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MO.krlmln Halll B. Maarif V eki • 
li Reıit Galip Bey dün öğleden 
sonra Darülfünuna gelmİ§ ve geç 
vakte kadar meıgul olmuıtur. 

Islahat heyeti Reıit Galip Beyin 
riyasetinde toplanarak tetkikatı • 

Ruslara karşı beş müsabakadan 
dördünü bi~ill!kiler ~~z~nmışlardır 

resmi daireler bugün tatil edileceklerdir. na devam etmiıtir. Bu toplanma- , 
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-·" ikinci Sa11ılada 

Bir refikimiz, Üniversite kad • 
roıunda yapılacak değımeler ü -
zerinde bazı isimler neıretmişti • 
K11men ıimpiye kadar ~ılan tah 

Bunların yerinegüiitle 15 minlerin ımecmündan ilİ'iJet. telik-

b. k k f b "k l kiıini veren bu isimlerin de niha• 
ın e me veren a rı a ar yet bir tahmin mahyetinden ileri-

yapılacak ye geçmedği temin olunmaktadır • 
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İstanbul fırınla- T } Rosya spor kafilemizle birlikte, 1 büyük bir memnuniyetle dercedi .. 

ramvay a Otobu•• S Galatasaray klübünden atlet 100 yonız : 
rınm ilerideki 
vaziyetleri ıçın metre şampiyonumuz Semih, 400 Moskova, 22 (A.A.)' - Dün 

yaptığı tetkikat Çarpışhlar, otobüs te metre şampiyonumu~ Mehmet Ali, Dinamo~ Spo~ C~iyeti tarafın -
neticeainde bir b" H d 1 d yüksek atlama şampıyonu Haydar dan tertıp edılmış olan maçlara 

ır anım a yara an ı kü' "k B · Be 1 d ·t · hafif siklet Türk atletleri ictirak rapor hazırlamıt· · ve çu esım Y er e gı mış - :r 

tır. P.!!!!'!111!'"'!!"-"'!'!!!!!"!'-...., __ ~---.. !erdi. Dün l\foskovadan gelen ha- etmişler ve Sovyet atletleriyle yap-
Bu rapor Da .. J berlcre göre yapılan miisabakalar mış oldukları beş maçın dördünü 

. kazanmışlardır. En büyük muvaf. 
biliye Vekaleti • , Türk atletlerinin muvaffakıyetivle " fıkıyeti Türk koşucusu Semih ka· 
ne gönderile - neticelenmiş, bilhas..~ Semih çok zanmı§tır. En kuvvetli Sovyet ko _ 

Asım snreyya B. cek, muvafık go" b g~cnı'lmı"ştı' Futb ld k' f-e · · o a ·ı muva - şuculariyle kotan Semih onları 
rülürse raporda teıbit olunan ıe - fakıyetsizliğimizi giireşçilerimiz- pek geride bırakmıştır. Semih 
kilde son sistem fırınlar vücude den sonra atletlerimiz de gider - gayet kolaylıkla koşuyor ve kendi· 
getirilecektir. Az ıermaye sahibi miş olmaktadırlar. Gelen haheri (Lfıtfen sayıfayı çeviriniz) 
fırıncıların f rrınlarında yapılan 
elmıeklerin icap ettiği gibi temiz 
ve mugaddi olmadığı, ıon ıistem 
makinalarla yapılan ekmeğin bu 
faydaları temin edeceği düıünüle· 
rek hazırlanan rapordaki esasla -
rın tatbikine geçilince, İstanbul " 
da timdi faaliyette bulunan fırın • 
lar, yavaı yava§ kapatılacaktır. 

Şehir, nüfusa göre mıntakala
ra ayrılacak, her mıntakada büyük 
ser~ayeli fırınlar tesis olunacak -
tır. Bu fırınlar bir günde 15.000 
ekmek çıkarabilecek tertibatlı ola· 
caktır. 

Fırınlar ıslah edilirken, ıimdi
ki fırın aahiplerinin zarar görme -
meleri de gözetilecek fırınları ka
patılacak bu fırın sahiplerinden 
birkaçı bir araya gelerek tirket 
halinde son siıtem fırınları idare 
edebileceklerdir. 

Ankarada sıcaklar 
AN KARA, 22 (Husuıi) -

Havalar burada bir kaç gündenbe· 
ri 111nmııtır. Sıcaklar çok fazladır. 

Barodan ihraç .................................... 
Adato Ef .nin çıka

------.......ı 1 rılması ve sebebi 
Kazadan 110nra otobhlıı hali Bir müddet en·eı, 

Şoför Nezihinin kullandığı htanbul baro"ıınıı 
3549 numaralı Kocamuıtaf apafa mcnımp a\.'Ukatıar -

otobüsü dün saat ikide Sirkecide dan Adato Eff'ndl -

Emirler caddeıinden geçerken 837 nln Rus komür depo-
lannın vekili olıımk 

numaralı vatmanın idaresindeki glrdlkf bir da\.·anın 

Edirnekapı - Sirkesi tramvayı ile muhakemı·sl ıııra -

Çarpıtmı§tır. Çarpıtma tiddetli ıında, bu. dnvnyn 

olmuf, otobüsün sağ tarafı tama - Tllrklyede bakıla -

men parçalanmıf, bir tekerleği kı- mıy&<"aJmı lll'rl ıllr
rılmııtır. Tramvayın sol taraf bo- düğü, bu nokta dan 

ıtalga yolunda . ................. ·--············· 
Kazaya uğrıyan 
tayyare ne oldu? 

Roma, 22 ( A.A.) - F alerodan 
Radosa 18 temmuzda giden deniz 
tayyaresinden hiç bir haber alına
mamıştır. 

Tayyare iki yolcusu ve dört 
tayfasile tamamen mahvolmuş te
lakki ediliyor. 

Atina, 22 (A.A.) - Yunan tor
pitosu İtalyan deniz tayyaresini 
artık aramaktan vazgeçmiştir. 

mUra<'at\t üzerine Adato Efendi 
yaları sıyrılmıttır. Kaza esnasın- barOC'A tahkikat ~·apıldığı yazılmıştı. Çivril felaketzedelerine 
da kırılan cam parçaları Fatihte Tahkikat bıtmı,, baro, Adato Efendinin 

Altımermerde oturan 50 yaşında avukatlıktan <"ıkarılmnsına karar vermı~tır • yardım 
Münevver Hanımın sağ bacağını AnC'ılk, ,,dato EfcndJ, buna ağır <'1'7.a mah • Ankara, 22 (A.A.) _ Denizli _ 
kesmittir. Münevver Hanım Ha· keme11lnde ltlm7. edl'bilccek, orası da tıHıdJk nin Çivril kazasında zelzçleden 

k ıd edl'rM', ks.rar kat'il~cktlr. · · • l 1 seki haıtanesine a ırılmııtır. Ka.. muteessır o an ara Hilaliahmer Ce. 
, Haber aldığımım g ilrf', bu kararın wrll -

zayi müteakip tramvaylar yarım mf'slne esas yıılnız lııkanda ı~aret cttı~lmh: miyeti tarafından ilk ve acele yar-
saat kadar iıliyememiıtir. Kaba" mahk~l'dekl sö:ıl<'r de~Udlr. Ayrıca, bir dım olarak 300 lira ve bugün de 
hatin kimde olduğu henüz anlatı • nmkuell'do yapılıın d{'llşildllc dn tnhktkat 5.000 lira ve 150 çadır gönderil --- ; lamamııtır. · .... vzu~u \.'e karar ııebebinl t~,kll etmııur. .mif.tir. 
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Mevsimin cilveleri 
Başmakaleden Devam 

Naııl ki İstanbul belediyesinin buz 
mütaahhidi bile bu sene sıcaklar 

gelmediği için resmen müracaat e
derek belediyeye protesto çekmiş
tir. Yaz mevsiminde taahhüdü veç 
hile almağa mecbur olduğu altı 

bin ton buzun bu ıene dört binden 
yukarıya çıkmasına imkan bulun· 
madığını bildirmiştir. 

Daha sonra diğer esnaflarla gÖ· 

rütülürae onların da havaların bu 
sene yağmurlu ve soğuk gitmesin
den ne kadar şikayetleri olduğu 

itidilir. 
Fakat bizce itin asıl mühim ci· 

heti ziraat ve milli istihsal meselesi 
dir: IIkbahar içinde iken havala· 
rın yağmurlu gitmesine çok sevin
mittik. Bu sene her cins memleket 
mahsulü çok bol olacak, demittik . 
Şiıruli yaz geldi. Fakat yağmurlar 
gene adeta ilkbaharda, yahut son
baharda imitiz gibi devam edip 
gidiyor. Yağmur dütmiyen ekser 
günlerde de havalar bulutlu geçi .. 
yor. 

Acaba hu havalar memleketin 
zirai vaziyeti üzerine nasıl bir te
sir yapacak?. Rivayetlere ve gö
rünüte bakılırsa bir çok yerlerde 
ziraat 1fleri bu havalardan çok za
Tar görecek. Baıka ıenelerde ku· 
raklrktan zarar gören çiftçiler ve 
köylüler, dolayısile bütün §ehirli -
ler bu sene fazla yağmur yüzün
den az çok ıstırap çekecek! .. 

Acaba tayyare ile havalara hi -
kim olan ilim ve fen kudreti bir 
aün gelip te bulutlara ve hava ce
reyanlarına da hakim olabilecek 
midir?. Meseli yazın havada bu -
lutlar toplanınca bunları yağmur 
haline gelmeden dağıtmak, yahut 
yafmur ihtiyacı hasıl olunca gök 
yüzünde bir tayyare dola,tırarak 

ıunı .~;ette yağmur yağdırmak 
çaresi bir gün bulunacak mıdır ? . 

Mehmet Asım 

Bir Çin mareşalı Pariste 
_Burje, 22 (A.A.) - Çin mare· 

fallarından Çang Sue Liyang saat 
14,30 da Pariae gelmittir. Maretal 
tayyareden indiği zaman yüksek 
rütbede bir çok tayyare zabitleri 
taraf~ndan karfılanmıttır. 

Mareıalin Avrupada yaptığı bu 
seyahat büyük devletlerin askeri 
tetkilitına ait meseleler hakkında 
tetkikler yapmak maksadına müs
tenittir. 

Maretal Çang Pariste sekiz cün 
kaJar kalacak, ondan sonra Çine 
dönmek üzere vapura binmeden e
vel Romaya gidecektir. 

Lud.endorf'un gazetesi 
Berlin, 22 (A.A.) - Eski Al· 

man orduları erkim harp ikinci 
reiıi tarafından. neıredilen Luden
dorff Volkswarte ıazetesi üç ay 
müddetle tatil edilmiıtir. 

Türk - Yunan dostluğu 
sarsılmaz bir şekildedir 
Sulhte milletler harikalar 

ha.rpte ... yarattılar, fakat 
Atina, 21 (Hususi) - Hariciye vekili Tevfik 

Rüştü Hey, Atinada intişar etmekte olan HeUi
nikon ~azetesine şu beyanatta bulunmuştur: 

- Türk - Yunan do~tluğu bugün sarsılmaz 
bir ,ekil almıştır, çünkü bu dostluk millidir. 
Yunanistan bir Balkan devletidir, fakat bilhassa 
bir Akdeniz kuvvetli devl~tidir. Türk· Yunan 
samimi dostluğu, •diğer Balkan devletlerinin 
dostluğuna set çekmem~ktedir. Türkiye aynı 

zamanda ltalya ve Fransaya da doıtıne bağ'ı 
dır. Bu dostluk, her şeyin fevkinde, inkitıf ve 
devam etmektedir. 

Asırlarca iki milletimiz 1'ih harp etmiıler 
kah sulh halinde yaşamışlardır. Sizi teruin ede 
rim, ki sulh halinde yaşadıkları zaman harikalar 
yaratmışlardır. Harp ettikleri zaman iıe felakete 
sürüklenmişlerdir. 

Cümhuriyetin Onuncu Yılı 
Kutlulama, bütün yurtdaşların iştira

kile f evkalide mahiyette olacaktır 
Bu bayramda 1000 konferans, 500 temsil verilecek, hadisenin büyük 

heyecanını halka duyurmak için her vasıtadan istifade edilecektir 

dar yapılması, 
renkli, ziyalı, 

olacaktır. 

sesli, 
manalı 

hareketli, 
ve fikirli 

ni anlamıyanlara açıkça anlatır bir 
tarzda olacaktır. 

Darülfünunda 
······· ····························· ·n 

Maarif vekı 
dün geldi 

el ,.,""1 
( Ba~ tarafı ı lıı • 

Hakiki vaziyet, evvelce d~ 
dığımız gibi, 31 Temmuı:d• 
şılacaktır. ··d 

Garp edebiyatı tarihi ııt\l 'rı' 
liğine Yusuf Şerif Beyin ye~ı 
zet Melih Beyin getirtilme•' 
mevzuu bile olmamıştır. d,-

Salahiyettar bir makatı1 d' 
dığımız malumata göre, d'i1 
gazetelerden birisinin yerd.

1 

~ ·1 ıf· haber kat'iyen doğru degı . 
T ahkikatımıza göre Ü

1111 

kadrosunda esasen garp ede1' 
tarihi kürsüsü kaldırılmaırt
rine Rönesanstan sonra garP 
biyatı ile Fransız edebiyatı 
leri konulmaktadır. Hatti 
dan başka Alman ve lngil.iıd'* 
yatları için ayrı kürsüler ıh 
dilmiş bulunması da varit te 

edilmektedir . ·f 
Bu takdirde bu sefer Şeri , 

yin Fransız edebiyatı kii -"' 
aetirileceği kuvvetli tahnıi.,,... 
rasındadır. . ~ 

Metafizik, yahut içtim•'!~ 
derrisliğine Hilmi Ziya, 'f\l 
rihi müderrisliğine de M''. 
Halil Beylerin getirilecekletı 
ni tahminler arasındadır · 

Kadroda ipka edilmiY 
ileri sürülen müderrislerde~ 
ları da esasen evvelce teki 
mif oldukları için darülf 
esas kadrosuna dahil sayıldl 
tadırlar . 

~-------------,,,,,,,,/ 

Ankara, 22 (A.A.) - Cümhu
riyetin onuncu yılını kutlulama yük 

sek komisyonunun daveti üzerine 
bugün saat 1 7 de Halkevinde, bu Fikir ve kültürün bütün vasıta-
lf için yardımları beklenen kimse- ları bu itin. emrine girmiş buluna -
lerin ittirakiyle büyük bir toplan - .cak ve hadisenin büyük heyecanı
m&ıiYapılnu.ttır. Yükıek komis - nı halka duyurmak için her vası .. 
yon reisi C. H. F. Katibi Umumisi tadan istifade edilecektir. 

Bu bayramda spor faaliyetleri 
de esaslı bir yer tutacaktır. An -
karada Türkiye birincilikleri için Dörtler misak• 

Recep Bey, toplantıyı açarak yük.. 
sek komisyonun tesbit ettiği ana 

fikirleri ve hazırlık çerçeveıını, 

kısa ve vazih cümlelerle anlatmıt • 
tır. 

Recep Bey bu izahatında, cüm
huriyetin onuncu yıl kutlulama if i· 
ni, alemşümul ehemmiyetine la -
yik bir şekilde yapmak lüzumunu 
tebaruz ettirmittir. 

Türkiyede cümhuriyet kuru -
lu,unun ve bu kuruluştan sonra ge. 
çen on yıl içinde yapılan büyük it· 

lerin, memleketimizdeki tesirleri 
kadar, Türk ırkının tarihteki rolü 
itibariyle de dünyanın dört köıe

sinde akisler bırakmış olduğuna 

ve bu bakımdan değeri olan kıy • 
met ve ehemmiyetile ikutlulamak 
vazifesine iıaret etmiştir. 

Bu bayramda, memleketin her 
taraf mda en az bin konferans ve 
beş yüz temsil verilecektir. Büyük 

meydanlara radyo neşriyatını din-
lemek için ahizeler konacak, bü

tün sinemalardan ve toplanılabile
cek büyük salonlardan istifade 
edileceği gibi gazetelerde, nakil 
vasıtaları üzerinde inkılabın ma -
nası ve büyüklüğünü anlatan veci
zeler, grafikler, temsili resimler 
konacaktır. 

Bu bayramda bütün Türk mat
buatı büyük hacimde çıkacak ve 
cümhuriyetin on yıllık feyizli eser
lerini gösteren yazı ve resimler 
neıredecektir. Gerek radyolarla, 
gerek gazetelerle yapılacak neıri

yat, memleketin dııında da, in -
kılabın büyüklüğünü ve mahiyeti. 

müsabakalar yapılacaktır. Paris, 22 (A.A.) - ~ 

.. eRceR-. BeY.: D?aksada ,..e~~k ~~~~ daki Fransız elçisi bugün ~il 
yuksek komısyonun du§undugu Boncourla görütmü§, So"i'I", 

k·ı· J bıllJ h "l .., .n.. a Aı 
teş ı at ve tertı atı u asa etinı,.. ligi hükmet malafcllcrinJt 

tir. Yüksek komisyonda i! bölümü misakı hakkında beliren 
yapılmı§ ve yardımcı azaların da telakki değitikliklerini ani• 
i,tirakiyle altı komite tetkil edil - Elçi 5 temmuzda "Şar1' 
mİ!tir. Bunlar: kolu,, un imzasiyle net' 

1 - Konferans ve intat, müzakerelerde Fransanın i 
2 - Matbuat, den dolayı M. Molotofun ~.ti 
3 - Dekorasyon, 

4 - Tenvir, tezyin ve merasim, 
5-Temsil, 

6-Radyo, 

Ayrıca inkılap için çalııan ve 
Ankarada bulunan aana'tki.rlar -
dan bugün için bir marı yapma .. 
ları iıtenmi§tİr. 

Toplanma Üç saat sürımüt ve bu 
mevzular üzerinde fay dalı fikirler 
teati edilmiıtir. 

Komiteler yarından itibaren fa· 
aliyete geçeceklerdir. 

lerini de M. Paul Bonc:D"" 
dirmittir. 

' 
Adliye tayin Jeti 1. 

.. A N K A R A, 22 (ti~ 
Üçüncü ıınıf adliye ~~~ 
rinden Ali Riza Bey ı~aJ 
müfettitliiine, üçüncü •1 

titliklere de lıtanbul d . 
ihtiıaı mahkemeıi müddei 
ıi Muzaffer, İzmir ihti•., ı 
mesi muıtantiki M~hll'~I 
dördüncü sınıf müfettı~le _,.;I 
li.attin, Adliye vekaleti b 

1
,.. 

Recep Bey, yüksek komisyona lem müdürü Mümtaz Be1 

bağlı olarak merkezde vekaletler- Muallimler kursu f iş kanunu edilmi,1erdir. 
de ve vilayetlerde çalışacak heyet- Ev taşlıyarılat..,ı) 
lerle komitlerin teşekkül ve .çalı§. Ankaradaki kursa kimle- Yüksek iktısat meclisi 1 Z M 1 R, 22 (ti"' ~ 
ma tarzlarını, kaza, nahıye ve • • .., • b"t d"Jd" İzmirin bazı semtlerinde ... 
köylerde de ayni tarzda komiteler rın gırecegı tes ı e ı ı bu layihayı tetkı"k edı"yor ı r• .. 

danberi evleri ta,Iıyan • 
Yapılacagw mı, yedi sekiz aydan - Ankara, 22 (Hususi) - Bir a- d ıt 

ANKARA, 22 (Hususi) - olduğu zabıta tarafın • ;~il beri vekaletlerde ve fırkada on ğustosta ziraat enstitüsünde köy d•" 
muallimlerine mahıus olmak üze _ Yüksek iktısat meclisi umumi na çıkarılmış, bunlar 

k f 1 k yıl içinde baıarılan itlerin genİf 1 
sini fazla yormama sure ıy e uv- re açılacak kursa ait hazırlıklar heyet halinde toplanmağa batla - kalanmıttır. e 

d bir hulisaaının tesbitiyle de uğ • ı1' 
vetiııi idare ediyor u. bitirilmif, muallimler tesbit edil _ mıttır. Hileli beyanna .,,f) 

ı'1o, . 200, 400, 800 mel tre. lik kıo-· raıılm~ta olduğunu izah ettikten mittir. Meclis bugün 933 tediye müva - 1 Z M 1 R, 22 (tlb"•~'ı;JI 
ıonra, bütün kutlulama işine ha- .. 

ıularda Türk sportmen erı ga ıp k Bu kur•a ellı· muallı·m ve mu··fet- zenesini tanzim etmiş ve iş kanu .. Eski seneler afyon rıı• p• im olacak ana fikirleri sıralamıt· .. .. 
çıktılar. tır. tiş ittirak edecektir. Kursa Anka- nu layihasının müzakeresine baş - beyannemesinde hile Y~ıt•. 

Maçlara nihayet vermek için lıyarak bunun umumi ahkamı ma- · h 1 ·· de ,. radan üç müfettit on muallim, nı sene ma su ünu 
1 

,. l. 
Haydarla Sovyet sportmeni rokh- Bu kutlulama i,i, milletin bün- Çankırıdan iki müfettiş altı mual· hiyetinde olan "it yasa,, sını tet - yolunda bir ihbar yaP•.;,t ti 
line arasında hızla irtifa atlama yesine uygun ve hadisenin ifade el- lim, Kırşehirden bir müfettiş al- kik etmiştir. hane hakkındaki tahk~ tit• 
m!isabakası yapıldı. Haydar 1 ,87 tiği büyük mana ile mütenuip bir tı muallim, y ozgattan iki müfet· Meclis; iş kanunu layihası ile it müdürlüğünce bitirilın1f . 
metreyi atlama tetebbüsünde mu- hacimde olacaktır. Yapılacak tit sekiz muallim, Eskişehirden yasası, iktıaat meclisi bünyesiyle ========--~-- el'_~ 
vaffak olamadığından bu müıaba- merasime ordu, gençlik, mektep- iki müfettiş on muallim ~irecektir. umumi katiplik teşkilatının alacağı kında Başvekaletin ~ere'.ıt" 
kayı Rokhline kazandı. ler, kasabalara ve mühim mer- şekil etrafındanki raporlarını ha .. tetkik edilecek ve bu h"~ıt· 

Türk sportmenleri 22 temmuzda kezlere çağırılacak köylülerle en Kanadada kasırga zırlamağa başlamıttır. Bu rapor- nun liyihaaı hazırlan•'uııii 
Leningrata hareket edeceklerdir. az bir buçuk milyon vatandaş işti- Ottawa, 22 (A.A.) - Kanada- lar pazartesi günü Baı vekalete Meclis pazartesi '·.,i 
25 t.emmuzda Türk futbol takımiy .. rak edecektir. Kutlulama hadise- da Antaria'da bir kaurga tahri- verilecektir. meselesinin müzakere•'.,, 
le Le!ingrat takımı arasında bir si ve bu hadisenin en büyük Je - bat yapmıttır. Bir kiti ölmüt, 20 ki lktısat meclisinin kinunuıani kip bu devre içtiKllal•t• 

_......_ _ _ _.._.-.--ı-ııı.v.ıt.uo. _______ .......,...._._.,. . .....-~~ii.U.ockü~k kö lere ka • i yaralanmııtır. içtimalarında mecclis tetkilitı hak verecektir. 
~~~~~~~~~-=--~--~~~~~==-~~==~-----



Cümhuriyet tesisinin 
yıldönümüne hazırlık 

Cümhuriyet te~isinin onuncu 
yıldönümü olan 29 Teşrioievvel
de yapılacak merasim hazırlakları 
ilerlemektedir. Dün lstanbul vi
layeti merkez komisyonu, şehir 
meclisi salonunda reis muav:ni 

Köprü üstünde 
Bir kazadan kaçarken 

devrilen kamyon 
lnhisarlara ait 204 numaralı 

kamyon dün öğleden sonra köp
rü üzerinden ıeçerken önüne an • 
sızın Nazlı Hanım ile kızı Rana 
Hanımf çıkmıılardır. Şoför Niyazi 
kamyonu hızlı sürmesine rağmen 

birdenbire fren yaparak durdur -
mak iıtemik, kamyon devrilmiş • 
tir. Bu suretle Nazlı Hanım ile 
kızı ezilmekten kurtulmutlardır. 

Şoföre bir ıey olmam19tır. 

Talebe birliğinin şehitleri 
ziyaret seyahah 

Bu hafta Çanakkele tehitlerini 
ziyaret için hareket edilecektir. 
Gitmek istiyenler malumat almak 
için birliğe 23-7-933 pazar günü 
saat 14 ten 18 e kadar gelmeleri. 

Mevduatı koruma 
Mevduatı koruma kanunu 5 a -

çok yafa!.. ğustosta tatbik mevkiine girecek • 
JQ..:t._ .. . • · ,- tir. Bu kanuna göre tehirlerde ser· 
1Q ~.acla:~. =~.maY• miktarı nüfusa göre tevzi 

· '"z imparatorlujun le· edilmi.t bulunacaktır. Ezcümle 
ı'?' •u b 250 bınden fazla nüfusu olan te
", f yun astığı gündü. 

-, hirlerde azgari sermaye bir milyon 
L_ at, .öpütme. le. r, sarı • Q&t. b lira olması icap etmektedir. 

~1- n ır gemının su üs " Kanun bilhassa bankaları ali • 
i...1.

11 kıırnındaki insanların 
rı:_ :"ı. Bu f kadar etmekte olduğundan bazı 
"~·· eryat heyecanlı 

U ba. k küçük bankalar aralarında birleş· 
~ .. lı ları yerin adım ·"""lui.. me ve bazıları da sermayelerini 

• ~ 1> kUnü hi11edenler heye-
t 't a h b arttırmaia karar vermittir. Bu a-

l 
· er ıeyi kay etmiı-

0 't rada iki ecnebi banka da faaliyeti-
1ı..:' ni tatil edecektir. 
~il 1,·uı hareketli oldu. Çün-
~ ıernj de su üıtünde 

lo"1-1c°ta ulmak için kah ıaja, 
l'~ rlar. 

' 1>e..i uı hareketliliği de ö -
~"ltad)e kotanların ayak 
l. ~et: ba!ka bir ıey değil • 
""l 11) n hır uyanıklıktı. Fa· 

•tıddrk d'll . ı.ı~h-ı, • ı erı ayrı, ka· 
;'1~ .. i ~enf aatleri ayrı insan .. 
~,:. eıı daha çab~k ayrıl· 

Bulgarlar ve ihlam ur 
Bulgarlar ıhlamur ihracını pek 

fazla arttırmıtlardır. Bulıaristan 
hükumeti bu ihraç maddesi için 
bir de nizamname yapmıttır. Ti -
caret odası ve ihracat ofisi Türki -
yede de pek bol yetişen ıhlamur ih
racatını arttırma çarelerini ara· 
maktadır. 

to 't ·~ 
·,' • "' Hamburgta Türk firması 

~-.. · ~ı •ahte Osmanlı mil
ıçıııd d 

Clldii. e oidu ve onunla 

' ._ı:etrutiyeti hasta bir 
~ çOcıı~ olarak dünyaya 

~~il- ' bafına akel sardı, 
-llleler ıu·· d"" , ~ r u. 

'1)~i tarı çedik pabuç .. 
.,. \'e • ı· 
&\t"-1• ıı am alemine k. -·oq•lli 

, ~lld 30o milyon insanı 
ı L. lrdıf 

'1111' ~·· ını ıandıği mu .· 
· Q~iille lln imamı zannetti. 

tlıl l\il,~ . ıö~lük taktı 
1 ... ~ hklerıni mübah-
'lit 
lb..'!u.•ofta 
~~i L • nın harap bir mi· 

l q•lın· ı k . 
i 'lti· l·· 1 a an afaıı ıle 

"'-...~ -~.,~PPe 1örü9lü, softa iti.' it ıp ve etsiz mahlUk 
•dar Türk yeyerek 

Hunburgta bir Türk firması 

Türkiyeye kahve çekme makinesi 
ıatmak arzuaundadır. Ticaret oda-
aına müracaat etmi,tir. 

Ekmek fiyatları 

lıtanbul belediyesinden: Tem • 
muzun 19 dokuzuncu çarfamba 
gününden itibaren ekmek 7,5 ve 
fırancala 12 kuruftur. . 

daha uzağız. Fakat bu ayrılık 25 
sene değil, 1324 le 1933 arasındaki 
hakiki rakam farkıdır. 324 ancak 
bir farkı n .. karatı g:b: kulaklarda 
bir uğultu halinde ıeldi, g~i. 

10 Temuzdan ne kaldı diye ba· 
na sorsalar ben onlara fU cevabı 
vereceğim: 

1 O Temmuıda doianlar bugün 

1 
Hamit Beyin reisliği altmda top· 
lanmış, çahşmasına devam et
miştir. Dünkü toplantıda kaza, 
nahiye ve köylerde teşkil edile
cek tali komitelerin teşkili işi 
görüşülmüştür. 

Malul gazilerde 

Şiddetli bir hadise ve 
adliyeye müracaat 

Malul gaziler cemiyetinde iki 
gün evel gürültülü bir hadise ol · 
:nuştur. 

Malul gazilerden bet kiti cemi· 
yete gelmi,ler, ellerinde bulunan 
bir reçetenin, cemiyet vasıtasiyte, 
eczanedn yaptırılmasını istmişler· 
dir. Buna imkan görülemediği 
için ce'"miyet reisi Fethi Beyle ge • 
)enler arasında bir münakaıa çık· 
mıt, bir rivayete göre Fethi Bey 
taarruza uğramıştır. 

Malul gaziler cemiyeti bu hadi· 
se üzerine adliyeye müracaat etmit 
ve tahkikat yapılmasını istemittir. 

Sıkı bir kontrol 

Otomobil ve otobüsler 
dün gözden geçtiler 

Dün seyrüsefer memurları oto " 
mobil ve otobüsleri sıkı bir kont -
rolden geçirmitler, bunlardan ba • 
zılarını çevirerek altmcı ıubeye •~ 
tirmişlerdir. Bunların aahipleri 
hakkında seyrüsefer nizamlarına 
riayetsizlikten dolayı takibat yapı 
lacaktır. 

Kara nakil vasıtalarından ç.o • 
ğonun belediye seyrüsefer nizam " 
larına uygunsuz hareketleri görül
müttür • 

Bu arada sahte plaka tatmıak, 
plakasız dolqmak, civar belediye 
lere ait plakalar bulundurmak var 
dır. Böyle hareket edenlerin bil • 
ha asa tatil günleri faz laca faaliyet
te bulundukları anlatılmıştır. 

Ali iktısat meclisi 
Ankarada toplanan ali iktısat 

meclisi azaları çar,amba günü teh 
rimize döneceklerdir. 

,.. 
VAK 1 T~ 

Ollndellk, Slyul Gazete 
tatanbul Ankara Caddeaf, V AKIT yurdu 

Telefon Num•r•l•rı 
Yazı l§lert telefonu: 24379 
idare telefonu : 24379 

reırrat adresi: latanbul - ·ıA.Kn 
P01ta kutusu No. fe 

Abone bedelleri: 
Türkiye Ecnebi 

Seneli': 1400 Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 7ııo lfllO • 
3 aylık 400 • 1100 • 
ı aylık 150 .. 300 • 
llln Ucretleri; 

Ticari UAnların llln ııahlff'lertnde eantl

ml SO kuruıtan batlar, Uk .. hilede ~ 

kurup kadar çıkar. 

Büyllk, fazla, devamlı llln Vf'retalere alt 

ayrı tenr.Ult vardır. 

Reaml Ulnlarm bir aahn 10 kunlftur. 

KUçUk lllnl•r: 
--·-Bir detuı 30 tld defan ııo Uç defuı ~ 

dört ııetuı 711 ve on defuı 100 kunııtur. 
Uç aylık UA.ıı verenlerin bir defam mecca· 
nendir. Dört aatın geçen UAnlarm tuıa 

•tırlan bet kunl§t&n beap edilir. "'-ıo-t • • 
--uzdan 25 ıene 

yirmi bet yqındadırlar. 

Sadri Etem , '111111~----------•..ı"" 

T .. D. T. 
Le Matin "Bir mukayese,, 

ı Dün Dolmabahçe
j deki toplantı 

başlıklı makalede, jeneral Balbo
nun muvaffakıyetli seferinden 

bahsediyor. 24 tayarenin, Şikaıo. 
ya varışlarını emsalsiz bir muvaf· 

fakıyet buluyor ve "Sosyalist -
komünist,, ltalya çökmek üzere 

iken, f a,izmin, hal yayı manen 
ve maddeten nasıl yükselttiiini 
yazdıktan sonra deniliyor ki: 

1 Gramer, istılah, abideler 
ve lugatlar görüşüldü 
T. D. T. Cemiyeti umumi mer • 

kez heyeti azaları dün Dolmabah 
çe sarayında toplanmıılardır. Mer. 
kez heyeti azalarından bir kısmı 
Ankarada bulundukları için dÜn • 
kü toplantıda ekseriyet hasıl ola • 
mamış, gelen azalar çalıımıtlardır. 

T. D. T. Cemiyeti Ankara mer
kez heyetinin Ankarada yaptığı 
tetkik ve müzakerelerin birdeva • 
mı mahiyetinde olan dünkü top • 
lantıda dil apketinin neticeleri ü • 
zerinde çalıtılmııtır. Merkez he· 
yeti dil anketine memleketin her 
tarafından gelen cevaplar ü~erin· 
de tetkikler yaparak bir hulasa 
çıkarmıştır. Şimdi bu hulasa bir 
kere daha gözden geçirilecektir. 

Ankara merkez heyeti azaları -
nın hepsi tehrimize geldikten 
sonra heyet sık sık lstanbulda top· 
lanacaktır. Bugünlerde Reşit Ga
lip Beyin riyasetin.de fevkalade 
bir toplantı yapılması da muhte ~ 
meldir. Bu toplantıda kitaplar • 
dan ıstılah tarama faaliyeti, gra
mer tubesiinn itleri Orhan abide
leri ve Divanı Luğatüttürk Dar • 
lof liigati, Lehçei Osmani eserle • 
rinden çıkarılarak hazırlanan lis· 
teler, Cemiyetin resmi bülteni 
ve mümasil diğer çalı,malar üze -
rinde umumi surette müzakereler 
yapılacaktır. Bu toplantılarda ce
miyetiıı gelecek kurultayına ait 
programın da hazırlanmaıına baı
lanılacaktır. 

T.D.T. Cemiyetinin tebliği 
lstanbul, 22 (A.A.) - T. D. T. 

Cemiyeti umumi katipliğinden: 
Osmanlıcadan Türkçeye kar'ıı· 

lıklar kılavuzunun bir an eve) çı
karılması ve umumi merkez he • 
yetinin yaz tatilinden evel çalış • 
malarma devam etmesi cemiyetin 
hami reiıi Gazi M. Kemal Haz -
retlerinin emri ve arzuları üzerine 
takarrür etmiıtir. 

Dolmabahçe sarayında bir büro 
cemiyetin toplanmalarına ve çalıf • 
malarına tahsiı eciilmiıtir. 

Umumi merkez heyetinin latan· 
bulda bulunan azaları huıün u -
mumi kitip Ruten Eıref Beyin re
isliği altında toplanmıf, çalııma 
tarzının tayini ve bütün vesaikin 
ihzarı için icap eden kararları 

ittihaz eylemittir. 
Maarif Vekaleti müfettitlerin • 

den Ali Canip, Retat Nuri, muavi
ni Cafer oğlu Ahmet ve Türk D 
T. Cemiyeti azalarından Abdül • 
kadir Beyler de bu mesaiye itti • 
rak edeceklerdir. Heyet timdilik 
cumartesi, pazartesi çarşamba ve 
perıembe günleri saat 14 te mun • 
tazaman toplanacaktır, Ankara • 
da bulunan arkada,ların bir kısmı 
henüz gelmemiş olduğundan önü
müzdeki ilk içtima 25 temmuz 
933 salı günü saat 14 te olacaktır. 

Komünisttik davası 

"ltalyanın yeni Röneasan11nm 
sırrı nedir?. Bazıları: Dikta tür 

diye cevap veriyorlar. Sanki sa • 
de diktatür yetiıtirmi, ıibi ! ıüçlük 
diktatör bulmakta değildir. iktidar 

mevkii amatörleri çok. Asıl ıüç• 
lük, iyisini bulmakta. 

"Sırrı mı nedir? Diktatür olan 
memleketlerde de olmıyanlarda 

da pek ala malumdur: Nizam, 
pistonıuz, . entirikasız, ıürültü • 

süz, iyi bir intihaptan doğan, süz
me münevver kimselerin kaf alarm 
da olgunlatmıt ani kararları tatbi
ka koyacak olan nizam. 

"Misal zikretmek için uzağa ıit• 
meğe hacet yok .... ,, 

Bu satırları okurken: Koca libe
ral Fransa, dedik, liberalizmin 

pupa yelken giden dümeni bozuk 
gemiye benzediğini anladı ve an • 

ladığını da nihayet açıia vurmaja 
başladı ... 

Sellml izzet 

Lozan sulbü 
Yıl dönümü yann 

Lozan zaferinin yıl dönümG 
yarına rast gelmektedir. Buıün hu
kukçular bayramı sayıldıiı için 
yarın darülfünün konferans aalo • 
nunda bayram tesi't edilecek, mü• 
derrisler ve talebeler tarafından 
hitabeler söylenecektir. 

Halkevlnln mUaamer•I 
İstanbul Halkevi reisliiinden: 
24 Temmuz 933 pazartesi günü 

akşamı saat 18,30 da Lozan ıul. 
hunün senei devriye hatll'asmı 
tes'it için Gülhane parkı methalin
deki Güzel ıan'atlar ,ubesinde 
mensuplarına bir müsamere tertip 
edilmiıtir. Arzu edenler gelebilir. 
)er. Ayrıca davetiye yoktur . • 

Karar, muvafık 
görüldü 

Ayaaofya avluaundakl 
kahvecllerle belediye 
arasındaki lhtlllf 

Geçenlerde belediye Ayuofya 
camii methalindeki kahvelerin .. .,.. 
luya sandalye ve iıkemle koymal.. 
rını menetmiı, bunun üzerine 
kahvehane sahipleri, Devlet Şiira• 
11na müracaat etmiılerdir. 

Devlet Şurası, belediyece tehria 
güzelliğini korumak yolunda ve • 
rilen bu kararı muvafık bulmuı, 
ihtilaf bu suretle hallolunmuflUT. 

23 Temmuz 1918 
- Bugün \"ilkellyı fıham .. rayı rattlaJı&. 

nt'ye azllllf't \'e haklpayı pbaaeye anı ~ 

kAt edeceklerdir. Sarayı f&hane bu alqam 

lydl rnllll ,·eslleııtyle ~nvlr edllettkttr. 

- (Tan) rar.etetılnln verdllt 
Mehmet oğlu Besim, lbit, Hu· 

lusi, Mustafa, Ramazan, Osman, 
Mümin isimlerindeki komünistlik 
tahrikatı suçlarının muhakeme • 
sine, dün İstanbul ikinci ceza 
mahkemesinde kapalı celsede de • 
vam olunmuıtur. 

nar.aran, Parle bankalan hallluaurda meT • 

duatlarmı vllAyf'tlere röndermektedlrler. Pa

rla mtulmf'llh sarrafiyenln Dlf'rked bahUI • 

mak haseblyle bu babf'r bütün mali lflerd9 
bir karıar.wK buaule &'eldlj1nl ıma etmeıa. 

d1r. 
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TAKVİM 
Pazartesi 

1 ıı 

- 25 -

Papaf~n girdiğini görünce içki
yi ve oyunu bırakanlar olursa de-
vam etmelerini, askerlerin ve ge -
miC:lerin bir papas gibi yaşamıyd 
mecburiye~leri olmadığırıı söylü -
yordu. Fazla olarak bunların eğ -
lencelerini alaka ile yakından ta • 
kip ediyor, onların hislerini, ar -
zularını, ihtiyaçlarını tetkik ede -
rek hıristiyanlık propagandası 

noktasından istifade çarelerini 
düşünüyordu. 

Xavierin hıristiyanlık propa -
gandasında takip ettiği hattı hare· 
keti iyi anlamak için şu misale dik
kat etmek kafidir: 

ESRARI 
Yazan: Fazd Şemsi 

ğulmuş olduğu Fransa, Almanya 
gibi memleketlerde bile bu teşki -
Jat tamamiyle kaldırılamamıştır. 

Pazar 
23 1'emmuz 
30 Rebi.eve! 

C:iın doğuşu 4,47 

Cün ı ausı 19,JS 

Sabah nnmazı 3,00 

O~le namazı 1.1,20 

hdndl namazı 16,18 

Akşlm namazı 19,35 

\'atsı namazı 21,30 

loısak 2,37 

\"ılın ~eçen ı:ünlerı ~Oi! 
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24 Temmuz 
1 Rebi.ahır 

4.~9 
19,35 
3,00 
12,20 
16.18 
19,33 
21,':?8 
2.41 

20.'i 
164 kalan,. 

Cizvitlerin bugünkü faaliyet 
sobalarına gelince: Bunlar, hilhas· 
sa tedris ve neşriyat sahasındadır. 
Cizvitlerin bir kısmı vaızla meşğui \.. _____ _________ ..) 

HA \'A - Y~ilkoy askeri rıı at nıerke7.ln· o~urlar. Bu yoldan propagandala -
rmı yaparlar. Diğer kısmı mektep den vcrııcn mııırımatıı ı;öre bugün havu llZ 

açarlar. Tedrisat yolu ile maksat- bulutlu ,.e mlltelmnll ı tlknnıctıerdcn ruz. 

larına giderler. Yahut herhangi gl'ırlı ol.lcuktır. 
lıllnl•U sıc.ıldıl.: ı•ıı fıızla 2Ci, cıı az 22 san· 

bir sanat ve meslek tutarlar. Fa • tlgrnt, h:ı.vıı tazyiki 762 mlllmctrcydi • 

kat evvelce dediğimiz gibi bun • 
lar iç1n san'at ve meslek geçin· -
mek vc·silesi değildir. Belki dini 
propaganda gayesi için müracaat 
edilmiş bir vasıtadır. 

Vakıa cizvitler cemiyeti reisi 

Bugün 
ıSTANHULı 

18 den 18.SO a lmdar Grnmofon: 

- ı_ 

Odeon, 

Loyola vaktiyle hastanelerde çalış 2rıo.12:: - Odcon 797.107 - Odr.oıı 2:>0.220 • 

mak, darülaceze açmak gibi işler· ıs.s Odun Hl n kadar rrnnsızca ders (MUpte-

le e l 1 t F k 
dilerc mahsus). 19 dan 19.4:> e kndar Saz 

m şgu o muş ur. a at sonra-
ları cizvitler bu yollarda çalışmak- (~lkınet mm llumm) • 19.1:1 teıı 20.so ıı. 

kudar Stüd~o s:ız heyeti. 20.so dan 21.so ıı. 

tan vazgeçmişlerdir. lmd:ır Beil:ı~ il musiki, 21.SO dnn 22 ye lı:ııdnr 

Bilhassa vaız, tedris, neşriyat Gramofon: Sahibinin sesi, o. 1799 - Koloın· 
vasıtalarına ehemmiyet vermişler· bb D 1525i> Brun. 40-184 .22 den ıttb:ıren A

dir. Bununla beraber cizvitler ha- Jans, Borsa haberleri ,.c saat nfım • 

yatlarının hiç olmazsa bir kısmın- \11.ANA: ıns.1 m. -

da hastanelerde hasta bakıcılığı 
yapın.ak, pis yerleri temizlemek l•onserl. 12.SO muasır A\'Usturyo. bcstekllrln· 

rının eserlcrl. JS.45 - 15 konser. 16.SO oda 

9.SO Jrnıı er, 11 Götenln ııarlnlnn. trgnnnl 

gibi işlerle meşgul olmak lüzu • musikisi. 18 konser. 20.40 mun ır A \'\l&turya 

mundan bahsederler. Bu yolda bestekArlarının eserleri 21.1;; konser. 2S al•. 

meşguliyetleriyle insanların hal ve şnm ırnnserı • 

ihtiyaçları iyi anlaşılabileceğini 
söylerler. 

BUDA.PEŞTE: 5:>0.5 m. -
15 plfılc 16.45 çlgan musikisi, 18.SO salon 

Xavier bir defa (Goa) dan ce· 
nubi Hindistana gidiyordu. Yol da 
bir gemici askere tesadüf etti. Bu 
asker kumar oynamış ve kumar • 
da bütün parasını kaybetmişti. 
Fevkalade meyus bir haldeydi. 
Xavier bu askere meyus olmama -
sını nasihat etti. Kendisine para 
verdi. Bu parayla gene bir daha 
oyun oynıyarak taliini tecrübe et
mesini söyledi. Filhakika 'gemici 
asker bu parayı alır almaz bir ke
re daha oyuna girdi. Bu defa talii 
yolunda gitti. Kazandı. Bunun Ü· 

zerine askerin neşesi yerine gel -
mişti. Xavier askerin haleti ruhi -
yesinde hasıl olan bu değişiklik -
ten istifade ederek derhal hıristi - ı••"!!!!~~----~~~f~D~~"-'-'°_m_ı_n_n_r_> 
yanlık meselesini açtı. Nasıl ki , 

konseri, 20.80 plynno konseri, 21.10 tenısll, 

lmhcrler, çlgnn maslklst. 

vaktiyle Loyola da kendisiyle bi - ! B Ü R S A 1 

lardo oynamış, oyunda kazanınca 1 [Hizalarında yıldız işareti olanlar üzer
kendisinden para alacak yerde !erinde 22 Temmuzda muamele olanlar
kendine tarika,tinc girmeyi teklif dır.] Rak:ıınlar kapanış fiyııtlarını gösterir 

etmişti. 

Gerek cizvitler cemiyeti mües· 
sisi,. Loyolanm ve gerek Xa vier
in bu tarzdaki hareketlerine ba
kılırsa cizvitlerin muk'addes say -
dıkları ve ideal saydıkları bir mak 
sada varmak için esasen hıristi -
yanlıkça ..fena ve gayri ahlaki gö
rülmüş dlan bazı vasıtaları iyi ve 
ahlaki telakki ettiklerine hükmet· 
mek icap ediyor ve en ziyade bun· 
larm muvaffakıyetlerini temin e A 

den cihet de beşeri iraqeye ver -
dikleri büyük kıymetle her vasıta-

nukut (Satış) 
-

* Londra 7ı0. - * \'h:ına ~5. -1 
* Nevyork 150, - * .Madrlt 17, -

* Parls 170, - * Berlln so. -ı * !\111Ano 22.ı. - * Varşova 2~. - • 
* Bruk el 118, - * Badapeşte 32,-
* Atlna 25, - * Bilk:reş 23, 50 
• Cenevre 8~2, - * Belgrat '57, -
* Sofya 24, so • Yutohama 4R, -

* Amstcrdam SF, - *Altın 928, -
• Prag ı~o. - *Mecidiye :-ıu, :;o 
• Scokbom 57, 50 * nen\:not 242, -

Çekler (kap. sa. 16) 

* Londra 710.- * Stokbolm 2.71- 1 

* Nc\')'Orlı: 0.65SS * \'lyanıı 4.2350 1 
* Paıls 12.03 * l\1adrlt M2ıi2SO 

BUitnEŞ· S9.U m. -
ıı.so konser, ıs pHUdıı senfonik muıılkl , 

lS.ıo J;omon h:ı,•nlnrı, hafif musiki, pllikln. 
18 konser. 19.15 dc\'tlrnı. 20.20 <lnns plllklıırı • 
21 Nlyn Rom:ı tıırufındıın opr.ret 5arkılıırı , 
21.20 n'!l<!'rl b:ındo lrnnscrl. 22.lii de\'anıı. 

\'AltŞOVA: 1412 m. -
IS.15 kon er, 15.20 plillı:la caz. 16.0S kon· 

scrsrr, 17.SO Jeım Poplyet taralındıın teganni, 

18.15 l'olonya hna\'lım. 19 muı;lkl konseri. 23 

gazino konseri • 

BELGUAD: 4Sl m. -
12 pll'ık, ıs.os plilc. 1s.so konser. 16 çlı;an 

mu fülsl. 17 plAI-. 18 pl~k. 20 Yugoslav §llr

lnlıırı. 20.SO pik, 21.30 konser. 23 plAk. 28.30 

çlgun mu lkl!!I • 

no~ıA: uı.2 m. -
21 hııb!'rlcr, spor 21.SO Rlto 

(\'rncdil\te l\layıs) opemsı. 

Yar1n 

Seh'llgglnln 

dan istifade edebilmeleri oluyor. * B k 1 ı STA N n u L -ru ·se 3.3750- • Yarşon 
Onun içindir ki, cizvitler yalnız * Atim. 81.885) * Budapeşte 18 drıı 19 a kadar Grnmofon: Odeon, w. 

* MllAno 89075 * Berlin 

hıristiyanlık dinine ait ilim ve fel· * GeneHc 2.411250 * Bukreş T. o. 82 Odeonı o- 4:>06. Koloınbla, c.B. 55l 

f b h 
• Sorya 67.7675 • Belgrııt "'-se e a İslerı"le meşgul olmazlar, ouhlblnln se 1, K. 6168. Kolomblıı, S. B.30~ , * Amsttrdarn ı. 1667 • Yokohama 

asri fen ve ilimlerin ve san' atların * Prag 15.90- * Moskova Jfolombla, D. 18378. 19 dan 20 :re kadar Mil -

h h 
ş<-rref ilanım, Fall' Bey ,.c arkadn3lon. 20 

er 'şu esine intisap ederler. Mut- den 20.80 o kadar Sıı:ı: (llelkis Hıınım). 20.SO· 

Jaka bir fende, hir ilimde, bir sa- 11;;;=====:;....;;.;;;;;;.;;..;;;.;~===;....=::::::dll d:ın 21.80 n lmdnr '.f1lmburl Uerllı: Bey \e. ar· 

Yerli mallar sergisi 
açılmıya hazırlanıyor 
Biri dekorasyon, öteki vitrin i~n 

iki müsabaka yapılacak 
B . . ı· ll . . . 1 b . ~·ff eşıncı yer ı ma ~r. sergısının geçen sene u ışte nıu. r# 

hu yıl da ağustosun bırmde Gala- gösteren Beyoğlu Yerh . 
saray lises\nde açılacağı yazıl. Pazarı müdürü Ekreın Befl 
mıştı. Sergiye büyük mikyasta İş· etmiştir. . 
tirak eden müesseseler pavyonla- Bu sene sergiye büyiik 11'' 
rını hemen hemen bitirmek üzere· J d,ıı ta iştirak eden firma ar. . .ı 
dirler. Bu sene sergiye iştirak ede· d z f brıI<IJ'· si e mgal kereste a 
cek olan firmalar arasında bir de-
korasyon ve diğeri de vitrin Zıngal şirketi Galataıat•f 
birinciliği olmak üzere iki müsa _ si bahçesinde küçük kiiçi.i1' 
baka yapılacaktır. Bu müsabaka- den mürekkep ufak bir J1' 
larm birincilerine geçen sene oldu- halinde bir pavyon viicude 
ğu gibi kıymetli birer vazo veri - mektedir. Her sene açılaJl I 
lecektir. Bu münasebetle büyük nin daha evelki sergiden I<• 
firmalar dekor ve vitrinlerini biri- olduğunu, hu hesaba göre~ 
birlerine göstermeden yapmakta - sergiye geçen senelerden d• 
dırlar. Geçen sene yapılan deko • la ziyaretçi geleceğini naı.r1 ~ 
rasyon birinciliği müsabakasında ra alan sergi heyeti halka 1'D 
Sanayi Maadin bankasına bağlı olmak üzere bu sene ııı 
Hereke kumaş, F esane mensucat, muhtelif sokaklara açılan lı ~ 
Bakırköy bez ve Beykoz deri fah· dan istifade edecektir. Seti 
rikaları mamuliitmın satış yeri o - sene halkın ve küçüklerin ~ ~ 
lan (Yerli mallar pazarı) kazan - bilmeleri için bir Lunapal' 
mışh. Sümerhank, bu sene de de gazino bulunacaktır· 
geçen sene aldığı birinciliği muha· Sergi tertip heyeti yarı1' 
faza etmek üzere, sergide işgal et· narak hazırlıklarla meşg\ll 
tiği büyük pavyonun tanzimi için hr. 

Amerikada iş hayatı 
Reisicümhurla patronlar arasınd 

son anlaşmıya göre vaziyet 
Washington, 22 (A.A.) - Re-ı 5-Hiç bir sebeple i~jll 

isicümhur M. Roosevelt tarafın- de 8 saatten fazla Ç-1 
dan imzalanan ihtiyari umumi iş caklardır. 

kanunu patronlarla M. Roosevelt 6 - Mağazaların aç~~~ 
arasında bir nevi mukavele mahi- ları saatlar haftada 52 ıa•11r 
yetindedir. Bu kanuna göre pat -
ronlar, 31 ağustostan 31 kanunu
evel 1933 e kadar şu §artlara uy
mağı kabul etmiştir: 

1 - 14 yaşından aşağı çocuk 
çalıştmlmıyacaktır. 

2 - 14 yaşından 16 yaşına ka
dar çocukların iş günü azami üç 
saat olacaktır. 

3 - Memurlar haf tada azami 
40 saat çalışacaklardır. 

4 - Fabrika işçilerinin hafta
lık menaisi 35 saatı geçmiyecek -
tir. 

İktısat konferansında 

gümrük mütarekesi 

la olmıy~caktır. 'ı/ 
7 - Ücretli memurlar 

tada 12 dolardan 15 dol•'" 
ler içi~ 14 dolar olacaktır• 

Bundan başka patronl•' 
rını bir temmuzdaki filj~ 
fazlasına satmamağı ve fı 
yapmamağı taahhüt etıı1e 
ler. ,1 

Bu iş kanunu, soıı' 
başkaaiy le değiştirilece1'tit· 

Bunu da sanayiciler ya 
reisicümhur imzalıyac~ 

Sandala nasıl birıi1° 

natta mütehassıs olmıya çalışır • iş Bankası 
l F k 

Anadolu 
ar. a ~t bunları öğrenmekten Reji 

25 6'i Çimento il!. 

l'nron Ocy. 
~ark f)eıt. 

Balya 

lmd:ışlıırı. 21.80 dıın 2Z ye lmdar Gmmofoıı : 
Koloınbl:ı, D. c. 97 - S:ıhlblnln scsl n. B. Londra, 22 (A.A.) - Amerika 
1281. Sahibinin sesi n. 6716. 22 den itibaren heyeti murahhasası, iktısadi kQmis 

Balat vapur iskelesinde l 
Kamil Efendi ile Balatt• fi 
caddesinde oturan Mu5t;e 
di ve 42 inci mektep hat{ 
mine ve kızı Memnune ıı 

Balatta sandala binerlet1'~ 
mabat ilim ve fennin terakkisi de sır. Hayriye 

ğeldir. Öğrendikleri ilimleri fen- Tram\·ay 

3,60 
15. 
sı. 

I0,30 
21,10 1 

. , l ' U. Sigorta 
erı.. san at arı hıristiyanlığın iler- ııomontl 

.ark m, ecza 
Telefon 

lemeıiı\e vasıta olarak kullanmak
tır. 

Hulasa: Cizvitler, hıristiyanlı -
ğm neşr~ni, İsa dininin bütün yer 
yüzüne hakim bir hale gelmesini 
dini bir ideal olarak kafalarına 
koymuşlardır. Fakat bu yolda uğ
raşırken açıktan açığa dini ideal 
namına hareket etmezler. Herke -
sin kendi fikir seviyesine, mensup 
olduğu cemiyetin mahiyetine, mad 
di ve manevi ihtiyaçlarına göre 
vaziyet alırlar. İptid~ yola getir • 
mek istedikleri adamların itimadı· 
m kazanmak için ne yapmak la • 
zım&a onu yaparlar. itimat kazan· 
dıklarına kat'i surette emin olduk
tan sonra asıl maksatlarını ortaya 
koyarlar. 

Hali hazırda dünyanın hemen 
her tarafında cizvit teşkilatı var • 

istikrazlar tahviller 

51,30 
95,
IR,--

Tıp dünyası 
Altıncı sene temmuz nüshası 

F ahrettin Kerim Beyin erken buna 
mak ve gen~ doktorlara hitaben iki 
makalesi, Ali Haydar Beyin ba • 
demcik kanseri, Rıza Remzi Be
yin Finaterapi, Memduh Necdet 
Beyin Türkçe Tıp ıstılahları, Kud
si Beyin mektep hıfzıssıhhası, Na
mi Beyin Kobra zehriyle kanser 
tedavisi, hakkında makaleleri 

rdır. 

Ajan!!, Bors.-ı h.ıb!'rlf'rl ,·e sn:ıt nynrL 

Vh'A::S-A: 518.1 m. -
12.SO pll'ıldn l<öy clnns hıııl\ları, 13 Jrnnsrr, 

11.10 15 d"mtm. 16.SO (Şck pirin ne esi) 

ID!'\'Ztılu lrnııfernns. JG.Si:i meşhur ~üitler plUI• 

la. 18.25 lconsrr. 20 (Nchlrlrrln melodisi), tc

gnnnl l<onserl, zo.ı;.; cğlendlrlcl konser, 22.45 

nl{ü,anı kons!'rl pllıkla • 

BUDAPEŞTE: 550.5 m. -
11 l<onser, 13.05 pll'ık, 14.30 salon musiki ı. 

19.80 çlgau url•e tr!'sJ, 21.15 Griglıı enrkılnrı, 

22.0:> füıartct. 23.20 h::ıberler. 28.25 çlgnn or

krstresl. 

BtllmEŞ : 394.2 M. -
lS haberler. plfılda orltscre muslldsl. 13.40 

hafif musiki, plAkla, 18 muhtelif musiki eaer

hırl. 20.20 plfıl.lıı tı•gnnnl 21 pll\lda oda mu-

iki~. :n.45 çifte piyano ile konser. 22.15 

konscr . 

\'ARŞO\'A: 1412 m. -
ıs.o;; Betoven konscrl. plAkln. 

pll'ıldıırı. Jü.55 plıik. 16.35 plAk. 17 kons!'r, 

18.15 teganni. Hl.3S piyano lcon crl. 21 pltılc. 

21.SO Juman!lııı (Xo, no, Xanct) latmlt Ame
rika opereti. 

yona mevcut olan gümrük mütare
kesi bitince yerine yeniden başka-

sı yapılmasını teferruatiyle bildi
ren bir mektup göndermiştir. 

Bu mektupta beynelmilel tica
retin inkişafı, mecvut gümrük 

duvarlarının karşılıklı veya birer 

taraflı anlaşmalarla azaltılması ve 

en ziyade müıaadeye mazhar dev -
letler maddesinin tatbiki için ya • 

pılabilecek istisnalardan bahsedil
mektedir. 

d 1 d ·1 . d . diif a evn mış, enıze 11d 
dir. Etraftan yetişen 5

" ı 
denize düşenleri kurtatıı1ıf 

:ı·································· .. ::::: .. ...................................... o 
Bulundurulması eııeO' 

l ..Lvs°'~·'' ~~ •aııour 0 

Komisyon reisi M. ColiJ' n bu g Mustahzan su He H npartımanlann ha,·aları01 1 tııı' 
mektubun konferans azalarına ·· d 1 1 · koku a · :: cst l:uıe erın fena 5sfl 
dağıtılacağını, fakat konferansın g çam:ışırl:ırı dezenfekte ,.e ııııı 
hu toplantısında münakaşaya E~ Jıkların n:ıkil \ :ıc;ıtaları 

1
° .~~ 

konmJt'acağını söylemiıtir. :: tahta kuruları yuvat:ırıo • 

-:-:=========~-=-=--- g pek mü~ssirdir. .-.il - :: • hılll ... 
:: Alameti f:ırık:ımızı d"ııfı. 

sesi .20 radyo orl•estreslnln 

dnn5 ha\'al:ırı. 

ROMA: Ul.2 m. -

ko~crl. 28.SO •• ddc 1 8 sa mıyFa.nba.mk b:ılajl:ı~ı r5cchtıd~e ü a n ·atörlerı: / 
!i A. G l lamoourg. ~,e 
" ·ne • 

BELGHAD: 431 m. -
1! pl4k. ıs~os konser. 19 tegqnnl 

21 hahcrlrr. pl!'ık, 21.SO hnhcrler, 

kadm ~arkılar, ııohbct, hafif mWiikl. 

Ronra 
:: Tiirkh·e için ,•ef!:ı 1 J 
E~ Jakoel M;htumu İstanbıJ · ( ı{ll' 
:: ·····:::: ::: ::::: ::: :: : :::::::: :: :: ::: ==····· 
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il 

Polis Haberleri 
········-····························· 
Dayak yiyen ve 
dayak atanlar 

5 - VAKiT 23 Temmuz 1933 -

d Mütcnıadiyen ·· ı ·· . v·1 ana ti(· gu umsıyen ı -
Ondü. 

Müfit .. 1 .. ~e liır b"gu umsemiyordu. Ciddi 
ır ıcıle · - ı . fte 0 . • 

Pıırrrıa w zaman bu ı§tc senın 
&'ın old w 

- Telefon etmifsiniz, deai. 
Derin bir se11izlik oldu ve bu 

sessizlikte Vildanrn sesi duyuldu. 
- Kerime hanımın katili be -

nim! 

Heybeliadada görülmemiş 
bir hamal kavgası olmuflur. Bir 
yük meselesinden çıkan kavga 
gittikçe büyümüş, bir an yük filin 
unutulmu§ ve hamallar biribirleri -
ne girmi,Ierdir. 

2- Yazan : Niyazi Ahmet 
_ ş· ugunu anladım. 

lllld' b 
- p k' 1 en de anlıyorum. 

tın! 8 c ı, bu fen alığı neden yap
en ıa _ 
8 

na ne yapmı§tım? 
biliyor en •ana fenalık yaptığımı 

-' nıuydum? "' .. lı: ~Ye candan ve yürekten bak 

Komiser soğuk kanlılıkla sor -
du: 

- isminiz nedir?. 
- Vildan. Son zamanlarda 

Ayte hanımın yanında hizmetçiy
dim. Ayşe hanım, Neriman hanım 
efendinin hemşiresidir. 3 mayıa ge 

- O cesi, Ayte hanımın küçük bir ta • 
1 '- nu sevd' w• . b ' I' b lll(ir d ıgımı ı ıyordun. ancasmı alıp Hasan Sıtkı beyin 
'1\i he ek crnezsin. Evin içinde bu - konağına gittim. Kerime hanım -

r eı bT 
)otdı:ı 1 ıyordu .. Sen de bili - dan bazı şeyler istedim. Vermedi. 
'tlclan~:e h~ldiğin için benden Ben de öldürdüm. 
te~ed· n .. Bır defa bile seni gö • - Sözlerinizin vahametini id-
dtrı b ıırıh · Bana gördüğü rüyalar - rak ediyor musunuz?. 

' ıetırı· b 't11j 
1

.. ıye aılayınca, eğer - Evet. Ben Kerime hanımı 
l,t'dıı.ıor~Yditrı, itin iç yüzünü an- öldürdüm. Tam odadan çıkaca -
i\111 akİ •kat senin burada oldu- ğım sırada odaya bir genç kız 
diye h' •ırıa bite gelmedi. O eve ne girdi. OJup biteni bilmiyordu. Bi-

•zırıet · ı ........, V . çı o arak girdin?. lemezdi de, çünkü cesedi perdenin 
~'~d azıyeti tetkik etmem la - arkasına saklamıftrm. Beni evin 
t 

1
• En ·· · h b \i~. F munaııp yeri bulmuş - sa i i zannetti. Ne iıtediiini sor-

iillİzj b~~a~ Ay,e hanımla ıeviıti- dum. Kapının önünde bir anah -
~ lrııyordum. tarla bir çanta bulduğunu söyledi. 

Ytc h ........, •Yretle sordu: Çantayı verdi, almadım. Çıkıp git-
,... Ben 1 . 
lı)ll an amıyorum. Benim tım. 

•ı ~-~·;ıa. bu hanımın ne alaka· - Cinayetle alakadar değil 
d,rı .. enım gördüğüm rüyalar- miydi?. 

•ıtııl - ' l ViJd ··~es u olur?. - Hayır, biçare kızın bu itle 
......._ an ızah etti: hiçbir alakası yoktu. Eve geldiği 

... Ben m t ' . • • . b' . . "'I')' dü .. ~~ya ızma ve ıspırtız- zaman ış ıtmıştı. 

"tı.d k tkunum. Bazı insanlara - Onu tanır mısınız?. 
S~i ; .. ları zaman hakim olurum. - Hayır. O geceden evvel yü-
~ki~ Orünce, uykunuzda size de zünü bile görmemi,tim. Gazete -
~~'ıtı olabileceğimi derhal an - ı lerde okudum. ismi Nahideymit, 

~l .;.e tecrübe yaptım. cinayetle itham edilmi§ ... Bildiğim 
'\ !t sözü kesti: 1 bundan ibaret. 

t1;-ı, Ve ke d' · h · A 1 lf d · · · d '•• tı n ını ma vettın. y · - a enızı leyıt edecek ,ahi-
1l~ ~ncıe oynaaıgın rolu anla- diniz var mı?. 

t't ~ttd·lllan cezanı bulacağına ka - Var. (Caferaka) yı itaret et-
-' 1trı f B b b '"')te : . 1• u eyden maada11 olup bite-

'~'Yo,.d bır Vıldana, bir Müfide ni biliyorlar. Müfit beye sorunuz. 

Bekir, Salih, Hacı ve Mustafa 
ismindeki dört hamal yük almak 
münazaasım başa çıkaramıyacakla 
rını anlayınca Bekir kızmış. Zaten 
hergün önlerine çıkan bir mütkülit 
vardı: Arkada§lar bir türlü uyuşa
mıyorlardı. Şimdiye kadar sabret
mi§ti. Fazla tahammül edemedi. 
Sntmdaki semeri eline alarak ma
ni olmak istiyen arkadaıının kafa
sın:t indirdi. Bu esnada dayak yi -
yenin arkadatı müdafaa etti. Der
ken Bekirin arkadaşı ite kanıtı. 
Tokat, yumruk biri birini takip et
ti. HamaJJarrn kavgası çok güç 
teskin edilebilmiştir. Ancak hadi
se mahalline birkaç polis geldik
ten sonra kavga bitmiştir. Fakat 
bu vakte kadar da hatırı sayılır 
derecede dayak yenmiıti. 

Sokakta bir ölüm 
§Tophanede Karabat mahalle • 

sinde Y eniyol caddesinde 51 nu -
maralı evde oturan 55 ya,larında 
Hatice hanım dün sabah sokakta 
ölmüıtür. 

Hatice hanım sabahleyin ek -
mek almak için çıkmış, f ırınm ö -
nüne geldiği zaman üstüne fena -
Jık gelmiı ve hemen. olduğu yer • 
de sokak ortasında yıkılıvermi,tir. 
Etraftan ko,uşarak kaldırmak is -
tiyenler, Hatice hanımı ölmüı bul
mu,lardır. 

Yapılan muayenede Hatice 

- Ey .. KoJımı ... diye bağırmak- ı olduğunu anlıyordu. Hila hufu i
tan kendini alamadı.. Üstat bunun çinde, sedire uzanmıt, baygın kı· 
farkında değildi. O, fu anda kafa- zın kartısında kımıldamayan Na -
sının içinde kaynıyan fikirlerle bo sıra yaklaştı. Onu ayıltam11acajı
ğufuyordu · nı anlıyordu. Cüce, telaşla sağa 

Batka bir fey duymuyordu. Cü- sola bakmıyordu. Birden ani bir 
ceyi de belki ıuursuz bir halde ya- karar verdi. Uzun bir iskemleye 
nına çağırıyordu. Cücenin kolunu çıktı. Raftan büyük bir kavanoz 
bırakmadı. Tekrar mırıldanmağa indirdi. Elinde muayene etti. U
batladı: zun uzun baktı. Sonra, kendi ken-

- Hararet batladı. Atef .. He • dine aöylenmeğe başladı. Tam 
raklit merhamet Heraklit. Herak- Nasirin yanına geldiği vakit 
lit diyor ki .. Atef .. buhar olur .. Bu- iki elini havaya kaldırarak taı dö
har su. Su toprak olur. İnsan ulu - şemeye çarptı, parçaladı. Cam ka
viyetten süfliyete göçer. Bu güzel vanozun çıkardığı gürültx, alimi 
vücut toprak .. Süfli · bir toprak o- yerinden sıçrattı. O ande kulakla· 
lacak .. Atetle nefes verenler mu - rmın dibinde bir top patlasa bel
kaddestir. ki daldığı hülyadan uyanmazdı. 

Gözlerini etrafta gezdirdi. El- Fakat, bir cam karılı§ı, onu kırk yıl 
}erini tekrar kıza doğru uzattı: lık uykudan uyandırabilirdi. Çün-

- Maksut. Fakat bil, ki hara· kü o, bütün hayatını bu cam §İ§el~
retle, ateşle toprak olan, süfli-. bir rin içinde biriktirdiği mayilere 
toprak olan vücut, gene letafet hasretmitti. Senelerce bütün gay -
keabeder ve ulvi olur. Evet .. Top- retini bunlara vermİ§, ve türlü 
raktan buhar, buhardan gene a- türlü zehirler yapmış, bu suretle 
teş. • bir çok hükumet erkanına yaran-

Maksut, Mirza Nasirin çıldır -
mak üzere olduğunu, gene haya· 
lata, daldığını farketmiyordu bile .. 
O, bu güzel kızın biran evvel u -
yanmasını, günlerdenberi çektiği 
bu azaba nihayet verilmesini isti· 
yordu. 

Nasir tamamile kendinden geç
miş, başını sedirin bir kenarına 
koymu,tu ki Cüce kirli saçların-
dan yakalayarak çekti: 

- Uyuma aptal adam. Onu 

mıştı. 

Şimdi, Cüce aksudun kırdığı, 
en mühim ilaciydi. Bunu, tam on 
be, senedir tecrübe ediyordu. Ça
lışmasını hep buna hasretmişti. Na
sır bu eczanın imaline başladık -
tan sonra yüzlerce zehir yapmak
tan vazgeçmi!ti. Bu "Atec.i Rumi 

'1: " 

idi. Ateşi Rumi, daha evvel Çinli-

hanımın kalp sektesinden öldüğü 
anlaıılmıfhr. 

Deniz üstünde bir kaza 
kurtar ..• 

Bu esnada dehlizlerde bir ko -
Şamandırada bağlı bulunan 

'~ ı..ı. Gene hayretle sordu: Komiser Müfide döndü: 

~~ Oıe~bYamıyorum Müfit, be • - Bu hanım katil midir?. 
't? trıde ne tecrübesi yap • - Zannederim ... Hatta zan de-

Cerıe v· ı ğiJ, Kerime hanımı öldürdüğüne 
, 1 dan anlattı: kaniim. '•I Size .. 

~· •d1~ 8 
ruyanızın mevzuunu a-

lt 1tıahı4 en sizin kadar hassas 
b -...... )) uk daha görmemiştim. 

Bu!1un üzerine Ayteye sordu: 

- Bu kadın doğru mu söylü
yor? 

Norveç bandralı Helondi vapu • 
rundan yük bo,altan deniz amele· 
sinden Halil ile Ratidin batına sa
pandan kurtulan kibrit fıçıların -
dan biri dütmüş, ikisi de başların• 
dan yaralanmııtır. 

§Utma duyuldu. Silah ,akırtıları 

gelmeğe batladı. Maksut bir fare 
gibi kısa bacakları üzerinde yu
varlanarak bot dehlizin ağzına gel 
di. Askerlerin kotuştuğunu gör
dü. 

Biraz sonra koridorlarda bağ
rıtmalar da duyulmağa batladı ki, 
bu timdi ye kadar ilk defa vuku 
buluyordu. Bu sarayda çıt çıkmaz· 
dı. Mermer sütunların hava girmi
yen korkunç dehlizlerinde ayak 
sesleri bile duyulmazdı. 

lerin icat ettikleri ve uzaktan bir 
donanmayi, bir şehri tutuşturacak 
ecza idi. Nasır, qn be, senedir bu 
itin nazariyatında olmakla bera
ber, bir an ümidini kesmiyor, gece 
gündüz, Ateşi Rumiyi bulmağa uğ. 
rafıyordu. 

Parçalanan camlara baktı. "A· 
teşi Rumi,, rafına döndü. Orayi 
boş gördü. Bir saniye gözleri kan 
çanağına dönmüştü. Boğazındaki 
~~ar lastik bir 'boru gibi şişip 
ınıyordu. Parmakları Maksudun 
boğazında kenetlenmek için geri _ 
liyordu. ,... emek .. d'" ... .. 1 '- •iı .. gor ugum rüya arı 

......._ E tordürüyordunuz ! 
~e t \'et.. 3 . K . 
, ıtiltıı • mayıs gecesı, erı-
•t,.:ı trıla. .. .. . lo ~-. y &oru,mıye gideceğim 

.. ""~" atak odanıza girdim. Man· 
~ı 1 , tapk 

'dlllı . anızı, mavi e§arpını-
0 ·Sız d · ~~ ~ltrı erın uykudaydmız .. 

" "di ,. an hatırıma geldi. Size, 

Ayte, göz yatlarını sildi: 

- Evet, doğru söylüyor. 

Ayni sual Sıtkı beye soruldu. 
İhtiyar homurdandı: 

- Katilin bu kadın olduğuna 
yemin edebilirim. 

(Devamı var) 
t · "aJ>ac "" 1, tl.İ)l.,. agım !ey Jeri atıladım 1111111nnı111n11ıınmıımınnmıınııımıııımıımmınuıH1H1111111111111111111111.,11"'"'1111111,.,,, 
tı •1ııa · d' ltıı ,. gır ı .. Benim yaptık- Cümhuriyet -' •ı Ya t ... 
'"'>'•e... P ıgınıza kanidiniz ... 

. •ıırı ııır .. l 
lı ' ))e aoz eri dört açıldı: 
~, . lrıek o .. b . k 

•ıı ruyayı enım a • 
~ ' J:' '<>ktunuz?. 

etlh• en, b. f 'k' 1 
•11 bir ır ı ır e yapmadım. 

vapuru 
Makinesi bozulduğundan 

I~ .\)te . tecrübeydi. İneboluda kaldı 
o.1

1
_111\o nıtlnlısına sokuldu, kol - l 

'"~ >'nun d 1 nebolu, 22 (A.A.) - Deniz yol-
V •), b a 0 adı, hrnçkırarak ları işletmesi müdürlüg"" üne ait o • 

ilet, •tladı. 
......._ A n tckra .. .. d ' l d' lup dün limanımıza gelmi, olan >, 4'\f f r ozur ı e ı : .. . 
ıı" edersiniz f k l Cumhurıyet vapurunun makinesi 

V· ~~f~1ttıırı .. Çok e~: m~ ~at a I bozulmut bu gece Krempe açık .. 
1,•ld,l\~t llitanlııını tmu lel~11dırımk.. larında kalmıştır. Gemi bu sabah 

C\L -.: ese ı e er en I' 
ıq1 ımana avdet etmiftir. 

l\ı~' 
b' Şjlbd·dedi. İstanbuldan hareket etmi§ olan 

dı. '*-"d 1 daha da müteessir 0 • Ege ve Kızılırmak vapurlarını bek 
·.,. ' 'Yak seılerı' d l lemektedir. 
4\ uyu uyor· 

'tt) 'Ilı. ----------
&.. t iL Çı}dı f ' Du"" tr f d 
'"1:t ... "' 1>01· • Çerıye bir komi - nya e a ın a 

~td 1• efe d' · ......._ \1: n ı gırdi. Komi-

' ~'°llk ~ at M·T .\ ili~ u ıt bey kimdir?. 
• ,~>te b . 

'tını k ld 
Otd a ırmı! gelenle • 

u. koırıiser: -

Nome (Alaska), 22 (A.A.) 
Anadyr' den 600 millik bir uçuf 
yaparak gelmiş olan Mattern dün
ya etraf rndaki seyahatine devam 
için bu seyahati tertip edecej'inden 
talimat beklemektedir. 

Bir küstah muzip 
Be,ikta,ta oturan tornacı Oha -

nes, Beyoğlunda gezmiye çıkan 

Nazik Hanımın ensesine yanan 
cıgarasını yapıftırmı, kaçarken 
yakalanmıştır. 

Beygirleri yarahyan 
bir kaza 

Sürücü Mehmedin 3753 numara
lı ekmek arabası ile 259 numaralı 
vatman lamailin idareıindeki tram 
va yarabası çarpıfmıılardır. Ara • 
banın beygirleri yaralanmıttır. 

Bir İngiliz vapurundan 
daha .. 

İngiliz bandıralı Mihla vapu .. 
runda ikinci makinist Yunan teba· 
asından İstrati dün vapurdan çı • 
karken belinde İpekli kumat bu
lunmuftur. İıtrati tevkif edilmi§ .. 
tir. 

Bu da bir Laşkası 
Simon isminde bir vapur kamaro -
tu belinde ipekli kumaş kaçırırken 
gümrük muhafaza memurları tara 
fından yakalanmıttır. Simon cür· 
münü saklamak için memurlara 
21 lira rüşvet teklif etmi,tir. Si -
mon dün sekizinci ihtisas mahke
mesinde 1 8ay hapse mahkum ol -
muıtur. 

* Sabıkalılardan yüzü kesik Mu
zaffer Ayvansarayda Muhittin be 

Ancak, Şah Abbas geçerse kı • 
lıçlar şakırdar selam durulurdu. 
Kafkas dağlarını atan ilkbahar 
rüzgarları bu soğuk mahzenlere 
bir defa bile esmemittir .. 

Dehlizlerde demir kapılar bü -
yük gürültülerle kapandı. Asker -
)er kalmamıttı. Şimdi buralar ıs -
sız, karanlık, korkunç bir hal al -
mıftı. 

Cüce Maksut, sarayda fevkala-
de hadiselerin cereyan etmekte 
.-mnıt1ınttH-'"".,, ..... ...,. .. -nı111tıuııırtrilınn1ımunu11111 111uınu11111aum1tıımı 

yin boş bulunan apartımanına gi -
rerek kurşun boruları sökmüş, ka. 
çırırken yakalanmııtır. 

§ Galatada Vekilharç sokağında 
4 numaralı evde oturan lsmailin 
üzeri aranmış, iki bıçak bulunmuş
tur. İsmail yakalanmıştır. 

Ş Tophanede 51 numarada kasap 
Mahmudun odasına alacak yüzün
den girdiği ve camları kırdığı id
dia edilen koltukçu Mehmetle Ali 
yakalanmıılardır . 

§ Galatada Kumbaracı yokuıun
da oturan madam Anna Karaköy
den geçerken, foför Vahabın ida

resindeki 2635 numaralı otomobil 
çarparak yaralamıştır. 

Cücenin üzerine yürümek üze~e 
idi. Bir inilti duyuldu. Birden 
geri döndü. Tamara, güzel Tama
ra kımıldıyordu. Nasır, her şeyi 
unuttu. Ona doğru koıtu. Kucak -
lamak, kaldırmak üzere idi ki Cü
ce heyecanla koşarak ellerinden 
yapıştı: 

- Ne yapıyorsun? Diye hay
kırdı. 

Nasır, hayretle Cücenin yüzü -
ne baktı. O: 

- Sarayda mühim şeyler olu -
yor. Dehlizlerdeki bütün kapılar 
kapandı. Buralarda bir tek asker 
kalmadı. Biz fİmdi buradan kaç
manın yolunu düşünelim. 

Nasır hala bir şey anlamıyor
du. 

Cüce: 

- Ne bakıyorsun? Dedi. Gür -
cistan milleti harpten, ölümden 
korkmaz. Hem düıün ki Kafkas· 
yanın eq. güzel kızı kaçırılıyor. 
T eymuraz'in kaçırıldığı yet.mi yor -
muş gibi, bunu da kaçırmak cok 
tehlikeli idi. Bunu kimse dütUn
medi. Şu ande sarayın Muğrav 
tarafından ıarılmıs olması muh -
temeldir. O takdird; bize kaçmak
tan başka çare yoktur . 

Mu,rav, Gürcistan hükümdan 
idi. 

(f>e\ıımı \'ar) 



Galatasarayın yeni an
trenörü dün geldi 

Yüzmelerde 800 metre dünya rekorunu 
bir Japon yüzücü kırdı 

Yeai antren~r dGn •abah <:ialat .. araylılar ara•ında 

Galatasaray klübü tarafından ra sahaya gidilerek idman Yurdu 
Londradan temin edilen antrenör ile maç yapılmıttır. 
mister Sidney Pödifut dün sabahki Birinci haftayim iki tarafın bi -
ekspresle Lo;dradan tehrimize rer sayısiyle beraberlikle bitmit, 
gelmit ve istasyonda klüp reisi Ali ikinci haftaym de Çankayalılar 
Haydar, idare heyetinden Naci ve dört gol daha yaparak maçı 5-1 
İhsan İpekçi Beylerle bir çok Ga- kazanmışlardır. 
latasaraylı tarafından karşılan - SUleymaniye Samsunda 
mıştır.. galip 

Anterenöre zevcesi de refakat Samıun, 22 (A.A.) -·Dün §eb-
etmektedir. Kendilerine klübün limize gelen lstanbul Süleymaniye 
renkleriyle süslenmiş iki hüket tak takımiyle Samsun Halkspor klübü 
dim olunmuştur. lngilterenin eski arasında yapılan maçta Süleyma -
ıayılı klüplerindcn (Vest Ham) niye takımı sıfıra kartı iki sayı ile 
birinci takımının oyuncularından galip gelmi§tir. Pazar günü tek -
bulunan yeni antrenör bir kaç gün rar kartılaşacaklardır. 
ıonra faaliyete geçerek Galataıa -

Zonguldakte tenis ma~lar1 ray futbolcularını çalıştırmıya bat 
lıyacak ve hususi maçlar da bizzat Zonguldak, 22 (A.A.) - Ülkü 
takımda oynıyacaktır. Klübünün Spor klübünün tenis turnuvaları 
gol .kralı sayılabilen mister Sid ali dün başladı. Bu münasebetle te -
tahsil görmüş bir gençtir. nis kordunda yapılan dernekte 

Bir dava 
Kadın, kavga, öldürmek, 

yaralamak 
Akıarayda kadın meıeleainden 

Burhan isminde birisini öldürmek
ten, Haydar isminde birisini de 

yaralamaktan suçlu ıoför Enverle 
cinayete ve yaralamıya ıebep te§" 

kil eden kavgaya iştirakten suçlu 
Reşadın muhakemelerine dün la
tabul ikinci ceza mahkemesinde 
başlanmıştır. 

Enver, öldürmek ve yaralamak 
kastiyle hareket etmediğini, Reşat, 

kavgaya iştiraki olmadığını söyle
mişler, muhakeme ıahit dinlenil -
mesi için kalmııtır . 

İngiliz kaptanı hakkında 
karar bugün 

Kaçak ilaç çıkartmak ve me -
murlara rütvet vermek suçuyla 
tevkif edilen İngiliz kaptanı Çar -

liıin dün muh•.kemeıine devam e -
dilmittir. Çarlisin vekili müda • 
faaııru yapmış, diğer suçlu otel 
kondüktörü Mehmet Ali Efendi de 

masum olduğunu ıöyliyerek bera· 
etini istemiştir. Muhakeme karar 
verilmek üzerfe yarına kalmıştır. 

Darüşşafakalılar gezintisi 

Darüştaf akalılar Cemiyeti bu -
gün şirketin (70) numaralı vapu -
riyle bir tenezzüh tertip etmişler -

dir. Vapur ıaat dokuzda köprü • 
den hareketle Boğaziçinin muhte -

Sandalcıyı öldürmekteıı 
suçlu sandalcı Mehınet 

Suçlu kendi yerine alınan Süley111aıı' 
kızmış, garez bağlamış ! 

iİt 
Yaz tatili dolayııiyle İstanbul 1 raçadan ayrılınca, pefi~e dii~~ 

ağır ceza mahkemesindeki müs - Hırs ve tehevvürle bıçagını ç·~i S' 
tacel işlere vekaleten bakan ikinci bir kaç adımda yanına geJdıl st' 
ceza mahakemesinde eski bir ci - leymanı yaralamış. Süleynıat1ıda' 

' d 1 · k d ·· d ·· v •• inoda nayete ait muhakeme, dün öğle .. e ıyere on ugu gaz 

den sonra son safhasına gelmiş - şüp ölmüş. ,f 
. Elinde kanlı bıçak, jandardlb'ır ,. tır. 

Bu davada suçlu, Mete Mehmet teslim olan Süleyman (ben, •ti~ 
isminde bir aandalcıdır. Ölen, dam öldürdüm} diye ıuçunu 1 

sandalcı Süleymandır. Cinayet, etmiş. ·ııte~ 
Pendikte iskele civarında olmuş. Şahitlerin ittifakla teyit ettı te' 

bu cinayet, tehevvüreJJ ve 1'-' ~ Davanın ağır ceza mahkemesin -
deki bir celsesinde, tahit olarak 
dinlenilen Niko isminde bir sandal 

sahibi, hazırlık tahkikatındaki ifa .. 
desine uymıyan ifade verdiği için 

mahkemece tevkif edilmiş, yalan 
şahitlikten hakkında dava açılmış
tı. Dolayıaile, dün davanın bu şa -
hidi de mahkemeye bu noktadan 
suçlu olarak, cinayet suçlusu ile 
birlikte getirildi. 

Mahkeme heyetine riyaset eden 
Haydar Naki Bey, Niko Efendiyi 
sorguya çekti: 

-Hazırlık tahkikatında Süley .. 
manın size" Mehmet benim pe§imi 
bırakmıyor,, dediğini söylediğiniz 

halde, sonra bunu inkar etmişsi -
niz? 
-Hayır, ben ..• 
Bu sırada Niko Efendinin vekili 

. l . . S ·· 1 n ceı• iŞ enmı§tır. u eymanı s~ 

nununun 448 inci maddesine 1 

cezalandırılması lazımdır. j 
Niko Efendiye gelince, ııı t,Jı' 

medeki ifadesi yalnız hazırh1' ~t 
kikatındaki ifadesine uyguıı i'1 
ğildir. Mustantiklikteki if~deff. 
uygundur. Eıaaen tahitliğinıll 'J 
Ii, bir hakkın ziyaına bai• 0~0,1 
derecede tesirli sayılamaz. ,,; 
da yalan yere şahitlikten be 
icap eder. 

Ölenin kardeşi Mehmet Ali 
10.000 lira tazminat isteğiyle 
istida verdi. 

Reis Haydar Naki, aza A.~ 
rahman Şeref ve Hikmet S:i 
muhakemeyi davacının vera#, 

ispat etmesi ve suçlunun ;e 1 
getirmesi için mubakemeyı d 
Eylul saat on buçuğa bırakt•· J 

Serbest bırakılan Niko Efe 
nin müdafaası da o gün yapıl 
tır • 

Tıbbıadlide yangııt 

Yüzmelerde 800 metre 
dünl,'a rekoru kıraldı 

lif iskelelerine uğrıyacak ve Süt - Remzi Bey, müekkilinin serbestçe 
Iücede bir müddet tevakkuftan söz söyleyebilmesi için cinayet 
sonra ayni iskelelere uğrıyarak suçlusu Mehmedin dıtarıya çıka -
Moda ve Adalar etrafında bir ce - rılmaıını istedi, "teıir altındadr,, 
veli.ndan sonra saat 22 de köprüye dedi. Mahkeme bu isteği kabul ct

dönülecektir. Tenezzühün eğlen - ti, Mete Mehmet dşarıya çıkarıldı. 
celi ve samimi olması için her türlü Niko Efendi, kendisinin cinayet iş
fedakirlıklar yapılmıştır. Daveti • lendiği zaman hasta bulunduğu -
yesini tedarik edemiyenler vapur- nu, kırk derece hararetle yatarken 

vali ve mebus beylerle Fırka ve da da alabileceklerdir • jandarma tarafından alındığım, 
Halkevi erkanı, birçok tenis ve yazılan şeyi imzaladığını, fakat bil 

Tıbbı adlideki mütahede ~il 
da bulundurulan Fatihte 111' 
mahallesinde Şeftali sokağındı 
turan lhıan evvelki gece yaı
çarşafını tutuıturmuştur. . J 

Son gelen haberlere göre Japon 
yüzücüsü Shozo serbest yüzerek 
800 metre rekorunu kırmış ve 
1932 denberi Fransız yüzücüsü 
Taristen şampiyonluğu almıştır. 

Shozo 800 metreyi 10.8. 6/ 10 da 
almı§tır. 

Bizim 8()0 metre rekoru nedir? 
Bunu pek hatırlayamıyoruz ama 
dün yapılan deniz müsabakaların

da (800) i deği1, ( 400) metreyi 7 
küsur dakikada yiizmüşüz. Japon 
Shozo ise 800 metreyi 10 küsur da 

kikada yüzdiğine göre yüzme işle 
rinde dünya rekorlarına yetişmek
ten henüz bir hayli uzak olduğu -
muza, yuka11ki hab13r yeni ve ibret 
alınacak bir misal daha teşkil edi
yor demektir. 

Modada bugünkü merasim 

Bugün geçen sene yapılan yel .. 
ker:...Oirinciliklerinde kazananlara 
merasimle madalyaları verilecek -
tir. Merasim Kadıköyünde Moda 
iskelesinde yapılacak ve bu müna
ıebetle yelkenli vasıtaların iştira
kile o civarda bir gösteriş seyri ya
pılacaktır. 

Çankaya - idman yurdu ma~ı 

Trabzon, 22 (A.A.) - Karade
niz şeMHerinde bir futbol turnu • 
vasına çıkmı§ olan Ankara ikin -
cisi Çankaya. bu sabah şehrimize 
gelmi§, sporcu ve sporcu teşekkül
leriyle kalabalık bir halk Ankara 
s9orcu;arına bir büket hediye e -
r1 ~lmİ§tir. 

Birkaç saat dinlenildikten aon-

spor meraklıları bulunmuştur. o - s· k 1 h t ı v mediğini ,sonra mustantiklikte tıp 
lukbaşmda idarei hususiyeye ait ır a p as a ıgı kı mahkemedeki gibi ifade verdi -
geniş bir arsada şehir stadı ya - ğini söyledi. Sonra Mehmet tekrar 
pılmasına teşebbüs edilmiştir. Ya- Bir tiyatroda başlamıştı, salona getirildi. 

pılacak stat sporun muhtelif tube- ölümle neticelendi Müddeiumumi Kaşif Bey, ifade 
lerini ihtiva edeceği gibi yanında uygunsuzluğunun yalnız hazırlık 

1 Budape§te 19 (Hususi) - Ve -ayrıca bir yüzme havuzu yapı a • tahkikatındaki ifadeye uymamak 
caktır. fat eden Macar baıvekilinin karı .. 

şeklinde olduğunu ileri sürerek, Ni 
ko Efendinin şimdiki izahatından 
sonra mevkuf olmıyarak muhake-

Ereyli - Zonguldak ma«jı 

Zonguldak, 22 (A.A.) - Ereğ

li Gençler ı Birliğiyle Zonguldak 
Ülküspor klübü takımları arasın -
da yapılan maçı Ereğli takımı iki
ye kartı beş sayı ile kazanmıştır. 

Çank1rıda sürek avı 

Çankırı, 22 (A.A.) - Aıkeri 

ldman Yurdunda avcılık tubesi a -
çıldı. Avcılık şubesi dün 35 kişi -
lik bir atlı kafilesiyle Dümelisaray 
köyü ormanlarında bir sürek avı 

yaptı. Gelecek cumaya Ayankö -
yü civarında av yapılacaktır. 

Kırkkale oyuncularının daveti 
üzerine Çankırı futbolcuları bu 
haf ta içinde Kırıkkaleye gidecek
tir. 

ıı Madam Gombesin ölümü hak -
kında gazeteler entresan taf ailat 
veriyorlar. 

;;;sine devam edilebileceği kaydi
le, ancak onun hazırlık tahkikatın

da ifadesini alan Selim çavuşun 

şahit olarak mahkemeye çağrıl -
ması lüzumunu işaret etti. 

Mahkeme, serbest bırakmayı ka
bul, Selim çavuşun Tekrar çağrıl· 
masını reddetti ve müddeiumumi 
esasa dair mütaleasını bildirmeğe 
davet edildi. 

Müddeiumuminin iddiası 

Kaşif Bey, mütaleaıını şöyle 

bildirdi: 

Bundan dört ıene evci Buda
pe§tede "Örümcek,, iıimli bir A -
merikan piyesi temsil ediliyormuş, 
bir aralık, ıalon ve sahne 
karanlık oluyor ve bu eına • 
da sahnede bir el ta -
banca patlayıvermiş.. Bu ıahne .. 
den ıonra elektrikler tekrar yanın
ca Madam Gombeıin bir kalp 
buhranı geçirmekte olduğu görül • 

müf. Bu buhrandan sonra madam 
konutamaz olmuf. İki sene ıüren 

uzun tedaviden ıonra dili açılmış, 
fakat dört sene ıonra kalpten ve -
fat etmiıtir. 

- Mete Mehmet, Niko Efendi -
nin sandalında çalışıyormuş. Sar• 

=============-= hotluğu ve işiniyapmaması yüzün 
mıntakayı teşfirleri rica olunur. den, Niko Efendi, kendisine yol 

lstanbul merkez heyetine • • l 
k d t vermiş. Yerine Süleymanı a mış . se~ilenler davet edillyorlar Davıs upasın a son vazıye 

1. İstanbul mıntakası riyasetin • 
den: 

Buna muğber olan Mehmet, yerine 
İstanbul, 22 (A.A.) - T. l. C Paris, 22 (A.A.) - Davis _ku_ • gelen Süleymana garez beslemeğe 

pasının mm takalar arasmdakı f ı -

7-7-1933 tarihindeki umumi top 
lanmada merkez heyetine intihap 
olunup kendilerine kongre riyase
tinden tebligat yapılan muhterem 
azanın 26-7-933 çarşamba gunu 
akşamı tam saat 17,30 da Çağa) -
oğlunda C. H. F. merkezindeki 

başlamış. 
nalinin birinci kısmını İngiliz A • 

Vak'a günü, Süleyman, Pendik-
ustin Amerikalı Vines'i 6/ 1-6/ 1- te Haci Ali Efendinin gazinosu ta-
6/ 4 ile yenerek kazanmıştır. raçasından bakarken, Mehmet , 

ikinci maçı da İngiliz Jerry A- sandaldan sahile çıkıyormuf. (Ne 
merikalı Allisonu 6/ 1-7/ 5-6/ 4 ye- bakıyorsun?) diye Süleyınana kar
nerek kazanmıttır. Bu suretle in - şı bağırmış, sonra küfretmiş. Sü .. 
giltere sıfıra karıı iki maç kazan leyman (Seni jandarma kumanda
mıt oluY.or. nına tikiyete gidiyorum) diye ta-

Etraftan yetiten gardı1;1 
yangın çıkmasına meydan ~ 
meden söndürmüşlerdir. 

Almanya ile Papııl~ 
arasındaki konkordıt I 

Berlin, 22 (A.A.) - \Vl t' 
·y 11 

ajansından: Alman devleti 'f.~ 
palık arasında yapılan kon , 
to bugün neşredilmittir. /, 

Bu konkordato din ıerb~ 
ve katolik ayinlerinin se ~' 

yapılmasını temin etmekte:~ 
tolik kilisenin kendi iş~• .... )~ --- d.,., 
ku umumiye hududu • .,P~ 
hal ve tanzim etmek huıu• 
hakkını tanımaktadır. -"" d• fl", 

1924 te Bavyera, 1929 ~ 
ya ve 1932 de de Bade hii d'to 

1 

leriyle yapılmı§ olan konkor 
lar meriyette kalacaklar~ 

. ı 

Sovyetlerin sipaflf 
1 

, ' 
f'' ·I 

Varşova, 22 (A.A.) -: Jtıı~A' 
janımdan: Varşovanın Zıe Jt"''.j 
Rohn müeaaeıeleri SovYe.t . 1lıP" 
d 1 kt "k t"' .. "parıt• an e e rı mo oru ıı ,1 
~ardır. 1'trİ~ ·( 

Bu sipariş Polonya ele ,;p,t! 
nayiine verilen ilk Sovyel 
dir. 

........ Ç ·_t.NAKKALf: H...... ~ et 
ll Şehitlerini Zigaf 
ii 10 AGUS'f06 
:: ·ıe 
:: Gülcemal •apurı 
:: ·:•:Sil ... 
ii:::::::::::::::::::::::::::::::::::ı. 1 



• Tasarruf 
Son derece zengin olan Moiz 

ölüm döşeğinde idi. Artık kendini 
kaybetmitti. Çocukları baş ucun
da cenaze merasiminin şeklini mü
nakaşa ediyorlardı: 

Barışma yolu il 

.. 
., 
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Şekibe Hanım)a Binnaz Ha
nım çok eskiden komşu idiler. 
Sonra Şekibe Hanım başka bir ye
re taşındığı için çoktandır görü -

. şememişlerdi. 
- Babam çok zengin olduğu ı

Büyükleri dedi ki: 

çin birinci sınıf bir cenaze mera
simi tertip etmeliyiz. 

Öteki kardeşi itiraz etti: 

- Hayır, zengin idi aınma, ik· 
tısadı da severdi. Onun için ikin
ci sınıf bir cenaze alayı tertip et
mek kafidir. 

Bir gün çarfıda karşılaştılar; 

ti: 

sevindiler, konuştular . Fakat 
Şekibe Hanım çok süslü, şık, Bin -
naz Hanım ise pek fakir, üstü ba
şı düşük giyinmişti. Binnaz Ha
nım onun ötedenberi temizce gi
yindiğini biliyor, fakat bu derece 
şıklığının manasını anlayamıyor -
du. Hele kocası, kendi kocasından 

En küçükleri, buna da itiraz et- daha zengin değildi. 

- Allah aşkına Şekibeciğim, 
- Hayır, hayır, dedi. Hatta ü- sen seninkine böyle her şeyini ye-

çüncü sınıf bile kafi.. . ni yeni nasıl aldırıp bu kadar şık 
Bunu işiten ihtiyar Moiz, gözle- giyinebiliyorsun? 

rini açtı: Diye sordu. 

... 1\ _ Anladım dedi. Siz beni - Bunun sırrını sana da öğre-

.... \~::•111, •eninle beni burada g&ne klmbUlr ae kadar kızar ? mezara yayan götürmek istivorsu· teyim yap sen de benim kadar şık 
• 

.... 'b ea ? y 1 ~ ' k 
\ 

Q•)ır • DlZ batımıza buralara seldltlmlz için mi ? gezersin. Kocan her a şaın eve 
ııııuıııı ' beni bırakıp balık tutmıya kalkbn için ı.. nuz. 
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Kavanoz, ameliyat ~ 
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~~t\ Yl~ıttan Beyoğluna doğru ' - Ne yazık ... Zavallı çocuk ... 
'~~\'aya Sultanahmetten 1 Kimbilir nasıl bir dikkatsizliğin, 
~ kot a anası binmi§ti. Oğlu- yahut bir ihmalin eıeridir. 
M hit 'k'Uıdan hiddetle çekerek o- Brisi daha ileri gitti: 
"'~ enara k k d · "ı" tiitiitf' çe en a ın temız - Belki de babasının aarhot -
l..~thit bir uyeord.u. ~~~.at ~~u~ luğu, anasının hastalıklı olmuı o· 
~lltıl k 1 ydı. Yuzu, gozu ta nun böyle doğmasına sebep olmuş
l ~il . ~dar bezlerle sıkı sıkı· tur. Zavallı çocuk hiç günahı ol
"lfıt 1 1 dı F k t b b - ı \\i .'"' · a a u ag ar ço· madan çekecek .. 
l >'tik old•n.~n vücudundan daha 
''lıt u- Tam çocukla anasının arkaım· 
~ hu}'\ik g~nu gösteriyordu. ya- da oturan ihtiyarca bir zat daya -
"ı- '-fı . hır kaza keçirerek her 
•t !•t · namadı: ll\ ~ .. ly· tnl! bu hale gelmişti. 
~ ~'-tı d'~ içinde çocuk herkesin - Hanım, hem çocuğu bu ha· 
b· ~'-fif 1k~atini celbetti. Dal gi _ le getirmiıainiz, hem de paylıyor -
it "tldık Uçük bir vücut üstünde sunuz. Sizde hiç vicdan yok mu, 

~t l\itlth·ı· kadar büyük bir baş... acımaz mısınız? 
l t 1 ır ne k"l d' B Kadın hiddetle başını çevir· 

~ "t~ltrl ... sa ı şey ı. ere· 
"'~U>'orde haglı olduğu için gö- di: 
it ~1tldaıı u. Ancak bu sargıların - Acımasam bu yumurcağı 
~i~llirı da· Çocuğun iki siyah göz- alıp ta timdi Etfal hastahaneıine 
·~'l.ot, i l!Jtıa nemli olduğu farke- götürmezdim. 
ı... ~İrı:Ce •eıj mütemadi bir ıztı- - Ameliyat mı yaptıracakıı-
"10td e old ... nız 

llflflllllllllllllflllllllflllllUH 

geldiği zaman surat et, ona pek 
yüz verme, istedikler ini yapma. 
Senden gülmeni isteyince hemen 
neye ihtiyacın varsa onu getir de 
öyle gülerim, dersin. Bir şey ister
se "şunu getir de öyle yaparım,, 
dersin. Bak her i stediğin nasıl sı

ra ile gelir. 
Binnaz Hanım bu yeni ilme 

pek memnun olarak eski komşusun 
dan ayrıldı . İki ay sonra gene bi
ribirlerine rasladılar. Şekibe Ha -
nım, daha şrk, fakat Binnaz Hanım 
daha gülüstürdü. Şekibe hay
retle: 

- Ayol Binnaz, dedi. Söyle 
diği.mi yapmadın mı? Neden ken • 
dine yeni bir elbise, şapka, iskar -
pin alamadın hala? .. 

Binnaz Hanım kemali esefle 
başını salladı: 

- Sorma, Şekibe, dedi, senin 
dediğini yapayım dedim, ilk ak
şamdan surat astım. Fakat bizimki 
hemen arkasını çevirdi. Ertesi ak
şam yüzüme bile bakmadı. Bu se· 
fer ben onu güldürmek için boğaz
dan kesip kıravat, çorap, mendil 
almağa mecbur oldum. 

iki Yemin 
Kohen Efendi kızını istiyen 

gence dedi ki: 
· - Oğlum Davit sana kızımı 

veririm amma, yemin et bakayım: 
Onun beş bin liralık drahuması 

olmasaydı gene alır mıydın? 
- Alırdım d iye yemin ederim 

amma, sen de bana aptal demive
ceğine yemin eder misin? 

Müstakbel damat 
Hayri bey müstakbel damadı

na sordu: 
- Ayda ne kadar geliriniz ol

duğunu öğrenebilir miyim? 
Müstakbel damat zihninde ba

zı hesaplar yaparak ve parmakla
rım sayarak: 

- Ayda 140 lira kadar dedi. 
Hayri bey memnun oldu: 
- Ala, dedi. Bizim kızın da 

ayda 140 lira kadar geliri var; l' ll. ugunu herkese anla- ' 
~ t~ - Tabii.. Sabahleyin başını { 

l'dıı,:~Ydakiler ıöylenmeye geçirdiği kavanozu çıkarmak için 

_ Mademki bu herif •aaa bir terblyealzllk etti. Bea eenla yerinde geçinir gidersiniz. 
olaaydım oaa gayet gibel blr cevap verirdim. - Evet amma ben onu hesaba 

bqka çare bulamadık. 
111111 o lnB;;:;I da UllH;:k:IHHUlllA o 
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·~ ~th· ll.kten sonra 
~~ 'Ylt h 

~~·"tkeıı OCası, arkadaşlarile 
~~ •orı' tnethur adamların öl
~l)~dıinı:a .bütün efyalarının 
• .... 'to. ' zıyar t d'ld. "' · · 'lİI\ 1 hu e e ı ıgını an-
~~ )l~1 Odltteyanda Tevfik Fik -
111d~f,~ ol asının olduğu gibi 't 1~ti \t lınacağını söyliyerek 
t '•h~ eya d ... 
~ t'·~ Otıl ogdukları evin 
)l)td:tltlelerarın hatırasını göıte -
~ ' Ya~tldığını bildiri-

~ ~~. 
t "'-lı· ı,i'l\e f 
t~ ~ ~ ~}' ~zlaca kıymet veren 

, ll~l\d,: tıırlerinden bahıede-

~t' .\C\h, 
t~,· ~ .. i .... ' dedi Ben .. ld"'kt 

•tıiu ~ııı ka · o u en 
~... · Pısına ne yazarlar 

dj~ li"~ltic· 
•din bi . 

, rı !U cevabı ver • 

it~\! 
dt han .. e. 
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Rehin ve borç 
lsakla Davit uzun bir yolculu -

ğa çıkarlar. lsakın sırtında baba • 
dan kalma koca kürkü olduğu için 
dağ taf aşarak geçtikleri yolda 
kan ter içinde kalmıya baş -
lar. Güneşin kızgınlığı altında 
kürkü taşıyacak hali kalmıyan 
lsak daha yürüyecek iki 
saatlik yolları olduğunu anlayınca 
Davide der ki: 

- Bana beş lira borç vermez 
•• ? 

mııın .. 
- Vereyim ama rehin isterim. 
- Kürkümü rehin bırakayım. 
Kürkün en aşağı on bet, yirmi 

lira edeceğini iyi bilen Davit he -
men razı olur. Be§ lirayı uzatır ve 
kürkü alır. 

Tam yol bitip de şehre girecek
leri sırada lıak be§ lirayı Davide 
uzatır: 

- Al paranı .. Kürkümü yeri ver. 

- Ne derdin ? koymuştum. 
- Hiç aj'zımı açmazdım. 
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Keyifli gün 
Fahri bey sevgili zevcesini E· 

dirnekapı mezarlığına doğru teıyi 

ediyordu. Namazı kılındıktan son· 

ra arkadaşlarından biri koltuğuna 
girerek onu teselliye çalıttı: 

- Ne yaparsın birader ölüm 

allahın emri hepimizin gideceği· 

miz yer oraıı. 

Fahri bey bu sözleri dinlemi
yordu bile. Cenaze defnolunup ta 

mezardan dönerlerken bekçi Fah· 

ri beyin yanına yanaştı bir hesap 

kağıdı çıkardı. imam, bekçi, me -

zarcı ve saire parası tamam 16 li-
ra. 

Fahri beyin kaşları çatıldı. Par
makları büzüldü, hiddetli bir ıes· 

le yanındakilere: 

- Bu kadın yüzünden hiç bir 
günüm tatlı geçmemittir. işte b&

gôn biraz ferahlık duyuyordum 

ya .. Gene onun yüzünden keyfim 

kaçtı. 

• 

• 
- Affedenin Zehra, birdenbire •eni Öpmekle t e rbiyeslzllk elttfm. 

- Plımaa oldun•• puaeni iade edeyim? •• 



IHiKAYE 
TEMEL 

iiii&iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii N ak/eden: Mediha Münür 
O ıece Medihanın bütün güzel. 

liii üstündeydi. Arkasında. koca • 
ıı oh.ıruyordu. O da zarif, tık bir 
erkekti. Salim bey ayni zamanda 
da çok para kazanan bir adamdı. 
Bu ltarı kocay~ hiçbir diyecek yok 
tu. 

Locaya girdiklerinden on da -
kika ıonra biribirlerinden. uzak -
laıtılar. Mediha programa daldı, 

Salim bey de salonda göz gezdir
miye batladı. 

Nihayet Salim beyin nazarları 
bir noktaya takıldı. Kartı localar· 
dan birinde bir kadınla bir erkek 
vardı. O erkek de karısıy)e me§ -
gul olmuyordu. Kadın esmer, ıü -
ler yüzlü, çapkın tavırlıydı. Sarı 
ıaçh, pembe tenli Medihanın tam 
akıiydi. Kendisine Salimin dik -
katli baktığını görünce hafiften 
gülümsedi. 

Birinci perde devam ettiği müd 
detçe, kartıdan kartıya bakıştılar. 

Perde kapandıktan sonra, eı -
mer kadının kocasının da, kendi
ne doğru baktığını f arketti... Ama 
ona bakmıyordu. O zaman Salim 
locada yalnız olmadığım hatırla -
dı . 

S_.imin. yanında Mediha vardı. 
Esmer kadının kocaıı Medihaya 
mı bakıyordu?.. Kanıma batka 
biriınin mütemadiyen bakmasına 
sinirlendi, gözlerini, adamın gözü
ne dikti. 

O da, ayni feyi yapıyordu .. E
ıaıen birkaç dakikadan beri, Sa -
limin hareketlerini aynen taklit 
etmiye başlamıştı. O kadar, ki Sa
lim 'kendinr bir aynanın kart ısın -
da sandı. 

Bir an gözleri çarpıştı. 
Ayni hamleyle doğruldular. 
Bu esnada perde açıldı. Göz • 

lerini ayırdılar, karılarına baktı • 
lar. Esmer kadın gülümsedi. Fa -
kat Salim, karııki adama mağlup 

!11 

ilk petrol 

F abtikası İngilterenin 
bir şehrinde açılmış 
Şimdiye kadar petrol, hep pet

rol ..uıembalarından istihsal olunu· 
yordu. Son günlerde kömürden 

pel4-ol istihsali işi meydana çıktı 
ve ilk petrol f abrika11 İngilterenin 

Dt1rham fehrinde teeuüı etti. 
İngiltere hükumetinin dahili 

petrolu diier petrollara karşı hi • 

maye etmeyi kabul etmesi, yeni 

fabrikanın teeuüsüne ıaik olmut· 
tur. 

Durhaın fabrikası senede 1 ()() 
bin ton petrol istihsal edecektir. 

F ransada Faşistlik 

PARIS, 19 (Deyli telgraf) 

Soıyaliıtlerin ayrılması yüzünden 

gayet mühim hadiseler beklen· 

melctedir. Çünkü Fransada da 

"Soıyaliıt f atiıtlik,, in meydana 

çıkmaaı bekleniyor. Sosyalistlerin 

fırkalarından çıkardıkları 73 meb

u..-ve ıekiz ayan azası hu "yeni fa

tizm,, propagandası ile me9gul o· 
lacaklardır. 

Yeni fatizm taraf tarlarının bu 
hareketi sol cenahları dehtel içer

ıinde bırakmıştır. 

olmayı kendine yediremedi. Ken -
dinde mazur gördüğü çapkınlığı, 
başkasında cürüm addediyordu. 
Kendi karısına hiç kimse baka • 
mazdı ... 

Fakat o gene esmer kadına bir 
göz attı. Bu esnada, esmer kadının 
kocaaı da, Medihaya göz atıyor • 
du .. 

Gene göz göze geldiler. 
Kaldılar. 

Ayni zamanda localarından çık 
tılar. 

Koridorun kapısında kartılaı • 
tılar: 

- Beyefendi çok oluyorsunuz. 
- Yaptığınız küstahlık .. 
- Terbiyesizlik .. 
Bu sırada. aralarına bir ahbap 

girdi: 
- Ne oluyorsunuz yahu!.. Siz 

tanıtmıyor musunuz? .. Takdim e
deyim: Salim bey, Kerim bey .. 

Bir an durdular, bakıttılar ve 
el sıkıştılar. 

Üçüncü perdeyi rahat rahat, 
sade sahneye bakarak seyrettiler. 

Ertesi günü Salimle Kerim bir 
kahvede tesadüf ettiler. Beraber o
turdular. 

Biribirlerini sevdiler. 
Kerim tam Salimin istediği ah· 

baptı. Salim, tam Kerimin hotla -
nacağı arkadaf h. 

Birkaç gün sonra karılarını bi
ribirlerine takdim ettiler. 

Candan dost ve ahbap olmuf· 
lardı. 

Ne Salim Kerimin kar,;sına göz 
atıy.:;rdu . ne de Kerim Sali,nin ka· 
rısına yan gözle bakıyordu. 

Artık ·biribirlerinin yabancısı 
değillerdi. 

Takdim edilmitlerdi. 
Ahbaptılar. 

• 
Dostluk münasebetlerine hür -

met, içtimai nizamın temelidir. 

Musolini 6 nazır 

Harbiye nazırlığını da 
kendisi kabul etti 

Roma, 22 (A.A.) - Stefani a
jansının verdiği bir 'habere göre 
harbiye nazırı M. Gazzera vazi • 
fesinden affını iıtemiştir. 

Başvekil, M. Gazzeranın is· 
tifaıını kabul etmiştir. 

Harbiye nezaretini kendisi de· 
ruhte edecektir. 

Bu ıuretle M. Musaolini batve • 
killiği, hariciye, dahiliye, harbi· 
ye korporasyonlar nazırlıklarını ve 
hava itleri nazır vekilliiini uhde· 
sine toplamıt bulunmaktadır. 

Büyük musikişinas 
Bayreuth, 22 (A.A.) - Richard 

Wagner ihtifali dün batlamıtlır. 
Ü stadın ölümünün 50 ci yıl dönü· 
müne tesadüf etmesinden dolayı 
bu ihtifal hususi bir ehemmiyet 
ve parlaklık almıtlır. 

Batvekil M. Hitler birinci dev· 
reye dahil bütün konserlerde de ha 
zır bulunacaktır. Bir Alman başve
kilin.in Wagner ihtifalinde bulun· 
ması ilk defa. olarak görülmekte -
dir. 

Muhtelif Alman hükumetleri 
bu konserlere gitmek için bilet ala
bilecet vaziyette olmıyan değerli 
gençlere dağıtılmak Ü7jere birçok 
bilet tedarik etmitlerdir. 

[~~- Dü~Y A _ _H_~BERLERI_ 
Suriyede 

Yabancı memurla
rın u'zaklaştırılması 

1 Kartallar 
Her tarafta 

faaliyette 
HALEP, 19 (Hususi) - Şam-

da Corci Miıel Merka.da Banka - Amerikadan başlıyan 
]arının tatili tediyat yapmaları ü- dünya devri 
zerine hasıl ol~n mali gerginlik de ı Flat, (Alaska)' 22 (A.A.) -
vam etmektedır. Tayyareci Je Crossin Willi Postun 

Şamda bulunan bazı bankalar tayyaresinin yere inerken zedelen· 
maliye vezaretine müracaat ede - mit olan pervanesinin yerine yeni 
rek moratoryom ilan edilmesini iı-

bir pervane getirilmiştir. 
temitlerdir. 

S ı d • v • •• bankalara Flat, (Alaska}, 22 (A.A.) -
öy en ıgıne gore Mahalli saat ile ~,30 da Post yo· 

on bet günlük bir ınoratoryom ilin 
hakkı verilmiş ise de bilahare bu· 
na lüzum görülmemiş ve hükume
tin aldığı ciddi tedbirler sayesin
de piyasadaki durgunluk zail of • 
muflur. 

Beruttan bildirildiğine göre; 
sabık Suriye vüzera reisi şeyh Taç 
efendi bugünlerde sık sık Beruta 

gidip gelmekte ve ili komiaerlik 
erki.niyle temas etmektedir . 

Tere§!uh eden haberlere göre 
!eyh Taç efendinin böyle ziyaret
lerden makıadı Lübnanda olduğu 
gibi Suriyede de bir ha§ kadılık 

ihdas ettirmek ve bu makama ken 
disini geçirtmek manevrasından i
barettir. 

Halbuki; ili komiserlik erkanı 
§İmdilik böyle böyle bir makam le 
siıine lüzum görmediklerini feyh 
Taç efendiye anlatmıılardır. Bu -
nun üzerine teyl\ efensli Franaaya 
gitmiye karar vermiş ve Marsilya 
tarikiyle Parise gitmek üzere va· 
pura binmittir. 

1(. 1(. :ı(. 

Şamdan aldığım bir habere gö
re; Şam gençleri yabancı memur· 
ların vazifelerinden uzak.la§ tırıl -
maıı için iki metre boyunda bir 
mazbata hazırlamıtlar ve bunu 
imzalatmaya batlamışdır. 

Mazbatanın hulasası tudur: 
1 - Lübnanlı, Filistinli, Ruı ve 

emsali muhtelif tabiiyet ve milli
yetlere mensup bilumum yabancı 

ve mülteci memurların devairi 
devletten uzaklattırılması. 

2 - Tayin suretile iş batında 
bulundurulan belediye meclisleri • 
nin feshiyle kanuni intihap yapıl· 
ması. 

3 - Halkın tahammülü fevkine 
çıkan vergilerin hafiflettirilmesi. 

Bu mazbataya imza edenler 
meyanında bir çok avukat, dok -
tor, eczacı, tüccar, emlak sahibi, 
zürra, mütekait ve mücahidin var· 
dır. 

• • • 
Cebeli Oruz &yanından Beruta 

giden bir zatın ifadesine göre Ce
belde susuzluk ve mer'a11zlık son 

dereceyi bulmuf tur. Yer yüzünde 
bir tane bile yetil ot bulunmadı
ğından bazı yerlerde yeni doğan 
kuzuları kadınlar bizzat meme 
vermek suretiyle yafatmıya çalı • 
şıyorlarmış. 

luna devam etmek üzere uçtu. 
F airbanks, 22 ( A.A.) - Bura .. 

ya mahalli saat ile 10,42 de inen 

Post 17,45 te Edmonton istikame· 
tinde uçtu. 

Ziyaret iadesi 
Washington, 22 ( A.A.) - A • 

merika sivil tayyarecilik nazırı 
M. Roger İtalyan filosunun ziya· 

retini iade için Amerika hükume· 
tinin ltalyaya bir filo göndermek 
niyetinde olduğunu bildirmittir. 

Balboya gümüş hediye 
Roma, 22 (A.A.) - Ceneral 

Balbo, f aıist fırkası reisi M. Stra· 
ce'a çektiği bir telgrafta Salt La -
ke madencilerinin elli librelik 
gümü§ hediye ettiklerini bildir
miştir. 

Ceneral bu hediyeyi madenciler 
tarafından İtalyan olmak ıururiy· 
le yapıldığını gözüne"getirerelC ka-
bul etmiştir. · · 

Balbo hediyeyi Romaya hayır 
cemiyetlerine verilmek üzere gön
dermi§tir. M. Straco bu parayı Fer· 
rara hayır cemiyetlerinin emrıne 

vermitlir. 

Italyan tayyare
cileri 

Nevyorkta dehşetli bir 
hararetle karşılandılar 

Nevyork, 22 (A.A.) - 60 bin 
kitinin alkıtları arasında Balbo 
ile 96 arkadatı Nevyorkun batlı
ca caddelerinden otomobillerle 
geçmitler, belediye binasına ıit· 
mitlerdir. Orada belediye reisi 
bir nutuk söylemi§, tayyarecilere 
birer madalya ile birer ceket bedi· 
ye etmittir. intizamı 1500 polis 
temin ediyordu. Bir hadise olma
mıttır. 

Bir kan emici 

Genç kızlara taarruz 
ediyor ve öldürüyor 
VARŞOVA, 22 (A. A.) - Pat 

ajansından: 

V arşova civarında genç kızla· 
ra taarruz ederek katletmekle 
müttehem Enstein isminde birisi, 
kurtulan kurbanlarından bazıla -
riyle kartılaıtırılmıt ve onlar tara· 
fından tanınmıştır. 

Bir Bahrimuhit yolcusu 
Dakar, 22 (A.A.) - Küçük bir Hapishaneye nakledilen Ens • 

tayyareyle Atlas denizini cenpup- tein'i halk az kalsın parçalıyacak· 
tan Pernambouc istikametinde h. 

geçmek üzere perşembe günü Da
kardan hareket eden Alman tay· 
yareci Wirtachaft'tan henüz bir 
haber alınmamıştrr. 

(Kan emici) ismi verilen Enst· 
eini polis iki haftadır arıyordu, 

kc'Ddisini deli doktorları muaye • 
ne edeceklerdir. 

Bulgarlar 
Milliyetperverle~ 

Komünistler 
SOFYA, 20 (Hususi) ...... ,, 

ıaristan milliyetperverleri •
0

. 

manlarda komünistler ale1 
faaliyete geçmi§lerdir. Milli l 
verler, komünistlerin ileri ıe 
· · " td ·· k · ktedirl•'' rını o urme ısteme 

" 
isteklerin tezahürleri de gö 1' 
ye başlamıştır. Bu aleyhtarlı 
garistanın muhtelif kasabal• 
yapılmaktadır. ,İ,. 

Ezcümle Simeomof ka••~. 
da belediye reiıi Dimko 'f ra ~ 
evine iki bomba atılmıştır· 
dan batka Hasköyde beledi1' 

liıi azasından doktor 'f o~ 
ve Varnada, Berkoviçada, 

e11ı luda ıekiz komünistin 
bomba atılmıthr. 

Evlerine bomba atılanlar 
nistlerin en ileri gelenleridİ~· 
lerine bomba atılanlardan btf 

mı Haıköy hadisesi münat' J 
mevkuf bulunmakta oJdıııd ıt· 
dan ölümden kurtulmuılard I 

Sıkı bir takip neticesindf'I~ 
teaddit evlere bomba atan 1 

Ji Görgi hacı T odorof yak•l 
tır. Hacı Todorof yaptıi1 

hakkında demiştir ki: 
"- Ben hiçbir fırkad•ll 

lim. Komünistlerin suik•1 •
1 .... ,,. 

fena halde kızıyordum. JT•~ l• 
milliyetperver olmak itibarı1 
ikastlere ancak suikastle 
vermek istedim. Bu ıayede ,, 
komünistlerin ıuikastlerine 0; 
yet verir diye düşündüıP· -,il 
sekiz komünistin evine boll' 
rı atan benim.,, 

Zabıta komünistlerin e i 
bomba a~an diğer ada111l•'

1 

maktadır. Yakında ele g~ 
ri tahmin edilmektedir. ,,,,,/ 

Kabine buhrB~1 

hazırlanmak üı , 
ISKENDERYE, 20 (1·1°~ 

Bütün ha.her alan menb~I Jı 
!attığına göre M11ırda bıt di'' 
buhranı vukubulmak üze~ 
nümüzdeki ay zarfında ti'' 
ralı kabineyi değittir~k i~ 

·· k '. M k b. 'nin r~ .'1 ~un u ısır a. ıneıı y 

mail Sıtkı Pata 1932 de~I 
e1'• 

başında bulunuyor. Bat• 
müddettenberi haıtadır·1' ı/. 
kabine batından ayrılar• 1' 
için Avrupaya gitırıeıiyle ~ 

f d .. ıııiif· son derece zayı \lf Jıl' 'ti 
haiz olduğu itimat zail 

0 
;.'· 

Jet' 
Verilen son haber ı 

Sıtkı pa§a, artık ç~h.~,.,P f. 
hale gelmi,tir. Kend1•

1 d,-J 
başındayken arkadaşların~ 
hir, Abdülfettah, Yah~~r _, 
darıltmıf, lngiltereyle 

1 fJ b 
de müzakeresini bir tar• {. 

mıftı. s~~ 
Bununla beraber ,,_.,dr;) 

arrf kendi nüfuzu ve fıf'.I 
itleri yürütüyordu. o~~: ~ 
sahnesinden çekil111eııY .,O~ .. ,.,. I 
değiıti ve hüku111et nıı 

betti. . del 
Onun için kabinen111

1 · ot • sabırsızlıkla beklenıY 



llıanlar, silihlanmıyor, 
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;:· o Memleket Haber!erı o 
silihlanmışlardır ! ~~ııınımu~ıı ~mmınınııııı~ıır~~ı mııııııı~ııoomınıiıııııımmıı~ını•~~ınıımııMıııınıı~ııınmıııınmııınııı ,ıııı ıııı mıı ıım~ııınııııı 1111111111111111111· 

Elmalıda IBartında bir kadın koca-u .. 
gün bir milyonluk bir ordu hazırdır. 

it Q bir v · Köy muhtarı karısı ve 

ı lasıta ile gizli gizli top, tank, tayyare, tahta- gelinile birlikte öldürüldü 
ara d'' . hı . oşeh tanklarla manevra yapıyorlar Akçedağın Viranşehir na -

~~~~terenin · Ik' . niyesine merbut Elmalı kö -
.'~l . en meşhur askeri lunan para harpten evve ıne nıs· .. . .. .. 
a,"ların erı.n~en Lidrlel Hart Al - petle dört mislidir. Alman ordusu· \ yunde çok. fecı ve tuyler ~r-
Sli \el sılahlanma işine dair nun ağır topları ve tankları bulun· perten bir cınayet olmuıtur. Ha· 
bir ygt"af) gazetesine çok mü madığına göre bu kadar para ye - diseye kurb~n giden köy muhta_rı, 

,, . azı yazmı ...... tır. . h t d w 1 karısı, gelinı ve oğludur. Bu aıle v " mesı ayre e eger .. . 
. eazd.ıy.eti aydınlatan bu ·vazıvı Fakat son günlerde anlaşıldığı - ağıldan gelırlerken yolda pusuya 

1\o J düşürülmüşlerdir. 
~l · ruz: " 1 na göre Duıeldrof fabrikaları, Al- Hiçbir şeyden habersiz ileri iyen 
· ~anya.n b 1 man askerterinin kullanmaktan ı V ın u ·· k " k aile, birden kulakları tırmalıyan 

er, gun u uvvet • memnun olduğu silahları yapmak lt,,~Y muahedesini yapanla- tadır. bir mavzerin sesiyle titremişler -
h· Utundan b b k b' dir. Birden patlıyan silahlar, biri -

1>'et al am aş a ır Bundan batka Hamburgdaki \, ınıı hulu birini takip etmiş, ilk ateşte muh-
' tr,,. nuyor. Stolzenberg fabrikası kimyevi .. y tar Osman ağa: 

."11ttın muahedesine iÖre Al - harp mütehasaıslarınm en büyük-\ a.nc k . - Ah .. anam, vuruldum .. diye 
~ ll\'\'etle .a. ,Yliz bin askerlik lerini toplamıştır. yere yıkılmıştır. Muhtar aldığı ya-

, il\ bir h rı bulunacaktı. Alman- Bu Alman fabrikaları ile İsveç ' ralarla derhal ölmemiş, karısına ve 
ili ar" arp olunca bu kuvvet -

1 
Rusya, Felemenk, İsviçre silah ' •ur çocuklarına yere yatmalarını söy-

'ht•~ .ama.ması ve muallim fabrikaları arasında da münasebet ...,.n ı t' f lem iştir. Fakat bu sözlerini işittir-
trj h' 1 1 ade edememesi için )er varçlır. Almanyanın bu fahri -•lın r 1 miye vakit bulamamış, yaylım a-
'k l· b· e ın müddeti 12 yıl o· kalara da sipariş vermi§ olması '"' ıt 1 teşi kendisinden sonra karısını, 
A, 0 unmu§tu. çok muhte.meldir . "!ltla. arka11ndan gelinini ve oğlunu ye-

Üddct\ ~Ya. hükumeti hizmet Tanklar, tayyareler re sermiştir. 
~lleın n~'beı al~ı yıla indirerek Çünkü Almanların yaptıkları Cinayet haber alınır alınmaz 
! h .. ı kerlerın sayısını arttır- 1 d ki k' h 11· 'd'l · t' B tl· .. \lnuy 

1 

manevra ar a tan ar ve tayyare- va a ma a me gı ı mış ır. ura-
Qh, • or. Almanların askeri d ·· "l b. h~ d. h k · w tj "' Nıünd .. . lere kartı kullanılacak toplar ta • a goru en ır a ıse er esı ag· 
>'ed en pek yuksek hır d ki ·· "} ·· ·· y 1 b }atmıştır. Gelinin kucağında bulu-

ıı:ıı et '.bulunmaları da buna yar- 1 '
1

1 ı arhı goru mdukşltur .. · anız un 'k' l k b' k annesinin lnıttir ar, ta ta san ı ar ıçınde sak _ nan ı ı ay ı ır çocu 
~ 8ıı11d • lan.roııtı. göğsünden sızan kanlar arasında 

1 "k'>i ·~. baıka Almanyanın ya· Bundan baıka Almanlar, ma· memeye yapııık ve ıapa sağlam 
· ır. Sıırıı ır çok teıkili.tı da var - nevralarda küçük tanklar kullan- bulunmuştur. 

lltttlle ~rın en mühimmi Nazi mıılardır. Vak'adan sonra Viran~ehir na· 
aut·· tıdir. Almanların askeri tayyare bul- hiyesi müdürü Mustafa bey tahki-

~t lıtı b l d k 1 b. · · kat ve takibata başlamışlar ve az 
I lttb' u teıkilat askcrt talim ma arı a o ay ır ıttır. ~tiıı IYey}e meıguldür. Devlet • Alman fabrikalarının yaptıkla- zamanda katiller meydana çıka -
"ıi l>tot t ) · b d 1 l rılmıştır. Bunlar Elmalı köyünden 
ı, ~l eıtoları Almanyanın te· rı ayyare er, ıca m a top ar a 
Gq 1 le l 1 t h' 1 ak b. k'ld d' Kezer oğullarından İbrahim, Meh 

~er "a i edip durmu§ ve hiç ec ız o unac ır şe ı e ır. ıc~ Yermcmi§tir. Almanlar tayyareleri için lazım met, Nuri, lbrahim, Hacı Kara 
ilk h olan zabitleri, esrarıengiz bir su· Mehmet ve Mamodur. 

~~ edeflerl tt t' t' kt d' 1 B. •,. "Q ,., • re eye ıı ırme e ır er. ır ara.. Bunlar cinayeti itiraf etmişler 
~~et d:~~si~in t~.hli~.esi üzerine lık b~r yerde görünen za~itler bir- ve bunu eski bir kin yüzünden yap 
~ bı~ !e .&1 tlı. Çunku Almanlar denbıre kayboluyor, hır müddet tıklarım söylemişlerdir. Bu kin, 
,~~i~ı gizli tutmıya lüzum sonra görünerek pilot tehadetna - Kezer oğullarından hacı isminde 

ltıde Ve Her Hitler 1931 se - mesi alıyorlar. birinin vaktiyle Osman ağanın tah 
~ ili ''lik tu tözleri söylemitti: Bu itibarla Almanya ııilahlanı- rikiyle öldürüldüğüdür. Katiller 

ıa,ı.t hed r· . F yor, deg'" il, ıilahlanmı•tır bile! 'lA hl d t ı· t . 1 d' ~· l'i ır. ~ e ınuz ransayı yık- "' sı a arını a es ım e mış er ır. 
~ tter~etj ıı . harp için lazım olan 
~etı Çelık miğf erliler ve diğer 

e~ te . 
c~ nıın edecektir!,, 

qtıt• ""tetı ' 
il) 11l 17

7 
:ne Almanlar muahe-

ı~, ın · Ilı tlk cı maddesini de tanı· 
1 ~:44.t "e"f'ni gençlik tetkilitı yap 
I ~İye d tenslere askeri terbiye 
~ autİitı ey~ın etmiılerdir. 
~,;1eı t-.:;.nlar nazarı dikkate a
~~-~d, b· ırde Almanyanın hali 
t bt.. . ır ın·ı 4lt.-~ h"k ı yon askeri bulun • 
~,ııh~ de~ illede biliriz. Bunların 

• ~, 1t haı:al~em ve harbe mühey-1 q,~11l el\ b· '.dırler. Belki de dün -
J ~ .. ıtl•r. ırınci sınıf askeri arasın 

Ilı. .. 
b .. _ •l.itıU 

ı "'it~ n ha 1 • • 
"4~.'>'~,t' rp ermde ınsan sayısı 

Balıkesir Yerli mallar 
sergisi 

Milli lktısat ve Tasarruf Cemi
yetinin hazırladığı "Üçüncü Balı -
kesir yerli mallar sergisi,, 20 ağus
tosta açılacak ve 3 eylule kadar 
devam edecektir. 

Gazi ilk mektebi sergi için mü -
nasip görülmüttür. Sergi bu yıl 
mektebin büyük salonlarında açı-

lacaktır. 

Serginin bu yıl diğer yıllardan 
daha çok rağbet göreceği tahmin 
eailmektedir. Cemiyet hazırlık -
larına başlamıştır. 

Buda hava hücumu! 

Aydında define 
aranıyor 

Aydında eski tuhafiyecilerden 
Tavaslı Osman Efendi tarafından 
Sarayiçi mahallesinde define gö -
mülü olduğu ihbar olunarak ara -

mak için müsaade istemiş ve ken -
disine müsaade olunarak arama 
ameliyatına başlanılmıştır. 

Geçen sene de Yunanist~ndan 
gelen bir rum tarafından bir çok 

yerler kazılmış, bir şey bulunama
mıştı. 

Bir garibe ~~İJ~ tihı çok ~azla değildir. Asıl 
~ıı.~t (} et, tnıhaniki ate§ kuv -.ı '11'1-t nun i · Al nl Viyana, 22 (A.A.) - Baviye' - Manisa, - Şehrimizde Antalya 
oı,I\ , Otı} çın ma arın si -

, .t d,h, ".~•n diğer hazırlıkların radan gelen beş tayyarelik bir fi- lı Yusuf Efendinin tavukları ara • 
e' Sıı l'rluhimdir. lo Salzburg mıntakasiyle Tirol sında kuluçkaya oturan bir tavu-

~ la~lllı., •ttıar, mühimmat şehi.rlcri üzerinden uçm~ş M ... DoI-
1 
ğun altında iki gagalı ve üç göz _ 

I" -~l tı 
0 

d fus ıle arkada§ları aleyhme hucum 1 lü bir yavru çıkmı!ltır 
~ ~)..._ ''ltl t US w t 1 ı T ' il ~ l, ta u agır op ar a, 1 dolu risaleler atmıtlardır. Avus- t • • . . . 
f '" drkta.rı YYarelerle mücehhez turya avcı tayyareleri, hududun: Cıvcıv sıhhıye daıresıne teslim 

,~ ~:ff'-lcı"l:t~:r~ Fransaya ~arşı pek yakın olmasından dolayı bu: edilmiştir · 
İb~'~'ı>-.ll'lal. atarılacak hır ta- • tayyareleri, takipten vazgeçmiş - ! 
r~'l t .\tına l lerdir. Viyanada milletler cemi-1 
ı~ et~ n ar, teslihat işini de . . . . ! 

' t eınckt d' ) yetı mısakının htmayesınde ve .!\rı_ o .. ..ı e ır er 1931 sene 1 Parı' •, 21 - F asta Casablanca-
\:UU~QUYa f 

1 
• • taahhüdünde bulunan Avustur - " 

F asta bir yangın 

sını aşıkına öldürtmüş! 
başı Ağaçların arasında bulunan 

koparılmış ceset .. balta ile 
Bartmda Yukarı Şeyhler köyün

de, feci bir cinayet meydana çıka. 

rılmıştır. 

Arıtın Yukarı Şeyhler köyün
den Bayram oğlu 30 yatlarında Ali 
ayni köyden 21 yaşlarında Hasan 
oğlu Satı, ~u yıl beraber çiftçilik 
yapmak üzere uyuşmu,lar, ortak • 
)aşa çalışmaktadırlar. Bu çalışma 
ortaklığı, Satı ile Alinin karısı 
Hanife arasında da münasebete 
yol açmıştır. Her ikisi de Aliden 
gizli sevişmeğe başlamışlardır. 
Satı bekardır. Fakat ailesi kendi
sini evlendirmek istedikçe Hanife 
her defasında işi bozmuş, Satım ev 
lenmesine mani olmuttur. Maksa
dı Satı ile evlenmektir. Fakat, ko
cası Ali, ortada koca bir engel -
dir. Bu engeli yok etmek lazım -

dır. 

İşte bu düşünce ile iki sevdalı 
Alinin ~ücudünü izaleye karar ver. 
mişlerdir. ldam kararından haber
siz olan zavallı Aliye, cinayetin 

vuku bulduğu 4 temmuz ;ünü, Sa
tı, ormandan mantar toplamayı 
teklif etmiş ve beraber, köye bir 
saat mesafedeki Sarıyer deresi di
ye anılan mevkideki ormana git -
mişlerdir. Satı baltasını da bera • 

her almıştır. 

Ormana varınca mantar aramış
lar v.e bulmu9lardır. Üstüste yıkıl
mış iki ağacın arasındaki boılukta 
güzel mantarlar bitmittir. Bunu 
gören Ali, kütüğün üzerinden 
doğru eğilerek mantarları topla -
mağa başladığı 11rada, arkasın -

da fırsat bekli yen Satı, elindeki 
baltayı bütün kuvvetiyle Alinin 
ensesine indirmiş ve bu darbe za
vallının kafasını gırtlağına kadar 
kesmiştir. Ceset bulunduğu za
man, kafa, yalnız küçük bir deri 
parçasiyle vücuda ekli bulunuyor-

du. 

Satı, cinayeti yaptıktan sonra 

köyüne kaçmıştır. 

Cinayetin işlendiğinden bir gün 
sonra, civar köylerden birinin a • 
halisinden Halil ormana hayvan· 
)arını otlatmağa gitmiş ve kütük 
üzerinde kafası kesilmiş bir ceset 
görünce donup kalmıştır. Halil 

korku ve dehşetten cesedin yanına 
yaklaşamamı§, ak§am da olduğun
dan ertesi gün haber vermek kara
riyle köyüne dönmüştür. Fakat 
o gece müthiş yağmur yağmış, sel
ler olmuş, dereler taştığı için, Ha· 
lil, gidip vakayı haber vereme -

miştir. Birkaç gün sonra yola çık
mış ve cesedi gördüğü yere de uğ -
ramıştır. Fakat, ceset orada yok. 
tu; yalnız yerde sürüklenme izleri 

vardır. Halil, bu izleri takip et
miş ve cesedin ağaç dallariyle ka
panmış bir hendeğe götürüldüğü -
nü görmüş, hemen köye gidip ha· 
her vermiştir. Köylüler ve ihtiyar 
heyeti cinayet yerine gelmişler ve 

cesedi hendekte bulmuşlardır. Ka-

bağladığı ipi bu çataJla eline ta • 
karak, cesedi ilerideki hendeğe 
sürüklemiş, üzerini ağaç daJlariy
le örtmüştür. Bundan sonra Ali • 
nin kafasını kestiği kütüğün kanlı 
kısımlarını yontmuş, toprakta pıh· 
tılaşan kan)a:,..ı çalı, çırpı ile ka • 
pnlmıştır. 

Cinayet, ihtiyar heyeti tarafın
dan müddeiumumiliğe haber veri
lince, müddeiumumi muavini Sa

im Bev beraberine hükumet tabibi 
Ali Beyi alarak vaka yerine git • 
miş ve tahkikata el koymu§tur . 

Alinin karısı ile münasebeti §8.• 
yi olan Satının ilk defa jandarma 

tarafından ifadesi ahnmı§, bu ifa· 
de şüpheyi calip görülmüştür. Fa
kat elde batka bir delil olmadığı 

için müdeiumumi muavini Saim 
Bey tahkikatı başka noktaya çe -
virmiş, katilin baltasını getirterek 
üzerinde tetkikat yapmıştır. 

Baltanın yüzündeki iki milimek 
relik bir kırık, Saim Beyin naza· 
rı dikatini celbetmiştir. Filvaki, 

kanlı kütüğün yontulan kııımların. 
da, · çatalın kesildiği yerde halt~· 
mn yüzündeki bu küçük kertiğin 

izleri çok ayan olarak görülmek. 
tedir. İ§te bu küçük delil, maz .. 

nun Satının hakiki katil olduğunda 
§Üphe bırakmamıştır. 

Satı ve Alinin karısı Henife der 
hal yakalanarak merkeze getiril •· 
mişler ve tevkif olunmu§lardır. 

Katil cinayetini inkara mecal hu

lamamııtır. yalnız, tevile çaht· 
maktadır. 

Safrada konser 
ve konferans 

Bafra, (Hususi) - Evelki aı< .. 

şam Halkevinde kaymakam Halil 

Mümtaz Bey tarafından Tü.rk ta • 

rihi hakkında bir konferanı ve mıa 

siki mualliıp mektebi mezunlann· 

dan Muallim Zeki Bey tarafmdan 
bir konser verilmittir. 

Evin tertip ettiği bu muntazam 

toplantılardan halk çok istifade 
etmektedir. 

14 yaşında bir çocuk 
arkadaşını öldürdü 

~lltı •ter}'·:~ o unan para yanın istiklaline ve hudutlarının dan bildirildiğine göre bir trak -
:'lilfJtı 19

13 
ın ır. Bu p:ua Al • törden çıkan yangın çabuk büyü -

~·"1 ti l>"'r• te ordularına har • emniyetine kartı yapılan bu pro -.:·Pet h.l .... v.nın .. d l paganda taarruzundan dolayı bü- müştür. 
~ _,.,~edir yuz e a tmı'ı ,, .,ıt~!tr• · O zaman Almanla- yük bir infial vardır. Yangının sebep olmuğu zarar he 

-~t ~ d.~ha pek çok oldu. Kabine derhal Almanyaya karşı nüz tahmin edilemiyor. 10 bin hek-

tilin, iki, üç gün sonra cesedi giz
lemeği düşündüğü muhakkaktır . 

Tahkikattan anlaşıldığına göre, 
katil ikinci defa geli,inde, balta -
ıiyle bir çata) kesmiş ve cesede 

Eskişehire merbut molla oğlu 

köyünde küçük yaşta bir çocuk 

feci bir cinayet işliyerek kendisin· 

den biraz büyük bir arkada.tını öl· 

dürmüştür. Cinayeti işliyen ço • 

cuk henüz 14 yaşındadır ve İımi de 

Adildir. Cinayetin kurbanı iıe 
gene ayni köyden 17 yaşında Meh

mettir. lki çocuk arasında yirmi 

beş kuruşluk bir çakı yüzünden 

kavga çıkını§, bir aralık Adil elin 

deki çakıyı arkadaşının kalbine 

saplamıştır. Mehmet aldığı ya • 

ranın tesiriyle derhal ölmüttür. 

Çocuk kati) yaka)anmıpır. Tahki· 
kat yapılmaktadır. ' . .. 

lfun bir askere harco- protesto çekmif!tir. tar arazideki mahsul yanmıştır • 



Kılıçla Ognıyan Hanımlar ...................................................................... 

n arada Eskrim- Kılıç 
oyunu dersı 

Saadet H. , Eskrimin tadını tatınca 
bırakılamıyacağını söylüyor 

10 - VAKiT 23 Temmuz 

Can çekişen konferans 
Çok büyük değişiklik olmazsa 

konferans defnediliyor . 
Londra, 22 (A.A.) - Konfe -

ransın tasfiye devrinde bulunuyo • 
ruz Hazırlıksız toplanan ve zıt 

menfaatlerin çarpışmasiyle pek ça 
buk istikametini kaybeden bu ağır 

makanizme yavaş yavaş can çe -
kişerek gözlerini bütün bütün yu· 

macaktı~. Bütün bütün, buna her
kes henüz kanaat getirmemiştir. 

Birkaç gün geçtikten sonra Cenev· 
ı·ede ' hatta Washingtonda tekrar 
içtimaa davet edileceği kehanetini 
gösterenler eksik değildir. Fakat 

bu ilk celselerin verdiği menfi ne· 
ticeler kar§ısında ikinci ve hatta 

ucuncü konferanslardan fayda 
bekl~mek için pek geniş bir nik -

binlik lazımdır. Bu :sebeple umu· 

geliyor. Konferans reisi 27 tem • 
muzda toplanan heyeti umumiye 
için bütün heyetlerin azami 25 lem 
muza kadar mesaisini bitirmesini 
ve raporlarım tevdi etmesini iste
di. Şimdi her taraf faaliyet için
dedir. Raporlar kısmen hazır, 

kısmen hazırlanmak üzere. Bun • 
lara bir göz atmak konferansın 
12 hazirandanberi r.asıİ havanda 
su döğdüğünü göstermek itibarile 
şayanı ibrclir. 

işte en mühimlerinden biri o • 
lan bir numaralı ticari siyaset 
komisyonu raporu. Bu komisyon 
yaptığı müteaddit içtimalarda bil
hassa şu iki mühim meselenin mü
zakeresiyle iştigal etmiştir: 

nin her madde hakkında. -~
1 

laklıkla kendini göstere~e bO 
b··tı.ıfl Iecektir. Maamafih u hh 

zakerelcrin heyeti rnur1' ·rl~ 
üzerinde manevi büyük ıesı 
muştur. ·~ 

·ıı I' 
Evvela bütün mille~lc~~ti 

di mesaili hususundakı '· ,-ı 
temayülleri meydana çı~~t 
kes bu umumi himayecılı d•ı 
de kendi siyasetinin ne ~·S• 
ru olduğunu anlamıştır. d' 
muhtelif mesail hakkında . 11 

h .. "k 'kt t ·11·rtıletı nın en uyu ı ısa a fJ~ 
··da f ından dermeyen ve rnu 1 

len nazariyeler konferans fld 
nun, maalesef her vakit V' 

\ mi cihan vaziyetinde pek büyük 

değişiklikler olmadıkça konferansı 
burada defnettiğimizi farzedebili • 

riz. Tasfiyenin bu ağırlığı muhte

lif komisyonların, tali komisyon 
raporlarını beklemesinden ileri 

A - Eşya mübadelatındaki 
tahdidatın ihdası veya tahdidi, 
ecnebi dövçizlerindc serbesti. 

B - Gümrük tarife siyaseti ve 
en ziyade mazharı müsaade millet 
usulü. 

Malumat alındığı zaman n.etice· 

d k . k" b" ·1· kiir• e va ıt va ıt ır ı ım ·~~ 

l. . . . Ek rni dı ıne getırmıştı. ono 
ne Virije, Gold standart, rİ: 

l\e.ı lasyon, Deflasyon J1 

konferans müzakeratınııı 
. e' ·hakim olmuş ve binnetıc 

tine sebebiyet vermiştir. 

- . 
Ankarada üblm oynıyan 'tklH. - Saadet H. 'Ve eakrlm deni alan cllter gençler 

Ankara, 22 .(Hususi) - Fran· I yardımiyle başladım.. Bu sekiz 
sada, Rusyada, ltalyada ve he- ay zarfında vücutça çok fayd~ 
le Almanyada son derece hararet gördüm.. Arkadaşlarım da aynı 
bulan bir spor vardır: Eskrim .• Bu istifadeyi görmüşlerdir. 
sporun Türkiyede de tamimi için "- Bundan evel başka sporla-
çalışılmaktadır. lstanbulda bir ra iştirak ettiniz mi?. 
şube halinde faaliyette bulunan bu "-Hayır.. Başka spora gir • 
klübün en faal ocağı Ankarada medim. Çok hevesim vardı. Ve 
bulunmaktadır. Evkaf apartıma • hevesimi de bu eskrim tam mana· 
nının alt katında hususi bir salonu siyle tatmin ediyor .• 
işgal eden eskrim klübünün otuz Saadet Hanım bu sırada: 
faal, bir hayli de fahri azası var- "- Fakat Beyefendi, dedi, ka-
dır. dının spora girmesini iyi bulmı • 

Türkiye federasyonunun hima· yanlar da vardır. Aramızda bu 
yesine mazhar olan eskrimcilerin kanaati taşıyanlar olmasa öyle 
başında elyevm Hariciye Vekale - zannediyorum ki: Şimdiki halde 
tinde muavin konsolos Rıdvan Sa- sporlara erkekten fazla kadın iş -
fa Bey bulunmaktadır. -Klüp bi- tirak edecektir. 
nasında sporcuları gördük. Baş· "- Sizin bu spora girmenizi de 
tan aşağı beyazlara bürünmüş-. tankitle karşılıyanlar oldu mu?. 
ler, spor elbiseleriyle ve elleıinde "- tik zamanlarda, mutaassıp 
kıh~arla sahnede... Salon kala • ruhlu komşulardan: 
halik bir halk kütlesi ve fahri aza- "- A ... Bu da ne demek? .. Ka-
Iarla. dolu... Rıdvan Safa Bey dın kılıç oynar mı hiç!... 
spora mahsus elbisesiyle sporcula- Diyenl~r oldu. Nihayet bu gibi 
rın baıında.. Klüp azalarının spo- tenkitlerin önünü almak için laf 
ra kar§ı alakalarını sahneye ilk ha- dinlememek kafi geliyor.. Hazır 
laş ispata kafi idi... sırası gelmişken spora meraklı kız 

Her azanın 10 dakika ders al- arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. 
mak hakkı vardır. Dersten son - Eğer eskrime girmek isterlerse 
ra azalaryekdiğerleriylemubareze vazgeçmesinler; muvaffak olurlar. 

yapzyorlar.. Bilhassa şurasını yaz.. A. Cemalettin 
madan geçemiyorum: Avrupada 
futbola giren hanımlar olduğunu 
gazetelerde okuyanlar da bu ha -
berlere hayret edenler bulunuyor: 

Alman bankaları 
konsorsiyomu 

"-Kadın top oynıyabilir mi? Berlin, 22 (A.A.) - Deutsche 
Diyorlar. Halbuki bizde de bank Diskonto Gasellscaf'ın ida -

kuvvetli bazulariyle kılıca sarılan reıi altında 13 bankadan mürek • 
erkeklerle göğüs göğüse kılıçlaşan 'kep ibir konsorsiyom vücude ge· 
hanımlar vardır: Saadet, Sabiha tirilmiştir. Bu ikonsorsiyon Rusla .. 

ı H 1 rın Alman sanayiine yapmıc. ol-ve smet anım ar... ~ 

Klüpten çıkarken biraz cvel dukları siparişler için lazım olan 

k k k d · 1 ·· takriben elli milyon rayiı:.markhk sahnede bir er e ar a aşıy e go • :r 

ğüs göğüse kılıçlaşan Saadet Ha - krediyi almıştır. 
nrma rastladım, ıkendisiyle görüş Geçen sene dört konsorsiyon 
t .. vücude getirilmiş ve bunlar 320 um. . 

"-Bu spora neden merak etti· 
1 
~~iyon rayişmarklık kredi açmış 

ııiz; ne foyda buluyorsunuz?.. 1 ıdz. 
I,eôlm. Sıı.adet Ht..~~m Lfrar 

düştmdükten sonra cevap verdi: 
"- Eskrim öyle zarif bir spor 

ki: insan bir defa zevkini tattık -

Ven;zelos suikastçıları 
AT1NA, 22 (A. A.) - Gazete

ler:n bildirdiklerine göre M. Ve -
tan sonra imkanı yok bırakamıyor. nizelosa karşı suikasttan maznun 
İnsanın hem vücudü hem dımağı olan, birisi yüksek rütbeli iki za· 
çalışıyor.. Eskrime sekiz ay evel bit hal,kmda tevkif müzekkeresi 
klübümüzün reisi Rıdvan Beyin kcsilmi~tir. 

Sağlık ordusunun • 
yenı 

unsurları hakkında 
Asher, sivil Türk sağlık ordu -

suna bu sene yetmiş kadar seçme 
genç daha iltihak etti. Bu gençler 
de tıpkı meslektaş ağabeyleri, ha -
baları gibi gençliklerinin en sıcak 
zamanlarını tam altı sene ıstırap 
ve elemin sesini dinlemekle ge· 
çirdiler. Bundan sonra ellerine al
dıkları hekim beratı ile bu sesi 
daha salahiyetle dinliyecek, mem· 
leketin en uzak köşelerinde Türk 
sağlığı ve Türk varlığının bekçili

o aziz yurtta yapacağın işlerle in· 
kılaba ve memlekete en büyük 
hizmeti yapacak, Türk sağlık or
dusunun layemutları arasında yer 
alacaksın!. Gittiğin o uzak ve 

karlı yerlerde bu memleket ve bu 

Yatan uğrunda kimi düşman kur

l}uniyle, kimi tifo salgıniyl~ çır -

pm~arak can vermiş nice aziz ağa· 
beylerinin yaptığını hatırla; dö -
nüp arkana bakma; kafanda ve 

ma; seni yetiştiren bu rıı 
senin bu işini de takdir ede~ 
milleti nankör değildir· 

d . . d re yer e terazın vıc an, · 

b·ı · ··ık·· T'" k ·ııet "e ı gı, u un ur mı 

hının yükselişi olsun! j\b ~1 
fe varmak için çalışırkeJ1.1~ 
ru yolundan şaşırtmak istıi 
fi ruhların seslerine kul1'\ 
sana uzanacak alkol kade .

1 

ğini yapacaklardır. Altı senelik gönlünde meslek ve iş sevgisi ha -
yorucu tahsil hayatının binbir he
yacanı içerisinde bugünü bekli -
yen genç meslektaş; gözün aydın, 

1' h 
seni can evinden avlarn8 ~• 

sıır 
ğıracakları kumar masa 

kim olsun; oralarda nabız tuta • 

rak, ıstırap dinlerken bir inkılap 

cezviti oldug"'unu hatırından çı - · · · 'b" · ııı; işlerin düzgün olsun! Şimdiye ka- - ımışsın gı ı sem sars . 6 

laşma !. iş sevgisi, vazife t 
• e 

okuma aşkı, tıpkı T ıhı)' 

d h b d · · · ·· .. karma! O halka salgını koruma ... · k ·· lerıl1 ar asta aşın a senın ıçın oz yu· yatagına gırer en goz •t-' 
· · b.. .. h A usullerini öğretecek, ona hekim "' reğın~ çarptıran, ulun e ramı i§inden sonra okuduğun iJ-

h.. I · · t h · d hoca şefkat ve necabetini arttıracak an· et• ocre erını a sıs e en n var yıfalarının harfleri tec 
idi. O tam altı sene seni takip cak sensin; sen onun ıstırabım . .. .. ciiiı 

b. l sın; gece ruyana guıı etti. Her gün başının ır te i da - dindirdiğin gü"n inkılap ve Cümhu. ıf 
ha ag"'ararak her .gün çehresinde ve şefkatından hisse alrtı ,; riyet Türkiyesi namına en büyük ıe 

l . "'t h . ehre bir buruıı.ukluk belirerek senin için re erın mu e essım Ç be 
~ işi yaptığını vicdanına söyliyebi -

üzüldü,· o da seninle beraber bu- tahteşşüurunda vicdanı". ,f lirsin. Dünya üzerinde öz yurtla- r 
günü bekledi, yalnız o mu ya? saf sesi yer etsin; bil 1'1,.,,.t 

rımızdan binlerce mil mesafelere ,.r 
Bütün memleket senin olup yetiş- kazanır ve yükselir. fıJd ,,, 
meni bekledi. Hocan bir bahçı • giden ve oralarda memleketleri . e 

. . 1 mu··atemleke ancak kafanın kudretıtl ,f van.dı·, o senin yetişmen için ne ıçın servet top ıyan ıe 
· · d be~ lazımsa yaptı, seni tırtıldan, bö· hekiminin oynadığı rolü göz önü· renın metanetın en 1, 

B l k t . T·· k ... ~,r J cekten korudu. Bugün olgun hal· ne getir. iz kendi meme eti - emız ur çocugu; ··1'~'9" 
de seni memlekete teılim ederken mizdeyiz; bu memleketin evladı kızgın güneşli ovanın hıJ d' ~ 
duyduğu zevkin had ve hududu ol- bin bir ?stırap içerisinde vergisini kin\i biliyor musun al111" dJI'~ 
madığını biliyor musun?.. verdi, bizleri yetiştird; şmdi o • yan istikbal güneşi ne J<ı. ~~ 

Aziz genç; vazifen şimdi baş· nun imdadına koşacağız; binaen- vetli ve feyizlidir; sakııı'fl"I 
d ge lıyor ! Seni yetiştiren .. ~~~~~ket aleyh tnliin ve işin gösterdiği he- şey o parlaklığa per ~ f( 

sana nabzını uzatmış, gogsunu aç. defe giderken maneviyatını sars - Fahreddır'I 
mış. Parmağına dokunan nabzın f 
tevettürü, kulağına gelen göğsün 1 ı:.J' l T) • J _ J Jt 
hışı~tısı biliyor musun? Ne kadar 1 rıatıra ar ve v esıKat" 
denn manalarla doludur. Sen hu bt 
nabzı iyi kavra, bu göğsü can ku-! Harp kabinelerinin isticva. ·11 ~ 
1 ... 1 d · 1 · t ' ıı r1f11 1ıt• agın a ın ersen ış .e 0 zaman sa- Bu eser, mütarekeden sonra, umumi harp mes u e te" 
adete erişir, yolunda hedefine eri. vanı alideki isticvaplarmı, resmi vesikaları ihtiva etrrıeJa 
şirsin. Harp kabinelerinin isticvabı~1• ~~ Bu nabzı tutmak, bu göğsü cll" ~.,. 

Bütün harp senelerinin ve mütareke yıllarının en 11~11 
dinlemek için memleket seni bel- balarını, bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyac 
ki sıcak ve ağaçsız şehirlere, karlı 600 sayıfalık kitap bir lira 
dağlarla sarılmış köylere çağıra- Dağıtma yeri VAKiT matbaası 
caktır. Meyus olma; bil ki sen ••••••ılııİİimml.Iİİııll•mmİll•lllllB•••-....-



Vekaletinden : 
~ 1~17/1933 tarihinde kapalı zarf uıuliyle icra edilen münaka
te ~hcesindc talip zuhur etmediğinden Şarzı, Sultanmelik, llıç 
ib ı~ ebanmadeni Köprüleri inşaatı müzayede ve münakasa ve 
lak~ at. kanununun 18 inci maddesinin C. fıkrası mucibince pazar· 
IS ~eıbale. edilecektir. Pazarlık 25 Temmuz 1933 salı günü saat 

T N.afıa • V ekiletinde yapılacaktır. 
rın h alı~lerın yevmi mezl<ürda 12100 lirahk teminat mektupla· 

~ınılen müracaat etmeleri ilan olunur. (33 7 l) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
liudutve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden : 
lb ~sl~nbul Limanı Bakteriyoloji Laboratuvarı için sahil sıhhiye 
21 '; czı .bi_nasının yukarı katında yaptırılacak dairenin kapa la 
k r. Usula ıle ~9 - Temmuz - 933 cumartesi günü •aat 14 de mer. 
li '~1~iıdc müteşekkil komisyonda münakasası yapılacağından ta
\': ~ın. tartname ve planlarını görmek üzere Ankara'da Hudut 
"t abıller Sıhhat Umum Müdürlüğü ayniyet muhasipliiine ve 

1 atıbul'da mezkur merkez Levazım Memurluğuna müracaat-
~ (3094) 

lstanbul Limanı 
Merkezi 

Sahil Sıhhiye 
Baştababetinden : 

~ Mc~kezimiz için 1500 ili 2500 teneke benzin ile varil içinde 
~·· ton gazoil ve ayrıca 220 teneke gazoil kapalı zarf usulile 

1 Ubayaa edilecektir. Münakasa 3 - Aiustos · 933 perşembe günü 
~at 14 de Gılata'da Kara Mustafapaşa sokağında Istanbul Li
li ~nı. Sahil Sıhhiye Merkezindeki Komisyonda yapılacağından ta• 
b~ı ttın şartnamelerini görmek üzere Ankara' da Hudut ve Sa· 
dı er Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat Mubas:pliği ile lıtanbul'
k' llleıkur merkez Levazım memurluğuna müracaatları ve mllrıa· 
r'~a günü ıaat 14 den evvel teklıf mektuplarının komisyona ge-
ıtılnı . . • (3175) ~ ılan olunur. 

Akşehir Ortamektebi 
• 

Müdürlüğünden : 
·~!· - Aktehir Oıtamektebinin (347) lira (35) kuruştan ibaret 
933 • ratı, (945 .ıra t45) kuruştan ıbaret su tesisata 8 - Temmuz -

1 • tarıhınden ıtıbr !n yırmi g:in müddetle alent mllnakasa ıu· 
etıyJe .. p · ·t k · .. ·· k k rOJ•, keşı evra ı şutnameerıne gore,, muna asaya 
0tıulrnuştur . 

li •1
2 

- ra:ip:er istenilen malumatı mektep idaresinden alabi-
r Ct. 

llG.) - Taliplerin ihale günü olan 30 · Temmuz - 933 pa:ıar gü: 

1111 ~a~t .~~5) te Al<şe'1ir Maliyesinde toplanacak olan komisyo· 
Ilı k "1ılıgın e mu'Jakkat teminat akçaları veya muteber baolra 
it t tubn ıle ve ehlıyetı fenniye vesikalarını hamilen müracaat· 
~· ~200 ......___ 

Gaziantep Cumhuriyet Müddeiu
mumiliğinden : 

al 1 - Gaziantep hapishanesinin Mayıs 1934 gaycıs . ne kadar 
tt&.rt l ıenelik ekmek ihtiyacı '.LO/Temmuz/1933 tarıhioden itiba

rı kapalı zarf usulile münakasaya konmuıtur. 
i.. 2 - ihale 9/ Ağus ' os/933 tarihine müsadif çarşamba günü 
'ra ' 0·unacaktır. 

ttı' 3 - Talıp'erin 17, 10 bin raddelerindeki bedeli mubam
iııı~'tıin. 0

o. 7,5 nisbetin de pey ak~elerile_ .• ve ~sul~ da.:resiode 
ı.. edılmış teklifnamelerıle ruüddeıumumılıt< daıresıoe muracaat· 
~tı, 

ttJ 
4 - iuhat almak isteyenlerin şeraitnamelerini g6rmek is 

dej'bltrin mahalli müddeiumumiliği vasıtasıla G. Antep müd-
llıtıurniJi~ i nden b ır sutt t nin talc!p ol unması ilin oluuur. (3466) 

liarp Maliilleri ile Şehit yetimlerine 
dağıtılacak ikramiye paraları 

hakkında ilan: 

M. M. V ekiletinden: 
ht· 

1 
- 1485 numaralı kanuna tevfikan Harp malullerile şehit 1

'tllerin · ı k 'k · d h' t' 1 · 't aı," e verı ece ı ramıye parasın an .şe ıt ye ım erıoe aı 

~it kıılllınm 21 - Haziran· 933 tarihine tesbit edilen 38997 şe· 
Yttiınlcrine dağıttırılmasına baılanmıştır. 
2 

-ıilttı - Bundan başka 930, 931, 932 senelerinde ikramiyesini 
tıi,b ':an 6332 şehit yetimlerine de o senelerde emsaline verilen 

' te i'-r · ·ı kt" ~ amıyc verı ece ır. 
3 

d~ıı İt - Bu ikramiyelere ait havalelef Ziraat Bankası tarafın-
• •p eden mahallere gönderilecektir. 

b.'111~ 11 - 22 • Haziran - 933 tarihinden sonra ikramiye talebinde 

' ~n fe.hit yetimlerinin hakları 934 senesinde yapılacak tev· 
S •erılccektir. 

~"I> ~ Mal61lere ait ikramiye paraları tefıir karar1Da g6re 
'ttiYtt •lfılleri teıbit edildikten ıonra iki ay zarfında •erilecek 

\'e ayrıca gazetelerle ilin olunacaktır. (3130) (2910) 

1 Askerf Fabrıkalar lllnları 1 
Oksijen tesisatı satın alacağız: 
Umum müdürlük müessesetına 

muktazi oksijen iıtihsal etmek ü -
zere Kırıkkalede bir tesisat yaptı· 
rılacaktır. Bu tesiıatı aşağıda ya· 
zılı teraiti haiz olmak üzere ida -
remize ıatmağa talip olanların tek 
liflerini nihayet 31 - 8 - 933 ta
rihine kadar Ankarada Askeri 
Fabrikalar aatın alma komisyonu
na göndermeleri. 

Oksijen istihsaline mahsus tesi
satın §artnameai: 

1 - İstihsal kudreti: "saatte 4 
metre mikabı,, 

2 - Oksijen safiyyeti:"% 99,5,, 

3 - Beher metre mikabı oksi -
jenin masarifi istihsaliyesi: 45 
kurufu geçmiyecektir. İstihsal 
tarzı havadan oksijeni tecrit tar
zıdır. "Luft terennunğs verfahren,, 

4 - T esiıat atideki kısımları 
ihtiva edecektir. 

A - Asit karbonikten tasfiye 
tertibatı. 

B-Yükıek tazyikli hava kom
preuörü. 

C - Kurutma tertibatı. 
D - Temyi·. ve tefrik cihazı. 

"Si atem serbesttir.,, 
F - Oksijen ve azotun safiyyet 

derecesini tayine mahsus ci~az. 

H - Gaz ıaati. 
K - Balon gazometre. 
S- imli. tertibatı "Ayni zaman 

da iki §İte dolduracaktır.,, 
T - Makine kayıtları ve bilu

mum teferruat teklifte bildirile -
cektir. 

Tesisat elektrik motöriyle itle -
tileceğinden lazım olan elektrik 
motörleri de birlikte teklif oluna· 
caktır. 

S - Baladaki tertibatın mon
tanjı ve itletmesi müteahhide ait -
tir. 

6 - Tertibatın kurulacağı yer 
umum müdürlükçe Kırıkkalede 

gösterilecektir. 

7 - Tekmil tesisat bir ay zar -
fında monte edilecektir. 

8 - Mukavelenin akdi tarihin· 
den itibaren bina ve montaj reıim
lerinin bir ay zarfında umum mü· 
dürlüğe verilmesi lazımdır. 

(6229) (3478) . :; . 
400 ton döküm koku takasa tabı 

d~ğiJdir. Yerli veya ecnebi malı o
labilir. Yerli malı olduğu takdirde 
teıvi::i S:3.nayi kanunundan istifa· 
de edecektir. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: · 
PangaJtı ve Beyazıt satış depolarında l<eşifnaıne leri mucibince 

pazarlıkla yaptırılacak bölmeleri ile vitrin, raf ve bankoların 
imaline talip olanların pazarlığa iştirak etmek i? zere "'o 7,5,. 
teminatlarını hamilen 2417/1933 pazartesi günü saat 13 te Gala
tada Alım, Satım Komisyonuna müracaatları. (3451) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

·······················································-· 
~ 3. K. O. i . . . . . s . 
: dtınalma l\omi:.yonu ildnlan· i . . . ··-····················································· 

M. M. V. SA. AL KOM. dan: 
Yerli fabrikaalr mamulatından 

40,000 adet kilim kapalı zarfla 
münakasaya konmuıtur. lhalesi 

29 temmuz 933 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat 15 te yapıla· 
caktır. Taliplerin şartname ve 
nümuneıini görmek üzere her gün 

Ankarada M. M. V. SA. AL. 
KOM. nuna müracatları ve müna

kasaya iştirak edeceklerin o gün 

ve saatinden evvel teklif ve temi

nat mektuplarını makbuz mukabi
linde mezkur komisyon riyasetine 

tevdi eylemeleri. (3141) 
(3005) 

İstanbul Ticaret müdüriyetin • 
den: 

Rehin üzerine ödünç para ve • 
renler hakkındaki nizamnameye 
tevfikan maaş cüzdanı üzerine Ö· 

dünç para vermek suretiyle icrayı 
san'at etmek üzere kendisine me
zuniyet verilmiş olan 1stanbulda 
V ezneciler<le Kemeraltmda 66 
numaralı yazıhaneyi kanuni ika -
metgah ittihaz etmiş olan Türk 
teb'asından 1878 doğumlu Elaziz .. 
li Mustafa Hamdi Bey bu kere mü
racaatla yazıhanesini kapattığı -
nı beyan ile teminatının iadesini 
istediğinden yukarıda yazılı mu • 
ameleden dolayı kendisiyle her ne 
suretle olursa olsun alakası ve ili· 
şiklikleri olanların haklarım ara -
mak üzere birer hafta fasıla ile 
yapılmakta olan üç ilandan itiba· 
ren üç ay zarfında evrakı müspite
leriyle mumaileyhe ve yahut daire
mize müracaatları ve bu müddet 
bittikten sonra mevcut teminat ak 
çesinin iadesi cihetine gidileceği 
ve artık bu baptaki talep ve müra-

lki yüz bin kilo bulgur kapalı racaatların mesmu olmıyacağı ma-
zarf uauliyle münakasaya konul- lum olmak üzere keyfiyet nizam
mu,tur. ihalesi 15 ağustos 933 sa- namenin 15 inci maddesine tevki-
h günü saat on dörttedir. Şartna· _k_a_n_i_la_ .. n_ o_lu_n_u_r_._(_5_3_1_4_) ___ _ 

mesini görmek üzere İstanbul Fın- 1st. Ticaret müdürlüğünden : 
dıklıda Üçüncü Kolordu Satın Al· Rehin üzerine ödünç para ve • 

l renler hakkındaki nizamnameye ma Koml.syonuna müracaat arı ve k 
tevfi an maaş cüzdanı mukabilin-

ihale günü de vakti muayyende de ödünç para vermek suretiyle 
teklif ve teminat mektuplarının icrayı san' at etmek için kendisine 
makbuz mukabilinde Ankara Mer. mezun~yet verilmiş olan 1stanbul-

da Veznecilerde 80 numaralı yazı
kez Kumandanlığı ıatın alma ko- haneyi kanuni ikametgah ittihaz 
mizyonu riyaıetine vermeleri. etmiş olan Türkiye tabiiyetinde 97 

(3201) (3527) tevellütlü ve İstanbullu Süleyman 
lziet Bey bu kere müracaatla mu
amelatını tatil ettiğini ve işlerini 
tasfiye edeceğini ve artık ikraz iş
lerile mefgul olnnyacağını beyan 
ederek mevcut teminat akçesinin 
geri verilmesini istediğinden yu -
karıda yazılı muamelattan dolayı 
kendisiyle alakası ve ilişikleri o -
!anların haklarını aramak üzere 
birer hafta fasıla ile yapılmakta 
olan 3 ilandan itibaren 3 ay zarfın 
da evrakı müspitelerile :mumailey· 
he ve yahut dairemize müracaat -
ları ve bu müddet bittikten sonra 
mevcut teminat akçesi kendisine 
iad~ olunacağından artık bu hap -
takı talep ve müracaatların din .. 
lenmiyeceği malum olmak üzere 
keyfiyet nizamnamenin 15 inci 
maddesine tevfikan ilan olunur. 

Altı yüz bin kilo ekmeklik un 
kapalı zarf uıuliyle münakasaya 
konulmu§tur. lhaleıi 19 ağustos 

933 cumarteıi günü saat on dörtte
dir. Şartnameıini görmek üzere 
lstanbul F ındıkhda Üçüncü Kol -
ordu Satın Alma Komisyonuna 
müracaatları, ihale günü de vakti 
muayyeninde teminat ve teklif 
mektuplarını makbuz mukabilinde 
Ankara Merkez Kumandanlığı Sa· 
tın Alma Komisyonu Riyasetine 
vermeleri. (3200) (3526) ·------1· Deniz Yolları işletmesi 

ACErtTALARI : 
Kadıköy · Köprübaşı Tel. 42362 

Sirkeci Mühürdar zade hanı 
Telefon ; 22740 

(5527) 

İstanbul ikinci iflas memurlu • 
ğundan: 

Yukarıd<ıki malzeme kapalı Karadeniz Postası 
zarf sureti!e 21-8-933 tarihin- G J } 

Müflis Samatyada Ağahamamı 
cadd~sinde Hamparsum Zarukyan 

de saat 14 te ihalesi icra edile - Ü cema 
cektir. Taliplerin şartna.me için Vapuru 26. 7 - 933 çarşamba 
h~r tiln öğleden sonra münaka - 18 de Galata rıhtımından kal-

, Efendi hakkındaki tasfiyenin hi
tamına mebni mahkemece iflasın 
kapanmasına karar verilmiş oldu-
ğu ilan olunur. (5760) 

saya girm~k için de o gün teminat kar. (3518\ 
"ve teklif at,, ile müracaatları . • --- ------------• lst. 2 inci iflas memurluğundan: 

(6155), (3474). lakenderiye Postası Müflis Galatada Tünel caddesin 

._,. "' ~ E G E de tabakçı Kleovolos Apostoğlu 
510 ton gazoil takaaa tabi değil- Efendi alacaklılarına kongurdato 

dir. Vapuru 25 • 7 • 933 .salı l l de teklif etmiştir. Bu teklifin müza • 
Y k d k Galata rıbhmından lzmir · Pi· kere · · · 31 7 933 · u arı a i malzeme kapalı 11 ıçın - - pazartesı 

zarf suretiyle 21-8-933 tarihin- re - lskenderiyeye kalkar. günü saat 14 te ikinci iflas daire • 
de saat 14 te ihaleai icra edilecek- (JSt9) sinde hazır bulunmaları ilan olu -
tir. Taliplerin ~ar!name için her 1.------~----•ij nur. (5761 ) 
gün öğleden snnt";ı münakasaya 1st. Asliye mahkemesi 5 inci hu-
girmek için de o gün teminat ve kuk dairesinden: 1933 

Gülcemal vapurunun üzerine dü Al ~eklifat ile rnürac2~tları. l Ah I h ""' 
ıerek hasarzede O an UIS a Va· managı 

( 622~), 3475) puronun sureti hasarını mübeyyin 
llf. llf. llf. süvarisi Azmi Bey taraf mdan tan-

lstanbul matbuat cemiyeti 300 ton döküm koku ahnmıya- zim edilen raporun alınması 25-
caktır. 7- 933 tarihine müaadif salı günü tarafından tertip edilmiştir 

f saat on altıya tayin edilmiş olmak- Her kitapçıda bulunur 
31/ 7 / 933 tarihinde kapalı zar l,.•••••••••••I 

suretiyle ihalesi icra edileceği e- la gemi veya yükiyle alakalı ve 
kazadan zararlı herkes mezkur ra· Oöz Hekimi 

velce ilin edilmit olan yukarıdakı por alınırken mahkemede hazır 
malzemenin mübayaasından sarfı bulunabileceği malum olmak üze- Dr. S. Şükrü 
nazar edildiği alikadaranın ma - re keyfiyet deniz ticareti kanunu - Birinci Sınıf Mutehassı& 

1 lumu olmak üzere ilan olunur. nun 1065 inci maddesine tevfikan Bıı.hı:\li tAnknı a caddesi :'\o. 60 

j (5445) (3477) ilin olunur. ı•----------· 



1_ -YAKIT IJ Temmu• ttss-------------• 
Mülga 
idaresi 
Hey' eti 

Seyrisefain 
Tasfiye 
Reisliğinden : 

2248 No. lı kanun mucibince Seyriıefain M6dilriyeti Umu· 
miyesi 1 - Tem muz • 933 tarihinden itibaren lagv edilmit ve 
"1932., ıenei maliyeıi nihayetine kadar olan alacağı ve vereceği 
hazineye intikal eyJemiıtir. MezkOr idareden alacağı olanların 
alacaklarının hanği ıeneye ait ve ne cihetten olduğunun Ağus· 
tos - 933 sonuna kadar pullu bir beyanname ile Hey'ete bildir· 
meleri. (3517) 

Şehit Yetim ve Harp Malüllerine 
Dağıblacak ikramiyeler Hakkında 

M. M. Vekiletinden: 
1 - 933 senesinde yapılacak ikramiye tevziatında ıebit ye· 

timlerine isabet eden ikramiye miktarı 11 liradır. 
2 - Bundan baıka 930, 9 H, 932 senelerine ait ikramiye

lerini alamayan ıebit yetimlerine ayr1ca 930 için 1,100 ve 931 
için 1 :l,28 ve 932 için 19, 10 kurut verilecektir. 

3 - Buna ait havaleler Ziraat Bankaıınca mahallerine yol· 
Janmııbr. 

4 - Şehit yetimlerinin paralannı almak üzere kayıtlı olduk· 
ları Askerlik Şubelerine mOracaatları. 

5 - Harp malDllerine ait ikramiyelerin evvelki ilAn veçbile 
iki ay zarfında dağıtılabilmeıi için talep olunan cetvellerin 
15 ·Ağustos- 933 te Vekllette bulunmak Dzere Posta verilmesi 
llbumu askerlik ıubelerine yazılm11br. 

6 - Bu tarihten sonra gelecek cetvellerde yazıh istikak 
ıabiplerin paraları 934 senesinde verilecektir. Harp maltilterinin 
Yakit geçirmiyerek mensup olduklArı askerlik 9ubelerine mUra· 
caatlara. (35381 

Usküdar Amerikan Kız Lisesi 
J\lektep cylOIOn 18 inci pazartesi saat 13,30 da açılır. Lise kısmından 

maada mükemmel ticari ve C\. idaresi şubeleri vardır. 
Le., ti talebeler bir aile hayatı yaşarlar. Ahllk ve hüsnübale son derece 
ıh ı ımam edilir. Darülfünun bakaloryasını hazırladığı da bu sene mezun 
olup bakalorya imtihanlanna giren hanımlann muvaffakiyctile sabittir. 
Ucret dört taksitle verilir. Fazla malumat almak için her zaman mektupla 

ve ... gustostan itibaren Salı ve Cuma günleri bizzat mektebe 
---- müracaat edebilirler. Telefon: 60474 (5207) 

Ziraat Vekileti Silo Komisyonundan: 
Denizli, Babkeair, ÇerikJi, Y erk8y, Hacı Şefaatlı, Aktebir 

İltMyonlarında birer buğday amban yapbnlmau kapab zarf uu-
&le 21 gBn mOddetle mllnakauya konmuıtar. Bunlardan Balıke· 
lir'de yapılacak olanın ketif bedeli ı6.300 lira diferleriainld 
15.600 zer liradır. iıtiyenlerin mllnakua evrakını bet lira muka
bilinde Ziraat Veklletiade silo komisyonunun teknik bllroıuadan 
alabilirler. Taliplerin % 7,5 teminatlırile ve mOnakaıa ıartna· 
me.ıi dairftinde 3 ·Ağustos - 933 tarihinde saat ıs de Ziraa' 
Veklletinde silo komisyonuna m8racaatlan illa olunur. (3216) 

dime Vilayeti Encümi Daimisinden: 
Edirne Memleket baatabaneaine lhlm olan ı41 kalem eczayi 

tabbıye açık mOnakasaya çıkanlm11br. 9 • 8 • 933 çartamba gllnll 
saat ıs te VilAyet daimi encllmeninde mDnakaU11 1apılacakbr. 
Taliplerin latanbul ve Ankarada lilte ve praiti ı&-mek Ozere 
Sıhhat MBdUrlOklerine ve Edirnede Daimi Eadlmeae mOracaat
Jarı. M&nakasaya ittirak edeceklerin de teldifaameleri % 7,5 

depozito mektup veya akçelile Edirne Villyet Daimi EncOme• 
nine tevdi eylemeleri. (SS12) 

Satılık· Ev 
Adalar Malmüdürlüfünden : 
BDyOk Adada karanfil mal.ailesinin uki DaıkalOI yeni Ol

tacı 10kaj1nda 52 No. lu iki oda, bir hail, kuyu ve .667 metre 
babieıi vardır. Sahf bedeli pefin almmak tartile kıymeti 633 
lira !S kurut olup 27171933 peqembe aDnD saat on d6rtte Ada-
lar MalmldOrlOğ6nde ıablacakbr. (3490) 

MerzifonAmerikanKızMektebi 
Orta derecede bet senelik Hayat Mektebi 

Leyli &creti: 175 Lira - Nehari lcreti: 20 Lira 
Merzifon Amerikan mektebinden malimat iıteyiaiz 

DOKTOR 

. Hafiz Cemal 
Dahili hutalıldan m6tehuu11 

Dİftnyola N. 111 Telefon: ZZ398 

(5528) 

Netriyat Müdürü: 1. Safa . 
VAKiT Matbauı - lıtanbul 

TC!JQKiVE 

llRAAT 
BANKA51 

.D.AcA 
BiRiKTiREN. 
QA~T .. b0~'2 

UcUIU .. Tmalzllll •• Slr'at 

VAKiT YURDU 
KiTAP KISMI 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

Basılacak -KitilPlannızı •. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi .• 
Makbuzlarınızı •• 
Defterlerinizi .• 
Baskıya Ait Her işinizi .• 

VAKiT YURDU 
Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
istedi~iniz yerden fiyat alabilirsiniz. 
Vakıt Yurdunun Fiyab Heryerden Ucuz ola~ 


