~c olncaktır : 

)füptedl erkekler arasında iki çifte dlr • 

ııckll ile 1600 metro, bir ç ifte ile 1200 metre, 

(LUtfen sayıfayi çeviriniz) 

Hususi mükafatlar: Bu üç ya
rışın umumi tasnifine resmen sayi 
sistemi cetveline göre aşağıda ya· 
zılan sınıf veya guruplara birinci 
gelenlere birer kupa: ·~·····································~··················································· 

1) 12 kademlik dingi, 
2) 12 m. şarpi: {lstanbul 

pası.) 

3) Bütün salma omurgalı (Y o

le) teknelerin en seri teknesi. 
4) Büyük yatlar (Marmara ku

pası) . 
5) Küçük yatlar. 
Yarış kayıt ücretleri: Beher 

yarış için: 
Dingi ve yoleleri: 1 - Türk li

rası, Yatlar: 2 - Türk lirası. 
Kayıt müddetinin sonu: Ya· 

rış gününden 48 saat evvel ve tah
riren. 

Kayıt mahaJJi: lstanbul mınta· 
kası denizcilik heyeti ( Çağaloğ-
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IHiKAYE 
ZEHİR 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Nakleden: Mediha Münür 
Ahmet Ferit 

yürüdü: 
karısına doğru\ Şiıeyi lavaboya boıalttı, sonra 

kaldırıp var hızile pencereden at· 
etme, o şişeyi tı. - Haydi uzun 

bana ver! diye emretti. Odanın içine sert bir acıbadem 
Karısı Mehlika sert sert cevap kokusu yayılmıştı .. 

verdi: 

- Hayır! 

Arkasını duvara dayamış koca. -
ıına kafa tutuyordu. 

Ahmet Ferit güldü: 
- Beni korkutmak istiyorsun .. 

Bütün bu rol, komedi, mizansen ... 
Bir dakika bile kendini zehirle-

... Çocuklar muharebe oyunu 
oynadıktan sonra yoruldular. O· 
yunu bıraktılar. 

Raif sordu: 

- Şimdi ne yapacağız?. 

Cemil, Ahmet F eridin kardeşi-
nin oğlu: 

mek aklından geçmiyor. 

Karısı, tuhaf tuhaf 
- Esirleri idam edeceğiz! de· 

Ahmedin di .. 
yüzüne baktı: 

- Odadan çık, beni bir dakika 
yalnız bır_ak, rol mü, değil mi an· 
larsın! 

Ahmet F eridin bütün kan ha· 
ıına çıktı: 

- Peki, haydi kendini zehirle· 
yeceksin diyelim, buna ne sebep 
var! 

- Sebep çok. 
- Demek hayatından bu dere-

Esirler buna itiraz ettiler, ağ -
lamağa başladılar. 

Üstleri başları toz toprak için
deydi, üçünün yafı on beşi ancak 
doldururdu. 

Kızlardan biri araya girdi: 
- Hayır, bir ziyafet çekelim. 

Reis kaşlarını çattı: . 
- Ne yenecek? 
- Bunu şimdi söylemem. 
- Neden? 

Denizde iki Türki
. ye rekoru kırıldı 

(Ba.~ tarafı I inci sayıfada) 

Birinci Ekrem Reşit B. (t.S.K.) 
200 metre kurbağalama: 
Birinci Horaç (F.B.) 4-13 8/ 10, 

Şemsettin (Beykoz). 
Bu müsabakada dört yüzücü 

diskalifye edilmiştir. 
400 metre sürat: 
Birinci Mehdi (G.S.) 7-51 2 / 10, 

Talat (G.S.), Ömer (F.B.). 
14 - 16 yaıındakilere mahsus 

50 metre kurbağalama: 
Birinci Müller 1.S.K. 1-55l ı 10, 

Turhan (F.B.). 

14 - 16 yaşındakilere mahsus 
100 metre kurbağalama: 

Talat (F.B.) 2-29 4/ 10. 
1500 metre serbest: 

Birinci Talat (G.S.) 30.44 2/ 10, 
LUtfi (G.S.). 

4X200 bayrak: 

Bu müsabakaya yalnız (Suat, 
Kemal, Mehdi, Tali.t) tan mü· 

rek Galatasaray takımı girdi ve 

14 - 36 dakikada müsabakayı 

kazandı .• 
Türk bayrak yarışı: 

HITLER 
Yahudi mi? 
Deliller, vesikalar, 

iddialar var 
Viyana, 21 (V AKIT) - Bun· 

dan bir kaç gün evvel, Viyana 
matbuatı, ortaya hem heyecanlı, 
hem de eğlenceli, alaylı bir haber 
çıkardı: Hitler yahudidir ... 

Hitlerin büyük annesi Polnali 
bir yahudiymif. 1850 de Viyana· 
da tanassur edip bir Bavyeralı ile 

evlenmiş ve karısının akrabaların· 
dan birinin mirasına konabilmek 

için, vasiyetnamesi mucibince ka
rısının iımini taıımağa batlamıt·· 
lımi Schiklgruber iken Huetler ol 
muş .. 

Bu havadis hayli merak uyan· 
dırdı .. Ağızdan ağıza. yayıldı .. A
laylara vesile oldu: Yahudileri 
kovan Hitler yahudiymit ha ... 

Nihayet bu hafta dedi kodu so· 

ce şikayetçisin? 

Buna da (Suat, Yusuf, Nus - nuna erdi.. Viyananın meşhur bir 
ret) ten mürekkep Galatasaray ta-. Doktor Diamanti vardır. Viyana 
kımı yalnız olarak girdi 7-52 4/ 10 yahudilerinin bütün şecereleri ken. 
dakikada kazandı. disinde mahfuzdur.. Kıymetli bir 

- Herkes bir türlü yemek ge· Umumi netice: tki Türkiye re· 
tirecek .. İyi değil mi? koru kırıldı ve klüpler ıu derece· 

Jenoolojisttir. Gazetelere gön -
derdiği bir mektupla, baıvekil Hit· Pençereden süzülen güneş, 

genç kadının saçlarında oynuyor, 
hazin, elemli bakışlarını cilalan
dırıyordu. 

Ahmet Ferit devam etti: 

- Şikayetin nedir? .. Çok pa • 
ra kazanıyorum .. Her istediğini 
yapıyorum .. Rahat yaşıyorsun .. . 

- Amma beni sevmiyorsun! 

Ahmet f orit omuz silkti, cevap 
vermedi. 

Teklif kabul edildi. Çocuklar ı · ld l 
erı a ı ar: lerin, Huetler ailesiyle hiç bir ala-

yemek tedariki için dağıldılar. 
Galatasaray: 6 birincilik, 4 i - kası olmadığını bildirdi. 

Bir saat sonra karşıki kırda 
kincilik, 2 üçüncülük. Fakat dün yeni bir şayia çıktı; 

bulutlular. Raif ile Raife büyük 
Fenerbahçe: 5 birincilik, 4 i - gazeteler yeni bir haber neıretti

bir kağıtla sofra örtüsünü temin 
kincilik, 2 üçüncülük. ler. Huetler ailesine mensup fa • 

etmitlerdi. 
Küçük Haıan, bir kaç parça 

pisküvi kırıntııını ortaya koydu . 
- itte benim yemeğim. 

Kızlar el çırptı: 
- Mükemmel! 

Srtkı bir parça çikolata çıkar· 

dı: 

1.5.K. : 2 birincilik 1 üçüncülük. 
Yüzücülerimizi tebrik ediyoruz. 

Ziya 

kat tanassur etmemiş olan birinin 
şayanı dikkat ıözlerini ortaya koy· 
dular.. Bu zat, Viyana tacirlerin· 

den Otto Muellerdir. Hitlerin bü· 

Muhafız gücü bisikletçileri yük annesiyle büyük babaıı Abra
ham Muellerin 1885 le tanauur 

Ankaraya döndüler 
ANKARA, 21 (A.A.) - Mu· 

Deli gibi sevdiği adamın bu la
kaydisi, Mehlikayı bütün bütün 
çileden çıkardı. 

Elini kaldırdı, şişeyi ağzına 
- Bu kekliği vurdum, kızar· hafız Gücü bisikletçileri Türkiye 

ettiklerini ve lgnace ismini aldık
larınr ve aileleriyle rabıta ve ala
kalarını tamamiyle keserek yahu
di düşmanı kesildiklerini iddia e· 
diyor .. 

götürdü. 

Ahmet Ferit atıldı, kadının bi-
leğini büktü .. 

Mehlika haykırdı: 

- Kaba adam!. Terbiyesiz!.. 

Ahmet Ferit güldü: 

- Yanlıt söylüyorsun, can kur· 
taran de! 

iki tlfte De 160 Ometre, Uç çifte Ue %000 met-

re mesafe katedUcccktır • 

Muhtelif ınnıfiarıla a.)ııtbortlarla SOOO ve 

6000 metre mesafe alınacaktır • 

Bundan 10ura yarııtlara bir ııaat la<ııla 
verllcccktlr • 

İkinci kı ım yıın,ıar da ıllylc ol~ktır • 
Hanımlar arasında dirsekli iki çifte futl\• 

larlıı 1200 metre; kıdemıılz. nkeklcr araııında 

bir çırte lııtalarla 1200 metre, lkl çifte ile 

JGOO metre; haııımlıır arasında iki çlftı· ııc 

1200 ml'tre, bir çitte ile 800 metre, kıdemsiz 

erltekler nrnıııııda üç çırtc lutalarla 2000 

m!'trc; hanınılıır arasında üç çift" ile 1600 

m"trc; kulenıll erkekJPr araınnda iki çifte 

dlr !!leli lutalarla 1600 mettt, bir tlftıı ile 

1200 nıt•tr<', iki çifte ile 1600 metre, Uç tlfte 

Ut %000 metrl', bir çifte akını• 1200 metre 

mesafe kat 'edilecek tir. 

t - Yarışlara saat onda başla
nacaktır. 

2 - Kulüplere tevzi edilen ya
rı' saatlerini gösteren programda 
yazılı muayyen vakitten on daki • 
ka evvel yarı,a iştirak edecek me
rakip hakem dubası önünde bulu
nacaktır. Gelmiyenlere ihtara lü
zum kalmadan müsabakaya sokul
maz. 

3 -Yarışlar beynelmilel ni
zn.mname mucibince yapılacaktır. 

4 - Şikayetler tahriren ve ya· 
nştan evv d ba~hakeıne verilecek
tir. 

tıp getirdim. turunun ilk yarımı olan 2709 kilo-
Ortaya akasya salatası, çamur 

köftesi, bot midya. kabukları da 
kondu .. Tatlı diye bir iki parça 
kahve şekeri de atıranlar olmuş· 
tu. 

Raif, küçük Şevkiye ıordu: 
- Sen ne getirdin? 
- lçki! 

metreyi tam bir muvaff akiyetle bi

tirmiş, ve bugünkü trenle Afyon 
Kara.hisardan Ankaraya dönmüş -
lerdir. 

İstasyonda Türkiye ldman Ce· 
miyetleri lttif akı ve Ankara mın· 

takası mümessilleri, bütün Güç 
mensupları, Ankara klüpleri mü-

- Nerede? 
Şevki cebinden bir küçük 

çıkardı: 

mesailleri tarafından hararetle kar 
şiıe 

tılanmışlardır. 

- lıte! ' . Cemil kaşlarını çattı: 
- Bunu nerede buldun? 
- Amcamın bahçesinin duvarı 

dibinde. 
- Ha, anladım. 
Şişenin dibinde üç damla 

dı. Şevki: 

- Haydi, dedi, yemekten 
vel içelim. 

- içelim, içelim, içelim .. 
Kızlardan biri şişeyi kaptı: 

var· 

ev-

- Evvela kadınlar, ben hatlı· 
yorum .. 

Şiıeyi ağzına dikiyordu. Fa-
kat Cemil kızın kolunu yakala~l.ı, 
tifeyi aldı, fırlattı. Şiıe bir lata 
çarpıp par~alandı. 

Kız ağlamağa batladı. 
Cemil dedi ki: 
- Bu sabah erik ağacına çık

mıt erik topluyordum. Amcam, 
yatak odasında, yengemle kavga 
ediyordu .. Yengem tıpkı senin gi
biydi: Muhakkak içmek istiyordu. 
Fakat amcam bırakmadı .. Ben am. 
camdan ne görürsem onu yapa-
rım .. Kadınlar bizim sözümüzü 
dinlemelidirler .• 

Bisikletçiler önlerinde muzika 
olduğu halde tehiri dolaşmışlar • 

ı dır. Adliye Vekili Saracoğlu Şük
rü Bey Güç binasına gelerek bisik

letçileri muvaff akiyetlerinden do . 
layı ayrı ayrı tebrik etmittir. 

Bir tevkif 
ilk Alman Reisicümhu
runun oğlu tevkif edildi 
Almanaynın ilk resicümhuru 

Ebertin oğlu Fritz Ebert tevkif 
edilmittir. Tevkife sebep fatist 

hücum kıtaları geçerken selam ver 
memesidir. 

Fritz Ebert uzun müddet gazete -
cilik etmiş v~ Brandenburg beledi 
ye azasındandı. 

Bundan yirmi gün evvel faşist 

kıt'ası geçerken selam vermediğin 

den polis kendisini aramağa başla.· 
mış, fakat bir türlü bulamamıştı . 

Fritz Ebert nihayet geçen gün 
yakalanmış ve ıiyasi mücrimlere 

mahsus karargahlardan birine 
gönderilmiştir. 

Otto, Muellere, şimdiye kadar 
bu hakikati neden gizli tuttuğunu 
sordukları zaman: 

- Ne yapayım, ailem araıında 
tanassur edenler bulunduğunu 

meydana çıkarmağa utanıyordum, 
dem it·· 

Yol verilen işçiler 
VARŞOVA, 21 (A.A.) - Yu

karı Silezyada bulunan Krolewaka 
dökümhanesi tezgahlarında çalı· 

şan 1150 İ§Çİye ve yüzden fazla 
memura yol vermeği kararla9tır

mıtlır. 

lıçiler takımı mecliıi bu tarzda 
hakıız ve kanuna aykırı yol verit 
muamelesi aleyhinde hü •• Aımet 
nezdinde buıün bir protestoda bu
lunmuştur. 

Cesur kadın 
TOK10, 21 (A.A.) - Siberya 

yolu ile Tokio'ya gelmek Üzere 10 
ağustosta le Burje'den havalana· 
cak olan Fransız kadın tayyareci 
Maryse Hilz, Japon toprakları üı
tünde uçmasına müsaade edilme -
sini elçilik tercümanı vasıtasile 
hükumetten rica etmiştir. 

Romanya Prensi 
LONDRA, 21 (A.A.) - Ro-

manya prenslerinden Nikola, ken· 
disine ait olan ve kendisi tarafın -
dan idare edil~n tayyare ile Parise 
dönmek üzere saat 18,39 da Kroy
don' dan uçup gitmittir. 

Bir harp 
Avrupada bir radYo 

harbı vardır 
Avrupa.da radyo rn11lfl1' 

··ıı 
başlamııtır. Bir kaç 111 •. d 

b"tiİI vel, bir Rus istasyonu 11 

dada Hitlercilik aleyhind~ p 
randa nutukları dağıtıyor~ 
manlar bundan haber.dar 
maz mani olmak isterler '°~ ~ 
kendeki kuvvetli merkezleri! 
na muvaffak oldular .• 

A~ b" · d n iti guslosun ırın e 
yedi iıtasyon birden tli~ 
propagandasiyle meuul ol . 
bunlara kar,ı gelinmesine 
bulunmıyacaktır. 

Ayni zamanda F ran.111 

jens servis "yani caıu• d 
Luksemburg ve Straıburf . 
merkezlerini tahrip etrnek 
beş kişiyi yakalamııtır. 

Almanya propaıand• 
F ransanın 4arkında bulu~ 
iıtaayondan verilen zehir~ 
lere mukabele için proteı 
lunmu!'lur .. 

Haİi hııı.zırda AvrupaJJJ11 

ufuklarını istila eden bir i• 
Luksemburg istasyonud:/ 

Alman Y ahudil 
Yalnız yerlilere ~~ 
ecnebilere de istıs 

Berlin, 20 (V AKIT) ...... a 
hicret eden 180 yahudi 1 

• 

Almanyayı terketmeleri e"' 
rilmiştir.. Polonya konsol 
emrin geri alınması için y•P 
vaasut hiç bir netice vertJJ 

Almanyadaki ecnebi Y~ 
re de, uzun senelerdenbe~·t 
rilen misafirperverlik tah 

1 

mi,tir.. Dahiliye nezaretİı~ 
yahudilerin ellerindeki ik' 
kerelerinin yalnız bir ıe~' jr· 
her olduğunu tamim et~ 

' 
İtalyan tayyares• 

bulunamıyor 

Atina, 21 (A.A.) - fal.ı' 
Rodoı arasında. kaybOlaJI 
tayyaresini bulmak için Y-~ 
ratlırmalar neticesiz Jı' 
durdurulmutlur. 

intihap hak"1 
Kadınlara bu hak 

1 
yari erde nüfus aı• f 
Pariıten bildiriliyor: ur 

da nüfuıu arttırmak bır · 
iyan mecliıi, kadınlar• ·~ . ,,. 
hakkı verme encüıııe~ı .., 
Martene gönderdiği bıt )ıJıf 
da kadınlara intihap ~ ~ 
meıi kanununun ıidde e 
de bulunmuttur. jjl 

Muhtirada kadınlar• 1 
h kk ·1 h'" .. .,,, ... a ı verı en utun ~· 
de nüfuıun azaldığı be d 
mektedir. Muhtirad• 
ki: 

··ısd" 
"F ransada nüfus 111 Jıad 

azalmaktadır. Fransız 
·Hrt'• 

na intihap hakkı "erı ~ 
lar daha ziyade azal•' 

hal memleketi ınah<t ~~,~ 
ıürükliyecektir. Binel1 ,.ıı! 

karların int.ihap ~-~ıı;.,ti~ 
ıı ve evli aıleler ıçıll ..... 

d'ldl,.... 
kının muhafaza e 1 

dır.,, 



......... 
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Atık 4 k J b . Bir kapıyı zorlıyan tenzil3.tlı tarife 
, aranın iZ ta e esı sarhoş kim? l · · l 
l t•h iş arayan ame eye, ızcı grup arına nı } a d d d ki Dün sabah saat dörtte Şehremi-n a uy u arını nindeçokgaripbirtaarruzhadise- yüzde elliye kadar tenzilat 

si olmuştur. Hadisenin garabeti an 1at}yOr1 ar sabaha karşı olmasıdır. Bütün ma- Devlet demiryolları idaresi tren- gahın ayni olması şart değildir. 
hallenin tatlı uykusunda bulundu- lerde grup halinde seyahat edecek Avdet seyahat mesafesi, azimet 

Pttekte • ğu bir sırada Abdalginnez mahal- yolcular için tenzilatlı bir tarife seyahat mesafesinden ve yahut 
ta~ı1 ı:ır·· p··tıe gene ı'mtr'hanın heye- / Ankara Kızlı" •esı· son sınıf ta· d t tb"k t y b 1 t B t · 1 1 k ~ -.uru r· .. .. lesinin Camiikebir sokağı a e a la ı e mege ~ş am~ş ır. A u arı- ücretinden az o mama ve st:ya -
da~.•Ür'atleu~~ v1~r. Saatin yelko- lebesinden Şahende Hanımın baştan başa uyar .. mıştı. Pencereden fe hakkında aşagıdakı malumat ve hatin başlangıcını teşkil eden iatas 
~ 0 kor~ er ıyor. ~er geçen intibaları . ne olduğunu anlamak için başları- izahat veriliyor: yona avdet edilmek şartiyl~ av· 

~ ''Ilı ioıt . unç saatın yakla~tı- 24 / 6 / 933 cumartesı günü nı uzatanlar, Çapada kahvecilik En aşağı 50 kile.metre ücreti ve- dette baska bir güzergah takip e· 
l t erıyor. tarih imtihanı vardı . Sabahleyin yapan Abdülkadir Efendinin evi- rilmek şartile ve en aşağı 10 kişi d'l b'l ::ı w. "b' l t · t 
! e 1 . • .. . ı e ı ecegı gı ı muvasa a ıs asyo ~ ~p aat dokuz, imtihan odası· mektebe geldiğim zaman bütün ne birinin omuz vererek mütema- olmak ve yahut 10 kışı ucretı ver-

\ı b. 
11

t açıldı H l arkadaşlarım bir araya toplanmış, dı"yen küfür ettig~inı· go .. nnüşlerdir. mek üzere: ' oır ark · eyecan ar art-
1\ . ada§ınıız girdi. bilmediklerini gözden geçiriyorlar Bu adamın savurduğu küfürle- Türkiye veya ecnebi memleket 

'~ tt1dorda t k b' . tik dı. Herkeste bir heyecan bir korku re bakılırsa, aklı başında ol.madığı izcilerinden izci elbisesiyle seya -
ı ~ faJc b'ır g" ~~1

1.. ır ses_sızb. vardı. imtihan 9 da başladı. Bir 1 1 d S b k t'l hat edenlere, Türkiye veya ecnebi 
&e ~rL uru tu yapmağa 1• • 'h . d' B an aşı ır . esinin ütün uvve ı e l d 
w.. "'UYoruz Gö· l . . l arkadaşımız ımtı ana gır ı. u es- bağırıyor: memleket sporcu arın an maç yap 
::'ll\dıt · z erımız .:apıda ı b' k l k l • h d 1 · t 

ilca !rrnı ... 1 beki' ş· d" d nada mektepte ır argaşa ı o - U l k . mak için seya at e en ere azıme " ıy - u an aç apıyı senın .. 
.... lar bi oruz. ım 1 e du · herkesin ağzında Gazi Haz- avdet ücretleri peşin verilmek şar-
""'· il· ter ıant kadar uzu- ' . d' Diye küfürler ediyordu. Kim bi-
l ltdenhire b. w l h f'f retleri teşrif edeceklennış ıyor- lir kaç saattenberı' zorladıgy ı kapı tiyle, 

r._ er İfr ır ugu tu ve a ı l d T b da sevg:li h"las- iş bulmak üzere seyahat edecek ~j,... 1 
'Y0 ruz. Gazi geliyor ar ı. am u oıra · ·d.kl..,. · · biran büyük bir gürültü ile çökü • 

' ..,. ... ,ı ge\ı" · karımızın mektebe gır ı • ennı Türk ameleye (ırgatlara) azimet 
C\\) ] Yor. 'k d 't'b . verdi. Ve kendi!li de kapı ile bera- k t · f " Perimiz . . . gördüm. O dakı a an ı ı aren ı- avdet şartı olma sızın esas arı e-
~ıı llluıu ıevınçle tıtredı. l~te çimde korku ile beraber sevinç te her taşlığa yıkılıverdi. Bir zama- ler üzerinden yüzde 50 tenzilat 
~lıYarak Ydavrula.rın.ı sevgıle vardı. Nihayet uzun ve heyecanlı na kadar etraftan kalkıp hadise yapılır. 
"' o aya gırdı. · 'h . d" mahalline gelenler bulunduğu için l "k' · ·· C\tıar.. .. saatlerden sonra 1ımlı ana gır ım. izcilerle sporcu ar ı ıncı ve u· 
" - ıoyl- k lA ı· k mütecaviz kalkıp kendine çeki dü- 1 "&'illa, ""'ue azım ge ırse Sevgili Gazimiz bana yanında i çüncü mevkilerde, amele ya nız 
ıL 11lı kork · ) I zen verinceye kadar yakalanmış, d b"l" qı. l( u ve sevınç e <a - sandalyeye oturmamı işaret ettiler. üçüncü mevkide seyahat e e ı ır · 
d Uvvet' k l 1 · evı·n u"'•t katına girmesine meydan 

il. birde hı.nı ırı mıştı. mtı- Hocamız Cengiz Hanı soralım de- "' En acıağı 25 kişi olmak ve yahut 
n ı h k verilmemiştir. :r 

1. re eyecana .apı· di. Gazi Hazretleri de Cengiz kim- 25 kişi ücreti verilmek şartiyle: 
l 

0ır • Arabacı Mehmet olduğu ve Ah-"lll'o"du :rey söyliyememekten dir, nerede hükumet etmiştir. Di- mektepler ve bunları idare eden 
ı.. • rn F k l d l dülkadir Efendiye karşı evvelden 

• ·q ttıll\t f • a at ar ta aş arı- ye sualler sordular. Ben de bu te- müessese ve birlikler, turing klüp-
l a fak ı bir kin beslediği ve bu gece sarhoş 

, °'llıt " . ıyeti ve memnuniye- miz ve açık suallere mümkün o - ler ecnebi memleketlerdeki seya· 
,,enıd k olarak eve taarruz etmek istediği ' ~ en uvvet veriyordu. duğu kadar cevap vermeğe çalış • hat cirket ve acentaları tarafından 

'J 11 '" k anlaş?lmış, yakalanın.J:tır. T 
''' ~. ~·ca a.kşa.m üstü girebile· tım. :r tertip edilen tenezzüh veya tetkik 
it ou d ı d Mehmet kendisini yakalayan po 

h_ İiıı .. Uzun saatler bana öm - Bundan sonra Ana 0 unun e - "eyahatlerine iştirak edecek olan-
~ "il f d' Tk Jis memurlarına da lıakaret etmi:: " ltıı ""'ku.zun. ve en büyük heye- miryolları hakkında er ıyetçı 1 lara gidip gelme ücretleri peşinen 

~" t d ·ı·k h kk 1 d b" k tir. Ayrıca bu suçu için de hakkın-

' 

ır ı. Nı'hayet bu son ve devletçı ı a ınc.'.: a ırço l k H d F . 
ı d h l a ınara ay arpaşa - evzıpaşa 'it &e di B' ·1 · k lb" · sualler sordular. 45 dakikadan a za ıt tutu muştur. 

' S • ır 21 sesı a ımı ve mütekabilen seyahat edecek 
on bir kuvvetle girdim. sonra imtihandan çıktım. Bu imti- § Beyoğlunda Yenişehirde lplik-
~ alelumum yolcu gruplarına da azi tUıı • a ilk tesadüf eden o ze· hanı hiç bir zaman unutamıyaca- çi fırını caddesinde Mehmet Efen-

1 ~ııı· b h k met avdet şartı olmaksızın esas 
')•.. •1.n azim ve irade ile ğım. Gazimi:ı:in sa a tan a şama dinin evine hırsız girmiş bir enta-
~ l tarifeler üzerinden yüzde 50 ten-

l" tt1oı_. tozleri oldu. Fakat 0 ka- kadar bizlerle yakından meşgu ri vesaire çalmııtır. 
~ ... ,, zilat yapılır. 
t

1
., e .. t .. ve ıükUn verici bir olması bizlerin ve bütün ailelerimi- Hırsız Zeki eşyalarla beraber 

ıc o Belediyeler, Halkevleri, umumi 
...... b •• 1_'tlun günün heyecan ve zin kalbinde unutulmaz yer aç- kaçarken yakalanmıştır. h d' . b" 
•J! ~ 1t menfaatlere a ım cemıyet ve ır-

lrt~itr alrnadan bir saniyede mıştır. § Kızıltoprakta Karakol soka • tikler, mesleki birlik ve teşekkül -
1\ ı.. Ankara Kız lisesi son sınıf ta-
v t. gw ında oturan eczacı F eh:ni Efen· ı mA ve gayrı' resmi müesse -'ıı d Qlt h )" lebesinden Hatice Hanımın er, res 1 

~· Ol~. a aıkar, bir kumandan, dinin motosikletle gide:-!ten posta seler (bankalar, fabrikalar gibi) 1t l' h · "'• en 1. in ti baları 
,: d~l'bv· e ~:mmuyaollluı'm goo· sltdeureg_ nu 24 / 6 / 933 cumartesi günü memuru Saim Ef enci iye çarparak tarafından tertip edilecek seya -. 

.. h d . t•h l k yaralamıştır. hatlere ictirak edecek yolculara i \.. il' haha idi. Evvela ders tari grupun an ım ı an oma T 

· ~~. üzere mektebe geldim. Heyecanın § İnhisar memurları Arapcami - gidip gelme ücretleri peşinen a-

nundan başka bir istasyonda da av 
det seyahatine başlanabilir. 

Vesika 

Bu tarife ile seyahat edecek 
gruplar aşağıdaki yerlerden ikişer 

nüsha olarak tedarik edecekleri 

vesikaları azimetteki hareket istaı 
yonuna vereceklerdir. 

Türkiye izcileri, mensup olduk
ları mektep idarelerinden ve ya • 

hut izci teşkilatını idare eden ce

miyet veya müeesseselerden, ec -
nebi memleket izcileri de, Türkiye 

Cümhuriyeti Hariciye Vekaletin -

den veya mensup bulundukları 
memleketlerdeki Türk elçi ve kon 

solosluklardan ve yahut trene bi
necekleri mahallin en büyük mül
kiye memnrundan; 

Türkiye ve ecnebi memleket 

sporcuları idman cemiyetleri mm 
taka reisliklerinden; 

Amele, mahallin en büyük mül

kiye memurluğundan, olmıyan yer 
lerde köy ihtiyar heyetlerinden; 

Seyahati tertip eden cemiyet ve 

müesseselerden ve Haydarpaşa -
F evzipaşa kısmında seyahat ede • 
cek gruplar da grup reislerinden • 

Vesikalar1n muhteviyatı 

Bu vesikalarda, grupları teşkil 
eden yolcuların isim ve hüviyetleri 
sıra ile yazıldıktan sonra hareket 

ve muvasalat istasyonları, arada 
durulacak istasyonlar, duruş müd

detleri ve seyahat maksadı yazıl
mış olacak, altına resmi mühür ve 

. 'llıtll f~Yler konuştuk. Sonra verdiği bir asabiyetle koridorda inde Adem isminde birinin kaçak hnarak esas tarifeler üzerinden 
~leı-~. erıne geçti. Türk mede- sıramı bekliyordum. Zil çalındı bir çakmak taşı sattığını görmüşler ve yüzde 40 tenzilat yapılır. Diğer şartlar 
• ''-

111 
hangi nehir havzala- B k G k l l d l t" 1 l k 4':1ı ... _l ande kendimi üyü azinin ö- ya a amış ar ır. Gidip ge me şar ıy e yapı aca 

imza konacaktır. 

' 

.... " dug"' · · h' d d On kişilik gruplar katarların ha· ~ 'ıh . unu, nırın o ne ır • nu··nde buldum. hatlerde gi ic.te ayrı önüşte 

'-' 
... tt kl :r § Karagu··mrükte oturan oltacı seya ' T k " ı · · .. 1_ k k · re et zamanından üç saat evvel, ~ed . erını en yuxse llk suali bana ismimin Türkçe de ayrı olm üzere azımet veya 
erııy t' . Mehmet ağanın oğlu 8 yaşında Ah- 11 - 50 kişilik guruplar 24 ıaat 

• L e ının nerede ve ne mukabilini sormak oldu. Daha son- avdet seyahat mesafesinin her beş 
~] "-lltuld w met kardeşi ile tramvay yolunda evvel ve bundan fazla gruplar da )~ıl ttiıı·ırı ugu, en mühim Türk ra Anadolunun ilk ahalisinin giyi- top oynarken , top 779 numaralı yüz kilometre ve küsuru için bir 
d .k ne d l d dk d ··d 48 saat evvel istasyonlarına müra-

• 
1ısııı1 •-rdre 

5
e ve ne zaman niş medeniyetini can an ır ı . O vatman Süleymanın idaresindeki istasyonda azami ye i gün mu -

-u u " t: kl ·· · d 1 1 k d 1 b'l k caat ve vesikaları vererek biletleri ~ ıtı, .. b · onra cograaya bilhassa Tür er uzerın e ısrar e- tramvayın altına kar"""ış, çıkarmak detle topu o ara uru a ı ece -
' ·• a! b' k :r··· almaları lazımdır. ~tıt denler· ı?a geçtim. Türkiye- diyordu. Atalarımızın ızce aran· isterken omuzlarından yaralanmış- tir. 

d .. "\ b .. ı ının hangi mıntaka- lık olan bazı noktalarım gür sesile t Gidip gelme biletlerinin dönüş Gidip gelme bileti olan gruplar "ili .... Undu" ır .. 
, 'lıfa.d RUtnu, bu madenler- aydınlatıyordu. kısmı, gidiş seyahatinin başlangı - avdet seyahatinin başlangıcını 

'

,.r e ett'.. d · · 'd' § Balatta oturan Abdülazı"z, Be- b. · · d d h ~'tt~· . ıgimiz takdirde el- İkinci sual Ege me enıyetı 1 1• - cından itibaren ır ay ıçın e ge - av et seya atine başlanacak iıtaa 
t' l)'l'tıı k'k yoğlunda Hava sokağında dolaşı- f d d .. ·· 

' 
1 hı.. 2 Parayi en fazla Bu suali bütün teferruatile tet ı cer. Bu müddet zar ın a onuş yona bildirerek vesikalara ve av • 

\.. ... \la) d l ken vaziyetinden şüphe edilerek ~ l d w kd · d .'~di~· ar a sarfetmemiz la- ettikten sonra coğrafyaya baş a - seyahatine baş anına ıgı ta ır e, det biletlerine istasyonun remi 

' 
lli:ı· l)ıni ı d çevrilmiş, üzeri aranmış, bir ta - bı.letlerı'n avdet ksımları üzerin - .. h 'l ı;_ ... i\ or u Sonr b. d dık mu rü ı e mecı.ruhat verdirerek ve ~ 1l'a l · a ız e · bancayla bir bıçak bulunmuştur. T 'l.titiıı· n arın ne zaman tees - Türkiyenin büyük devletler a- de hiç bir hak iddia edemez. yahut taahhütlü mektupla malu • 
~ ı 1

' ıar ı · · § K d B h · dd · h h · h · t• k i\ kt ... ar arını ve ne za- rasına girebilmesi ıçın ne yapması asımpaşa a a rıye ca esın Ancak er seya atın ususıye ı- mat verece lerdir. 
~ 1

ttd 
1
t 1nr h d C b d P d k .. d b kk l R' .. b .. dd t ·ı ol ilki f . • unların kaldırıl- lazım geldiğini sor u. eva mı e aşa ere so agın a a a ı- ne ve ihtiyacına gore u mu e • Bu tarife ile seyahat eden yol. 

~ ;'~i\t ~ıdelerj sordu. Sualle- sabırsızlık ve heyecanla gene ken- zeli Mustafanın dükkanında ara - evvelce vuku bulacak müracaatlar cular, tarifenin tahdit ettiği sınıf· 
~ıq) ~o kadtthakemeye dayana- diai verdi: "Çalışmak el birliği ile ma yapan inhisar memurları 39 üzerine bir ayı geçmemek şartiyle lardan yüksek sınıfa geçemezler • 
tıı~~ ~td\l k ar açık bir ta:-zda çalışmak . ., paket köylü sigara:;ı ve bir taban- idare tarafından uzatılabilir. Tarifenin hududu dahilinde sınıf 
~ )'l ~r ha.ı~ §aşırmak veya bilme· Yurt bilgisinden vergi, asker- ca bulmuşlardır. Mustafa yakalan Gidip gelme şartiyle yapılacak değiştirmek istiyenlerden alınacak 
tlttti~~~ 'llale mümkün deeildi. lik, intihap ve meclisin mahiyeti mıştır. seyahatlere ait avdet güzerga • ücret farkı bu tenzilli tarifeye aö-
t~~, ~~ fikti-·,:~rnıakla bizim bil - hakkında sorulan suallere de ce- "'"""'"111""'111111111"'1111111 """""''"'""""''"'""'"'"""11111uı"111111"111"m111 "''""" hının, azimetle takip edilen güzer- re hesap edilir. 

11\) -.q,.t ·•• ... ı l k d d k ti. ilk sual olarak Gazi Ankaranın ••••••••••••••••••••••••••• ~ ,d .... lllkl an amakla kalını· vap verdi ten sonra o a an çı - ~ 
~ t..~~ 1kleri a.r1~ız1 hatırlatıyor, tım. coğrafi mcvkiini sordu. Sonra A - , 

.'lt't 'llllJ l'tıızı de ·· w • d Bu canlı tarih bize tarihi bir nadoluda Eti medeniyetine geçtik. tı .. ,'r),.~ erj .. de logretıyor .u... b . l b b . h d' 
•r .. •• Kendi enım e era er ıza e ı-lı. b· tt, h Ya nız mazıyı gün yaşattı. 
titl it•· atırlat h ı· A k K l' · f yordu. Bilh:ıssa Türkler üzerinde ~~ ~ . -..rı d .. . an, a ı anlat- n ara ız ısesı son sını ta-
-,~lld·~'liitba.ı egı} ~Yni zamanda lebesinden Naime Hanımın çok fazla meşgul olduk. 
\. ttı111.iten b· e Çevırten istikbali intibaları Yurt bilgisinden millet ve te • 
\\, tc_ ... ,~;ltgaye vardr. 24 haziranda mektebe geldiğim şekkülünü sorduktan sonra kafi ol-

tıla~1 dıtJı en kalplerimizde zaman Gazinin içeride olduğunu cluğunu söyledi. Dışarı çıkarken 
'ı~ı,' derinleşen sevgi ve i§İttim. Fakat imtihan odasına gi- unutulmıyacak bir gün yaşadığımı 

evierLıize gittik. rince heyecanım tamamen geçmiş- hissediyordum. 

Kiralık Odalar 
Orhan Bey hanında ki
ralık odalar vardır. Talip 
olanlar VAKiT idaresine 
- müracaat edebilirler 



C. H. F. 
Yo ama T alimatnam 

Umumi idare heyeti tarafından hazırlanmış 
ve 25 Haziran 1933 tarihinde Fırka Umumi 
Reislik divanınca tasdik edilmiş olan yoklaına 
talimatnamesi şudur : 
Başlangıç 

Nizamnamemizin 125 inci mad
desi bütün intihapların serbest ya· 
pılması esasını koymuş, namzet 
gösteıme hakkını "C'mumi Reislik 
Divanının kararına brrakınış ,.e 
her intihapta firka mensuplarım 
kazandırmak vazifesiyle mükellef 
olan idare heyetlerine 75 inci macL 
denin ''F,, fıkrasında yazılı hal -
lerde yoklama salahiyetini vermiş
tir .. 

N~mzet göstcrilmiyen intihap -
larda, iyi neticeler elde edecek su
rette fırka mensuplarım kazandır
mak için (Yoklama) nm ne suret
le yaprlacağmr bir talimatname ile 
tesbiti fay dalı görmüştür. 

- Madde 1 - Aşağıda yazılı seç
melerde yoklama yapılmaz. 

A ) Umumi Reislik Divanı ka
rariyle namzet gösterilecek seçim
lerde 

B) Fırka kongrelerinin yapa· 
cakları seçimlerde 

C ) Fırka idare heyetlerinin 
kendi içlerinde yapacakları seçim
lerde 

Ç ) Hayir cemiyetleri, ticari şir-
ket ve müesseselerin idari heyet· 
leri r çimlerinde 

[' Belediye sının dışındaki 
mu' ..- ve ihtiyar heyetleri seçim
lerin le. 

• Madde 2 - Aşağıda sayılı se -
çimlerde yoklama yapmak mec -
buridir: 

A ) Mebus intihabına eses olan 
ikinci müntehip seçimler.inde. 

B ) Belediye azalığı seçiminde 
C ) Mebus intihabı teftiş heyet

leri a-.ıalığı seçiminde. 
Madde 3- Birinci ve ikinci mad 

delerde sayılanlardan başka se -
çimlerin hangilerinde yoklama ya
pılması icap edeceğine mahallin 
en yüksek fırka idare heyetleri 
karar verir •• 

l~e heyetlerince böyle bir ka· 
rar verilmemiş olursa yapılacak 

seçimlerde rey verecek Fırka ar -
klada~ları idare heyetlerine yokla· 
ma teltlifi yapabilirler. 

Bu tekliflerin esası, seçimlerin 
lfa§Iangıcmdan itibaren yoklama 
ıapmıya yetecek kadar zaman ev
:v.el reisliğe verilmek lazımdır. 
T.eklif tüzerine kati karar vermek 
Hakla gene idare heyetlerine ait -

lerde münasip vasıtalarla - bil -
dirir. 

Yoklamaların, neticelerinin rey 
sahiplerine ilnn edilebilmesi için 
geniş zaman kalacak surette vak· 
tinde yapılıp bitirilmesi lazımdır. 

Madde 7 - Yoklama lal' da l!C • 

çilecek arkadaşlar için; kanun, 
nizamname ve talimatnamelere 
göre istenilen umumi vasıflarla ni
zamnamemizin 127 inci maddesi 
daima göz önünde tutulur. 

Madde 8 - Yoklama toplanma· 
larma gelenler Reisin idaresi al -
tında lüzumu kadar konuşurlar .. 
Netice rey ile belli olur. 

Reyler nizamnamemizin 59 
uncu maddesindeki esa:;lara göre 
Vj?rilir .. 

Yoklama toplanmalarında se • 
çicilere yazılı rey puslaları dağıt
mak yasaktır. Bunlar reylerini 
kendileri yazar, yahut diledikleri· 
ne yazdırırlar •• 

Madde 9 - Elde edilen netice, 
idare heyetleri tarafından mazba
ta ile tesbit olunur. Mazbata ve 
rey puslaları bir zarfa konarak 
saklanır. 

Madde 10 - idare heyetlerince 
kuvvetli sebepler bulunur ve yok· 
lama neticelerinin tekrarı kararlaş 
tırılırsa yoklama y~nilenir .. 

Ayni sebeplerle yoklama seçi
minde bulunan arkadaşlar tara • 
fınadn ileri sürülürse yoklamayı 
yapan idare heyeti toplanış dağıl
madan bu dilekleri tetkik eder ve 
bir karara bağlar. Ancak yokla
malar birden fazla yenilenmez .. 
Neticeler, toplanma dağılmadan 
evvel orada bulunanlara ağızdan 
ve gelmiyenlere de yazı ile bildi
rilir .• 

Madde 11 - Belediye azalığı 

seçiminde, mahallin en yukarı Fır
ka idare heyeti reisi kendi heyeti· 
nin azası ile beraber (Vilayet mer
kezlerinde kaza idare heyeti var-

< 
sa bu heyetin reis ve azası da bu-
lunduğu halde) belediye sınırı i -
çindeki nahiye ve ocak heyetleri 
reis ve azalarını bir araya toplar. 
Asıl ve yedek azalığa seçilecek 
Fırka namzetleri için çağrılan ar
kadaşlardan yukard~ yazılı yok • 
lama usullerine göre rey alır. 

Bu toplanmalarda ekseriyet ka· 
zanan arkadaşların adları Reisin 

lliiim ~rn111ımımımmmırımmı ııımım~rn ııı•ınııııı ·m lirımın ~ m m ıı.ıını ı ıımmııı ü ıı, · ııı ı ıııııı ıt u ııı ıı 

M~m ~k~t lHiab~ırn~rri 

• • • astane ışı gerı 

kaldı, köprüler 
yapılıyor 

GiRESUN, (Hususi) - Vali • 
'miz Salih Cemal bey, memleketin 
'cüyi.:h: bir derdine derman olmak 
emeliyle Ankaraya gitmişti. Mem. 
1el·et halkı, yaptıkları teberrüat
fa büyük bir hastane in~a ettire -
celderdi. Hazırlıldara ba§lanılmış. 
tı. Valimiz de Ankarada ayni za -
mandt.\ bu işle meşgul olacaktı. 

Salih Cemal beyin Ankaraya git
mesin den birkaç. gün sonra dahili 
ye vekaletine bazı şikayetler ya -
pılmış ve hastane i;i şimdilik geri 
bırakılmıştır. 

Salih Cemal bey Ankarada bu
lunduğu sırada. memleket yolları 

için naf ıamı.za elli bin lira temin 
etmişlerdir. Bu para Karahisar • 
Giresun .yolunda harap on köprü 
ile bunların istinat duvarlarının 

tamirine sarfedilecektir. 
Belediyemiz sahilin gü 

mcvkiindc .güzel bir ,Park yaptır· 
dı • .Belediye reisi Eşref bey müs -
pet i~ler üzerinde çalışan kıymet
li bir yahsiyettir. Giresun kendi • 
sinden birçok imar işleri •bekliyor. 

I-Iapishaneden tehdit mek

tubu gönderen aşık ! 
lzmirde Uzun yolda Çukurhama. 

mı civarında oturan Ferit Efendi 
bzı ismet Hanıma öteden beri teh 
dit mektupları gönderen ve müd· 
deiumumilikç.e hakkında tevkif 
müzakeresi çıkarılan Menemenli 
Sült!yman oğlu Mehmet, gene kı-
2ın evi civarında dola~ırken görül
müş ve ~abıtaca yakalanmııtır. 

Mehmet iki ~ıme evvel de Da • 
rülirf an mektebinlle bir gece veri· 
len müsamereden çıkan lamet ha
nımı otomobille kaçırmağa teşeb -
büs etmiş ve mahkfun olmuıtur. 

Mehmet hapishanede bulundu • 
ğll: sırada zengin bir zatın bu kız
la evlenmeğe talip olduğunu ha -
ber almış ve kendisine tehdit mck 
tubu ·göndermek suretiyle bu yeni 
talibi teşebbiisünden vaz geçirımi~· 
,. 
-.ır. 

Mehmedin son zamanlarda mah 
kUmiyet müddet! bittiğinden ha -
pishaneden çıkmış fakat gene kı· 
zın evi civarında görünmeğe baş· 
lamıştır. Hakkında tahkikata de • 
vam edi1mektedir. 

Giresunda öldü, derin 
teessür uyandırdı 

Yurdun bir cok yerlerinde, hat
ta Bosna heı-sekte muallimlik yap· 
mış olan Hoca Tevfik Efendi tam 
115 ya§ında ölmüştür. 

Bir asırdan fazla muammer o· 
lan ve 65 yıl yurt çocuklarına ho
calık yapmış olan Tevfik Efendi; 
ölümünden bir ay evvelisine ka -
dar sapa sağlam yaşamış, işiyle 

me~gul olmu§, muhterem bir zat· 
ti.. Bugünkü ihtiyarların, orta 
yaşlıların hocası olan bu zatin ve
fatı Giresunda derin bir teessür u· 
yandırmıştır .. 

Merhumun cenazesi Giresunda 
büyük bir kalabalıkla kaldırılmış, 
halkın ellerinde ebedi mekanına 
götürülmüştür. 

dileriz .. 
Tanrıdan rahmet 

Bir çete peşinde 

Reisleri yar~larak 
yak~ndı 

ERZiNCAN, 19 (Huıusi) -
Kemah jandarma bölüğüne vaki 
olan ihbar üzerine bir müfreze 
Urfa köyünde dolaşmakta olan bir 
çeteyi takip etmİf, yapılan müsa -
demeler neticesinde ba~dan a
ğır bir surette yaralanan reisleri e
lindeki fişek ve silahı ile derdest 
edilmittir. 

kinin Ovacığın (Diyunk) köyün -

den aşık oğlu uşağı aşiret reisi ku
ru Yusuf oğlu firari Aydın birade
ri Mustafa olduğu anlaşılmıştır. 
Mecruh şaki E!zincana nakledilir
ken aldığı yaradan müteessiren 
yolda ölmüştür. 

Askerde buluna~' 
lar ve devairdeW 

işler , 
Y ozgatta vilayet .köyleri ~ 

aında posta teşkilatı yapılı:tı1 
olduğunu haber vermiştik· 
köylüsünün mühim bir ihth'~1 ı.:ts cevap verecek olan bu teş~· 
layetin gayretiyle bn~arrlrn1f1 

hiye merkezlerinde ve diğer 
takalarda tesis edilecek pa'tll 

•Lı1 I 
helerinin sürücülükleri ,..., · 
teşkilat ikmal edilerek köylet 
mektup kabulüne başlanın#' 

Köylülerimiz askerde blJ
1
.r1 

evlat veya akrahalanna gc;ııov · 
cekleri mektubu postaya "'](ti', 
veya bunlardan gelecek pte f 
ları almak için şehre kadar 
mek mecburiyetini çekmiye ~ 
dir.. Köylüye ait bilumu#' ~ 
tuplar, gazeteler köy pot~,. 

··aııı 
vasıtasıyla köylere kadar go 01 
lecek ve sahiplerine teslint e 
cektir.. t 

Resmi dairelerde işi olalll~ 
kip etmekte oldukları işlerirı~, 
ticesini öğrenmek veya ber 
bir iş için mektupla alakad''rJ 
· ·· d b"l ]<fe ıreye muracaat e e ı ece 
Resmi daireler de köylü11ii~' 
müracaatına derhal mektıJP 
vap vereceklerdir. 

Ayni zamanda basit İfJef 
muhtarların merkeze kadıJ· 
rilmelerine lüzum brrakılr111~ 
alınacak malumat veya -vef1 

emir telefonla, posta ile 
caktır .. 

Köy postalarının resmi ",f 
tazam bir şekil alması İ 
için ne kadar mühim bir ff' 
fakiyetse köylülerimizin .;; 
ihtiyaçlarını kar§ılamak iU 

Hayvan sulamak mesele- de mühimdir .. --.... --
sinden bir cinayet çıktı İzmirde mübadil, ınulı' 
Ödemişin Adagide köprüsü ci- Jerin defterleri çıka1~ it 

varında hayvan sulamak mesele • Dahiliye Vekaletinden J~ 
sinden çıkan bir ağız kavgası kanlı )ayetine gelen bir emirde ,ııil 
bir vak'aya sebep olmuş ve bir köy ve muhacirler hakkında ı,..J' 
lü tabanca kurşunu ile yaralanmış· mat isten.miş ve iki defterill. 

tır · lanarak bir ay içinde gönde 

Ödemişin Hacı İmam mahalle • bildirilmiştir. ..~ 
sinden Mehmet oğlu yirmi ya~la _ Bu defterlerden biri Jtltl 

rında Hüseyin ile Bezdüğme kö- lenin ba§langıcından bus-0~ 
yünden kırk ya§larmda Kaclir oğ- dar vilayet dahilinde te"'fı• 
lu Hüseyin( kuyudan suyu evvela tile mal ve istihkak nıaJb'I ~ 

. . d f' 'k ı 3 ' sen çekeceksin, be nçekeceğim •. ) ıstına en tas ıye vesı as 

'lir. imzası altında seçicilere - mev - ~-----==~----=~----:--=--~= 

diyerek kavga etmi§ler, bu yüzden badillerin kaza huruf~dı 
başlıyan küfür düellosu gittikçe üzerinden isimlerini ye 

3 pi 
büyü.müş ve Hüseyin, Kadir oğlu emval ile mazbata ıne1'tl)t 
Hüseyinin başına sopa ile var kuv ihtiva edecek diğeri c'le 1

8 cut olan her vasıta ile - ilan olu-Mctdde 4 - Yoklama kararına 
ba.ğ.lanmıyan seçimlerde arkadaş - nur. 
lar-dilediklerine rey verirler. Bu Madde 12 - Mebus intihabına 
Jialae seçimlerde nizamnamemi - esas olan ikinci müntehiplik seçi· 
zin 125 inci maddesinin ikinci mindeki yoklamalar şu şekilde ya
fİkrası mucibince kendilerince ka- pılır: 
zanııtıaaını faydalı görecekleri ar· Nahiye ve kaza idare heyetleri 
kadaflar için tek tek veya birle • kaza merkezinde kaza ve vilayet 
şik çalışmak arkadaşların hakları· merkezinde vilayet idare heyeti 
dır. Ancak rey verebilecekleri reisinin reisliği altında (vilayet i· 
Fırkaya yazılı olmaları ıarttır. dare heyetinin de iştiraki ile) bir 

Madde 5 - Yoklamayı bu ka - araya toplamr. Ve her intihap şu· 
rarı veren Fırka idare heyetinin besine ikinci müntehipliğe seçi
reisi yapar .idare heyeti azası ha· lecek arkadaşlar için toplanmada 
zır bulunur. Ancak bunlardan a· bulunanlardan yukarda yazılı yok. 
ad seçimde rey ısahibi olmıyanlar, lama usullerine göre reyler alı· 
rey vermezler.. nır.. Ekseriyet kazananların lis -

Madde 6 - Fırka idare heyeti tesi vilayet idare heyeti reisine su
reiıi aaıl seçimde rey sahibi olup nulur.. Bu suretle kazalarda ha -
toplanmıya çağrılacak arkadaşla - zırlanan listeler de vilayet idare 
ra toplanmaıun yerini, g'"n ve sa- heyeti reisine yollanır .. 

--~-...... :......:...ı..ı _____ -L~--ı....._-------:v:~--~ ;..t-.......__&..A:ıcv.at. • • hile ta~ 

teleri tetkik edip topladıktan son
ra vilayet idare heyetine arzeder. 
Vilayet idare heyeti kuvvetli se • 
bepler görürse bu listedeki adla -
rın bazılarını değiştirir ve tertip 
ettiği li!teyi fırkanın ikinci mün • 
tehip namzetleri olarak vilayet 
Reisinin imzası altında seçicilere 
umumi şekilde ilan eder. 

Madde 13 - Yoklama neticesi 
hakkında idare heyetleri kararla
rına karşı yapılacak itirazlar için 
en çok yirmi gün içinde bir dere· 

- ··116 
veliyle vurmu~, zavallıyı kanlar i· sani 328 tarihinden bugıı 1' 
çinde brr.:ılmu~tır. gerek alkanlardan ve ger~ 

ya, İran ve sair yerlerd~ l 
ve mülteci suretiyle gelıP fı.J 
iskan görenlerin gene htı~ 

Bu sırada kuyu başına gelen 
mecnıh Hüseyinin kardeşi Emin , 
ağabeyisinin başından kanlar ak· 
tığını görünce tabancasını çekerek 
bir el ateş etmiştir. Çıkan kurşun 

diğer Hüseyine isabetle ağır suret· 
te yaralamıştır . 

Yaralı hastahaneye kaldırılarak 

·ı . . l . . hte"ı sırası e ısım erını mu 

miştir. 

ev et emiryolları ilan ce yukarı idare heyetine müracaat D 1 D " ı 8 ~·ı 
olunur.. .,, "J 

Madde 14 - Asıl Jıeçimde rey· Samsun - Sivas hattı üzerinde Menteşe istasyonu ';.,_ ~ 
lerini yoklama neticelerine uygun 365 inci kilometroda vaki taş ocağından çıkarılarak tef ~0JJ 
olarak vermiyen fırka mensupl11.rı, nacak 10000 M1 balastm kapalı zarfla münakasası 7/ Ağtıf 

1
1' 

nizamnamemizin 120 inci madde· pazartesi günü saat 15 de Ankara idare merkezinde yıP / 
sinde yazılı seçim kayıtlarım tam· tır. . 

1
,,.Q 

mamış sayılır, buna. göre ceza gö- Tafsilat Ankara ve Kayseri veznelerinde beşer ltr(,1"° 
Ül'. . ..._..-... __ ~ ________ _____;l::,::a:::n:_şartnamelerde yuı lıdır. 

~--~---~~----~-~__j 
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- m Karaciğer • Mide • Barsak Taş, kum hastalıklarının kat'in tedavisi için 1 1 ··ı 

Tazla içmeleri Ve Oteli 1 

Açılmıştır. En Son Konforlu Yeni Otel - Pansiyon - Lokanta - Plaj -
HergUn Köprüden saat 6,30-7,35·8,20·10-11·13, 15·15,10 da Haydarpaşaya giden 
vapurlar1n trenleri ve cumalar1 iliveten sabah 7 vapurunun treni i~me 

membalar.na kadar gider gelirler. 

ıırımoou 11ınııımmınnıııınııınınnıııınmnıınınımı mı j~ ım UI~ 1•1111~11111 ııımııı ııııınım .ıııınıı mıınıımıı~ıımıııı ı~~ııı ıııııııııunıf!ııııınıı ı ı ıı nı~ ıı mooı ı~mını: • 
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T~QKiVE 

llRAAT 
BANKA51 

DAQA 
BiRiKTiREN 
'2Al-IAT .. go~R 

Türkiye Ziraat 
Bankasından : 

Zinat Bankası Müfet"C'ş namzetliği için 14 • Ağustos· 933 pa· 

zartesi günü sabahı saat dokuzda Ankara ve lstanbul Ziraat 
Bankalannda bir imtihan açılacaktır. imtihan neticesinde muvaf
fakiyet ihraz edenlerden (6) Müfettiş namzedi alınacaktır. 

Müsabakaya iştirak edeceklerin ''Mülkiye,. veya "Yüksek Ik
tısat ve Ticaret mektebinden ve yahut Hukuk Fakültesinden 
mezun olmalan lazımdır. Müfettiş namzetlerine "140,, lira maaş 
verilir. imtihan programına ve sair şartlara havı matbualar : An
kara, lstanbul ve lzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. 

Talipler bu matbuada yazılı vesikaları bir mektupla beraber 
Ankara'da Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti Müdürlüğüne nihayet 
10 · 8 - 933 günü akşamma kadar göndermek veya bizzat ver· 
mek suretile müracaat etmiş bulunmahdırlar. (J211) 

Iktisa.t V ekiletinden : 
Çayın Memlekete ithalinin bir elden idaresine dair evvelce 

yaptlmı, olan ilanda gösterilmiş olan müracaat müddeti görülen 
lüzum üzerine Ağustosun 31 inci gününe kadar temdit edilmiştir. 

Evvelce müracaat elmiş olanlarm ve yeniden müracaat et· 
mek isteyenlerin evvelki ilanda yazıla olan şartlar dairesinde 
me~<ur tar~be kadar yeniden iktisat Vekaletine müracaat etme-

3269 

1 l J Askeri Fabr1kalar iUlnlar1 

30 ton elektrolit bakır takasa 
tabi değildir. 

Yukarıdaki malzeme pazarlık 
suretiyle 29· 7 -933 tarihinde saa 
14 te ihalesi icra edilecektir. Ta 
)iplerin teminat ile müracaatları. 

t 
. 

(6067) (3476) 

~ ':(. "' 
300 ton döküm koku alınmıya . 

caktır. 

f 31 / 7 / 933 tarihinde kapalı zar 
suretiyle ihalesi icra edileceği e· 
velce ilan edilmiş olan yukarıdak 
malzemenin mübayaasından sarf 
nazar edildiği alakadaranın ma 
lumu olmak üzere ilan olunur. 

(5445) (3477) 

DOKTOR 

Hafız Cemal 

. 
l 

1 

-

Dahili hastalıkları mütehassm 

Diva"volu N. 118 Telefon: 2239 8 
-

Sahibi, MEHMET ASIM 

Neşriyat Müdürü: 1. Safa 

YAKIT Matbaası -Jıtanbul 

vellit avarızdan sizi vikaye 
edecek olan Eno's "Fruit Salt" 

~~~~mustahzannı almak için mühlik 
hal!ttın hudusunu beklemeyiniz. 

•fruh Solt" 
"• "Eno .. 
lıl""terile 

eHlıetleri 

fobrikorıın 

oıa .... ıı 
fati1ııoııdtr 

Türk Ticaret Bankası 
Merkezi : Adapazarı 

Sobot\ ve 
ok$om bır 
bordok su 
derununda 
bir kahve 
ko~ı~ı mık· 
dorı Mfıdir. 

lstanbul şubesi : Yenipostane karşısı Tel. 22042 
Sermaye!Jİ : ~,200,000 
ihtiyat akçesi: 130,000 

Ş U B E L E R 1 u• 
Band1rma - Bartan - Biga • Bilecik - Bolu • BozUY 

Bursa - DUzce • Eskişehir · • Gemlik • Gerede .. 
Geyve • Hendek • lzmit • Karamursal 
Kütahya • MudPJrnu • M. C<emalpaşa• 

Safranbolu • Teklrda§ ·Yenişehir 
rnuartle1' 

~lüsait şeraitte mevduat, havale kabul eder tahsile senet alır ve ikraz 
yapar meyduat faizleri müdüriyetle gürüşülerek tesbit edilir 

Komisyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ticariye 
sahıına delalet eder Sigorta yapar ,) 

~~~~~~~~~~~~~~~-___.,.,, 

H s ~ e r i li s e ue O r 18 M e U e o ı e u 
lole~e alınıyor , 

1 - 1933-1934 ders senesi için lstanbulda bulunan J(&t~ 
ve Maltepe L\selerile Bursa'da bulunan Bursa Askeri Lise 
Konya ve Erzincan'da bu:unan Aıkeri Orta mekteplerine tal 
alınacaktır. ,1 

2 - Liseler 9, 10 ve 11 "l, 2, 3,, Oncü. Orta mekteple 
6, 7 ve 8 •·1, 2, 3,, üncü sınıfları muhtevidir. ,ti 

3 - Liselerin muhtelif smıflarma 600 ve Orta mektepl 
muhtelif sımfJarına da 300 talebe ahnacakhr. 

4 - Almanca okuyan talebeler tercihan ahnacakbr. tJI.. 
5 - Liselerin 11. inci sınıflarına iyi Almanca bilen tal ; 

ler alınacakhr. Bu talebeler Liıeyi ikmalden sonra yapd• 1 
müsabaka imtihanını da kazandıkları takdirde Askeri müb~1' 
ve Fen memuru yetiştirmek üzere Almanyaya gönderiJ~cı j 
ve müsabakayı kazanamadıkları takdirde harbiye mektebıoe 
derek zabit çıkacaklardır. . ~ 

6 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşes•~ı 
başka giydirilmesi, techizab ve kitapları hükumete ait ol 
gibi ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. ti 

7 - Liseyi muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler d~( 
sabaka imtihanına girerek kazandıkları takdirde Beşinci ~~,;; 
de olC:uğu gibi askeri mühendis ve Fen memuru yetiştırı bİ~ 
üzere Almanyaya gönderilirler. Buna arzu etmiyenler ti•' 
mektebine sıiderler. dd., 

8 - Bütün mekteplerle kaydü kabul mekteplerin buluO ~ 
lan yerlerde l/Temmuz/933 tarihinde başlar ve AğustosuO dİ 
rinde biter. Bununla beraber kadroda münballer kalır•• ,'&İ 
senesinin devamı müddetince sivil lise ve orta mekteple 
nakil suretile talebe ahnmağa devam olunur. ti r e 

9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askeri . ·~~JI 
orta mekteplere kaydedilmek istiyenler 1/Haziran/933 tarıb;,,i" 
Temmuz: sonuna kadar bulundukları yerlerin askerlik şube ~ 
müracaat etmelidirler. bl' 

10 - Mekteplere girmek için lazım olan şartları 11111bel( 
kaydü kabul şartnameleri ve mubtaraları bütün askerlik !~ ~ 
rinde mevcuttur.Talipler askerlik şubelerine ve askeri h 1;df 
orta mekteplere müracaat ederek mezkur şartları öğren~' 
ler. ~ 

' Ziraat V eki.letindeıı;. 
Ankara serom darülistıhıara için kıyılmış Dalak gibiıtıl 

vaddı uzviyyei havvaniyeyi '10 dereceli~' bir h'lva cerya0 \:,. i/. 
ve aseps'ye muvafık olarak kurudacak bir cihaz ahoacık ~ 
pala zarf usu!ile 21 gün müddetle münakasaya konmuştur· te 
namesi Vekalet Levazım Müdüriyetindedir. Talip olanlar.,,.,,
edecekleri bedelin yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat 
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kate mektuplarile birlikte ihale günü ol&n 15 Ağustos 1ıo 

rihine müsadif Sala günü saat J 5 de Vekalet mübayaat (~ 
yonuna müracaatları ilan olunur. 


