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Rusyada bir zafer 
daha kazandık 

: . - . - . . 
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Kurtarmıştır Sporculuğu 
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Diin Leningrattan gelen haber- b 
~~~r~~~üm;1:~anbir~·;e:ç~~:ı.i:~- 1. Çocukluğunda yaman ir yüzücü idi 
~foskovarlan sonra Leningratta da Jiiiil;fVi'Gi~;;; 
tam bir zafer daha kazanmışlar ... 

1 
Gelen haberleri aşağıda yazar

ken "Var olsun, arslan çocuklar .. ,, 
diyoruz: 

LEN1NGRAD, 27 (A.A.) -
Dün Türk ve Rus güretÇileri ara -

1 
aında yapılan müsabakada üçü 1 
hükmen olmak üzere aıf ıra karşı 

yedi ile Türk takı.mı galip gelmiş· 
tir. 
Türk güre§çilerinin hayret uyan • 
dıran mukavemetleri, kuvvetleri 
ve teknikleri kendilerine pek par • 
lak bir muvaffakıyet teınin etmİ§· 
tir. 

Sinek siklet, tüy siklet, hafif 
siklet, yarım ağır, ve ağır siklet 
güretçilerin yapmış oldukları ye· 

' 1t_'tı bııı t Olla, Do1111,.bllhçe •arayındaW to-planb 

~"'ı '~~ --::'°k CeınıJetı umumi merkez Relslclimhur Bauetıcrl Dolmababçe sarayı· 
0n d ' ~ ~ I!: ortte, cemiyetin umumi nl\ grldlklerl sırada mUzakerrlt'rln yapıldığı 

.'\ tter Be 
' '-"1 J in reisliği altmcla, odayı da ılyarct ve cemiyet azalarını Utl-

t \'ıılQ rlllfnda toplanarak "Kartı • 
~ " l~ln d faUarUe taltif etmıılerdlr. '> rıl\ıı n nnketıne &"den ce-
. l'. ~ lf!tı..ıkıercıe bulunmuetur. Umumi merkez heyeti cumartt'ııl l'lllıü 

JeUntn hlmı relll olan eaat on dôrtte ,ceııe toplan&Caktu. 

1 
1 

\1 · ·~-
{.> .;\ . 

~ ..._ ... "'lf' .. 

Maarif Vekili baygınlıktan 
nasıl ayıldığını anlatıyor 

Yüzme müsabakamız 
çok heyecanlı olacak 



-ı - VAKiT 16 Temmuı 

Amerikan 
Tecriibesi 

llaımalmleden llel'Anı 

BYnun için Londra lumferanımçİ:a 
Amerilta murahhaolan para me 
ıele&ine ait ıiye.eetlerinden nıla 
fedaltftrlık edomi;yeQeMerini bil -
tltrmiılerdi. loap ederuı lm y\ia 
den konferanım daüılmAGmı bile 

0öae 4lldılde.rmı anlatmıtl"rdı . 

yolunda Avrupa Para 
tehlikeden kurtulmuş, 

vahim 
fakat 

bir 
• • • 

Fl\ltat dol6'rm dütm<loindon mii 
tov~Ult fiat 7\ilueliti tabii bir yol 
dQfildi, Haddı:ııa.hnda bu fiat yük 
:ı clltleri bir •pclcülC.ıyon oıori idi. 

Zh-c.ı. oHnda pıu-C\eı olanlar dolu 
fl"tmın dlitccofjini daha ovc:ldcm 
öğron~iklori için derhal mcvaddı 1 Londn\, 27 (A.A.) - lktııat 1 tamamen müıtakiJ kalmak ve ln- 111 "':f ·. ~ai~k~: ~~~. mu.ra.hhas .h~
İplldo.tyo H.tm almasa koyuldular. l unf oranoı mctaiıi hakkında bir giliz lirnsnu ne altma ne de dolara yetmın ılcrı ıurdugu ıkı tekhfın 
Paı·alarmı Ofynya yL'lırmlk$t\ bati"- müzakere ~ınasımlA M. Nevil~c bağlamak.lır. . . . .. • . 1 galiba uzun . bir müddet soğuk 
ddar. Muhtelif fobı·ikal:ır bir Chambcrl,un, konfcı·anı tehır Nafıa ışlen ıç.ın hukumet ven - hava mahzcnınde kalacak ol -
m.üdddt sonra )'likack fiatla me - odiJdikten ıoıu-a yeniden toplanma lecck projelerin tatbik kabiliyetle- masına teessüf ettiğini bildirmiş • 
\'~ddı iplidniya a:ıbn tılm:ıktan iac maıı için bir sebep ıörmedi&ini rine göre hareket edecektir. tir. 
spekülasyon suretiyle atok vücude söylomittir. M. Lloyd George, söz alarak de Bundan sonra M. Maisky, gös- Cevdet 
getirmciii menfaatlerine daha mu- Britcrnya imparatorluğunun bü- miştir ki: terdikleri müzaheretten dolayı Tür 
vafık buldular. Hatta baaı fahri tün hükumetleri için bir tek para - lktııat konferanıının muvaf- kiyeye, Lehistana ve serbest lrlan
katöder eua fiatlo.rmm yükscliıi- kabul edilmesi fikri hakkında, M. fakiyetsizliği bence tam v~ katidir. daya karşı duyduğu derin minnet
ni meaai saatlerinin kıso.lmaıı ta - Nevillc Chamberlain bu meselenin Bugün milletler arasında hakiki tarlrğı izhar etmiştir. M. Maiıky, 
kip edeceğini dütünerek fabrikala_ büyük birçok güçlükler arzettiğini iktısadi bir siper harbi olmaktadır. beyanatını şu sözlerle bitirmiştir: 

Rusyada gazetecilere 
yanatta bulundıJ 

Moskova, 27 (A.A.) --~ 
gratta bulunmakta olan 'fii 9'f 
cuları reisi Cevdet Kerill1 
zetecilere beyanatta bııl 
Türk spoı-cularına kartı S 
len fevkalade samimi ve lı 

rıoı son haftalar :zarfında yirmi kaydetmiı, fakat bu hususta ve - Sovyet murahhasının - Yakaların alacağı cereyan 
dört saat itlettiler. Bu suretle nıe rilecek muayyen bir projenin ta • ve takip edeceği seyir ne şekilde 

b. f k'k d'I sözleri vaddı iptida.iye stoklarını mamul ml\men ıtara ane tet ı e 1 ece- oluna olsun, Sovyetler birliği 
madde stoku haline ~etirdiler. ğini bildirmiıtir. Londra, 27 (A.A.) - Dünya sulha müstenit ve matuf siyasetine 

Fakat eşya fiat1arı yükıeldikten Maliye nazırı: iktısat konferansının kapanıı cel- gelecek zamanlarda da muhakkak 
sonra mevkiini muhafaza edebil • - Para siyasetimiz, demittir, sesinde Sovyetleı- birliği murahha surette devam edecektir. sevgiden bahsetmİ§ ve d 

mek için en esaslı bir ~art lazım - - ki: 

dır. Bu da memlekette aatm alma G .. .. ~ki F ransanın politika- Amerı·kada "-Ancak bize kar§I ol,ıl 
kabiliyetinin artmasıdır. Halbuki umru er lukları kalplerinin en derill 

Amerikada doların sukutu ae ena cısı M. Herriyot sine çakılm·~ bir his haliııd' 
fiaUarı yükselirken eıya istihsali . Para istikrarı ve 1 ·ı . R ı nan kimseler tarafından .,, 
de artıyordu, Fakat enayı istih- Istanbuldan geçecek şçı erın uzve t , ıebilecek olan teveccühki 

lik eden halkın iştira kabiliyeti dünya kalkınması p . 27 (AA) M l•Çl•ll rey toplaması mayi§leri hiç bir zaman "
11 

bilakis azalıyor, çünkü dolar kıy- ı arıs, ' · - atin ga - cağımızı, spor heyetinin jfl 
O DRA (AA.) M --:elesi, M. Herriotun beraberin· 

metini gittikçe kaybediyordu. L N ' 27 · - · d . . WASHİNGTON, 27 (A.A.) - ; ği vazifenin pek ehemmİf 
O . . f' ti ...:~ı.. l Yung M KoliJ'den daha az bed - e ayandan M. Serim ve mebu- G 1 k h f 1 , nıut ıçın qya ıa an ,..-.e · • · 1 d M 8 . v e ece a ta ar içinde, milli kal-~ cüzüdür. 

~•- tlak b b · bin göründü. aan an • aatıd oldugu halde k 1 • ı ı , , 
dııdeo ~P-ft mu caka unB un dır 1 3 ağustosta MarisilyClan vapura bi- ınma a ameti oltua goguslcrinde Spor, iki memleket ge 
aksül. amelı' hasıl ola tı. una a M. Yung, geçen hafta da, bey· mavı' İ!ıaretle rl.ı ya · 11''' 'I • ı...-ı ııerek lstanbula ve oradan da Rus ı r uı§ı n ışçı er ev c- raaında dostane münaselr' 
son zamanlarda Kanada buğday - nef.milel te§riki mesai hututu da 'd . ri gezerek M. Ruzvelt planına d t' k 'k' ·ııet 

h·ı· d b" "k kk. ' h · il · yaya gı eceğıni yazıyor. cu e ge nme ve ı ı mı 
larının fiatlarmda hasıl olan hafif ı ın e uyu tera 1 1 tıma er; vatandaşların iştirakini temine d k. dd . b. k d,)' 
bir dÜşkünlük ile dolar . fiatmda gösteren mühim neticelere varı - T •• k • F 1 çalışacaklardır. a ı meve eh ır ere ~ 
vuku bulan küçük bir yükseliş kafi lacağını bildirdi. Ur ıye - raDSa Bu münasebetle .her hükume- etmek için bir vasıtadan p 
b. b ld B h d' k" l tı'n reı'·ı· ı'k"ı te .. kı'la"t reı'sı' tayı'n edı'· ""ey degvildir. Bütün dünf' ır se ep o u. u a ıse spe u - Gümrük mütarekesi i e para .. .,. ,. 
lisyondan mütevellit olan iktısadi istikrarını bir tek mesele olarak Bugünlerde bir anlaşma lecektir. Birisi erkek propagan- yet Rusya ile Türkiye kad~ 
salah vaziyetinin yeniden yıkılma- telakki eden M. Yung, bu mesele· imza olunacaktır.. dacılar, öteki kadın propagandacı- faatleri biribirine uygun i1'' 
smı mucip oldu I 1 ı d kd' d lar içindir. Her ıehrin icra komi leket daha yoktur. · er ayrı ayrı e e a ın ığı ta ır e Pads, '27 (Hususi) - Ticari an. · 

l ı d l. . f . k il . . h 1 lesi başında bir ceneral, iki liva Her ı'kı' memleketı·n de. 
1
•. ta ya a M. Musso ını a~ızm dünya iktısat müf ü erının a - 1 Iaşmalar umumi müdürlüğe yeni ., 

. k 1 . d h l l d ceneral ve 3 miralay olacaktır. Ko ı'nkı' •afı mı'll"ı menabı"ı'n ı!. sıstemini yalnız bir anun a tesıs le ilmek i tima i o ma ığını söy • tayin edilen M. Bonnefin Grapon. .,. 
· · Dah l k 1 d' p . k I 1 1 k mite propagandacı toplıyacak, iı - . . . ktedıt· 

etmemıftır. a eve orporas - e ı. arayı ontro a tına a ma ne, gazetecilere şu beyanatta bu- sı esasına ıstınat etme 
sizler listesini yapacak, hatipler d 

Yon teşkilatları vücude getirmiş - tasavvur haricinde bir "'eydi. Bü lundu; ikı' meml k t• fa lı'yelİı .,. bulacak ve büyük mikyasta neıri- e e ın a · j# 
tir. Bütün sanayi ve amele teşki- yük vesaite malik memleketler "Haleflerin takip etmi.. ol- · h Ik k" 1 )eri 1~ .,. yat yapacaktır. muzu genış a ut e bıl 
litlarmı bu vasıta ile hükUmete bu tecrübeye giri .. ebilirlerdi, fa - dukları ticaret politikası değiımi.. f't J k ki k k "e 

:s :s Reisicümhur iıu-i kullananlara ı 0 aca fe e 50 ma .. jıt 
bağlamıştır. Ondan sonra ifatla- kat ltalya gibi memleketler irin değildir ve değişmiyccektir de. u 1 h h b h di•"'" 

-:s hitaben iş saatlerini azaltmak ve uğu arice iç ir a eti 
rm tayini, amele ücretlerinin tes- aklı' sel·ım altın o"lçu"su··ne veya mev- Bizim gibi altın esasına sadık ka • ~ b" h le 1 ücretleri çoğaltmak mıyacagı ır a ·ıs 
biti, mesai saatlerinin tanzimi gi- cut dövizin hali hazırdaki fiya- lan devletlerle kolay anlaşacağı - programına h jtı1İ•1 

iştirak etmeleri için yeni bir be- matuftur ki bu da ep 
bi usuller koymuştur. Amerkada- tında istikrara bağlanmağı emre- mı~ı ümit ediyorum. l ·f I . d d' ./ 
ki iktısadi teıkilat ise baştan aıağı diyordu. Bugünlerde Türkiye ile bir an- yanname neşretmiştir. 1 vazı e erın en ır .. ,~ • 
ferdi tqebbüs üzerine müstenittir. la~ma imza edilecektir. Türkiye Bu propaganda hakkında fikri- t edel 
Bunların hükUmet teşkilatı ile Neville Chamberlain gayeye ile ticari muahedemiz ağustos on ni bildiren ceneral Johnson ey· lstanköy felake ı ııel 

varmak hususunda bu kadar az i· b b y · · lulden evvel beş altı milyon itçiye lıtanköy adaıınd• "" 1 
hiç alakaaı yoktur. Demek ki ltal eıte itiyordu. enı ımza, tica- 'f"r1' 

lerletmiş olmasından dolayı hay- ri münasebetimize sekte vermemis it bulunacağım söylemekte, reisi- evleri yıkılan elli u ~ 
yanın fatizm sistemini tatbik için 
iktısadi aaha hazırlanmış değildir. 
Binaenaleyh böyle bir vaziyette o
lan bir memlekette faıizm sistemi 
ni aadece kanun ikuvvetile tatbik et 
meğe çalıımak çorak bir toprak 
üzerinde ziraat yapmağa kalkıt -
mak gibidir. 

Hulasa Amerika nereye kadar 
gideceği malUm olmıyan büyük bir 
iktısadi ve mali tecrübeye girmİ§· 
tir. Bütün dünya bu tecrübenin 
neticelerini merakla beklemekle -
dir. Ancak bugünkü vaziyet he -
nüz ümit verecek mahiyete değil
dir. 

Mehmet Asım 

Yunan meclisi 
ATiNA, 27 (A. A.) - Dün 

toplanan mf!dis, 7 ağustosa kadar 
tatil yapmıya ittifakla karar ver -
mi§tİr. 

retini saklamadı. M. Chamber- olacaktır. . .. cümhurun daha şimdiden 12,000 memleketimize hicret ed ıPi" 
işt_irak telgrafı aldıiını ilave et· Dahiliye vekaletince çe_~, lain dünyanın kalkınmasına ait 

gayet mühim ve acele meselelere 
ancak §Öylece temas ediliverdiği
ni ilave etti. Amerikanın içinde 

Dünya ticaretini 
boğan nelerdir? 

mektedir. laçatı nahiye merkef.~t· 
Diğer taraftan, M. Ruzvelt'in mevkiinde iskan edileC . 

d . .. k .. . . . D h'I' kiJetı enız sanayn ve pamu sanayn ıt nun ıçın a ı ıye ve 1, 
bulunduğu ıartlar bir para "stan
dard,, ı almasına mani oluyordu. LONDRA, 27 (A.A.) - lktısat 

komisyonu mazbata muharriri M. 

kanunlarını tasdik etmiştir. ki evlerin tamiri içi~•"~~~ 
Mensucat sanayii hakkında it la para ıöndermittır· c.~.,. 

kanunu esasen kabul edil.mittir. lak müdürlüiü mi~•'1 ~,.. 
Bu kararın iktısadi vaziyet ve Runciman raporunu verdi. M. Run 

diğer devletlerin umumi hisleri ciman mütkülleri istihfaf e~me -
üzerine tesiri fÜpheıiz gayet mü· mekte fakat konferans mesaisini 

Yün sanayii it kanunu da hazır- mahallinde me§lul oh0 

}anmaktadır. ı __.. ' 

• ill 1 
Bulgar makinecın . him olmu§lur. Fakat "kimseye de mübalağa etmemektedir. M. seyirci vaziyetinde kalmalarına 

kabahat bulmağa çalıtmıyalım, Runciman, nazarı dikkati istihsa - .

1 

nazarı dikkati çekti ve tunları ila
yalmz mesaiye tekrar baılamak ü- litın tanzimi ve sürümü mesele- ve etti: 
zere daha müsait fırsatları bek -I' l' sinde hissedilir derecede elde edi- Eğer bugün konferans elle tu -
ıya ım.,, len terakki üzerine çekmektedir. tulur bir netice vermedi ise bet· 

İngil~ere bahri tahsisat hak- , Şimdiye kadar yapılan it yeni mü- bin olmak haksızlığında buluna· 
kında bır karar alınmamış olma - zakerelere iyi bir esas olabilir. cak ta değilim. Çünkü timdiye 
sına müteesaiftir. M. Chamberlain M. Colijin bazı memleketlerin, kadar emsali görülmemit derece· 
teessüs eden şahsi rabıtaların, bugün dünya ticaretini boğmak - de büyük bir prensip anlatması 
muhtemel bir anlaımaya yol aça - ta olan yüksek tarife yarışı ve sai· olmuştur. Bu da ticari maniaların 
cağı hakkında ümidini bildirmit- re ... gibi vaziyetlere dü!ftnek zaru- tedricen kaldırılması husuıunda -
tir. retinde kalmıyacakları ümidiyle ki umumi arzudur. 

. ~i., ... .., 
Bir Bulgar makın Jııdlr.11 

kendine işler bir ·~ t: .• ;l';'J 
ettiği yolunda bir ıd 1 ur' "rı 
fünun fen f akü itesine :11,,,i~ 
tiğini, kendisine ın•1..,eıi ~ 
raber darülfünuna ge -'"~~ 
nidiğini yazmııtır. SU· 1'

1
İ 1 ,,,1 . 

fen fakültet::ıe g~ 111 ,.,,.1'1 

ği halde gelmeın1t• pıl 
tecrübesi de bittabi ya 

tır. 
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Gene 24 -temmuz 
. Peyaıni S f 
tddiaı:ıın k a a beyefendinin "Üç 

lıtıeıne IYJn·e~ti,, diye benim ma - B • kt 
~llc:e \'de;~tgi Ce?abın batını ır m e u p 
~ij •ütunKru~_u hoşuma gitti. 

Bir intihap Şoförler 

SOHBETLER 

Yeni bir ilim 

"" un ustünd "B' ·· 
-ıtk~ı:'ı,.dte fikir ve e dü,~n~e:~ ıKadri Raşit Pş.dan Zahire borsasında 
. l>edi~rk' atlık vardı. M •f k•J• •d h • 

Fazla koşanlar 
cezalandırılıyor 

Bu hafta gelen "Lu,, gazeteıi, 

çok entresan bir haber getirdi. A· 
merikada, üç üniversitede, yeni 

bir kürsü kurulmuı: "Aile saadeti 
bilgisi,, kürsüsü. 

Bu yeni ilim kürsisini ilk ihdaı 
eden üniversite Butler University, ~de aö~ .. ı, eh artık fikirler üze- aarı ve 1 ıne 1 are eyetı 

~ gu!nıed lndianapolistekidir. "Aile saadeti 
Ootomobillerini fazla süren iki bilgisi,, tedrisatı, öyle bir rağbet . lf l bırak en, şahısları bir Darülfünun müderrisleri hak -

tldan ara.k konuşacağız. La-
f rnıtırn p kında bir gazetede çıkan karika • 
etldi 1·ı· · eyami Safa be-, ıın k'·h 
ırııı,, u eylanını gene tah 
. ' toıu d 
ıı:ıj L 'k• umana katıyor, 

la uerı ıni .f "1\inlk çı tel iyor. 
l\iifür. '~ın bilançosu fU: 

8ir h 
,. . 'Ylı tahrif 
ır lurnaı · 
Eter bu . 

tür üzerine tıp fakültesi müderris

lerinden Kadri Ra,it Paıanın Baş· 

vekil İsmet Pata Hazretlerine tel-

graf çekerek "Müderrislerinizin 

ı haysiyetlerini muhafaza etmenizi 
1 

rica ederim!,, dediğini yazıyordu. 

Dün bu mesele hakkında Kadri 

Ratit Pata ile görüştük. Paşa bi-
\1 ta na. kalem ve fikir na -

...... knı,'Yanlar münakaıa der· 
l ~ b ze kısaca tunları söyledi: 

o 'llı:ı U da münaka -
. · F·k· inüd 1 ır adamı, fik - "Başvekil Pataya karikatür 

ı. l( .. ;faa ederken küf- hakkında telgraf çekmedim. Yal-
iııa u retrnek fikrinin kuv · nız Maarif Vekili Beyefendiye 

dırıı rü~~:~a~, fikrini değil, bir mektup yazdım. Müderrislerin 
'ttir.ınek · u: e, patırtıyla ka • hayaiyetini kıracak mahiyette neş· 

it, Bu ıstıyen adamm har -
't •darn1 f.k. • l . d riya ta mini olmak çaresini bulma-. lbünaJta n ı ır a emın e, 
ilde y • §alarmda, ilim bahis· larım rica ettim. Bazı gazetelerin 
llıUııllt erı 01ama:ı. Gerçi küfür· müderrisler hakkında kullandıkla 

t. 'talar k " f" d h 1 ı · l h k'k d oır k u ur en Of a • rı ııan ar a ı aten ağır ır. Bazı 

d'"'•ı alabalık toplar. Bu gazeteler yazılarında, ıu müder-
eltlerd Yalnı:ı satı§ olan risleri nasıl hırpalıyabiliriz gaye:si 
höy) .. eb'de bir meziyet sayılır. 

" ır k ni güdüyorlar. Bütün arkadaşla -
.. )t lal azancın çığırtkanı 
li~ı l d rım, çalı,kandır, hocalar hak-.... tti ):,· Ü§Ünmediğim için 
P'ttı.ı· ır kalem geçiyorum. kındaki yazıları doğru bulmuyo _ 

deı:ı 1 bey ıözde benim ma . rum.,, 

~1 h.Plrçalar alıyor. -----------
diit t•nda bir münaka§ada Pansiyonlar için 
'lııı '1anın yazısından par 
, ır, Fakat bu yazılara uy· 

~~Çalar, ıakat kıyaslaw 1 
'~eıeıer sokarak hafif • 

. ~ ~ ı. Gerçi bunu yap~ 
·'it lllıur amma, onlara f k · · 
~ ~~ lnıan bir kere ibi!leş· 
~li)el,- ~arnınıza aklına gele · 
~· ılır. 
>leı~ ı.ı k 1 . Gır a a enın de başına 

'd"tey Keldi. Makalemi teli· 
~i be ttı: başkalarına okuttum 

Yeni yapı ve yollar kanununda 

pansiyonlar için bir kayıt yoktur. 

Belediye pansiyonlar için ayrıca 
bir talimatname yapacaktır • 

Sahte 100 lira 
Komşu memleketlerden 

birinde yapılıyor 

Eski heyet aynen ve 
tekrar seçildi 

İstanbul ticaret ve zahire bor -
sası idare heyetinin müddeti bitti
ği için dün borsada yeni sene ida 
re heyeti intihabatı yapılmıştır. 

İntihap teftiş heyeti dün öğ
leden sonra borsa salonunda top· 
)anarak İntihabatın başladığını 

bildirmiş, borsada kaydi olan 
tacirler birer birer reylerini atmıf 
lardır. 

Dünkü intihabat1ı (70) ten faz
la tacir iştirak etmiş ve intihap on 
beş buçukta bitmittir. 

Yapılan tasnif neticesinde eski 
idare heyeti azaları tekrar mütte· 
fikan seçilmişlerdir. 

Yeni idare heyetine ticaret oda
sı namına ayrıca murahhas seçile
cektir. Bu murahhas oda umumi 
heyetinden seçileceği için ilk umu 
mi toplantıda intihap yapılacaktır. 

Maamaf ih oda idare heyeti ta
rafından üç ay eve) seçilmiş olan 
murahhasların tekrar intihap edi • 
leceği kuvvetle tahmin edilmek -
tedir. Yeni idare heyeti a· 
ğustosun birinci salı günü ilk 
defa toplanarak yeni idare heyeti 
reisini seçecektir. 

Galatasaray tahkikatı 
Galatasaray liseıi eski müdürii 

Fethi Bey ile arkadatlarına ait tah 
kikat evrakın.ın dün vali muavini 
Ali Rıza Beyin riyasetindeki heyet 
tarafından tetkikine devam edil -
miştir. Dün geç vakte kadar de • 
vam eden tetkikat ikmal edileme
miftir. 

Çarpışan otomobiller 
Şoför Şabanın kullandığı 

şoförün emniyet müdürlüğü ta • görmüş, ki, üç üniversite daha ay• 
rafından yakalanarak adliyeye ni dersin tedrisine başlamışlardır. 
gönderildiği yazılıyordu. Emni -
yet müdürlüğünün ceza kanunu • 

nun 565 inci maddesine istinat e

Bu kürsinin ihdasındaki, esba· 
bı mucibe layihası diyelim, şudur: 

derek şoförleri yakaladığı ve bu "Devrimizin endişe \'erici semp 
maddeye göre halkın hayat ve em tomlarmdan biri de, taliı.kın her 
niyetini tehlikeye diişüren şoförle- j an artmasıdır. Halbuki izdivaç 
rin bir aya kadar hapis cezasiyle çok ciddi ? ir buhran geçiriyor. Bu
tecziye edilebilmelerinin de bu mm sc!J~bı g ençlerin izdivaç haya. 
madde ile kabil olduğu ilave edili- tına kafı derece hazırlanmış ol • 

yor. 
Belediye reis muavini Nuri Bey 

dün bu mesele hakkında demiştir 
ki: 

"Şoförleri takip ve cezalandır

mak belediyenin vazifesidir. Em 
niyet müdürlüğü tarafından yaka-

mamalarıdır. Univcrsitclerin va_ 
zif esi, sade gençlere ilmi tahsil 

gördürmek değildir, onları ha . 
yala da hazırlaması lazımdır. Ye-
ni neslin birinci ve en mühim va
zifesi, izdh-açta mesut olmMI
dır ... ,, 

lanıp adliyeye verilen şoförler so- Saadet bilgisi üç derse ayrılmıt· 
nunda bize geleceklerdir. Çünkü tır. 

soförJerin yaptıkları cürümler, he- i B' · · d · d' f. l .. • 
~ ırıncı ers ız ıvaç ızyo OJııı-

lediye cürümleridir. Belediye cü- dir. Bir karı kocanın ömürleri 
rümleri hakkında da Galatadaki 

sulh mahkemesi karar verir. Maa
mafih süratli giden şoförleri yaka
lamak zabıtai belediye memurla
rının vazifesi olduğu gibi polis 
memurlarının da vazifesidir.,, 

Vali gözlerinden hasta 
Vali ve belediye reisi Muhittin 

Bey gözlerinden rahatsız bulundu
ğu için vazifesi başına gelememek
tedir. Muavin Hamit Bey de grip
ten yatmaktadır. 

Karagöz yaşadı mı 

Fransızca bir eser onun 
hayatından bahsediyor 

Avukat Rami Bey Karagözün 

oldukça yaşamaları için cinsiyet 
hislerinin mütevazin olması tattır. 

Halbuki pek az kadının ve erkeğin 
cinsi fizyoloji hakkında malumat· 
ları vardır. 

Bu dersin müderrisleri en meı
hur doktorlardır. 

İkinci ders psikolojidir. Bir 
kadının, kocasına mesleki ile ala

kası olmalıdır. Ailede lakaydiyi 
doğuran en belli başlı sebep, kadı

nın, :kocasının İ!leriyle ali.kadar 
olmamasıdır. 

Psikoloji müderrisi profesör 
Millner diyor ki: 

"Kocasını yemek masasında dü
şünceli gören kadın ona danlma-

~'-'ıt Y~n benim makalemden 
ı__i"ı ~i göıterdiği satırlaı • 
;t h\ı) alem arasında mii· 
)a_~dit. 'rnadım. Bu dürüıt ol· 
ı, ~ttı tnda olan fikir adamı-

Zabıta sahte paralardan birini,· 
evrakı nakliyenin basıldığı Lond 
radaki matbaaya göndermiş, mü· 
taleasını sormuttu. 

Oradan gelen cevapta sahte 
yüzlüklerin gayet m&haretle yapıl-

2254 numaralı otomobil ile ıoför 
Mehmet Efendinin 270ı numaralı 

mezarını yaptırmıya karar vermif, 
tatları hazırlanmıya başlamıştır. 

Bir kısım Bursalılar ve tanınmış 
bir iki zat Karagözün muhayyel 
bir tip olduğunu ve dünyaya böy -

le bir adamın gelmediğini ileri 
sürerek Rami Beyin teşebüsünü bal 

talamışlardı. Karagözün yaşadı -
ğına kani olan Rami Bey · Fransa 
kütüphanelerinde araflırmalar yap 
tırmıt ve Pariste bir kütüphanede 

malıdır. ~eki bir kadın, kocası • 
nm zihnen, işleriyle meşgul oldu 
ğunu anlamalıdır.. Ailede müte • 
kabil bir disiıılin lazımdır. Hal • 
ıuki pek çok ailelerde böyle bir 

disiplin yoktur. Karı koca şahsi 

rahatJarnu düşünmekten diğerinin 
rahatına kulak asmazlar 

11-.._ lı. 
c ~"-lu b' 

' b ır adam sıf atiyk e . 
· d'iil 111~n ıatırlarımı uydu· 
~~' k0~ "Ynen alsın! Onun ü.-

mı§ olduğu bildirilmittir. Sahte 
paraların memleketimizde yapıl -
madığı kati ıekilde anlatılmıştır. 

Bunların yakın ecnebi bir mem-
lekette bir sahtekarlık ıebekesi ~...... \lt .. lırn 

~·~ . 
~, h Y, benim hoca ol - tarafından bauldığı anlaşılmıştır. 

'lll~ı~ta bırakılmaması- Bu hususta oraca da takibat yapıl-
• 

lC)t, fıyeleri üslubiyle 
• ~ ması bildirilmittir. 
~)etim· 

t her 1 Peyami be)•ef endi-
~llkl ıarnan razıyım, mem-

'" f~ı Re~ıin, onu~ ~üzel 
~_' 'r ll rlerınden ıstıfade 
k..~.ı llıı b . . . 1 

'l'rı u ış ıçın maa e • 
~•i, 1.

0 rta mektep ıeha-
~ lltı t ıhc tehadetnamesi ve 
\ l~t'ıe e adetnamesi isterler. 

~ı lıt ~hadetnamelerimi 
~'lll~larrna devredeyim. 
~,l, 'fen filan bahsedi -
~l.._,k :i~ar için değildir. 

ltrı,t Çın devletin kanun
't ill k?'aktır. Yoksa §eha . 

\,., ~,~ 1~•eye mutlaka bir 
~ ~.~ '&•ne kani değilim. 
'J ~ hir t 

tf,. , .~, f~rafa bırakalım da, 
~ı~ ıkre gelelim. Yeni 

"P j·· k. to_.)\I.. ur ıyesi Osman· 
l'lltJc~\ln devamı de 

ıye cümhuriyeti 
~adri Etem 

lbJ 9 uncu Maydada) 

Sokak ortalarında kavun 

karpuz kabukları 
Bir haftadanberi aokaklarda 

kavun ve karpuz arabaları görün
meğe başlamıştır. Arabalar rast 

gele sokaklarda durmakta, isti yen· 
ler ayakta arabanın batında ka -

vun ve karpuz yemektedirler. Bu 
hal kabukların yere atılarak sokak 

ların berbat bir hale gelmesine 
ıebep olmaktadır. 

Belediye mevaim gelmeden ev· 
ve} bu hususta ıubelere emir ve
rerek bunun önüne geçilmesini bil· 
dirmitti. 

Zabıtai belediye memurları ka
vun ve karpuz arabalarının so· 

kak hatlarında durarak aokakları 
kirletmesine mani olmaktadırlar. 
Memurların emrini dinlemiyen -
lerden para cezaaı alınacaktır. 

otomobili Şitlid~ çarpışmışlar-
dır. 

Şoför Şahan Efendi göğsünden 
yaralanmı§, çocuk hastahaneye 
yatırılmı!tır. Şoför Mehmet efendi 
yakalanmıttır. 

VAK 1 T 
GUodellk, Slya:ıt Gazete 

lataobul Ankara Caddest, VAKIT yurdu 

Telefon Numarala,. 
Yazı işleri telefonu: 24379 
İdare telefonu : 2437" 

relgrat adresi: latan bı.;J _ •1 AKJı 
Poııta kutusu No, te 

Abone bedelleri: 

Seneli': 
6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

•rurklye 

HOO Kr. 
760 • 
400 
lôO ., 

llAn ücretleri • 

Ecnebi 

2700 Kr. 
1450 
800 
800 

ficari UAnlarııı ilan llllhlft·l~ruuıe urıtl-

seksen sene evel yazılmıf bir Fran 
sızca kitap buldurmuttur. Bir 
Fransız muharririnin eseri olan bu 

kitapta Karagözün hayatı hakkın
da epeyce malumat vardır. Kitap 
60 liraya satın alınmıştır. 

Rami Bey kitabı tercüme etti • 
1 

rip neıredecek ve bu suretle mua· 
rızlarına cevap verecektir. 

Bir kız çocuğu bulundu 
Kalyoncuda Doğrunar soka-

ğında iki aylık bir kız çocuğu bu· 
lunmutlur. Üzerinde çıkan ka -
ğıtta Rum olduğu anlaşılan çocuk 

nıl so kunı~tun başlar, Uk aahıtede ıso 

kurup kadar çıkar. 

j Rum cemaatine teslim edilmiştir. 

BU.) ilk, fada, de\·arnıı ilin ''erenlere alt 

ayrı tenzllAt l'ardır. 

R~mf UAnların bir ıahn ıo kuruıtur. 

KUçUk lllnlar : 

Bir defası 30 iki defası MI Uç defası f>~ 

dört ıte!ası 7~ ''e on defası 100 kuruştur. 
Uç aylık ııo.n verenlerin bir de!a.sı mecca· 
nendir. Dört satın gec;en llAnlanıı fıula 

\, aatırlan beş kuruştan beup edilir. _, 

! 

Mimar Sedat Beyin 
sergısı 

İstanbul Halkevi reisliğinden: 

Evimizin Güzel Sanatlar şubesi 

merkezi olan Gülhane parkı metha 
!indeki Alay köşkünde Mimar Se
dat Beyin eserleriyle bir sergi açıl
mıştır. Arzu edenler her gün ge· 
zebilir. 

'il 

Üçüncü ders te saadet dersidir. 
kadın kocasının rahatini temin ile 
mükelleftir ... 

Amerikada bu tedrisat ile biri
birlerine lakayt karı kocaları biri· 
birleriyle alakadar edeceklerini ve 

mesut olamıyacak çiftlerin evlen • 

melerinin önüne geçeceklerini kuv 
vetle tahmin ediyorlarmıt. 

Hakikaten muvaffak olurlarsa 
mükemmel... Fakat gönül denen 
bir şey vardır, ki ders dinlemez, 
söz anlamaz .... 

s. ı. 

- .Muhalli Uuıı koınltt·lerlııln bcııln<·iAl 

'fıirklstuııda <•iımhuriyı•t llAn etmlııtır. Rusya 

ile ınlıtı ehll olan bu dlmhnrlyet merkea 

h••ycti lcnıly cslıuı onur ınüı.IUnllln aza lntl

lıup l'tınlştlr. l nmnı mllll) l', ndllyl', ııthhlye 
\ ,. dahili) c konılKCrllklerl mu IUmanlar ta
rafından idare edilmektedir. 

- Aı:erba~«~an mallyı• ı t~kllAtını yap
muk lizne Ruııkı Osnıaııi medi~I idare ıua 

oıııulıııı lllimlt Bl'~·ın nıabnlll mcı.kQra az.l 

nwt l'dı•cPğl hal>for nlınmı,tır. 

ltonıan_} n Medlsl Ayanı nımıevilerin t.>b -

dili tabll)et ~yıemf'Olerl hakkındak1 lly1haJ 

knnıııılyey 1 iki rey mulı:ılifo klll}I a re7 
ile kabul ctmı,ur. 
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Reşit Galip Bey ( ' TAKVİM Iktısat Haberleri 
Cuma 

28 Temmuz 
5 Rebi.ahır 

Dün güzel sanatlar akademisinde 
Gün doğn$D 4,~2 

Gün 1 atı~ ı 19.Jfl 
Sabah namazı 3,l>O 

Darülfünun lavhası kaldırıldı, Üniversite geliyor 
ogıe namazı 11!,20 
ikindi Damazı 16,17 

Akşam namazı 19,30 

\' atsı namaı.ı 21,22 

fmsıl: 2.4 7 

\'ılın geçen !!Ünle rı ~07 

lı:alan,. 160 

Cumartesi 
29 Temmuz 
6 Rebi.ahır 

4.54 
19.28 
3,S;, 
12,20 
16,16 
19,28 
2 1, 19 
2,Sı 

!?OS 
159 

ithalat ve ihracatı111 
ilk altı ayda ithalatımız 34, ihracatı 

37 milyon küsur lira Maarif Vekili Re,it Galip Bey 
dün öğleden sonra Güzel Sanatlar 
Akademisine gitmiş ve muallimin 
meclisi içtimaına riyaset etmİ§lir. 

Bu toplanmada akademnin ihtiyaç 
lan ve tekemmülü üzerinde konu
ıulmuş ve bazı esaslar karrarla§ -
tırılmıştır. 

\... ..) 

dia edilen eşyalardan bit 
bulunmuştur. Maamafib 
henüz vazifesini ikmal e ~ 
den gaip miktar belli deiil 

Önümüzdeki ders senesinden 
itibaren bazı atelyeleriyle kütüpa
nesi tevsi olunacak ve akademi 
tahsisatı bütçe imkanı dairesinde 
artrrrlacaktır. 

Vekil bey bu ziyaretten sonra, 
Reisicümhur Hazretlerine mülaki 
olmak üzere Yalovaya hareket et
miş ve darülfünuna gelmemiıtir. 

lstanbul üniversitesi Uze· 
rinde son hazırhklar 

Darülfünun pazartesi günü ilga 
edilmiş ve sah günü İstanbul Türk 
üniversitesi kurulmuş olacağı için 

dün darülfünun kapısına mevzu 
''İstanbul draülfünunu,, li.vhası 
kaldITılmıştır. Yeni yapılmakta 
olan "lstanbul Türk üniversitesi,, 
lavhası 1 ağustos salı günü yerine 
asılmış bulunacaktır. Diğer taraf· 
tan bütün müderrislere ve mual -
)imlere vaziyetlerini tebliğ eden 
mektupların yazılmasına baılan -
mı§tır. Bu mektuplar temmuzun 
son günü müderrislerin adresleri-

Randevu evleri 
Bir haftada on beşi birden 

polisçe kapahldı 
Zabıta memurları son hafta zar 

fında Beyoğlu semtinde on beş 
( 

kadar randevu evi basmışlardır. 

Yakalanan kadınların hepsi mua
yeneye gönderilmiıtir. 

Basılan yerlerden biri Afrika 
hanında İtalyan tbeaasmdan biri
nin dairesidir. Olga ve İtalya is
mindeki iki kız ve iki erkek daire-
de yakalanmışlardır. Kızlardan 
birinin frengili olduğu anlaşılmı§

tır. Bundan başka Nişantaşında 

cadde üzerinde bir ev de basılmış
Mari isminde bir kadının bu evi 
randevu evi olarak işlettiği anlaşıl 
mış, orada Harikliya, Aleksan • 
dra isminde iki kız ve iki erkek 
bulunmuıtur. Madam Marinin 
bundan evel Bayram sokağında 

umumhanecilik yaptığı ve oradaki 
evi kapanınca kendisini Nişantaıı 
gibi temiz bir muhite atarak itine 
devam ettiği anla,ılmııtır. 

Açıkta denize girenlerden 
ceza alınacak 

Açıkta denize girmenin yasak 
olduğuna dair şubelere bir kaç 
kere srkr emirler verilmi! bulun
masına rağmen gene her tarafta 
açıkta denize girenler görülmekte
dir. 

Kabotajın tatbiki 

YlldönUmUnde şenlik 

Öğrendiğimize göre kabotajın 

ilk tatbiki olan 1 t emmuzda her 
sene büyük bir merasim yapılması 
ve bu günün vapurcular için bay· 
ram olarak kabul edilmesi karar -
laımı!tır. Bu bayramın bu sene 
derhal tatbiki evelce düşünülmüş 

ise de Seyrisefain idaresinin yeni 
teşkilatı; vapurcuların fevkala de 
vaziyetlerinden dolayı bu merasim 
yapılamamıştır. Vapurcular ve 
dıt hatlar işletmesiyle diğer alaka 
darlar gelecek sene büyük bir şen 
Jikle kutlulanması için şimdiden 
çalııacaklardır. 

Kaybolan adam 
İzmir, - Kurban bayramında 

mal getirmek için lstanbula giden 
70 yaşında hazır elbiseci Hacı Sü
lenman Efindinin kaybolduğu, bir 
cinayete kurban gitmiş olmasın -
dan §Üphe edildiği ve zabıtanın 

tahkikat yaptığı yazılmıştı. 

Hacı Süleyman Efendi ev el ki 
kün birdenbire meydana çıkmış, 

ve herkesi hayrette bırakmııtır. 
Anlattığına göre Hacı Süleyman 
İzmir ve Aydın taraflarına gitmiş, 
parası ve malı tükeninciye kadar 
oralarda dolatmıf ve bu aeyaha -
tinden kimseyi haberdar etmek 
lüzumunu hissetmemiştir. Hacı 
babanın gaybubeti İstanbul ve 
İz~ir zabıtasını uzun zaman i şgal 
ettiği için hakkında yeniden tah -
kikat yapılmaktadır. 

yat. ayarı •• 

\'ll'A~A: 518.1 m. -

12.so plakla k öy hanlan - ıs öfle 

konseri - 16.3.5 plakla operalardan ptlrta

la r - 18 konser. MMua.ııır Al'wıturya pl

rano ııarkılan - 20.2.5 konser - 2ı..&O (Or

man ~ğırıyor.) kontcran• (Bir adam bir 

sineğe harp ilı\n ediyor!). ' 'ilbtlm Şmld-

bonın l'ııl rl. t-:msil - 23.25 plakla 

hn\"alan. 

BUDAPEŞTE: 550.5 m. -

dans 

u.:m tagannl ve keman konseri Trlyo. 

18.SO - 19.SO etlell(:e - 28.ao orkmtra kon 

seri. 

BOKREŞ ı 394.2 H. -

13 haberler. plakla orkestra nmalklsi. 

13.10 hafif musiki plakla - 18 cazbaııd -

\?0.40 EnıII Ar13 ettanm (Marina) blmll o
pera.&ı plakla. 

l'ARŞOVA: Hl2 m. -
plyııno - 21 senfonik konser - 22 sahbet. 

13.0j plak - ıs.3.> plakla l'az - ı:; .r;:; 

22.0.) konser - 23 danı havaları. 

BELGRAD: 481 m. -

l% plak - JS.Oa k onacr - 19 milli ıar

kılnr - ZO konser - 20.GO nutuklar - 21.30 

en Bcadinir yortu!lu vPsllc,slyle Rus kora 

heyeti tarafından tagannl - 23 ı;lfte piya

no ile komer - 23.30 dans hayaları. 

lt01\IA 4U,2 m. -

20.10 haberler - 21 plak - 2~ H ofma 

nın blkftyclcr i opereti. Bestekftn Olrr nbah. 

Sonra t-deblyat, sanat, tiyatro haberleri, Son 

haberler. 

Yaren 
ısrANBULı 

18 - 18,30 kadar Granıofon: Odeon, 

250129 - Odeon 197111 - Sahibinin ııcıoi 

X ı 162, 18,30 - 19 kadar Jo"rnnsuca de.rs 

(m Uptcdllere mahsus) • 19 - 20,15 kadaT 

rdi Uf'/lk TalAt Bey \ 'C nrkada,ları. 20,15 - · 

2 1,30 lrndar Beda;yii ııımıil<iy<' ht•yrti. 2 1,30 -

22 lm dar Gramofon: Sahiblııin acsl, O 16Sll 

Sahlblıılrı sesi D B 2.;8 Odeon 197184. 22 -

ltlbıırcn .\ııııdolu ajansı, Borsa haberini, 

Saat a.)arı • 

\ '1YA:SA: 518.1 m. -

12,30 plak. M I' hur b<'stt>kilrlarııı rsrrlf'ri. 

ıs liflo konseri. H, 10 - l~ dcvl\mı. l6,1S 

Koro halinde tııgıınnl. 19 konser. 20,16 Lud -

\'lg Bctu\·t'nin "FldP.lyo., opE"rur. 1933 Saltıı

burg musiki şenllklc>rl ,·cıılle. %3,10 dans mu

sllilsl. 

BUI>APEŞTE: 3.)0.5 m. -
18,0:i Ç igan muır;lkiııi. U ,30 orkt>strıı konse

ri. 15,45 haberle r. 18 Koro halinde tagıınnl. 

Evvelki gün iki gencin boğul -
ma51 nazarı dikkati celbetmittir. 
Açıkta denize girenlerin takip e
dilerek cezalandırılmaları ile 
kaymakamlıkların ehemmiyetle 
meıgul olmaları bir defa daha bil
d irilmiıtir. 

Tramvaydan atlı yarak .. 

................ Yeni Çıktı 
ı.r-. ···· .. ··İVıev'ut Topra~::::::::::::i.=:~.: ~~=,~~.~"' "" •··~·ı. 20,10 ptak • ., ,., 

P l B . nC!KREŞ· 3U! m. -:: o ur1e 
:: :: 18 H aberler. l'lak. 13,-lO plakla hafll mu -

Fındıklıda oturan Demir ismin
de bir genç Tophanede 360 nu -
maralı Bebek - Eminönü tram -
vayından atlamış, ha,ından yara -
lanmı!tır. 

•: •. · Tercüme Haydar Rıfat .~. .. _ siki. 18 muhtelif bes tl'll'r. 29,ZO pllk. 21 hafif 

g Beyindir Ü prkıtar. :n,20 orkestra konseri. 22,13 kon -.. :.:. !: Fransız edebiyatının abidelerinden _ ser. 
~ -i· bir roman !! \'.\RŞO\'A: 1u2 m. -il ~afak kOtuphane~i. 125 kuruı fiJ 13,0s plAk. 13,3.> caz.bant. 15,5:; pllk. 18,35 
:11na:ıa:::::::1u:=::::::::::::::::::::.:::::::::::::~; plAk. ı 7,30 plAk 18,15 tas anni kon.eri 19,83 

Rıhtım §irketi antrepolarında 
bulunan eşyadan mühim bir kıs -
mının kaybolduğu denk miktarı 

da 6 milyon liraya baliğ olduğu 
evelce yazılmı§h. 

Bundan haberdar olan gümrük 

• 
Buğday ve A111e 
Amerikada kıtlık olduJı' 

buğday ithal edeceği habe' 
tanbul zahire borsasında 
vinç uyandırmıştır. A~ 
neki Türk buğday maht"l ~ 
kmdaki tam ve kati maUi,,.,J 
madığı için ne dereceye jjj 

racat yapabileceğimiz beP 
değildir. 

• Maamafih şimdiye ka~,r 
vilayetten buğday mahsııl11 

da gelen haberler çok se"1 

Geçen seneki buğday f 
~ir buçuk milyon ton idi. d> 
tıcaı-et ve zahire borsasıJI 
buğday fiatı 4,58 kuruıtll· 

Şarap ihracatı 

idaresi derhal entrepolardaki eş - şarap istihsal eden me 
yaları kontrol etmeğe karar ver - içinde Macaristanın şar•P j 
miş ve rıhtım şirketi tarafından 1932 de 109 milyon tondcıf' 
gönderilen murahaslar huzurunda 931 de ihracat 217 nıil~ 
kontrola başlanmıştır.. iken bir sene sonra bu 

Bir aydanberi yapılan kontrol düşmesi üzerine Macarlar 
neticesinde evelce kaybolduğu id- istihsalini azaltmı§lardır· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

r 
1 BORSA 
illizalannda ) ıldız işareti o lan lar üur- ı 
lı r:nde 27 Temmuzda muamele olanlar
dır.] Rakamlar kapanış fi) atlarını gös terir 

Nukut (Sataş) ~ * Londra ;-us, - * \·ıyııoa ~s. -
1 * Xevyork 152, - * Madrlt 17, -
1 * Parls 171, - '* Berlln 50, -* l\l i!Ano 224, - • Vaı~ova 2.J, - • 

118, - * Budapeşte Si,-
25, - • Bukreş ~3 50 

8i8, - • Belgrat :;a, -
24, 50 * Yolohama 47, -
E:;, - * Altın 925, -
ı~o. - * l\le.ltliye 
:;s. - '* R~nknot 

Çekler (kap. sa. 16) 
* l.ondra 
• Ne\')Ork 
* Paıls 

:-04 sa • :-ıtokholııı 

O 6540 • \'f~ann 

12.05-- * ~ladrlt 
2.?5.!:ı 

4.21-
5.646!\ 

* MllAoo 8.96fı SO • Rcrlln ı .9 75 
* Brüksel 3,3850 • Va110,·n oı 23-

1 * A tim.. 82.!!47.~ • Budapcşte 3.ti 62• 
* Genene ~.43 750 • Rt..kreş 79. ı:;o 
• Sorya 6 5075 • Belgrat 34.:i.~25 
• Amsttrdnm 1.1637 • Yokohama 2.'ls
* l'rag 15.9325 * l\Io,lrn\'I 1085.ıt5 

ESHAM 

iş Bankası 
1\nadolu 
Reji 
Sır. Hayriye 
T ram\•ay 
U. Sigorta 
Bomonıi 

fQJJ <.la lst. 
lstikratlda. 

* , .rk n.yol 
* n. :\l ul'nh. 
• Gumrülı:ler 

197R Mu. A. 

... Bı~dat. 

9.50 
25.60 
3,60 
ıs. 

51.-

95.-
53,~· ı 

2,35 
ıiJ,51) 

2.35 
ı o,so 

11,75 

rerlms 
(,'imcnto as. 
l'n) oo l>ey. 20,cıo 

~ark l>e~. 1,90 

nal ya 
~ark m. ecza 
Telefon 

Elektrik 
Tram\ ay 
Ergani 
Rıhıım 

* Anadolu ı 
* AnaJolu il 
*" l\lümessll 

S! ,30 
95,-
IR,--

şarkılıı r. %0,0j h:ı flf plak . :! l hafi( koıı!>l'r. nu 

nrada Şiibı>rtiıı "l\loınan Mlb:ikal,, ı. 22,30 l'o 

lonya moslkl~I . 23 Dans hava.lan. 

BELGJ?.\.D: 131 ııı. -

12 plak. 13,0j k onser. 19 pll\k. 20 Sa ltsburg 

muııılki ,enliklerl. BetoYenin "Fldelyo,, opera· 

81. 23,10 ~igan ha\aları. 23,50 dans plal.Jurı. 

ROMA: 4H.2 m. -

%1 haberler. PIAk. 21,80 pla k. 22,30 "O&"fis· 

teum,, orkestrasının konseri • • \rada kitap balı 

ıl. 23,5.'i baberler. 

misyonu bitaraf 

dan M. Holştad 
dönmüştür. 

Bir Fransız meb'aı•11 

d; 
Fransız meb'usları~ d' 

Fransa Meb'usan Medi•1" ~ 
yarecilik gurupu reisi ~ 
Proust, yanında oğlu old 

de, tayyare ile şehriıniıe 1İ 
tir. Fransız meb'usu bu .-~ 
. ·ı h A ... ab•F nın tamamı e ususı ••· 

duğunu söylemiştir. t' 
Bir antikacınırt ıfl l,Ji 

1 • o 
Beyoğlunda Perapa a 

şısında antikacı S. J-laiJSJ e 
ikinci defa olarak ifla• ıf 
Birinc i iflas bundan altı 17 
di ve 670,000 liralıktı "'e 
iflas kaldırılmıştı. J 

ık. . . hkt"' 
ıncı tıcaret ma a1' 

den ve ikinci defa ol•~ Ji' J 
. . . 'k" cilf nı vermış ve ı§ı ı ın 

sine havael etmiştir. 

Antikacının mağa.ıafl 
mıştır. 

·""' Taşdelen .1, .ısı 
Taş delen suyunuıı ~aı-t 

mesi için yapılan tetl'1p0fl' 
üzeredir. Belediye ra ı.:' ·11• ... _, 
tan sonra suyun ne cı . lı" 

"' iı>lı 
ne suretle indirileceS 1.,,_.ı 
da ne gibi tesisat yaP' ıııı'' 
geldiğini kararlaıtırac• O 

T aşdelen suyunufl td'i
1
' 

indirilmesi takarriir e 1'"1 
· Jst•" -,J cak, Anadolu ıle i o'A 

daki müm:,kale ınerk~ fır J 
darpa§ada da bir cleP 

11
, ; r 

b
• kO ~ .ıJ 

sı ve buraya da ır .. iilİW 
dirilmesi muvafık gor 



t::ı:::::::::·················· .. ······················:m::m-11::mııı:•:nm:ıı::::::na 
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aliye memuru ihtilis-
tan muhakeme ediliyor 
tc.tılk" b .- . - . . b' . 
'tıd oy eledıye tahııl memur- ! sırada Setrak Ef. ısmınde ırı· 

an Naim Efendinin ihtilas· sinden, bir pasaport i!inin halli 
i~uhaketneıine, dün İstanbul içni yirmi lira rü,vet aldığı nokta-

•11111 te~a mahkemesinde devam ~undan muhakeme edilen Hamit 
~'-'uıtur, Hayri Beyin muhakemesine, dün 

'lısıı .. e\'~uf bulunan Naim Efendi, İstanbul ikinci ceza mahkemesin
-.qu ınk· 'I\ ar etmiyor: de devam olunmuştur. 

'-11t .. ••ada açık vardı. Baş me· Bir polis memuru şahit olarak 
'•eı 

ial\d·:eye yatırılmak üzere pa· dinlenilmiş, zabıt tutulurken ha-
~ .. ı 1 

Çe, haricten ödünç ola- zır bulunan ikinci şube sabık mü · ""''P . ~ 
)'et Yerıne koydum. Fakat ni- dür muavini Halit Beyin taşrada 

• 
1 lah 'f b d'ld' l'ihtirıd rı at yapmak mecbu • ir memuriyete tayin e ı ıği an 

Şe.b· e kaldım. !aşılmış. istinabe yoluyla ifadesi 
'1'ıi ~!e~ dinlenildi. Müddeiu - alınmak üzere muhakeme kalmış· 
~tıtı 'tıf Bey, ceza istedi. Mu- tır. 
tııı!fer ~ suslunan başka mahku- Komşusunu öldürmekten 
tııılba~, ~l~nup bulunmadığının 50 suçlu bakkal 
&· Çın başka güne bırakıldı . 

hr Yarış dolayısile bir 
Q~nını aleyhine da va 
ır rn ··d 

llıobij u det eve} yapılan oto • 
''tıda ;:rı~larında amatörler ara· 
~'lb b· . rtaıye Burhan Cahit Ha -
il •rınc 'l' ~ · ' IJ 1 ıgı kazanmıs bir ku-s.. ?nı!tı lk' •1• v• ~· k .. ıt p · ıncı ıgı azanan 
ıtı· 'ta d 1>-e li za e Vehbi Bey, Sa • 
d, •nırnl . h . . "a et . a yarış tertıp eyetını 

İstanbul ikinci ceza mahkemesi 
Küçükpazarda komşusu bakkal 
izzet Efendiyi öldürmekten suçlu 
bakkal Kamil Efendinin muhake-
mesinc dün devam etmi§tir. Suç -
lunun vekilleri, ölenin mazısı 

hakkında bazı iddialarda bulun -
muşlar, bunun anlaşılmasının 
suçlunun müdafaası noktasından 
lazım olduğunu ileri sürmüşler -
dir. ~ ?nıttir. 

~ "•Ya ·· Bunun üzerine müddeiumumi· 
L •tı arrı .~ore, evelce erkek ve nin esasa dair mütaleasını bildir -
~>'a ~torlerin ayrı ayrı müaa-

~ıır, b·aırmeleri takarrür etmiş, 
~~. d '

1
r arada müsabaka yapıl • 

ıı.::· o ly . 1 
,~i &el 111~ e davacının yarışta 
'111', ıneaıne sebep olunmuş· 

mesi kalmıı evvela ölenin nasıl 
bir adam olduğunun tahkikine ka-
rar verilmittir. 

Serserilikle suçlu birine 
çalışma cezası 

s..,_ Öaıurrıuzd k' . .. .. 
'~"'-h c 1 pazartesı gunu, İstanbul birinci ceza mahkeme· 
ı.~rn:ı.et birinci ıulh hukuk oi, c:lün •crs,.rilikten dolayı mu -

--...-:•• ••nde muhakemeye ba§· 
~ır. hakeme ettiği Mehmet isminde bi 

20 )" .. risinin iki ay müddetle umumi i§ -
,, j)~i, ıra ruşvet lerde çalıştırılmasını kararlaştır -

)

'''••.,,,memuru sıfatiyle çalıştığı mıştır. 
•••• 

~~ ·············•·················•···•················•··•····•·•·•···••••···· 

anbul maliye teşkilatı 
~ ıslah edilecek 
)lUld · ·ı~~ e Kadroya yemden 227 memur 

1 

1 
<l\re edileceği anlaşılmaktadır 

~ ~~~l "'aliye tetkilitında ı' gerekse tekaüt edileceklerin yer -
d·ı 1'\lı ... t.t Yapılacağı yazılmıştı. leri bo~ kalacağı cihetle yeniden 
l "'·· ~t.. b. ~ ""q(tir ır komisyon tefkil e- 227 memur alınacağı anlaşılmak -

.ı.~I\ .... '1 .1'0miıyonun Pariste bu tadır· 
~liı-u ..... l t' r C:e~llı~~ Ve.ki.leti varidat mü- Bu hususta imtihan açılacağını 
d· '•lh. e:vın avdetinden son- yazmıştık. Öğrendiğimize göre 
'"· "'le teçeceği söylenmekte· bu imtihanın ağustosun 31 inci gü-

!İ1'ı Söd: )l~l\d'.... nü açılması kararlaştırılmış bulun· 
ıı. ık· k •tıne .. ı b 1 maktadır. "le~ ı ad gore atan u un 

'-t btıı roıunda 1650 kadar 

ti 'k llnınaktadır. 
l ~U L bir h . 
ııı.... ll11aıı aylı zamandanbe-. ...-..ı ere y 'd >'1.. -~•iı . cnı en memur a -

5 - VAKil 28 Temmuz 1933-

~VAKiT K-ılll'llld•al 
Vatandaşın itiraz hakkı 

yok mu? 
İmzası bizce bilinen bir okuyu · 

cumuz yazıyor: Adapazarı malmü : " 

dürlüğü bir senedenberi benden İ ·-- - H Ü K U M D A R •. ---~ ............. -.. ..... 
bina vergisi olarak 44 lira 41 ku. • j _ 7 _ yazan : Niyazi Ahmet 
ruş istemekte idi. Bu miktarda hır 1 . d .. 

1 1 k ld ... t tkik etme· . Muğrav'ın içine batka bir fÜp .. ı boğazından sıkıp gebertmeyı u • yan ış ı o ugunu ve e 1 ı h · b · · 
leri için üc istida ve itiraznam~ yaz ! he girmifti. Şah Abbas, Tamara· şündü. Fakat bu, ıç ır netıce ver• 

d v "S ~ serili223697 l-779133-1 ' nın kaçırıldığını söylemişti. Bu· miyecekti. Karacigay han, Şah Ab. 
ıgım, " ' k .. k.. .. 'd"? h' t 'k 1 

779636•1, 938155 No. lı makbuz • na inanma mum un mu ı ı... bas sarayında mü ım en rı a ar 
larlada 31 lira 3 kuruş verdiğim, Dolaşan Tamara olamaz mıy - çeviriyor ve fırsat buldukça da 
ayni zamanda geriye kalan 932 se dı?. Gürcistanın mukadderatiyle oynu
nesi borcumdur, dediğim halde, Fakat böyle gizlice kiminle ko- yordu. Onu bir köpek gibi gebert· 
hala benden 44 lira 41 kuruş top· nuşabilirdi? .. Hayır .. hayır Tama .. mek lazımdı. Fakat, her halde 
Lan yekun sabıka diye bu miktarı ra olamazdı. Birden aklına daha şimdi değil.. Ondan bir çok şeyler 
istemektedirler. Hatta 932 senesi başka bir fikir geldi. Gündüz sa · öğrenilmek lazımdı. Şimdiki hal· 
vergimi bile bina vergisi kanunu • londa gördüğü kadın mıydı aca · de şah Abbasın kanaatine göre Ta 

na tevfikan yüzde yirmisini indir- ha?.. maradan yalnız o haberdardı. 
meden istiyorlar. Kendilerine üç Bunun olması daha ziyade ih- Muğrav, bunları düşünürken, ha
itirazname yazdım. Bu itirazname timal dahilindeydi. Her kim olur - vuzun kenarına büzülmüş olan 
lerden birisini nazarı dikkate ala sa olsun muhakkak onları görmek, gölgenin de kendine doğru gel • 
rak tetkike koyulmadan dileklerin mümkün olursa ne konuştuklarını mekte olduğunu gördü. Gene du
de ısrar ettiler. Yani bize itiraz dinlemek lazımdı. Pencereden et · vara. yapıştı. Karaltı tam kapıdan 
hakı vermediler demektir. Bundan rafı muayene etti. Bahçeye inmek giıeceği esnada Muğrav o vakte 
başka, on beş dönüm tarlamın ver imkan.sızdı. inse de, nasıl olsa gö- kadar aklından geçirmediği bir 
gileri biribiri üstüne binip bir Ba rülecekti. Görülmek hiç i!inc gel - harekette bulundu. Çevik bir hare
yazıt yangın kulesi olmadan tarla miyordu. Bahçeye inmek için b~r ketle yabancının üzerine atıldı. 
vergilerimin miktarını bildirmele yol bulamıyor ,saniyeler geçtikçe Vt\ kollarını sıkı sıkıya yakaladı. 
rini istedim. Zira henüz iki senelik sabırsızlanıyordu. Oda kapısına Hayret.. yabancı hiç ses çıkarma -
olmu~tur. Hala istememektedirler. geldi. Dışarsını dinledi. Yavaşça m1ş1 mukavemet bile etmemişti. 
Çünkü haciz kararı ile alacaklar. kapıyı açtı. Kapıcı bir köşede u· Muğrav, yabancı adamın kulakla
Kendilerinden aldığım cevap: "O yumu! horluyordu. Ayaklarının u- rına iğilerek: 
da sonra bildirilecektir.,, Sözüdür. cuna basarak salonu geçti. O vak· - Sen kimsin, burada ne arı• 
Tekrar, tarla vergilerimi alma· te kadar hiç görmediği bir köşede yorsun? .. diye fısıldadı. 
ları için tarlamı icarla tutan müste karanlık bir açıklık gördü. Burası Yabancı duyulmıyacak kadar 
cirden alacağım olan ıekıen lirayı &!ağı inilen bir merdivene benzi: kısa bir sesle: 
tahıil etmek auretile vergilerimi yordu. Tereddüt etmeden ihti- - Aman buarda beni imtihan 
kapatmalarını, bununla beraber yatla inmiye başladı. Karanlık yo· etmeyin, bana bir §ey soracaksa • 
tarlalarımın yanı başındaı Malak lun götürdüğü istikamette yü-

0

nız başka bir yere gidelim. Dedi. 
oğlu çiftliğinde 61 dönüm tarlanın rüdü. Kvrşılan bir merdi • Mugrav bu esrarengiz hadise -
hazine aleyhine ve ayni şahıs tara venden uzun bir taşlığa lerden bir şey anlamıyordu: 
fmdan gizli olarak işlendiğini ve indi. Burası oldukça genifti. On - Peki nerede konuşalım?.. · 
bu yerin şu kadar seneden beri ma adım ilerlemitti ki, bir karaltı - Beni takip e<Jiniz .. 
}iyece bir muamele görmediğini bu farketti. Kımıldamadan gölgeye Muğrav, hiv tereddüt etmeden 
ciheti de tahkik etmelerini bir isti bakmıya batladı. Bir an gölgenin bu yabancı adamı takip etti. Ka • 
da ile haber verdim. Kısaca: "Ala tekrar gözükerek kaybolduğunu ranlık kapıdan girdiler. Bir müd
cağı olan icra dairesine müracaat farketti. Gölgenin uzaklaştığı his det yürüdükten sonra yabancı a • 

etsin.,, diye gene kestirme bir ce - sediliyordu. Ayni ihtiyatla takibe dam karanlıkta bir kapı açtı. t • 
vap verdiler. başladı. Bir müddet ilerlemişti. çerde isli bir lamba yanıyordu. 

Bunun üzerine bir vatandaş sı - Hayret .. Havuzlu bahçeye açılan Burası bodrum katıydı. Kenarda 
fatile zikrettiğim gerek kendi ala· kapıda bulunuyordu. Gölge bu ka bir minder duruyor, lambanın ya
cağımı, gerekse hazinenin aleyhi - pıdan çıkmıştı. Gözlerini uğuflu • nında duvarda iğri bir hançer aıı· 
ne senelerden beri alınmıyan vergi rarak karanlığa alıtlırmıya çalış • hydı. Yerde çakmaklı bir tabanca 
ve icarını hem benim, hem de hazi tı. Havuzun öte tarafına, pencere- duruyordu. Mugrav fazla etrafa 
nenin lehine çahımak suretile hal· den gördüğü gölgeleri aradı. Gö • bakmıya lüzum görmeden, ada. 
)etmelerini bir daha ricada bulun- remiyordu .. Biraz sonra havuzun mm yüzüne baktı. Şimdiye kadar 
dum. Hem kanuna göre bir ihbar mermerine hiç f arkedilmiyecek hiç görmediği bir simaydı. Ya • 
vaki olduğu halde... vaziyette yapışını' birini gördü. hancı: 

Bu biraz evvel kapıdan çıkandı. Son cevapları 44 lira 41 kuruf 
sürüncemede bırakılamaz, verecek 
siniz. oldu. 

Yukardada yazdığım gibi elim· 
deki makbuzlarla maliyenin iste -

diği miktarın dörtte üçü olan 31 li 
ra 3 kuruıu verdiğime nazaran ben 
den daha fazla hatta tekraren 44 

lira 41 kuru' istemelerine bir tür
lü aklım ermiyor. Bunun içindir, ki 
muhterem "Vakit., in halkçı sayfa 
larında bu hususu bir defa da ait 

- Sizi sesinizden tanıdım .• 
- Nasıl tanıdın? .. 

- Yabancı tive belli olur. Biz 
hemen anlarız. 

- Peki, yakaladığım vakit ni • 
çin bağırmadın? .. 

Yabancı adam güldü: 

- Nasıl bağırabilirdim. Bir mu 
hafız duysa, kellem giderdi. 

- Peki orada ne arıyordun, ki· 
mi bekliyordun? .. 

~ Cthctı k 
~~)· -Sık e adroda 200 e 
~i b.~·~ k :C\'cuttur. Ve esasen 

Diğer taraftan yeni tefkilatta 
tahsil şubelerinin §imdiki maliye 
memurları yerine getirilecek olan 

tahakkuk ve tahsil haf memurları· 
nın lise veya maliye meslek mek - olduğu makama bildirmeyi dile • 

Muhakkak ki, kadınla erkeği ıö • 
zetliyordu. Muğav, bu vaziyette 
hiç bir §ey yapamazdı. Küçük bir 

ihtiyatsızlık bütün işi altüst ede· 
bilirdi. Kapının arkasından havu -
zun yanında duran adamı kay • 
betmemcye, hiç olmazla icap etti· 
ği takdirde onu takip etmiye ka · 
rar verdi. Bu vaziyette yarım saat 
kadar bir vakit ıeçti. Evvela kadı 
nın etrafa kork~k korkak bakma -
rak bahçenin sağ tarafına doğru 
yürüdüğünü gördü. Biraz sonra 
erkek daha soğukkanlılıkla, agır 

- Sizin takip ettiklerinizi •• 
- Onlar kimdi?. 

~· ~li.. ' ul edil h . . 
tehi mezunu bulunmaları icap et· dim. 
mektedir. Ve §ehrimizde mevcut Buna siz ne dersiniz Bir vatan -it "et k en fe rımız ye-

~d·ı eı il~ 
~h.. 1 el\ . ah kanununda tes· 

-oq'-t llııkta . 
.... 'k•ikr r !•nıdikinden 151 '1 "ıier ır. 

t '-il~ 1-ra.r ta 
1~taı bir Çok n Ya.şiarı ilerlemİ! 

... U_. ~k'iit malıye memurla • '-t CdiJm } ' t lt b e erı hususunda 
'~>lc.ı b·d ulunınaktadırlar. 

40 maliye şubesinde de asgari bir 

hesapla 40 tahsil memuru ile 120 

tahakkuk memuru mevcut olduğu· 
na göre, bu şeraiti haiz 160 a ya· 
kın memura ihtiyaç var, demektir. 
Halbuki şimdiki te,kili.tta bu ,e · 

"~ı""l'r ıh "Yetine kad b 'b' 
-'l lkk ar u gı ı 

~k \>e ında da kararlar leyh yalnız bu vazifeler için husu· 

~~ ~ lnühim bir kısmı te • si evsafı haiz 155 memur alınma
't\l~l, tcr:ı:'acaklardır. Netice sı iktıza etmektedir. 

kildeki maliye memurlarının ade · 
di ancak 15 kadardır. Binaena -

~iiııh kadroda clyevm Aranılan evsafta memur bulun· 
------~•-l~le_r-....:;d~o~l !!.&.l.A.lJl'ıe.. . ..ıu:~ . .ma.dıa 

daf ın kanuna uygun itiraz hakkı 
yok mudur, efendim? 

Yeni Mersin 
Yeni Mersin refikimiz altı ya -

şına girmittir, tebrik ederiz. 

vazifelere liyakatli ve tecrübeli 
tetkik memurlarının getirilmesi 
ihtimali kuvvetlidir. 

Yeni teşkilat kadrosu hazırla • 
nırken tebeddülatın bilhassa ta · 
hakkuk kısımlarında yapılacağı 

anlaşılmaktadır. 

- Karacigay Hanla Kübra! .. 
b l d v (Devamı var) 

adımlarla Muğravın u un ugu - -·-- --" ............ _ _,_, .. _ 
kapıya doğru gelmiye batladı. Mu
ğrav, görünmemek için mümkün ol 
duğu kadar duvara yapıştı. Ya • 

hancı adam kapının önünden ge • 
çerken Muğrav dikkat etmeden 
yapamadı. Karaltı tam yanından 

geçiyordu. Dalgın olmasa muhak
kak Mugravı görecekti. Mu~ 

yabancı yanından geçerken hay • 
retle bağırmaktan kendini güç 
zaptetti. Bu, Karacigay Handı. 

Vapurların kıymeti 
Tüccar vapurlarına kıymet tak -

dir eden komisyon dün Dumlupı -
nar vapurunu tetkik etmittir . 

Komisyon kıymet takdiri için 
müzakerelere başlamıştır. Bu mü -
zakereler çok hararetli olmakta .. 
dır. ' V 

Son Posta refikimiz 
Muğrav, bir an kumandanı ora Son Posta refikimiz dört yaıı -

cıkta yakalıyarak yere yıkmak ve na ıirmigtir, tobrik ederiz. 
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Tirede bir üfürükçü 
arasında sıcaklık 

yapamadı! 
Karı koca 

yapacaktı, 
Tirenin Dere mahallesi sakinle

rinden Camuz Göncü oğlu Hacı 
Mehmet Efendi isminde biri eski
den üfürükçülük ve büyücülük ya
parmıı. Üfürükçülüğün meni ka
nunundan sonra hocanın yakalan
mamak için gizlice üfürükçülük 
yaptığını :sezenler zabıta.ya malu -
mat vermi§ler. Bunun üzerine 
jandarma kumandanı Sırrı Bey 
cürmü meşhut halinde yakalamak 
üzere bir plan tertip etmiıtir. 

Kumandan bey bir kadına üç li 

ra vermit ve paraların numara ve 

serilerini bir zabıt varakası tuta
rak kaydetitrmittir: 

Kadın hocanın evine gitmekte 
iken jandarma kumandanı Sırrı ve 
karakol kumandanı Memduh Bey
ler refakatlerine birkaç jandarma 
alıp Dere sakinlerinden birkaç za
tı ıahit sıfatiyle alarak hocanın e

vine gitmiılerdir. 

Kadın hocayı evde bulmuf, ko
casının bir metresle vakit geçirdi
ğinden bahsile sıcaklık yapmasını 
istemittir. Hoca; on lira istemiş, 
fakat üç liraya pazarlık olmuıtur. 
Kadın paraları vermiı, hoca bun
.dan batka bir kara tavuk, biraz 
karabiber, bir okka teker, kahve 
ve saire istemiıtir. Guya ilaç bun
larla olacahmış. 

Denizli 
Köylerinde 
Bir çocuk babasını, bir 
kadın kocasını vurdu 
Denizliye tabi iki köY.de iki f e

ci vak'a işlenmiıtir. Bu vak'alar • 
dan biri İlyadi köyünde olmuıtur. 
Eıref isminde bir genç babasın
dan para istemiı, babası verme
yince köyden ayrılmış, başka bir 
köyde arkadaılariyle rakı içmiştir. 
Geç vakit köyüne kör kütük bir 
halde dönen Eşref kendisine ne
rede kaldığım soran babası Halil 
lorahime kafa tutmuş, aralarında 
münakaıa olmuı, gözü kızan ev
lat tabancasını çekerek babasının 
üzerine dört el ateş ehnittir. Halil 
İbrahim kendisini geri çektiği i
çin kurşunlar isabet etmemit, bu
nu ğören sarhot evlat hemen bı
çağını çek.mit, babasının üstüne 
atılarak babasını batından, göğ
sünden, kolundan ağır surette ya. 
ralamıştır. Halil İbrahim ölüm 
halindedir. Oğlu jandarmalar ta
rafından yakalanmııtır. 

Diğer vak'a lrliganlı köyünde

dir. Külah oğlu Mehmedin karısı 

Şerife hayvanlarını otlatmak üze· 

re akıam karanlığında Hacı Ali 

oğlu Mehmedin tarlasına sokmuş· 
tur. 

Tarla sahibi Mehmet, hayvan· 

ları kovınuı, Şerifeye çatmış, ileri 

geri laflar söylemiştir. Şerife bu 
laflara kızmıı, yanında taııdığı 
tabancayi çekerek Mehmedin üze· 
rine botaltmıştır. 

Kurtunlardan biri Mehmedin 
koluna isabet ederek kırını§, diğe
ri göğsüne saplanmııtır. Mehme -

Kadın evden ayrılacağı sırada 
jandarma kumandanı ve heyet 
hocanın açık bulunan kapısından 
evine ginnitler, hoca bulunduğu 

odadan heyetin girdiğini görünce 
derhal alçak duvarı atlıyarak kom
sunun evine atlamış, kaçmıştır. 

Hocanın zevcesi, hocanın evde 
olmadığından bahisle ne hakla e
vine girdiklerini sormutsa da kara 
kol kumandanı Memduh Bey he -
men evi taharriye başlamıf, üfü
rükçülüğe ait eıyaları bulmuftur. · 

Tam bu sırada firar eden hoca 
kapıdan selim vererek eve girmit 
ve: 

- Hayrola beyler! ... 

Diye bilmemezlikten gelmiıtir. 
Jandarma kumandanı: 

- Gel bakalım hocam biz seni 
arıyoruz. Deyip üzerini aramı§, 

üç liralık nikel ufaklık bulmuttur. 
1Ik soruıta inkara sapan hoca, 

kumandan beyin sualleri karıısın
da itirafa mecbur olmuftur. 

Hocanın kadından aldığı üç 
liranın iki lirasını kahveci Gam -
sıza, bir lirasını fırıncı Bekire ve
rip ufaklık yaptırdığı anlatılmıı • 
tır. 

F ırmcı ve kahveci çağırılarak 

banknotlar istirdat edilmittir. 
Hoca hakkında tevkif kararı ve

rilmiıtir. 

Bir plij 
Fuhuş talimatnamesine 
tevfikan zabıta tarafın

dan seddedildi 
lzmirde Reıadiyede Sait ve ls· 

mail Efendilerin kiraladıkları be -
tediye deniz banyolarında bazı 

gayri ahlaki itlerin vukua gelmek
te olduğu polisin nazarından kaç
mamı§, ve bundan bir müddet ev
vel fuhuı maksadile oraya gelen 
bir kadın görülerek vaziyeti tes
bit ve hadisenin ilk defa vukua 
gelmesi münasebetile tekerrürü
nün men'i banyoculara tenbih ve 
ihtar edilmittir. 

Fakat bir kaç gün sonra gene 
zabıtaca müseccel üç dört kadının 
yanlarına aldıkları erkeklerle 
banyolarda bir eğlenti tertip ettik
leri görülmü§, ve fuhuş talimatna· 
mesi ahkamına tevfikan banyo 
seddedilmiştir. 

Çankırı sporcuları 

ÇANKIRI, 27 (A.A.) - Kırık

kale oyuncularının daveti üzeri -
ne Çankırı oyuncularından 12 ki
tilik bir kafile bugünkü trenle 
Krıkkaleye gitmitlerdir. 

Karadeniz turnesine çıkan Çan· 
kaya oyuncuları Çankırı oyun -
cularının daveti üzerine dönüşte 
Çankırıya gelmeyi kabul et.mişler
dir. 

mırautıımattını11tlıfttrtilUhlllnımnıuıumaunmımuuı11r:ı111nıınnımuımonımnınuın 

din kanlar içinde yere düttüğü -
nü gören Şerife: 

- Oh olsun bir daha kadınla
ra karşı gelme ! 

Dem it. Hayvanlarım önüne 
katarak yola düzülmüıtür. Şerife 

silah seslerine yetİ§en jandarma-
lar tarafından yakalanmıştır. 

Mehmedin yaraaı ağırdır. 

s 
• Ylzme 
müsabakamız 

Ekrem Rüştü Beyin 
gazetemize beyanatı 
Gazetemiz tarafından tertip 

edilen büyük yüzme müsabakası 

bütün sporcularımız tarafından 

büyük bir hararetle karıılanmıı

tır. 

Müsabakamız 11 ağustos cuma 
günü Kadıköyünde Moda deniz 
hamamları havuzunda yapılacak

tır. Bu havuz yüzme antrenörü 
Her T egethof tarafından verilen 
proje üzerine beynelmilel kaidele
re istinaden inşa ettirilmit fenni 
bir havuzdur. Soyunma ve istira· 
hat yerleri mükemmeldir. 

Müsabakamızın hat hake.mli -
ğini deniz federasyonu yüzme ko· 
miteıinin çalışkan reisi Ekrem 
Rüştü Bey, mütehassıs hakemliğini 
de yüzme antrenörü Her T egethof 
kabul etmişlerdir. 

Diğer hakemlerin isimlerini 
yarınki sayımızda ilan edeceğiz. 

Bu müsabakadan gayemiz ıu 
sporlarının teıviki için çalışmak 
olduğundan müsabakamıza kadın, 

erkek azru eden bütün yüzücüler 
girebileceklerdir. Girecek yüzü
cülerimizin ya bizzat yahut yazı 
ile spor muharrirliğimize müra· 
caatla isimlerini yazdırmalarını 

ve mümkünse birer resimlerini 
getirmelerini veya göndermelerini 
rica ediyoruz. 

MUaabaka programı 
Müsabakamı:ıın programı ve 

saatleri ıudur: 

Saati Nevi 
I3 Türk bayrak yarışı (100·200-100) 
I 3 15 400 serbest 
ı 8 30 50 .. çocuklara ( l ~H 4) yaş 
1335 100 " ,. (14-18) .. 
13.40 50 ,. tekaütlere (32 den yukan) 
ı 3,45 200 kurbağlama (Hanımlara) 
14,05 100 Serbest 
14,15 100 ,. (Hanımlara} 
14,30 100 Sırt üstü 
14,40 .\tlama (5 mecburi 3 ihtiyari) 
I 5 l O 200 Serbest 
15 20 50 kurbağlama çocuklara (I~-14) 
ı 5 30 100 " " ( 14-18) 
15 40 50 kurbağlama (takaütler 35) 
16 Türk bayrak yarışı (Hanımlara) 
16 20 J 500 serbest 
16,55 400 serbest Hanımlara 
17,10 Su topu 
18 Yağlı direk 

Müsabakamızda kazananlardan 
birinci ve ikinciye "Yakıt,, ma
dalyaları, en çok yüzücü ile iştirak 
eden kulübe de ayrıca bir hatıra 
verilecektir. 
Ekrem RUttU Beyin sözleri 

Dün müsabakamız hakkında 
yüzme komitesi ve İstanbul su 
sporları kulübü reisi, müsabaka
mızm baş hakemi Ekrem Rüttü 
Beyin ihtisaslarını sorduk, tunları 
söyledi: 

- "Memlekette yüzücülüğü 
inkiıaf ettirmek için yapılan her 
türlü tetehbüsü büyük bir mem -
nuniyetle ve tükranla karııla

rım. 

"Yakıt,, ın de daha evvvelki 
senelerde yaptığı gibi yeniden yüz. 
melere mevki vererek bu sene de 
yüzme müsabakaları tertip etme
sini memleket hesabına pek ta· 
yanı memnuniyet görüyorum.,, 

lstanbul Su ıporları reisliğin • 
den: 

l•tanbul su sporlar1 
relsll§inden : 

Yaktile Modada deniz hamamı 

p o B 
Uludağda faaliyet 

çok ilerledi 

Uludatd• tetkikler yapan beyeb f ltaretll•I Vali, •• Ali Hikmet P .... ' 
••• miralay İ•mall Hakin Bey . d~ 

Uludağda kıt sporları üzerinde noktalarını tesbit ettik. ~ırı1 iJ 
geçen baharda baıhyan faaliyet altı ski kulübesi inşa edıle' li ~ 
devam etmekte ve gün geçtikçe Yerleri ıudur:· JI il 
güzel neticeler alınmaktadır. At- 1 - Dolu babasında (Bur 
letizm antrenörü Her Aleksi Ah- 19 kilometre uzak)· 1<1Jl# 
rahams bu hususta ıu yazıyı yaza· 2 - Kara belen Büyük · 
rak Anadolu ajansına vennittir: (22 kilometre). .

1
J 

"12 mayıs 1932 de Uludağı 3 - Kireçli yaylası (24 k• 
tepesine ilk defa olarak ski üze· re)· . otİ 
rinde çıktım. Araziyi ski sporuna 4 - Dere gözlük (27 kıl 
çok müsait bulduğumdan her ta- re). tt' 
rafta bu spor için propaganda 5 - Devetaıı 28,5 kiloırıe tt' 
yapmağa başladım. Az zamanda 6 - Otel gözlük (31 kiloıt'/ 
ski kayıcılarmın adedi beni mem· Nihayet büyük otel Bur / 
nun edecek derecede arttı. Bugün (24 kilometre mesafede yolııı' ~ 
Bursada ve lstanbulda 3 ski kulü- nunu teşkil eder .. ) ' 
bümüz var. inşaatı miralay lsmail ti 

Şimdi inkitafın ikinci merhale- Bey idare edecektir. Türkb'e 
· ·1 · · 'f k n b" sine giriyoruz. Uludağda her ski man cemıyetı erı ıttı a mı l 

kayana kabil olan emniyet ve olan alakası şuradan anlat• f 
ya.rdtmı teınin fl!d•hilmPlc i!&n .J...i Ic;, ı... .. Jiih,.1,. .. JIDf\ıhr v~ vollıt~ ~ 
kulüpleri yapılacak ve ski yolları 1 bit edilirken bir kaç zam•" ~ ıı_ 
itaretlerle tesbit olunacaktır. Bur- Uludağda çalıımamı bana e~ 
sa valisinin ve kolordu kumandanı ti. 

11
1 ~ 

Ali Hikmet Pa§anm bu spora o • Şu halde büyük dağ spo~ i, 
lan alakaları ve gayretleri saye- rakhları kıtla beraber Ulu "l tiıı 
sinde bir kaç gün evvel hep bir- hiç tehlikesiz ski sporu ya~ ~İt, 
den bütün araziyi tetkik ve yapı ceklerdir.,, 

\ 

Leningradda yapılaJ1, ·ı 
futbol maçında beraber~'. 

Rusyada futbol takıımmızm 

Leningratta yaptığı ikinci maçı da 
2 - ı kaybettiği haber verilmişti. 

Dün gelen yeni haberlere göre 
maçta yaptığımız ikinci bir sayı 

maçın hakemi tarafından of.sayt 
sayılmış, fakat maçtan sonra top
lanan jüri heyeti bu sayının doğ
ru olduğuna karar vermiştir. Bu 
karar üzerine Leningrat maçının 

ikişer sayı ile beraberlikle bittiği 
ilan olunmuştur. 

"'J 
kemlerden müte§ekkil bat~.1 ,/ 

k .. ltı.Jr -1.i 
ri ile Leningrat bedeni u •·i f'_, 

A k- . 1. w. ••\'el"'~ taka umumı atıp ıgı e• t 
T'" k 't kü maç esnasında ur 1' t 19' . 

taraf mdan yapılan ve fa a ol-' ~ 
l ırı•'~A~ kem taraf mdan sayı rııa d&JI"'-' 

golün hakikaten gol 0! 9" ~ 
kabul ve teslim etmiılerdır· rııf ~. 
hepten dolayı jüri ile uırı&J tJI 
tiplik evvelki günkü JJlaçıJ1 r'~ 
cesını ikiye kar,ı iki ile ~Wel' 
lik addetmeye karar .;e 

MOSKOYA, 27 (A.A.) - Ha- dir. ____..., t 
Şehirlerimizde faaliyet ve maçlıı r"' 1 

la11d•· ~~ 
ORDU, 27 (A.A.) - Halkevi parlak bir surette karşı b,.,ııl 

takımı ile bir maç yapmak üzere saat on altı otuz beşte tl•ıtıe 
gelen Çankaya kulübü bugün saat Birinci haftayi.m 1 - 2 :/. 
13,30 da motörle Giresundan gel- nin galibiyetile bitti. S de ı' ~1• 
di. Çankayalılar saat 11' ol•" I 

iskelede sporcular tarafından nımızdan hareket edec~ e1' ~,,eİ 
onınnıınnmm'll111111111mmttmıı1111mı•nımmttınmıımmm•ımı11nmnımnnnmınun radeniz vapuruna yetı;;:J1 i1" 
sahi bile yapılan ve memnuniyetle buriyetinde oldukların ııd•· . tl 
kartılanan anlaşma gibi bu ke- haftayim 23 dakika 0Y11~et i"'~r 
re de Filorya suları plajı sahi· Bu müddet zarfında 11'"~ l 
binin de hüviyet göstermek ve kım sayi yapamadığındaJ1 ·, t,Jı 

h Jke~ küçük kabinelerden istifade et- ye karşı birle Ord~ .a .,1. 
mek tartile (1. S. K) azalarına nm galibiyetiyle bıtt1 • 1t' ~' 
cuma, pazar ve her gün duhuliye ORDU, 27 (A.A:) :-: ,.eı,,ı~ 
ücretinden (yüzde 50) tenzilat Necmiati klübü §ehrırtı•Z ..,0 t 

b ld k 1 . c ·· ·· Yıldı:z:•r ka ul etmi, o uğunu şü ran a tır. uma gunu 
azalara tebliğ olunur. bü ile karşılaıaco.klardır· 
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Bir Yudum Daha ••• 
rtecmettln Halll'ln tiirlerl • latanbul, 

lit ~ 1833. SUhulet KUtUphaneal • 
te Tar ki aabab, aktam, biriken gizli göz yqlarından in • 
~ldıimı dakikalar· cileri toplamak istemitti. Kendisi, 

._ ı,· il tair Necmettin incilerin kalbinde kaldı~111, Çakıl 
taip ~· kaç nıııraı mütema· tatlarının karie verildiğ~ni ıöyli· 
~. rek mırıldandığını yorsa da siz buna inanmayın. 

İllailiz a.ktöriınün 

Geçen yıl, Necmettin Halil lı· 
tanbula, "ltliyen yara,, iıimli ro • 
manile geldi. Bu yıl, Oğuzlar İ· 

ıimli bir piyeainin oynandıiını 

duyduk, timdi de yeni bir tiir ki· 
tabı baıtırdı: 

Bir yudum daha. 
Necmettin Halil'in yeni tiirle

rinde yeni bir hava var. Yılların 
izi, tairin ha11uiyeti üzerinde ba· 
riz bir olgunluk halinde görünü· 
yor. Gurbet akfamının ruhu ıa· 
ran kuvvetli, güzel ve tatlı melin· 
koliıi bu olgunluğu beıleyip büyüt 
müftür. 

Dinle, yolcu, bu 1ea onun eNldlr, 

Slnal adımlarla akpm yürü)'or. 

Sanma ki rttzgAnn tltttmealcUr, 

O, ıuız yollarda etek allröyor. 

Kaç, IM!nl lllll'ID&Ull esmer kollan! 

Necmettin Halilin tiirleri ho
ıuına gidiyor; fakat, bunları bi· 
raz umumi buluyorum. 

Y ukariki aatırların dile ıetirdi· 
ği müe11ir, canlı, kudretli alqam, 
bilinmiyen uzak iklimlerin alqa • 
mı mı? 

Anadolu yayliıınm insanın İ· 

çine dolan ve göklere yaklaıılmış 
hi11ini veren enrin, berrak akfUD· 
ları mı? Bozkırın yayvan, yorıun, 
dolgun kederli aktamlan mı? 

San'atte yerlilik, beynelmilelli
ğe yol açan bir mühim kudrettir. 
Bu damgayı taııyan eıerlere mev' • 
ut büyük iıtikbali düşünerek ve 
Necmettin Halil'in eserleri için de 
ayni teYi iıtiyerek bu şiirlerde ba· 
na ektik ıörünen umuru ipret 
ettim. 

Neamettin Halil'in kitabında 
"lzmir kapılarında,, batlıklı bir 
kııım var. Hamui ve talimi ede • 
biyatın en güzel eaerleri araıında 

ltler&aim eınaıınd:ı gösteriyor. 

Ecnebi ede1Jigatı --
Yeni çıkan eserler 

Fenler ve felsefe ve biyoloji • 
nin felıefi eaaıları ıibi iki mühim 
eıerin ıahibi, Okıford darülfünu • 
nu Biyolojiıti filoaof Haldane ma· 
teryalizme, fen, felıef e, din, hu • 
liaa her cepheden hücum eden bir 
kitap neıretti: Materyalizm. 

Tezini kuvvetle ve aajlam bir 
muhakeme kalkaniyle müdafaa e
den ilim, eaerinin "Doktorluk ve 
operatörlük müe11eıeleri,, "Biyolo 
jik veçhelerden kainat,, iıimli ilk 
iki f ulında hayatın tetkik ve te • 
tebbüü, öyle parça, parça tecrübe 
tüpleriyle ve yahut rıyaziye düı • 
turları halinde olmayıp, ancak kül 
teklinde muvafık olacağını müna· 
kata ediyor. .. .. . 

lngilterenin en çekinıen ve u· 
tangaç ıairlerinden Walter de la 
Mare altı sene içinde yazmıt ol • 
duğu tirleri 146 aayıfabk bir ki • 
tap halinde çıkardı. The Tlee
ting (geçici) on dokuzuncu aırın 
deli ve anlaıılamıyan çocuğu 
Blake gibi kendiıini anlatmıya ça· 
lıtan tairin en ıüzel, içli keder ve 
sevinci ayni kuvvet ve hayalle 
birleıtiren; ölüme ve hayata karı• 
da ayni tebenümle bakan ve hiç 
ıöz kırpmıyan tiirlerini topluyor. 
Nazmının ahenıini, biraz mizah, 
realite Ye engin hayal ve hisle 
çetniliyen De la Mare, hiç tüphe 
yok iri, ton eseriyle yeni bir liaan 
konuıan, bizde ıiirin yeni ve gö • 
rülmemiı dünyalarını açan özlü ve 
ülkülü bir tairdir. On manzume • 
cikle eser baatıran heYeslil.m bu 
tairi okumalarını bilhaua dilerim. .. . . 

Karııı Nadezda Krupıkaya ta· 
rafından kaleme alınan "Leninin 
habraları,, nın ikinci cildi 19070 
den 1917 senesine kadar olan vak· 
alan anlatıyor. 

Kocaaına tam manuiyle arka· 
dqbk eden Nadezda, Leninin bü
tün hareketlerini ve itlerini ya • 
kından takip ettiji içindir ki, ete

rinde Bol,evik liderinin alelade 
bir hayat tuvirini yapmıyor. Ki ta· 
bın birçok yerlerine yerlettirdiii 
veıikalar, raporlarla esere adeta 
tezci bir mahiyet veriyor. Bununla 
beraber bütün aayıf alarmda içti • 
maları, konferanılan, kavgalariy· 
le Lenin canlanıyor. Leninin Troç· 
ki ve Plehanof ıibi büyük, nüfuz· 
lu fırka adamlariyle olan ihtilaf • 
!arını da ayrı bir zevkle okurken, 
be Leninin, ne de kar11mın, Cene· 
veden Çarlar memleketine dönen 
bolepik liderinin Ruaya tarihinde 
oynıyacajı rolü evvelden bilme • 
diklerini öjreniyoruz. Kitap fU 
ıatırlarla ·bitiyor: 

"Halk komiserleri komitesi ku· 
rulmuş ve şefliğine de Lenin ae • 
çilmişti .. ,, 

• • • 
lıpanya cümhuriyetinin mukad 

deratını elinde tutanlardan, bq 
vekil ve harbiye nazırı M. Azana, 
ayni zamanda kuvvetli ve kolay 
yazan bir yazıcıdır. Şimdiye ka -
dar, Pariı ve ispanya sahnelerin • 
de oynanan iki piyesiyle ve çeıitli 
mevzular üzerine bet kitap yaz • 
mıtbr. Eserlerinden "Una Politi • 
ca,, cümhuriyet idaresini muhte -
lif cephelerden mütalea ve müna· 
kqa eden deierli bir etüttür. 

lbrahlm H. 

~ild 
" - ~-

BE ET H OV EN 
"Bir gün bütün dünya bu çocuktan bahse 

decek, her yerde onun adı anılacak,, 
Luc:lviı Marin von Bethoven 

1770 de, Ren nehrinin neıelendir
diği küçük ve tirin (Bonn) ıehrin 
de doğdu. Sarhot bir baba ile ve -
remli bir annenin bu çocuju, haki· 
ki bir ıef alet yuvaıında ıözlerini 
ilk ıtıklara açmıttı. lhtinr büyük 
baba, Ludvig von Bethoven ya1

• · 

rım asır evvel ( tuvera) den F ele • 
menlcli muhacirlerle hicret etmiı 
ve (Bonn) da yerleftllitti.. Muıiki 
aayeıinde kazandığı cüz'i para ile 
fakir bir hayat yaııyordu. Oğlu 
Johann Kolonyanın büyük bir ki 
liıesinde tenor olduğu halde para 
ımı içkiye verir, evde veremli ka · 
rııını aç kalan çocuklarını düıün-
mezdi. Bethoven mektep tahıilini BEETHOVErt 

.. d' 13 yqında hayata atıla • ı h. . . 
ıorme 1• • • • • • nu ımaye etmek ıçın hazırdılar. 
rak Bonn ıehrının kılııeıınde orga Haıı' k t .. l"" .. t"" b n, a ı toz u, uı u qı pe-
niıt oldu. .. ritan adam Viyananın riya ve kom 

Küçük aan'atkirın dehuını der- I' 
hal ketfeden Archi Duc Franı ken P ı.man ıoıyeteıinde.de ıevildi. Yal 
diıini Viyanaya Mozart'ın yanına nız onun dev kudretı salonlara ••i· 

önderdi. Mozart Bethoveni din· maz, ancak yalnızlığın hudutauz. 
redikten tonra, "bir gün bütün dün luğunda, muıiki abideleri teklinde 
ya bu çocuktan bahıedecek,, de • yükıelebilirdi o, büyük toıyetelere 
mitti. Fakat dahi hoca bu dahi ta· yabancı olan derin bir samimiyet· 
lebe ile meıgul olamadığı için Bet· le arkadaılarını ve insanları sever 
hoven tekrar Bonn'a dönmek mec· di. Arkadaılarına: "Benim param 
buriyetinde kalmıştı. Son günleri • oldukça siz de paraıız kalmıyacak 
ni yaııyan zavallı veremli annesi, sınız. Param, vaktim, her feyİm 
yavruıunun yanında ölmek istiyor sevdiklerimindir. Sy!19in )>ütün 
d~ Bedbaht annenin ton arzuıu ıemereıini fıkaralara, bedbaht İn• 
yerine seldL Fakat iıbrap, buse· aanlara vereceiim. en büyük bir 
faJet yuyuına, karanlık ve alır bir sanatkar deiil, bir iman olmak ia· 
aeuizlik içinde çöktü. Bu ev, bu ha ti yorum,, derdi. 

yal Bethoven'in ha11a1 ruhunu i- Saadet getiren bu iyi bitleri kır-
çin için kemiriyordu. mak için, tali büyük adamın kapı-

Bu hali ıezen iyi kalpli komtula. ııru çaldL Muıiki dahiıinin kulak 
n Madame Breuning, Bethoven'in larında bir uğultu batladı. Betho· 
kendi ailesine, çocukları araıına al ven o zamandaki haleti ruhiyeıi 
dı. ni arkadaıına yazdığı bir mektup-

Breuningler Bethoven'in kede· ta açıkta anlatıyor: 
rine ittirak ederek ıefkat ve mu • "Kulaklarımdaki uğultu, gün • 
habbetle ona sarıldılar. Fakat 0 • den güne artıyor. Doktorlar aebe. 
küçük bir aözden bir volkan gibi bini anlamıyorlar. Haıtalrk ilerli -
kudurur, hudutauz bir hırı ve öfke 
ile kendinden geçerek bağırmıya 
baflardı. Fırtına ıeçtikten ıonra 

bütün baluız aksiliklerini hoı gö -
ren Breuninı'lere bir kat daha 
medyun ve mahcup kalarak kendi 

yor. Bütün toplantılardan, inaan • 
lardan kaçıyorum. Çünkü onlara 
"ben aöylediklerinizi itibniyonmı, 
aağırım,, diyemiyorum. San'atmı 

muıiki dütün ! Ne ağır, ne ezici bir 
iıtırap, Allaha ve kendime linet e-mizacma isyan ederdi. 

Dahinin kalbine ilk atk heyeca· diyorum. Dünyanın en taliıiz İma• 
nını aade, ince, güzel Eleonor Bre. nı benim. Yalnız rica ederim bu 
wıir:. ıundu. Bethoven aevgiliıi· halimden kimseye bahıetme !,, 
nin yamnda hiılerini ıizliyebiliyor Celile Eni• 
du. iki genç, qklarını kelimelere 
dökmeden sevittiler. Fakat Betho· 
ven hayatım kazanmak ve ilerle • 
mek için daha fazla Bonnda kala· 
mazdı. A vuıturya Kralı il Joıeph 
için yapbiı kompoziıyonu Viyana 
da (ffeydn) e ıöttermek üzere 
Breuninı'lerden ayrıldı. 

Genç ifık, kalbinin ıırnnı Viya· 
nadan bir mektupla aevgiliıine aç· 
tL Haaretini avutmak için, "Eleo • 
nor,, dan kendi eli ile bir ıveter ör 
meıini rica etmiıti. Sevdiği genç 
kızdan ilk ve ton iıtediği ıey, bu 
küçük hatıra olmuttur. 

Bethoven, Heydn' den iki ıene 
derı aldı. Viyana aoıyetesinin ka· 
pılan kendiıine açılmııtı. Etrafın
da dehuma hayran olarak topla • 
nan prensler, premeıler, Dükler o· 

Vagner ihtifali 
Büyük muıiki üıtadı Richard 

Vagner'in ölümünün ellinci yıl dö
nümü münaıebetiyle Almanyada 
ihtifaller yapılmaktadır. Alman 
bqvekili Möıyö Hitler, bu ihtifa· 
le ittirak etmittir. Baıvekil, Ber • 
linde verilen programın birinci 
devrP.ıine dahil bütün konserlerde 
hazır bulunmuıtur. Bir Alman bat 
vekilinin V agner ihtifalinde bu • 
lunmaıı ilk defa vuku bulmakta • 
dır. 

Muhtelif Alman hükumetleri, 
bu konserlere gitmek için bilet a• 
labilecek ~::iyette olmıyan genç • 
lere dağıtılmak üzere birçok bilet• 
ler tedarik etmiılerdir. 
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Bir cemiyet 
Fridman aşısı 

Yeni bir sıhhi cemiyet 
teşkil edili yor 

Her tarafta müşkül Hindistanda suikast ~.;a ~a:radı~ 
İnsanlar hürriyetten ayrı
lıyor, fakat refah yok! 

ilan ediyor Bir müddettenberi doktor Fuat 
Sabit Bey vereme karşı tedavi va· 
sıtalarmdan olan (Fridman) aşısı
nın memleketimizde tatbikatiyle 
meşgul olmaktadır. Fuat Sabit 
Bey şimdiye kadar yaptığ ı tatbikat 
neticesinden fevkalade iyi netice 
ler almıştır. En son defa olarak 
ismi bizce mahfuz olan bir Türk 
doktorunun biraderi olup Fatih 
tramvaylarında ikinci mevki bilet
çiliği yapan bir hasta üzerinde tec 
rübe yapmış, biletçi vazifesine de
vam etmekle beraber gene şifa 
asarı tahakkuk etmiştir. Bununla 
beraber doktorlar arasında Frid -
man aşısına muhalif bir cereyan 
vardır. Verem Mücadele Cemiye
ti de bu vaziyette bulunmaktadır. 
Onun için Fuat Sabit Bey ile arka
daşları Veremlilere Yardım Cemi
yeti namiyle bir cemiyet teşkil et
meğe karar vermişlerdir. 

PAR!S, 27 (A.A.) - Havas 

Bingaldeki tethişçilik hakkında lngiliz 
hükumeti neden izahat vermedi ? Fabrikamızda çıkarı~ 

lanan yeni sene mahsulii 

Veremlilere Yardım Cemiyeti -
n in maksadı Fridman aşısının şifa. 
kar kuvf·etin i memleketimizde 
neşretmek, bu vasıta ile verem 
mücadelesi yapmaktır. 

Şayanı dikakt olan nokta şu -
dur ki F ridman aşısr masraflı bir 
şey değildir. Eğer hükumet bu işi 
iltizam ederse nihayet on, on beş 
lira ile bir hastanın veremden kur
tulması mümkün olacaktır. Yeni 
hastalarda bir dıfa yapılacak aşı 
şifa için kafi ge!l.iği temin edil
mektedir. 

Bir muharririmiz Fuat Sabit 
Beyle görü~müştür. Fuat Sabit B. 
demiştir ki: 

- Bu a§I i le benim alakadar 
oluşum bizzat hasta olan efradı ai
lemden üç döıt kişiyi bu aşr ile kur 
tarmaklığım olmuştw-. Bu aşı bil
hassa l\Iacaristanda bfr küçiik şe
hir belediyesi tarafından halk üze 
rinde tecıiibe edilmiştir. Bu saye
de :Biinyanm hiç bir yerinde alm
ınıyan büyük neticeler alınmıştır. 
Bunun tahkiki de kolaydır. Yuna 
nistan gene bu aşıyı - en yüksek 
sıhhi makamları tarafından yapı
lan tccriibeler üzerie 1931 ~enesin
de faydasına kanaat getirdiği için 
- hastanelerine resmen kabul et 
miştir. Ayni usulü (1930) sene -
sinde Brezilya hükumeti fathik et
miştir. 1sviçrede bir de Fridman 
namına sanatoryom açmıştır. Bil -
tün Almanya da posta memurl arına 
ve ailelerine Fridman aşısmın tat
} ,iki usul tutulmuştur.,, 

Deniz yolları ücreti 
Deniz yolları ücretleri ve seyri • 

sefer tarifelerini tesbit edecek ko
misyonun bir Ağustosta toplanma· 
sı kararlaştırılmıştır. 

Komisyona riyaset edecek olan 
hava müsteşarı Sadullah Beyin pa· 
zartesi günü Ankaradan gelmesi 
beklenmektedir. 

Komisyona vapurcular namına, 
Yelkenci Za de Liitfü, deniz yolları 
idaresi namına işletme şefi Zekeri 
ya Beyler iştirak edeceklerdir. 

Halk musiki cemiyetinde 
içtima 

ajansı bildiriyor : - ı 

''Temps,, gazetesi iktısadi buh
ran hakkında bir yazı yazıyor. 
Dünya müşküllerinin gittikçe art -
tığım söyledikten sonra şunları 

ilave ediyor: 

LONDRA, 27 (A.A.) - Dün Lord lrvin, Hindiıtanda ve Ben 
keıme şekerler 29 teınP111 ~ 
den itibaren bin kilodan -'tıl 

"Dünyanın her tarafının kazıl· 
ması, yeni ıervet membalarının 

bulunması, diğer milletlerin yap • 
tıkları tekamüllere bize bunlara 
uymak için sarfedilen güçlükleri 
hatırlatıyor. 

Dün olduğu gibi bugün de iki 
yoldan birisini geçmek lazımdır: 
Ya teknik ve fen terakkisini kabul 
etmek, yahut tiddet ve fütuhata 
dönülmek istenmediği takdirde 
iktısat kanunlarından kurtulmak 
ümidile para ve ücretler üzerinde 
çılgıncasına muameleler yapmak 
-. ıretile himaye ve kolay zannedi
len tedbirler almak. lnıanlar hür· 
riyet ve terakki yolundan ayrıla
rak kendilerine daha az güç gö • 
rünen himayecilik ve sun'i muame
leler yoluna giriyorlar. Orada da 
ancak zaruret ve karıtıklıklarla 
karşılaşıyorlar.,, 

İşsizler azalıyor 
V AŞINGTON, 27 (A. A.) -

Amerika iş federasyonu geçen 
marttan beri itsizlerin ıayumın 

bir buçuk milyon azaldığını tah
min ediyor. 

Fakat bugün Amerikada on 
bir, on iki milyon kadar daha iısiz 
vardır. 

Büyük mağazaların endeks ra
kamı perakende fiat tahminen 

yüzde on bir azalmı§ olmasına 

rağmen 1932 ıeneıindeki yüzde 
69,a mukabil yüzde 68 dir. 

Yugoslavyanın yapmış 
olduğu mukaveleler 

BELGRAT, 27 (A. A.) - A
vala ajansından: Mecliıte kabul 

edilen beynelmilel muakveleler a· 
rasmda §Unlar vardır: 

Yugoılavya ile Franıa ara11n -
da iş ve yardım mukavelesi, Bel • 

çika - Lüksemburg gümrük itti -
hadma ticari borçları ödeme mu · 
kavelesini tamamlıyan mukavele, 

Yugoslavya ile Macariıtan tica • 
ret uzlatması, Yugoslavya ile Ma
caristan arasında Yugoılavya buğ-

dayının tercihi için mukavele, bir 
beynelmilel zirai İpotek kredisi 
şirketi tesisi mukavelesi, ltalya ı

le ticari münasebet mukavelesi. 

Bengale valiıini götüren trene ya- galede yapılan terakkileri anlat · 
pılan suikast Londra kamarasında tı, Bengale mınlakasımn henüz 
muhtelif müdahalelere ıebep ol- sıkı bir nezaret altında bulundu· 
muştur. rulmak lüzumunu kabul etmekle 

Lord Reading, Lord Lloyd'in beraber bu mıntakadaki tethi~i • 
Bengale'de hüküm süren tethişçi • liğin, bazılarının iddia ettikleri 
Iik hakkında hükUmetin bütün gibi, Hindistana yapılacak mahi -
hakikati bildirmiyeceğine dair yelle olmadığmı bildirdi. 
verdiği beyanatı ileri sürerek hü • Lord lrvinin beyanatı meclisi 
kfunetten bu nokta üzerinde efka- tatmin etti ve müzakere reye mü · 
rı teskin etınesini istedi ve şahsen racaat cd]lmeden kapandı. 
kabinenin faaliyetine itimadı ol-
duğunu ili.ve etti. 

İfadesini teyit eden Lord Lloyd-

Gangster'lere karşı 
SANFRANS1SCO, 27 (A.A.) 

in kısa bir müdahalesinden sonra, - Müttehit devletler reisleri kon· 

Lord lrvin hükumet namına cevap feransı, artan faaliyetine ve adam 

vererek, efkarı umumiyenin iyi kaçırılma vak'alarma bir nihayet 
haber alamadığını ve hükiJmetin vermek üzere milis kuvvetler 

hi.diıelerin ehemmiyetini azalttı - teşkil edilmesi için reisicümhura 
ğını iddia etmenin haksız olduğu· müracaata karar vermiş ve bir ko· 
nu söylemiştir. misyon teşekkül etmiştir. 

Bir tayyare kazası 

Beş yolcu ile Selanik 
üzerinde düştü 

Atinadan yazılıyor: Aero - eks
preuo şirketinin (Faler - Rodoı) 
hatına işliyen bir tayyaresinin or4 

tadan kaybolmaaı hadiıeainin tev 

lit ettiği heyecan dinmeden yeni 
bir haber alındı. Bet yolcu taşı • 
yan bil' İtalyan tayyaresi Selaniğe 
dütmii§tür. 

Alınan son malumata göre, tay
yarenin yolcuları hafif yaralanmış 

lardır. Tayyare fazlaca harap ol
muftur. 

Faşist gençlik teşkilatı 
Münih, 27 (A.A.) - İtalya fa

tiıt gençlik teşkilatı reiıi ve müs

teşar M. Riccinin riyasetinde Al 
manyada bir tatil seyahatine çık • 
mış olan 400 faşiıti başvekil Hitler 
kabul etmit ve ırkçılığın Almanya
da M. Mussolininin ltalyada yap
mış olduğu §eyleri yapmağa çalış· 
tığını söylemittir. 

Ba§vekil sözlerini bitirirken, ye 
ni Almanyanın ltalya ile sıkı bir 
dostl~k yapıiıak arzusunda olduğu 
nu bildirmiştir. 

Amerika deniz sanayii 
VAŞİNGTON, 27 (A. A.) -

Reiaicümhar deniz sanayii iş ka -
nununu imzalamı§tır. 

Italyanların seferi 

24 yerine 23 tayyare yol
da, biri tamirde 

SEN JAN DÖ TER NÖV, 27 

(A. A.) - Dün mahalli saatle öğ

leden biraz evvel jeneral Balbo -

nun 23 tayyaresi Sval Harbura in
miştir. 

24 üncü tan'.are inmif olduğu 

yerde tamiratla metguldür. t,ini 

bitirir bitirmez filoya iltihak ede
cekti r. 

Shoal - Harbour. Terre Neuve, 

27 (A.A.) - İtalyan filoıunun ha 

reketinin iki gün geri kalacağı ha 

berinin aksi olarak, filonun yarın 

sabah Atlas üzerinden lrlandaya 

doğru gideceği haber veriliyor. 

Shoal • Harbour (Terre Neuve) 

.27 (A.A.) - Prince Edvard ada

sında Victoria _ Harbourda maki

nesi bozularak kalmış olan 24 ün • 

cü tayyarenin kaptanı, filoya an -

cak iki gün s~nra iltihak edebilece 

ğini bildirmi,tir. Bu, filonun Av· 

rupaya hareketini iki gün geçikti • 
recektir. 

F ransanın ticari serbestisi 

mak üzere her istiyen~ ... ~ 
dır. Fiatlarımız eskı•1 

.. t•• yani !stanbulda Sirkecı 11 b' 
da veya depolarımızda •rı:pı 
kayıkta teslim çuvalda kr•ııt' 
şekerin kilosu 36, 75, sanc:I• 
şekerin kilosu 39,50 kuruıtut• 

Ancak en az beş vagon ~ 
birden alanlara vagon bat 
lira indirilir. 

İstanbul haricindeki yel 
yapılacak ıiparitler bedeJİll 
yirmiıi peş in ve üst tarafı ,) 

senedi mukabilinde ödenıll 
re derhal gönderilir. De 
bar en bütün masraflar "'e JIS . 

yet mü§teriye aittir. Gönd ..i 
··,te•· mal tirket tarafından ın~ ij 

hına sigorta ettirilir. Sı~,r 
delinin tamamını göndere~ ; 
sigorta ihtiyari olduğu gibJ 

beş vagon ıipariş ederek b 
tamamını peşin ödiyenlet . 

batına be§ lira tenzilattaJ1 
1 

de ederler. 

Adreı: 1ıtanbuda Ba~~, 
Dördüncü Vakıfhan No. 3U"J 

Telgraf adreıi: lıtanb111 ' 
Telefon No. 24470. _,/ 

• 
Sinopta yol işJefl1 yo 

SiNOP, 27 (A.A.) -
ri j çin bu ıene huıusi ~c:l ,I~ 
çeıine konulan 159 bin Jır 
sisat ile üç senelik pro 

tatbikına ba~lanmıttır. ~ 
den Boya.hada kadar 95 Jıı 

· et relik sahada e•a~lr taınır 
maktadır. 

Sinop - Ayancık -
bil 

- Taşköprü yolları da ~ 
düzeltilmi§tir. Bu sene 17" 
Gerze - Samsun - BoY' 

zirköprü yollarının da 1 
d .. lt' I · · · .. ' tle iler uze ı meıı ışı sur a 

tedri. I' 
Kaçak barut yap11', 
MUGLA, 27 (A.AJ I~ 

yapmak suretile kaçakÇ'ı~r'~ 
Çallı Çakır Kazım "'e .

11
de 

Muğla ihtisas mahkeJJ1e~~--Jll 
pılan duruşmalarında G• t''j 
tı ay, lbrahimin iki aY "'~ ,d· 
bir sene müddetle haP'Üıt" 
lerine ve bu cezaları çe1't .~' 
ra altı ay da KütahyaYa 
rine karar verilmiştir· ~11' 

Tütün J<acakçıhğr jle :, r.f 
d H. 111et '' 

Almanya polisi tayyare 
almak istiyor 

Londra, 27 (A.A.) - M. Eden, 
Av~m Kamaraıında, 15 temmuz -
da Alman hava nazırının Berlin 
İngiliz hava ataşesine müracaat 
ederek Almanyamn İngiltereden 
50 polis tayyaresi satın almak ni· 

yetinde olduğunu bildirdiğini teyit 
ettikten sonra demi§tir ki: 

Bu kanuna göre, hükumet işle
ri için hiftada azami 32 saat, di • 
ğer işler için 40 saat kabul edil -
miştir. 

Ücretler, şimalde saatte 45 cent 
cenupta 35 çent olarak tayin edil
miştir. 

PARIS, 27 (A.A.) - Havas a
jansı bildiriyor: Ticari mukavele -

ler müdürlüğüne yeni tayin olu· 

nan M. Bonneton Crapome "l'in -

transigeant,, gazeteıine verdiği 

bir beyanatta, kendinden evvelki
ler tarafından takip edilen Fran

sanın ticari aiyaıetinde hiç bir de

ğişiklik olmıyacağını ıöylemiş ve 
dem ittir ki: 

:mir Mustafa ıın 
1
;,,e 

fanın da birer sene h~~J1 
tışar ay Kayseriye ·~ tit· 
melerine karar verilf1"Jf 

Amerikada istihsal ve 
istihlak arasındaki 

boşluk 

"Bugün hemen bütün devletler· 
le olan tarife münasebetlerimiz • 
de serbestimizi elde etmiş bulunu-

yoruz. Fakat ancak ıene sonuna 
doğru ekdiğimizi biçeceğiz.,, 

. --
Askerlik 

.. J'k , .. ~ 
Usküdar asker ı 

3
z9 c-~ 

Hlk Musiki Cemiyetinden: ida
re heyetimiz umumi heyetin f ev -
kalade olarak toplanmasına karar 
vermiş olduğundan cemiyette ka 
yıllı bilumum azanın 28.7.933 cu
ma günü saat 11 de Şehzadebaşın
da Letafet apartımanında C. H. F. 
salonuna teşrifleri. 

- Berlin maslahatgüzarımız, 
dün Alman hükumetine, İngiltere 

nin Paris hava muahedeıinin ya -
sak ettiği hava malzemesi almak 
hususunda yardım edemiyeceğini 

bildirmiştir. 

VAŞlNGTON, 27 (A. A.) - '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~ 
nihayetinde fabrika mahıulleri Reisicümhurun doldurmak üzere 

çalııtığı istihsal ile istihlak ara -
11ndaki bo§luk, Rezerv federal o -
fisinin raporunda açıkça ıösteril -
mektedir. 

Bu rapora göre geçen haziran 

1923,24,25 senelerindeki ayni aya 

nazaran yüzde 89, toptan fiat 

yüzde 69 sanayi işçileri yüzde 65 
ve bütün ücretler yalnız yüzde 46 
ni5petindedir. 

Devam etmekte olan ,,- S .~ 
efradın ıon yoklaın••1 

t ,,rı 
tos 933 akşamı nih•Ye -~ 
ğinden Jimdiye kadar ğ.ıı"I,., 
etmiyen gerek bu do ..,,111-
gerekse bunlarla ınu• 

11 
.1' 

olan diğer doğuınlular~iiY...ı 
uğramamaları için ~u de ~ 
f mda askeı·:ik tube•1

" ~ 
1 •• e J 

kil askerlik mec " 111 ·ti" 
eylemeleri ıon olaral< 1 
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ı~ ......................................... -......... -·--··-.. ·-.. ·---·ı 
~ Sıhhi Bilgiler i Hamallar Gene 24 temmuz 

(Ba ştarafı üçüncii sayıfada) Demek ki kurulan yeni hüku • 
y ;;--·••OoGii'~j~';i;d;HOOOHOOOO 

Çocuklarıİııza nasıl 
Yükleri çekiştir
mekle kavgaya 

başladılar 

metin mes'ul adamları da bu ilmi 
Osmanlı İmparatorluğundan bir te:zin müdafaacısıdırlar. Tari· 
ihtilalle ayrılmıştır. demek, h in seyri bunu gösterdiği gibi ce· 

bakmalısınız ? Evelki gün Üsküdarda Toptaşı 
cadesindeki yanık han önünde bir 
hamal kavgası olmuştur. 

ile Çanakkale arasında münasebet miyetin şuuru da bunu böyle ka • 
aramak orta zaman devleti ile bul ediyor. Türkiye cümhuriyeti 
milleti biribirinden ayıramamak l 

Sut Yazan: Dr. Ali ŞUkrU 
..._ Çocuklar d · k 

ile Osmanlı imparator uğu arasın· 
aradaki farkları tanımamak de k d ı· daki fark bir nevi far ı ır. mpa • 

~11tip l ın a. fazlaca vefiya· ı masına ve gebe olmıyan ıne ten 
İaL_ o an h ! . .. . 

mektir. ratorlukla millet arasındaki deiit· 
Bugün Türkiyede devlet = mil· me farkıdır. imparatorluklar par· -.-.ldir B ~ta.Irklardan birisi olmasına dıkkat olunmalı sut şıte· 

leri en : u ısha.lin öldürücü şe leri gramı gösterir tekilde olmalı 
Mesele yük taşımak yüzünden 

olmuştur. Handan araba iskelesine 

inecek malları götürmek üzere bir 
hamal lazım olmuş ve hamal Hü -

seyini çağırmışlar, bu da gelmekte 
biraz geciktiğinden bir ikinci ha • 

mal çağırmıya lüzum hasıl olmuş· 
tur. Halbuki geciken hamal Hüse· 

ıettir. Fakat Osmanlı imparatorlu- · it d calanmca ekserıya onun a ın an 
llt ııyade Ya l d ·· · t" v • 'kt , · S1ca.kl z ay arın a go· ve doktorun tavsıye et ıgı mı ar· 

ğunda rlevlet b_aşkaydı, mi~let baş- ~illet teşekkülleri çıkar. 
ka. ?smanlı ı~paratorlugu son Kızmaya, hiddetlenmiye, tepin· ı>ette faıl a.r arttıkça ishal de o dan hiç bir ıuretle fazla verilme -

1
' lyla.r İa.latır, en fazla görül· meli, süt şişeleri sodalı su veya bo 

ll.i ıdrr 1 hetrıınuz Ağustos Eylul rakılı su veya sabunlu su ile iyice 
. ' al' . teçirdi'" _ın vahameti çocu - yıkandıktan sonra kaynar su ile 

lr. ~tıet~ı ~~~alin def asına gö- haşlanmalı hatta kaynatmak daha 
~t)'a İ a. ırınci ishali Hazi • iyidir. Hiç bir zaman çocuk süt iç

- ··.-· l'e t'lnınuzda geçirmiş ise tikten sonra tite süt bulatığı ile hı 
' bu ~ahEylulde ikinci ishali rakılmamah derhal yıkanmalı, şişe 

· ıa a.li k 'dd ı· 1 Yt ,. f' ço şı et ı o ur emzikleri her def asında sodalı ve· 
t 1Yat b·· l h · •öruı .. oy e is aller ara ya borakslı su ile içi dışına çevrı -

'' k ur. Çocuk hem ishal ya lip yıkanmalı ve kapalı bir kap 
· u._r Bu k k · h l l 1 ~ ka.d · usma ve ıs a derununda titcler ve emzik er mu· 
1--.,l ~.~ fazla olur ki adeta hafaza olunmalı kat'iyyen ıinek • 
fı ıiylhl ozleri çukurlanır ve lerle temas etmemeli. 

"'°"' .. anır, dudakları, tırnak Hiç bir zaman tite emziğini ya-
tii •lr ka 

rı i..e..: '. rnı çukurlaıır iki lancı emzik gibi kullandırmamalı. a· 'l' • ••ınd 
~1~tr, e torrıbul çocuk so· Hiç bir zaman .. il~ç. konan boy~n 
h··''hale lu ıiıelere çcuk autu komamalı çun 
llııYtıi~Oep nedir? Çocukla· kü bunlar iyi temizlenmezler. 
kudreti e harareti tanzim et· Aldığınız inek sütünün ne oldu-

\ıt}lrıııın "2 olduğundan bütün ğunu anlamak için ahırının temiz 

tltiii lt\.?1ukavemeti sıcak de ve hükumet tarafından kontrol e • 
. k h'-la.IUddetçe noksandır.Ve dilmiş ve ineklerin hastalıktan sa· 
l&htlj,.. ~nırlar. Bir çok sebep lim olduğu anlaşılmış olmalı. 
~ '"Ucı J 
tıll te,· . P 0 ur. Mesela çocuk Sütçüden alınan sütü evde hiç 
~ ırıle f l 

.. . •ık 
1 
k az a harareti oldu bekletmeden derhal 15 dakika kay 

~ek . 1 
lhleme ister veya sü natarak pişirilmeli ve kapağını 

"· . ııter "' h . b k k "tır~ f ... nne mer ametın kapatıp ya uz üstüne oyara ve 
"'llit ·1 hazla. gıda almaktan ya sık sık değitlirmek suretile ku-
~ 1 al b 
tlıll i b aılar. Veya sıcak yu ıuyuna koyarak veya musluğa 
' L la l 
lqtika na teıir ederek ah • koyup daima musluk akmak !arti-
~ h Ilı (kan hücumunu) mu le bu ıuretle soğukta muhafaza et
~. Unda . 
~il n ıshal olur veyahut meli . Hiç bir zaman sütü pişti ği 

nan süt altı şiıeye taksim olunup 

0sıJ,l' t\Rıdanın derunundaki kaptan diğer bir kaba koyarak mu 
dl)ı ." '•sür ettiğinden böy haf aza etmemeli ayni piştiği kap -
~ )ıyen 1 
lla\ı}.. Çocuklarda da is - ta sakla.malı, en iyisi sütçüden a ı· 

... aeı· 

yin de sonradan çağrılan hamal 
Abdurrahman ile ayni zamanda 

hana gelerek her ikisi de yükü 
kendi götürmek istemiştir. Bunlar 

malı ben götüreceğim sen götüre· 
ceksin diye yükleri çekiştirmekle 
işe girişmişlerdir. 

Hüseyin sırtındaki semerı 

kaldırdığı gibi Abdurrahmanın 
başına indirmek istemiştir. Fakat 

açık göz davranan Abdurrahman 
bir kenara atılarak gülle gibi inen 
semerin başına gelmesinden kur -
tulmuş ve derhal hamal Hüseyinin 
üzerine atılarak yumruklamıya 

hatlamııtır. 

Hasmından zaten böyle bir hü -
cum bekliyen Hüseyin de bu şid -

detli hücum kartısında hiç af alla -
madan Abdurrahmana mukabele -

ye girişmiştir. Yumruklarla birbir
lerinin hakkından gelemiyeceğini 

anlıyan iki hamal bu sefer tırnak 
tırnağa, tekme tekmeye dalaşmış
lar birbirlerinin suratlarını .kana • 

tarak üstünü başını yırtarak dövü· 
şiirken hancılardan birisi polise 

meydan muharebesine dönen kav· 
gayı haber verdiiinden iki kavga· 
cı hamal yakalanarak haklarında 

takibata batlanmıttır. 

~•İri\ ~' Veya herhangi bir 
~il ~ .'. Uıule gelen ishal 11· 
tıd •ırıle 

§İşeler derununda pitirilmeli bu suretle serbest bulundurmalı. 
ve 0 suretle de soğukta sak· Odayı serin tutmak için pence -

lamalı. Bu hususta yapıl • renin önüne ve camlarına sık sık 
mıt süt soğutma dolapları veya soğuk su dökmeli öğle üstü güne • 
buz dolapları şayanı tavsiyedir. şin odaya nüfuzuna mani olmak i-

h·'~i l'lik Çocukların barsak 
'Yet t r~Pların teke11ürüne 

'-t' trdı '" · 11> al ıınden ıu hal isha-
trıel\ ur, \reya. İnek "t" ·ı 
k çOcukı su u ı e 
~ hc,zd a~da. ııcak, sütleri 

?t•fenen Utundan böyle ıüt 
'•haı D" •• Çocuklarda daha 

t b .. oruı ·· \l ur, 
•:ı: "ahiın h 

1 koru aıtalrktan çocuk-
':ı: .. l lrıak için b"t·· · .. y. u un anne · 
ı,fıt ... tında h 

litre 'k usule gelecek o. 
attı tedabir almalı · 

e.rnnı 

Çok ııcak günlerde öğle üzeri çin perdeleri kapatılmalı. 
bir defa meme veya süt alıyorsa Güneş banyosu yapacağım diye 
meme veya süt yerine çok açık ve öğle sıcağında sokağa çıkarmama 
az tekerli çay vermeli bu suretle lı hastalanır. Güneş banyosu için 
hararetini teskin etmeli katiyen sabah saat 9 - 1 O en iyi zaman -
fazla süt vermekten çekinmelidir. dır. Bu zamandaki güneş hem ço • 

Eğer ishal başlamış ise derhal cuğa zarar vermez hem de güneşin 
meme veya sütü kesmeli ve yerine oltra viyole hassası daha kuvvetli· 
meme saatlerinde çay vermeli ve dir. Çünkü az bulut tabakaların • 
bu çayı 12 - 24 saatten fazla ver· dan geçer. 

demıne kadar mıllet=:devlet sırrı- k " f t · ene lüzum var? 
Os- 1 meye, u re ~'! . .. .. · . 

na eremedi. Çanakalede biz Dünya tarıhının buyuk hamles1, 
manlı devletinin satvetini, kahra • daima oluştan oluşa giden hayatın 
manhgv mı değil, Türk vatanının · O 1 zarureti bizı orta zaman sman ı 
müdafaa hamlesini gördük, Ça • hayatından alıyor. 
nakkalede ölenler imparator için Bir tekamül, bir ilerleme mer • 
değil, Türklük için öldüler. lmpa· halesi olan milletin hayatına gö • 
rator için ölenleri sevmiyoruz. türüyor. Tabiatın bu büyük atlayr• 
Lanetle karşılıyoruz. lnzıbat kuv • şının ifadesi de 24 temmuzdur. 
vetleri saflarında bizimle döğüşe Sadri Etem 
döğüşe can verenler Trük milleti 

için değil imparatorun şahsı için 
öldüler. Bir Ferit paşa, bir Azna· 

Polis Haberleri 
········································ 

vurun kimin yolunda can verdikle- Eski bir yankesici 
rini hep biliriz. Türk milletiyle, 
Osmanlı ve yahut herhangi bir 
imparatorluğu karşılaştırmamak 
lazımdır. Mesela Malazgirt har -
bini her zaman hürmetle, ıerefle, 

Antika altın satarken 
yakayı ele verdi 

Pangaltıda Bilezikçi sokağın• 
minnetle hatırlarız. Bilmem 1071 d 105 l d t A a numara ı ev e o uran • 
senesi 26 ağustosunda kazanılan 1 l Ef d" d" · d k · . . . . . posto en ı un evın en çı ar • 
bu harbın netıcelerını ve harbı ya- k . . · Oh ld en yanına ısmınm annes o u-
pan kahramanlarını hatırlar mısı- v .. 

1
• b' d 

? M 1 · h b . . k gunu soy ıyen ır a am yanaşmıf, 
nız. a azgırt mu are esının a- b' d b" ı· -· b' d 

•• A • • • ce ın en ır ıra çeyregı ve ır e 
zanılması Turk alemı ıçın lstan • ' d' k k .. . . rnecı ıye çı arara : 
bulun zaptından daha muhımdır. 
H t l ·· k '. O - Ben bunları toprak altından a ır ıyamazsrnız, çun u sman • 

.. . . çıkardım. Beş yüz tane daha var. 
lı muverrıhlen bundan bahsetmez· K ti · · b .l · t t . ıyme erını ı mıyorum. s ene • 
ler, ve bu muharebenın kahra • . 'k' t . . · t 

nız şu ı ı anesını sıze sa ayım, 
manları Osmanlı değildir. Ve Os • .. t k'l . d t ' · · ' D . _ . . o e ı erı e sonra ge ırırım. e-
manlı ımparatorlugu ıle de hıç a- . . A t 1 Ef d' d ı d 

4 •• • • mıştır. pos o en ı o an ı· 
lakalı olamazlar. Fakat Turktur • l k . t d'" ' · f k t · .. ve 

rı ma. ıs en ıgmı ar e mı,. 
ler. Timurun orta Asyadan, Akde- hemen polise haber vermittir. 
niz kıyılarına, Akdeniz kıyıların • 
dan Hindiatana kadar uzıyan ha -
tıralarını isterseniz, Osmanlı de -
ğildi. Osmanlı paditahını mağlup 

etti diye eskiler gibi inkar ede -

Ohannes adını veren 1erseri ya• 
kalanınca, bunun mefhur sabıka • 
lılardan Budan oğlu Y ako olduğu 
anlaşılmıt ve yakalanmıttır. 

lim. Yurdun dehasını temsil eden Zarfçılıkla dolandınrken 
Timuru her yerde, her zaman teb
cil edeceğiz ve ediyoruz. 

Ali Şirnevai Osmanlı 
Fakat Türk dünyasının 

hatırladığı bir insandır. 

değildi. 

şerefle 

Çanakkale şehitlerini de tıpkı 
bunlar gibi sayıyoruz . Neden Tür
ke şeref vermek için mutlaka 
onun batına kıpkırmızı bir Osman 
lı fesi geçirelim .. Galiba', henüz içi. 
miz de de Osmanlmz Türke ahta· 

mıyanlar var. : 
; 

Galatada Robin otelinde otu· 
ran Çekoslavak teheasından Mi • 
hal oğlu T omayi sabıkalılardan 
Miton haraççılık suretile dolan· 
dırmak isterken yakalanmıttır. 

Düşerek ölen kadın 
Tophanede Hurma ıokağında 

15 numaralı evde oturan 37 yatın· 
da Madam Mina evinin pencere
sinden sokağa bakarken dütmÜf, 
Beyoğlu hastanesine kaldırılmıttı. 
Batından ağır surette yaralanan 
kadın dün hastanede ölmüştür. )l~ a)'} la mecbur kalma -

~t"l'1~ a~ında kat'iyYen inek 
elı r-u" k" . lrt 3' n u ınek ·· t·· 

eı.ı· su u 
~iılıa ıı olsa ne kadar dik

\re te · 
Ql>ı\lı ınız saklansa ge-

memeli ve derhal hekim haberdar Çocuk odasında kat'iyyen sinek 
edilerek mütebaki gıdası için onun bulunmamalı bunun için çocuğun 
tavsiy~sine göre hareket etmeli - karyolasına veya sepetine ince bir 
dir. cibinlik koymalı. Eğer evde çocuk 

Türkiye cümhuriyeti Osmanlı 
imparatorluğundan bünye itibarile 
de tamamen ayrı vasıflar gösterir. 
Sosyolojik bir tahlil bunu mey· 
dana koyar. Türkiye cümhuriyeti 
siyasi kurum itibariyle de Osman
lı imparatorluğunun borçlarından 
başka hiçbir şeye varis değildir. 

§ Galatada sarhoş olarak dolatb· 
ğı görülen Şevket yakalanmıt ve 
üzeri aranırken bir bıçak bulun • 
muştur. 

olaın 
\ltıd az.. 

' a b l tıl\ t ... . . u unan mikroplar 
-ırıJe d h 

~ ç~\li er al tekessür 
)lli q Un harıaklarını bo • 

.. t(i tlla.nda. İnek sütünde 
"'~d c:udu . 
) lfaa nu rrııkroplara kar 

~ltt\lr ettirecek haasa-

Çocuklarda yazın sıcağın tesiri • odasını serin bulundurmak müm • 
le fazla hararet olduğundan sık 1 kün değilse sık sık bahçeye gölge
aık meme ister ve bu arzusunu da ye çıkarmalı orada uyusun. Yaz ay 
huysuzluklar yaparak ağlıyarak larmda lıiakal günde bir defa ço · 
gösterir işte bu zamanlarda fazla cuk 35 derecelik ılık su ile banyo 
meme veya süt vererek barsakla - yapılmalı. 
rını bozmaktan çekinmeli bunun Çocukların temizliğine gıdasına . 
yerine ara sıra çok açık ve az şe • ve taze hava aldırılmasına çok dik 
kerli mümkün ise şekersiz çay ve· kat edilmelidir. Burada bir de yan 
ya kaynamış su vererek harareti lış telakinin düzeltilmesini isterim. 
teskin olunmalı. yaz aylarında dişleri gecikmiş ve 

Netekim, bu mesele daha ikin
ci Büyük Millet Meclisi içtimala -
rında konuşulmuş, Türk tarih en • 
cümeni reisi ve ilmi bir otorite o

lan İstanbul meb'usu Yusuf Akço -

§ Tepebaşmda Evliya mahallesin· 
de 14 numaralı apartımanın kapı· 
cısı Nişan polise müracaatla yatak 
odasındaki komodinin gözünden 
iki altın yüzüğünün atırıldığını id· 
dia etmiş ve yapılan tahkikat neti
cesinde bir hamal tarafından ça• 
lındığı anlaşılmıştır. l\l~ k Anın için her an-

~h.. endi " t " .. · 
'~ •iit ·· ıu unu emzır -

~ileri u eınen çocuklarda 
~ ~t 0 

kadar tehlikeli de • 
~ ~eın · i"l'li eyı mutlaka sa-
"tt .. ı.tesela b · . 

il! tı.. etıncı ayma 
"'"- ~ •aatt b' ~....._""-'e._ h e ır altıncı ayın 
ı..~l er d" ~. · i f 0 rt saatte bir me 
'~ • azı '" l ~ a. ag arsa arada a· 

lr. ::ık "e az tekerli çay 
• ~, .. d f 
"~ e asında bir tek 

ı.. -· 111eı · 
~~ ı. 
' •Ut" · 

'i u ıle beslerrıek mec it ... .. 
Ulun çok temiz ol-

Sıcak aylarda çocukları pamuk ya diş zamanı gelmiş çocukların 
lu ile sarmamalı elleri ayakları dişleri çıkar, anneler bunu görünce 
serbest bulunmalı kut tüyü yatak _ yaz sıcaklarından husule gelen is· 
lar ve yorganlar ve mutambalar hali düşünür tedavi edilirse iyi de 
kullanılmamalı çünkü bunlar da • ğildir diye tedavisini geciktirir son 
ha ziyade sıcak tutar ve çocuk has- ra da acı neticelerle karşılanır. yaz 
talanır. Bu sebepten yatağın üıtü· i 8hal!eri behemehal tedavi edilme· 

ne mutamba koymalı onun üıtüne lidir. 
bir çartaf koymalı ve çocuğu bir lşte bu söylediğim şekilde hare· 
zıbın bir gömlek ile yatağa koyma ket edilirse yaz ayları çocukları • 
1ı ve üstüne ince bir örtü örterek .mıza zarar vennemit olur. 

ra beyefendi millet vekili sıfatiyle § Dün gece Zeytinburnu cadeıin· 
Türkiye cümhuriyetinin Osmanlı de fazlaca sarhoş olarak yattığı gö 
imparatorhığundan tamamen ayrı rülen ve Şehremininde oturduğu 
bir kuruluş olduğunu ve onunla anlaşılan Muzaffer isminde biri 
hiç bir münasebeti olmadığını söy- yakalanarak hakkında muameleye 
lemi!, o zaman mecliste hükumet hatlanmıttır. 
namına cevap veren gene değerli § Fenerde Kireçhane sokağında 9 
bir fikir adamı olan dahiliye ve - No. lı evde oturan Ali, dün gece 
kili Şükrü Kaya bey bu iddiayı Balat çartısında gezerken vaziye • 

tekrarla hükume~in d~ bu fikir~~ I tinden f Üphe edil~iş, .. ü~eri aranın 
olduğunu söylemıf. Mıllet Meclısı ca tabanca tatıdıgı gorulerek ya • 
bu fikri alkıtlarla kartılamıttır. kalanmış ve tabancası müsadere e-

Zabıtlar meydandadır. dilmittir. 
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Konferansın kapanması 1Reşit Galip Beyi, çocukla 
A!::~:"::r:~h:::i:::m:ü:::w~e~:~;tı Sporculuğu kurtarmıştı 

edilen sistemdir; diyorlar 

Londra, 27 (A.A.) - Konf.eran ı memleke~lerin ge.li~ kaynaklarına 
sm kapanış celsesinde Rayıştag zarar getırmemelıdır. 

<B:ı.t taralı ı inci aayıfadaJ 1 mişti. Beş çocuğun beşi de bu su- içersine dalmış, dibe 
bu sayede kurtarmııtır.. retle sudan çıkmışlardı, kimisi miş, üçüncü defa çı 

Kazanın vuku bulduğu yer Fe - Reşit Galip Beyin koluna, kimisi I den su içersine inmeğe , 
ner kulesinin İstanbul cihetine omuzlarına sıkı sıkı yapışmışlar- ı bir vaziyetle idi. Eğer b 
tesadüf eden açıklarında bir nok- dı. daha geç kalınmış olsa . 

umumi müdürü M. Şaht gösterdi- "insanlık aleminin istihsal faa
ği misafirperverlikten dolayı ln - liyetini şimdiye kadar muhtelif 
giltereye teşekkür ettikten sonra teşebbüslere yatırılmış sermayenin 
konferans programına dahil mese- bir kısmının mahvolması bahane
lelerden herhangi birinin bir anlaş Aine de olsa, göstermekte de
ma suretile neticelenmiş olmama - vam etmesini mi, icap ettiğini ya-

tadır. Bu nokta F enerbahçe ile Yalnız altıncı kız suda kalmış- nın ölümü muhakkak id~ 
Belvü otelinin arasmdaki koyun tı. O suya dalıp çıkıyordu. Fakat mı kurtaran kayıkçı E 

onu eli ile tutup alamıyordu. Çün· dan çıkarır çıkarmaz k d 
kü altıncı kız ile kendisi arasında kendini bilmez bir hal e 

sından dolayı teessür ve teessüf hut içtimai buhranın bizi umumi 
duyduğunu söylemiştir. }Jir karışıklık uçurumuna sürükle-

M. Şaht sözüne şu suretle de- mesini - kollarımızı bağlayıp du-
vam etmiştir: rarak - beklememiz mi? Lazım 

"Komitelerin karar suretleri geldiğini düşünüp soruşturmak 
1920 de toplanan Brüksel konfe- mecburiyetinde bulunuyoruz. 
randan sonra beynelmilel her top- "Bazı memleketlerin geride kal 

Kazanın olduj'q yerin krokl•i ı 
Siyah çizgi kayıt• bindikleri, nok• 
talı çizgi kurtulduktan 90ıara l'l>

tilrüldüklerl yeri s6.terir. 

iki metre kadf\r mesafe vardı. 
Re§İt Galip Bey elinde bir bas· 

ton gibi bir vasıta olsa uzatarak 
onu da kendine çekebileceğini , bu 
suretle kazazede kızların altıncısı· 
nı da kurtarabileceğini düşündü 

Bu sırada kayığın yeke.sini (yani 
dümenini tutan uzun tahta parça -
sını) çıkarmak, bunu kullanmak 

mı görmü~. baş aşağıya 

ağzından epice su çıkııı•f 
Nasıl kurtarııd• 

Resit Galip Bey ile ue 
ğun iı~dadına ilk .defu >e 
İtalyalı Pctrodur. Heşit ?ıııı 
denizden nası l ç ı karııdıg 
haı ririmizc şu sw·ctlc lantıda eşleri görülmemiş umumi mış hayat seviyesini bunlardan.da ! 

mütalealar tavsiyelerden başka bir ha ziyade ileri gitmiş memleketler 
§eyi havi"*değildir. deki maisel seviyesine yaklaştır· içinde değil, daha açıklarındadır 

ki yukarıda bir kroki teklinde 
mevkii işaret ediLmiıtir. 

tır: 
hatırına gelmişti. ~ 

- Beni gelip kur:5r 
"Konferansın uğradığı bu aki- mak suretiyle çalışma kuvvetleri

betin mesuliyetini herhangi bir mizi yeniden işletmek vazifesi de 
kimseye yükletmek yanlı! bir ha _ beynelmilel iktısat siyasetine te
reket olamaz bu neticeden ancak rctlüp eden gayeler arasında yer 

takip edilen sistem mesul tutulabi- bulmalıdır. 

Kayık ta elden gidince man artık kendimi tul 

1. "Alman hükumeti de ileride 

Kazanın vuku bulduğu saat 
tam öğle zamanı idi. Herkes ye

mek yemek için kenara, gölgeye 
çekilmitli. Denizde kimseler gö

rünmüyordu. Onun için Reşit Ga
lip Beyin _yelkenli kayığı alabura 

olduğu vakit etraftan kimse bunun 
farkına bile varmamıştı. Esasen 
kaza mahalli sahilden epice açık· 
ta olduğundan görülmesi kolay da 
değildi. 

Bunun için elini uzatıp ta uğ · ı bir halde bulunuyorduıllİ 
raşmağa başlayınca kayığın kıçı sağ kolumu, sonra sol k0 

suya batmış, bu suretle kendilerine ! tiiderjni, ve beni bir k• 
islinatgah hizmetini gören kayık ne almak istediklerini 

ır. 

beynelmilel mesai iştirakine hazır 
elinden kurtularak kendisinden Alamadılar. 

"lktısadi bünyeleri biribirinden 
eaaslı surete farklı olan altmıt dört 
devletin vaziyetlerini ayni zaman 
da bir takım vaziyetler ve karar 
suretleriyle tayine imkan olmadığı 
ortaya bütün bütüne çıkmı!lır. 
Bazı milletlerin milli paralarında
ki istikrarından bile bile vazgeç -
melerinden sonra kambiyoların is
tikrar ettirilmesi meselesi üzerinde 
bile anlatmıya imkan bulunamadı. 
Böyle bir siyaset beynelmilel eşya 
mübadelesinin iyiliği ve selime -
ti namına tee11üfle kartılanabilir. 

Bununla beraber hakimiyet hakkı
na ma il< herhangi bir devletin 
milli iktısadiyatını korumak için 
lüzumlu gördüğü tedbirleri al -
mak hakkına sahip. olduğunu ta
rumamağa da imkan yoktur. 

"Muhtelif milletler kendi mem
leketleri dahilinde iktısadf muva
zeneye kavuımadıkça yeni bir dün 
ya iktııat ıkonferansının muvaff a -
kıyetle neticelenmesi mümkün ola
maz. Milletler biribirine güvenip 
bel bağlamaktan vaçgeçmedikçe 
ve hunlardan her biri iktıaadi buh 
ranm hakkından gelmek için güçü 
yettiği kadar çalıtıp çabalamadık
ça beynelmilel mesai iltifakı fiil 
sahasına çıkmıt bir hakikat halini 
alamaz. 

bir halde bulunacaktır. Alman 
hükumetinin gayesi değişmiyecek
tir. Bu gaye şudur: 

"Daha iyi bir istikbale doğru 

yeni bir ilerleyİ!i mümkün kılabil
mek için "harpten sonra baş gös -
teren mali ve iktısadi bozukluk ve 
fenalıkları dünyanın her nokta -
~undan uzaklaştırmak.,, 

Kayık ters gelir gelmez tabii 
Reşit Galip Bey ile içindeki altı 

genç kız ve çocuk hep~i denize dö-
Ümitler söndü! külmütlerdi. Retit Galip Beyin 

Londra, 27 (A.A.) - M. Ruz- ilk işi bir eli ile kayığın bir tarafı· 
velt tarafından M. Mac Donalda nı yakalamak, buraya tutunarak 
gönderilen, İngiliz batvekili için denizde bir istinat noktası vücuda 
bile ani ve ta.tırtıcı bir hadise teş- getirmek, diğer eli ile de denize 
kil eden telgraf daha evelce beya· dökülen çocuklarını toplamak ol
natta bulunan bazı hatiplerin söz d u. 
!erinden daha soğuk bir şekilde ' 
kar!ılanmııtır. Çünkü herkes M. 
Ruzveltin mesela konferansın pek 
yakında mesaisine yeniden ba!lı· 

yacağına dair teminat vermek kabi 
linden heyecan uyandırıcı bir söz 
yazını§ olmasını bekliyordu. Fa
kat bu telgrafın içindekiler anlaşıl 
dıktan sonra bu ümitler de sön • 
müıtür. 

M. Rozvelt'in l\t Macdo
nald'a gönderdiği 

~telgraf 

Londra, 27 ( A.A.) - Konfe-

Evvela en kU~Uk .. 

"lktıaadi vaziyeti beynelmilel ransın bu sabahki celsesi, murah
krediler yardımı ile muvakkat bir hasları öğle yemeğini yemeleri için 
müddet için hafifletmek gibi za- tatil edilmeden evci M. Cordell 

Reşit Galip Bey iptida deniz 
içinde ayağına bir cisim deydiğini 
hiss::!lmişti. Bu cismin çocuklar· 

dan biri olduğunu anladı. Derhal 
elini suya daldırdı.. Hakikaten bu 
en küçük kızı İsmet Hanım idi. 
Reşit Galip Beyin elini suya dal

dırınca çocuğun saçları parmakla
rına dolanmııtı. Derhal çekti. Ço
cuğun batı meydana çıkmıştı. Bu

nu sırtına doğru attı. Küçük ismet 
can acısı ile babasının boğazına 
sım sıkı yapışmıftı, bundan sonra 
Retit Galip Bey kızların hepsini 
birer birer sudan tek eli ile çıkar
mış, hepsini de sırtına doğru çek-

rarlı bir usul yerine bundan sonra Hull Ame:·i:;l.An reisicümhuru M. tıımmrıunmnmtttHIQIUfflltlUH•HHttlllllHHHttlrttllll"llHllUIHtllnllllltlllllftUUlmmnn 

her devletin iktısadi istikrarı ken- Ruzveltin M. Mac Donalda gön- niyet ve hüsnü niyetle derpif ede
di kuvvetiyle tesis etmek arzusunu derdiği bir telgrafı İngiliz başve - ceklerine de inanıyoruz. Bu yol-
ve azmi sahip olmalıdır. kiline tevdi etmiıtir. da bir fikir teatisi gelecek zaman-

Bu yolda sarfedilecek gayretler M. Ruzvelt bu telg:-af ında M. larda gittikçe daha kuvvetli suret-
en iyi teminat mahiyetini haizdir. Mac Donaldın konferans reisi sı - le hissedilebilecek ilerilemeleri 
Beynelmilel .kredileri açanların, fatiyle gösterdiği gayret, sebat ve mümkün kılacaktır. l§te bunun 
bundan memnun kalması lazım ge sabırdan dolayı duyduğu hayran- içindir ki konferansa akim kalmıt 
Jir. lığı ve samimi hürmeti bildirdikten nazariyle bakmıyorum. 

"Bu celsede söz alan murahhas- sonra diyor ki: "Bilhassa sizin göstermekte ol-
ların hepsi borçların ancak eşya "Yer yüzündeki milletler kendi- duğunuz dirayet, maharet ve se
ihracatı ve say ve amele müteal - lerini karşılıklı surette alakadar bat sayesinde daha büyük ve daha 
lik mükellefiyetler vasıtasiyle öde eden meseleleri hiç bir kin ve ga - ehemmiyetli meselelerin tahlil 

uzaklaşmıştı. 

İtte felaketin en acıklı saf hası 
burada başlamış oluyordu. Zira 

Reşit Galip Beyin kollarını, omuz 
larını, başını sım sıkı tutmuş olan 
beş kız çocuğu ne kollarını, ne de 

başını oynatmağa imkan bırak

mıyordu. Yalnız ayaklarını su i· 
çinde teperek müvazenesini mu· 

hafaza etmeğe çalışmaktan başka 
çare kalmıyordu. 

Fakat bu çare kafi gelmiyordu. 
Kayık elinden kurtulduktan sonra 

artık beş çocuk ile beraber batma· 
ğa başlamı!tı. Reşit Galip Bey 

bütün kuvvetile bacaklarını çar -
pıyor, fakat gene müvazeneyi le -
mine muvaffak olamıyordu. 

Retit Galip Bey tehlikeyi gö
rünce bir taraftan su içinde böyle 

uğraşmakla beraber, diğer taraf
tan çocuklara (İmdat!) diye ba
ğırmalarını söylemişti. Onun için 
çocuklar bütün kuvvetleri ile ha -
ğımıağa başlamışlardı. Fakat da -
kika dakika tehlike artıyor, etraf
tan hiç bir imdat alameti görün -
mü yordu. 

Son defa, suda .. 

Retit Galip Beyin başı bir, sonra 
bir defa daha su içerisine girmiş -
ti. Bütün kuvvetile uğaraşarak iki 
defa suyun yüzüne çıkabilmişti. 

Her çıkışta ancak bir miktar nefes 
alabilmişti. Artık başı üçüncü de
fa olarak suya dalmağa başlamış · 
tı. Hatta dalmış, başı su içinde 
tamamilc kaybolmuştu. 

Bu sırada Reşit Galip Beyin ü
zerindeki çocuklar korkularından 
uğra~ıyorlar, babalarınm başı üze· 
rinde büyük bir siklet te~kil edi
yorlr.!', onu suya batırıyorlar, fakat 
bi:r taraftan da - garip bir hadi· 
se olarak - "Baba! Baba! batı -
voruz !,, diye ba~rışıyorlarclı. Fa -
kat zavallı çocuklar tabii babala · 

nebileceğinde ittifak etmiılerdir. ·raz gütmeksizin, açık özlülük ve ve tetkikine devam edilecektir. rının batının çokt<\n sular içeri. 
Geç~n seneler zarfındaki vakalar açık sözlülükle müzakerede devam Bütün dünya tarihinde şimdiye sine gömülmüş olduğunu düşüne· 
yüzünden borçlar ile ödemek kabi imkanına malik bulunuyorlar. kadar halledilmemiş bir şekilde miyorlardı. 
liyeti arasında öyle bir nisbetsizlik "Biz Amerikalılara gelince, bu baş gösteren hal ve vaziyete kartı İşte tam bu sırada idi ki kenar · 
hasıl olmuttur ki, vaziyete yeni gün biz diğer milletlere ilitiği olan koymak için yeni yeni düzenler da İtalyan tebeasından Petr~ is -
feraite göre bir düzen vermek ge- meseleleri konferans toplanmadan kurmağa lüzum vardır. Bütün minde bir kayıkçı ile Trabzonlu 
rekletmiştir. Halbuki bu yolda evelki zamanlarda olduğundan dünyanın belini doğrultup kalkın- Eyüp isminde diğer bir Türk gen
bir dü;en verit ancak muhtelif daha iyi bir surette kavrıyoruz. ması için durup dinlenmeden ça- ci kazazede çocukların sesle
memleketlerin iktıaadi menfaatle- Ayni zamanda memleketimizde e- Jışacağımıza güvenebilirsiniz. Çün rini duymuşlar, birer kayık ile im. 
rinin ve ferdi alacaklılara ait men ti görülmemiş bir surette beliren kü biz konferansın mesaisine de- dallarına kotmuşlardı. 
faatlerin imkan dairesinde korun- iktısadi vaziyete karşı koymak vam etmesinin birçok sahalarda a- Reşit Gelip Beyin baldızı kur · 
muı suretiyle mümkün olabilir. makaadını gözeten Amerikan si • meli faydalar husule getireceğine tuıldığı zaman artık tamP.men 

bit Bu sırada belimde .. 
clum. Bu acı benim 1 

kayığa atılırken kenarıJJI 
smdan nes'et ediyordu· , -
acıyı duyduktan sonr•d' 
artık bilemiyordum. J(ell J 
betmişim. Bir aralık J<el1 

lı bir uyku içinde imi~i~; 
settim. Kulağıma bir ta , 
geliyordu. Ben bu seslet• 
ta bir takım adamların 
gürültülerine benzetiyord dl 
di kendime "Bu ada.nllat 
pıyorlar? insana rahııl 
uyutmuyorlar !,, diyordu~ 
mü açtıaım vakit kencliıll' 
içinde iki büklüm ollJlU~. 
yette buldum. BeniDl ,) 
dan kalkmak, doğrulıll 

n k " d W'ld' D rh•1 
mum un egı ı. e 

rıma gelen çocuklar o~d~ 
lar nerede?,, diye telat 
"Onlar kurtuldu, daha e 
Merak etme dediler.,, ita 
lsrar ettiler.,, 

Hadisenin bundan ~,J 
derecede malumdur· G ti 

't -ilave edelim l<i Reşı 
b.. .. lb' l . .,e af ulun e ı!e erı .. 

denize aüşmüş ve kaY~ 
lunduğu için kazadal1 ı-.1' 
ğı zaman hemen çırÇ'~e 
ziyetle bulunuyordu· 
şahsını da kurtaran 1'• 
nımıyorlardı. Oradal1 .,~ 

· et• bulunmuş, çuvalın ıç 6 
rek yarı beline kad•~ i 

b. . . . ketıll sonra ırısının ce 
bu suretle Belvü otelirıe ,J 

~edP burada arkadaşı ... 
yardımı ile bazı et.Y"/Ji 
olarak ta gene Necı~ 
bir terlik almıştır. Sı~ 
rada kaldıktan ıonr• 
vine götürülmüştür. ........ r.......................... ı 

YurtdaŞ ı 
dıJO 

Yazlıklarını yur ,p 
tığı gıyimliklerderı ~ 

Milli lktl••t :.Ö 
c•-ır·~ 

···································· 
···-··· Ç uNAI<I' ::...... l'""'1 • 

ii Şehitlerini tı o 
H 'io Aous1 

i~ Gülcemal .,.pot 
:: ··::ı::ı :: : :: : : : : :: :: :: : : :: :: :::.: :::: .. 

---~--"..ı.u.ı.u...uu_ın ödenmesi bor lu )'.&setini diğer milletlerin ayni zih- kuvvetle inanmıf bulunuyoruz.,, ümitsiz bir halde idi. İki defa su 
~~~~·~---~~~~~~~~~==~~~~=-=:_~~~__j 
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Ademi iktidar ve bel 
gevşekliğine 

"ar~ı en müessir de' a SERVOIN hap-
ı !arıdır. Deposu lstanbul\la Sir~ccı'dc 
A l ı H ı ~a l\lcrkc% cczancsidir. 1 aşraya 
150 kuruş posta ile gönderilir. lzmi ı'd~ 
1 rgat pazanndaki, Trıbıon'da \ eni Fe· 

.lrdl{1.anclerindc bu l unuı ı.5091) 

İstanbul Asliye Mahkemesi be· 
ı §İnci hukuk dairesinden: İstanbul· 
1 da Tahtakalede Tomruk soka· 
ğmda telefon şirketi ittisalinde 
63 numaralı mağazada hırdavat 

1 
ticaretilc müşteğil Sami Poligar 
Efendinin alacaklılarile icraen 
yapmış olduğu kongurdato tasdik 
edilmek üzere mahkememize ve· 
rilmiştir. Bu ite bir karar vermek 
için 12 - 8 -933 tarihine düşen 
cumartesi günü aaat 14 te bir cel· 
se yapılacak ve itirazı olan hakla · 
rmı müdafaa için bu celsede ha· 
zır bulunabileceklerdir. Kevfiyet 

I icra ve ifla~ kanıınunun 296 cı 
maddesine göre ilim olwınr. 

l (5877) 

lıt. 6 mcı icraıından: Mülga l· 
ti barı Milli Bankasının 292, 706 -
292,707 - 292,715 - 292, 714 -
292, 713 - 5,322 numaralı ikinci 
nüıha hisse ıenetlerini de zayi ey· 
lemit olduğundan üçüncü nüı· 
haları alınacağından birinci ve i· 
kinci nüıhalarının hiikmü olma · 

lll ll ll dığı ilan olunur. (5881) 

Y cniköy ıulh icrasından: Bir 
• borçtan dolayi 4 çifte bir .. ~alık 

kayığı 1 ağustos 933 salı gunu sa· 
at 14 te Rumelikavağında Liman 
caddesinde açık arttırma ile ıah • 
lacaiından almak iıtiyenlerin 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

(5893) 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassısı 

Oivanvolu N . 118 Telefon: 22398 

Sahibi, MEHMET ASIM 
Neıriyat ,Müdürü: l. Safa 
V AKIT Matbaası - Jstanbul 

!cazlak~. Temizlik .. Stlr'at 

\T AKIT YURDU 
l<iTAP K'ISMI 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

f asılacak Kitaplarınızı .. 
~pılacak Cetvel işlerinizi .. 
b akbuzlarınızı .. 
~ efterlerinizi .. 
ilskıya Ait Her işinizi .. 
V'\KIT YURDU 

~er -Y~rden Çok Ucuz Yapar 
~tediC)iniz yerden fiyat alabilirsiniz. 

'kıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 

fl s ~ eri li s e ue o r ta M e ~ te p ı e re 
lole~e olınıyor 

1 - 1933.1934 ders senesi için lstanbulda bulunan Kulel 

ve Maltepe Vselerile Sursa'da l u 'unan l?ursa Askeri Lisesin 

Konya ve Erzincan'da bu unan Askeri Orta mekteplerine talebe 
alınacaktır. 

2 - Liseler 9, 10 ve 11 "1, 2, 3,, üncü. Orta mekteplerde 
6, 7 ve 8 ' '1, 2, 3,. üncü sınıfları muhtevidir. 

3 - Liselerin muhtelif sınıflarına 600 ve Orta mektepleri 
muhtelif sınıflanna da 300 talebe alınacaktır. 

4 - Almanca olcuyan talebeler tercihın almıcıktır. 
5 - Liselerin 11. inci sınıflarına iyi Almanca bilen talebe· 

ler alınacaktır. Bu tılebe!er Liıeyi ikmalden sonra yapılaca 
müsabaka imtibananı da kazandıkl.uı takdirde Askeri mühendi 
ve Fen memuıu yetiştirmek üzere Almanyaya gönderi!ecekleı 
ve müsabakayı kazanamadıkları takdirde harbiye mektebine gi• 
derek zabit çıkacaklardır. 

6 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesinde 
başka giydirilmui, techizah ve kıtapları hllkümete ait olduğ 
gibi ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 

7 - Liseyi muvaff akiyetle bitirenlerden arzu edenler mü 
sabaka imtıhanına girerek kazandıkları takdirde Beşinci madde 
de olC:uğu gibi askeri milbendis ve Fen memuru yetiıtirilme 
üzere Almanyaya gönderilirler Buna arzu etmiyenlcr Harbiy 
mektebine ıiderler. 

8 - Bütün mcktep'erle kaydü kabul mekteplerin bulunduk 
lan yulcrde 1/Temmuz/933 tarihinde başlar ve Ağustosun bi 
rinde biter. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa der 
senesinin devamı müddetince sivil lise ve orta mekteplerde 
nakil suretile talebe alınmığa devam olunur. 

9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askeri lise v 
orta mekteplere kaydedilmek istiyenler 1/ Haziran/933 tarihinde 
Temmuz sonuna kadar bulundukları yerlerin askerlik şubelerin 
müracut etmelidirler. 

10 - Mekteplere girmek için lazım olan şartları muhte 
kaydü kabul şartnameleri ve muhtaraları bütün askerlik şubele 
rinde mncultur.T alip!er askerlik şubelerine ve as" eri lise v 
o ı ta mekteplere müracaat ederek mezkur ıartları öğrenmelidi 
ler. (2232 

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

\ müracaat edebilirler 
2 
Topçubaşı Ali ağa vakfı mOtevelli Kaymakamlığmdan : 

Galata'da Şahkulu mahallesinde istiklil cadduinde 426/ 
No. h dUkkin ile 426/1 No. lı hane ilç sene müddetle icara ve 
rileceğinden 22. Temmuz· 9~3 . t~ribind~n itibaren

0
'- yirmi gü 

müddetle müzayedeye vaz edılmıştır. Talıp olanlar ,o 7,5 kuru 
teminat akçelerini müıtabsiben her gün lıtanbul Evkaf Mildüri 
etiode mUlbak vakıflar kalemine ve yevmi ihale olan 12 • Ağus 

:os. 933 cumartesi gOnü saat 14 e kadar da Encümeni idarey 

müracaatları. (3484) 

~vlet Demlryolları llAnlar• 

tdaremiı için pazarlıkla satın alınacak olan (37) kalem çi 

mento karo, Demir gaz borusu, su verme tozu, üç renkli itar• 
feneri, ampul beyaz çimento, lngiliz anahtarı, SOpersimen, Gra 

nit kesme taşı, Ozalit Mangal kömürü, ve saire gibi muhtelifül 

cins malzemenin pazarlığı 2 • 8 • 933 tarihine müsadif Çarıınb 
günü mağazada icra kılınacağından taliplerin yevmi mezldkrd 

saat 9 dan ı 1 e kadıu isbatı vücut ederek tahriren fiat verm 

Jeri, bu baptaki malzemenin müfredat listesi mafaza dabilind 

asılmıf o'up nümune getirilmesi icap eden malzeme için pazarlı 
günü nümunelerinin beraber getirilmesi, nUmunesiz tekliflerin ka 
bul edilmiyeccii illn olunur. (3657) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan 

800 Metre Elbiıelik Kıtlık Kumaş : Paıarhkla münakasa 
30/Temmuz/933 pazar gUnil saat 14 de 

11724 Adet Muhtelif Ampul: Pazarlıkla münakasası 30/Tem 
muz/933 pazar günü saat 15 de 

Deniz Kunetleri ihtiyacı için pazar!ıkla mübayaa edilece 

olan yukarda cinı ve miktarı yaııh malzemenin şartnamesini gör 

mek isteyenlerin her gün ve mezllür malzemeyi itaya talip ola 

cakların da münakasa gün ve saatlerinde muvakkat temina 

makbuılariıe birli" te Kasımpaıada Deniz Levazım Sahnalm 
Komisyonuna müracaatları. (3613) 
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Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Ziraat Banka11 MBfettit namzetliği için 14 • Ağaıt08 - 933 pa· 
zartoi gln& aababı saat dokuzda Ankara ve latanbul Ziraat 
•nlralannda bir imtihan açdacalctır. imtihan neticeıinde muvaf· 
hkiyet ibraz edenlerden (6) MOfettiı namzedi abnacakbr. 

M01abakaya ittirlk edeceklerin ·•Molkiye,. veya 11Yükıek lk
but ve Ticaret mektebinden ve yahut Hukuk FakOlteıinden 
mezun olmaları IAzımdır. M&fettit namzetlerine 0 140,. lira maaı 
ftrilir. imtihan programına ve ıair ıartlan havi matbualar: An· 
bra, lstanbal ve lzmir Ziraat Bankalar1ndan tedarik edilebilir. 

Talip iMi matbaada yazalı voikaları bir mektupla beraber 
Aakara Ziraat Banka11 Teftit Hey'eti MDdDrlGtone nihayet 
!O· 8 • 9SS ,ana akıamıaa kadar ıladermek veya bizzat ver· 
•ek suretle mOracaat etmit bulunmabd1rlar. (3211) 

Vatova KaphcaJarmda 

Mühim Tenzılit 
Banyolar : Sabah BaayoJarı 60 Alıp• Baa,olan 50 Kr. 

14 ı&nlD~, 21 gllnlllk Banyo Karnelerinde ayrıca tenzillt. 
Otellerde: 10 gtln kalanlara % 20, 20k0n kalanlara % 25 Tenzillt. 

Yemekler: Park Lokutaıında Tabldot 75, Btlylk 
Lokaatlıcla 120 Kr. tar. 

Aynca allkart yemekte vardır. Falla tafaillt almak için, 

Karaköyde AKAY Levazım Şulıesine müracaat 
Tel : 4:1488 (3579) 

um Posta T. T • 
Başmüdüriyetinden : 

1100 lira bedeli Hbıkla haftada iki ıeferli ve Haun 
iade Karalhe ara11nda d6rt yllz aekıen, Karak&se • Beyazıt ara· 
.... aç ,... yirmi kilo t........ •• yazın otomobille yirmi, luııa 
U)'ftDla elli aaatte nakli meput l lasan kale, Beyazıt ar••• p08· 

• 8 • 933 de ihale edilmek lzere 13 • 7 • 933 T. de Hana 
i.':tl•ıtte mleıkuaya konalmuıtur. ihaleyi mOteakip taahhllt m&d· 

cletince ten keıilmek Ozere avaaı dahi verilecek· 
tir. ·~ r! nah 2000 lirad1r. ..3361,, 

lstaııbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baş tababetinden : 

Merkezimiz için 1500 iti 2500 teneke benzin ile varil içinde 
20 ton guoil ve aynca 220 te11elre pzoil kapalı zarf uaulile 
mtl&ayaa edilecektir. M6nakua 3 • Apatoı - 933 perıembe g&nU 
•ut 14 de Galata'da Kara Maatafapqa ıokaimda latanbul Li· 
mana Sabil Sıhhiye Merkezindeki Komi8yoada yapılacağından ta· 
ilplerin fU'lnamelerini g6rmek Dzere Aakara'da Hudut ve Sa· 
lliller Sıhhat Umum MOdOrlliğD Ayniyat Mubaaipliği ile lstanbul'· 
da mezkdr merkez Levazım memurluğuna mUracaatlara ve mOna · 
bu ıthal 11at 14 den evvel teklif mektaplanmn komiıyona ge· 
tirilmui illa olunur. (3175) 

lstanbul Deniz Ticareti 
MüdürlüOünden : 

9"l8 • 929 aeneainden itibaren bugline kadar ili Deniz Ti· 
eareb Mektebinden mezun M81azım Kaptan ve Ç.rkçıların iki 
J111 ..m.da M&dlriyet Fen ŞabeliDe mlracaatlan. (3630) 

alt Hulisası 
Tt:JQ KiV 

llRAA 
BAN KAS 

\ 1Ziraat Vekil~ Silo Komisyon 
Deniı Yollan ipetmesi 

ACENTALARI ı 
Kadıköy • Köprilbaşı Tel. 42362 

Sirkeci Mahtirdar zade hanı 
Telefon ; 227 40 

lataabal • ile... ve lataa· 
bal • Maclaaya batlannda ça
hpa ıemilerimisia kabve o· 
cakları 1 • Aptoı • 933 t ari 
lainden 1 • Klnunuuni • 934 ta
rilaine kadar bet ay mOddetle 
ve mOzayede ile kiraya veri· 
lecektir. MOzayede 31 ·Tem
mm • 933 pazarteıi srBnil Hat 
on bette Deniz Yollan İf)et· 
meıi MOdOrlOill Levazım Şef· 
liğinde yapılacaktır. 

Depoaito akça11, latanbul • 
Mersin hatta için maktuan 
ytla elli lira ve lataabul • Mu· 
danya hath için elli liradır. 

Şartnamesini prmek iste· 
JeDler her llD aabahtaD ak• 
pma kadar Dem Yollan it· 
letmoi Levaum Şefliğine mO· 
racaatla g&ebilirler. (3647) 

U. Garib Beyo~11~ti~ 
• ••••• caddesi, Gılausa

ray istasyonunda Recep Bey apartıma-
nma naldedilmiıtir. Kapısı Mektep so
kak, J inci kat No.1 -Tel. No. 41721 

Deaiıli, Babkoir, ÇerikU, Yerk6j, Hacı Şefaatli. 
iıtuyoalarında birer buğday amltara yaptaralm.. kapab 
lile 21 sGn mGddetle mlblakaaaJ• koam .. lur. BanJardaa 
air' de yapalacak olanın ketif bedeli 16.300 lira dit• 
15.600 zer lirad1r. iatiyenlerin mDnakasa evrakını bet Ji,_ 
bilimle Ziraat Veklletiacle ıilo komiıyoaanan teknik 
alabilirler. Taliplerin " 7,S temiaatlarile ve mllnak ... 
meli clalrelİDde 3 • Ajut08 • 933 tarihinde saat ıs .. 
Veklletinde ıilo komiayonuna mliracaatlar1 ilin olunur. ( 

Hatıralar ve Yesika 
Harp kabineerinin istiCfl": 

Ba uer, m&tarekeden •onra, umumi harp mea'n•u•-~· 
vana Alideki iıticvaplannı, resmi voikalan ihtiva etlll 

Harp kabineerinin istiCfJab 
BatOn harp senelerinin ve mltueke yıllarının en 
halanm, bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyad 

600 sayıfalık kitap bir lira 
Dallblla ıerl VAKiT matba•ı 

Kılavuzluk ve Romorkörcül 
Müdürlüğün 

Kudret Romork&rOn&n tamiri kapalı zarf uıulile . 
ya konmuıtur. Talip olanlann prtname ve ketifoa-~ 
Oıere her r&n ve yevmO ihale olan 1 S AğuıtOI 933 • 
aaat 11 de % 7.S teminat akçelerini Mal MOd&rlDkl~ 
dıldarma dair makbuz ve teklif mektaplaril= latanb•I 
careti MDdUrlOğtJnde miltqekkil mllbayaa komiıy~ 
atları ilb ohaaar. 


