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'-Gbade,le 
(l• nio vealkaaı 

a:ı:ısı " uncu 58.} ırada} 

Zonguldak, 26 (A.A.) - Ereğli 

mıntakasının Alacağzı maden mcv 
kiinde dün grizo İftiali neticesin • 
de on bir amele yanmıttır. Ölüler
den dördü bu ıabah çıkarılabilmi~ 
tir . 

Buraacla mahakeıne edJlmek>.ere g8nder1Jen Buraa • Orluuıell 
h•ydaUan din Tapara - Jtlnclfftllrk.. (Yuuı 10 llDCa ••J"lfada) 

Umumi af münasebetile 
Berutta Taşnakların 

evinde hainlerin içtimaı ! 

Yüzme 
Müsabakaları 

-
Sporcular, dik/f.at 
············································ 
11 Ağustosta büyük bir 

yüzme müsabakası 
yapıyoruz 

Bu husustaki yazıyı i41 
aayıfamızda okuyunuz. 

Görülmemiş bir kanun 

"Gonti,, ajan11 bu hususta bir 
izahname neırctmektedir. Ajanı, 

"Kıur yapmak,, ile "Hadım et
mek,, arasn~daki farkı gözetmek 
icap ettiğini yazıyor. Ajanı Gon
i1unu ilave ediyor: 

- Yala• kannı aedea cleahe iti• 
yonıaa? 

- Pakaıa da balık var mı, yok ma · 
bana Jaaber venin dlJ'e.. 
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Zarf ve mazruf 

meselesi 
Btıflllakaleden Deoam T.. k • R 

Bunun aebebi de tudur: Büyük Ur ıye - Usya 
tirketler ıaz ve benzinleri getiri - Rus aliminin tetkik se a-
yorlar. Transit depolarına koyu- h ti . . Y . a arı neticesı yorlar. Şehre ıırerken tanklarla 
alarak götürüyorlar. Gümrüğü· 

nü kapsız olarak veriyorlar. Kü· 
çülc tüccar ise meseli Romanya · 
dan ıaz ve benzinleri sandıklar 

ve fıçılar içinde ıetiriyorlar. Dök
me gaz ve benain ıetiremiyorlar. 

Tabii gümrük resmini verirken de 
sandıkların ve fıçıların ağırlığına 

kartı reıim veriyorlar. Yani ikinci 
derecedeki tüccar büyük ıaz ve 
benzin t irketlerine nisbetle ıetir • 
dikleri mallar için daha yüksek 

ıümrük resmi vermeğe mecbur ka· 
lıyorlar. Onun için rekabet ede -
miyorlar. Nihayet ıaz ve benzin 
ıetirmekten vazıeçerek piyasayı 

büyük tirketlerin elinde bırakıyor· 
lar. 

İtte bu vaziyetin neticesi olarak 
bugün büyük ıaz ve benzin ıirket· 
leri hesabına hiç kimse f arketmek· 

ıizin bir gaz ve benzin inhiıarı te
euüı ctmittir. Romanyadan ls
tanl>ula benzin getirerek yirmi üç 
kuruta satmak mümkün olduğu 
halde zarf ve mazruf meseleai bu· 
na mini keailmittir. 

Bu takdirde ne yapmalı? 
Şüphe yok ki ithalat efyaaının kap· 
lanndan resim almak uıulü devle
tin hukukunu muhafaza makıadile 
konmu~tur. Bu mabadı temin 
için ıene bu uıul muhafaza edile • 
bilir. Fakat ayni zamanda yuka
rıda izah ettifimiz mahzurlan ber-

Lenioırad, 26 (A.A.) - Sov • 
yet Ruıya ulum akademisi ikinci 
reisi M. Marr, Türkiye ve Yuna· 
nistanda yapmıt olduiu dört aylık 
tetkik ıeyahatinden avdet etmit· 
tir. Sovyet ilimi, Türk Dili Tetkik 
Cemiyetinin meaaiıine ittirak et· 
mit olduğu gibi Türkiyede bir u • 
lum akademisi teıiıi bakkmda tet 
kikatta bulunmuıtur. 

Sovyet Rusya ulUın akademiıi, 
M. Marrin riyaseti altında Rusya 
ile Türkiye arasında ilmi tefriki 
meıaiyi teçci makaadiyle bir komi 
te vüeude getirmittir. Yakında 

bir takım Türk ilimlerinin Lenin
grada gelmeleri bekleniyor. Bun 
lar uhim akademiıi ile maddikül-
tür akademiıinin meıaiıine ittirak 
edeceklerdir. 

Maden asansöründe 
mahpus 

Ancklant, 26 (A.A.) -. Vaiae
de bir maden kuyuauna inen asan
ıörün kabloları kopmut ve on bet 
amele mahpuı kalmıtbr. Bunların 
içinde ölenler olup olmadığı belli 
değildir. Bunlara eritmek için ça· 
lıtılmaktadır. 

Macar başvekili 
Roma da 

lngiltere - irfanda 
-·-·················-············-········· 
Pazarlık 

İngiliz mallanna karşı 
gümrük duvan 

Dublin, 26 (A.A.) - lktııadi 
harbi kaldırmak için İngiltere ile 
lrlanda arasındaki mükalemelere 
tekrar ba9lanacağı zannolunuyor. 

Ticaret ve aanayi nazırı M. Le
ma11 ayanda bu vaziyetten bahse
derek dem ittir ki: 

- lnıiliz mallarına kartı güm
rük duvarlarmı muhafaza etmek 
niyetinde deiiliz. Ve eğer lncil • 
terede bize aynını yapana huıusi 
tarif el eri kaldıracajız. Hatta da· 
ha ileriye ıiderek lnıiltere huıuıt 
tarifeleri kaldırmalı taahhüt eder 
ıe biz timdi den ve filen bu tarife
l eri kaldıracajız. 

Londra, 26 ( A.A.) - lnailtere 
ile lrlanda münaıebetini düzelt· 
mek buıuıunda lnıiliz mahafili 
dün aktam M. Lemuıın temaı el
tili her iki tarafın huıusi ıümrük 
tarifelerinin kaldırılmaıı mesele • 
ıinin kifi ıelmiyeceğini aöylemek
tedirler. 

Bu mahafil H. Lemaum ihtila
fın aebebi olan mali tazminata 
nutkunda hiç temaı etmemit oldu· 
iunu kaydediyor. Bu mahafile ıö 
re bu meıele halledilmeden bir an· 
laıma imkanı yoktur. 

Tedbirler 
t*1f ed!f..ek tedbirler bulmak im· 
klaua c14ffclır. ~Zcümle resimle-

rin esaıından muhtelit e9ya kapla
rmın aiırlıklarına iıabet edecek 

Mütehassıslar arasında 
ikbsadi görütnıeler 
Roma, 28 (A.A.) - M. Muuo• Ha7Vaa haatalılda

lini Macar b~t~ekili M. Goemboeı rJDI aza)f mak İÇİD 
de Macar harıcıye nazırı M. Kanya 

resim miktarına göre bazı tenzilit 
lar yapılabilir. Bir de ıeker me· 
seleıinde yerli fabrikaların mali • 
yet fiatlariy)e hariçten ıelen ıe • 
kerlerin tibi tutuldukları reaim 
arauncla bir münasebet Yardır. Bu.. 

na ıtire hariçten ıelen teker kap· 
larmdan reıim almmca ya yerli 

f abrikalarm çıkardıkları tekerlere 
o niıbette bir fazla reıim koymak, 
yahut bu tekerlerin piyaaadaki aa 
tııım kontrol altına almak icap e
der. 

Fakat ıaz ve benzin meaeleıin
deki vaziyet batkadır. Birkaç ec· 

nebi ıaz ve benzin tirketinin bir 
zarf ve mazruf meıeleai yüzünden 
yalnız memleketin detil, ayni za • 
manda hükumetin aleyhinde bir 

inhisar tesiı etmelerine meydan 
vermemek, bunun için de batka 

tedbir dütünmek ve almak lazım
dır. 

Mehmet Aaım 

Balkan devletleri 
arasında misak 

1 Tan ıazeteıine latanbuldan bil· 
dirildiiine göre önümüzdeki lef' 

• rinieYelde Ankarada toplanacak 
olan Balkan devleti ricali bir Bal 
kan miaakı huırlıyacaktır. Bu 
mitakm ilk eaaılarmı Romanya ha 
riciye nazırı Titüleıkonun hazır· 
ladıiı haber •eritmektedir. Ora -
dairi müzakereler, 10madan di
jer Balkan merkezlerinde ikmal 
elUD'C'k. Tewfik Rüttü Bey ey -
161de !oFyaya ıiderek M. MUf&DOf 
la Balkan miaakma zem!I\ olacak 
.... ı.n~. 

yı kabul etmitlir. M. Muıaolini 

Macar nazırlarile uzun uzadıya ıö. 
rütmüttür. 

M. Muuolini Macar baıvekiliy
le hariciye nazırının ziyaretlerini 
iade için bu akıam Macar murah • 
bu heyetinin bulunduiu binaya 
ıidecektir. 

Diler taraftan muteha1111lar 
arasında iktısadi mahiyette ıörüt· 
meler yapılacaktıı-. Şimdiki hal • 
de yürütülen mütalealar ltalyan • 
Macar nazırları aruındaki ko • 
nuımaların hakiki manaıını açıkça 
anlatmağa müıit deiildir. Bu 
nunla beraber ıiyaıt mahfeller 
bu ıörüımelerin en ehemmiyetli 
noktaıının ltalya ile Macaristan a· 
raıındaki münuebetlerden izaret 
olduiu f ikrindedri. Çünkü ltal • 
yanm Macariıtanla iktıaadi bir 
yaklatma elde etmeji iıtediii 
söylenmektedir. 

ltalyan matbuatı bu konuıma· 
lar hakkında ıütunlarma ıeçir· 
dikleri yazılarda dörtler miıakmın 
burünkü meseleleri Macar batYe 
kilinin bundan önceki seyahati 
zamanında oldujundan çok bqka 
bir •tık altmda tetkike imkio ha· 
ııl ettiğini kaydetmektedir. Bilhaı· 
sa Meaapey diyor ki: 

"Dörtler misakı yaklaşma ve 
anlaşma hususunda müteaddit te • 
şebbüslere imkan vermek suretiy
le beynelmilel siyasi havai cezri 
bir surette d~ği§tirmiştir.,, 

Gazette Del Popola ıaaeteai, 
de fU aatırları yazmıtbr: 
"İki başvekil dörtler misakının do
ğurduğu beynelmilel yeni vaziyet 
itibariyle hl.ldusi bir ehemmiyet ka 
zanan ve müşterek menfaatle m .. 
şiği olan bir takım meselelerin tet
kikine başlanmıştır. 

ANKARA, 26 (A.A.) - Zira· 
at V ekiletinin Edime, Kırklareli, 
Tekirdajı ve Gelibolu kazalarıyla 
lıtanbulun Trakya kıımmın hay• 
van hareketlerini teıbit eden tali 
ıqatnameıi bazırlanmıtlır. 

Bu talimatname ıarld Trakyadan 
ıelen Ye HDeYi adetleri yüz bini 
ıeçen hay•an ıürülerinin ve Mııı· 
ra, Filiıtine, Yunaniıtana hay• 
van ihracatı yapan latanbul lima 
nı dahilindeki hayvan hareketleri• 
nin aalıın hastalıklardan korun • 
muını ıifıtermektedir .. 

Talimalnf.IDede hayvan ıürüle 
rinin karadan takip edecekleri yol 
lar, trenle ıevkleri halinde bine • 
cekleri iıtuyonlar, vapura veya 
aair deniz vuıtalarıyla yabancı 

memleketlere ıeYklerinde binecek 
leri iskeleler ve umumiyetle mu • 
ayeneye tabi olacakları yerler ay 
rı ayrı ıöıterilmittir. • 

lrkap iıtuyonları Karaiaç, u. 
zunköprü, Kırklareli, Lüleburgaz, 
Çorlu, Çerkeaköy, Çatalcadır. 

lrkap iıkeleleri de Enez, Dra
ıodine, Gelibolu, T ekirdaiı, ı .. 
tanbuldur-

Muayene •ffkilerini Edirne, 
Liileburıu, Çorlu, ' Çatalca, Bü 
yijkçekmece, Kırldarreli, Çerke .. 
klyii, nnk&aırü, Tekirdaiı, K• 
f&D(aeltbolu, Eceabacldır. 

Talimatnamtnin hükümlerine 
ıiire: 

Sürü halinde ııiır topb • 
lıyacaldar Yil&yete müracaatla 
müaaacle almıya ve toplı • 
yacakları ııiırlan sevkten ev • 
Yel memur baytara muayene et 
tirmiye Ye belediye veya köy he• 
yetinden alacakları mente 11bhat 
tahadetnamelerini hayvanları mu
ayene eden ·baytara •ermiye n 
bir ıajlrk raporu almıya mecbur-

Zaferimizin Moskova 
gazetelerinde tes'idi 
Moskova, 26 ( A.A.) - Sovyet 

ıazeteleri Lozan muahedenamesi· 
nin onuncu yıldönümüııe büyük bir 
mevki vermitlerdir. lzveıtia ga • 
zetesi Gazi Mustafa Kemal Haz· 
!'etleriyle lımet ve Fevzi Pata Ha 
zeratının Hakimiyeti Milliyede çı· 
kan sözlerini ve Hariciye Vekili 
T eYfik Rüıtü Beyin makaleaini ha· 
vi Anadolu ajanıının telıraf ını, 

"Müıtakil Türkiyenin zaferi,, bat 
lıiı altında netreylemektedir. 

Rusyada mahkumlar 
Moıkova, 26 (A.A.) - Di•anı 

harp, ıeçenlerde laro.la•dan bat 

mıf olan talobenin kaptanı Andri 
yi idama mahkGm etmittir .• Di • 
ier mununlar muhtelif hapiı ceza 
larına mahkUnı olmuılardır. 

Bir hava faciası 
Martfild (Kaliforniyada), 26 

(A.A.) - Bir kaza neticeıinc:le 

yere dü!ÜP parçalanan tayyarenin 
içinde bet deiil, fakat yedi kiti 
vardı. Bunların hepıi ölmüttür. 

Fırka umumi idare 
heyeti toplandı 
Ankara, 26 (A.A.) - C. H. F. 

Umumi idare Heyeti buıün top • 
landı. lzmir idare hevetinin ıe· 
çun itini tetkik 've ~al idare Weye-
tini taadik etti. • h 

intihap muameleıinde fırka bir 
liii noktasından ıörülen ekıiklik 
üzerine heyet araıından iki zatın 
azalığı kabul olunmadı. Y ozıat, 
Kocaeli, Denizli vilayetleriyle ka. 
zaları Ye Aydın, Söke ve Çine, Sey· 
hanın Saimbeyli kazaları idare 
heyetleri reiılerinin ıeçimleri de 
tasdik edildi. 

Cümhuriyetin onuncu yıl dönü· 
munü kutlulamada f ırkaca yapıla· 
cak hazırlıklar üzerinde konuıul· 
du. 

Y•nh• bir h•ber 
Ankara, 26 (A.A.) - lzmir 

fırka Reiıi Hacim Beyin deiittiri 
lcceii hakkında bir lrmir ıazete
ıinin yazdıiı havadiı cloiru de • 
iildir .. 

----------------------8 u l g a ri s tan 1 a yeni bir 
mukavele 

ANKARA, 26 (A.A.) - Tür
kiye hükmetiyle B·ılıar hükCimeti 
araıında hayvan ticaretini kolay. 
lqtınnak ve bilhaaıa her iki ülke 
araıındaki hudutlar üzerinde bi • 
rinden birine ıirayet eden ha)'Y&n 
hutahldan ile mücadele ye ıira • 
yetlerini menedecek mi!:ekahU ta 
haffua tedbirleri almak için bay• 
tari bir mukavele aleti anaamcla 
bayar itleri umum müdürü Sabri, 
alıın hutalıklar tefi Ye miitehaa 
111 Naki CeYat Beyler bu akpm 
SofJaya h•reket etmifl•rdir. 

dur .. 
Ko111n ve keçi topbyacaklar 

için vilayete müracaat etmlye ve 
mü.aade almıya hacet yoktur. Yal 
nız bunların aefti eanuıncla men 
te ııhhat pbadetnamelerini ve 
mahallin memur baytanna ve yok· 
a pzerılhtaki ilk muayene me• 
kiindeki baytara tevdie ve hayvan 
lannm muayeneılni yaptırarak bir 
ıafhk raporu alnuya mecburdur .• 

ve Lozan bayramları nıü 
bir çok zevattan aldıklatl 
namelerden dolayı te,ekk -·"' 
iletilmesine Anadolu Aj....
ıit buyurmuılardır. 

.!:!..'!!..'!:~.~.!:!.~.~!~.!!~ 
Telef on şirke 

bir ihtar 
Ankara, 26 (Hususi)_, ff 

bul telefon !irketinin heaaP 
llnçolarını F ranıız franı• "' 
liz liraıı üzerinden altın ~ 
röre yaptığı ıörülmüt, Mamj 
klleti buıün firkete yetfW. 
emirde bu kabil heıaplarJlll 
dan ıonra Türk liraıı · 
yapmaımı bildirmittir. 

Lise ve Orta mekt 
Ankara, 26 (Huıuai) -

orta mekteplerin 1 1 eylild• 
açılmaları kararlattınlm~ 

C. H. F. Maraş r 
Ankara, 26 UiuıuıO ....-~ 

Fırkaıının Marat idare ı..ı;ı 
iıliiine Burdur mebuıu tlV' 
tayin edilmiıtir. 

Moskova ve Madrit 
Ankara, 26 (Huıuıl) -

va elçimiz Hüıeyin RaııP 
sün Ankaradan hareket etdı 

Madrit elçisi Şevki Bey dl 
hareket edecektir. 

Ankara Halkeviıı 
Ankara. 26 (Husııan -

Şevket Aziz Bey buıün H 
de "Köy ~ının morfol • 
zuu üzerinde bir konf 
mif, konferamta buradaki 

ittirak eden muallimler b 
lardır. 

Umumi 
Küstahlara ba 
neler düşünüyO 

Berutta tqnaklann bi~ 
de yapılan içtimada T~· 
kilmetinin aon zamanda iP':' 

-:eli umumi aftan iıtifa.., 
Türkiyeye ıidecek ol_.ı.ıd' 
gene faaliyetlerine deY~ 
1attırdmıtllr. lçtimaa ~ _1 
Ermeni ve birçok muP' 

hanedana menıup bir sa'" 
etmittir. 

Nafia vekili 
Bey Adan• 

Adana, 26 (A.A.) -:--~ 
kili Hilmi Bey buıü~ ~ 
latyadan tehrimize ~~~ 
taayonda belediye reı••· 

iıi, vali, kumandan Jıalls eJsd 
dan karıılanmıtbr. 1/-~J 
belediye reiıi Turhan ~ 
eYinde miaafir kalmıttd'• 
sonra Yiliyeti, H. Fır 
mandanlıjı, beledi1•Jİ 
mit ve bası huıual si1 
bul etmittir. Vekil .. 1 
YaJi konaiında öf leyilh 
tarafından ela ıen• bll 
lediye bahçeıinde ~ 
Yerilmittir. Vekil· Bet 
ıiin\i Meraine harek•t 



• 

~4kt" ,~~ h~~eyin. konferansı Düyunu umumiyenin 
~'""'Ilı 1 •mı Alı Şükrü Bey, Maarife devri ve taşınma 
~ t\i.111,r~tanbul radyosunda Düyunu umumiye binasının ma 

~ ~rt1 L lı?, :nde ~ocuklara nasıl arife devri münasebetiyle bina -
q" ' .. ıev ,t .. l~ kon zuu etrafında de _ daki eşyaların defterdarlığa taşın-

~,... &,}' k fe!:'ans vermittir. Ali dığını yazmıştık. Öğrendiğimize I 
~ ~ .. Onf h ar'dıkt eransmda çocuk • göre tatman eşya ancak ortada bu ı· 
~.~~hkı arı Yaz hastalıkları lunanlardır. Eşyanın en mühim 

, ı, lr-. k ' k 
1 

'ti S0t~kl artı korunma ça- ıamı §İmdilik düyunu umumiye 

1 
ti, · arın d · b b. h l · l · ·ı · tı h k enız anyosu ınasının ma zen erme yer eştırı -
~ il kında izahat vermiş miştir. Bir takım büyük masalar, 1 

~titrli k dolaplar ve halılardan iba -
~~~ 't}'ıtn onf er anım metnini ret bu eşyanın bir kısmın· 

lı İll\ td •zda. okuyucularımı- dan genişlemek üzere bu · jl 

\lill\ ~ğiz. lunan İstanbul maliye teşkila· 
Cl~~ietf r tına ait şubelerde istifade edilecek 

~i Ve a ~n eğlence tir. 
~,~'~ti tŞenlıkleri 

t Qtı. tf al C . . 
ls ı, 6 .. emıyetı Alem -

t-,,~ len agustos pazar günü 
, ~l iece ' 

~ )~, lllck .. Yarısına. kadar 
I lıld,ki f \J:ı.ere cemiyetin hi -

~ 1\ akir v k" . 
~ tl'a llıenfaa . e ımsesız ço· 

'-ti: ~ a>l· · lıne, Filoryada 
ı· .. 'e.b i\Jınd ' 

\

1 l~tt· •ki\( . a., spor, gürbüz 
1Sl l\rıyle d · ~, 'ık ~ltni . enız tenlik _ 

.·ıtt 'd !tır. Şeh . . . 
'D ~ lrt rımızın ta-
~h. a~. Ve erk k · 11{1~ • •te,· . e aımalarının 

tıl\ •nı t k ·ı ~l ~ k e§ 1 etmesi bu 
~lt b· adar Parlak olaca

ır delildir. 

Erenköye elektrik 
Erenköyi\n bir çok yerlerine 

elektrik ccryanı verilmiş olmasına 
rağmen Qevlet Demiryolları ile 
şirket arasında bir kablonun köp 
rüden geçmesi yüzünden cıkan bir 
ihtilaf üzerinP. köyün ~jm

4

al cihe • 
tine ceryan v"rilemiyordu .. 

Bu ihtilaf, belediyenin tavusu 
tu ile halledilmş, kablonun uzatıl
masına baılanmııtır.. Yakında 

Eernköyün her taraf ma elcktrk 
cereyanı verilmit olacaktır. 

800 kadar seyyah getirecektir. 

Denizde yaralanma 
Ortaköyde oturan 10 yaşların· 

da Dikran yıkanmak üzere denize 
girmi~, cam parçaları ayağını 
kesmiştir.. Dikran tedavi altına 
alınmı§tır. 

VAK 1 T 
UUndetlk, Siyası Gazete 

lıtanbuJ Ankara Caddesi, V AKIT yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı tııert teıetonu: 24379 
idare telefonu 

ret~ıU adresl: latan bul - ·ı AK.n 
Posta kutusu No.. 46 

Abone bedelleri : 

Türkiye Ecnebi 

Sene il': 1400 Kr. 2700 Kr. 
tS aylık 750 .. HW • 
3 aylık 400 - 800 . 
ı aylık 100 .. 800 . 
il An Ucretlerı : 

Esrar bulundurmak! . 
İstanbul ikinci ceza mahkemesi, 

Murat Efendi isminde birini dün 
esrar bulundurmak ve umumi em
niyet nezaretinden kaçmaktan iki 
ay, on altı gün hapse, beş lira pa
ra cezasına mahküm etmiştir. 

Şüpheli iki adam 
Galatada Kireç kapısında iki 

şahsın şüpheli bir vaziyette dola§ 

tıklan polis memurları tarafından 

görülmüş, çevrilerek Üzerleri aran 

mıştır.. Bunlardan Kemaliyeli lb 
rahim oğlu Şükrünün üzerinde bir 

torba içinde 118 dirhem esrar bu· 

lunmuştur.. Diğeri ise İnebolulu 
Salihtir.. !kisi de yakalanmıştır .. 

Dokuzuncu ihtisas 
müddei umumiliği 

Kaçak içki bulunmasından 
çıkan dava 

"Novotni,. birahanesi sahibi No
votni Efendinin Bakırköyündeki 

evinde kaçak ıarap, likör, kon
yak, viski bulunduğu iddiasiyle 
muhakemesine dün adliyedeki 
dokuzuncu ihtisas mahkemesinde 
devam olunmuştur. Novotni E • 
fendi, bu içkilerin kaçak olmadı 
ğmı, bazılarının üzerindeki ban
drol kağıtlarının ıslanarak düttü 
ğünü iddia ediyordu. Dünkü mu• 
hakemede dinlenilen şahitlerden 

bir kısmı, arama esnasında mah
zende, yere düşmüt bir takım 

bandrol kağıtları gördüklerini 
söylemişlerdir. 

Muhakeme tahkikatın tamam • 
lanması için kalmıştır. 

Mide, Karaciğer ve Barsakları 
hasta olanlar 

aç karnına ve yemek arasınd• 

Karahisar Maden Suyu 
içmelidirler. 15659\ 

r•mıt1;•5· ;;;'i""E°~;lk'i"""v
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27 Temmuz 1918 
- 'liınu tn intişar eden (Mağrip) mec-

oıua ı Pnınsnnm 15lmdl~·r. kadar l'l'phel har· 

IKl (60.000) '1 unmılu ı;oııderllılltlnd.••n w• harp 

bida~ t•tlndrnberl lllt ııııtfı hıırpte istihdam 

dilı•n 'funnslularııı ?nyl:ıtı nüfusu tenkhı· 

decı'1< bir ıl<'rccryc 'nrtlığmdan ıılkAyet et

mrktcdlr •• 

- ırrıııısıı; ı;ıı:rct .. ıcrl (,,'arın kc~·fl;rntl 

Ticari lllhılarııı llAıı ııahlMı•rlnde ııanU- Adliyedeki dokuzuncu ihtisas kııtllni gnrlp bir "ım•ttc trşrlh ile bu hadi-

mi :JO lwru~tıın başlar, ilk ııablh•dt! 230 h k . .. dd . • . M st>d!'n Anııpıı mcrke1.I dıwletJı•rl alc•yhlne 
mu a emesı mu eıumumısı u • • 

lmru,akadarçıkar. • .• • 
1
._. lstif:ıtlr-Jc ~alışıırnk dl~or ki! (Moııkova et 

Zaffer Bey adhye muf ettış ıgıne Hü,>uk, fııı.Ja. dc\·nmlı illin \'l?rl·nlcre alt nayetl Almaııyıı hükşıncti llt'Mıbınm ka~dP.. 

ayrı teıı:ılllit \11rdır. ~ tayin edilince, yerine İstanbul ılllmelldir. (~'ur) itllAf d ,·ırtıcrlne ıı.adakatt 
Reııml llAnlnrın bir ll!ltırı 10 kunı,tor. müddeiumumilİğİ muavinlerinden hasebi~ le Alın:.mynyu kn~ı ~k durU~t ha· 

KUçUk IUinlar: 

Bir defası 30 iki defruıı 50 Uç detıun 65 
dört ıte!ası 75 ve OD de!aaı ı 00 kuruştur. 
Uç aylık UAn verenlerin bir def&l!I mccca
nendlr. Dört satırı geçen 111!.nlamı fıtzla 

eatırlan beş kuru~tan hesap edilir. 

f erhat Bey getirilmişti. Müddei n>ket "tmel•tc idi.) 

umumiliğin müracaati üzerine Fer - ''"1 tu~n - Macarl!ltan, Bulır;ariı· 
hat Beyin gene eski vazifesiyle tan \ c l'iirld~ı! zararına telgraf çalarak 

ltal~·n rlnrı>thaneıılnc ımtmak ('RSUsluA-u U!t 
meşgul o)ması kararlaştırılmış, müttehlnı l!ni'Çre Mgrafı;ıfarı nlc~hlnd!' ika-

dokuzuncu ihtisas müddeiumumili nıe cdllf'n dam ıı•·tıc-.cslndr, nıahkPIDf' .. tmn

ğine aza mülazimlcrinden Tahsin lan, ııı>l.iı. ıı~ dan iki tırnt•yr kadar hap'!C w 

Bey tayin oJunmuıtur. a:ır c•·z.n~· ı ııaktt ltaııına nıahkCUıı etmlfttr. 
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inhisarlar umum mÜdÜ- r TAKVİM 1;~---lkt-ıs_a_t -R-a-be-rlı-er_i_ ....... 

mühim beyanatı •• runun •• f;erıembe 
27 Temmuz 
4 Rebi.ahır Fındık rekoltesi ihracabnııı 

Mütehassıslann tavsiyesi ve inhisarın 
bir tücc.ar zihniyetile idaresi meselesi 

1933 mahsulü dünyada 
pek iyi değil 

Yıunanistana beş. atdıt 
2 milyon br• fi'. 

Yapılan istatistiklere 
nani&tana kinunusanidetl 
kadar yaptığımız ihracat6' 
2milyon1iradır. Buna 
Yunaniste.ndan yaptığırıt1• 
:ise 200 bin lira kadardır· .. ~ 

yetli miktarda üzüm alacağı ya • 
zılmışb. bmirde bulunan inhiıar 
lar umum müdürü Ziya Bey bu 

hususta §Unlan söylemiştir: 

- inhisar idaresi, misket üzüm 
lerinin mübayaasını, idaresinin 

üzüm ıumasına olan ihtiyacından 

ziyade bağcılara yardım olsun di
ye yapacaktır Biliyoruz ki bu ıu· 

mayı diier üzümlerden dahi istih 
aal edebiliriz. Ve idareye daha 
ucuz mal olur. 

Müıtelı1ikleTin hilhana son se

nelerde daha ucuz 1Umaya temayül 

etmeleri üzüm ıumaıı ıarfıyatmı 

azaltmı§tır. 

Bu itibarla daima göz önünde 
tuttuğumuz müatahıilin menfaa-

tiyle beraber idarenin de menfaati 
ni düt ünmek mes:buriyetindeyiz. 
Onun için her iki tarafın menfaati. 

ni telif etmek uzuıiyle verdiği • 
miz mutedil fiatte bu esastan mül
hemdir. 

lzmir Çamaltı tuzluında. mü
him itler yapa.cağız. Tu:ı:laya su 
iaaleıi, T uzlamn telefonla. ıehre 
bajlanmuı, yolunun yaptırtılma-
11, rdareainin ve iatiJıulitmm ih
tiyaca ıöre olmaıı meseleleri hal
ledilecektir. 1nhiaarlar bat müdür 
lüiünde ibir müdet meş1rUl oldum, 

Pek garip bir 
hukuk hadisesi 

Babası malum iken meç
hul gösterilen çocuk 
Bir kaç ıün evvel Papa Koa· 

lantin Haçopulo iaminde bir Rum 
papasının (A!'Ila) imıindeki kı • 

zıyla. resmen nipnlammı olası 
(Zaharya Bejanof) ismindeki bir 
Runıun aylarca beraber yaıadık • 

ları ve bu münaaebetle 'bir de S°"' 
cukları doğduğunu, fakat Rwn 
p&trikhaneainin cizli bir müdaha
lesi üzerine nikah muamelesi ya .. 

pılamadığını yaznnftrk. Fakat o 
vakıt Zah~rya Bejanofun doian ço 

cuğun kcndiıine ait olduğunu id .. 
dia ettiği ve hu çocuğa mutlaka 

kendi adının verilmesini istediii 
halde muhtelit mübadele komis • 

yon'1 tarafından PaP6 Kos.tantin 
HfııÇopulonwı tqebbüsü üzerine 

verilen vesikacla ç~uiwı babasız 
olarak gösterildiğini de ilave et .. 

mit tik .. 

Bu suretle hukuki vaziyeti ga· 
rip bir safhaya giren bu çocukla 

beraber muhtelit mübadele konria 

yonu tarafından verilmiş olan •e
sikanrn r~ımini koyuyoruz .. 

Her halde çoc.ujun babası ~ 
hu~ SeJanof oldujuııa aıla !ÜP' 

he yoktur •. V ~ çocuğunu istemek· 
tedir. FaKat çocuğun ana11, daha 
doğruıu anasının babası olan Pa· 

pas Kostantin Haçopulo bu çoc.u· 
iu muhtelit mübadele konWyonu

na babanz of araK göıtermiıtir. 

Bunun üzerine o yolda veıilca ve
rih:niıtir... Y a!kın bir zamanda bu 
meselen.in halli adliye mahkeme • 
lerine intikal f:C{ec.ektir .. 

Yunanistan da ıneJ · 
Gelen haberlere göre bı> 

Memleketimizin 1932 - 1933 
18 - 18.~ ıxnunotıın; KU-liia D. F. 

mevsimi zarfındaki 866 - Kolombla 4S2S - Sah.lbiılln -ı &. vaziyet işte 

Yunanistandalci meyval,.r l1Ö 
yetle geçen seneye ve e"~ 
ye nazaran noksandır. p' 

62SS. 18.80 - 111 Fraıunua der• (Uezlemls JÖY ledir: sanlık vasati yüzde otoı 
olnıılam). 19.SO - 20 uz (Kemal ~lyul 

Hey 'VC srkada,tarr). 20 - 20.311 (Nebil ol· 
lfm'lal Halda lky). :ıo.ıo - .21.30 \canaal 

nesat Beıy ~·c arkadqlarmm refakatlyle .Be

dia llıza Ba.wm. n.so - %2 ~of•; 

Sahibinin aesl 12U - Sahibinin ll{'ıSl D. :A. 
891 - Kolombla ö290. 22 .\nadolu ajan11, 

borsa habcit~rt n saat ayan. 

\'JYANA: 518.1 m. -

12.30 plakla mcthur aanatk&ıl&rm ~r 

lcrl - ıs kUIUll'r - u.ıo • 15 6eva.mı -

16.M plu.lda sesli filmluddd 1ıau hanlr -

ıl8.SO plyno refakatiyle tapaai kem.eri -

20 fiCnfonik kOllBM' - 21.,5 ukerl kndo -

23.30 akşam konseri. 

BllDAPF.ŞTE: 350.S m. -

Gireıundan 1 .820,817 lira kıy

metinde S,015 ton ıiç ve 1387 tno 
kabultlu fındık gönderilmiştir. 

dedir. I 
Yalnız üzüm miktarı 

neye nazaran fazladır. 

B "d .. . 111 Ordudan 760.577 lira kıymetin- ug ay uzenne 
de 2.694 ton iç ve 98 ton kabuklu İstanbul ticaret ve ıahl; 
fındık ihraç edilmiJtir. saamda dün de buğday uı 

Trabzonda.n j 5e 2.329.574 lira ıraretli. muamele olmuşt~l'·dt 
kıymetinde 6.996 ton iç ve 335 ton Dünkü fiat kilo üzer•~/ 
kabuklu fındık gönderilmiıtir. ile sert buğday 3,90 üıetı 

Bu suretle 1932 - 1933 mevsi
mi zarfındaki fındık ihracatı 

4.911.138 lira kıymetinde ıl820 ton 

kabuklu ve 14.705 ton iç fındık -

amele görmüştür. 

14.SO plak - 20.ıo kon8er - ıı.ıo o~
tır. 

rıı orkestrasının kon!lt'rt - 22.iO haber, caz, 

Dün §ehrimize 28 vag011 

gelmiştir. Bu suretle ıtôl' 
§&m 7360 tona baliğ_~ 

Stok bir hafta evel 8'P• 
ay evel de 12.000 ton idi· .:ki 

"hl"'' 

Yeni su tulumbası! 
Bulgar makineci ile 

Fen Fakültesi meşgul 
Geçenlerde, bir Bulgar makine 

cin.in kendi kendine İ§ler bir su tu· 
hım.bası icat ettiğini iddia ederek 
darülfünun fen fakültesine müra -
ı;aat ettiğini haber vermiştik. Ma
li vaziyeti çok fena olan bu ada -
mın bir iki senedir bı.ı işle uğraştı
ğı Taksimde makine işleriyle uğ -
rap.n birçok garajlara müracaat 
ederek yardım istediğini ve bu a· 
rada,bazı tecrübeler de yaptığım 
tahkik ederek yazmıştık. 

Fen fakültesi bu zatın müraca
atına makinesini alarak gelmesini 
ve tecrübe yapmaunr 'bildirmişti. 
Öğrendiğimize göre bu zat fen 
fakültesine müracaat ederek ma • 
kinesinin malum prensiplere isti -
nat ederek hazırlandığını, iki 
senedir bu işlerle uğraştığı anlat • 
mı.ş ve daha :ıiyad~ izahat vermiş· 
tir. Kendnine bugün için makine 
sini beraber alarak gelmesi bildi • 
rihniftir. Eğer bu zat bugün da
rülfüauna g:eliııse fen fakültesi ma
kine hocası M. Rü.syonun huzuriy 
le makinenin tecrübesi yapılacak -
tır. 

Bu tulumba, hazinesi su ile dol
durulduiu takdirde ba~ka bir kuv
vete hacet kalmadan bir takım su
papların yardımiyle suyu yukarı 
ya sevkediyormuş. 

Sovyet Rusyada verilen 
yeni cezalar 

ta~annl - 24.l:S çttan mualklıd. 

BUKREŞ- 39-l.% m. -

13 batw.rler Te plak!a. konser - 11.ıtll 

plakta hafif musiki - U ukvt b-tlo -

il.9.lli devamı - :20.%0 llaflf maaUd - :U 

Mm. JUU Drosdovllka tarafmdaa pı"kıl&r -

21.20 plakla aenfonlk konlltt' - H d~ 

\"ARŞO\'A: HU m. -

13.0S gazino konllf'rl - l 5.55 plak -

16.35 plak - 16.f>O plak - 1"7.30 taıannt -

18.15 kon .. •r - 19.3~ pbl( - :ao ,arkılar -
%1 Ommerlh Knlmanm eserleri. Bu arad& 

(Ç1ard8§ türııtin) V6 (Grt'flft Merlca) pot· 
purilcrl - %%.OS d~vamr (Bllyatlt'r) ft (Kar

naval perisi) potpurtlerl, arada prkılar -

23 pdno konserl. 

BEI.GRAD: 4Sl m. -

12 plak - ıs.os kon!lel' - %Lıo plak -

23.SO tfğan muslkltL 

RO:\lA: 441.% m. -

:21.1~ plak - 2U5 Mkc:tf lıanclo - ft.U 

komedi. MBra koııett - u.55 lııa~. 

Yarın 

ISTANBtJL -

12.80 - 13.30 rrsmnton: (Türkçtı plak

lar) Odeoa, ıo2ına - OleeA, 20'!1MS -

1\uloınbla 17169 - Kolombi& 17170 - Sa· 

hllllnln !K'lll, A. X. J~ - ~ IK"sl 

A. L llSl. 

18 - 19 r;ramnfms: S.lritrinin R!lt D. 

tıU5 - Sa•Dialn tte9i A. :a:. 1...U - OdıP!ft. 

K. T. O. 3.; - Od"°n O. 4919 - lhıl.-ıa 

O. ll. 910 - Kolombla D. F. 9i6. 19 -

19.80 ıı:ız (ilandan Hıınun). 19..IO - 'it 

ru~ da Hanıns. 20 - 20.M Taıüura<'l O~ 

mım l'Phlirua. ::o.aG - 21:-'4» tlıkü Hanım 

fl'Jlz \ c tncl Uammla.r. :u..so - := '1'& 

ınofon: Pate 7:ıt1& - Be1'& B. 194~ - Ko-

lnmbla D. T. 2S. -

iııınt a~·nrı .• 

22 Anadolu aj.-ınıır, 

\ "ll'.\.:SA: 518.1 m. -
12.:rn plllkla köy 1t11,·alan - ı~ ötte 

konseri - 16.M plakla oper.alardan parça

lar - 18 konıın. !'IMuaınr .\nl5turya p~ 

rano ııarkdarı - %0.25 konser - 21.ü (Or

nıaıt ~aj;'TI'lyor.) konferans (Bir adam blr 

slnl'ğıı hnrp Uı\n ediyor!). \'ilhf!lm ~mid"' 

borun e iri. tr.m.ail - 23.25 plakla 

havnl:ırı. 

BUD.\PEŞTr::: 15:50.15 m. -

daım 

ı.ı.so tagonni ,... kemRn ıtonııeri Triyo. 

18.30 - ı 0.30 eğlf'..ncc - 23.30 orkl':!Jtra. kon 

ı•ri. 

RUKREŞ : 39 •. 2 lıL. -

IS hah<'rlPr. }!lakla orke~tra mu&lklırl. 

lll. to hıı rıt musiki ptidtla - 11 caı:'-nd -
Mo&kova, 26 (A.A.) - Ali di • '!o..tO Enııı . .Arlydtanm (llarJA.) isimli o-

van laroslavcla. geçenlerde batan perıw plakla. 

ıeminin kaptanı Andreievi idama \'i\UŞO\'A: 1412 m. _ 

mahkUnı et'mittir. Maznunlardan 13•05 plak _ ııı.M ptak1a e111r _ ıs.!Sli' 
on ikisi muhtel'if hapis cezalarına { plak - ıe.as plak - n mu.ıld - ıa;ı:ı 
mahkum edildi. 10ll tagaruıı "" kemaa - 19.35 H •• ıonu 

Afyon işleri 
Afyon üzerine zahire borsasın • 

daki muameleler çok durgundur. 
Fiatlar 413,40 kuruştur. 

Geçen sene ayni tarı tP' 
ise 15.200 itondu. Dün • il 
ne ae ehemimyetli muarııt 
ve Anadolu Gemlik 3,43iif'' 
zerinden muamele görıı1 

-r~!!!!"!!!!!-'"'!!!....!!!!!!!2!!!"'!!'!'!!!!.~~'!!~~~ı Ticaret ve ıa 
i BORSA 

[lllzalannoa yıldız saretı C>l:ın1ilr 1IW· Borsa idare heye 
lerinde 26 Temmuzda muamele olanlar- yeni seçi111İ. 
dır.] Rakamlar kapanış Ti yatlarını gi.isterir hır' 

İstanbul ticaret ve za . ~ 
nukut (Satış) ~mm idare heyeti müddeil 

110, - • Vt) aııa 25 - ta içinde bitmiştir. 
152. - * Madrlt 17: - I f pP 
ı ;o, - * Bt rlln so. - Borsa idaresi tara ıJl 
n4, - • Varşov.a 2.ı, - • ı idare heyeti seçilmesi ~çi~ıJ 
11 , - * Bııdapcşte 31, - lıklar yapmış ve bir de iD""' 
25, - * Büknş ~3. 50 

• Cenevre e~. - * Bcfgrat 58, - yeti seç.mittir. .J 
•Sofra 24, 50 •Yol ohama 47. - İ . . ~id ~· 
• .Amstırdııın •Altı o 925. - ntıhap heyetı on ":- ifY 
• Prıı~ • Mcdcliye :l7, - sa salonuna intihabat• 1~ ıt / 
• ~cokho'm • Buı:tııot !44, - k · l · ı· · · a,çıı' ',Jı, ====-==:-========- ı ce tacır erm ıstesını ~il"· 

(kap. sa. 16) =1 razlan olup olmadığıtfftl 
• LonıJra 

$ ~Cl')'OTlı.: 

* Paıl~ 

ıo7 :-5 • Stoldıolm ~.ı.ı ı mesini istemiştir. 6ı 
o.655 • \'!yana 4.2450 d d'"Jl 

1! o.;. - • Madrlt 5.6~$ 

* Mll~DO . 9'- • 1'crfln 1.9725 
• Bru\;scl 3.37t.!5 • Varşo\•a 'l.2275 
• Attın. 2 09- • Buıfapc~te 3.!IQ~ i 

• Ge.Dcl.-ıe 2.4387.S * Biilmş 79.!ö6~-
• Sofya 67.93!i • Belgm 3~6J5 
• AınttTtlam 1 .1~ • Yo ohamıı 2.!650 
* P.rı~ 15.94- * Mosı.ovı. 1068 7~ 

ES HA M 

• lş Banbsı 9.lO Terb>s ~:;~o 

Anadolu 25.60 C:imento as. 12,j'(J 1 
Rtjl 3,60 ' nyun Dcy. 20,()0 

Sir. Hayriye 13. ~ark ne:. l.!IO 
Tramvay sr.- Balya 2,.21) 

. Sigorta 10,30 Ş'ark m. ecza 2,35 
&momı 'll,- Tcferun 13.-

istikrazlar tahviller J 
* 193J da IS't. 

is:tilı:raılda. 

S•rk IJ.yol 
* D.Muvah. 
• GumruL:ler 

1928 Mıl. A. 
Rıl:dat. 

Eld.'trlk 
Tr.ımuy 

Ergani 
Rıhtım 

2.35 • Anadolu ı 
6,70 ,. Anadolu il 

ı 1,75 • A Mümessil 

Sl,3CJ 
95.-
ıs;-

45,.~ıı 

45,50 
49,20 

pı~•n•no;;;;;;;;;-:2~1-ıııe;;n;;;;:f~on;;;;:i~k;;;;:k~·oiin•ıı1e•~.;;;;;;;;;;;2~2;;;.;;;;;sah~bc~ 
U.O:i Ronrr - %8 daM hayaları. 

BELGRAD: 131 m. -

12 plak - 13.0.i koııaer - 19 milli pr

kılar - 20 konıtr,r - :!O.ôO nutuklar - 21.80 

Sen Bf>adlnlr ;nuhı!>u ,·esilesiylıı Rus kom 

he~ l"tl tuafından t.agannl - 23 ı;iftc piya

no Ue koltR'r - ı3.30 dang havalan. 

R011A 441,2 m. -

20.40 liııticrler - 21 plak - 22 Hofma 

am lrik!)'f'lerl opel"efl. Bcrtt-Urı orrenttah. 

onrs f'dı:blyat, 91lll1lt, tiyatro haberim. Son 

baberl•. 

itiraz müdeti e u 
sonra, bitmiştir • 

lntih~ heyeti bun\JP I>' 
bütün tacirlere yeni id•"' ;' 

tihabmın bugünk~ ~~it' 
nü yapılacağım bıldıt 

intihap öğleden sofl~ıef 
cak ve üç saat içinde t•~~; 
rini atarak yeni idare 11 

çecekl ... dir. ~ 
Giilhane ha• 

~· 9t 1 - Tedrisat ~~ Giil~~ 
hitamı münasebetıyle iıft 
&itrat mektebi kilinikfet d'' 
rinievel 933 tarihine J(ş 
kabul edilmiyecektit· .. .. ti 

kiJıll~ 2 - Yalnız poli J 
ıcut· rJ yak tedavisi yapılaca ııt't 

3 - Polikiliniklcre ~e~ 
• ~ C O' 

lerde ayak tedavısıll 
lecektir. 

111 B S E it 

7 G&if' ~ 
Nazire Hamın~ J11~~~f 

rcnaneıinde çeJHlıntŞ; fl 
larmı t'aşıyan çok .. z11 t ~ 
içinde dün ou gu:ıe tıt· 
yirminci sayrsı çıkn11ş 1,if 1 t9 cularım1zcr nararet c 
rız .• 



"1!ügük Hik.. · 3 l 
Kar~k~di -,~-i(;d,;~-,l 

Gümüş alınıyor 

--........_..._ııt111mıııı. ... ,111111 ınm ııımıı11111nnnııını11uoııımuım Nak/eden:Selô:mi İzzet ıuıınııııİ 
Al doğu . 

ı'ı1cıe]a . Ya naııhat mi etmeliydi? 

-Aldoğ · . 
llİrılc b" u, ızın ver de, bugünse 
Ç. ır arkad "b· k \irıku b aş gı ı onuşayım. 
oldu'" en, Demir Canın arkadaşı 

i\lın kada · 
!•nıın ... Se r~ senın -de arkada -
dırııırı b n dogru, namuslu bir ka 
ftrkınd unu biliyorum. Bırak ta, 
k,ıay a olmadan geçirdiğin bir 

y 0k
1 anlatayım .. mı demeliydi? 
ıa : 

lbj:~ocana alır gözle bak, diye 
ha.k, O açına} rydı? .. Şu kocana iyi 
lllııur ~~n gibi bir erkek güç bu -
lı~~ ad uzel adam, zeki adam, meş 

y am ... 
"hut t hd ' ~ı: c ıde mi sapmak lazım 

~ n·k . 
htnüı / kat et Aldoğu.. . Kocan 
tlh .. ıt•• arkında deg"' il. Fakat bir 

·• .or" 
't., ur, seıer veya haber alır • 

'fok 
tUn b c~nım, bunlar boJ laftı. Bü-
bir hl~rı ar bot laf etmesini seven 
~ÖYie 1~ insanların gevezeliği idi. 
811 hıı ıozlerin kıymeti olamazdı ... 
ıt!tlcr~~ta kadınlar keçilere ben -

" • j oa va . r l l ııe:nı· zıye ı a ır ar •.. 
hır·\ ., ır Cana haber verse nası l o

.ı. 

liı·n 
b ~j• ~ tecrübe etti. Maahaza, en 
dit: ' .. 'Doıleri ıöylemck kolay değil· 

e . 
tltntk .. ınır Can karın sana ihanet 

' \lı or,ı._ d ere ... ,, fakat Demir Can 
r ad ""I )or k: egı ... Kar11ını öyle sevi· 

~"° t a:: Ona kör körüne emniyeti 
t'sllli 

0
Yle bir şey aklından bile 

u Yor T k. Al ·· h' 

değil, sivilceymİ§ ... Kanınız bozul· 
müş .. Halbuki ben onu sarı batlı 
bir kırmızı kurt sandımdı ... 

Ve gene Ihsan Beyden ıöz açıl -
dı mı, Tekin Alp anlatırdı: 

- İhsan mı? Tanımıyor muıu -
sunuz? Şirin adamdır .. Hele erkek 
meclislerinde .. . Fakat kadın mec -
!islerinde de pek utanmau yok ... 
Öyle hikayeler söylüyor, ki kızma 
mak kabil değil... Ben ondan hoş-

lanan, onu dinliyen kadınlara hay 
ret ediyorum... Herhalde onu ıe -
ven J,adın da vardır değil mi?. Ben 
bir tane tanıyorum~ Fikrilerin hiz· 
metçisi ... . İhsana bayılıyor. Karıı· 

sında yılışıyor ... İhsan Bey de hiz
metçi mütahassıu imif ... HizmetçL 
ye bir, adi kaldırım kadınlarına i· 
ki ... Çok zafı varmıf .. 

Bittabi yalan söylüyordu. Uydu· 
ruyordu. Aldoğuyu ondan soğut • 
mak için, ağzına geleni ıöylüyor • 
du. 

Vazifesini , dostluk vazifeıini ya 
pıyordu. 

Karar vermiıti, Aldoğuyu kurla 
racaktı. 

Nasıl, bir zaman, denize atılıp 

Demir Canı kurtardıysa, şimdi de 
Aldoğuyu kurtaracaktı ... Ayni za -
manda, bir kere daha Demir Canı 
kurtarmış olacaktı.. Bu daha ko • 
lavdı. Açık göz olmak kafiydi. .. 

Öyle gelir, ama kafi değildir ... .. ... 
Aldoğunun aşka, sevilmiye ihti-

Cl>evamı Tar) 

"llllerj . ·· c ın pın o mut ış 
ltk di n~ alay ederek, gülümsiye - yacı vardı .. 

""-- nlıyordu 
~:~~((,. . .. 
ije "} 8.rtını ' D ... j,ü~ı Ccı.W\•n 1-.o.b.o .. 1 

1· v ıa 
~di? O' ne Yapacaktı? Ne yapabi 
t~ nihayet kocaydı. 

~ •et ·· tkiyd·' g~zel adamdı. Meşhurdu, 
~t b·· ı. lyı yürekli, kibardı. Fa -k ut" l~!a un bunlarla, aklına fesat 
"' n kadı · d" d h'"k ·· tdrr? nın ın ın e ne u mu 
dttıa ···insan kendini on tane ka
t •e"d· · · tr.ı k ırırdı, bir kere yüz çevi -
fı'-L ltııın · ~ ıt~ h .a. sevdıremez .. Koca, a-

Ş\l ha, edeınez. 
ctdete a.lde, 8.ııkla Tekin Alp mü

.\ edecek. 
"' ttık l k 11ldct\ e İn Alp, arkadatmın e-
0ldQiQ e~aik olınuyordu ... Misafir 
)ol', ~e ~Unler bir koltuğa gömülü

Suriye ve tay
yarecilik 

Bağdatta tayyarecilik 
mektebi açılıyor 

Irak harbiye nezaretinin bütçe 
si, tasdik edilmiş olduğundan ya· 
kında Bağdatta bir tayyarecilik 
mektebi açılacaktır. Mektebe gire 
cek olan zabitlerin listesi hazırlan 
mış ve lüzumlu olan aletler ile 
tayyareler gelmiş, tedrisata başla .. 
nılacaktır. , 

.. , k t1nd 
a.lk en en son, herkesten son J k b h • • 

'-\t~a.k1~0rdu ... Onu başlarından ra a ll yesı 
~a. 1 ııtcdikl . l 

ı •ktan . erı zaman, an ama Irak hükumeti bir hafif donan-
'- ielıyordu · · k · · İk' 

Gümüş para basmıya 
hazırlık 

Devlet bankası gümüş para bas 
mak için gümüş satın almağa bat 
lamı§tır .. Banka tarafından yapı• 
lan ilanlara göre, 10 gram saf gü· 
müıe 19 kuruş verilmektedir. 

Bu fiat, piyaıa üzerinden gü • 
müşe verilen en ağır fiattır. 

Gümüş ıatmak istiyenler Dev
let bankasına müracaat edecekler· 
dir.. Yalnız, bu gümüşlerin ıaf 
olması lazımdır. Çatal, bıçak, va
zo, buna mümasil gümüş e§yayı 

bankaya satmak için de bir şekil 
bulumuştur. · 

Bu gibi eşyayı ıatmık iıtiyen • 
ler, evevlıi darphaneye gidecekler 
orada bir ücret mukabilinde gü -
müş vazo veya çatal, katık gibi eı 
yayı erittireceklerdir... Bu eşya 

külçe haline geldikten sonra ban• 
kaya götürecek, yukarıda yazdığı· 
mız gibi on gramına 19 kurut ala· 
caklardır. Satın alınacak gümüt· 
lerle ı:ümüt para basılacaktır. 

Eşkiyaya yataklık edenler 
Adana gazeteleri yazıyor: Eş • 

kiyaya yataklık etmek ıuçundan 
dolayı dün Kadirliden yüz on bir 
mevkuf şehrimize getirilmiıtir. 
Bunlar ikişer ikişer elleri biribir
lerine bağlı olarak getirilmit ve 
hapiıhaneye konulmuşlardır. 

Istanbul Tramvay Şirketi 
ve 

Şark Demir yolları Kumpanyası 
Muhterem ahaliye 

ilan 
Halkın deniz banyolarına de· 

vamını kolaylattırmak maksadiy -
le1 4 temmuz 1933 ten itibaren; 
tecrübe olarak ve yeni bir karara 
kadar latanbul - Florya - plaj 
arasında gidip gelme tenzilatlı bir
letik biletler satılma.ğa başlanaca
ğı muhterem ahaliye ilin olunur. 

Bu biletler tramvayla ,ehrin 
her hangi bir mahallinden kesik -
siz seferle Eminönü veya Sirke
ciye, Demiryolu ile Sirkeciden 
Floryaya, (Küçük Çekmece) azi • 
met ve Hayli.yf, büyük Plaj, Çek· 
mece plajı ile Küçük plajdan biri
ne girmek ve demiryolu ile Sirke
ciye ve Sirkeciden ayni araba 
içinde şebekenin her hangi bir ma· 
halline tramvayla avdet için mu • 
teberdir. 

TARİFE t '~t~la lhs · .. .. ma tesısıne a~~r vermıştır. 1 kü 
l ~tı ~i .,. . an Bey kuçuk salona 1 çük harp gemısınden ve Şattula- !\akliye vergisi ve köprı.iler rüsumu 
ttı ıck1n Al b" 1·· 1 kt 'k · · d 1 h ld k )'tk P u un e e rı - rabi muhafaza için ikı hafıf torpi ahi oldu~u a e : 
~I' 1

Yordu Ald ğ k k ' lb hl>rn • · 0 uya sı 1 sı 1 doden ibaret olan bu donanmaya 4 ten 1 O yaşı· 
l\ıı<tı, ıya. baılıyan zatın ismi Basrada bir de tersane yapılacak- Büyükler na kadar ço· 
h için cuklar 
·~tıcı · t it\~ l a. Al do ... . ır. kuruş 

~i • hıan D gu pıyanoya oturdu . . . Tramvayın her han· 98,:'5 . s~ı l oey derhal sağına geçer Etıbba Muhadenet cemıyett ,,· .ı.: · \'C l),.._ 
fit ltaft t Üh •• ;::I 111 C\ KJI , , 

tö~ .. a muhakkak Tekin Al enezz u mir~olu ı nci nlC\·ki 
~ tdun" tt . tatla l u:ı.. Etıbba muhadenet ve te • Tramva) ın her han- 80,:"5 

) ~1tlliaj h~•an Bey bir otomobil avün cemiyeti 3 ağustos per- gi ıne, kii Ye De-
lit .\ldo~ ~r •İnema partisi teklif · şembe günü mutat yaz ge- miryolu 2 nci me,·-
~i .,. u ıle De . C d . . . . k ş· k . H ki 

lll~ı' •ek· mır anı avetet- zıntısını yapaca tır. ır etı ay- Tranw.ı)ınhcrhan- 04•25 

kuru~ 
50 

41 

33 
Q·l 'kt 

0 

1~ Alp, bir tufeyli olur, riyenin 65 numaralı vapuru köp • gi mevkii ,.e Dc
l'aı'rdtrı b·rı a.rla beraber giderdi. rünün Boğaziçi iskelesinden saat miryolu 3 cü mevki 

"41: ıre T k' 
)o ~dı A e ın Alp tenise me- 18,30 da davetlileri alarak Kadı· Bilet yukarıda isimleri beyan 

tdu · ldog"' u t · · k · k "' K ı ... d k ltl\· ·• Cu enısı ço sevı - oy ve a amışa ugra ı tan son• olunan dört plajdan her hangi bi-
~İt 1~ tİdi n aıırı, Al doğuyu alıp ra Adalar etrafında bir gezinti ya rine girmeğe salahiyet verdiği gi
d0t l\t' t Yor~u. Orada saf, temiz pacak ve 20.30 da Suad iye plaj bi bu plajlar dahilindekı" tekmil 

~ tneff·· . . 
(Jt ftıa.t f• .uı edıyorlardı. Al - gazmosunda akşam yemeği yene· tarifeler üzerinden yüzde 20 ve 
lh.:!' çOcuk;kırlerini unutuyordu. cektir. . Saat 2 de Marnıarada bir Küçük Çekmecedeki 1ıtaıyon bü
lh._ 't)j d~!~!ordu. Herhalde gezinti daha yapıldıktan sonra feıinden yüzde 10 tenzilata dahi 
d1, tı 'e),. bu!unmüyordu. Oh!.. ayni iskelelere uğrıyarak Boğazi • salahiyet verir. 1tbu biletler Sir -

ıı ır .. . 
~ gun geçıriyorlar - çinden gelecek davetlileri de iıke keciden geçen veya Eminönüne 

lb._ e,tli. l k" lelerine birakacaktır. Vapurda ve varan tramvay arabalarında bilet· 
il b e ın Alp ao·· d S d" d ··k l b. ·· 'k ·1 f d ·1· ......_ ~l'e d" , z arasın a , ua ıye e mu emme ır muzı çı er tara ın an verı ır. 

h11 bikk 'Yordu ki: mutena parçalarla eg~ lenceye netat Ahali mezkUr biletleri tramvay 
1-d e.t cd· · 1 )ıtı d ' hir k ını:ı hsan Bey, ha- verecektir.. Ayrıca artistler tara- hatları müntaha noktalarının bir 
'~ ~r~rt var .. Kımıldama - frndan yapılacak varyete numara çoğunda plantonlardan dahi teda· 

\l alayım ... A ! .. Kurt ları da vardır. rik edebilirler. (5472) 
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AŞK DELİSİ 
~~~HÜKÜMDAR€-~~ 

- 6- Yazan: Niyazi Ahmet 
Vezir batını önüne eğdi .. 

müddet dütündükten ıonra: 
Bir larmda bütün kızdbaşları ve Şah 

ordusunu perişan edebilecekti. 
Bu takdirde Gürcistan hürriyetine 
kavuşacak, as ırlardanberi susamı§ 

bulunduğu saadetini bulacaktı. 

- Tamara fu anda saraydan 
kaçırılmı,tır. Doğrusunu isterseniz 
Şah, bu iıte Kara ciğay Handan 
şüphelenmektedir .. Şahın size çok 
itimadı vardır. Siz onun bir mi
ıafirisiniz .. 

Muğrav, hala dimağını kurca -
byan bir az evvelki hadiseyi ıo .. 
racaktı .. Fakat vezirden de fazla 
bir tey öğrenemiyeceğini dütüne
rek vaz geçti .. Hele bir az ıabre -
delim, bu itin içinde bir ıey çika
cak diye dütündü .. 

O gece Muğravın gözüne uyku 
girmiyordu.. Gece yarısı odasın
da gezinmeğe batladı.. Pençere· 
ıini açtı.. dışarısını seyretmeğe 

haşladı.. Mehtap havuzlu bahçe-. 
yi aydınlatıyor, nadide gül aiaç -
ları hafif bir rüzgarla dalğalanı -
yordu.. Muğrav, fU anda çok baş 
ka §eyler dütiinüyordu. 

Gürciıtan keşmekeş içinde idi. 
Her mıntakada bir kırallık kurul
muı, her kral vatandaşı ile sava. 
şıyordu. Şah Abbas, aklına eıtiği 
vakit bir ordu gönderiyor, yüz
lerce, binlerce kardetini kılıçtan 

geçirmekten çekinmiyordu. 

Gürciıtanın aıil kral ailC$İnden 
T eümuraz kaçırılmış, ıenelerce 

İran saraylarında saklandıktan, 
Acem terbiyesi verildikten sonra 
kral nasbedilmişti. ( 1) T eymuraz 
m aıker toplamakta. olduğu, Şah 
Abbastan i:ıtikama hazırlandığı 

ıöyleniyordu . Fakat bu, ne dere• 
ce doğru olahilidi. 

Muğrav tar:·h;n ık.anlı aayıfala
rını okur gibi ıüzlerini bahçenin 
loş gölgelerine dikerek düşündü. 
Azize Ninia, bu memlekete Hıris· 
tiyan dinini soktuktan sonra, baı· 
lıyan itila oevri, Kraliçe Tamar 
ile "Altın devri,, ne crmif. Bundan 
ıon"a harpler bll~lamıt, G~rcista .. 
nın toplakları kl'nla sulanmağa 
batlaınıf lı. 

En kahraman krallar, bütün 
ömürlerini harple geçirmişler. Bu 
cennet kadar güzel diyar, bir gün 
rahat yüzü gönnemitti. Krallar-
dan biri de "Gürcittanın tarihi 

Muğrav, bu fikirlerle bocala~ 
ken aklına Tamara geldi ... Onu 
elinden nasıl kaçırdıklarını dü-
!Ündü. ' 

Tamara Kafkaı neılinin en gü
zel kızı idi. Onu ilk defa kaynı 

Zurap gönnüt ve sevmişti. Zurap, 
daha gençti . Ablasına rica et
mış: 

- Ne olur ablacığım Muğravı 
kandır Tamarayi bana alım demit 
ti. 

Muğrav, Tamarayi gördükten 
sonra onun güzelliğine meftun ol
muş ve onu kaçırmııtı. Fakat bu 
kaçırış Zurap için değil, belki 
kendisi içindi. Tamarayi Kahet .. 
te bir ihtiyar kadına teslim etmiı, 

ona baktırıyordu. 
Her ay gidiyor, Tamarayi zi • 

yaret ediyordu. 
Zurap, Tamaranın kaçırıldığını 

duyunca, deliye dönmüı, günler .. 
ce pefinden kofllluş , fakat bir izi
ni bile bulamamıttı. O günden 
sonra zavallı genç mahzunlatmıt 
gün geçtikçe T amaranın atkı içini 
bürümüttü. Muğrav bunun far
kında idi. Fakat, kalbinde mana
sını tahlil edemediği bir hiı uyana 
dıran bu cazip kızı nasıl elinden 
çıkarabilirdi. Muğrav, bu aırrı 
aylarca ıaklamıt,• ki.lnseye duyur • 
mamak için ne yapmak lazımsa 

yapmıftı. Fakat bir gün Zurap 
karşısına dikilmit: 
- Enişte, Tamarayi benden niçin 

ıaklıyorsun, biliyorsun ki, onu 
çıldıraıiya ıeviyoruın, onıuz bu 
dünyada yaşayamam ... Demişti. 

Muğrav hayretle: 
- Benim ıakladığımı ne bili· 

yorsun? .. Diye sorunca, 
Zurap, cebinden Tamaradan 

aldığı mektubu göıtennişti. 
Kışkançlıkla karıtık garip bir 

hisle Tamarayi gönneğe giden 
Muğrav, ihtiyarın öldürülmüş, Ta· 
maranın da Şah Abbaı tarafından 
kaçırılmış olduğunu duymuftu. 

Muğrav, gecenin ıısızh~a • ..aa 
damarlarımızdan akan kanla ya .. 
zılmıttır.,, Dememiı miydi? 

bunları düşünürken havuzlu hah • 
çenin lo§ gölgelerinde bir karaltı 

Muğrav, Türk iıtilalarıru dü· gördü. Dikkatle baktı. Çakıl tat-
'ündü. Şah Abbasın ardı arası larında yavaş adımlarla ve çok 
keıilmiyen zulümleri .karşısında ihtiyatla yürüyen biri vardı. 

Türk her milletten ziyade ken- Üstüne, uzun bir tal ört.mü§ 
dilerine yar olabilirdi. Tahmasp bu hayalet, bir kadına benziyor• 
zamanında bir çok Gürcü kralları du. Muğrav, pencereden uzanarak 
Türk kumandanları tarafından dikkatlice haktı. Gölgenin arka• 
öldürülmekle beraber, itaat eden sından ikinci bir gölge belirmişti. 
halk, daima himaye görmüş ve İkinci gölge daha ihtiyatla ilerli• 
tazyik edilmeımitti. Lala Muıtafa yordu. Ve bu bir erkekti. İki göl· 
Pata, Yemen fatihi Sinan Paıa, ge havuzun kenarında huluıtular. 
Ferhat Paşa, Özdemir oğlu Os· Ve daha karanlık bir yere çekile-
man Paşa ve Ciğalı zade Sinan rek yan yana oturdular. 
Paıaların kumandası altında gelen Muğrav, yenilmez bir merakla 
Türk orduları Gürciıtan muka· içinin ezildiğini hiasetti. Kimdi 
vemet etmediği zaman daima mü• bu gece yar111 Şahın hahçeıinde 
layim davranmışlardı. dolaşanlar? ... Korkak adımlarla 

Muğrav, padişahtan imdat iı - gezdiklerine bakılırsa; bunlar mÜ· 
temeği dütündü. Türklerin harp• him adamlardı. 
lerde gösterdikleri kahramanlığa (Devamı var ) 

daima hayrandı. O ıene kızılbat· ( 1) Vak' anın cereyan ettiği 
Irk almış yürümüştü. Türk or• 16:.W senesinde Gürcistanm he 
duıu, ergeç bu muzır cereyanın eyal~tinde bir kral vardı . Bunlar 
önünü almak için bir sefer yapa· asıl kral ailesine mensup olmak _ 

c~ktı. Eğ~r .bö!le· ~~ir yardım g~ .. 
1
. la ber~ber, ~nuht~lif ko_11arda birer 

rune çok ıyı bıldıgı Kafkaı dag - kulonı tc:.kil ctınışlcrdı. 
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l'i17'tr~da facia oluyordu 

•• ALAY .. 
Aç kalırdı 

Muallim sınıfta bir kahramanlık 
hikayesi anlattı. Bu bir aslan hi
kayesiydi. 

Muallim talebenin hikayeyi iyi 
anlayıp anlamadıklarını öğrenmek 

için şöyle bir sual sordu: 

- Eee .. Şimdi söyleyiniz baka
lım.. Eğer aslan fareyi yemeseydi 
ne olacaktı? 

Küçük Ali hemen söze atıldı: 

- Aç kalacaktı .. Muallim Bey. 

Şaka değil sahi .• 
Çin mekteplerinde beıinci sını· 

fa kadar heısap okutmazlarmış ! 
Ne iyi memleket değil mi? 

Bir tıkaç yarım 
milyon dolar .• 

ıı11111ıı1ııııı11111ıtllllı11111ıııı111111111ııııı111111ıııııı111111ıı••ı1111111ıııı 
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Bunlara cevap veriniz 
ı - Dünyadaki l>ütün lisanları 

bilen kimdir? 
2 - Hangi insan dünyada en 

büyük feyi buldu? 
3 - Köpek bir yaşını bitirince 

ne yapar? 

Avrupanın en çorak 
yeri neresi? 

l.o.....ı Avrupa resim sergilerinde meş Avrupanın en kurak ve çorak ta..c ••ı:ırada Karrick tiyatrosunda hastası ölen bir doktorun muhak- d R 
~.,S> b hur sanatkar Profesör H. S. nın yeri olarak şimdiye ka ar usya .. 

~'Lı ir facia olmuştur. Hint ha- kak surette eli kesilecektir. 
'J\d başına son beş seneden beri ga· nın cenubundaki stepler gösteri • 

~·ıı· -n alınmış bir parça temsil Bu sebeple bütün doktorlar has-
ıy rip bir vaka gelmiştir. li d' 

tal • Ordu. Aktör Hintli rolünde tasına çok dikat eder, iyi olması r 1
• 

t •c-b l h" b' Eskiden yaptığı eserleri kötü Halbuki tutulan istatistiklere "ili.. ı olarak çok feci vaziyette , için ellerinden ge en ıç ır şeyi 
"'lllu 1 N · d bile olsun derhal satılan bu sanat· göre A vrupanın en kurak yerinin tl)IU .. Yordu. Karıısındaki İngiliz esirgemezlerdi. etıce e tabii 

ttt il~ Yapan adam Hintliye haka- i doktorluk ta ilrlemişti. kar he§ sene evvel sergide "Deniz· İspanyanın cenubu f\"kisi olduğu 
~d1Yordu. Hintli hiç sesini çı· j 1111ıııııınıı11111111ııııııııı11111111ııııııııııı111111ııııınıııı111111uı11ffllllllllM11t1111t1111Httuıııtllfltllll"'-''""Nlllln_,ıtllllıtnuıııtn11111tlıt•ı 
'~ordu. Aktörler çok munis Yangın söndürmek A 
'-"bu esnada arkadan bira· için barıf ••• ş 
~~t Yağa kalktı. Kotarak sah-
,~•ktr ve İngiliz rolünü yapan Ama da tuhaf şey değil mi? Alay 't ~ birkaç yumruk vurduktan değil çok ciddi. Artık yangın sön A 

' d' H' l' d dürmek için barut kullanılacaktır. Yere aer ı. ınt ıye e 
Avrupada bunun tecrübeleri yapıl 

'&ı.ılltanmaz herif .. Hintli haya· mı~, muvafakıyeti görülmü~ ve ih. K 
L kadar tahkir ediyor da se· b d ~ ç k lira erati a verilmi,tir. 1 arınıyorsun .. Al sana .. 

f\ Barut gibi patlıyan ve yanan A 
;di. Onu da güzelce dövdü. bir maddenin yangın söndürmesi 

~llk hunu rot icabı zannetti. hayret edilecek acaip bir i§tİr. Fa-
~t~'. alkıtlamağa bafladı. Fa • kat ne zararı var fen her şeyi oldu- c 
~) ~ısler iıe müdahale etiler ada ğu gibi onu da eline aldı. içine 

l -ladılar. Tahkikatta adam: birçok madeler ilave ederek pat • l 
• ~ 'J.t· almasından istifade etti. Ve şim· 

~hı ıntıi olduğunu ve bir Hint· di patlıyan barut yangını söndürü-
d,), ~hkir edilmesi karımnda yor. K 

. d':'tnadığını söyledi. Saf a -
~~~ h,kim beraet kararı verdi, Dünyayı gezen su 
~i. ltl\ bir oyun olduğunu ilave &.a 

, s .. en iyi usul! 
~~'r hükümdarı (Hamurayi) 

' ~itıda. yani 5 bin sene evci 
\ a...t llk çok ilcr]cmitti. Bunun 
~. '"'l:Qeb· 
t~~,t 1 doktorların çok sıkı bir 
\>i._il\ titanda olması idi. Hamu· 

' 1'oyduğu kanuna göre 
~ıııuııııııı 11 Y. ı11111ıııııııııııı1111111ııuııııı111111111ıııııııııı111111 

F ransanm T olon limanından .,._.,. 
kalkan bir vapurun kamarasında 
Tol on çeşmesinden konulmuş bir 
şişe su vardı. 

Bu gemi bütün dünyayı dolaşa 
caktı. Yol da uğradığı iskelelerde, 
çok i~te bulduğu için beş aene To
lon" selmemek şartiyle dünyayı 

dola~tı. Bu kamaraya hiç yolcu 
gelmediği için su şişesi içinde kal
dı. Boş kamara diye tayfalar da 
kapıyı kapamışlardı. 

anlaşılmıttır .. 
Akdenizin kıyısında olan bu 

kısmın diğer sahili Afrika çolleri 
nin başlangıcıdır. 

Bu mıntakaya bir sene içinde 
düşen yağmurların miktarı munta 
zam olmadığı gibi dünyanın en 
kurak yeri olarak kabul edilen A .. 
vusturalya çoraklarına düten yağ 
murdan daha azdır .. 

ııı111111ıııııı 1111 111ııı111ııuıınıı1111111ıııııı111111ıımıı1111ıı•mı1uının 
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Dikkatle Okuyunuz 
1 - Bütün lisanları bilen aksi 

sadadır. 

2 - Kıristof Kolomp bir arz 
kıtası buldu. 

3 -Bir yaıını bitiren köpek iki 
yaıına basar. 

Kaza yapan 
kimlerdir? 

Dünyada. kaza.ya sebebiyet ve· 
ren ve kazaya kurban olanlar hak 
kında bir istatistik yapılmıı ve 
kanları da muayene edilmiıtir. 

Bu muayeneye ve istatistiğe 
göre kazaya sebebiyet veren ve 
kazaya kurban gidenlerin yüzde 
99 u içkiyi itiyat etmiş insanlardır. 
Kazaya ıebebiyet verenler de bu 
kabil şoför, arabacı, vatman, kur
ban olanlar da muhtelif inaanlar· 
dır .. 

Bunun için toför, arabacı ve 
vatmanların sarhoş olmamasına 
başka memleketlerde pek çok dik 
kat ederlennit. ' b~' ,u 

, ' lth 1 ' ~ t v 
'"'":!!1ıııııı1111111ııııı111111ıııııı11111ııııı11111111111ııı1111111ınıııguııu 

~Temmuz bilmecesi: 4 ~ 
ıııı ııifıı ıuııı 1111ııı111ıınıı ı 111ıııımııı11 ıııı ıını ııııııı ımıı11111ıflıı 1111 

150 Okuyucumuza 
hediye veriyoruz . 

Bu haftaki bilmecemiz heceler· 

den cümle teıkilidir: 

Mez - gel - re - ye - tı -
sır - nın - rı - la - van - li 
- peh - rk - tü. 

Bu heceleri bir araya getirere 

doğru cümle teıkil edenlerde 

150 okuyucumuza şeker, pisküi çi 

kolala, kitap ve ba!ka hediyele 

vereceğiz. 

Bilmecenin hallerini yazmı§ ol• 

duğunuz kağıtlardaki isimleriniz 

okunaklı olsun. Zarfların üzerin 

"Çocuk ıayıfası muharririne,, diy 
yazınız. Qz eğlenceleri : 

Beş sene sonra gemi tekrar T o· 
lona geldiği zaman su da beraber 
geldi. Yıllanmı§, seyyah olmuş 
su diye buna derler. 

de fecir,, isimli gayet güzel bir 
tablo teşhir etmiıtir. Bütün mü • 
nekkitler bu tabloyu öyle beğen .. 
miıler ve methetmişlerdir ki şim· 
diye kadar hiç bir tablonun bu 
kadar methedildiği görülmemiş .. 
tir.. Fakat, i~in garibi bu eser sa
tılmadı.. ikinci sene ayni sanat .. 
kir "Grup,, isimli bir tablo yaptı. 
Bu da sanat itibariyle bir şaheser· 
di.. Bu da satılmadı.. Üçüncü, 
dördüncü ve nihayet beşinci sene .. 

lerde teşhir ettiği bütün eserler 
birer deha eseri olduğu halde dö· 
nüp bakan bile olmadı. Garibi 
şu ki, ehemmiyetsiz olan bütün e
serler satıldığı halde buna bir kıy 
met veren bile olmadı .. 

ıııtııwı1111~•1t1Attıdlllı11ıııııırıtnıııııı111ıııııııtt1ıııııı1111111111 ıııııııuıı 1111111 ıııınıııııı1111 ıııııııııııııııııııınıı 

Yazısız Hikaye: Cabi Ef.nin başından geçenler 

keyif!. 

Gaz maskesi 
tecrübesi 

Fransa harbiye nezareti gaz 
maskesi alacaktı. Fabrikatörlerin 
hepsi milyonlarca gaz maskesi nü· 
muncsi getirerek kendi maskeleri
nin İyi olduğunu iddia ediyordu. 

Harbiye nezareti bu müracaat
lara kati cevap verdi: 

- Gaz maskesine güvenen mas. 
kelerini taksın. Zehirli gaz dolu 
odaya girecek. Kim sağ çıkarsa 

onun maskesi alınacak ve berat 
ona verilecek.,, 

Fabrikatörler maskelerini tek -
rar yapmağa hazırlanmışlar!.. Ba
kalım bu imtihana kim girebile -
cek? 

Sanatkar bu vaziyet karf ısında 
çok müteessir oldu. Altıncı sene 
"Tablosu satılmıyan sanatkar,, i .. 
simli bir tablo yaptı.. Bu temsili 
bir tablo idi.. Aç bir adam kar • 
nını doyuramamış, ağzına büyük 
bir tıkaç koymuş, öİü vaziyetinde 
yerde yatıyordu .. 

Ne derısiniz, bu tabloyu gören 
bir Amerikalı milyarder buna ya .. 
rırn milyon dolar vermez mi?. Sa· 
natkar da bu işe hayret etti.. Tab 
loyu alan Amerikalı da bu kadar 
güzel eser gör~ediğini herkese 
hayretlerle anlatıyor .• 
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IHiKAYE 
S. S. Markalı gömlek Amerikada tüccarj 

Yazan : ismet Hulusi Karşılık miktarının 
çoğaltılması Arkadaşım Kara Celali tanır mı 1 Daha doğrusu bugünlerde ben es • 

sınız? .• Tanımıyorsanız tanıttırma. merden hoşlanıyorum da!.. Hem 
ma da lüzum yok .. Adı üstünde es· Selma Hanımefendi bu esmerlerin Nevyork, 26 (A.A) - Çifçi bü· 
mer yüzlü bir adam. Geçenlerde, en güzeli .. Öyle ya Kara Celalin S. rosu idarecileri zahire borsası mü
geçenlerde dedimse gene bundan S. markalı gömleğini ıamarlıyan messilleri, her gün borsada yapıla
iki üç ay evvel bir gün arkasına ye- zevk sahibi kadının çirkin olması - cak olan tahavvülleri buğday bu • 
ni bir gömlek giymişti. na ihtimal verilebilir miydi?.. - teli batına bet çent olarak tahdit 

_ Gömleği yeni mi yaptırdın • • • etmeğe karar vermişlerdir. Bu ka-
Celal?. Selma Hanımelendiye muhay • rar, arpa ile çavdara da tatbik edi-

- Evet!.. yelemde bir şekil verdikten sonra lecek, mısır tahavvülleri dört çente 
- Şu caketini çıkar da göreyim. da, bir de kıyafet vermiıtim. Bu yulaf 3 çente tahdit edilecektir. 
Uysal çocuktur vesselam. He • kıyafet zevk ıahibi kibar bir kadı- Verilen karara göre bir tüccarın 

men caketini çıkardı. mn genit tarzıydı.. Artık mesele toplıyacağı hububat için azami bir 

t kolayla•mı•tı .. Ben bu kıyafette bu miktar tesbit edilmiştir. 
- yi, güzel dikilmi§, markayı :s ~ 'k 

şekilde tahmin ettiğim Selma Ha • Bu miktarın 1 i milyondan be§ 
okuyamadım ne?... ·ı b 1 k d ld w 

nımefendiyi bulurdum. latanbul mı yon Ufe e a ar o ugu zanne 
-S. S. d·ı· 

kazan ben kenre her tarafı ara - 1 ıyor. - s. s. 1 tuhaf fey senin isminin r~ k 
dım. Sokakta tesadüf ettı'gv ı'm ka • Bir batka ararda, tüccarların 

iki S harfi ile ne alakası var? .. 
dınlara dikkatli dikkatli baktım.. karşılık miktarlarını arttırmaları 

- Ben bu gömleği hazır aldım. istemektedir. Ayrıca da tazmı'nat 
B. k d k ı Hiç birisi Selma Hanımefendi de-

ır a ın, ocası için ısmar amış, kaldırılacaktır. Esasen bu tazmı' -
k ğildiler .. Ümidim kesilmek üzere 
ocası ani olarak ölmüt kadın göm nat Şikago ve dig" er merkezlerde 

l w • ı idi. Hayalimin hakikat olabilmesi 
egı a mamıt·· kaldırılmııtır. 

- Ya, zevk sahibi bir kadın - ihtimalleri gitgide daha zayıflatı -
mıt !. yordu. Amerika esham borsası 

- Ne zannettin bak §U kolların Bir hafta evvel bir aktam eve 
dikişine, §U yakanın biçimine, hele döndüğüm zaman ıataf atlı bir zarf 
gömleğin deseni.. Hepsini 0 tarif buldum. Hemen açtım bu bir dü -

Nevyork, 26 (A.A) - Bugün -
den itibaren esham borsası saat 11 
den 5 e kadar açık olacaktır. 

· ğün davetiyeıi idi. Kara Celilin dü etml§ .. Fakat borsa bu ayın 29 unda ka
palı olacaktır. - Dedim ya zevk sahibikadın !. ğün davetiyesi .. 

Acaba oğlan kiminle evleniyor? 

Ne oldu bilmiyorum .. Kara Ce -
lalin S. S. Markalı gömleği Celalin 
anlmdnn daha uygun olarak be -
nim kafamın içine bir S. O. S. iıa
reti §eklinde girdi. 

Zavallı kadın kocası için göm -
lek ısmarlıyor, kocası ölüyor. Ka -
dm dul kalıyor .. Ne zevk sahibi ka 
dınmıt L. Yazık!.. Kim bilir şimdi 
o, ölen kocasının yasını tutuyor
dur ..• Belki kimsesi yoktur, nası) 

yaşıyacağını ne yapacağını düşü -
nüyordur .. Ağlıyordur •. Zavallı, za 
valJı kadın .. 

••• 
Bir dul kadınla evlenmeyi bir 

genç kızla ev~enmiye tercih eden -
lerdenim .. Sebebi gayet basit: Dul 
kadın evlilik hayatına daha kolay 
adapte edilebilir, genç kızlar ev -
lendikleri zaman artık, istidatları -
na göre altı ay, bir ıene, iki ıene 
staja tabi olurlar.. Ancak bu staj 
nihayetindedir ki onlar da evli ka -
dının sıfatlarını takınabilirler •. Me 
sela bir genç kız, atlıyan, zıplıyan, 
kur taJ1an laalettayin bir Selmayı 
alın .. Evl~ndirin kırk yıllık yani o
lur mu kini hesabınca .. Kırk yıllık 
Selma da birdenbire ... Filan kişi -
nin refikası Selma Hanımefendi o
labilir mi? .. Olamaz!.. Ama mer. 
hum 5. S. Beyin dul kalan zevcele
ri Selma hanımefendi, esasen §İm
diye kadar bu stajı bitirmiştir. 

Selma Hanımefendiyi görmeyi 
çok iıtedim. Adının Selma olduğu
nu nereden mi anlamıştım .. Anla -
mıya ne lüzum var! Aklıma geli -
verdi. Bir kadının adı, Ayşe olur, 
Fatma olur da; niye Selma olmaz .. 
Hem ben Selma Hanımın yalnız a
dını değil, bütün eşkalini de tah
min etmiştim .. Selma Hammefen -
di uzun boylu idi. Evet Hammefen 
di olabilmek için bir kadın kara • 
mürsel sepetine benzememeli .. Mu 
hakkak uzun boylu olmalıydı?. 

Eni boyu ile mütenasip; ne pek 
şişman, ne de zayıf.. Esmer bir yü
zü, siyah kıvır kıvır saçları vardı .• 
Niye sarışın değil de esmer olu -
yor! Meselenin püf noktası bura • 
da: Erkekler sarııınları tercih e -
derler fakat esmerlerle evlenirler .. 

Diye davetiyeyi battan &§ağı oku - J J 
dum. "Selma Hanımefendi,, ile ey ta yan tayyareleri 
vah .. Demek ayni şeyi o da dütün-
müştü. 

• • • 
Evlenme meruimi dün oldu.Ben 

Dönüş yolunda hafif 
bir kazadan sonra 

Rokland, 26 (A.A) - İtalyan 
de orada idim, ketke ıitmeıeydim. deniz tayyarelerinden birisi yağ bo 
Selma Hanımef~ndi ta kendisiydi 

rularında olan bozukluktan dolayı S. S. markalı gömleii ıamarlıyan .. 
limana inmittir. Tayyar'eciler bo -

tamamile benim tahayyül ettiğim 
k d d F k k k

. b zukluğu tamir için uğratıyorlar. 
a m ı. a at yazı ı en onu 

b l K C r l b l t Nevyork, 26 (A.A) - 1talyan 

E
u lamd~ml ış ara e a u mut u .. filosunun tayyareleri, yeni Bruns -
v en ı er.. , "k'd S J .. . d . 
B ı b b 

.. . l • vı e ent an uzerm en geçtı -
unun a era er gene umıt erım 1 

mahvolmut ıayılmaz.. Kara Celal erB. · k 26 (A A) Balbo 
d k k k k k d 

.... 
1 

, ronsvıc , . -
ünyaya azı a aca egı ya.. t 20 56 d ld" 

S 1 H f d. . b" d f d saa , a ge ı. e ma anıme en anın ır e a a 
ha kocası ölüp dul kaldığı zamanı 
beklerim. 

Hindistanda bir suikast 
Kalküta, 26 (A.A.) - Kalküta 

ile Aridpur demiryolu arasında 

Bengale valisi Sir John Anderıonu 
götüren trenin geçeceği zamanda 
bir bomba patlamıştır. 

Ölen yoktur. Zarar ehemmiyet 
lidir. 

Yeni kanaldan bir geçiş 
Moskova, 26 (A.A.) - Staline 

ile Vorochilo geçenlerde açıl -
mış olan ve Beya denizi Baltık de
nizine bağlıyan kanal yolu ile Mos 
kovadan Niuranskiye gitmiılerdir. 
Kanalda yapılan işleri ve Hidro -
teknik tesisatı tetkikten sonra 
Mouranskde Poliaraniya körfezin 
deki Lianı geçmişlerdir. 

Kavala tütün işçileri 
grevi bitti 

Atina, 26 (A.A.) - Kavala tü
tün işçileri grevi bitmittir. 

Atina, 26 (A.A.) - Kavalada 
ki amele grevi, hükumet tarafın -
dan herhangi bir suretle kuvvete 
müracaat edilmeksizin, kati suret
te bitmittir. 

Grevciler yardım sandıkları le
hinde aldığı basiretli tedbirlerden 
ve gösterdiği ihtimam ve şef attan 
dolayı hükumete teıekkürlerini 
bildirmişleridr. 

Fransada piyango 
Paris, 25 (Husuıi) - Hükumet 

bir piyango tertip ebmiftir. Mali 
kanunların 136 ıncı maddesi mu .. 
cibince, senede bir kaç defa büyük 
bir piyango tertip edilecektir. 

Bu piyango 100 milyon frank 
hasılat getirecektir.. Bu varidatın 
yüzde kırkı ziraat vekaleti ile bü .. 
yük harp malullerine tevzi edilcek 
tir ... 

Piyangonun tertibi için maliye 
nazırının riyaıetinde bir komisyon 
te§kil edilecek, komisyon azaları .. 
na para verilmiyecek, piyango i, .. 
leri, asgari bir masrafla idare edi 
lecektir .• 

Şimendiferlerde sür' at 
tecrübeleri 

Sertin, 26 (A.A.) - Stutgart 
ile Münih yolu üzerinde yapılan 
sürat tecrüh~lerinde Alman demir 
yolları ıirketinin elektrikle işliyen 
bir lokomotifi 3'10 tonluk bir tren 
ile ıaatte 150 kilometrelik bir SÜ• 

rati kolayca yapmı§tır .• 

Fransız - Alman 
hududunda 

Strazburg, 26 (A.A.) - Hu .. 
dut kont;olü dün fazlalaştırılmış 
tır.. Almanyanın içinden gelen 
ve Kehl istasyonunda inen yolcu· 
lar huıuıi bir kontrole tabi tutul· 
mutlardır. Kehl istasyonundan ve 
Fransaya giden bütün yolcuların 
üstleri aranmıttır .. 

Hitlerin hükumeti ............................................ 

Ne zaman? 
" Evet, yeni hükumeti 
ne zaman kuracaksın ? 

Berlinden bazı İngiliz gazete· 
lerine bildirildiğine göre nasyonal 
sosyalistler tarafından yahudilere 
karşı yeniden tekrarlanan bir hü
cum üzerine Hitlerin vaziyeti ye· 
ni bir safhaya girmiş bulunmakta• 
dır.. Cenubi Almanyanın muhte· 
lif ıehirlerinde sosyal demokratla .. 
ra kartı yapılan hücumlar da bu 

değişiklikte müessir olmuştur .. Bu 
kabil hadiselerin çok geçmeden 
Hitleri iktidar mevkiinden düıüre 
ceğine ihtimal verilmektedir. 

Şuraıı muhakkaktır ki bugün· 
kü Almanya maliye nezareti büt· 
çe müvazenesini temin edememek 
tedir.. Hitlerin bu müvazeneyi 
temin için yeniden kağıt para çı· 
karması beklenmektedir. 

Bu da yapılırsa, harpten sonra 
olduğu gibi binlerce mark beş pa• 
ra etmiyecek, dehşetle kıymetten 

dü§ecektir.. Bu vaziyetin tahad· 
düsü, bir çok bankalarla ticaret .. 
hanelerin iflasını ve milyonlarca 
insanın sürünmesini intaç edecek
tir ... 
- Bununla beraber bütçe müva " 
zenesinin temini yegane müşkülat 
değildir .• 

Şimdiye kadar Almanyayı mem 
nun edecek bir safhada bulunan 

ispanya da - laik 
Dini tedrisat yerine 

laik tedrisat So' 
Madrid, 25 (Husuıi) -

çıkan bir kanunla dini tedrİ,.t 
dırılıp yerine laik tedrisat ~ 
edilmiıtir. tik, orta ve Y 

~.a~sil ıı:ıuallim~eri b~lu~.uı;;rİ' 
unıveuıte tedrısatı içın 111ud .~ 
lik enafmı haiz mualli«n '1°'""' 

Maarif nezareti bir mü• ; 
açmış ve namzetleri imtih•0 ~ 

k .. b' k . tof me uzere ır omısyon 

mııtır .. 

Müderriılik 

kiti girmittir.. Bunların 

doktoralarını yapanlar oldu~_. 
bi, yalnız liıanı tahadetnalll 
ni alanlar da vardır.. faıı' 
girme şartları arasında tahıil 
recesi olmadığından imtih•O• 

çok heykeltratlar, reuaıııl~f 
irler ve muharrirler de gir11'1 

Namzetlerin ekserisi Frant••" 
derrisliğine taliptir .. 

808 kiıi imtihanı kazanll' 

Yüzde kırkı kadındır. ~ ~ 
ca müderrisliğine muharrır 

dam Conucha Pana ve meb\J~ 
dam Campoanor ıeçilmit Jerdıt• 

Konferansın 1119 

gayretleri ve 
teklifler 

Almanya ithalat ve ihracat mü - · 
vazeneaindelri"'ihl'acatt:fazlalığı da Paris, 26 (A.A.) - p~ 
günden güne ortadan kalkmakta• ıeçen Yunan maliye nazırı · 

d H . bit 
d ver os, avas aıansının 
ır .. 

Temmuz ayma ait rakamlar habirine fU beyanatta bu111 

neşredilince dünyanın muhtelif pi· tur: 
" - Londra konfer• yasalarında Almanya emtiasına 

karşı yapılan boykotların Al· 
man ticareti üzerinde ne kadar 
müeuir olduğu görülecektedir. 

Şimdi, taraftarları Hitlere JU 
suali sormaktadırlar: 

"- Yeni Almanyayı kurmağa 
ne zaman baılıyorsun? .,, 

Napolyonun 
mektubu 

Bizim paramızla 7 500 
liraya satıldı 

Londra, 26 (A.A.) - içinde 
Napoleonun bir çok hatıraları o
lan Roserberrynin kütüphanesi 
dün müzayede ile satılmıttır. 

1796 dan 1800 e kadar yazıl " 
mış olan Josephinein sekiz mek .. 
tubu 4400 İngiliz lirasına satıl • 
mıştır •. 

Napoleonun Elbe adasından ay 
rılırken Marie Louiıe' e yazdığı 

veda mektubu bin İngiliz lirasına 
ıatılmıştır .. 

Tayyare kazaları 
Biarritz, 26 (A.A) - Turizm 

tayyareleri ile Fransa turuna işti -
rak eden bir tayyare hava meyda -
nına gelmeden biraz evvel dü~üp 
parçalanmıştır. 

İçindekiler batarak ölmüşlerdir. 

Almanyada kiliseler 
Dantçiğ, 26 (A.A) -Ayan, Al

manyada kiliseler için yapılmış o • 
lan tanzimata benzer ,ekilde tan -
zimatın serbest ,ehirlerde de yapıl 
maıını kabul etmiştir. 

Fransız murahhu heyeti, P~ 
ıeleıinde yegane tatbik k•1'' 

olan tezi, sağlam para ~e ~ 
tezlerini mildafaa etti. f r 
beynelmilel sermayelerin -
yapan frankın istikrarı, f ~i 
halkının yüksek iktııat k•b f 
Fransız hükfuneti tarafınclıJ'1• ~ .... 
pılmağa ba,lanmış olan ııı .. 1 • ., .. r&J .. 
kınma, son günlerde ıo 
bütçe açığını çabucak k•P• 
yarıyacak gibi görünen ııı 'lı 
rın zihniyetindeki deği!ikh 
f ında ne olurıa olsun f r de 
parasını tutmuına nıü••• 
cektir. .. ili' 

"Bu suretle Fransa. ~&Jt if 
yaya kıymeti takdir edıled' 

1 
kadar büyük bir hizmet f 
olacaktır ... ,, :;,,, ..,,., 
Konferansın son gıı 

hazırlık p.e~ ~ 
Londra, 26 (A.A) - "rol" il 

tebliğe göre konferan• b~•lı f"j 
Mak Donald'ın eınrinde 
toplanarak konf eranıın !' ~ 
günü -yarın- ya~•~••\,.,· 
umumiye toplantııı ıçın 
larda bulunacaktır. ,,. 'I "".l 

Büro, evveli konfer•~ J'"' 
~· .. ta•~ıP 
gı raporun metnını Jı "si.. 
tir. Raporun son fıkra•• if' "j 
sa, yeniden heyeti uınuııt .,.;,f' I 
lantıları yapmak için ~01,,.;ıt /. 
tarafından yapılacak .1/ ,;_,/ 
başlıca komiıyon nıe••' e.,ı el 
zimini büroya brrak111••

1 J 
etmektedir. ti"" 

Tebliğ konferans he'/e 1t 
.. i.i •• 

yesinin Perşembe gun . 
olacağını bildirmektedıt• 
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• 
irtişa işi 

~ ~e. ·--
şıt Galip Bey dün Darülfünunda 

Tahkikat bitti; tev
kifleri isteniyor 1 

Zaman geçmesine tabi 
değil mi meselesi • 

mı, 

11...;ı v!i~~ vakte kadar çalıştı 
~ ' tvvt)k' .. ımız Reşit Galip 1 DUnkU ziyaretler 

t 1 gun · d'kl · b...... ~~aya. rağme geçı~. 1 erı bü .. I Dün Maarif Vekili Reıit Galip 
"""''!, öğled n, dun lstanbu· Beyi Fazıl Ahmet Bey, Amerika 
ttl en sonr d "lf'' erek ak a aru unu maslahatgüzarı Mister Şov ile şeb 
Ç\}ı!-!nıt §am geç vakte ka .. rimizde bulunan Amerika cümhur 

ö".. ' saat 20 vapuru ile · · M' R . l JUne g . . reısı ıstcr ozveltın hala zadesi 
•l\nb eç.mıştır. ı M' T d · · .. ul Türk .. . . . . ıster eo or Rozvelt zıyaret et .. 

uı la.rib. .unıversıteıının mişlerdir. 
el tıhttle ıne hır haf ta kaldı .. 

pi• tııtu fa~liyet son haddini Kaza zannedildiğinden 
torıunr.~ Üniversiteye ait esas ı mühimdir 
~tnebi arnarniyle çizildiği, yal ı 1 Reşit Galip Beyin evelki gün 
it ınua ~rofesörler i'iyle mü .. geçirdiği kazanın zannedildiğin-

i dlliu a ~ınleri üzerinde konu .. den çok daha mühim oldu -

I
J, ?llivern· a.ıılmaktadır. ğu anlatılmaktadır. Reıit Ga-
r ·ı ııte · · . · fUnunı ıçın en modern garp lıp Bey, kurtarmağa çalış • 

'~ •lınd ~rı teşkilatının eaaı 0 .. tığı bet çocuk omuzlarında olduğu 
1 ~ ltıkilat ıgı, bu itibarla aıiıtan• halde yarım saatten fazla deniz -

teni1.l'ının eskisine nisbetle de çırpınmış imdat beklemiştir. 
lıt 1 1Yece ... ·· ı · T v d 1 k k ltılık . . gı soy enmektedır. utuntugu san a a ıntıya apı -
~ıi) e:';ı~ düşünülen Avrupa lıp gidince su üstünde büsbütün 

1 ıılah ~'§ gençlerimizden bir istinatsız kalmış, bir müddet son
~ a, \' eyeti :tarafından çağ.. ra kuvveti kesilmeğe başlamıştır. 
ledir., ~ ~endıleriyle görüşül Yavaş yavaş battığını hissedince 

dtrtiıl nıversite kadrosunda büyük bir gayret sarfederek doğru 
t.de el~~e beşer yüz, muavin .. labilmiş, bir nefes aldıktan sonra 
~& tdilecb~~er lira (asli) maaş tekrar dibe doğru gömülmeğe baş-

'lıavi l egı söylenmektedir. lamı~tır. Bu sırada hep omuzların 
. tlerj n 7r bilahare ecnebi prc- da bulunan çocuklar ayaklariyle 
1~1!t'İle ı~tthlaf edeceklerdir.. R~şit Galip Beyin omuzlarına ve 
1 lltof l'rtııde kürsü alacak ec.. başına basıp dogv rularak nefes al-

e, .. l\tllıa orlerden mühim kısmı.. mağa uğraşmışlar, bu hal onun 
~an llYada.n temin olunacağı dahn ziyade batmasını intaç et -

J Yada. h d' · · . t" A d 11~1e . Ya u ılık - Hıtler mış ır. ra an uzun zaman- geç 
'~f do\ayısile bütün dün.. ti.kt~~. sonr.a nih~yet iı_ndada yeti-

, \,: haıı büderrislerin e'· şıldıgı vakıt Reşıt Galıp Bey, başı 
ı ~~m . · tetlt b erınden ayrılmıt bir yarım metre kadar suya batmış ve 

clt, ulundukları yazılmak • baygın bir halde kurtarılmıştır. 
t e1ıa,}'t.. Nişanlısıİiİ yaralı

yarak hapisten 
çıktıktan sonra 

~ ""'t~t N' . ~ dt b ıs ısmindeki profe-
~ ·~İf ~ arada üniversitemiz .. 
l~ll.dad 0 una.cağı ayni haberler 
"'qb ır M ı. ili .:·. uhakkak olan ıey 
Qıit Unıve · . . ~ .. lltı,,. rsıtesınm Avrupa L~~l\ek"' Saikan darülfünunla.. (Has tarafı ı \net n)ıfada) 

"':~"il>et 0 1

1

aca.k yüksek ve ilmi murlarından Müeyyet Bey eve 
"'I"" a a .. doğru koşmuştur .. 

..1 b .. 'l' k ... cagıdır.. Biitün ça 
") t, ~ hed f .. tıyet ve emniyet Gözleri dönen ve Aneyi öldür 

ı·r '" e e d - meyi kafasına koyan Emin, Müey• 
ı .tf ~ıı.. ogru yürümekte • B . 
1 

''1'4" yet eyın; "Ne yapıyorsun, çekil 
. ~ ~l"l"isı • oradan!.,, sözleri üzerine hiç umul 
ı ( b~ erın adresleri b" k d e~ ~IJ·ll dllruÜ~r&aldu mıyan ır u urganlıkla bıçağını 
ı ~~lerin· unun müderris ve çekerek hücum etmiş ve be~ defa 

ıı.d1'l'nrrı ın adreslerinin tesbiti bıçağı saplayıp çıkarmıştır. 
~11~ trine 1 h!l.ır. Bunun sebebi Müeyyet Bey, yaralanmasına 
~ta'- ır k rağmen katilin üzerine atılarak 

•• I{ lebıı· - aç güne kadar 

Ankara, 25 - Ankara müddei 1 1933 
umumisinin irtişa meselesi hakkın-\ rakamının tertip hatası eseri 
da iddianamesini hazırlıyarak An .. 1 l } 
kara müstentikliğine verdiğini bil-! o up o madığı tahkik edilecek 
dirmiştim. . ) . .. İddianame 16 temmuzda tan .. l .. B.ır ~udde~ e~el Bursada ko- , davacı vekili tabi olmadığını ileri 
zım e ı mış ır. rta a mevcut . . an suç surmuşler, Nazım Hikmet Beyin · d.l · t' O d munıstlık tahrıkatı yapmakt .. .. 

cürüm, barut inhisarının ihalesin- lu olarak tevkı~ ed~len bazı kim- vekili, kitabın kabında 1932 ya
de, irtişa fişek mübayaasmda yol.. sel~r, ~ursa a~lıyes~nd~n lst~nbul zıh olduğunu, bu sene içerisinde 
suzluk ve müteahhide usul hilafı· adlıyesıne. g~nderılmı§l~rdır. İs- satı~a çıkarıldığını, dava mevzuu· 
na avans verilmesi ve mukarrerat tanbul ad.lıycsı de suçun ışlendiği k'l hilifına rovelver ithalidir.. Maz• yer noktasından salôhiyetsizlik ka- :~3teş ~h~d.en s.atırla~m altındaki · l b d k ~ tarı ının hır terhp sehvi ola -
nunlar sabık riyaseticümhur umu· rarıy e, u avayı te rar Bursa - k b'' 1 k l .. d · t' rn oy e a dığını söylemiş ki • 

va arının getırı mesini is • mi katibi Tevfik, sabık varidat u.. ya gon ermış ı. tap pro l · ·1 ' 
mumi .müdürü Ki.mil, Ankara def "Gece gelen telgraf,, kitabından tcıniştir. 
terdarı İhsan b k ı· k 4 dolayı komünistlig-e teşvik edı'cı· N , sa ı · ma ıye ve a· azım Hikmet Bey de "Bu hu-
leti kavanin m"d·· ·· Ed' B ı neşriyattan, bu kitaptaki bir yazı• b u uru ıp ey er• s_ u_sta ir fikir sahibi olunabilmes·ı 
le tüccardan lb h" B d dan dolayı Süreyya Paşa ve ha -ra ım ey za e ıçın provaların getirtilmesi ve tel· 
LUtfi, Leon Jül, Jak Fresko, Sa- bası Rıza Paşa hakkında yakışık k'k' . 
lamon Nasi, Jak Basat, Kemal alm•yacak neşriyatla bulunmak • 1

1 1 ıcap eder. Muharrirler yan arını matbaaya verince artık pe • 

Nasi Efendilerdir. tan suçlu olarak muhakeme edilen 
iddianamede, yapılan tahkikat Nazım Hikmet Bey, Borsadaki şinden koşmazlar. Taıhihle mu• 

h 
sahhih meşgul olur. 932 de basıl· 

neticesinde Tevfik ve Edip Beyle ta rikat suçlularıyla alakadar gö 
rin barut inhisarının ihalesi mese- rüldüğünden, Bursaya gönderilen mış bir kitapta 933 tarihli şiir bu-
lesiyle alôkadar bir mevkide bu. ler arasında bulunuyordu. Nazım lunamaz,, demiştir. 
lunmadıklan ve memuriyetleri iti· Hikmet Bey Bursadan getirtilmiş Neticede mahkeme, provaların 
bariyle ihale meselesiyle münase • ve dün buradaki iki davasından getirtilmesi için müddeiumumiliğe 
betleri olabilecek bir vaziyette 

0
1.. dolayı muhakemesi yapılmıştır. m~zekkere yazılmasına karar ver· 

madıkları, kendilerine rüşvet ve- Süreyya Paşanın açtığı davaya mış, mahkemeyi 3 ağustosa bı • 

rildiğini gösterecek mahiyette bir yaz tatilinden istifade eden üçün- rakmıştır. 
delile de tesadüf olunmadığı, ya.. cü cezaya vekalet eden birinci c~ . . S~nra ağır cezaya vekalet eden 
pılan tahkikat ve tetkikat bunu zada .bakılmıştır. ıkıncı ceza mahkemesinde, "Gece 

·· t d' v' "h tl T f'k Ed' Muhakemede Nazım H'k t 1 1 gos er ıgı cı e e ev ı ve ıp 1 me ge en te graf,, kitabından dolayı 
Beyler hakkında vaki isnadın ka· Beyin vekili, davanın açılması açılan komünistliğe teşvik edici 

b l d
·1 · • ld tarihinden bahsederek, bunun · u e ı memesı zarurı o uğu be· ne~rıyat davasına kapalı celsede 

yan edilmekte ve meni muhakeme zaman geçmesine tabi olduğunu, devam edilmiştir. 

leri istenmektedir .. 
Diğer maznunlara gelince, bun 

larm hu işte alakaları mevcut ol -
duğu tahakkuk etmiştir.. Lutfi 
Bey ve şeriklerinin yaptırdıkları 
işlerde gayri kanuni yollardan yü

ri!.meği itiyat etmiş olmaları ha -
sebiyle rüşvet vermiş olmaları va .. 

rit görülerek haklarında tahkika-
tın açılması kararının verilmesi ve 
duruşmalarının mevkuf en icrası 

Yeni bir dava Belediye tekaütlerİ 
Ankara ve lstanbul Bele

Oda kapısının kilidi de- ı diyelerinin taavün sandığı 
mirle açılarak çalınmış ! 

1 

Belediye memurlarının devlet 
memurları gibi teka .. t d"I l . 

Panayot isminde birisinin dün hakk d k k u e 
1 

me erı 
ı 

m a çı an anun t tb'k 
stanbul ikinci ceza mahkemesin 1 tına k d .1 u.n a 

1 

a• ya ın a geçı ecektır K 
de hırsızlıktan muhakemesine baş- na göre Ank l b.. anu ara ve stan ul bele-

talep edilmektedir. 
lanmıştır. Panayot, Beyoğlunda diyeleri rnüıtterek b'ır t .. • :r eavun san 

Müstentiklik tarafından bu id· Suterazisi sokağında hır aparlı- dığı tesis edecekler ve h 
f Ef d 

.. 
1 

er memu .. 

dianame suretleri alakadarlarına man kapıcısı Musta a en 1 ı e run aldığı maaıtın yu''zd "k" · . T e ı ısı nıs-

tebliğ edilmit ve kanuna tevfikan karısı Fatma hanımın odurdukları betinde ayıracakları mikt k" ar ye u .. 

üç gün zarfında itirazları olup ol- oda kapısının kilidini demirle a - nunu .. bu sandığa yatıracaklardır .. 
madığı sorulmuştur. çıp palto, ceket, yelek, saat ve yir Tekaut edilecek memurlara bu 

Müstentikliğin vereceği karar• mi lira çalmaktan suçlu olarak sandıktan yardım edilecek ve ·· kAf O mu-
dan sonra muhakeme Ankara as· mahkemeye verilmiştir. Kendisi, a at verılecektir .. 
liye ceza mahkemesinde rüyet e. Kasımpa~ada birisinin paltoyu . lstan~ul belediyesinde yakında 
dilecektir.. satttığmı görüp satın almak maksa bır ~omısyon teşkil edilecek ve bu 

ıddl·anamede bıı m 1 1 1 k d · · komısyon sandık talı'matna · · ese eye taa - diyle eline a ara göz en geçırır h mesını 
luk eden evrakı imhaya teşebbüs ken yakalandığını, bu sırada pal- azırlıy~~-a~t~r. Sandık faaliyete hi 

1
tore d gattır. Duyduğu .. altına al.mı~ ve bütün kuvvetini 

cı \ ariilf" f d k b - d ı· d 1 tt~ il 3
1 

t ununun ilğası ta sar e ere ıçagı a e ın en a .. 
1~ ~I "e Cıtnrnuzda b '' t ·· ·· mı~ ve zaptetmiştir.. Fe.kat has .. 

11 
P • ._ trıuaıı· u un mu· ı" ij V ''>if ti _ııntere birer mek • tanede bütün gayretlere rağmen 

cürmiyle maznun bulunan harici. toyu satmak istiyenin, yanındaki- f 'J.me~ıgı ıçın henüz İstanbul be
ye vekaleti sabık §ube müdürlerin· lerle beraber kaçtığını iddia edi - ~-:yesınde hiç bir memur tekaüt 
den Cemil Selman Bey hakkında yor. ~· 1

• memiştir.. Yalnız 65 yafını 
f bil~~k~letje:ınin bittiği ve Ma• pazar günü akşamı ölmüştür .. · 

~d~'.'iltc.:'• •ınrine ahndıkla· Bir haydudun. vazife başında 
. h k ] H B h k ıtıren iki memur vardır. Fen h--

menı mu a eme kararı talep edil· Po is üsnü, ur an, apıcı . d ..... ~ miıtir. . . 1 Mehmet Ali Efendiler şahit olarak yetın e çalışan bu memurlar ya , 
~t J 11\e ı .. ' Yeni üniversitede bir polisimizi öldürmesi Ankara 

ile .ı_. tturg.. . h lk -~ltı lllt iki u .. veı-ılen müderris.. a mı da çok müteessir etmi~tir .. 
, llla ta}'İ ~u~ sonra ikinci bir Merhumun cenazesinde Dahiliye Kadıköy Fukara perver 

cemiyetinde ' n eı-ı tebliğ olunacak Vekili, vali ve belediye reisi, vi .. 
~ d~bi layet, belediye ve emniyet müdür 

tb' ~at F ı ··v·• k- b '' ··k b' Kadıköy Türk f k ıı., ~Y•t 
1
, .. akUltesi ugu er anı ve uyu ır kalaba• . . u ara perver 

1 

• bırı.a kulte
11
:nin z lık bulunmuılar ve bir bando mu cemıyetı yarın sabah saat onda 

1. 
•si • 1nın · eynep · f k b' d l'k · ll Üat kat t zıka da hüzünlü havalar çalını~ .. ır a ınasın a sene ı kongresini 

I ıı &.çıl ına aşın• :s ~ "et an ınünak d"' tır.. yapacaktır. 
1 y . &.tın . . aıa un . . . lt ~ trı.ı b' rna ı§ı ihal d'l . D i t .

1 
k i Kongrede cemıyet ıdare heyetı· 

.1 r 'rd ına.d e e ı mış en z arı e om syonu . b' l'k f 1. i'li ~t\ il' a ya 
1 

. . nın ır sene 1 aa ıyet raporu oku-

dinlenilmişler, vakayı teyit etmiş kında mecburi tekaüde sevkedile 
ler, apartımandaki oda kapısının cek, diğerleri hakkında da san • 
nasıl açıldığına dair bir keşif ya - dık faaliyete geçtikten sonra bir 
pılmak üzere mahkeme 15 ağusto- karar. verilecektir .. Komisyon 930 
sıı bırakılmıştır. senesınden sonra belediyeye giren 

memurların tekaütlüğü için de bir 

Bir rivayet 
Bir gazetede İstanbul adliyesin 

de bazı tayinler ve tebeddüller ya
pılacağına dair bir haber çıkmış -

tır. 

karar ittihaz edecektir .. 

Asaf Beyin muhakeme
sinde şahitler 

erı :r-.. i I> • pı a.cak tamı.. Denız tarife komisyonunda ti - k · · d h · · 

~ 
u-, •of naca , yenı ı are eyetı seçılecek 

4 
.. Ulf;: ~•<>rı caret odasını temsil edecek murah· ı tir Heyetin hazırladıv 

f ·~ "llu er Uz · d h 
1 

. . . ·· gı rapora t~l~er,k~.llla.hafilin:r1nh e ~·arın ıeçılme11 odaya bıldiril - göre, cemiyet geçen sene zarfında Tahkikatımıza göre, ~imdiki ~ ~ " outii e eye- 1 mı,tır. . \"lde böyle bir şey yoktur. Bu hu-
."\~ e )'• . n hızı ile devam Od "d h . d .. k" . . çalışamıyan fakırlere nakli yar • b "ı•I '"' ; · 1 a ı are eyetı un u ıçtıma- d 1 h "ld suı, ancak encümen toplandıktan 

Dava muakkibi ve lisan mua~ 
limi Asaf Bey aleyhindeki kaçak 
çakmak, çakmaktaşı, ecnebi ciga
r~sı ve iskambil kağıdı davasına 

aıt muhakemeye adliyedeki dok 
'h . u-~cır lll' }' sırnler üzerinde d K O - 1 S A ım yapı mış, ta sı e bulunan ç.o sonra belli olacaktır. 

1 >, ·~·ı., :Pılınaktadır. Ye .1 ::
11

: a ~a :;"'; 0.g u ~-at, b n- cuklara kitap, elbise, bir çok kü· !~~--~~~~-----.~~--
l~ti. '-ttn ı:-ta111nda Fazıl Ah .. ı sası ı"dm ahrın at. u:ı: Szab ~reB olr- çük çocuklara bayramlarda elbise 
~ !ıe ~tref B . are eye ı reısı a rı ey e . . . ~~i~i ~t~tedir. ;:ıerı~ d~ 1 ri aeçmittir. l~~ ~~rılm~ş, kışın fakır ailelere 

'it.; 'Yit '''Yet ı,· ıttabı bu Deniz tarife komisyonu deniz komur dagıtılm•ıtır. 
·· ~YYün :~ h~fta sonra müste!arı Sadullah Beyin reisliği Bundan başka, cemiyetin iki 

rnı! buluna· altında toplanarak tarife itlerini dispanseri vardır. Biri cemiyet 
müzakere edecektir. merkezinde, diğeri Yel değirme .. 

zuncu ı tısas mahkemesinde dün 
devam olunmuştur. 

ninde olan bu iki dispanserde bir D k ün Ü muhakemede bazı me • 
aene zarfında kıymetli doktorlar ı h mur ar şa İt olarak dinlenilmişler 
taraf mdan yüzlerce hastaya ba .. arama 1 _ı; ..... • d · . ' lau..--sıne aır ızahat ver • 
kılmıştır.. · l d . mış er İr. Muhakeme; baıka ta· 

Ceımıyet, bu sene de fakirlere I hitlerin de çağırılmasına kalmıı • 

Yardıma devam edecektir. t ır. 



Haydutlar Yunanistandaki suı , 
Borsaya gönde~ hali mühim bir mesel~ 

Yazılma muamelesine dünden 
itibaren başland• 

rildiler Büyük birloplantıda halktaki befı~ 
Bunlara IstanbuJda yatak.. canın teskin edilmesine karar vert 

ı k d d b L . eıir• 
ıı e en e erauer Atina, ~6 (A.A.) -N. Venizc- susta her türlü gayretlerıtOP'' 

Gaaewmlz ıtaraftnaan il ağu ... 
toı cuma günü Kadıköyünde Mo 
ilan yapılmak üzere büytı"k lbir 
)"iane müaahakası <tertip -edilmi;· 
tir.. Bu müsabakalar iher sene 
muayyen meVJimde tekrarlanacak 
tır .. 

Samsunda yaka1anara1c: tehri • los a leyh inde yapılmış olan sui yeoeğini de ısöyledikteJJ . et-' 
dir. Ancak Sovyet ka1ecisi Sho" mize getirilen Buna - Oıitandi koıst tahkikatı ve bunun etrafında günkü hükumetin ıne~J1JU!ıı 
retzin parlak oyunu vaziyeti kur• ! 1 1 h kk d l t nuniyet hakkında duyduJ ... . . . yo u soyguncu arı a ın a s an .Y~pılan ıkalem nıiinaka~aları halkı eh ..., 
tarmıı ve maç 1Bıre karşı ıkı 5ayı b 1 . t •. d .. 1 .. - .. . _ tı met "'C rı" ayet hissini e . . . u emnıye mu ur ugunce yapı .. 0 kadar asabıyete qgr .. attır.nuş r ·•· . iıl 
ıle Lenmgrad takımının lehıne ne 1 'L'k'k t b"t . t le kaydetnıjş, ı.erefler>fl t . 1 . . an tan 1 a 1 mı~, soyguncu ar ki nazmlar nıecli.5.i rher türlü kamı - ;ı- b 
tıce enmı" .... r · • b" "d · asla ,. ::ı-Ll • M · ·ı M sıyası ır ı areı m ,ı·lt dün sabah enın vapuru ı e u ni ~esaitine nı:Ül'acaa.t ederek bu "~ 

Mağl~ olmalarına ra ğmen, · na girişmekten rekinıııe .. 

(VAKiT) in ha müsabakadan 
makaadı, her taırafı ıu ile çevril
mİ§ olan 9ehrimizde ıu sporlarıyla 
uğratan gençlerin eay;ısını ar.tmı§ 

görmek bulunduğu için müsabaka 
lanmu her keae açık dlacakbr. 

danyaya sevk edilmi1lerdir. meseleye ait tahkikat ve davayı =- Ol" 
Türk takımı Leningrad takımına keyfi tecrübeleri beğol1 

Soyguncular MudAnyadan Bur· süratle bitirmcğe karar vermiştir. 
faik bir oyun oynamıştır. he.Yan etmiştir. ' .0~ sayaıgötüriilerok orada muhakeme Aıina, 26 (A.A.) - Başvekil M. Caldaris nizam .,,e ~rıİ 

Rusyada ziy:ar.etler edileceklerdir.. Dün ,K"Önderilen M. Çaldaris hükumete taraftara - hükum~t nüfuz ve kudreti b 
Moskova, 26 (A.A.) - T-ürk soyeuncular ar.asında htanbulda yan ve mebusan azasn?In yaptık - çarelerini elde bulunduraP e 

sporcuları baş1arında Cevdet Ke· bunlar.a yataklık e.clen bfriıi de larJ Dir loplantıda bazı beyanatta melin temellesmiş nizaıtl 'I 
rim Bey o1auğu halde Reterhofu vandır. bulunarak M. Venizelosa yapılan ra aykırı düşe~ her tiirlii 
ziyaret etmişlerdir. ıui kastın uyandırdığı ve muhalif- durdurup susturmağa 1e Bir.inciliği \Ve ikinciliği kazana• 

caık olanlar.a :birer ıhatııa olmak 
üze~e (V.AKJil'~ maualyaJ.an ve • 
ri lec&ktir .•. 

Diğer ~rafbtan Pdrofeksör Selim Şimendifercilikte ler.in aiyabsi biraliAtifade vesilesi ad- kalkınma hususundadki_g;~ııl 
Hüsnü B. vera erin e a ademi a• dettiği i tiı:a arın yabttırılma11 n.c sebat ve temkin aır ,,~, 

Mıntaka birinciliklerine ı.eeaı 

alan müsabakalar üzerinde yapı • 
laoak müsaba.kamıza .ait tafailatı 
bir iki süne kadar okuyacaksınız .. 

zaaından Samoilovitch bulunduğu yeni bir rekor lüzumwıdan ..ıararla bahaetmiştir. vama hazmetmiş oldııl 
halde ulum akademisini ve kütüp M. Çald~ris hükumetin b:u hu- bir lisanla söylemiştir.__..,,, 

Müsabakamıza iıtiraık iç.in ya• 
zılma i~ine dünden itibaren baılan 
mı§tır.. Hanım ve erkek yüzücü· 
]erimiz 'her gün aaat beşten sonra 
gazete.nizae spor muharrirliğine 
müracaat ederek ve yahut mektup 
la iıımlerini yf\Zdrrabilirler. 

Müsaoık adedi, · müsabakanın 
bir günde yapılmaınu gayri müm 
kün bir ıvaziyet ibdaı edene bu 
mÜıl&9akadan !bir ık.aç gün ıevNel 
bir tasfiye yapılacak, :falcat .mın • 
taka birinciliklerinde bir.incilik e 

hanesini ,_gezmiş ve ş~rka ait pek 
nadir bir çok el yazılarJnı tetkik 
etımiıtir .. 

Yarınki müsabakalar 
'Yarın Velief en Bide mevsimin 

ilk at kotuları, Büyükderede de 

lıtanbul mmtakası a enizcilik he • 
yetinin tertip ettiği yüzme seçme 
müsabakaları yapılacaktır. 

Gelecek cuma ,Yapılacak birin· 
cilik müsabakaları için iyi bir fikir 

verecek mahiyette olan bu seçme.. 
lerin bir hayli hararetli olacağı an 
laıılıyor.. Fenerli, Galatasaraylı, 

"kincilk kazanmı.t bulunan t•fiye Beylerbeyili yüzücüler bir liafta .. 
den flar.iç -tutulacaklaTdtt. danberi idmanlara devam :etmekte 

dir .• Müsabakamıza gırecek olan 
ıüJ:üo.üleriınizden 'mümkün oluna 
birer de resimlerini ı.getirmelerini 

veya eöndeı:melerini.rica ediyoruz. 

"L~nmgrat,, maçını da 
kaybettik 

IBu •eç.melere ait program şu " 
dur: 

1 l Be l 00 metre ser.best er.kek· 
ler... U.05 te 200 ı.metre kurbağa .. 
lama hanımlar. 11..20 de 400 met 
re .serbest erkekler. 11.30 da 100 

o • .L . .:ı t 1L_.1 ı-'-- metre serbest hanımlar. 11.40 ta 
aUl.Y.A~..uıuunan ,u vu -..nmı k 

mız evveı&ci ıün :ile Leninaradla 200 metre kurbağalama erkeklj::r. 
ikinci müaabakaıını y~mlJ ve 11 .55 te 100 metre sırt üstü hanım 
J - .2 Jkaybetmittir4. l lar. 13 de 100 metre sırt üstü er-

Maç, otuz ;bin ~.ir:ci önünde kekler· 
DyoaJUIUf "'e ;neticeaindmı ıde anla· Bir saat istirahat. 
ıılacaiı ~~ile takımımız Mosko- J de tramplandan allama ha " 
.va ..açından lllaha "yj, daha :.mu.- nımlar. l.20 de tramplandan at• 
vaffakiyetli oynamqtır. Bu .efer lama er.kekler4. t.50 de l00X200 

'Benzinle saatte 12{) 
kilometre yapılıyor 

Franıız reiıicümhur.u M. AlDeri 
Lebrun (30) temmuJtda .Ghednır· 

ga gidecektir. Cherburı büyük 
transatlantik limanı olduğu için 
orada başlıyacak mühim İ1l98at i!
lerinin reemi tkütadında !bulunacak 
tır. .F:ranaız gazeteleri bu münase
betle §İmendifercilik tarihinde Y.e 

hayatında ilk defa uku bulacak 
bir hadiıeden bahsetmektedir. ıHa.. 
dise 'fUdur: 

Fr.anaızı.reiaicümhuru Cherburıe li 
manına giderken ıaayet .kuvvetli :ve 

benzin ile i§liyen otomolriıe bine
cektir~ Bu otomotr.iı aaa.tte 120 ki
lometre aüutle ,J{idec.ek "le J>ari. ~ 
ten (370) kilometre mesafede ol~ 
Cherburga 3 saatten biraz fazla bir 
zamanda varacaktır. Bu ıürat 

şimdiye kadar .ıimendifercilik sa
hasında görülmemiştir. 

Ancak .§imendiferciliğin benzin 
le İ§liyen kısmı için bu sürat bir 
rekor tesis etmittir. Yokaa Alman 
yanın son (Y.ıldırım katarı) müte
madi olarak .saatte (200) kilomet 
re ile Berlinden Hambur~a ,gidip 
gelmektedir. 

Bir sarhoşun müna
sebetsizliği 

Görülmemiş bir kanıl 
<Bat tarafı ıl inci u~ıfada) IY h d• d •• 3J' 

nülmiiJ ve bu huautta birçok tecrü a u ı ıışın 
beıer yapılmı,tır. ve bir Lort 

Gonti ajansı 1 kanunusani 1934 
Birkas gün e.vel tnsilte 

den evel "Saaiste,, 'katillerinin ha- l a1' bin yahudinin top anar 
dım edilmesi hususunda bir kanun yada Musevi ırkı aleyhi.Pe 
çıkarılacağını da bildiriyor. idaresi tarafından tatbjl< 

K11ırlık ile hadımlık arasındaki tedrici ölüm sistemini prl/. 
farkın neden ibaret olduğunu tıp tiklerini ve Londra soka!< 
fakültesi ınıüderrielerinden ve Ha- laştıklarını telgraf haber• 

aekiniaa hutaneıi operatörü A. yazmıştık. Son gelen A'I J.14 
Kemal Beyden -aorauk. tasından anlaşıldığına J"'..J 

A. Kemal Bey bize bu iki ame- protesto mitingine Lord ,J 
de İ§lirak etmiştir. Bu ı 

liye araıınClaki farkı JU suretle 1' 
iza'lı etniijtir: protestan olarak doğf1J 

~ bu suretle İngiltere kralı .ı 
"Kıaırlık,, huayelerdeki ifrazat ber 

dan kendisine asalet riil 
yapan guddelerin yolunu kesmek 1,, 

olunmuştur. Fakat ~e 
le yapılır.. Guddeler cene ifra- itibariyle yahudi milletioe 
zat yapar fakat harice ifrazat vu- olduğu iırin Alman.yada " 
ku bulmaz, yol kesilir ve düğüm - den son hadiseler üzeriııe.P. 
lenir ve insan bu suretle kısır ka - dünyaya r.kar!ı açıktan aÇ l 
lır. Şu tekilde imanın zürriyeti sinin ~ahudi ırkından . ~' 
olmaz. Hadımlık iae tenasül aleti ilan etmeğe karar vernı•t fili' 
nin tamamen akamete mahkum e- rarmı bikaç gün evel de 
dilmeıi, kesilmesidir. bik etmişti. ..../ 

ki ~lmtye de muhadmler.imizin xıoo :r·· k ba k ·'1- k ur: yra yarı§ı er.Ae • Evelkı" g-e v.aıımna&atla ""eyı"k 
•ütaiizli~ü belli L.-f ı mir -1...-~ °" ..... n; r~- .,.. 
::s - ~· IR3Klll le.r. 2.20 de 200 metre serbest ha li tiyatrosunda bir hadiee el111\lf .... 

Ünya Yahudileri Hitl 
cilerle karşı kar.şıy8 

A:MSTERDA'M, (Oeyli telgraf) Mısırlı ve bir Lehlidir· td~ 
- ıki gündenberi beynelmilel bir ti İngiliz, Felemenk ~e 1'İıJi' 
yahu3i kon~ranıı burada toplan • yahudilerinden müteıe~ 
makta 'Ve beynelmilel iktııadi bir Otuz iki memleket ., 
yahudi ittihadı vücuda ,etirmiy.e ' yahudi murahhasları:; 
çalı,maktadır. . i§tirak elmi§lerdir. Bu f 

larak il~iye ıü.rülıiıektedir.. .ıumlar. 2.40 ta 200 .metre serbest 
Rualar, 'lıü& tırkımmı ıbüy.iik ,eı:kekler.. 2.50 de 400 metre ser• 

bir haramle b!';filamlf lar.Clır. 

Dün gelen tafsilat 
heıat hanımlar ... 

3 te ıYilksekten atlama erkekler. 
3.30 da 1o~x2ooxıoo Türk bay· 
rak ;ş.arıfı Jıanımlar. 3.40 ta JSOO 
metre .eerhest er-kekler. 4.15 te 

Ma.kova, .26 (A..A..) - l°ıM •· 
ja.naı bildirjyor: Türk .futlM>lcula 
rı ile :Sovyat futbolcuları .aı:uın
da.ki ikinci lbas dün Leningratt.a 4)(200 aerbeat bnyrak yarışı er • 
30 bin aey.ircinin Jıuzurunda icra kokler. 4.30 da 3u topu. 

edilmittir-
Sey.ir.ciler1 Türk takımının -.ha 

ıf.& ç.ılu,tını aiddetle .,alkıt1-ıftır .. 
Daha b&§l-.gıcındaıı itibaren 

T ürlc .tak11nı teknik -itibariyle ra .. 
kibme IMll ilerece Eaik oldujunu 
göatermiftir. On dördüncü daki.. 
kada Şeref topu ~ingrad !kale
sine ıöndemıiıtir. Maamafih altı 
dakika ı~nra, Leninıradlılar .da 
gol yapmıtlar ve birinci haftaym 
1>u ıuretle 1 - 1 beraber bitmi,t-

1'avet 
l. S. K. (İstanbul Su Sporları 

Klübü) Reisliğinden: 

Klübümüz l~ali olarak kira .. 
ladıiımız ~oda iakele$i üstündeki 
dai1'eyi JIÖrmek ve tanzim şeklini 
.görüımek iliere klübümüz mües .. 
ıis ve asli azalarının 27 temmuz 
1933 perşembe günü. saat 18 de 
Modada lokalimizi tcşrifleti rica 
olunur" 

tir.. Ç NA 
1kinci 1ıaftaymda en iyi Sovyet 5::::: J-\ KKALE ::;:::~~ 

futbolcularından Deınentiev, ikin• ~! ,~-hiilerin.i Ziyaret -=_=.· •• 

ci d=ıkikada Türk kalesine ıkinci :: ~ 
golü yapmı,Ya uıuvaffak oldu. ii 1 O A O U S T O S =.t.= 

b ük ff Maç üy·· 'bir azmile aewam :: Gülcemal vapurile fi 
etmlı, ,,lftıaaıa Leniqcraalılar ;!,,,, ... 1 ... ~-··································· .. ····== ........ ......... ..-.-............................ . 
!Ok tehlikeli dakikalar ıeçirmitleT 

tur. 
Dün .ak§am üstü biraz kafayı 

dinlend~ i~in iki üç tek atanak 
niyetile işe ba§lıyan Katı~alı 
Mümtaz zil zurna ıarhot 'Glana 
kadar .is:tikten som-:a batının a• 
ğırlığını gidermek için JÖyle .bir 
akıam havuı .alma.ia ç.ıkmıttır. 

Yolda hir h3y;li Y11b>a1acbktan 
sonra Geyikli tiya.troıunun önüne 
gelip orada çalınan mızıkayı din -
leyince, kendisinde içeri girmek 
arzusu uyanmış ve biletini alarak 
içeri girmittir. 

Oyun ba1lamı§, alli, pullu kız· 
ların elektrik ziyaları altında, ışıl, 
ı§ıl göbek attığını, ve ,arkı söyle -
diklerini gören çakır keyif Müm .. 
taz evvela ufaktan tempo tutmak

Hedef, bütün dünya ıyahudıle· da İngiltere, Fransa, e 
rinin Mitlercıliie boykot "li.n et - Lehistan, İsveç, Mısır, ~,.1 
ıueaini, yahudilerin Alman mahau· kalı yahudilcr bulunlll~.,l 
litını kullanm,malannı temindir. Konferansa doktor b'O 

Bu beynelmilel teşkili.tın mu • riyaset ve müzakereler 
Yakkat karaJICinı Londra olacak - yan etmi§tir. }c:tj f 
hr. Konferansın hedef 

Lord 1Melchet bu beynelmilel dır: 1 • 

h . e t 
ittihadın reisliğine inti ap olun - Boykotajı takvıY ,. 
muıtur. Amerikanın en mc~hur a- etmek. Bütün dünya yfı' 
vukatı doktor Samuel Unternıeyer temıil eden bir ~~;jo. 
ittihadın fahri reiılijini kabul et - teşkil ederek yahudı ı11•"' 1' 
mİ§tİr. malı kullanmalarınıı ·ttif,)..J 

Reiı ~ekilleri iki Amerkalı, bir Bütün konfera.J'15 1 
"'· 

la işe giri~iş, biraz aonra büsbü- =-- ~-=~====--~~-=::~~-=-
tün keyiflenerek ellerini !fktrd«t· le devam ettiğinden polisçe yaka-

·ş ~-• .1 
man malına boykotııJ l•''~ 

. . V. ·1 ı ... r,.r i' ı 
mı_ştır. erı en ,_ dile'''i 
de bütün dünya ;yah\Jtııt'JI" 
lercilikle mücadele e 

mağa, ve biraz sonra da İ!İ ~üı.. lanmJ.!tır. 
bütün büyüterek: § Kumbaracı yokutunda, Şevki 

- Qoh, falla, :yallah, •J&iıcluı Pıaıa .aparbmanında oturmakta o -
kıvır tyamr:mn d~ :kendi .le ~yaia lan Madam Fiyonuyanm sandığın• 
kalkarak ufak~ ıyerinin mü· dan 6 yatak çar1afı, entari ve ma
saade ettiği k.:dar oyııamağa .ba!• sa örtüıünii, ayni .aparlunanın ka
lamı§hr. pıcıaı Hiriu.ntüs .a!ırdığından ya .. 

Mümtaz halkı taciz etnae'lt- ka1amnrştır. 

itmiş.. r i~ 
Doktor lJnterıne~ijiJ 

nu1ukta .milletler ce ,,J . "e 
ziyetini icnkit et1111! . W'I 
hal harekete ge,s:aıesı 





Ziraat Vekiletinden : 
Ankara serom darülistihıarı için kıyılmıı Dalak gibi me· 

v.rddı uzviyya bayvaniyeyi 40 derecelik bir hıtva ceryanı altmda 
ve asepsiye muvafık olarak kurudacak bir cihaz alınacaklar. Ka· 
palı zarf usulile 21 gün müddetle münakasaya konmuştu. Şart· 

namesi Vekilet Levazım Müdüriyetindedir. Talip olanlar teklif 
edecekleri bedelin yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat muvak

kate mektuplarile birJikte ihale günü olan 15 Ağustos 933 ta· 
rihine müaadif Sah günü saat J 5 de Vekil et mübayaat komis· 
yonuna müracaatları ilin olunur. (3488) 

Galata ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden : 

Kilo Marka No. Kap 
2984 C. B. 3/6 Ye 11/18 12 Matbaa Makine ve Aksamı 

Bu Makine ve Aksamı 27 • 1 - 933 tarihinden itibaren 20 
gün müddetle arttırma suretile satılığa çıkarılmıştır. isteyenlerin 
17 • 8- 933 perşembe günü saat 16 ya kadar her gün satış Ko-
miıyonuna müracaatları. (3577 ı 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Takasla ve pazarlıkla "1250,, adet nihayetsiz şerit satın alı· 

nacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneleri gerdükten sonra 
pazarlığa İftirak etmek üzere "% 7,5 , teminatlarını hamilen 
31·7 · 933 pazartesi günü saat 15 de Galatada Alam, Satım 
Komisyonuna müracaatJ .. rı. (3508) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Pazarlıkla ve 13887 numaralı kararname ahkamı dairesinde 

takasla rakı titelcri için "2,500,00011 mantar aatın alınacaktır. 
Taliplerin şartname ve nümuneleri gördükten sonr:ı paıar· 

lığa iştirak etmek üzere % 7,5 teminatlarmı hamilen 9 • 8 • 933 
çarşamba glinü saat 14 te Galata'da Ahm, Satım Komisyonuna 
mür:ıcaatları. (3196) 

Edirne Vilayeti Encümeni 
Daimisinden : 

Stli.rne Memleket haatabaneaine lbım olan 141 kalem eczayi 
tıbbiye açık münakasaya çıkarılmııtır. 9 • 8 • 933 çarfamba günü 
saat 15 te Vilayet daimi encümeninde münakasası yapılacaklar. 

Taliplerin lstanbul ve Aokarada liste ve şeraiti görmek üzere 
Sıhhat Müdürlüklerine ve Edirnede Daimi Encümene müracaat
ları. Münakasaya iştirak edeceklerin de teklifnameleri % 7,5 

depozito mektup veya .akçeıiJe Edirne Vilayet Daimi Encüme· 
nine tevdi eylemeleri. (3512) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Fabrikalarımız ibti}<acı için "40,00011 kilo piket ve "20,000,, 

kilo ıiğara makinelerine mabsuı yerli nebati kola satın alına· 
caktır. 

Taliplerin ıartname ve nümuneleri gördükten sonra pazar· 

lığa ittirlk etmek üzere % 7,5 teminatlarını himilen 5 • 8 • 933 
Cumartesi günü saat 14 de Galata'da Alım, Satım Komisyonu-
na müracaatları. (3273) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Balattaki Yaprak Tütün ambarı iskelesinin şartname ve ke· 

ıifn$esi mucibince sekiz metre kadar denize doğru temdit 

ameliyatı pazarlıkla ihale o!unacaktır. Taliplerin pazarlığa iıtirak 

etmek üzere .. % 7 ,511 teminatlarını hi mil en 1 · 8 · 933 salı günü 

saat 15 de Galata'da Alım, Satım Komisyonuna müracaatları. 
(3507) 

Darülfünun Mübayaat 
Komisyonundan: 

1 - Guraba Hastahanesi dahilinde ve civarındaki eski tü· 
tün depoıu"'da yapılacak tadillt ve tamirat 7 gün müddetle ve 
paı1trlık ıurctile ihale edilmek üzere m~nakasaya konulmuştur . 

2 - İşbu tadilat ve tamirata talip müteahhitlerin 50,000 
liralık tek bir binayı muvaffakiyetle lkmil ve teslim etmiş ol
maları ıarttır. 

3 - Talipler Maıuif vekaletinin Gilzel San'atlar akademi· 
ıinde bulunan resmi mimari Bürosuna müracaatla ehliyetlerini 
röıterir evraklarını tetkik ettirecekler ve mezkur Bürodan iha
leye ittirak edebileceklerine dair alacakları teskere ile Darülfü· 
nun Mübayaat Komisyonuna müracaat ederek 20 lira mukabilin
de ıartname lahika mukavele ve projelerile ıuretlerini alacak
lardır. 

4 - Talipler kendi teklif edecekleri bedelin °tl 7,5 niıbe· 
tinde teminatı muvakkate mektuplarile birlikte ihale günü olan 
5 · 8 • 933 Cumartesi günü aaat 15 de Darülfünun Mübayaat 
Komityoauada haıar bulunacaklardır. (3620) 

Deniz Yollan işletmesi 
ACErlTALARI : 

Kadıköy • Köprübaşı Tel. 42362 
~irkcci Mühürdar zade hanı 

Telefon; 22:"40 

MERSirt Postası 

ANAFARTA 
Vapuru 28 - 7 · 933 cuma 

saat onda idare rıhtımından 
kalkar. Kuşadası ve Gelibo· 
luya yalnız dönüşte uğrar. 
Çeşme programdan çıkarıl· 
mışhr. (3599) 

ADIKZADE Biraderler 
VAPURLARI 

SAKARYA vapuru 

lstanbul • izmir sür'at 
POSTASI 

Her hafta Cumartesi gilnü saat 1 tı 
da Galata rıhıımından hareket, Pazar 
günü lzmire mu\'asalat, Pazartesi ha
reketle Salı günli Istanbula avdet eder. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey· 
menet Hanı altında acentahğa 

müracaat. Telefon : 22 J 34. 
(58:i2) 

Qöz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınat Mutehassıs 
Uabı:lli (Ankara caddesi 'o. 60> 

\ Şehit Yetim ve Harp MalülleriıJC 
Dağıtılacak ikramiyeler Hakkınd• 

M. M. Vekil etinden: 
1 - 933 senesinde yapılacak ikramiye tevziatında şebil 1"' 

timlerine isabet eden ikramiye miktarı 11 liradır. 

2 - Bundan başka 930, 9J1, 932 senelerine 11it ikr•111~ 
lerini alamayan şehit yetimlerine ayrıca 930 için 1, 100 "e 

için lı,28 ve 932 için 19, 10 kuruş verilecektir. ,; 
3 - Buna ait havaleler Ziraat Bankasınca mahallerioe 1 

lanmııtır. lr 
4 - Şehit yetimlerinin paralarını almak üzere kayıtlı old1I 

ları Askerlik Şubelerine müracaatları. bi" 
5 - Harp malüllerine ait ikramiyelerin evvelki ilan "'~ 

iki ay zarfında .dağıtılabilmesi için talep o'unan cet'lel " 
15 ·Ağustos· 933 te Vekalette bulunmak üzere Posta "eril .. 
lüzumu askerlik şubelerine yazılmıştır. . _., 

· t1kP 6 - Bu tarihten sonra gelecek cetvellerde yazılı ıs ·oil 
sab:plerin. p~raları 934 senesinde verilecekt~r. Harp ~alı.iller;,.. 
vakıt geçırmıyerek mensup oldukları askerlık şubelerıne ';& 
caatları. ~ 

inhisarlar Umum Müdürlüğündeıı: 
ır 

Takasla ve pazar:ıkla "2800,, adet nihayetsiz şerit satıD 'tf 
nacaktır. Taliplerin şartname ve nümuoeleri gördükten ·~re' 
paıarlığa iştirak etmek üzere " % 7,5,, teminat larını fıaıO'uı 
3 l • 7 - 933 pazartesi günü saat 15 te Gala tada Alım. s;, 
Komisyonuna müracaatları. ~ 

Kadıköy Mal Müdürlüğünden : 
Mahallesi Sokağı Numarası Cinsi <Mıkl~rf 
Hasanpaşa Taşköprü 1 Arsa 260 Met' 

Evsafı yukarıda yazılı mülkün 10. 8 · 933 tarihinde •~; 
çıkarılacağından taliplerin komisyona müracaatları. (352 

Tl:.!J Q K iVE 
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