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~ ilaarll Velllll•lz Bir Baza 
Maarif Vekilimize Geçmiş Olsun .. 

Reşit Galip B .. dün büyük VA K 1 T 
bir tehlike atlattı 

Devrilen sandaldan denize düşen Reşit 
Galip Bey baygın bir lıalde kurtarıldı 

na geldikleri bir sırada suların a· 
kıntılı bir noktasında birdenbire 

Yüzme 

Müsabakaları 
Maarif Vekili 

Ret it Galip B. 
dün öğle üzeri 
mühim bir kaza 

tiddetli bir rüzgar gelmit, sandal ------------------~----

geçirmittir. 
Retit Galip 

B. yanında bal .. 
dızı Hf., çocuk· 
ları ve akraba
larından diğer 
iki çocuk bulun 
duğu halde yel
kenli bir sandal 

Retlt Calip Eey ile Modada bir 
-deniz gezintisine çıkmıthr. 

Moda - F enerbahçe açıklan· 

Hitler idaresi 

alabora olmuf, devrilmiıtir. Reıit 
Galip Bey ve sandalda bulunanla
rın hepsi denize dökülmüılerdir. 

Retit Galip Bey, bu ani felaket 
kartısında itidalini kaybetmemİf, 
sandalın bir kenarına tutunarak 
ıuyun yüzünde dunnu!J, sonra de
nize dütenleri birer birer kurtar· 
mağa çalıtmııtır. 

Deniz üstünde bu uğratma epey 
zaman sürmü§, Retit Galip Bey 
nihayet çocukların hepsini kolla .. 

(Ocntmr 8 lnrl saJ ıfada) 

nasıl kalıyor ? 
·············································································· 

Muahede ve gizlisilih 
Almanyayı bağliyan ağır kayıtlerden kurtarmak 

vadinde bulunan HitJer tarafından kapatılan 
gazetelerin casusluğu 

Sporcular dikkat . .......................................... .. 
11 Ağustosta büyük bir 

yüzme müsabakası 
yapıyoruz 

MUsabakamıza girmek i~ln 
hl~ bir kayıt yoktur. Kadın, 

erkek bütUn sporcular 
girebilirler 

(V AKIT) senelerce muntaza .. 
man tertip ettiği yüzme müsaba
kaJarını bu mevsimden itibaren 

lerinin yapılacağı günden bir haf
ta evvel. Bu tarihi mü:ıabakamı
za iştirak edecelder arasında bu .. 
lunacakları tabii olan, ıampiyon 
yüzücülerimizc de sıkı bir antren· 
man ve tecrübe te~kil etmek nok
tasından faydalı olur diişünceıile 
seçmit bulunuyoruz. 

senenin muayyen bir tarihinde ve 
tercihan Türkiye birinciliklerine 
takaddüm eden bir günde tertip 
etmeyi kararlatlırmıthr. 

Müsabakalar Kadıköyünde Mo· 
dada ve mıntaka birinciliklerine 
esas olacak mesafeler iizerinde va 
pılacaktır. Müsabakalarımızı de-

Bu sene yapacağımız müsaba .. 
kanın tarihi 11 ağuıtos cuma gü
nüdür.. Yani Türkiye birincilik• (0M•nmı 8 lıtl'I ıuyıfo•l ı l 

--------~------------------------------~~~--~ Bursa Ha ydutlar.ı 
Karadeniz otelinde toplanmışlar ve 
ilk hamlede 5 otomobil soymuşlar 

Haydutlann :· rel•I Mu•tafa / 

diklerini iddia etmektedirler. 
Samsunda yakalandıkları z~ •· 

man da hepsinin üzerinde 50 lira
dan fazla para bulunmamııtrr. 

Bursa soygunculuğuyla alakadar 
olanların hepsi yakalanmıttır. 
Yalnız bunlarla alakadar olduğu 
anlatılan Hüseyin isminde bir §e

rir aranmaktadır. 

Soyguncuların elebatıaı olan 
Orhanelinin Kemiı köyünden Muı 
tafan!11 burada 929 ıen.esinde bir 
soygu~uluk ~~-yaptığı anlaıılmıı· 
tır./ . 
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Kahramanı Cemiyeti 

Başmakaleden Dcva11; M. Ruzvelt'in Programı 4 ı • k 
~;~;:.a:::~ga::::::a::::g:~ı:i: Amerik;·····ay;g~·~~ ..... yorga- M·ııetlr mı~a t' ı. Düdn k~otlmi~:~ ~ 
salidir ki Sait Beyin yaptığı maddi •• , 1 e er cemıye ini e 1 Op 'f, p .' 
fedakarlıktan kıymetçe daha yük· nına gore uzatıyor yeniden yapı• ls~an~ul, 25 (~.A_.>_ """'.°.,iııd' . 
sektir. Cemıyetı Umumı Katıph8 1 

de:~:~aGba~~!:it~:i::::~~ işin- Milletin beraber hareket etmek ve yormuş T. D. ~· Cem.~yeti uıJ1U~:1) 
kez heyetı bugun saat 

- Fakat yazma. Sait Bey iste - k k k Pariı, 25 (A.A. ) - Temps ıa· f . mÜştere gayeye varma ararl zetesi M. de Jouvonolin bir beya· umumi katip Ruşen Eşre hçt 
mıyor.,, reiıliği altında Dolmaba 

Sözünü tekrar etmeği unutma- natmı neşrediyor. yında toplanmıttır. 
dı. Bununla beraber hen daha o Va~ington, 25 (A.A.) - lktı - ı halde d~ğils~ . de - do~mu~ . .. - Fransanın sabık Roma sefiri 
dakikada duyduğum şeyleri yaz _ sadi kalkınma programım radyo ı kredilerın gıttıkçe azaldıgı goru • demi!tir ki: ' Cemiyetin büro tertibat~ '' 
mağa karar vermittim. Bunu Re- ile millete bildiren ~I. Uooscvclt lüyor. "Dörtler misakını milletler ce.. edilmif, kartılıklar kıl~ ·~ 
ııı"t Gal'ıp Beye de ıo"t.•ledı'm. Ga· clem i~ .. tir k. i : Dahili borçlarla münasebattar . . . . b' hd' l k .. esaı olan anket kelimelerıtııt~ ~ :r ~ mıyetı ıçın ır le ıt o ara gos - ,... ı 

· ı · ' f · 1 d "Bı'rçok •eneler, hükumet yor· olarak doların kıymetten düşmeıi k d ı k Jmaıı zetecı erın vazı esı ya mz şura a , "' termekle haksızlık edilmiştir. ara an yo a çı arı 33 t 

burada gördükleri ıakatlıkları yaz ganına göre ayaklarını uzatmadı. hakkında rcisicümhur bugünkü do Zira, misakın bütün maddeleri dilmit olduğundan 27·7-9 ı'1 
tık J' ııı'mı' z muntazam masrafları !arın , borç yapıldıg- ı zamandaki d b ·· .. t 14 t topl•11 

mak değild ir. Sait Beyin yaptıiı :r milletler cemiyeti muahedeıin en ~em e gunu saa e 
Var"ıdat •ev"ıyesı' ne getirmek oldu. dolardan baoı.ka bir dolar oldug- unu d~ - d d - k )a.,uı J1I fedakarlık gibi güzel hareketlerin ., :r alınmıştır. ogru an ogruya 1 

• iif 
Bunu. yaptık. Herkes iıı güç sahihi söylemiııtir . M. Roosevelt inflas- k ı · b ı 1 takart sahipleri iıtemeıe bile gene efkarı :r :r ere erme af anmaa 
olur ve haklı bir ücret alına, kom- yona ait son yapılan kanunları, Doğru bir ,ey söylemek icap e· . . ./ 

umumiyede duyulmaıı lazımdır.. ı mıtl_ı_r. ______ .-,,,,,/_ . , 
§unun mahsullerini satın alabilir. vaziyeti hafifletmek için alınmış derse, misak millet er cemiyetini 

Çünkü bu hareketlerin emsalinin · b d k ı· F -'I Milletin varisine imtiyaz verilirse, tedbirlerden biri olarak göster - yenı attan yapıyor eme aıım ye•' 
artmaaı ancak bu auretle mümkün d D 1 · k • h rallS3lllll , refah kabil değildir. Bütün tek • mi§tik. Mesai saatleri ve ücretler ır. ört er mıaa mı umumı e -
olabilir. Hiç olmazıa Sait Bey gi- liflerimiz ve kanunlarımız gelışi hakkında anlaşmalar tavşiye eden yetinden ziyade Franıız • İtalyan Ankara sefit1 
bi milli maarifimize büyük servet- güzel planlar değildir, mantıki bir M. Roosevelt bu hususta demiştir 1 münasebeti cephesinde tetkik et • ~ 
ler vakfedeceklerini vaktiyle ga • kül teşkil ediyorlardı. Şahsi gay ki: mek lazımdır. Pariı, ~· 
zetelerle yazdırıp ta sonradan u - retler netice vermedi. - ltçi kullanan herkes gönder- Bu iki memleket pataları altın .-~---- ıuıi) -
nutanlara vaitlerini hatırlatır ki bu Kredimizi sağlam olarak mu - diğim bu anlaşmalar üzerine çarkı ölçüsü esasına bağlı devletlerden 
da memleket hesabına ayrı bir hafaza ettik. Cemahiri müttehide altı ay ıonra değil, ancak şimdi bir blok yaparak, Avrupa ve altın 
fayda sayılabilir. kredisi emin ve geniş olmakta de • döndürecektir. lktısadi kuvvet - ölçüsüne bağlı devletlerin müstem· 

Mehmet Asım vam ediyor. Bu bütün kalkınma lere büyük mikyasta tesir yapabi lekeleri yani, dünyanın üzerinde 

Ağ içinde kelle 

Bunun bir tayyareciye 
ait olduğu sanılıyor 

Roma, 25 (A.A.) - Spozia ba
lıkçıları ağlarının içinde bir baş 
bulmuşlardır. Bu baş Piza civa
rındt'-J düQyP,. sürat rekorunu kırma 
ğa t~te b"ş , ftderken düşüp ve ce
sedi bulunmamış olan tayyareci 
Maddelenaya ait olduğu zannedi • 
liyor. 

Muğlada yol 

l.' arla ve hasat işleri 
arasında faaliyet 

Mtığla, 25 (A.A.) - Halkın 
haıat ve tarla i şleriyle meşgul bu -
lunmaları dolayııiyle vilayet yolla
rında henüz esaslı faaliyete baş 
lanmamış olmakla beraber yolla 
rın bazı kısımlarında çalışılmalar 
vardır. Gecek ile Yenice arasında 
ki dört kilometrenin toprak düzelt
mesi yapılmııtır. 

Fethiye - Kargı arasındaki 
kısımda da çalışma başlamıştır. 
Aydın yolundaki Kayırlı kısmında 
en arızalı kısımlar bitirilmiştir. 

Marmariı - Bozburun arasın
da çalışılmaktadır. 

Masa tenisi 
Vichy, ;ı.5 (A.A.) - Beynelmi

lel Ping Pong müsabakalarının 
tek erkek final maçında 1932-1933 
dünya şampiyonu Barna, 1913 
dünya şampiyonu Szabadosu 
21 / 13, 23 31 , 21 / 10 ile yenmi~tir. 

Büyük uçuşlar 
Milano, 25 (A.A.) - De Bernar 

di dün Berlinden gelerek Milano 
- Moıkova gidip gelme uçuşunu 
bitirdi. 

Fransa ve İtalya 

plaQmm esasıdır. Reisicümhur leceğimizi zannediyorum. Ameri. oldukça yer itgal eden Fransız, 
bugün milli bankadaki depozitin ka milleti tarafından alman hera· İtalyan , Belçika ve Holanda müs 
yalnız yüzde beşinin el'an - don· her hareket etmek ve müşterek ga temlekeleri için bir mali siyaset 
muş - bir vaziyette olduğunu söy yeye varmak hususunda alman esası yaptılar. 
lemiştir. Devlet bankalarının va· kararın kuvvetine imanımı muha· Yakında 3 blok olacağını tah -
ziyeti pek memnuniyete değer bir faza ediyorum. min gerektir: Amerika bloku, lngi

KAPANIŞ CELSESi ...................................................................... 

Heyet reisleri aldıkları 
vaziyetleri anlatacaklar 

Londra, 25 (A.A.) -
M. Mak donald ile anla
!an başlıca murahhas he
yet. reiıleri bu perşembe 
konferansın kapanış cel -
sesinde işe başladıkları 

gündenheri aldıkları va
ziyeti anlatmağa karar 
vermiılerdir .. 

Londra, 25 (A.A.) -
Londra iktısat konf eran
sınm son haftası müna .. 
sebetiyle İngiliz matbua
tının hemen hepsi konfe· 
ransın sonunun teessüf 
etmeden görüLmeıini, 

kalkınma işinin başka va 
sıtalarla temine çalııma· 
sını yazmaktadırlar. 

Londra konferansının iki mOblaa Azası ı 
Ceneral Sumests ve Tomas tatlı bir bahiste 

Almanyada seyyahlar 
arasında sıkı bir kontrol 

~~~~-·--~~~~~ 

·Bütün otomobiller araştırıldı.Şüpheli 
olanlar tevkif olundu 

Berlin, 25 (A.A.) - Komüniıtle- Şüpheli kimıeler bir ihtiyat ted 
rin ve devlete düşmanlık göıteren biri olarak tevkif olunmutlardır. 
diğer unsurların fesat ve tahrikle- Otomobil ki UbU 
rini ortadan kaldırmak, devlete Berlin, 25 (A.A.) - Alman • 

liz bloku, Avrupa bloku. 
Siyasi bir teşriki mesai progra· 

miyle, iktııadi tecridin biribirine 
zıt oluşunu ıaklamak doğru değil

dir. 
Burada cihanşumullue kadar 

gitmemeliyiz, fakat darlığı bugün 
mahsulü boğan piyasalar üzerinde 
anlatmak üzere iki taraflı hatta 
birçok taraflı mükaveleler yapıl
masini dü§Ünebiliriz. 

Bana kalırsa 3 blok arasında le! 
riki mesai, uzak şarkta tekrar 
hllşhyacak zannediyorum. Bütün 

meselede Çinde müıterek bir ıi
yaaet esası üzerinde anlatabilip 
anlaıamıyacağımıza kalır. Fakat 
bu bizi dörtler miıakından çok u· 
zağa götürebilir. 

Avrupad~n Amerikaya 

Bridgeport, 25 (A.A.) - Jim 
ve Amy Mollison dün, hava iıtaı· 
yonu civarındaki hastanede iıtira· 
hat etmiılerdir. 

Kayıp tayyaredeki 

kadının cesedi 
· Atina, 25 (A.A.) - Dün deniz· 

de bulunan ceset tanınmıştır. Bu 
ceset, İtalyan tayyareıinin yolcu· 
farından 'Dora Gatenia iıimli İı • 
panyol kadınına aittir. 

Barışma var mı ? 

M. Klen,an 

son . 
yenı 

yin et~i . .' ~ 
ra sefırı ~ 
ChambrU11, 

Buenoı •}ti 

f . . M J'I 
m . f 

Türkiye ıe 
ne tayitı 

)er .. 

Cümhuriyet 
bayramı 

cJ 
Çankırı, 25 (A.A.) - &jı1\I 

riyetin onuncu yıl döni.İ~ ~ 
]ulama komitesi dün vır.lı r•~ 
Beyin riyaıetinde topla"•,. 17' 
ait programı hazırJaıı'l1Y 
mıthr. _/ 

• 
Holivut gre~ı 

....... -' 
Nevyork, 25 (A.A·}_·tfol' 

den itibaren Holivut ıt"' 
grev umumi olacaktır· 

Ziraat kursıl 
Paris, 25 (A.A.) - Birçok ltal· 

yan gazetelerinin yazılarına makes 
olan Excelsior M. Daladierin ey -
lul baflarmda Romaya gideceğini 
zannediyor. 

düşman teşkilatın kuryelerini ya - yada nakil vaııtalarmm motörleş· 
kalamak ve çalınmış otomobilleri tirilmesi fikrini halkın bütün ımıf • 
meydana çıkarmak için bugün Al- ları arasında yaymak için bu yakın 
manyadaki bütün §İmendif er ve o- larda tertip edilen 2000 kilometre 
tomobil yollarında otomobillerin lik tur yarışının tesiri altında kalan 
taşıdıkları bütün yolcular ve eşya bütün Alman otomobil klüpleri 
zabıta, yardımcı zabıta kuvvetle- birleşmeğe ve milliyetçi ıoıyaliıt
ri ve milliyetçi sosyalist milis efra· lerin idaresine tabi bir tek - bü
dı tarafından kontrol edilmiıler •

1 
yük Alman otomobil klübü - leş 

TroCjkinln seyahate 

Londra, 25 (A.A.) - Daily 
Harald telefonla Litvinof ile ııö • Çankırı, 25 (A.A·) ~,. 
rü~müştür. da açılacak ziraat ~\Jr.~: ,.ıcı 

lerdir. kil etmeğe karar vermitlerdir. 
M. Litvinof Troçkiyle görüımek ı timizden iki müfettı! 1 

niyetinde olmadığını bildirmittir. lim i9tirak edecektir• 
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ı ----.::..: Benim hürriyetim tıa dil İbranice ,,,,,,. - Sen hürriyet düşmanı mısın? 
ata1ı dir T.. k ); . .... 1 • Bunu soranın yüzüne hayretle ~ l ur çe A. d 1 l K kçılar 1 t . . . baktım. Sonra başımı havaya kal ~ l!~ı~:~ud~ dütmanı değilim, a çam arı aça nşaa IÇJfl 1 dırdım. Memleketimin hür hava· 
ltlı t\> .hıç ıevmem.. Fakat sını, doya doya ciğerlerime sin· 

, ,n •n hır a.z ilerisindeki kah- Hastalıklı olanlara 60 kilo tütün ka- Müsaade veriliyor, dirdim. . .. -·. 
O , k.~'

1 

il.e İtpanyolca konu • I Ben hürnyete duşman degılım, 
. trı h~ecı~en •uyu Fransızca ilaç ve Adalar çırmanın cezası fakat mevkiinegörel hürriyete aşıkım. Hü:riyete __ aıı~ iı., udı Çocukları tuhafnna olduğum için de, benı bugunk.u 
b " Ad J mu 5 ı· Dünkü Gazetelerden biri bele- h ··kl lll~a. Belediye a çam arının • 7 ay hapis, 29 ıra hürriyetime kavuşturan üyu erı· ~Yahudi dootlarla konu• haf azası ;çin geçen aene bütçeıi. diyece inşaat ruhaatiyesi verilme· me ıişıkım. Bana, bu hürriyet ha· 

ı..İu ~r '."""'leketteki yahudi· ne 3500 lira koymuf, bu parayı para cezası mekte olduğunu yazıyordu. Hal· vasını teneffüs ettiren, beni mem· 
lk k \ Ulg u Yerin dilini ana dil ıarfetmişti. Bu ıeneki bütçede Adliyedeki dokuzuncu ihtisas buki biz merkezce inşaat ruhsati· leketime sahip eden, büyükleri • 
L a. u ettig-· · ·· l · J k l mahkemeıı"nde du··n bir tütün ka • ·ıd· - · i geçen hafta yaz Qeııı ını soy erım, on· ise bu miktar 4000 iraya çı arı.. yesi verı ıgın • min kurdug- u rejime aşıkım ... 
· en loptan b · çakçılg-ı davasına ait muhakeme k 
· !U ceva 

1 verır· mı,tır.. mıştı · Cümhuriyetime aşıkım ... 11 
11

....._ " l "d neticelenmiştir. Yalnız ruhsat verilirken mev - d 
uo" Hastalıklı cam ar yenı en mu· l Ha, evet, hürriyete üşma • ~ Jı.,. r· haklısınız.. Fakat ayene edilmekte ve iliçlanmakta· Muhakeme edilen Halit, bra· kiin vaziyeti göz önüne alınmak. nım.. Kafayı çekip: "Şeriat ille· 

-1 ltti~n olrnuı, bundan ıon dır. 4000 lira ile çamlardaki haa· him, Arif Efendilerden Halit E· ta, buna göre kat adedine müsaa· riz!., diye nara atanların hürriyeti 
liirkçt'.C:uklarımız mekteç• talıkların eaaalı aurette izale edi • fendinin altmış kilo tütün kaçırdı· de edilmektedir • ne düımanım. Hürriyet var deyip, 

ogrensinler.. leceg-i tahmin edilmektedir. Bun ğı sabit görülmü,, yedi ay hapsi· Yapı istatistiki memleket nizamlarının üstüne çık· li:~~· • .. .y. 5 l" .. d 
"" k d 1 ·· 11 ,tirme ne, 29 ıra para cezası o ~e " 1

Yede _ . f' il · dan bat a a a arı guze e k ·· d ·· ı ·· -·· mak isti yenlerin hürriyetine düt • L,. •uaarı ın usu erı, · k rı"lmı"stı'r Belediye istatisti mu ur ugu 
b "·

1 vardır. cemiyeti de yakında bir müsame· sıne arar ve ~ " manım.. Hürriyet var diye, yetil 
011 lb yakında seri halinde istatistik eser ""~ llauUer-. b . l .. re verecek, elde edeceği hasılatı Ele geçen kaçak tütünün ra· İlk 1 t bayrak gölgesinde fesat karıştırma ı 'lltk· "' u nızam ara go· 11 Ef d"l ·t b lun leri ne§redecektir. e.ser . s ~~~-

~1 lutk e ilk mektepler an .. buldaki 10 sene i yapı ıs a ıs ıgı• • :r 1Yed ada çamlarına ve adanın gÜZf'. eş him ve Afir en 1 ere aı u " l k t t t g-a çat.,anların hürriyetine dü .. ma· 
l. Se ''e . meıine haaredecektir.. dug-u sabit olmadığı noktasından, d' Bunu lstanbulun iktısadi, nım. • emleketi satmak için bir , "lllıtl'\ l • ana dilde tedrıaat- ır .. 

~ llt a.r.. bu ikisi beraat etmi§lerdir. sonra mali ve sıhhi istatistiklerle zamanlar hürriyet diye bağıran ~·~•ite R.um akalliyet mek Türk talebesinin Çanak- Kaçakcılık mahki'ımunun memur iatatistikleri takip edecek· hürriyet itilafçıların hürriyetine 
e da.t., Orada Rumca ve kaleyi ziyareti tir.. düşmanım... O hürriyetin hem 

~· li~et er, okutuluyor.. Ermeni Milli Türk Talebe Birliği Çanak yeniden muhakemesi de candan dü§manıyım ... 
" ın k · - · h f dl' d k' Belediye binaları h · b · 1 'Urk e tepleri var.. Orada kaleye tertip ettıgı yaya ıeya a ın· Bir müddet evvel a ıye e ı Düşman olduğum ürrıyet enı 1

' t0r Çe •e Ermenice dera oku• den vazgeçmiıtir. Talebe ağua • dokuzuncu ihtiaas mahkemesinde Kaymakamlık ve belediye fu • nihayet düşman çizmesi altında in. 
,L" tosun ilk haftasında trenle Malat- çakmak taşı kaçakçılığından m~- heleri dairelerinin tamiratı için leten hürriyettir. ~t hh El· . Ad k Ef d k 1 t h . t n ıı,~ Udi mektepleri bu u- yaya gidecekler, azız, ana, hakeme edilen Antrani en ı, 933 bütçesine onu an a sısa 1 Amma hürriyetin ıişıkıyım. 10 
<liı'ı '•n deraleri lbrani ve Antep ve civarını dolaıtıktan altı ay hap•• mahkllm olmuştu.. şubelerden gelecek inıaat ve ta· temmuz hürriyetinin değil, 24 tem· 

er;}'I Af k h' k . . h k B ~'1l . e okutacaktır. ıonra 30 ağuıtoata yon ara ı- Temyiz mahkemesi bu kararı mirat listelerine göre ta sımı ya• muz ürriyetinin aşı ıyım.. ana 
l "llkı sara döneceklerdir. Talebeler Af- d b yarak kında yapılacaktır. Belediye bi • hürriyeti 10 temmuz deg~il, Lozan .~'lıll ecnebi mekteplerinin bozmuş, ün ozmaya u 
)\hll:~ı kaldırıldığı günden. yonda 30 ağuıtoı merasiminde bu- yeniden muhakemeye batlanmış, nalarından fazla eskimiş olanlar verdi. 
-.,ı. l lnekteplerinde bir a. lunduktan aonra Balıkeıir yoluyla ve muhakeme, tahkikatın derinle§ daha esaslı bir şekilde tamir edi- Hürriyete susamıştım ... 

'Yet h ki h"tı·-· · k 1 t ·b· "d b kt l G "d d ~it . asıl oldu.. Yahudi Çanakkaleye geçece er, 9e 1 ıgı tirilmesi içın a mı§ ır.. leceği gı ı yem en oyanaca ır.. Bu susuz uğumu azi gı er i. 
\ illt li •cnehi mekteplerine ziyaret ettikten •onra latanbula ismetin avuçlarından hürriyetimi 

~ ı..~;~u çocuklarından bir döneceklerdir. Sıgara kağıdı kaçakcılığı Esnaf cüzdanları kana kana içtim ... 

. et .
1 11

nıflarına kabul et· Sobacı' Nizam ve tellal Ata E· Hürriyete aşıkım .... Memleketin 
L. ~rı t d Id w • d 1 k Belediye yeniden otuz hin cüz • 
Ult •a eski en o ugu lzmir en ge ece eşyanın fendı"ler aleyhı"ndeki karak sigara hür havasını her gün doya doya, .ı ~) ~ dan bastırmaktadır. Cüz<fanların "'l' il.tında F ranıızca ola· k l d"J • h k · kana kana cig-eri erime ıind iriyo • ) ~ ontro e ı mesı kağıdı davaıının mu a e~e~ıne b~sılması bittikten sonra bütün es-liıı, İl), •tti.. lzmirden gelecek yolculara ait dün adliyedeki dokuzuncu ıhtısa• nafın elindeki cüzdanlar yenileriy rum. ~il~ ı"'•kteplerinde yaban• eşyanın kontrol edilmeden geÇ • mahkemeainde batlanmıt, muha • le değiıtirilecektir. Cüzdan para· Rica ederim, bana budalaca 
!)L • \J rna.dığı halde yahudi l . f keme ııahitlerin çağrılmasına hıra· 

11 
olarak yı'rmı' be• kuruıı alınacak- sualler sormayın ... Hürriyete düı-<ctı e.k meıi için deniz it etmeıı tara ın.. l' l' l' tıtih·11 .•. a.lliyet dili Fransızca kılmı .. tır.. tır. man olan insan var mıdır ... «1 ~ dan bazı kararlar verildiğini )yaz· :r 

.tııı ~ııe devam etti durdu .. mıtlık.. Fakat latanbul deniz ti• Amma, dizginsiz, yullaraız, 
'
1

>''-et·ı ~iojinin, hem de dev Yakıt ku"'resı" Bug"' day gelı·ş gidişi gemsiz başı hoş gezen ata, istene ·ı llın caret müdüriyeti buna itiraz etmi, 
ı ~ t emrettiği bir haki • halis kan kısrak olsun, kıymet ver· 

.f .ı. 1 tdr· ve bir çok sebeplerden dolayı bu· G 1 k l · d k' kı't küre- J b ı t' ret ve zahire 
f'lf "' İ>'lc ııa.tın ancak ana va• a ata u esın e ı va Dün stan u ıca mezler.. O cins beygirlere herge· 
ı.~I llat by~Pılına1t meaeleai her nun kabili tatbik olmadığını bil • ainin bütün nokaanları artık tama borsasında buğday üzerine hara • le tabir edilir... Batı boş gezen 
tİ" ltı-j ı:ııın Yahudi akalliyet dirmi,tir.. miyle ikmal edilmi§tir. Küre düş· retli muamele olmuştur.. serserinin de bir ismi budur. 
,ıf .: dtti~d.' tatbik edilmif bir Bunun üzerine deniz iıletmeai tüğü vakit bir düdük te çalına • Anadoludan da 175 ton yeni· Selami izzet 

~ttr dır., de kararı geri almı,tır. caktır.. den buğday gelmiştir. Bu suretle 

tatbik f 1 k 1 1 İstanbul limanındaki sis düdük du""nku·· stok miktarı 7470 tona ha· '1-ırı 1 edilseydi yahudi zmirden ge ece yo cu arın eş-
dtt~ bugün ibranice ve yaıı eskisi gibi kontrol edilecek .. terinden istifade edilmesi ileri ıü· liğ olmuştur.. Fiatları da 4,53 ku• 

1 • <>k 1 1 k rülmüştü.. Fakat kuleden sis dü- ştur . 'tt l. Ull)a. arı, öy e o- tir... ru .. . 
ı) &.:ıırn l' d" y l düklerine i!aret vermek meselesi Amerikadaki kuraklık üzerıne İl ~tle l ge ır ı.. &f ı 

t l:'r, 'Pa.nyolca, Türk kah Mavnacıların isteği müşkül olduğundan hundan vaz· Amerikanın buğday ithal edeceği 
d'tb... l\baı~ca konutan yahudi geçilmiştir.. haberleri İstanbul ticaret ve zahi-
,.. ~q .. Denı"z tarife komiıyonu dün b d b.. ··k bı"r ıevinr u• ~tlctep} "~a. akalliyet ve ec.. ' re orsasın a uyu ~ 
l~ ta erıne verilecek niza· toplanarak kıyıdan kıyıya itliyen v A K J T yandırmıştır .. Bir çok buğday ta· 
"'l '-•lı ol mavnacıların taleplerini tetkik et· cirleri bilhassa bu sene stoku faz-. ır, ınaıını adeta ha• GUndellk. Siyası Gazete l d 1

~' ta 'nla.tıyor. mittir.. tetazıbul Ankara Caddesi, VAKiT yurdu la olan Adana buğday arın an 
~), :~11 lllua.hedeıiyle lapan Komisyon, bu husustaki tetki .. Telefon Numaraları pek çok satılacağını tahmin etmek 

'l"' k • · ·· k · Yazı l~leri telefonu: 24379 l 
) ~~"11~ akalliyeti diye katını bitirme ıçın muza ereyı tdare telefonu : 4!4370 tedir er .. 
•1 ttı .... 

1Yoru~. Bir yahudi a.. gelecek haftaya brrakmı,tır. 
"-.td reıgraf adrest: latan bul - ·ı AKn ~t 'b ır B h · k l r t k t N ı te. ."' u ya udı a a. °' a u usu o. t6 

diJil\' l\kıce ıöylediği zaman Istanbul limanı için 
~~İ t Onu } B" 
""··t\ ,....tll·ı tmut o ur. ız 1 l . f d 1 "\ ... h ktısat V eki etı tara ın an s • • liltiit) . aklarını tanıyo • 
· erıne d h'· d' tanhul limanı için bir nizamname 'l e urmet e ı· 

· "" i . hazırlanmıttır. Nizamname he .. 
'>tt s~ l·· · d ı ı,I) ~~ltt Urkıyenin yahudi nüz htanbul limanına tebliğ e i • 
~~1t\ dıt epJeri Türkiye ni • memiıtir .. 

~l>lttd•na çıkmamak için 

~"'l\n e ~~a dil olarak ib.. 
'ittir, dılı olarak Türkçe 

V ()1 Sadri Etem 
lh.. Osl>itJ . 

Beyanname vermiyen 
. 

pansıyoncu 

Üıküdarda Ayazmada Girmez 
sokağında 32 numaralı hanede ta 
kin Mehmet Hilmi Efendi hane -

~'?t·~ e Yaralama 
I L l>Jti Q . 
.~\a._ :Yın oğlu 15 ya· tini kiraya verdiği anlatılmıt 1704 
ıı ..... , ıı . d hk ~ ·~1c· tnın eki çocuk numaralı nizamname a ıimına 

ct'it ıı Y3.tındaki Şük .. tevfikan kiracılar için beyanname 
!'I ~~~ lôzünden yara- 1 vermediğinden yakalanarak tah .. 
~1•t.ır. 1 kikata ba9lanm19tır •• 

Abone bedelleri : 

~eocll': 

6 aylık 
3 aylık 
ı aylılı 

TUrklye 

HOO Kr. 
750 • 
400 .. 
150 R 

116n Ucretlert : 

Ecnebi 

2700 l,r. 
1450 • 
1'00 • 
800 • 

l'kari llAnların llAn 11ahlfı•lt>rlnde ..ant!· 

mı go kuru,tan baılur, ilk aahlfed11 ıso 

kuru,a kadar çıkar. 

UilJUk, faz.la, dc,·amlı llAıı n•rcnlt're alt 

ayrı tenzllı\t nrdır. 

Resmi UAnların bir ıı:ıtın 10 kurıı"hır. • 

KUçUk illnlar: 

Bir def;,ı 30iki~ı 50 Uç defası ~5 
dort tle!aııı 75 ve oo defası 100 kuruştur. 
Uç aylık lllıı verenlerin bir defası mecca
oeodlr. Dört satın gec;en llAnların rıı.zıa 

aatırlan bel kuruştan heaap edillr. 

Carih bastoncu Nurinin 
yakalanışı 

Yeşildirekle Hüseyini 9 yerir.
den yaraladıktan sonra kaçan bas 
toncu Nuri dün yakalanmış, ve 
derhal hakkında tahkikata başlan

mıştır .. 

Nuri hakkındaki tahkikat ev -
rakı bugün ikmal edilerek adliye
ye gönderilecektir .. 

Yaralı olan Hüseyin ise Gülha· 

1 
n'! hastanesindedir.. Yaraları da 
knme:n kapnnmıthr. Tehlikeli va 

1 ziyeti atlattığı tahmin olunuyor. 

Çürük şamandıralar 

İstanbul limanındaki çürük !a• 
mandıraların derhal tamiri için 
Vekaletten emir verilmittir. 

Kazalara karşı 
Son günlerde yapı İ§lerinde ça 

lrşan amele ve işçilerin sık sık İt· 

kelelerden düterek yaralandığı ve 

öldüğü zabıta ve belediyenin na• 

zarı dikkatını celbetmiş, iskele· 

lerin sağlam olup olmadığının dik 

katle tetkiki fube müdürlerine bil 
dirilmiştir .. 

Son bir ay zarfında yirmiye 

yakın amele ve işçi iskelelerden 

düşerek yaralanmıştır. Sağlam is 
kele kurmryan kalfalar hakkında 
şiddetli ceza tatbik edilecektir. 

:'"" ıınmın '" nmmum nm ıı m 110 ım11111 uu tumnummunnruı" 11•1 
il 15 Yıl Evelki VAKiT ! 
fiuunımmuuııtı mnmnmıı•mımı ı"uıınmn u11m ı mnm1111t itti uı ı nutm ı nrnİ 

26 Temmuz 1918 

- <hııııınlı nı:ıthııat l'•'mi~·rtı ahlrrn 

111'1. mhhlm \ 6 im.\ ırh bir h'ıjPbbilııtp hııhırı

nıu,: G't"dc mermıı.ı Ye rlsulclı•rde bilfi

il çnlı~·.an \ "C ııı:ıthaulıırıJıı nıliııtahdt>m lıcıhı 

nıın kinıst'lc•rin lhtiyncJıtını tı-hvln \C \117.I 

~l'ti il.tı aıli~<· lı· rlııi ı lnh ile n•Cahlarını te

mine gıı~ tl•t r~ lt>ııırk U:r.Pre bir ( O~rnanlı 

nıııtlnıntı kooperatif lrkı•tl) tc,kil eJle -
mi-: tir. 

- (~' it'f,.•rln) in bt'~anatına nazaran Kont 

Mlrlahn kıırşı tertip rdilcıı ıoılkıuıtta dmet

hal olan sol ccıınlı lhtlU\Jrı fioııyall!;tlt>rdrn 

(200 ) 'kişi kn~ıınıı dlzllnıi tir. ·uıkıı•t mü· 

rettrbi ( \I!'ı. andro\ le:) hunlar meyanında 

dır. ( 100) kl~I dtl te,·klf edilmiJtlr. 



TAKV ktısat Haberleri 
• 

ıs Günlük 
Yazan: Fazıl Şemsi 

26 ı riyatımıza mehaz hizmeti gören e-

( Cizvitlerin esrarı) başlığı al- serlere göre bu mesele etrafında 
tında yazılan. bu tefrikalar intişa- bizzat _cizvitler arasında ihtilaf 
ra batladıktan bir müddet sonra vardır. Bazıları ahlaki bir maksa-

ithalat ve ihracabnıd 

(V AKIT) matbaasına bir papas e- dı temin için gayri ahlaki görü- İstatistik umum müdürlüğü ha-
f endi müracaat etmiş, bu tefrika- nen vasıtalara filen müracaat et _ rici ticaret istatistikleri !Ubesi 
nın muharririyle görüşmek iste- tiği halde diğer bazıları nazari HA \'A - ı·cşıtköy askert raııat merkıı· temmuz ayının ilk on beş günlük 
miştir. iptida matbaada tefrikanın münakaşat sahasında bunu muva- zinden verilen malCnnata göre bugUn ha,·a ithalat ve ihracatını toplamıştır. 

f k 
.. . l d" uçık \'C mütehanil istikametlerden rlizgArlı Ha:ıırlanan istati5tik hulasası -

muharririni bulamamış, diğer mu- ı gormemış er ır. 
(A t

. K"" l" ) f d" · b olacaktır.. na göre 15 günde ithalatımızın 
harrirlerle görüşmüş, sonra ısrarla r ın oy ıyan c en ının u 
bir iki defa daha gelmiş, nihayet husustaki fikir ve mütalealarını tlg~~n:~,:<'::~:k~~7::

71.:ıı~t= ~~.un- 2,536,762 liralık bir kıymet gös • 

d. 1 d"kt k d" · d terme~Ene karcı ihracatımız bunun 
onunla da konuşmu,tur. m e ı en sonra en ısın en ~-=--==-.---==~~=-======~l :r 

T .. ki d k" · · k•IA h k R A D y Q 1 1,272,270 lira nokıaniyle 1.264492 
Bu papas efendi öteden.beri ur ye e ı cızvıt teş ı atı a -

Türkiyedc bulunan ve ıı.imdi de kında malumat istedik. Papas e - _ lira olmuştur. 
:ı: f d" · b" d•w• IA Bu senenin ilk altı ayına ait 

(Ayazpaşa) daki cizvit kilisesinde en ının ıze ver ıgı ma umata Bugün ·· T"" k" d A h t rakamlar bu aon rakamlarla birlet-
vazifesi olan bir cizvitmiıı.. ismi gore ur ıye e umumı arp en ıs TAN n u L -:ı: • • M "f d A d 18 - 18.SO gramofon Kolombln., D.F. 61 tirilince altı aylık ithalatın 35 mil-
(~tin Köyliyan) dır. nışmış: erzı on a, masya a, evvel cizvit teşkilatı oldukça ge - Koloıubl3 D.F. 878. Sahlblnln ııest. D.B. yon 209,244 lira ve ihracatın da 

(Artin Köyliyan) efendi esa -
sen Merzifonludur. Umumi harp
ten evvel Merzifondaki cizvit mek 
lehinde okumuş, oradan yeiişmiş
tir. 

Artin Köyliyan efendinin mak
sadı (V AKIT) ın tefrikasında şa
yanı dikkat gördüğü bazı nokta
lar hakkındaki fikir ve mütaleala
nnı söylemekmiş. Papas efendi 

928. 18.80 - 19 Doktor Ali Şükrü Bey ta- 35 635 120 l" ld - ·· ··1·· k" 
Tokatta, Sıvasta, Kayseride, Ada- , , ıra o ugu goru ur ı, 

rafından (Çocul• bUyUtmcsl hakkında) kon-
nada cizvı"t mekteplerı· varmıo:. Bu bu ilk altı buçuk ayda ihracatımız :r frrans. 19 - 19.(5 saz (Mahmure Banan). 
mektepler cizvitler tarafından ida- 19.45 - 20.30 Haı.nn Bey tnrafmdan Kara- ithalattan 425876 lira fazla olmut-
re edilirmiş. Fakat umumi harp ı;öz. 20.so - 21.so udi Salahattln Bey vo tur. 932 senesinin altı buçuk ay • 
içinde bu mektepler kapanmış. Nobar Efcııılinln rcfakati~lıı Hamiyet Ha lık ithalatı ise 43,524,011 ve ihra-

nım. 21.SO - 22 "ramofon, Sahlblnln ııesl, t d 45 592 365 ı· ayı bulmu• 
Ondan sonra açılmamış. Şimdi yal " ca ı a , , ır : 

J{. 662~ - Odeon l'. T. O. 16. - Odeon O - 1 h • h lA nız Adanada dört, lstanbulda ise ve bun ara göre i racatımız ıt a a 
4706. 22 An:ıdolu Ajansı, borsa haberleri 

altı cizvit papası varmış. İstanbul- ,.0 saat ayıırı. tı 2,068,354 lira kadar geçmi!tir · 
dakiler Ayaspaşadaki kilisede bu- ViYANA: 518.1 m. _ Temmuz ilk on beş günündeki 
lunuyorlarmış. Buralarda vaız ve 12.so plak - ıs konser _ 11.10 -15 de ba,Iıca ithalat ve ihracat madde • 
kitapla neşriyat sahasında ç.alı§ı - ,·anu - ıo.4.5 plak - 20 ko1lfk"r - 2%.35 leri eıağıda gösterilmi!tir . 
yorlarmış. plnlc ve nk5:ıın ıconscrı. ithalat 

tıUDıU'EŞTE: 550.5 m. - Yün ve kıl iplikler 
Gene Artin Köylüyan ,.fendi • ıuo taganrıl - 18 çlıran musikisi -

· "f d · d d b .. Yün mensucat nın ı a esme göre ünya a ugün 19.SO l<crnnn konser! - !O Finlandiya ıar· 

Lira 
107.502 

75.672 
65.051 

Pamuk menaucat ~f 
Her nevi demir 
Makineler, dokuma, tar•ıo' -
Değirmen, şeker, hanıUJ' 

makineleri. 

Benzin 
Ağır maden yağları 

Sair eşya 

ihracat ,, ,, ,..... 
Yumurta ' " 
Ham deriler ~'= 
Tiftik ·- . 

Arpa 
Üzüm 
Zeytinyağı 

Tütün 
Palamut hulaıaıı 
Pamuk _,,,,..-
Kepek 
Sair e§Yl 

Tiftik üzerine 
Ticaret ve zahire 

dün tiftik üzerine bat 
veriş olmuıtur .. 

lyi Ankara tiftiği 63,tl 
tan ve diğerleri de 44 

.(Cizvitlerin esrarı) tefrikasının u
mumiyetle istifadeli ve doğru ol
duğunu kabul ediyor. Yalnız bu 
neşriyat içinde cizvitlerin hıristi -
yanlığı neşretmek maksadiyle gay 
ri ahlaki bir takım vasıtaların ciz
vitlerce ahlaki telakki edildiği 

mevcut olan cizvitlerin miktarı 24 kılım - 20-40 operet p~ - 22.ııs den Şeker 
bini bulmaktadır. Bunların umu - ı.so opcrtc pıırt":ılnn. Pamuk iplikleri 

63.803 muamele görmüıtür .• 

noktasını kaJ>ul etmiyor. Bu yol -
aa vaki olan neşriyat üzerine ciz
vitler tarafından kaparo konula -
rak davalar açıldığı ve bu davala
rın kazanıldığını, en ~on defa Ma
cariıtanda böyle bir dava cereyan 
ettiğini göylüyor. 

Bununla beraber bundan evvel 
işaret ettiğimiz gibi bizim bu neş-

Üsküdarda lağvedilen 

otobüs seferleri 
Ü~küdar kaymakamlığı, cıvar 

halkının şikayeti üzerine otobüs 
seferlerini lağvetmiştir. 

Lağvedilen seferler şunlardır: 
Üsküdar - Haydarpaşa, Üskü-

'dar - Kısıklı, K111klı - Haydar
paşa - Bağlarba,ı. 

Oturan vapur 
Kızkula.si önünde karaya otu

ran Abu lılcth vapurunun yaraları 

kapatılmaktadır. Vapurun keres
te yükü çıkarılmağa başlanacak -

tır •• Bu çıkarma iki gün kadar de
vam edecektir .. 

Kahvelerde araştırma 
Alemdar nahiyesi mıntakasın -

da gazino ve kahvelerde bir araş
tırma yapılmıştır. Bu arattırmada 
bir çok kaçak ıigara ve silah bu
lunmuıtur. Bunların hepsi müsa
dere edilmiştir. 

§ Çemb-erlitaş .tile bahçesinde 
kavga ederek biribirlerini döven 
mobilyacı Hüsnü ile Arap Hak -
kı yakalanmışlardır. 

Dut ağacından düşüş 
Üsküdar Tabaklar mahallesi -

nin Balcı yokuşunda Sami bini Ah 
met dut ağacına çıkarak silkmek
le iken muvazenesini kaybederek 
t.qıaıı:laa mecruh olmuı ve berayi 
muayene hp fakültesine yabrıl • 
nıııtır .. 

mi reisi de (Roma) da oturmak • nUimEş : 894.2 M. -
tadır. 18.40 hafif be.."lteler - 18 car.bant -

20.%0 Romen muslkUI plakla - 21 piyano 
Hulasa, cizvit teşkilatının ma- konseri Romeo Aleksandraııko tarafından -

hiyeti bir hıristiyanlık propagan • 21.20 ıccm:ın kon9M1, N1.ma Aıekııandresko 
da teşkilatıdır. Bu teşkilatın faa - tarafından. 22.so (',llzbant. 

liyetini tetkik meselesi bilhassa fi- VARŞOVA: 1412 m. -

kir sahasında propaganda usulle - ·ıs.M plak - ıs.M plak - ıtl.85 plak 

rinin müessiriyeti noktasından e • 17 konser - ıs.ıs tıınannı ve flürt - 19 
plak - 19.85 tagnnnl - 22.10 piyona ve pr· 

hemmiyetlidir. kıl:ır. 
(BlTTl) 

Polonyalı talebenin 
teşekkür ve daveti 
Şehrimizden ayrılan Polonya 

darülfünun talebeleri Maarif mü· 

dürlüğüne çektikleri bir telgrafla , 
Türkiyede gördükleri hüsnü kabu-

le teşekkür etmişler ve Türk tale

besini de Lehistana davet etmİ§· 

lerdir. 

Bulunan bir eeset 
Evvelki gün Bozyakada bütün 

muhiti heyecana düşüren bir ha • 

her duyulmuş ve bu haber dün 

sabaha kadar heyecanını muha -

faza etmiştir. 

Hadisenin hakiki mahiyeti an

cak dün sabah anl<l!ılmıştır. Filha 

kika bir ceset bulunmuştur. Fa -

kat bu bir cinayete kurban gitmiş 

değil füceten ölmüş bir 
0

ihtiyar 

kadındır .• 

Kadın çayırda ot toplarken bir

den üzerine fen alık gelerek öl

müştür. 

Yapılan muayene neticesinde 

ölümün kalp sektesinden olduğu 

anla§ılmıştır .. Cesette hiç bir yara 

emaresi görülmemiştir. 

§ Taksimde Aydere caddesinde 

Şakir Beyin yaptırdığı evde çalı

şan sıvacı Kayserili Ahmet Efen 

di 6 ıncı kattan düşerek parça

lanmıştır. Ahmet Efendi ancak 

birkaç dakika yaıayabilmiştir. 

BELGRAD: 481 m. -

12 ıılıık - 18.05 konser - 19 konser -

28.SO konser - 2%.SO Gunonum (Fa\·st) o

pera!ll plakla. 

ROl\IA: 441.2 m. -
21.SO haberler 11onra konser - :?S ti

yatro sonra dans dans ha\ıdan, en sonra 

haberler. 

Yar.n 
ISTANBULı 

18 - 18.SO gramofon; Kolombla D. F. 

866 - Kolomblıı. 48%.'S - Sahibinin scııl K. 

6%SS. 18.SO - 19 Fransnca denı (İlerleınl~ 

olanlara). 19.80 - 20 saz (Kemal Niyazi 

Bey ve arkadaşları). 20 - 20.80 (Nebil oğ

tsmal Hnkkı Bey). 20.80 - 21.30 kemani 

Jteşat Bey \"C arkadaşlarının refakatl~le Be

dia \?ıza Hnııım. 21.SO - 22 ırmmofon: 

Sahibinin 8('51 1%%4 - Sahlblnln eesl D. A. 

891 - Kolombla 5200. 2Z Anadolu ajansı, 

borsa haberleri Ye IMUlt ayarL 

ViYANA: IS18.1 m. -

12.SO plakla nqhur sanatkArlarrn l'S<'r 

teri - 18 lmmıer - 14.10 - 15 dc\'amı -

ıs.;;;; plaldn sesli filnılrrdrl.:l bazı hnalr -

18.30 ııt~ ııo rı•lakatlyle tııganni konAerl -

20 scnfonllc l<on!lt'r - 21.45 askeri brutdo -

%S.SO akşam konseri. 

UUDAPEŞTE: 1550.5 m. -

J 4.SO plnl< - 20.-10 konser - 21.40 opc· 

ra orlce trıısının konserL - 22.40 haber, caz, 

tagaıınl - 21.15 !:if;an musikisi. 

ncımEş- soı.z nı. -

18 haberler \ 'C plaklı\ konser - lS.40 

plalda hafif mu!likl - 18 askeri bando -

JO.HI demmı - 20.%0 hafif musiki - 21 

l'ılm. Jull Drosdo\"ııkıı. tnrafından şarkılar -

21.20 pl:ıkl:ı senfonik l<on!lcr - %2 de\·ann 

\'ARŞOVA: 141% m. -
18.05 gıızlııo koıı!lcrl - J.~.:S:S plak -

16.35 plak - 16.50 plak - J'7.SO tagannl -

18.10 kons!'r - 19J!5 plak - 20 §&rkılar -

2J Omnınlh Kıılmanuı !'.serleri. Bu arada 

(Çard:ış fllrstlıı) \"e (Grc.fln Merlça) pot -

purllerl - 22.05 devamı (Bayadcr) \ "e (Kar

na\"nl prrl5l) potpııriler:l, arada prkılar -

2S gazino kon!M'rl. 

B~LGRAD: ül m. -

ıı µk - 13.05 konser - %1.10 plak -

Tetkik gezintileri 
htanbul Halkevi Reisliğinden: 
Halk dershaneleri ve kursları 

ıuber.1izin tertip ettiği (İstanbulu 
tetkik gezintileri) nin dördüncüsü 
27 temmuz 933 pertembe günü 
askeri müzenin gezilmesine tahsis 
edilmiştir.. Arzu edenlerin saat 
on dörtte evimiz konferans aalo • 
nunda bulunmaları rica olunur. 

r 
BORSA 

, 
i 

[Hizalarında yıldız işareti olanlar üzer- ı 

terinde 25 Temmuzda muamele olanlar· ı 
dır.] Rakamlar kapanış fiyatlannı gösterir 

l "ukut (Sataş) 
* Londra 710, - ~ Vi)'llDI ~s.-

* Ncvyort ısı, - * l\1adrlt 17, -

* Parls 170. - * Rtrlln 50, -

• l\111400 1'24. - • Vaışova 24, •• 

* Briıhcl 118. - * Budapeşte 31, -

• Atlna 25, - • Rükreş 23. 50 

• Ccnc\•rc 8i2, - * Bel~rat 58, -

* So!~a 24.~0 *Yol.ohama 47, -

* Anıstcrdam 8!', - *Altın 925, -

* Prag ırn.- • l\le.idiye :t7, -

1 
• Stoltho m :;~. - • Rt nlm.ot 244, -

-----
Çekler (kap. sa. 16) 

+ I.ondra 709 50 • Stokholm 2.73:\ 
• Nc\·~ork 066- •Vhara 42450 
• Paıis 12 05-· • ~ladrlt S.649 
* Mlh\oo 8.92- • Berlin 1 .98~ 

ı * Rruksel 3.37 1!~ • \'arşo,·a 4.2275 ' 

ı
' • Atln1. 82 09- • Bndapeşte 3.HQ'l ı ı 
* Genc\•re 2.4H • Butreş 79.~6."-

• Sofya 67 935 • Belgrat 34 6 l~ 
• Amstuda!lı 1.1692 • Yolmhama VlôSO 
* Pr~g l:'i.94- • l\losı.:ovı 1088 7S 

ESHAM 

iş Bankası 9-'° Terkos 2:",!10 

• Anadolu 25.60 * Çimento as. lı!.70 

Reji 3,60 t'nyon Dey. 20,QO 

Şlr. llayriye ıs. ~ark Def. 1,90 

Tram\'llY sı.- Balya 2.20 
U. Sigorta 10,30 ~arlı: m. ecza 2,35 

• Romontl 21.- Tcleion 13.-

tahviller 

1 ı 03 ı da ise. 95.- ~:ıektrik 

ı • ıstikm:id ı. 53, •·ı Tram\•ay 5 l,3Cı : 

I 
• Sı-rk O.yol '2,35 Erıtani 9S,-

D. :O.lu\'ah. !i3.:o Kıhtım ıR.--

1

, Giimrüklcr S.:\S • Anadolu 1 4S,l:'I 
1998Mli. A. 6,70 *Anadolu Ti 45,IS 
Raldat. 11,75 *'' l\llimessll 49.20 

t..~ 
%3.SO çllan musikisi. 

ROMA: f.I l.~ m. -

211.15 plak - 2lUS utm1 bando - =-~ 

komedi, aonra kon.er - a&.61 U.rier. 

Oturan Abu Islah 
kurtarıldı 

yancıktan kereıte ham" 
mire giderken dört gün 
cemal vapuriyle latan.bul 
da müsademe neticeıiııdl 
kıç omuzluğundan yarıd~ 
almağa baılamıt ve b• 

kesinden kurtulmak içiıı td' 
önünde kayalara oturlJIU~ 

Vaki olan muavenet 
rine Türk gemi kurtar~• /. 
Sezar tahlisiye vapuru ııÇ 
tahlisi deruhte eylemit 'fi 
yaralarını kapatarak ıııl 
şaltmıt ve bu sabah ıaat 
mi yüzdürülmüştür. . -
Oktruvanın beledi~ 

Haziran baıındanbe11 

lerce alınan oktruvanJ~ e'f' 
hissesi ayrıLmıı, beledı1 ~ 
mittir.. Bundan ıonr• d" 
oktruvaaı o ayı takip :if.f 
bet ıün zarfında bele 
tazaman verilecektir .• 

1 __.... 

Çankırı' da hay\'sı> ~ 
Çankırı, 25 (A.A·? :-'.11 

ma göre vilayet d~il~.~ 
tiftik, 70750 sığır ıle J' 
diğer hayvanat buluııd 
rruıtır. 

fif 



.. J!Jlg;ı~~ Hika . 
5 - VAKiT 26 Temmuz 1933 ~ . 

l~~ak:di ::,·x~~ 
•nıwı111ııııııfflnı"1ıııııı11•11111ıııı1 Nakleden:Selami izzet ıııı•ıtıııııi 

Bu nasıl iş? .............................. 
Bir talebemiz 

Bulgar hududundan ge~er· 
ken bUtUn parası ahndı I Tuhaf 

~İlla el •iir~!; dersiniz. Bunlara Tekin Alpın kulaklarında çınlı -
"lrı.ıt11ıi . u · Onlara kimıe el yor. 
tra- ftır... Yoldan ot b"l D · C ._..._., omo ı , emır anın sözleri •u: 

'O'c>b'i\ k T "et ltçer u ' amyon, kamyo- - Bir elin bir ele değişi, bir 
"'°•dı -... Temeller hafiften saç okfayıf, görülünce çarpıntıya 
fif ~:f Eıyalar yerlerinden ha · yakalanış .. yeni tanınan bir kadı · 
~~ "Vllar .. Siz bunu farket · na karşı duyulan hisler hep ayni 
ıa._d~z~~a ~faktefek etyalar değil midir? Ben bu hisleri, bu ht"
Mlcil değift· ~eaaır olur. Kayarlar, yecanı, bu çarpıntıyı Aldoğuyu gö· 
"'lllt L_ ırırler .. Masanın kena · rünce duyuyorum, kalbim çarpı -qYarlar d .. 1 1Coı 1c l ' Ufer er, kırılırlar.. yor. Yabancı bir kadın eli elime 
b6,ı .. 1_ 

0 a ICzen sevdalılar da, "' "'n& değmiş kadar titriyorum. Aldoiu, 
'ıldıt, ra ıeld~ler, düştüler, kı-

r... benim için her an batka bir kadın .. 
d l>eırair C l Yeni bir kadın .. 
'tle.; an a, Aldojunun saa -
•etıi,d · •ılamdı. Temelleri kuv . Ve gene tunları aöylemitti: 
.. 

1
' ç •ene zarfında bu saa- - Karısına sadık olan erkekl•· 

llt. ~lllıadı. Bir fey hiHetmedi- ri fazla takdir etmemek lazımdır. 
~ •diler ama... eh, hayabn Onlar, fazla yapıtkan kadına düt" 
-..._, ~lllbları vardır. Onların müılerdir. Kocalarını serbeıt bı · 
~ kimae dokunmadı. Ev rakmazlar. Halbuki beni Aldoğu 
'J..'lllıeyi aokmadılar. Küçük ıerbeıt bırakıyor ... Onu tanıdım 
~ da Yerlerinden oynarken, tanıyalı, ıönlümü batka kadın çek 

~di ·~~ ~a~alıydı... Bir gün mıyor. 
~ bclılerıne kenara gelip Şunları da aöylemitti: 

r.:L .' lcırıldılar.. - Ben Aldoiu ile ayni toprak· 
~trclen ı?,ir ıilıı, Tekin Alp, tanım, ayni yattayım, ayni fikir -
~ Aldotunun aaadetle _ deyim. Bu elemanlarla mükemm•I 

...... etti.. bir atk olur mu? ... Basit bir mev • 

• • • 
' ~lamada yemeie da· 
, • Mükellef bir ziyafetti. 

~~~~~lendi. liri kadın a

' "' l, ilci liadmm dirseği ahın
~t'-ttc -,1 Yemekten hotlamnaz .. 
~ l' 'ı:_nutmalcl!izımdır. Hal -
'4'dilie· !Alp zorla, hiç iıte -
~ ~a konupnak da iı

Banun için de ziyafeti 

zudan bir tiyatro eseri yaratmıy" 
benzer bu .. 

Karı11, onun sözlerini takdir 
ediyorınut gibi can kulağı ile din
liyonnut gibi davrandığı için, ona 
gene demitti ki: 

- Karım danaetmek iatediii za 
man, ben terlikleri SİJİP kötemde 
oturmak iatemem. 

Demitii ki: 

- Karım ne zeki, ne akıllı ka· 
t ·• ICtJa~bir lokantaya d 
~~ • n-..--~ır. ffa)L..I__! ın .. , 

1~~ --.~ uwu Deajıti ki: 
~le l'llİ a ? .• j}tıır••pa. ~ - Ne ıüzel icadın. 
~ enine itaate mecbur - ve bir ıün aadece, can ve sö-

"' nülden: •t1ı· . i. 
~ ~ip kqlannı çattı ve -Aldoiu ! demi9ti. 
~ da •ıra 11ra oturanlara Arkadaşını çok ıeven Tekin 
' 1-tladı... Alp, yumruklarını sıktı, ağlama • 

il,~~-. di'-'- t tt' · . ., b' mak için kendini güç tuttu. 
>.ı...:._~ &Ka e ınız mı . .. ı· 

~~· t.bak yemeği almazsa, • • • 
(~! 1 de ceaaret edip almaz. Bunun önüne ıeçmek lazımdı. 
~~· de~~P önüne bakar. Hal- Ama naııl?. 
~ ...... ı..t uçüncü tabak yemeği _________ <_Dev_ •_m_' _'"_•_r_> _ 

Antepte 
LS d• bol bol aldı. Yanında
~-.. lftı ... Tekin Alp o adama 
~ ~· Dıkkat etti, o arada 
~? .. ~~e bakıyor. Bu bakan 
\."' ~doiu!.. 12 yaşında bir kız mezar-
'"'-~"'-lf, §Öylece bir bakı,, hkta öldürüldü 
~~'tla bir erkete bakıtını, Gazi Antepte belediye hanının 
~L~ ut · h~l.inde yekalıyan arkasındaki mezarlıktan geçen bir 
l.a.:~İt) L .~h~.ç ıtıraz etmeyin, bu 
..... ~ .\1 qiikum vermiye kafidir. adam mezarlık tatları arasında bir 
.. ~ P la:~L __ .. .. d" kız ceıedinin yattığını görmüt, 
""-~ ~ -aıunu ver ı: "O a-
~ 4.r~rl,, Adam, onunla zabıtaya haber vermittir. Mezarlı-
~~~'· Tabaktan aldığı ye- za derhal gidilmit ve hakikaten 
la...~ ~I. Bunun için Aldoğu mezarlıkta peripn bir halde 12 
" ~ rahat bakıyor. Aldo- yatlarında kadar bir kızın ölmüt 
l: ~1 tları bir odalık be.kıtı, olarak yattığı görülmüttür. Kızın 
~ ~·' 111•il6p olmut bir ka - boğazında tırnak yaraları ve kan -
~t:·· Buna raimen, ba - lar görülüyordu. Tahkikata hemen 
~· 4.d ır Parlaklık Yar. Açık batlanmıt, kızın Musullu mahal -
~ ~i... ~ h.e~üz ram olma- lesinde oturan kabirci Topal Ali
~' Miptllıdı_lik: Bak~ığımı nin 12 yatındaki kızı Fethiye ol • 

Ot. S I lenırler, diye çe - duğu anla§ılmıtlır. 
latt L~ on dalaverelerine a· 8 b . ... . . .. 

~dın b k d ... . 
1 

F a asının verdııı ıfadeye ıore, 
d a ıtı egı . a- k k •iil w 

1 
k ız epek ıatmak üzere pazar ye· 

\..\o ı._, • ı•rın, ramo aca . . . b' d h d .. 
t: •:~ ~tı rıne ııtmıf, ır a a eve onme-
' L,... .\ip lcı;~rı T" . miıtir. Kız babaıı ve anaıı tara • 

.. """ 1\. yor. ıtrıyor. f d .. ""ncl be . d h..- ve111ir Ca d d"" ın an uç ıu en rı aranıyor u. 
,_..._. na oiru o- 1 C t d 'I · k"" ··k k ır Can 1 d ... . eae muayene e ı mıı, uçu ı-
• ....._I ora ar a deııl.. b"kr' . 1 d' ldik bo 

: .,. --7 iİJor ""ld "" .. .. I zın ı ı ıza e e ı ten sonra 
~tıa1111 .... su .. urup aoy - · ğularak öldürüldüiü anlaıılmıttır. 

orınuyor. B f . . . 1 h .. • u ecı cınayetı yapan ar enuz 
eıaJ,e ~ • meçhuldür. Bu vak'a Aymtapta 

isi.; 1 rı. ~emir Canın pek büyük bir tee11ır uyandırmıt • 
'11edıkleri ıözler, tır. · 

Havr tehrinde hükWııetimiz he 
ıabına Mehmet Sabri Bey isminde 
bir Türk genci, tahsilini bitimıif, 

memleketimize dönmüf. Dün mat 
baamıza geldi. Yolda başından g~ 
çen bir hadiaeyi anlattı. Mehmet 
Sabri Beyin yanında yol parası ola 

rak bin Franıız frangı bulunuyor• 

mut.. Mehmet Sabri Bey Yuıoı
lavyadan geçerken hududta güm-
rük memurları kendisine parası o
lup olmadığını ıormutlar, Sabri 
Beyin verdiği cevap üzerine ken
diıine yanında bin Fransız frangı 
olduğuna dair bir tezkere vermiş • 
ler huduttan çıkarken de tezkereyi 
ıeri almıılar ... 

Sabri Bey Bulgar hududuna 
girerken böyle bir ıual kartı•ın • 
da kalmamıtlır. Yalnız Bulgar 

hududundan çıkarken paraaı olup 
olmadığını sormutlar, mumaileyh 
bin frangı olduğunu ıöyleyince 

''Ver!.,, demitler, parasını zorla 
elinden almıtlardır .. 

Mehmet Sabri Bey, Bulgar hu
dut 1ıümrük memurlarından hiç ol 
mazaa kendiıine bir makbuz veril
mesini iıtemit, memurlar bu mak 
buzu da vermemitler ve gence f e

na muamele etmi§lerdir. 
Mehmet Sabri Bey buraya ge· 

lir gelmez Bulıar konsoloıhaneıi• 
ne giderek meıeleyi anlatmıt, fa· 
kat alaka görmemittir. 

Bu nasıl İt? .. 

Amerikalı talebe 
Memleketimize geldiler, 

Çanakkaleyi yüzerek 
geçecekler 

Her ıene ıehrimize gelen "Ode
sa .seyahati,, namı altında yüzü 
mütecaviz Amerikalı darülfünun 
talebesi ve yüksek aile çocukla
rnıdan mürekkep bir gurup, iki 
ıün kadar ıehrimizi gezmek üze • 
re, lıtanbula ıelmiıtir. 

Yüz on kitilik prup, buradan 
dönütte Çanakkale boiazını yüze
rek ıeçecekler ve daha ziyade ta
rihi bir tetkikten ibaret olan yol
culuklarına devam edeceklerdir. 

Darülfünun talebesi, dün Top· 
kapı Arayını, camileri ve çarfıyı 
ıezmitler, bugün de Boiaza ka • 
dar bir ıeyahat yaptıktan ıonra 
tehrimizi terkedeceklerdir. 

Ayın sonunda iki yiizü müte
ca viz, Amerikalı bir ıeyyah kafile· 
. "R ·1 l ıı oma,, vapurı e gelecek er· 

dir. 

Bir tren kazası 
Şimendifer telgraf muhabere 

memuru Mahir Bey Samıun - Sı· 
vas hattının yukarı iıtaıyoounda 
manevra yapmakta olan lokomoti· 
fin tekerlekleri altında kalmak ıu 
retiyle ezilmif, feci bir ıurette öl -
müttür. 

Aslan tepe heykelleri 
Malatyada ıeçen yıl yapılan 

hafriyatta Aılan tepede çıkarılan 
ve ağırlıkları dolayııiyle o zaman 
Ankaraya ıötürülemeyip hükUınet 
avluıuna bırakılan heykellerin An 
karaya ıönderilmeıi için maarif 
vekaletinden 1300 lira tahıiıat ve· 
rilmittir. Malatya maarif müdür
lüiü heykelleri yakır.a Ankaraya 
ıön.derecektir. 

-5-: 
- Cüce! Ne yapacakıan yap! 

Yakalanırsak ben belki kendimi 
kurtarırım; fakat, sen yananın. 

Karanlık dehlizlerden kotutma-

lar, ıeıler selmete batlamıştı. 
Makıut, elinde tqtdıiı anahtarı 
muayene etti. 'alın mermer ıü
tunwı arkaaına ko9tu. Karanlık bir 
kötede küçük bir mahfaza bul· 
muıtu. Burada da bazı anahtarlar 
vardı. Çok çevik bir hareketle 
bir kaç anahtarı muayene ettikten 
ıonra bir tanesini aldı; bulun
dukları yerin ıolunda uzayan bir 
dehlizden ıeçti. Bir ıey arar ıibi 
etrafına bakındı. 

Karanllkta Cüce gözükmiyor -
du. Yalnız anahtar ııcırtııı ve 
ikide bir Cüc_enin çıkardıiı tu • 
haf seıler duyuluyordu. 

Birden demir bir kapının ıı· 
cırtııı ile karanlık dehlizlere bir 
aydınlık doldu. Maksut, kotarak, 
ilmi ıimya iliminın yanına 1ıel

di. 
- T elit etmeyiniz .. 

duk, yalnız, beni takip 
dedi. 

Kurtul
ediniz ! 

Mirza Niıır bir türlü kendini 
toplayamayan T amaranın koltuiu· 
na ıirdi. Oııu adeta ıürüklüyor .. 
du. 

Aydınlık ıelen kapıya ıeldik· 

leri vakit cüce onları içeriye ıok· 
tu: 

- Beni, burada, bekleyiniz .. S.._ Wr taraf pbaeyiaisl. On 
dakika sonra aizi almaia ıelec:e • 
iim .• 

Cüce, kapıyı arkalarına kapa • 
drktan ıonra dehlizlerden lrotarak 
ıarayın orta ıalonuna çıktı .. Onun 
kurduğu plan birdenbire deiit 
mitti.. Şah Abbasın, Kara ciğay 
Hana verdiji emri duyduktan ıon 
ra firar yollannın kapandıiını, na• 
ııl olıa yakalanacaklarını anlamıt 
tı.. Firar hadiaeıi de Şah Abba· 
am kulaiına kadar ıittijinden ye-

ni 
0

bir kumazbk yapmak ve itin İ• 
çinden ııyrılmak lazımdı. Cüce, 
her neye mal oluraa olıun, Tama
rayı kaçırmayı göze almııtı. Fa -
kat, k&rü körüne yakalanmak ta i· 
tine gelmiyordu. Salonda, hali, 
muhafızlar kotufuyorlardı. Mak
sut, hiç bir tarafa bakmadan doğ· 
ru Şah Abbaıın oc:luına ıirdi .. 
Odada, Şah Abbas, yeziri kartııı· 
na almıt, yavaf yavaı bir teyler 
konutuyorlardı. Maksudu ıörün· 
ce ikiıi de hayretle baktılar. Şah: 

- Nereden ıeliyorıun?. Diye, 
ıert ıert bakımaja batladı. Mak
sut, ıoğuk kanlılıkla: 

- Mirza kaçtı, T amarayı da 
ıötürdü !. Cevabını verdi .. 

Vezir: 
- Ne vakit kaçtı?. 
- Bilmiyorum: Bana, bir iliç 

koklattı. Bayılmıtım. Kendime gel 
diiim -vakit dehlizin karanlık bir 
yerinde bulunduğumu gördüm ... 
Şimdi, oradan ıeliyorum .• 

Şah: , 
__.: Nereden kaçabilir?. 
- Elbette yakalanacak... Emir 

buyururaanız, ben de takibine ıi· 
derim .. 

Şah bu cücenin de kendisini 
rahataız etmeıini hiç iıtemediiin
den: 

- Defol .. Ne iıteraen yap! Di· 

Yazan: Niyazi Ahmet 
ye yanından kovdu. Cüce ıalon • 
dan yuvarlanır gibi koşarak bah· 
çeye çıkan merdivenin baıına gel· 
di.. Orada, Kara ciğay Hanla 
kartılattılar. Mabut: 

- Şah emir buyurdular; ıiz ha· 
tı yolunu takip edecekıiniz.. Ben 
de diğer muhafızlarla tark cani • 
bine hareket edeceğim dedi. 

Cüce, ıarayda, ekseriya, ıahın 
bu gibi emirlerini tebliğ etmeie 
memur edilir ve hazan da ıahın 

buıuıi itlerini bizzat takip ederdi. 
Onun için Kara cifay Han cü

cenin bu teblitine hiç füphelen • 
meden maiyetine batı yoluna hare. 
ket edeceklerini bildirdi.. Cüce, 

burada fazla • durmadan ıarayın 

ıüvari alaylarının bulunduiu kı~ 
ma geçti.. Bq arabacıyı buldu... 
Derhal üç çifte bir araba hazırlan 
masını bildirdi.. Cücenin ıöyle • 
meıi, Şahın emri demekti. Kimse 
ne olacağını, nereye fideceklerini 
aormaja ceAret edemezdi.. Ara· 
ba hazırlanırken bir kaç ıüvari de 
silahlarını kuşanmıt, emre hazır • 
lanmııtı .. 

Cüce, kendilerine lüzum olma• 
dığını itaret etti. Arabaya atlar 
koıulduktan ıonra, ıürücü, yerine 
geçti.. Cüce de içeri atladı. Süriia 
cüye ıarayın kalın duvarlarla çev
rili havuzlu bahçeye dönmeıini ita 
ret etti.. Burası ıahın hususi bah 
çesiydi.. uraya kimıe giremez, ve 
bu kapıdan tahtan batka kimıe 
çıkamazdı. Araba, bahçenin kapı· 
ıırıa selince; cüce çevik bir hare
ketle atladı.. Belinin araıına ıı • 
kıttırdıjı anahtarı çıkardı, kapıyı 
açtı... Mirza Naıirle Tamara ha• 
vuzun kenarna oturmutlar, korkak 
korkak etrafa bakınıyorlardı. Cü
ce çabuk ıelmelerini itaret etti •• 
Üç firari arabaya oturdular .. Cü• 
ce ıürücünün yanına geçti, kulak· 
larına ejildi: 

- Atların çatlamaıından kork
ma.. Bir dane kalıncıya kadar 
çatlaıınlar, fakat ıen ıüratini azalt 
ma... Şah böyle emretti .. 

Araba ıarııldı. Y ıldırmı ıürati 
ile uzaklaıtı ve karanlık yollarda 
kayboldu.. e 

-2-

Muirav, sarayda tahmininden 
fazla bir ıerbeıti bulmuftu.. Şah 
Abbas, ona bir daire tahıiı etmit, 
emrine amade bir kaç ta cariye 
bulmuttu.. Muğrav, oduında ıe
zinirken, hep aalonda muhafızla • 
rın tatıdrkları bayıın kadını dü • 
tünüyor, kumandan kılıklı adamın 
onu ne için bayılttığını anlamak 
iıtiyordu .. 

Kapı açıldı. Odacı, vezirin ken 
diıi ile görütmek iıtediğini haber 
verdi.. Bir az ıonra vezir içeriye 
giriyordu. Muğrav, ıayet ıükU • 
netle dolqıyordu. Vezir onu ne• 
zaketle ıeli.mladı. Sarayda her 
feyin emrine amade olduğunu bir 
daha beyan etti. Mujrav: 

- Sizin ne demek iıtedilinizi 
anlıyamıyorum.. Ben buraya iıti-

rahat için ıelmeclim. Memleke • 
timde yapacak çok itlerim -var ... 
Bana evveli T amara hakkında i· 
zahat verin.. Her ne bahasına o 

luraa olıun onu elinizden almaiı 
uiraıacajmı •• 
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Atletizmde beynelmilel 1 

teınasların faydaları 

_,_~~~ 

R.:s~ada kazanmaklığımızın sırrı, Ruslardan 
a a çok beynelmilel temas yapmamızdır 

Sund 
~lllıttrd an evvel 924 Pariı, 928 { kan bnyral<ta Uı;üncü olan takımda ~·er almış 
~irinci .~ Ve 930 _ 931 _ 932 rn kı.ymeUI atıetrPml7.d!'ndlr. 
lı~ . ' 1kınci üç·· .. B lk · Ruı;,yadakl drrl'('(.'111: ıoo de (10,9) 200 do 

Pıy .. tl ' uncu a an o• lt\ ~ &.tın · 22,6 dır. Bu rekamlıtr orada. müıabakanın 

. ttltr'ı "lk . a. lftirak eden Türk bız.r haklnnda bir fikir ,·erir. 
tı l ık' . . ilde k ınıınin daha ıeçmele 200 dPrrrf'ııl osı Bnlknn rekoruna muadil -
itle f a.ybetrni• ·· .. ·· d ''l' n uçunun a ıeç· dlr. 
)' 

1Yetind ttk k e muvaffak olamı.. Mehmet Ali; 928 de Jtaufun 2·1 te yapmııt 

ttltl' ~ndirniz için bazı iyi dere· olduğu (2l,2) ilk 2o:ı rt•kurtınu t.'lde etmı,, 
O)"' -~'inak) b a~nl 11enc (2l 'r. 23,l) e kı\dar dü,Umıüş 
d lk d·· a eraber, ıonuncu bir sene sonra (22,8) 931 de (22,6) 31 Bal-

' İ1.t'ır ~ntnÜ§tilk. Her defasın -~ld 1 8.~ ed'l kanın en 1~1 derece ini )'ııpmı • 4 X 100 Bal-
f t edil l en müsabakalarda kan galibi , Balkan ba~ rak ütllııcüııll olan 

~lllJığ1 en derecelerin İyi veya takımda 3<>r oımış, i'itlrak r.ttiğl üç Balkan 

~tıtıi bnı ~a.kdir edemiyen, atle- O,}Ununda 100 - 200 mt·trrde U~üncü, dör-
t" enı t."rkJer' tn•cmemit olanlarımız diincü , .e bazrn de dr.r<>cr. alal1\ll.mı, ve ge-
lllt t ın &.tlef çl'n sr.nr. ~!'nl başlamış olduitıJndan ı,tırıık 

S 
na....: • ızm sahasında hiç 

• 1cı tern ettlJti 400 llt.'Çml'ıılntle mu va ffRk olamamııJ, 

' lQ aa yapmamalarını Rmıyada: Tccrıibcsll~ 200 dB ikinci ve gl'ne 

'onr .. h •e.ne dahilde çalı•tıktan t'ı f·~ lttci t :r tf'crübe!dle p<'k iyi olmı~ an dr.r!'ce ile 400 

llQ'İn' .
1 

Ctna.slara baf)amala• de birinci olmu:ı, !;Ok Çalı an, fakat ~ahştığı 
lııı.... 1 1 eri .. .. ( . d ı ~ ,."ta.k b' ıuruyor güreşı e nispette mu,·nffal< o ıımıynn atll'tl7.ml hlıı 

it") diy 
1 
•ıde yalnız futbol var 11ctmı, bir atl<?timlıdlr. 

1::- Ot &td HaJdar; 92'7 de Crmll tarafından 2:S tf' 
~ltt b' ı. ~ il ha . • :yapılmı olan rı•lrnnı S ırntlm farkla geçe-

Ilı ~ll\ da.h ~ı~ıhtemaslarda bize rel• (t,78;;) ynpm•"'• D28 do (l,7:>), 929 da 

i . tl'ıillet) . a ıyı azırla.nmıı kom (1,78) e , osı de cı°"o> e çıkarmı,, 932 d4' 

\~dert e1rın atletlerine (biz de Cihat tarafından l,11:> olarak yapılan rrko

°' '. cc er lbi: ""lkin • Yaparak) geçilmi~· nı gf'ne tecrllbe!ılle 1,86 ile kırmıştır. ı,u-
~""lbtk I !ttndiye kadar yapılan rak ettiği Balkan oyunlarında ikinci ol-

tl~ .... t' katla. biraz tecrübe sahi- mu,, bir a~- en<'! Gıılııta!larııy bayramında 
~il >«~ U , Kull'~ller Nf'dlme Alt olım 020 da yapıl -

llt\ tectüb mış relrnru bir rıaııtlın farldn kırarak (S,21) 

~1 1\\iltl ~·· e yapacağımız bey· yapmı, kıymr.tli bir atlf'tlml7.dlr. 

t~~lt U•abakalarla daha faz• Rusyııda: 180 ullnmı, .. Pel< muntazam 

t toll ~ı. (933 ıencıi için fede· antremııa ı tı~en ntll.\mııdB Pyahatln u-
flıl 0ulı:ır ı ıı... ı d h ~ '"Y .ar - Romen _ Yu- zıın Ue.undan, iyi ı.·a 15amamıuıından a R 

~t lıl lll(I: -: ~ek-Yunan atletleri fazla yaııamı~ ıırak ll•lnd kaldığını tahmln 

\.~ ~ord lllıllt müsabakalar ha· ediyordum. 
~ıi.. U. F aka.t A k Küçük Besim: Hiç be~ nelmilf'J müsabaka 
ttb..~t \' umumı mer ez ,yapmamı, ,e heııuı: Türld)f'dekl (800) ci-

..... k,J~tınediği için bu faydalı lerln en gen<'idlr. ;\lulıtellf ıw.nrln İzmir 
,; ıtıı~·1 • ı. •amph·onlu~u yopmı.,, 9SZ Türkh !' blrlnrlli-"ll "'{' tı - . b • • • 

~ 1 c:ıı, ~Clllaaların ne kadar fay- ğinde Ziya, ömrr neıılm, , .e Ankaralı !';icv-
l l .dtıtiUnı aon · l k . 1 kiden ıonra dördünrü olamk, OSS KollrJ 
~ı· " t mısa ÇO 1 I} ı JJu 

ı, r. Biz d h tecrü - bayramında lkinl'I gı•tmı,, Gol:\t.asarııy ıırun-
~İi... d,h a a pl;1:onasında meııafcılnl lmıanmı, \ '(! bir lif'-

~ b,~ ) &. çok beynelmilel ne lı;lnde pek büyük bir terakki göstf'rmı,-
b)ı 'lt I~ ''rıd, yapan atletler tır • 
\; ~"ı Yeniliyorduk. Hal- Ti.irldyooe lkr.ıı 800 de <'n IJI dererr. ola-

'1, .. tıl,t1~'-Ya giden atletlerimiz rak (2,8) ~ııpmış, v!icutçıı biraz. 2'.n~rr oı-
."q "' Çık l lllllkla beraber bü~ llk lııtldadı olan bir at-

)\ .. · •~1·1 . arı an 150 milyon· 
~ L_ -~ l'tıı k ll'tlml7.dir. 
ç~tı k' uvvetli Rus aletle • Rıı yada : Mı>nılr.kett., ı..f'ntllnden dııha 

~~lt\i azandılar. iyilerinin a:ötlirUlmeme"ı Uz.nine 800 d" 

ı .\. '1ttil~tRualar bizden daha az kt>ndt.,ının gUtlirillmcm~lnl ı ti~enlerln oı-
~tf llttritni-.~ernaı yapıyorlardı. dutu kulatına gltmeslnr, ilk dPfa bir çok 

~ı: ,1 c.tn R d ld ki atlctıeTln ~·anında bf'~ nrlmllPI bir mü :ıba -
14>1. e.-in uaya a a ı arı 

~ ·ııı;; ul eh • IUldar , .t' r a.lmnsınD rağmt>n, kııvH•I manrvl-
'I),,,. '\er ernmıyeti ve orada ., 1 ·•ıı,ı'i '~illi • . ~rsl kırılmıyarnk buradaki derf'rcslndrn iyi 

tt b~ffe.kı ~Çın temin ellikle- \'fi k!'ndlsl için dr. l~I sayılurak bir derece 

,,:-"'lı!Jıılqjt'ttı~:_~ın derecesini kari· ııe (2,6 316) birin<'! oldu. 

' "'"°" ' 1ı28 !1 faydalı buldum. 'f. "' "' 

~~· ~~" u10;>nor tarıırından 28 •P- 100 metre müstesna 200 - 400 
"'" ~ c •otı ilk l 00 metre drttee-
l" '7te1< n:;' 01) c ssı d (l0.8) e - 800 - yüksek atl~malarla şim· 

\. • lltllıı kan ~koru ynpmı, bl- diye kadar beynelmilel müıaba .. 
•, \ '>(~• Ut= llaıkıın ollmplyatıarmda kalarda Rusyada elde ettiğimiz '''Oo lııl~U %00 d Utünclililk al- derecelerden daha iyilerini yap-

,,._, Yarı mı kazanan Bal- Deva"u Dokuzuncu Sayıfad ._ ....... ................................................................. 

Ha.her er 
Vefa Bursada 

Bursa Sanatkarlar Gücü tara
fından çağırılan Vefa futbol takı
mı Buraaya gitmit ve Bursalılarla 
karşılaımıştır. Cemil, Gazi, Halil, 
Enver, Hasan gibi sayılı uzuvla • 
rından mahrum olan Vefalılar 
birinci devreyi 1-0 kaybetmişler
se de ikinci devrede güzel bir oyun 
la hakimiyeti ele almıtlar ve dört 
sayı yaparak maçı 4--2 kazan
mışlardır. 

Dempsey evleniyor 
Gelen a.on haberlere göre, bo

kstan çekildikten, parasını ıanti • 
mine kadar harcadıktan ve işi or

ga niza tör lü ğe 
döktükten sonra 
eski boksör Dem
psey tekrar gü· 
nün kendisinden 
bir hayli bahse
dilen adamın ye
rine geçmekte· 
dır. Amma bu 
ıefer yumrukla
riyle değil, ya.p· 
mak üzere bulun 
duğu bir izdi-
vaçla ... 

J ak Dempaey bu ıef er de bir 
operet artisti olan Misa Hanmah 
Villiamı ile nişanlanmıştır. Hayli 
güzel ve cazip olan bu genç ka· 
dm Amerika .,ııaliyecilerinin en 
zenginlerinden Otto Kahn'ın oğ -
lu ile evliydi. Fakat bir kaç ay ev• 
vel boşanmıflı. Maahaza bu zen· 
gin Amerikalı da ikinci kocasıy • 
dı. Acaba sabık ağır siklet dünya 
~ampiyonile yapacağı bu üçün· 
cü izdivaç ne kadar devam ede
cek?. 

Geçenlerde de boka sahasında 
Dempseyin akibetine uğrayan Al
man Şimelling da flJm yıldızı An
ni Ondra ile evlenmişti. 

Ağır siklet boka şampiyonluğu· 
nun izdivaçlar üzerinde de hayli 
işe yaradığına dair iki miıal.. 

Klüp değiştirmek moda
sı mı başlıyor ? 

Futbol aleminde gene bir dedi
kodudur gidiyor. Rivayetlere göre 
İzmirli Vahap Fenerbahçeye, lz -
mirli Sait Galataıaraya, gene iz -
mirli Fuat ya F enete yahut Gala
tasaraya girmek üzereymi§ler. 

lzmirin bu üç şöhreti ~imdi 
Rusyada oldukları için bu rivayet
lerin doğru olup olmadığını ken -
Jilerinden tahkike imkan yok. 

Gene diğer taraf tan Beşiktaş -
lı Hakkıyla Nazımın da klüp!erin
den, ayrıldıkları ve Nazımın Sü -
leymaniye takımına girdiği söyle-
Tliyor. . ': 

Doğrusunu söylemek lazımge • 
lirse bu rivayetler kartııında ade
ta teeaaür duyuyoruz. Ne oluyo -
ruz, bu kadar oyuncunun klüp de· 
ğiştirmeıine ne sebep var? Bilhas
sa İzmirli oyuncuların lıtanbul 
klüplerine geçmeleri İzmir mınta
kasmı bir hayli sarsacak mahiyet-
tedir. 

Davis kupasında lngiliz
lerin muvaff akı yeti 

Çok dikkati çeken lnıılllz tenlııçl 
Austin 

Davis kupası teniı maçları bü
tün tenis alemini geniş bir surette 
alakadar etmektedir.. Sondan ev• 
velki maçlar İngiliz tenisçilerinin, 

pek te beklenilmiyen büyük mu • 
vaffakiyetlerile neticelenmiştir. 

Bütün İngiliz gazeteleri bu ne
ticeyi "İngiliz zaferi,, olarak ilan 
~tmektedirler .. Daviı kupasına ait 
aon maçların lngiltere - Fransa 
arasında yapılacağı anlaşılmış gi
bidir .. 

Pariı, - İngiltere - Amerika 
Daviı kupası teniı maçının sondan 
evvelkiıi 10.000 kişinin önünde 
Auıtin ile Alliıon alarnnda yapıl .. 
mıştır .• 

İngiliz Austin bire karşı üç set 
kazanarak rakibine galip gelmiş
tir .. 

Sonmaçta bir hadise olmuş, A· 
merikalı Vines bayılarak maçı ter
ketmiştir .. 

İngiliz Perry 1--6, ~, 4--6, 
7-5 ve 7-6 ile galip gelmiştir .. 
İngilterenin bu suretle bire karşı 
dört galibiyeti vardır .. 

Galatasaray antrenörü 
çalışmıya başladı 

Antrenör; oyuncuları çalıştırırken he~ . 
şeyden evel Atletizme yer verecek '. 

Galatasaray antrenörü Mister 
Sid Pödifut dünden itibaren bilfiil 
çalışmağa ba,lamıt ve dün akşam 
Galatasaraylı futbolculara Tak
simde bir maç yaptırarak vaziyet
lerini tetkik etmiştir. Maçta 
kadroya dahil oyuncuların mühim 
bir kısmı bulunmuıtur. Asıl çalış
ma ve çalıştırma faslı önümüzde-

ki hafta içinde baılamış olacaktır. 
Antrenörün oyuncuların atletik 

faaliyet programları hakkında ma. 

lumat istediği ve aldığı menfi ce
vaplar karıııında hayret ettiği 
ıöylenmektedir. Bu itibarla an • 
trenörün evelemirde atletizme yer 
vereceği anlaşılıyor. 

Mister Sidin fulboldaki kudret 
ve kıymetini Star gazetesi 9330 ıe 
nesinde fU satırlarla teıbit etmişti: 

Mister Şarl Pödifut bugün Re· 

vera klübünde oynadığının tam 
beşinci senesini idrak ediyor. Bu 
müddet zarfınaa 188 lig maçı oy
namış ve rakip takımlara bizzat 
kendisi 61 gol atmıştır. Diğer ta • 
raftan 21 kupa maçına iıtirak et
miş ve bu maçlarda da 7 gol çıkar 
mııtır. Revera takımından evelki 
Polkört takımında ise 97 lig maçın 
da 146, V eıtham takımında 280 

lig maçında 200 gol çıkarmıştır. 
Bu rakamlar kendisinin kıymeti 
hakkında en iyi birer miıal teıkil 
etmektedir. 

Fenni futbolun memleketimiz· 
de de geniş bir tarzda inkişaf et
mesi noktasından yalnız Galataaa 
ray için değil, bütün meml~ket fut 

?olu için Mister Sidin çalışmasın
da muvaffak olmasını temenni ~ 
delim. 

Merkezi Avrupa takım
ları şampiyonası 

Merkezi ~vrupa takı~lar~ şam ı fa tekrarlanacaktır: Avusturya ta
piyonası kat ı safhaya gırmış ve kımmda meıhur Smdelar oyna • 
meydanda Ambrozyana (İtalyan - maktadır . . ./ 

la) Avusturya takımları kalmıştır. 
Torinoda yapılan Avusturya Yu -

ventos maçıyla Pragda yapılan 
Ambrozyana - Sparta maçları bi 
rer ve ikişer sayıyla berabere bit

miı. Fakat bu takımların bundan 
evvelki maçlarında aldıkları neti -
celere göre Sparta ile Yuventos 
tasfiyeye uğramışlardır. 

Final maçı biri Viyanada, di -
ğeri Torinoda olmak üzere iki de-

Konyada maçlar 
Konya, 25 (A.A.) - Birkaç 

gündenberi şehrimizde maçlar ya· 
pan Ankaraşampiyonu gençler bir. 
liği takımı Konya ldman yurdu 

ile yaptığı ikinci maçta berabere 
kalmışlardır. Üçüncü ve son maç 

Konya gençleri birliğiyle yapıl • 
mış ve bu maç 3 -O Ankaralıların 
ı:alibiretiy le ncticelenmittir. 
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\HİKAYE 
Telefondaki Ses 

Mediha Münür 
- Demek beni kabul etmiye - almnm terini siliyordu .. 

ceksin ha?.. Son bir defa görüş - .Y. ""' ,,.,. 

mek istemiyor musun?. 
- Hayır .• Artık bitti. Beyhude 

ısrar etme. 
Bir erkek sesi, vahşi bir ses gür 

le<li: 
- Kendini koru!. 
- Koruyorum. 
- Son bir defa daha görüşme-

liyiz. Sen istediğin kadar bana ka 
pıyı a~tırma .. Bir kere daha be -
nimle konuşmrya mecbursun. 

- İşte konuşuyorum. 

- Ama yüzümü görmüyorsun? 
Eğer yüzümü görseydin, başka 

türlü konuşurdun. Ama görecek -
sin. Sana yüzümü ne yapıp yapıp 

gösteı·eceğim. Pençereden ve ba -
cadan gireceğim.. Her hald-e bu 
gece beni karşında göreceksin. O 
zaman da .. 

- Sen çıldırmışsın!. 
Tele fon kapandı .. Salih de ka

pattı ve kendi kendine söylendi: 
"Ayıp ettim. Bana ait olmıyan 

bir muhavereyi dinledim. 
Bu iki sesten yalnız birini, 

Kadriyenin sesini tanımıştı .. Tele
fonla Kadriyeyi ararken, araya 
başka bir muhavere kanşmışll. 

Acaba erkek kimdi. 
Sulih omuz silkti: 
- Kim olursa olsun, bana ne .. 

:(. '(. :(. 

5aıih, konuşulanları lakayda -
ne dirliyordu. Bir aralık, hamm -
lardan biri: 

- Kadriyenin başına gelen fe
caa ti duydunuz mu? .. Geçen gece 
evinö.e" kadın~~ğızx öldürmüşler. 

Salih doijruldu: 
- Kadriyeyi mi?. 
Herke.sin gezil ona d.öndü. Bu· 

nun üzerine izah etti: 
- Kadriyenin ve heY halde ka

tilinin son defa seslerini ben işit -
tim de .. 

Sofra başında herkes heyecana 
kapıldı .. Herkes, bu sözlerden bir 
mana çıkarmıya çalışıyordu ... Bil
hassa, Salihin katşısmdaKi esmer, 
iriyan genç evvela kızardı, sonra 
sarardı. Dikkatle Salihe bakmıya 
haşladı. 

Manyatizma: Salih konuşur -
ken, gözlerini, esmer gencin göz -
l • d .eı-ın en ayırmıyordu: 

- Böyle bir facianın olacağı
na hükmedebilirdim ... Adamın se
si hala kulaklarımda.. Yanımda 
konuşacak olsa, sesini muhakkak 
tanırım .. 

Karşısındaki gencin göz bebek· 
ıeri titredi ... Muztarip, çehresine 
sakin bir görünüş vermiye çalış· 
tr ... Artık Salibin sözlerini lakay
dane dinlemiye başlamıştı. Yal -
nız şakaklarının damarlarından 

' Ç<''lelerini sıktığı anlaşılıyordı~. 
Salih, gözlerini gene ondan a

yırmıyor, yeni heyecanlar arıyor, 

bir taraftan da anlatıyordu: 
- Eğer Kadriye ölürken bir 

şey söylemediyse, katilin içi ra • 
hattır. Onun yüzünü kimse tanı -
mıyor. Eve gizlice girmiş, gizlice 
çıkmıştn. 

Kadriyeyie münasebetini bilen 
yok. y arnız ayrıldıklarını ben bi
liyorum .. Sesi de kulaklarımda .. 

Konuşsun, kendisini derhal ele ve 
rir. Bunun böyle olduğunu bilse 
ödü kopardı. Sararırdı .. Soğuk ter
ler dökerdi. 

Kar§ışındaki genç sararmıştı. 
Cebinden çılı;ardığı bir mendille 

Yemekten sonra, küçük salon -
da, Salih, gencin kar§ısıml dikil -
di. 

- Sizi tamyorum galiba.. Bir 
yerde tesadüf ettikti gibi geliyor 

bana .• Kendimi takdim edeyim: 
Salih .. Hatırladınız mı?. 

Cevap bekledi. Gencin dudak
ları oynadı, fakat sesi çıkmadı. 

Karşısındakine afal afal bakıyor -
du. Eli'ndeki konyak kadehi hafif. 
çe titriyordu. Yudum yudum içti: 

Salih ısrar etti: 

- Cevabınızı bekliyorum. 
Genç gene cevap vermedi. Ter 

döküyordu. Salih homurdandI: 

- Susmak her zaman iyi değil
dir. Sükut ikrardan gelir. 

Öteki homurdandı, arka11m dö 
nüp gitti. 

Salih: 
- Tamam, dedi, anlıyacağımı 

anladım. 

- Şu adamı tanıyor musunuz? 
- Tanırız ya .. Zengin bir ec -

nebi ... Çok iyi bir adam. Yalnız 

öyle bir meti var, ki onu çok muz
tarip ediyor. 

- Nesi var?. 
- Dilsiz. 

Ertesi gün Salih, Kadriyenin 
katilinin tevkif edildiğini gazete • 
Jerde okudu. 

"Bazan dilsiz olmak, dilsiz de4 

ğilse dilini tutmasını bilmek ne i-

yi ş-ey .. Eğer vaktinde adamm dil
siz olduğunu söylemeselerdi, onu 
katil diye polise teslim edecektim. 

Hitler idaresi 
nasıl kalıyor? 

(Baıı taralı 1 lnci ııa)·ıfada) 

Fransızlar, kendilerine pek fay 
dalı malumat temin eden bozgun
cu Alman gazetelerinin kapanma .. 
smdan yılmamışlar ve hele son 
günlerde Almanyayı kuvvetli i~tih 
bar şebekesiyle taramıya başlamış 
lardrr. Tan ve Jurnal gibi büyük 

Fransız gazeteleri Almanya da ki 
gizli teslihata her gün sütunlar 
tahsis etmektedirler .. 

Le Journal enine boyu -
yuna bu meseleyi tetkik ve 
tahkik etmiş. lki üç gündenberi, 
Almanyanın nasıl silahlanmakta 
olduğunu anlatıyor. Ezcümle di -
yor ki: 

Ber1in civarında on iki tane 
motör türbünü yapan fabrika var
dır, ki derhal obüs fabrikası ha· 
lini a1mağa müheyyadır. büyük 
bir telsis fabrikası, hemen fişek 

imaline başlıyabilir. Elektrik fab. 
rikası, bomba fabrikası olur. 

Almanyada erkanı harbiyenin, 
müdafaai milliyenin kontrolunda 
pek çok fabrika mevcutur. 

1915 te gaz harbinin resmi kü-
şadını yapan Almanya, bu sevda
dan vazgeçmemiştir. Yegane ü -
midi ve gayesi gazdır. Gazların 
ilgası fikrine Rayiştag daima ve 
açıkça itiraz etmiştir. 

Almanyada kimya ıanayii inki
şaftadır. Kimyager profesör Ha -
herle doktor Duisberg kendileri
ni bu işe vermişlerdir. Gece gün -
düz çalışmaktadırlar. Boğucu ve 
zehirleyici gazlar keşfine çalışılı
yor ve keşif te ediliyor. Kolonya-

Maarif vekili bir 
kaza geçirdi 

(Baı tarafı 1 lnci 11ayıiada) 

rma ve omuzlarına alarak deniz • 
den çıkarmağa muvaffak olmuş .. 
tur .. 

.~ .... / 
:ı:.±n&&J ==--

On beş sene evelki 
bir Çırpıcı dönüşü 

Bostanda akşam safası, üç ihtiY~1 

sarhoş, üç şık Hanım, mükemrrıe ~ 
dayakla ala ala hey! 

Fakat bu sıra.da sandal batma
ğa baılamış, kazazedeler bu yega 
ne istinatgahlarını da kaybetmi§ .. 
ler, hepsi birden deniz üstünde 
çırpmmağa, bağırıp imdat isteme- . ili b' ~ı 
ğe batlamışlardır. Mevsimlerden yaz, günlerden de birer uzun değnekle cıc 11 

imdat seslerini Fenerbahçede- pazar idi. O gün Çrpıcı çayırında üç hanım peyda oldu. I-1eJ11~ıı~ lil 
ki fener bekçisi duymuş, denizde aabahtan ikindiye kadar yanımda nımıza geldiler. Ve elle~'erİ 
cereyan eden faciayı görünce fe- ki arkadaşım kınalı Rabişle bera - değneklerle hem bize heJJ1 ol ~< 
nerden kaza yerine derhal sandal· her birer buçuk papeli doğrultmuş re yanaştılor. Biz kaçac2'-k ıJı Ilı 
lar gönderilmiştir.. Bir az sonra tuk. Akşama doğru Rabişin kol- ama kadınlar yakamıza. ~ar'~if tş 
yetişen sandallar kaza kurbanla. tuğunda tef, ben de eller kalça - Yal varmak, yakarmak hıç d ~ 
rmı birer birer denizden çıkarma- da geriye döndük. YoUardaki kır 

1 

para etmiyordu. Herifler e~A~ 
ğa muvaffak olımuşlar ve sahile kahvelerinden tek tük bizi çağı de hanımlardan temiz bi.rtı'." 1, 
götürmüşlerdir. rıp ufak ufak kerizler yaptıranlar dayağı yedik. Şimdi bıze· r~ 

Denizde çocuklarını kurtarmak ve beş on mangır daha uçlananlar --- Geçmiş olsun, yahut ' !\ 
için fevkalade bir cehit sarfeden, oluyordu. Keyfimize diyecek yok- olsun! Jb tı 
sandal battıktan sonra da uzun tu. Anlaşılan bu gidişle yolda da Diyeceksiniz değil mi? J-{~;ı Ilı 
müddet mücadeleye mecbur kalan birer oski (lira) daha vuracak - iş bu dayakla bitseydi a111• ~ol lli 
Reşit Galip Bey nihayet mecalsiz tık~ Bir aralık Mevlane kapısiyle di ki! Dayaktan sonra 13~ Jef rı 
düşmüş bulunuyordu. lmdada ge T opkapı ar~mdaki postanlann a 4 birer iple kollarından biribır ·el 111 

d 1 b k .. d'' t b v 1 d l .. 1 · · öıltrı ı len sandallar onu denizden bay. rasın an geçer <en a hm, uç or ag a ı ar, yuz erım g 4ıf 
gm bir halde çıkarmışlardır. kişi bir kuyu başma çökmüşler, ça- radaki mezelik cacıkla boY'di f, 

Kendisine sahilde derhal ilk kışlırıyorJardı. ondan sonra da biz~ emir ~e,r 
müdavat yapılmış, bir az sonra Rabişe döndüm: - Haydi bakalım, çahJ1 'iı.ıtf 
kendine gelmiştir.. Sıhhati çok - Akı dedim, naul, yana,alım 1 lçnıede beyim içme aarhoŞ~ııtl t 

iyidir .. Bugün çah§malarına tek - mi? saat be,tcn sonra pek hoş 0 ·J a 
rar haşlıyabilecek bir vaziyette • Rabi~: Elinde ise çalma, da.yağ• 

1

1, 

d. - Bırak dedi~ krz napacan, geç nın varııa söyleme!. .. Uıatıı1' ~ı 
~. o 

Yalovadan istanbula gelmekte vakit? Elin heı·ifleri hayırlı mıdır, efendim, pinpon sarho~Iar d ı 
olan Reisicümhur Hazretleri bu hırsız mıdır, sulu mudur, su&uz fetle önde Rabişle bi:ı: ortıı ~~ , 
müessif kazayı haber alınca bu • mudur? Neyine gerek! Şükür mmlar arkada bu ahenkle~~ it~ 
Iundukları yatla Modayı teşrif eo- mevlaya aldık alacağımızı, sana yuna çıktık ve oradaki .~::~ eli 
derek Reşit Galip Beyin köşküne da yeter, bana da! kadın erkek seyircinin ° ette 
gitmişler, hatırını sormuşlardır. Bü Lakin ben dayanamadım: bu alayla ve ala ala heyle ~ 1 t~ 
yük adada bulunmakta olan Bü.. -Ayol dedim, ayak üstü ufak- Topkapıya geldik. Fakat btj e ~-
yük Millet Meclisi Reisi Kazım tan bir iki tınkırdatır, bir kaç pa· kapıya geldiğimiz zaman . 

10~ 
Paşa Hazretleri de Reşit Galip ' takoz daha çümbütleniriz ! baktık ki üç hanım, açık bıt ~ ~ 
Beyin köşküne yaverlerini gönde· Rabiş birkaç patakoz sö:z:ünü du mobile atlamı~lar, elleriyle tE 

rerek hatırını sormuslardır.. yunca biraz yumu~ar gibi oldu. selam verip: , ~ ~ 
Kaza haberi Ankarada haber Ve qer~Jerj.n otµT,~µ~lar~.,~ n~Me~ ;--;- Allah muha.bbetiniıi ' -ı 

alınınca büyük bir teessür uyan • doğru tefi uzatarak zillerini §ıkır· sun! Hoşça kalın! i Ilı 
dırınış, Başvekil ismet Pa§a, Da • dath: Diye yıldmm gibi yanı:ıı1 ~ 
biliye Vekili Şükrü Kaya Bey, ve Vay ağam vay, vay efendim geçip gitmiyorlar mı? Meğ.~;~ t

1
' 

b . f S' z u"'r hanı'm, bu hovardalık dO. er ~ diğer hükumet erkanı telyazdarı vay, vay eyım vay· ız mısını y • 

göndererek teessürlerini bildirmiş· bunu şıkırda tan? Savro,lar hep pinpon sarhoşun birer i"lıl ti 
ler, geçirdiği kazadan salimen birden eyittiler. evel boşadıkları karıları de ti 
kurtulduğundan dolayı Reşit Ga • - Kız gelin buraya, biç avıam 1miş? ; ~ı 
lip Beyi tebrik etmişlerdir: sefası yapalım! /1 

V AKIT - Değerli Maarif Ve
kilimizin ve ailesinin geçirdiği teh 
1ikeli kazadan dolayı teessüreleri .. 
ni bildirir ve kaza bu suretle sa-
vuşturulduğu için sevinç duyar. 

Kaçan mevkuf 
Bir matbaada saklandığı 
yatağın içinden çıkarıldı 

Bir hırsızlık suçundan dolayi 
aranmakta olan bir sabıkalı dün 
polis müdüdyetine götürülürken 
tam müdüriyete yakın polisin e • 
linden kaçmış, kendisini tenha 
bulduğu kader matbaasının içine 

atarak üst kata çıkmıştır. 
Hırsız üst katta bir karyolanın 

içinde yorganın altına girip sak • 
lanmıştır. Poli&ler hırsızı bir hay• 
li aramışlar, nihayet bir ihbar ü -
zerine Kader matbaasının kapıla .. 
rı kapanmış ve matbaada araştır4 

ına yapılmış, sabıkalı saklandığı 
yerde yakalanarak polis müdüri .. 
yetine götürülmüştür. 

da, Haydelbergde, Höyçte hu 
işle mefguldürler. Hamburgtaki 
doktor Vugonen müessesesi buna 
çalışıyor ve her gün kadrosu üç a
mele artıyor. 

Filvaki bugün bunlar, görünü§-
te, zararsız ve ilmi biı· müessese
dir. Fakat yarın derhal zehirli 
gaz imalathanesi şekline girebilir
ler. 

Bugün sakkarin imal eden 

Şimdi biz gidelim mi, gitmiye· ~ 
lim mi? Diye biraz durakladık. V AKIT YüzJ11e ~'. 
Onlar ise boyuna el işman yapı • l 
yorlardı: k 1 rı 

- Gelin, gelin, yalnız bir çifte m Ü Sa ha 8 8 ı ~ 
telli yapın, gidin! J11,P d 

(Ba.., taraf1 l lPCi ,. jti ) 
Naçarlaştık, dedik gidelim.... JcoJ11 A 

niz federasyonu yüzme '&İ Jlı ~ 
Yürüdük, yana§tık heriflerin ya 4 ı· re•• 

nin çok çalıtkan kıymet 1 ııı" ı 
nma ! Derken efendiciğim. yanla • ı 
rına gidince bir de ne bakalım, rem Rüştü Bey himayeıiPe ~I 
l'akıları, mezeleri falan bitmİ§, hr.. ~ ~ 
onlar da kalkmak üzere imişler. Müsabakalardan eıas gıJ~e~ t 
Hemencene ben ayakta bir taksim. su sporlarıyla nıeıgul ohaJl _,ıJi i~ 
ettim, Rahiş dayre ile tempo tut- · · · 'k k ldıJg ·1 

rımızı teşvı etme o ~ lı t 
tu, arkasından çifte telliye başla • k u11e ' müsabakalara İftira e ~· ~ 
dık. Ne dersiniz, bizim çifte tel-
li ağalan yeniden çoşturm.asın mı? hiç bir kayt koymuyoruı··1' b~ 1 

bakalarımıza kadın, erke trle'' , 
Haydi bakalım, oturun timdi aşa~ b'l ,er ·r ı 
ğıya ! Bizi zorla yanlarma oturttu.. sporcular iftirak ede 1 e .;e 11 f 

K 1 B. . i'/e A' 
laı·, içlerinden birini oradaki kır azanan ara: ırınc .. ete ,ı i 
bakkalına gönderip bir şişe daha ciye bir hatıra olmak Llı e'ef, 1 

. l l d . 41et ' getırtti er. Bulafh ar mı yeni en kıt,, madalya ve ~iltlerı ,~' ı 

muhabbete! Artık çal çalar mı • Müteaddit madalyalar ""\i 1 

sın, söyle söyler misin? Arada bir b )cJ gençlerimiz için de af 1 ( 
nıangizleri hep patakoz pata.koz ler Yereceğiz.. . ;~i f' ı 
(Çeyrek çeyrek) uç1anıyorlardı. . . b'' · 
işimiz itti amma vakit epeyce ge4 Müaabalarımız ıçın Ji~· 1 

ne kadar tafsilat verece ~,~, 
çikmiş, güneş iyice batmıı, on • )c ~~ 
lar da adamakıllı matiz olmuşlar- Müsabakalara gir~'~ ~ıl / 
dı. Onlar dediğim üç kiıi, hem ve erkek yüzücülerim1ııJI ,,ı !' 
;çü de pinpon rnu pinpondular..... den' itibaren her akta~r~rı'if1Jı" 
Tam kendilerinden izin alıp kal • dan sonra spor muha~r•. ;'

1Jl 
kacağımız sırada bostanın sağında rataat ederek isimJerıtı• ,ııJ ~/ 
ki kamrşhklarm arasından ellerin malarını rica ederiz.. > 11il~1 t 

=n""u-=· e=s=e=s=-e-le_r_v~a-r_d_ı....,r""', ...,k...,i ~e-ll""'e""'r""'in""'d ... e~h .... u""'"· Ier isimlerini yazı ile cJe il/ 
lunan maddelerle harp zuhurunda liler.: Müsabakalarıı11'ı 11'''' I 

l k .. .. .. 1 · bet' .i 
fevkalade hafif, kokusuz, duman• zı aca yuzucu erın ıW . ıe 
sız fakat müthiş bir nüfuzu olan de birer de resimleri111 

bir gaz imal edebilirler. ni rica edeı·iz. 
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Şan bir fabrika.. "Onların mallarını temasların faydaları 

e lışbklan tozlu, duman, berbat yerde almıyacağız ! " 
ıtıek yiyen bu işçiyi kurtarmak lizım yalnız Almanyadan değil, 
8ttilda1 . • başka yerlerden de 

, •1." vapur lıkeleıinden çı- ı Sahipleri Bulgar muıeviıi olan kovuluyorlar 
'11, ik·g ~1.rafta; uzun beyaz bu imalathanede rutubet, ziya11z • BACDAT, 23 (Huıuıi) - Ev· 
İdtdın 1 atlı, duvarında bina lık ve muzır tozlar içinde beniz • velki gün Bağdatta Haydarhane 
IÖıii-.~ kalın, İri ıiyah bir ya• lerinde bir damla kan kalmamıt camiinde büyük bir içtima yapıldı. 

-a&&Uze il' r . t&taı k1. ~f l: olan amelenin bu elim vaziyet• Camiin içi, avluları dolmuf, dı· 
1 

fı , madeni eıya fab· ten kurtarılmaıı lazımdır. tarlara kadar halk ta!mıttı. 
Be,iktl.ft Sabahtan öğle zamanına ka • lçtimarn hararetli olacağı 
le ll\t a Pek çok bulunan de- dar geçen zaman zarfındaki yor-. kalabalığın birikmesinden anlaşı -
~ repolarda b' · l ki d' 1 d' " b'l d k' · •treıı h . n ıra zannı• gun u arını ın en ırmege ı e Jıyor u. Kalabalık ı o bin ı§l 

l ftl>r~ bınanın bir madeni kafi gelmiyen yarım ıaatlik öğle kadar vardı. Bağdatın meıhur ha
İ)or. O aa.~ 0lrnaıı dikkati cel · paydoıunda, amele yemeklerini tiplerinden ve ileri gelen vatan • 
lede ıtunde; hemen her mü- gene çalı9tıkları bu karanlık, toz - perverlerinden beşi hararetli nu· 

leıadüf edilmekte o- lu, topraklı yerde yemeğe mec- tuklar ıöylediler. Nutuklarda, 
11

A- burdurlar. Binanın birinci katın· Filistin Araplarına zulüm yapan "'Qle)ey "h . 
t ed' e 1 tıyaç yoktur. Mü· da bir yemek ıalonu yapmağa el• Siyonistlere mukabelei bilmisil ya-

ılnıern · lA h ld b lriiç··k eıı.,, avhaaını ta - veritli yerler bulunduğu a e u· pılmaıı ve Almanyadan turadan, 
'tdilerı·u camlı kapıyı açtrk, na da ehemmiyet verilmediği; ya· buradan kovulan Yahudilerin 

\ir 0~ çıktık. Sol tarafta ıe .. ni ameleye inıanlıkları itibariyle Suriye ve Filiıtine kabul edilme
ı.ı1.a ~, rnuhtelif cesamette kıymet verilmediii anlatılıyor. meleri iıteniyordu. Nutuklar hal. 
. 8~l 1.rı, ayakta bir kaç a· Sabah erken ıelip aktam geç kın üzerinde büyük bir tesir bı-

t' Ptfc;,·~~an biri: çıkan amele günef yüzüne müte • raktı, nutukların birçok yerlerinde 
"l'İ~ Yo Leon Behmovan, ha11irdirler. -Kahrolsun dindaşlarımiza zu-
l>ed' 

11 
•ahibi.. Fabrikada kullanılan üıtüpi lüm eden Siyonistler! ... ı. 

''na bezlerinin çöplüklerden ve haı • - Yahudilerin mallarını almı• 
'· ttık M" .. B h l d b' k b' "llıttı.._" oıyo e movan tane er en az ır para mu a ı- yacağız. 

h teıııı 11 zatla beraber f abri- linde toplattmldığını da ititmit • - İrak ve Suriye, Arapların -
t)lfrlldıeie ~atladık. tik. T athir edilmeden amele elle- dır, Yahudileri iıtemiyoruz gibi 
tdia· .n hır fabrikaya benze· rinde kullanılan bu paçavraların seılerle bağrışlar yükseliyordu. 
iı~;~~ i~in, içerisini gör- ne vahim neticeler tevlit edebile- Üç saat ıüren içtima neticesin-
~) •rıınız bu imalathanenin ceği izaha muhtaç değlidir. de Jraklıların, Filiıtin Araplarına 

.'1ttın'tt, .. mamulat ve maınua· En ziyade calibi dikkat olan zulüm eden Siyonistlerin emval 
1
• e &oıterildi, izahat veril- cihet; amelenin bu imalathaneye ve emtialarına tam bir boykot 
l ~llatl\ tek" kabul edilirken, her hanıi bir ka- yapılmaıı ve Yahudilerin Suriye 
. ~' lllaJc· a. ve kudretinin ya- zaya karft dava etmiyeceğine dair ve Filiıtine yerleştirilmelerinin 
· ırı b' •nelerle bir demir par· elinden bir ıenet ahnmaardır. proteıto edilmesi kararlaımıştır. 

1'. t •
1
r kıç ıaat içinde ne ıe - Hülaıa; aaı~le, ıeceleri de io- Zulüm devam ederse İraklılar 

~İr tdiiini gördük. Bir ça - bar edilmek ıuretile ve bu kadar da memleketlerinde bulunan ya. 
' !rk nasıl yapıldığını öğ- az bir ücretle on bir ıaat çalıt · hudilere mukabelei bilmisil yapa -
~ 'fta:. akat; makineleri, hat - tmlamaz. caklardır. 

•neleri tamir ve yedek Doktora uz ve ili.çıız bir f abri " içtimada veri ten boykot kararı 
Ilı Yeniden imal etmeğe kanın çalıtmaıına kanun da mü· hemen tatbika batlanmıttır. Kim-

~ ~kinelerile beraber epi - saade etmez. ıe Yahudilerden alıt veri§ etme-
. '•arfedilerek vücuda Bir kaç ecnebi uıtanın ti.bi ol- mektedir. 
~ ~ İcnalithaneyi görmek- duğu maddi ve manevi, hayati ------------

: ~Uhim bir feyi öğrenmiı tartlardan Türk usta ve ameleıi· Yenı· bı.rdı·n , Ç .. bina. bir imalathane nin hariç bırakılması için Türki • 
~l t Unkü; demir, kezzap, ye cümhuriyeti hudutları içinde 

k~l~ oı°'"U ve ınotör buharile bir ıebebi rüchan taıavvur edile
Ludendorf Hıristi

Rusyada kazanmaklığımızın sırrı, Ruslardan 
daha çok beynelmilel temas yapmamızdır 

(Dnş tarafı 7 ici Sayıfada) 1 yapan milletlere kartı elde edilen 
makta ve fakat kazanamamakta bu muvaffakıyetin Balkanlarda 
idik. Rusyadaki galip çıkışımızı elde edilmesi için en birinci çare 
daima daha çok beynelmilel mü - sık sık beynelmilel müsabaka 
sabaka yapanın yapmıyanlara yapmakla bu gibi müsabakalara 
nazaran daha iyi derece elde et- hazırlanmaktır. Rusyadaki ga· 
mekte oldukları~ı . ve onlara kar· 

1 
ıibiyetle halk üzerinde iyi bir le· 

şı kazandıklarını ıyıce gösterdi. sir bırakmağa başhyan atletizm 
.Y. :t- .., sahasındaki bu muvaffakıyetin 

Bizde, Türkiyede büyük bir at- hızını kaybetmeden bize milli mü
letizm varlığı vardır. Dört arka. sabakalar teminini heyetlerden, 
daşı'mızın Rus yada elde ettiği de· I f ede~asyondan, umumi merkezden 
recelere nazaran kendilerine ilci- bekhyoruz. 
ve edilecek 8 atletle beraber te~.. Rusyada muvaffakıyetlerile 
kil edilecek bir atlet takım Ru~- Türklüğü ıerefle temsil eden ar
lan bizim kadar beynelmilel mü- kadaşlarımızı da tebrik ediyo
sabaka yapmıt milletleri sür'atlcr ruz. 

Bravo Semih, bravo Mehmet 
de, orta ko~ularda, 
atlamada, manialı 
muvaf f akıyetleriyle 
bir vaziyettedir. 

bayraklarda 
kotulardaki Ali, bravo Haydar, bravo Küçük 

b'l k Besim .. 
yene 

1 
ece İlk defa memleket haricinde 

siz galip geldiniz. 
Beynelmilel az müsabakalar 800cü Ziya 

Fener bahçe - Pera 
F enerbahçe 933 karıılaşmaları- 1 olacaktır. Burada çok müsabaka 

nın dördüncüsünü bu hafta PeraJı. j yapacak olurlarsa İstanbul birin • 
larla yapacak, Peralılar atletizm \ ciliklerine yıpranmış olarak iştirak 
saha11nda bazı numaralarda Türki edeceklerinden dereceleri iyi olmı 
yede hemen en kuvvetli atletlere yacaktır. En iyisi sene bidayetin
maliktirler .. F enerbahçe de her ne den beri arzu edilen ve bir türlü ya 

kadar kuvvetli atletlere istinat e - pılamıyan bu müsabakanın timdi· 
diyorsa da bu müsabaka için at - ye kadar olduğu gibi şimdiden ıon 
!etlerinin vaktiyle haberdar edil - ra da münasip bir zamana tehiri
meyişi hiç dütünülmeden Pera - dir .. 

ya karır aayri müsait program 
kabul ediliti ve bu ıahadaki varlık 
lariyle mütenaıip derece almaina
larına ıebep olacajı gibi müıaba
kanın lıtanbul birinciliklerinden 
birkaç hafta eveline tesadüfü de 
birincilikler için hazırlanan bazı at 
Jetlerin hiç girmemesine veya klü
be puvan kazandırımak için faz -
la müsabaka yapamamasına sebep 

Nitekim bu müsabaka Galata• 
ıaray - Pera - F enerbahçe ara• 
smda yapılacak iken Galataıaray
lıların bazı atletlerinin Rusyada bu 
lunması ve pek yakında İstanbul 
birinciliğini hesap ederek bu müaa 

bakaya iştirakten sarf rnazar editi 
herhalde Fener bahçeye örnek ol
mağa değer bir harekettir. / 

~t 'f.tt '1ı havaımı tecdit ede- mez. 
lı~ le :l\fezi yoktur. Dar, ka - Netice: Türkiye cümhuriyeti 
itle "1 .._ıktır.. Takriben, iki kanunlarının her türlü muafiyet 
~el, e~te eninde ve on metre ve müıaadesinden iıtif ade ederek 

L
1
1.r, uıun bir oda.. Bir açılan bu f:ıbrikada çalıtan Türk 

.... •et" .ıı_ d k B amcleainn: medeni ve inıani hak

yanlıktan çıkh ltalyan hava filosu Ame ... 

'd ı xa ar ııca . u o-
ecdii 

1
; ç-..hhane. Burada itli· larmı korumak Ji.zımdır. Bunu 

· ıeltic' da alak:ldar olan!;u dütünmelit\i .. 1,, ve "cilacı,, maki-
'll ~ t\iltüıü araıında çalı· di_r. __________ _ 

ltrı &lnelenin vücudundan b" 
'de: lllüterafik harareti de Nevyorkta konuşan ır 

· 'itçi~e~ bu odada çalıtan köpek Lulunmuşl 
' "bır \' erın ne kadar büyük Nevyorkta bir çocuk gibi ko • 

' )'! edt..harnınül çerçeveıi nutan bir köpek bulunmuf, Nev • 

'·'" 0:, r~larını kolayca anla- york gazetelerinden Vorld Jebeg-
'tı)'~ıttlcYı _tefrik eden aaç du- ram muharrirlerinden birini bu 

. ~.e ct~:zabe) ocajının ha· köpekle mülakata göndermit ve 
il.'" 1~ ı_ • gazete bu mülakatı dört ıütun ıer 
~'""ile "erıa.r d 1 

' ın a bu unmaıı levhalarla ne9retmittir. 
, ';~\it en rutubetli olan bu Köpeğin adı Liggydir. Sahibi 

İ), bit eaddit "it banyonla· Madam Ada Briglittir. Muharrir 
'' 'il 'k lllotör vasıtaıile müte- ihtiıaılarmı fU tekilde anlatıyor: 
~~ta~. •uyun tazif eyle -

1 

"Köpeğin ıahibi olan Madam 
~il \' ~ınde onar aaat ça· emretti: 

~ ,~,l~ atta bazı geceleri - Konut Liğiy !. · 
'1'1.~ "-li ağ~ icbar edilen a- Köpek: 
'-._ '~ ~t.ahl.lakadarlarca tetkik - Peki!. Dedi .. 
\ ~lit . t~tır • Köpeiin ıeıi, bozuk gramofon 
'~ <eo;Çınde yevmi (35) plaklarının ıeai gibi idi. 
""', (8Q) kuruta ıkadar ame- Sonra devam etti: 
\ı,._~'tide le (150) araaında - Mama!. Yavat yavaf!. 
~ l\itıu t•Yanı dikkattir. Dedi .. 
"-.~ ~ . •ıhhi teraitten uzak Sonra bir çok kelimeler daha 

'ta ~~alathanede yegane söyledi.. Köpek töhret bulur bu!-
' )ın az maırafla fazla maz radyoya götürüldü ve orada 

' .. h tup e caiz değil· da konuttu.. Fakat bir kimıe de 
onun köpek olduiuna inanmadı! .. 

Almanlar vah~e!ini temin rı·kadan geri• do•• •• 
etmek ıslıyor nuyor 

Methur eıki Alman Erkanı 
harp ikinci reiıi ceneral Lodendorf 
yeni bir rol yapmağa batladı ve 
hıriıtiyan olmıyanların hukukunu 
müdafaa namında bir cemiyet lef'" 
kil etti. Cemiyetin hedefi tudur: 

"Kanunu esasinin bahsettiği 
hürriyet vicdan hürriyetini de 
temin etmekte ve kiliselerin talim 
ve terbiyl! işlerine müdahalele
rini menetmcktedir. Cemiyetin he
defi bu hürriyeti müdafaadır.,. 

Ceneralin bundan rnakıadı Ya
hudilerin müdafaası değildir. 

Maksadı, Hıriıtiyanlığı aami 
bir din olmak hayıiyetile kabul et· 
mek iıtemiyen Almanların dini 
hürriyetini müdafaadır. 

Ceneralin kendisi 1928 de Lü -
ter mezhebinden ayrıldığını ilan 
etmiş, fakat hıriıtiyan kalmıttı. 

Ceneral bu ıef er de hıristiyan
lıktan tamamiyle çıktığını ilan etti. 

Onun timdiki mezhebi Wotan 
mezhebidir.- Bu mezhebi bilha11a 
karııı hazırlamıf tı. 

Ceneralin kendisi bu mezhebi 
takdim ederken onun filoıof ka
naati ile Şüpenhavr devrinden· 
beri en büyük f elıefi hakikatleri 
ihtiva ettiğini söyledikten ıon.ra 

Nevyork, 25 (A.A.) - evelce 
saat sekiz olarak karar verilmi§ o
lan hareket ıaatinden evel, ıaat 
6,20 de Balbo ile ltalyan tayyare
cileri gelip makinelerini a-özden 
geçirmitlerdir. 

Atlas denizi kıyılarında kesif 
!>uf utlar bulunduğunu haber alan 
Balbo hareketini geri bırakmıştır. 

Balbo el'an doğrudan doğruya 

Shediac iıtikametinde uçmak fik -
rindedir. Oradan hava vaziyetine 
göre, ya T erre Neuwede durarak 
ıimalden yahut Açoresde durarak 
cenuptan geçecektir. 

Nevy-4c, 25 (A.A.) - Ceneral 
Balbonun idaresindeki halyan ha
va filosu Avrupaya dönmüş seya
hatinin ilk merhalesi olan Shedi
ac varmak için mahalli saatle 9,1 
geçe Nevyorktan uçup gitmittir. 

Italyan tayyareciler 

Balbo Karnerayı İtalyaya 

götürecek 

Nevyork, (Deyli Ekspres) 

Ceneral Balbo, cihan ıiklet ıam

piyonu Kamerayı kendi tayyarele· 

rinden biriyle ltalyaya götürmek 

İstemiş ve meşhur boksöre bir da· 

vetname göndermiıtir. 

Ceneral Balbo, bu davetname

yi bizzat Sinyör Mussolininin ılha-. 

miyle gönd~rmit bulunuyor. 

Kamera Hollivvutla yaptığı 

film mukavelenamelerini ifaya ça 

lıtarak ceneral Balbo ile dönecek· 
tir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tunları ili.ve ediyor: 

''Refikanuıı vücuda getirdiği 
dini kabul ve hıri.:;tiyanlığı Al-
manlığın seciyesi ile kabili telif 
görmediğimden reddediyorum.,. 

Ceneral Lodendorf dini itikat· 
larmı şu şekilde anlatıyor: 

"Almanlığın dini akidesini ve 

ahlaki mefkuresini kan teşkil e
der. Bunun için her şeyden ev
Yel Alman kanını tereddiden kur
ta11nak icap eder. Alınanlar her 
ahlaki Ye dini itikada hürmet et
mekle bern~Jcr, yabancı tesirler
den kurtulmak \'e serbest kalmak 
i:;tcrler.,, , 



s ti a: 

içtimai hastalıkları, uyuşturucu zehir
lere iptiliları doğuran sebep nedir? 

Bünyevi asabiyet dediğimiz 1 rur. En ufak sebepten azami em- olan hizmetleri sırf istidatları sa
Pcychopatihe Conslitutionnelle pülsi:on ile berab_e~, . duydu~ları l h~~ına çahımaları 'e o ~ec.ra da~ 
bahsi emrazı akliyei hus~siye ka .. 

1 

teessur kıs~ ve geçıcıdı~. Aynı se- hıhnden akmaları sayesınde vakı 
dar rr.:.ihim olmasına, cemıyet haya hepten naşı ne mektebın, ne kış- olmuştur .. 
tında mecnundan ziyade cemiyeti 

1 
lanın disiplinini hazmedemez fi - Mesela Ruso, Müae,. Verle~, 

alakadar etmesine rağmen Iayil: ı rar ederler, fabrikada tezgah tez" 1 müvesvis olan Şope~ ve. ılb.. Ps_ı
olduğu kadar ehemmiyetle nazarı gah dolaşırlar. Muhitlerine, aile- kopatta işte ~öyle. b_ır hıkmet, ~ır 

d 'kk t 1 ası ancak son sene _ )erine şefkatleri kıt, mukaddesa- musiki, edebıyat ıstıdadı oldugu 
ı a e a mm . ·ı · 'd d d k 

1 d A .. k "' ı ştur I ta alakaları zayıftır. Psikopat her gibi cürüm, ıntı ıar ıstı a ı a ço er c mum un o mu . . . .. 
. • . . seyi kolay duynr, kolay acıkır; o- görülür. Biz akıl hekımlerıne du-

Bızde bu bar.sın emrazı aklıyc j • 'f ı d b' · d d" 
. · · · . . 1 nun icin ruhunda da ima bir boşluk şen vazı e er en ırı e unyaya 

kıtaplarına geçme.!lı yenıdır. Bızım ~ b 'b' k I ı ) . vardır. Miitemadiycn yenilik arar, u gı ı usur ara ge en ve muay-
mektepte tıp tahsıl ederken bu çok , . b' . b' yen tarları taşıyan çocukları bu .. 

h 
· ı· ı b h' D. • • •

1 

yenı ır macera, yenı ır man-
e emmıyel ı o an a ıs eger.ıere . b' h l k . lup ayırmak onlara mahsus husu-
• • • • • • A zara, yenı ır sar oş u ; ve ı~te ' • 
ısmıyl~ yadedılıp geçılır. E§kal b . . d' k' 'kopat tol·s'ı si müesseseler açılmasına delalet unun ıcın ır ı psı • -
ve envaının tarifi, alkol, veraset, ı komani~in kıyafetine kolayca gi _ ' etmek, aileleri tenvir etmek bir 
yorgunluk, hayat darlığı, izdivaç rer ve girdikten sonra da onun bü vaz;fei meslekiyedir. 
ıekill~~ininA bozu~~uğu ne:~cesi ola- ! tün icabntını, bütün 5.razmı nok .. 

1 
l:'nubnıyahm ki ç~~ yakın bir 

rak muptelaları gunden gune artC\n tası noktasına cösterir . Yalnız tok - mazıde mecnunlar dunyada akıl 
Psikopati kons!İtüsiyoncle diğer 1 sikomanda diğer r.ahıolar gibi ruhi ve mantıkın ve insaniyet hisleri • 
memleketlerde çok ehemmiyet ve· ı maluliyetin yant sıra ruhi kuvvet nin kabul etmiyeceği mihnetl~re 
rildi~ni Psı'kopatinin mekten 1 h · · d h A. ~· d ti maruz kalırlardı. Onlara bugun-

ıs• , • ı I er arıcın e unusı ıs ~ı a arı var- . . 
k l f b · · _, .k T d A · b k kü va.zıyetlerıni veren ilim psikc-
ış a, a rıkada, ehemmıyet ve uı ı dır. c nvı ı~te u noktaların eş d d . . k .. 

k ti tetk'k d'ld' V' · .. .. f' 1 k b'ld' pata a yar ım elını uzatma lu-a e 1 e ı ıgmı goruyoruz. ıy e a ı ır. h' . Am 'k d Al zumunu ıssetmış, erı a a. 
Gerek iıı: bölümü gerek i• verimi Yoksa Pzikopati, toksikoman, d F :ı :ı manya a, ranıada hususi teşki • 

serseri, ya lan'-, •i istediğiniz ka -noktai nazarından haizi ehemiyel 
olan Psikopat, tababeti adliyede dar hapsediniz faydasızdır. Ona 

dahi ehliyeti hukukiye, ehliyeti j hayatını dejiştirccek,_ ~nu seve 
cezaiye noldasmdan çok ehemmi - seve meşeul edecek ıstıdadmın 
yetlidir. ı mecrasını vermediğiniz müddetçe 

Her memleket milletinin tama- o cemiyetin baş belası olarak de -
t 

miyeti sıhhiye teıkilatı sayesinde vam edecektir. Nitekim bunların 
noksan içtimai hastalıkları fazla I pervers, nenfoman, avanioriye, 
olan yerlerde refah olamaz... empülisif, toksikomanı şeklinde 

Psikopati içtimai hastalıklar çoğalmaları cemiyetin bunlara 
meyanında saydığımız alkol, ko- layik oldukları ehemmiyeti ver -

kain, morfin, eroin, esrar ve bun
ların neticei tabiiyes1 olan ser
serilik, cünha ve cinayetlerin doğ. 
rudan doğruya valididir. 

ijunun içindir ki alelumum tok
sikomani dediğimiz bu İptilalar 
değil, onları doğuran Psikopati te
bepleriyle mücadele etmek lazrm -

memesi neticesidir. Cemiyet teşki 

lıih içtimaiyesinin her sınıfında, 
sifilitik, veremliyi nazarı dikka-
le alıyor, izdivacına miıni oluyor, 
iş vermiyor, fakat psikopatın baıı 
boş gezmesine razı oluyor. Psi -

kopat cemiyet için bir mecnundan 
tehlikelidir. Mecnun gerek cinsi 

latlar yapmıştır. 
Bir taraftan meydana gelme -

mesi için lüzu.=-ı . olan çareleri öğ .. 
reten bu teşkilat, diğer taraftan 
mevcutların cemiyete muzır değil 
müfit olmaları çarelerini düşün • 
mektedir .. 

Psikopat, kararsız, muhakemesi 
sathi, iradesi zaif olduğunu arzet 
miştim.. Mesela: 

Fransada sanayi mektebini bi· 
tiren gençlerin yüzde 16 sının tah

silleri sonunda terki meslek et -
meleri, Holanda telsiz telgraf me
murlarında yüzde 50 - 60 ara • 
sında .muvaffakiyetsizlik göate -
renlerin, bir sene zarfında muh " 
telif fabrikalara girip çıkanların, 

tren ve tramvay amelesinde mu -
vaffakiyctsizlikle beraber mucip 

d B d f ·ı· ı k haricinde ve hazan cinsi dahilinde ır. Ura a ta Sl ıne Üzum yo · ; oldukları kazaların amilleri psiko• 
cümlei asabiye ve ruhiyesi tam tabii bir mahluk doğurabildiği teknik laboratuvarında tetkik edil 
bir toksikomani göremezsiniz. Tok 1 görüldüğü halde Psikopat zürriye- diği vakit bunların ekseriyeti azi-
sikoman mevcut istidadını çocuk- tini kendine benzetmekte musır- ld · · mesinin psikopat o uğu, ışıne uy .. 
luğundan beri taşımaktadır. dır. Bu cihet te veraset noktasın- mıyanların hale'ti ruhiyeleri ne· 

ikinci şayanı dikkat olan bir dan tetkik edilecek ayrı bir bahis- ticesi işe taksim edildikleri 
nokta da, mahakimin, zafı akli tir. Psikopatların tababeti adliye- vakit muvaffakıyetsizlik aösteren 
deyince doğrudan doğruya emra- de mühim bir faslı da mücrim ya 
ZI aldiyei hususiyeyi kastederek ratılışlılar yani Criminel ne ler 

müptelasında hezeyanlar Haluci • 
1 teşkil eder ki meşhur Lombrozo 

niationlar, itticah Orontemant 1 ilk defa olarak bu bahis üzerinde 
kusurları arıyor, ancak bunları ; çalışmış ve bize bir Croniologie 
göste~e mecnun diyor, hatta de- ve Criminelogie ilmi hediye etmi~ .. 
li embesiller ki teşrihi tagayyüratı tir. Ve şüphesizdir ki her iddia -
kusurlarını kabul ettirmek müşkül sında değilse bile birçoklarında 

oluyor. Bugünkü şeraite, kabili- haklıdır. Çünkü, bugün hapisa
yeti telkiniyeaine tibi olarak işlen- nelerde yapılan tetkikat cani, ka -
miş bir cürmün tahfifi cezasına tiler yükti i>ir verasetin mahsulü 
güç muvaffak olunuyor. Halbuki dürler. Bugün hiç bir emrazı ak
açık, kuvvetli arazı ruhiye göste-- liye mütehassısı inkar edemez ki 

ren bir mecnun nihayetünnihaye opse~e dediğimiz mecburi bir 
bimarhane malıdır. Psikopat de- fikre saplanmış hastaların bir kıs
diğimiz yarım akdlılardaki ruhi mı keza fena bir vercsa tin mahsu 
kusurlar siliktir. Ancak bir ruh lü olan psikopatiklerden başka 
mütehassısının takdir edeceği ku- bir şey değildirler. Ve gene çok 

surlardır. Ruhi sahada bunların iyi biliriz ki bu tedavileri çok müş 

gerek irade, gerek muhakeme tel -
kin, muhabbet kusurları vardır. 

Ve onun içindir ki uzun muhake· 
me, derin bir tetkik Psikopati yo-

rar, Psikopat hayatını bunun için 
aventure e bağlar bir yel değirme-

ni gibi esen rüzgara tabidir. Em· 
pülsiyonunun kuvvetinden dolayı 

kül olan hastalar alelumum m ec
nunlardan çok gayri kabili taham
müldürler. 

Tababeti ruhiye sahasında psi
kopatinin en esasJı tedavisi p~iko
pati kabiliyetinden istifade ederek 

telsiz telgrafçıların nispetin yüzde 
12-14 ettiğini Paris Sebction pro
fesionelle şefi doktor La Hey söy

lüyor. l§te bu noktadan hareket 
eden istikşaf mesleki usulü fabri -
kada, orduda, vesaiti nakliye a
melesinde olmak üzere her gün ye 

ni yeni müfit neticeleri bildiriyor
lar. Mesela f Tansa bahriye t.t
biki netice olarak görülen kal"' 

gaların, firarların mahsus bir 
derecede azaldığını göstenni§ler -
dir. Yalnız Fransa maarifi umu-

miy\.,; nezaretine tabi olmak için 
bu iş için çalışan 120 komiı

yon m evcuttur. Bu komisyonların 
vazifesi bir taraftan çocukların is
tidatlarını ölçmek, testman~lini 

tnyin etmek, diğer taraf tan da 
bunlar arasında görülen psikopat-

ları ayırmaktır. Bundan on aene 
evel Şiılide bir mektepte çocukla. 
rı birer birer muayene etmiş ve 
testlerini tayin etmiıtim. Bun -

lar arasında ~,ek çok değil, em

st~d;~:: Te;~ 
=== 

Ankara 
Plan müsabakasında kazanan it 

mimarı izahat veriyor 
Ankarada yaptırılacak yarış siyetlerinden biri bütün 

yeri ve stadyumun planı için açılan tarzlarında, ilim ve feıt 
müsabakayı İtalyan miman M. ihtisasa doğru gitmektir· ~ 
Viyotti Viyolinin kazandığı ya - ' natin, bir ilmin ihtisası ~ 
zılmıştı. !talyan mimarı bu husus. umumi bilgi halini al111ıt-' 
ta şu zihatı venniştir : ilmin ve sanatin her ..-Ji 

"- Bu asnn en belli başlı husu- ve her kısmında ihtisas ~ 
ııuıanıı-· ............... - .... m•••--11--"'""'m mak, muvaffakıyetin yel., 
arkadaşları için bunların ruhların- tı haline gelmiştir. 
da meknuz olan ve bugünkü li- 1' 
sanda yalnız başari kelimesiyle işte bunun içindir ki: . 
idare edilip geçilen ne kadar psi- mimarinin her kısmıncWd 
kopal vardır. Çocuklardaki bu terakkiyi takipten biran•: 
hal ta çücük yaştan nazarı dikkati mamakla beraber, nıesl,ı' 
celbettiğine eminim. Üçüncü bir hmın ba§langıcmdan itib 
nokta da çocuk ilk yaşlarında nar- leğimin bir ıubesine, 

si!it hisler, sadist, fetişist hare - niıa spor itlerine ait in.-' 
ketler çok görülür, bu bazılarına ihtisasa verdim. 
göre çocuğun tabii bir temayülü • Filhakika, bugüne J 
dür. Bunların marazi hal alması- nik noktasından en asri 1 
na yegane mini irade, muhakeme meydanı, bir hayli stad~ 
kuvvetinin kuvvetlendirilmesidir. bol, tenis, polo, golf, 
Bu kuvveti temin edecek meı'ur projelerini yapmak suretitl' 
bir terbiye sistemidir. Akıi takdir tt' e ım. . ~ 
de çocuğun mayasında olan bu le- Bu ihtisas ıayesindedıt 
mayüllerin Refoule olduktan son- 25 dil.-sene zarfında inşa e 
ra bir gün bir marazı akli !eklinde 1 ff' 

spor ve at ko§usu saha • 
tecellisi kabildir. 

Freud bu hislerin Sexuelle, Libi- ne ait projeler hususunda fi 
nı~ılmak §erefini verdi; 

doya dahil olduğu görülen tağay• yalnız ltalyada değil, .f~. .,, 
yüratı asabiye ve ruhiyesinin bu 

ya, Fransa, Hint, lngılıS"' 
çocuklUk hislerinin tahtenuura 

bi Amerikada yapılacak dahil olup günün birinde tezahür 
satı için pro1' eler arzettidl• 

ettiği kanaatinde olduğu gibi, ön· 
celeri ayni mektebe menıup olup Fakat vücude 'getirdijiıl' 
bilahare ondan ayrılan ve ba§lı rin en mütekimili ve eıı -
ba§ına lndivial Psychologie yi ku.. nisi, halen takarrür ettitİ 
ran Alfred Adler de psikopat kara ıpor teaiaah için 1 i1' 
konstitünetde bu hislerin amil ol- Hazretleri namına Türk 
duğunu, psikopatların cinsi tema• sefiri Vasıf Beyefendi t 

yülleri tebdili şekil etmit mahluk- davet edilmek ıerefini İ • 

lar olduğunu, gerek i§, gerek mek ten sonra aylardanberi 
tep hayatında ruhunda ya91yan ar• haarınefa ettiğim eıerdit• 
zuların tatmin edilmiyen kimsele- 1..1 Hakikaten Gazi .n 
rin ademi muvaffakiyet gösterdik · 1ı ve Türkiye cümhuriyeti 
lerini söyliyor.. 1 rı'ısf nin münevver gayret e 

O halde gerek talim ve gerek leketin her sahada • 
terbiyede ve gerek iş yerledinde gayesini isithdaf ediyor~ 
psikopatların marazi tezahürleri .. vadide bir milletin ahlaki 
ne kartı gelmek, ilk yaşlarda bun hh d k 1 be ni ıı ati eme o an 
ların hastalıklarının inkişafına yele;ine ait terakki, t. f 
mani olmak için onları erkenden ~ 

bulup ayırmak, mektep ve i§ yer .. 

lerinde sınıfların Homogenite si -
ni temin etmek için onları kabili .. 
yel ve istidatlarına göre tasnif et
mek lazımdıt'~· 

Pıikopatilerin en kuvvetli rol 
oynadığı bir bahis te fuhuıtur .. 
Meseli büluğ zamanında artan te 
zahüratı nazarı dikkate alan bir 
Fransız istatistiğinde 500 fahiıeye 
ait olan cetvelde 148 tanesi 14 -
16 yaıtaki kızlarda, 326 s1, 16 -
18 yaşlarda görül.mü§, mütebakisi 
bundan sonraki yaşlara aittir. 

Hülasa: Psikopati konıtitüıi
yonel denilen bünyevi aıabiyet bu 
gün tababeti ruhiyede mecnun ka 
dar muhim bir bahistir. T ezahü-
rü ilk yaılarda gösterir.. Bu ma
razi halin yegane vasıtai tedavisi 
terbiyedir.. Terbiyede nazari dik 
kate alınacak en mühim nokta, 
psikopatın istidadım keıfederek 

ruhunun dalaletlerini istidadının 

inkişafiyle bertaraf ettirmektir. 

Bunlar için ayrı mekteplerin a .. 
çılması ve ana babalara, cemiye -
tin amiri olan hükumete ve terbi .. 

hamleleri diğerlerinin 
nunda gelmiyor. 

Bu eser bir defa~ 
len sonra Türkiye hük~ 
zi dünyanın diğer btÇ • 

tehir veya merkezind•;! 1 
mıyan asri, en mük~ ~ 
tek tesiaat içinde biitiil' ,.t 
lerine ait kaffei tesi,.~ 
rı, insan sporları bahO--
linde hafif atletizlll 

futbol, bisiklet, teııi•j,
gayri mestur yüzme 

toplıyan emsalsiz sPo1 

malik olacaktır. 

Binaenaleyh Jtal.y~ 
bu büyük memleketiJI at';,J 
yetlerine benim de 111 .dJI 
surette ittirakim bell nri ~. / 

tiyar ve mağrur ediY~ ..... 
• 

en ufak bir sebepten azami hiddet 
duyar. Binnetice elinden kaba -
hattan cinayete kadar bin bir çe -
ıit auç çıkar. Sebatsızhkları ne

ticesi serseridirler, muhakeme kuv 
vetinin zafı, hayal kuvvetinin 
kuvvetli olması neticesi eline ge
çen serveti har edip harman savu-

tedavidir. Kabiliyet ve zeka ayrı besil gördüm. Kız talebeden bazı
ayrı şeyler olduğunu biliriz. Psiko- larmda on yatlarında isteri istig • 

patlarda da zayıf olan mefokfıtı matları nazarı dikkatimi celbetti. 
ruhiyenin yanısıra bazı kabiliyet- bu arada kekeme tikliler de na-
leri vardır. ye sistemine bunun bildirilmesi 

zarı dikkatimi celbetti. Bunun gi- biz akıl hekimlerinin vazifelerin-
lıte tedaviye bu noktadan ha~ 1

1 

bi mevcut bu kadar mektepte aca- den biridir.. Cemiyetimizin hu 
lamak icap eclcr.. Mesela, dün - ba kimbiHr ne kadar anormal ço- noktada faal olmasını temenni e

yada nam vermiş bir çok resim, cuklar vardır. Hele bu sırada te- der ve cümlenizi ıelamlarmı. 
musiki, hikmet, hatta terbiye üs.. sadüf edilen psikopat çocuktann ı Dr. HUseyin Kemal 
tatları psikopat idiler, cemiyete bir mektep için onun idareei kadar ı.taablll Serlalyab 
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Yeni 

. . i\ Pİ Rl,N Paketleri 
\. - bulabilirsiniz. 

·~ .l Cepte ta~ımak için hem daha 
a•x'A'>:''~ kolay, hem daha temizdir. 

-

Bu yeni ambalaj sizi kıymeti ol
mayan başka mamulat almaktan 
korur . 

20 ve 2 tabletlık ambatlıjlar içinde 
her yerde bulunur. 

{5120) 

Türkiye Ziraat 
Bankasından : 

Ziraat Bankası Müfett'ş namzetliği için 14 - Ağustos· 933 pa· 
•""T"" 
zartesi günü sabahı saat dokuzda Ankara ve lstanbul Ziraat 

1 Bank alarmda bir imtihan açılacaktır. imtihan neticesinde muvaf
... f;kiyet ihraz edenlerden (6) Müfettiş namzedi alınacaktır. 

Müsabakaya iştirak edeceklerin ·•Mülkiye,. veya 11 Yüksek Ik
tıaat ve Ticaret mektebinden ve yahut Hukuk Fakültesinden 
mezun olmaları lazımdır. Müfettiş namzetlerine 11140,. lira maaş 
verilir. imtihan programına ve sair şartları havı matbualar: An
kara, Istanbul ve lzmir Ziraat Bankalarmdan tedarik edilebilir. 

Taliple.r bu matbuada yazıla vesikaları bir mektupla beraber 
Ankara'da Ziraat Banka11 Teftiş Hey'eti Müdürlüğüne nihayet 
10 • 8 - 933 günil akşamına kadar göndermek veya bizzat ver-
mek ıuretile mürncaat etmiş bulunmalıdırlar. (J211) , ..... 

Kiralık Odalar 
10rhan Bey hanında ki
ıralık odalar vardır. Talip 
'olanlar VAKiT idaresine 

\., mürac~at edebilirler 

Gaziantep Cumhuriyet Müddeiu
mumiliğinden : 

1 - Gazi~ntep hapishanesinin Mayıs 1934 gayes ne kadar 
olan l senelik ekmek ihtiyacı 20/T em muz/ 1933 tarı hinden itiba
ren kapah zarf usulile münakasaya konmuştur. 

2 - ihale 9/Ağustos/933 tarihine müsadif çarşamba günü 
icra olunacakhr. 

! - Talıp'erin 17, 'O bin raddelerinde!<i bedeli mubam· 
mi~nin % 7,5 nisbetinde pey akçelerile ve usulü dairesinde 
imla edilmiş teklifnamelerile müddeiumumilik dairesine müracaAt· 
ları. 

4 - izahat almak isteyenlerin şeraitnamelerini görmek is 
teyenlerin mahalli müddeiumumiliği vasıtasıla G. Antep müd
de;umumiliğinden bir suret nin tal~p o:unması ilan o!uuur. (3466) 

Deı1iz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

400'1' A~et G ti verte Fırçası : Pazarlıkla müoakasası: 27 - Temmuz 
933 perşembe gtinü saat 10 da. 

200 Kilo Sünger : PaarJıkla mtinakas351: 27 - Temmuz 
933 perşembe günü saat l l de. 

17 Kalem Eoya ve Boya: Paıarlıkla münakasası: 29 - Temmuz 
malzemesi 933 cumartesi günü saat 14 de. 

Deniz lrnvvetleri ihtiyacı için münakasaları yapılıp teklif edi
len fiatlara komisyoaumuıca gili görülerek pazarlıkla münaka
saya konulmasına karar yerilen yukarıda cins ve mıktarları ya
zılı üç kalem ma•zemenin pazarlıkla münakasaları hizalarındaki 
g~n ve sa~tl"rde yapılacağından şartnamelerini görmek istiyen· 
lerin hergür ve mezkur malzemeyi itaya talip olacakların da mü
nakasa gü1 ve saatlerinde muvakkat teminat makbuzlarile bir
likte Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma Komisyonuna mü· 
racaatları. • 3562) 

•mınlllnıJl~lllIDllIDlllill~ Karaciğer - Mide - Barsak Taş, kum hastahklarının kat'in 

:1 Açılm!~~·~n !!~~~~~t~l-P!!on ~!!~!- P~ 
il Hergün KöprUden saat 6,30·7,35·8,20·10·11·13,15·15,10da Havcııarpaşaya gid•11 

E vapurlar1n trenleri ve cumalar1 illveten sabah 7 vapurunun treni içfll' 

) 

§§ membalar1na kadar gider gelirler. 
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Deniz Yollan işletmesi 
ACEnTALARI : ' HEREKE~ 

Kadıköy - l<öpriibaşı Tel. 42362 
Sirkeci Mühürdar zade hanı 

Telefon ; 22:"40 

Karadeniz Postası 

Gülcemal 
Vapuru 26 • 7 • 933 çarşamba 
18 de Galata rıhtımından kal-
kar. (3518) 

MERSin Postası 

ANAFARTA 
Vapuru 28 - 7 • 933 cuma 

saat onda idare rıhhmmdan 
kalkar. Kuşadası ve Gelibo· 
Juya yalnız dönüşte uğrar. 

Çeşme programdan çıkarıl-
ımştır. f 3599) 

Döşemeliklerinde 

Yüzde 5 O tenzilat 
Herekeoin döşemelik ipekli kumaşlarında kısa bir zam•" İ~ 

yüzde elliye kadar. muhtelif nispetlerde tenzilat yapılauttıt• 

istilade ediniz 

Yerli Mallar Pazarı 
• 

Istanbul: Bahçekapı 1 Beyoğlu: istiklal cadJest 

------------------ (5769) ............................................................ -----------------------

!!SAD~1:s:~~it~~i-;;ll Posta Telgraf Telefon Binalar ve 
il KARADENİZ Postası !! Levazım Müdürlüğündell: ==o J :: Posta Telgraf T elefoa merkezlerimizin müsait olanlarıo~~ ii Um Uplnarii ve divar ilanları asılma işinin aleni olarak müznyedesi 7/Agu· 
i~ V A p U R U ii tos/933 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 de Yeni pos!~~ 
•• •• nede Levazım Müdürlüğü Mübayaat Komisyonunda icra edP'"' H 27 Temmuz Perşembe günü İİ cektir. 
ii saat 18 de Sirkeci rıbhmmdan ii T ı· ı · b b t k. t · ·· k · · · d'd o ·= •• a ıp erın u ap a ı şar nameyı gorme ıçın şım ı e .11 ~i hareketle Zonguldak, lnebolu, İİ müzayedeye iştirak için de tarihi mezkurde kanuni teminat!•'' 
si Samsun, Ordu, Giresun, İ! Komisyon Riyasetine müracaatları ilan olunur. 
ii Trabzon, Sürmene ve Rize ii -----------------------
!! limaolarana azimet ve avdet n ii edecektir. n 
i: Fazla tafsilat için Sirkeci :i .. r 
lj Meymenet Hanı altında acen· :! 
ii talığa müracaat. Telefon: 22134~i .. .. :: ... t··-········ıı········· .. ··· (5 782) •••••••••••• :: ..... ............ .............. . ............ . 
.......................................................... . . 
= 3 K O = : : : • • • ı 
: : . s . : atınalma Komisyonu ilAnlan· : . . .......................................................... 

İzmir Mst. Mv. SA. AL. KOM 
dan: 

1 .594.000 kilo odun kapalı zarf· 

la münakasaya konmuıtur. ihalesi 

7 ağustos 933 pazartesi günü ıaat 

16 dadır. isteklilerin §artnameyi 
görmek üzere her gün ve münaka· 
saya girmek için o gün ve vaktin· 

den evel teklif ve teminat mektup· 

lariyle lzmirde Mat. Mv. Sa. Al. 
Kom. nuna müracaatları. 

(3159) (3223) 

• • • 
İzmir Mst. Mv. SA. AL. KOM 

dan: 
2.004.500 kilo odun kapalı zarf· 

la münakasaya konmuştur. lhaleıi 
7 ağuıtoı 933 pazartesi günü saat 
17 dedir. isteklilerin şartnameyi 

görmek üzere her gün ve müna • 
kasaya girmek için o gün ve vak 

tinden evel teklif ve teminat 
mektuplariyle lzmirde Mat. Mv. 

Sa. Al. Kom. nuna müracaatları. 111•••••••••••••••••••·-~~ 
(3158), (3224) ı:...r 1 l ı ı; • ,_ 'at 

........ ........ .. ÇANAKKALE :m::n .. .. .. 

il :: 

.. . . 
Şehitlerini Ziyaret H 

10 AGUSTOS 

Gülcemal vapurile 

.. 
:: 
:: 
!i .. 
:: .. .. .. ............................................................ ···························································· 

:: 

Sahibi, MEHMET ASIM 
Neşriyat Müdürü: 1. Safa 
V AKIT Matbaası - latanbul 

' 

rıa ıra ar ve v eSlK.Qtı 
Harp kabine/erinin isticva~ı cfi· 

Bu eser, mütarekeden ıonra, umumi harp mes'ullerİP111 dil' 
vanı alideki isticvap!arını, resmi ve~ikalart ihtiva etmekte 

Harp kabine/erinin isticvabınd~,_ 
Bütün harp senelerinin ve mütareke yıllarının en canlı -" 
balarını, bu eserde bulacak, len.etle, mer~!da okuyacak" 

600 sayıf alık kitap bir lira 
DaAıtma yeri VAKiT matbaası 


