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YENİ ANLAŞMA 
Fransa rejisi bizden 3 milyon Frank 

mukabili tütün satın alacak 

c.aaı .. ......... lual'tcl,,. .............. laat r • 
PARlS, 28 

(A.A.) - Bu· 
gün öileden aon 
ra Pariıte Tür· 
kiye ile Frama 
arumda bir ti· 

Paris Elçiliğimizde Al
man murahhaslarile de 

müzakere var 

1 -13 AP.. 
tee 19.1.1 tarihin 
de hükmü bite
cek olan 1929 
tariidi ticaret 
muahdeıinin ba PARIS, 28 (AA) - lkt11at 

Vekili Mahmut Celil Beyle ıö -
rüfmek üzere Alman murahhu
arı Pariıe ge~iılerdir. 

ltalyanlar bazı Yunan Adalannı birdenbire askeri 
işgal altına alrvermiıler. Siıasi iHtar yok 1 

• ,,. 

' ' 

Dün ajaııs garip bir haber getir
di : Bazı İtalyan bahriyelileri, ta
bii harp gemileri içinde Adalar de
nızıne Y unanistanmşarkma geç
mişler ve Yunanistana çok yakın 
Yunan kara sulan içindeki üç a
dayı işgal etmişlerdir. 

ltalyadan gelen telgraf bu ada
lann kime ait olduğu henüz belli 
olınadı;mı bildirdiği halde Yunan 
telgrafı adalardan birinin Yuna -
nistana ait olduğunu söylüyor. Bu
nunla beraber bugün adalar ltal -

- ............ .-...... .-1anm eline geçmiftir ve İtalya Yu 

• 
h..1799 ........ ıw, ...... ,..... ............. 

nanistanm bir çok a«Wan arasm -
da Yfl: almıttu" ki bllllWl m&a
ve neticeleri §İlndidea k~e -
mez. 

ROMA, 29 (A.A.) - ltalyan 
bahıolamıyacaiı noktumda ıarar 1 
ediyor. 

(..,.. 11 ... ..,,..,11 

- Yüzme Müsabakalanmıza .. -
girecek olan Beykozlu sporcular 
1 l ajuatos cu ına fil· 

na yapılıcak yUıme 
mDAbakalarımııa gire
cek, Be1koz ıpor klu· 
bUmilıDa yOıDcllferinin 

bir arada rea;mlerini 
takdim edi1oruı. Oıta· 
da pr&len X iıaretli 

•l'a'"'.li...ı 

ıc:ıı&- ,:~,,,..W>J 

zat, yOılc!HO!c k11mının iı!ııımiıııııliiii..__.._iiiiııiıııiı...,.iiiiillıiımiliiilım:i: 
kaptanı F11hri Beydir. 

Ylıme mlHbakamııa ait tafsillt 10 nuncu 11yıfamııdac:Lr. 

Avrupada Yeni ittifaklar ._ ............. -. ................ ·---···"-"··- ----
Rusya - Fransa askeri ittifakı, A vus-

turya - Macaristan, ltalya anlaşmalan 
Rusya ile Fransayı, bu iki düşmanı birleştiren Fransız 

ve Lehistan erkanı harbiye heyetleri olmuştur 

· Rusyaya giden Türk Sporculan 

.. 
Ra•J'•J• side• ..,orealanmıaa Koekovada abaBUf Ntl?mlerl ye ._ 

aporea kaslaruua ~klerle oalan .............. 
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~SON;HABERLE-R~Devri Ale
1 

Fridman aşısı 

IJaşmakaleden LJevum 

Dostumu uzun uzun dinledim 
ve sonunda kendisine hak verdim. 
Hakikaten doktorlarımız arasın 
da Fridman nşısma taraftar olan
lar bulunduğu gibi aleyhtar olan
lar da vardır. Hatta aleyhtarlan 
kuvvetlidir. Bununla beraber bu 
aleyhtarlık memleketimizde gözö
nünde yapılmış tecrübelerden ha· 

80 gün· yerine,· 

Başvekilimizin Eylülde Sof ya 193~~n~i~~.a~:.~!.'d~ 
Seyahati. ve Bulgarlar !~:~::y:ı::ı~:~:i~:~.k·:;i 

;:~:::~;~::.~::!::~:ah::~~: Bulgaristan Balkan ittifakına taraftar 
nakaşa hududundan ileriye geçe - ı 
memektedir. Başvekilimiz İsmet Paşanın 1 dan verecektir. Bu sefer de ger -ı Türk - Bulgar dostluğunun temel 

O halde acaba Fridınan aşısı S?fyaya git-~esi günün meselesi . 1~ ginlik uyandırmağa çalışacak mü- leri Türkl:~in Bulgarlara ve Bul· 
denilen tedavi vasıtası hakkında dır. Bu munasebetle Sofyada ç.ı· lahaza ve mütalealar yürütecektir. garların Turklere kar§ı olan mu -
resmi bir (anket) açılamaz mı? kan Ln Bulgari gazetesi şunları ya- Daha henüz bu ziyaret haberleri hah bet ve hürmet hislerine mazi
Böyle bir (anket) açmakta idari zıyor: neşredilmedi, matbuat Romanya deki ihtilafları kati surette tasfiye 
veya tıbbi bir mahzur var mıdır? Bu sene zarfında, Balkan mil- ve Türkiye siyasetine istinat ettiği elmiş ve istikbalde de samimi su
Bize kalırsa bunda mahzur olma - letleri arasında, hususi mahiyetle projelerden dem vurdu. Karade rette teşriki mesai istiyen iki mil· 
dıkLan başka lüzum ve zaruret bile ziyaretler oldu. Bu ziyaretler, bir niz sahili hükumetleri arasında let arasındaki tabii sağlamlığa is 
vntdır. Mademki Macaristan da çok defa yazdığımız gibi, bu mil- 1İnat etmektedir. bir misak projesi Balkan Lokarno· 
Pestezsbert İsminde bir kasabanın letler arasındaki mütekabil rabıta- Filvaki bir Balkan lokarnosu, su gürültüsü yaptı. 
belediyesi bu aşıyı resmen geniş 

mikyasta halk üzerinde tecrübe ve 
tatbik etmiştir, Macaristandaki 
bu kasabanın belediye idaresine 
Sıhhiye Vekaletinden bir mektup 
yazarak sormaktan daha kolay bir 
şey var mıdır? 

Sonra mademki Yunanistanda 
Fridman aşısının resmen hastane· 
lere kabul edildiği iddia edilmek
tedir. Bu hususla Yunan sıhhiye 

idaresinin malumatını ve tetki
katını sormakta. çekinilecek bir 
cihet var mıdır? 

(Yakıt) m Fridman aşısiyle a -

lakadar olmasını iatiyen dostum, 
verem•mütehassısı Raşit Rıza Be
yin dP. fikrini sormuş, bu zat: "Ha
Hc-t""" bir damla suyu·1 vereme ne 
faydası olursa F;: ·lan aşı

aınm faydaın an odur.,, şeklinde 

bi1 cevap vermiş. Yani o da 
aşının aleyhinde bulunmuş. 

Bununla beraber gene dos-
tum: "Bu aşınıp kulanılmasında 

zarı.a- var mıdır?,, demi~. Ratit 
Rıza Bey bu defa hiç bir zararı ol
madığını söylemiş. 

O halde mademki F ridman aşı
sı ihtilaflı bir münakaşa mevzuu 
teşkil etmektedir ve mademki bu 
aıının faydası olmadığını söyli
yenler bile onun zararı olmadığı

nı itiraf etmektedirler, bu takdirde 
doktor Fuat Sabit Beye muayyen 
verem hanaları göstererek mem
leketimizde bu 8.Şınm tesiralım 
göz önünde tecrübe etmesine im -
kan vermek fenni ve tıbbi bir va
ziyetin anlaşılmasına hizmet et
mek değil midir? 

Hulasa Sıhhiye Vekaletinin bu 
Fridman aşısı meselesiyle alaka
dar olması lazımdır. Başka mem· 
leket1erde yapılan tecrübeleri hü • 

kiimet vesaitiyle tahkik ederek ve 
rem mücadelesinde bu aşıdan 
istifade edilip edilmiyeceğine ka -
rar vtrmelidir. icap ederse kendi 

memleketimizde de bu yolda tec -
rübeler yapılmasına yardım etme
lidir. 

Mehmet Asım 
f llllUlltUUlilllll m m n 1U1t11111Nuım ı nmın ı mı nmıunmuaınımıu 

Avusturyada 
Naziler 

ların kuvvetlenmesine çok müsait 
bir hava yarattı. Muallakta duran 
ve aralarını açan meselelerin halli 
ne zemin hazırladı. Şimdi matbu 
at Sof yaya resmi bir ziyaretten 
bahsediyor. Türkiye BaJvekili İs
met Paşa; kıymetli asker ve 
Türkiyede senei devriyesi hararet 
le tesit edilen Lozanın ince ve nü
fuzu nazar sahibi diplomatı eyliıl
de Sofyaya gelecektir. Bu ziyaret, 
1931 de Türkiyeye gitmiş olan Bul 
gar başvekiline iadei ziyarettir. 

Yakında Romanya ba~vekili 

M. Titüleskonun da Sofyaya gele
ceğinden bahsediliyor. Bulgaris
tan, bu iki muhterem dost adamı 
nı selamlamakla bahtiyar olacak -
tır. Bu dostluk tezahürlerinin kıy· 
metini takdir etmekle beraber, 
ziyaretlerin Balkan ittifakına ya -
rıyacak lüzumlu ve samimi görüş " 
melere de vesile olacağı muhakkak 
lir. Milletimizin umumiyetle sul
ha ve bilhassa Balkan ittifakına 

ne kadar taraftar ve bağlı olduğu
nu tekrara hacet görmüyorum. Bu 
ziyaretler diğer taraftan bir takım 
Bulgar gazeteleri, ecnebi gazete·· 
leri guya son hadiselerden ve bil -
hassa şark misakı henüz kurulma
dığı için Bulgaristan ayrı durduğu 
yollu ne!rİyatma cevap teşkil ede
cektir. Fakat, gerek bizde, gereli 
hariçte, bir çok tefsirlere de mey 

Maarif vekili 
Darülfünun kadrolarına 

dair tahminler için 
ne diyor? 

İstanbul, 29 (A.A.) - Gazete· 
lerdeki tahminlere ait netriyat mü 
nasebetiyle Maarif Vekili Dr. Re -
şit Galip Bey Anadolu Ajansına 

a§ağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

"Şunlar çıkıyor, bunlar kalıyor 
tarzında kadrolar, listeler tertibi 
doğru değildir. 2252 numaralı 

kanun, darülfünunu ilga ettiği 
için hakikatle bütün vazifeler ken
dildiğinden nihayet buluyor de
mektir. 

Yeni bir üniversite kurmak me• 
selesi hundan tamamiyle ayrı bir 
iştir. Yeni yapının kuruluş mesu-

Ag"" latıcı bombalarla bir liyetini taşıyanların intihaplarında 
serbest hareketleri gayet tabiidir. 

taarruz yaptalar Bundan haysiyet iddiaları çıkara· 

Gratz, 29 (A.A.) - Stryode rak gürültü koparmak yakıtıksız· 
d dır. Hususi bazı tahmin nesriyatı 

propagan a seyahati yapan nazır :r 

F ey' in propagandasına protesto ol- ile vekaletin veya ıslahat heyetinin 

mak üzere naziler ağlatıcısı gaz =a=la=A k=a=s=ı=y=o=k=t=u=r=.'=' ======== 
Lombaları atmışlardır. 

Boın':>a!ardan birisi patlayınca 
birkaç kişi yaralanmıştır. Bunlar • 
dan ikisi ltalyan tabiiyetindedir. 

Beş kişi oldukça ehemmiyetli su • 
rette, yirmi kadar insan da hafif
çe yaralanmıştır. 

Birçok tev4cif yapılmıştır. 

Sahiden komşularımızla bu hu· 
suslara da ihtiva eden projeler 
var mı? 

Bilmiyoruz. Fakat buna dair 
Bulgar sefirinin, Ankarada, mat

buata vuku bul~n beyanatını oku
mak faydalıdır. Bu beyanatı ay
nen neşrediyoruz: 

- Batvekil İsmet Paşa Hazret 
ferinin Sofyayı ziyareti Türk -
Bulgar münasebatındaki son dere-

ce samimiyetin bir tezahürü olacak 
ve Türkiye ile Bulgaristan arasın· 

da mevcut o kadar mesut ve fe· 
yizli dostluğun inkişafına yeni bir 
hamle verecektir. 

Bu ziyaretlerde bir Balkan Lo
karnosunun tahakkuku teşebbüsü 
fikri kendisine adfedilen Romanya 
hariciye nazıtı M. Titüleskonun 

Sofyayı mütesavver ziyareti ara • 
sında bir alaka yoktur. 

M. Titülesko hakikaten bu 
şekilde bir teklifte bulunacak mı? 

Matbuata geçen şayiaları teyit e -
decek hiç bir malumatım olmadığı 

için bu hususta bir şey söyliyemem. 
Eğer Romanyadan ve yahut her -

hangi bir Balkan memleketinden 
böyle bir teklif sadır oluna, bunun 

diğer memleketler tarafından ka • 
bulü Türk - Bulgar dostluğunu 
hiç bir ıuretle kayde bağlıyamaz. 

bu formüle bir mana verenler 

için Balkan yarım adasında tahak 
kukü müşkül bir iştir. Zira umumi 

bir anlaşma için lümuzu olan en 
esaslı tartlar henüz mevcut değil
dir. Böyle bir anlaıma mevcut 

bütün ihtilafların hallini, fili dost
luk temayüllerinin inkitafma açık 
ve samimi teşriki mesaiyi istihdaf 

eder ki, maalesef Balkan devlet -
leri arasında henüz bunlar müşa
hede edilmiyor. Bu yüksek gaye

ye teveccüh etmek pek tabiidir. 
Fakat hedefe varmak en emin çare 
mukarenetleri ve komşular a• 

rasmda tasfiyesini ihzara muvaf -
fak olmaktır. Nasıl ki Türk ve 
Bulgarlar, Türk ve Yunanlılar 
kendi aralarında böyle yapmı§lar· 

dır. Balkan lok.~rnosu 1• 1 ~riıilm~~i 

lazım gelen bir ülküdür, fakat 
bütün ülküler gibi, egoist geni • 
yetin tecriden salah bulmasını is
tilzam eder. 

Bu şekilde mesaiye intizaren 
Türkiye ile Bulgaristan Sofyada 

ticari müzakerelere başlamışlar

dır. lki murahhas heyetin teklifle 

rini daha iyi tetkik etmek ve yapı· 
lacak itilaf hakkında hükumetle -

rinin fikirlerini almak üzere bir 
müddeti muvakkat tavakkuf geçi
ren bu müzakereler §İmdi normal 
bir şekilde terakki etmektedir.,, 

======== 
Atletlerimiz' Takas işleri 

Bugün Moskovada umumi lktısat vekaleti bu hususta 
bir müsabaka yapıyorlar yeni bir talimatname 

Moskova, 29 (A.A.) -Türk ve hazırlıyor 
Sovyet atletleri arasında 30 tem -
muzda umumi bir müsabaka ya -
pılacaktır. Bu müsabakaların ne
ticeleri Comintern ve kızıl ordu 
merkez istasyonlarından, Türk 
misafirleri tarafından, biJdirile • 
cektir. Comintern iıtasyonunun 

tulü mevci 1481 ve kızılordu mer -
kezi istaıyonunun da tulü mevci 
38.45 tir. Neticeler Türkiye saati 
ile 19,25 te verilecektir. 

Ereğli .şirketi 
Obligasyopları 
Paris, 29 (A.A.) - Havas ajan. 

sı bildiriyor: Temyiz mahkemesi 
iıtida dairesi Ereğli şirketi obli
gasyonları faizleriyle amorti edil
mit obligaayonları bedellerinin al 
tın frank olarak tesviye edilmesi 
lazım geleceğine karar vermittir. 

Türkiye - Bulgaristan 
Ticaret müzakereleri 
Ankara, 29 (Hususi) - Buraya 

akseden haberlere göre Türkiye 
- Bulgaristan ticaret müzakerele
ri müsait bir safhaya girmiştir. 

Ankra, 29 (Hususi) - Takas 

ve kontenjan işlerinde bazı yeni -

likler yapılacak ve kontenjan ko -

misyonuna ilaveten vekaletten me 
murlar alınacaktır. 

Yeni kontenjan listeıinin hazır
lanmasına devam olunmaktadır . 
Liste ağustosun yirmisinde tama -

miyle ha7ırlanmış olacaktır. Bun
dan ba~ka lstanbul ve bilhassa iz. 
mir tüccarlarının takas iıleri üze 

rindeki dileklerine uygun bir ıu -
l'etle yeni ve mühim bir takas ta -

limatnamesi hazırlanmaktadır. Ta 
limatn.ame lzmir tacirlerini bilhas-

ıa alakadar etmektedir. Yakında 
hazırlanacak ve tatbik sahasına 
konulacaktır. 

~:1eyva ve sebze hali 
Kerestecilerde yapılacak meyva 

ve sebze halinin inşasının yakında 
münakasaya konulacağı yazılmşı
tı. lntaatta kolaylık temini için, 
halin demir ve beton kısımları ay· 
rı ayrı münakasaya konulacaktır. 

(Wılly Post) gene tayyare 
ni bir devri alem seyal.ıali y b~ 
bu defa tayyaresi Alaskndı 
katlık geçirmekle beraber •' 
ti (22) saat daha az bir ı 
'k 1 · · N rkl111 
ı ma etmış, yanı evyo SO 
karak (7) gün, (18) saat, ( 
kikada bütün dünyayı dolı. 

. tıt· 
sonra gene bu şehre gehıı1' "" 

Bundan daha yirmi be§ 0~ 
ne evvel (80) günde de\'rı 
seyahati fen adamlarınıll. h~i 
okşıyan bir ideal idi. Şıll'. 

1 
müddet (18) saate kadar .~,ı 
hem de hayal değil, bir h•k1 

muştur. 

Eğer fen adamlarının ııi 
lan (Stratosfer) meselesi de 
ledilecek, yani havanın k 
olmıyan en yüksek tabak11l'';J 
ucarak devri alem yaprnak 
~ o 

hati tahakkuk ettirilecek 
şiırıdiki (80) günün de ~i~.;; 
sonra (8) saate indiği gorı.l 

tir. ./ 

-----~~ 
Almanya da 
Komünistler 

~I~ 
Mahpuslara üç gün ' 

cezası verildi! .,, 
Berlin, 29 (A.A) _ yolf,4J 

ıından: J~i 
Hindcnbu'l's §Ol'&finp • e ~ 

küçül< me~e ağacının üzerııl ııJ 
pılan barbarca harekatı cı1' 
dırmak için polis dairesi, dlr' 
bulunan bütün komü~i•.tle~, 
gün yemek verilmemesıru .,, 
cezanın sebebinin kendiler• 

dirilmesini emretmiştir.~ 

Karı-Koc' . ~ 
lngiliz tayyarecilf~ 
Nevyorktan Bağ ' 

uçuş hazırlığı Ji
Londra, 29 (A.A.) - . .,;ıı 

Anny Mollisonun seyaha5tı ,f ,, o .J 
mayedan parçalanan . . 1'", 

· · b' oi•10I tayyaresı yerme ır ye • f ~ 
mak üzere emirlerine k• 

1 

de para vermiştir. . ..,1 
~ .. , JI ,,.,. ·' 

Buna ragmen ın° -" "'" 
Nevyorktan Bağdada uçıtl 

'le' vurlarmı tatbik edebı ·ıııt' 
zannediyorlar. Zira 1111~ jıJİ 
bir tayyarenin yapılJ11•51 1~1 ı'1 
iki ay zamana muhtaçtır· 1e,;I 

··ıııı 
yarenin Amerikaya go ~ 

lazımdır. " 
"Seafrer,, tayyaresi11İP ,.;l 

"A 'k F " menı an armrr,, . . ur· 
lngiltereye gönderiJrnıf 

• 

Milli emlak işi~~~ 
··diJ rı 

Milli emlak umuJll ııı0 ...... ;ı' ~ 
brıv·~· tü Bey Ankaradan ~e ... 11 tP 

mi~tir. Burada bulund~~ıe 
içinde milli emlak i~terı 1 ~ 
olacaktır. -;ı 

·ıe' J stanbulda tatbik ed1 ..,,-~ 
mali tetkili.t kanu~IJ ·jİ 'I 
milli emlik mümeyyıı:h 11 1 
lüğe çevrildiği ve ka_~;;f ~ 
ni§letildiği için Rüıtıt ~/ı 
da teşklat işiyle de ııir~"' 

R .. t" B d.. defte 
uş u ey un ıtJ 

retle bir müddet koo\Jf 



~ r· llıların . 
~tıden b. 111!1kiyeti yü-
a~,iilc ır ıhtitaf çıktı 
llld, ba~a. belediyesiyle maliye 

" 1t ıhrı. lllevıu 1 nf çıkmı§tır. 1hti-
Sanıı.k~ adada bulunan bir 

·Kaçırırken 
Esrarcı şebekesi 
yakayı' ele verdi 

Bu şebekeyi bir tüccarın 
idare ettiği anla şıldı 

Şair Nazım /Darülfünun 
. 

6 Ay, 3 gün 
hapse mahkum 
(Gece gelen telgraf) isimli ki

iki gün sonra üni
versite oluyor 

Liberalizm midir? 

~daki arın, bilhassa Dil 
L' lllcaeı ~rnlık sahasının mil- ı Gümrük mu haf aza memurları 
~'dh, :sıdir. Maliye Ve kal tarafından harice esrar kaçırmak-
tı.~ "'nın h b e 1 b' b İ·"'q)lıkıa a eri olmakaızın ta o an ır fe eke meydana çıka -

taptan dolayı Nazım Hikmet Bey- Öbür gün müderrislere 
le kitabı basan (Ankara) matba - gönderilecek mektuplar 
ası sahibi Ali ve dağıtan kütüpha- . . . . 
ne sahibi Ahmet H ı· B l . Maarıf Vekılımız Reşit Galip 

a ıt ey erın B d .. y . 
muhakemesi d.. 1 t b l 'k' . ı ey un al ovadan dönmüş ve 

Dünyadan bihaber olduğu hal .. 
de, her şeyden bahseden Cümhu· 
riyet gazetesinin allamesi Pe -
yamı Safa Bey, Fransada 
sosyalistler.in kongresinden ve 
o kongrede kuvvetli bir "Nas· 
yonal - sosyalist,, cereyanın -
dan bahseden yazımızı, yük~ek 

perdeden: f ransada böyle şey ola· 
maz ! diye cerhetmeğe kalktı. Ken• 
disine gazeteleri okumasını tavsi
ye ettik. Okumuş veya okuyanla
ra sormuş olacak. "Cevapsız bırak 
mamak için,, diye verdiği cevapta 
yelkenleri suya indirmişti. Fakat, 
her ne olursa olsun, daima zeytin 
yağı gibi üste çıkmak istediği için, 
dün de "fokılabımızın ideoloJ·isi 

, un s an u ı ıncı ..• 1 d .. .. 
Ceza mahkem . d b. . . og e en sonra darulfununa gele _ 

esın e ıtmıstır. k . 
Komünistli w t .k 1•1 • re meşgul olmuştur. Vekıl Bey 

;)c Ulc ~ın tapusunu emlaki rılmış, üç kiti yakalanmıştır. 
~ to tıne rık Mesajeri Maritim kumpanya 

ge eşvı yo u neş d" b'lh .. . . d I 
riyat kaydile a rl b <l _ un ı assa unıversıte e yer a a-

ç an u avayı, ta , b' f .. 1 . . . 1 tilden istifad d w h ca.c ecne ı pro esor en ışıy e meş-
e e en agır ceza ma · l l f .. I d b 

d c:.nılak :r armıı, aonra 
ttttde k Ve Eytam bankası- sının Ankor vapurunda bir ec -

J.ı ~kar re rnüzayedeyle ıatıl- nebiye esrar vereceği haber alın-
:1\J~. ar Verınittir. mış ve 13 kiloya baliğ olan esrar 
tı.. 1 &da. bel d' · b verilirken cürmü meshut yapılmış· 

kemesi ne veka" ı t .. 'k' . gu o muş, pro esor er en azı-c en goren ı mcı l . .. • 
ceza mahkeme · k k I arı ıle ve profesorlerle vekalet 

· "'llıilk· . e ıyesı u çam· :s-
t1' · 1Yetı k d. · . tır. Afyonların aahibi Yahya ile 

· sı, ararım açı ce . 
sedc bildirmiştir. arasmdakı muhabereye tavassut e-

" Nazım Hikmet B . den bazı ecnebilerle konuşmuştur. eye, aynı esas-
•dd· en ısıne aıt ol-

e~ •asınd d O İnebolulu Muıtafa yakalanmı"'tır. . ''-le a. ır. nun için :s-
diye bir yazı yazmış. Bu 

Vc ;e müracaat ederek Şebekenin diğer adamları da ehem 
~c-.tcd~a.~ bankasına mali _ miyetle takip edilmektedir. Şebe-

tan eski mahkumiyeti bulunduğu Kadro hazır 
düşi.inülerek, altı ay, üç gün hapis Dün duyduğumuza göre üniver-

yazıda Avrupadaki siyasi ce
reyanlardan bahsedenleri ve 
Kemalızmin candan taraftarla
rını "faşist,, olmakla itham edi • 
yor. Bunakça bir düşünüş ve sar 
sak bir kalemle: "Ben Türkiyede 
faşist, komünist ve daha bilmem 
ne ist bin türtü doktrin sahibinin 

t~l>ı.lin. ~1§ olan tapu senetle keyi Galata da f ermenecilerde bir 

4 1ıh•kik 1 ııtenıi§tir. tüccarın idare ettiği tesbit edilmiş
tcd,rı ~ adadaki çamlıkların tir. Şebekenin limanımıza gelen 

cezası verilmiştir. site kadrosu Reisicümhur Hazret -
Ali ve Ahmet Halit Beyler, be· lerinin tasdikine iktiran etmistir . 

raet etmişlerdir. Kanun mucibinme darülfünu~ 31 
ı labi~~ade belediyeye ait bazı ecnebi vapurların fransaya 

t4 ~Uh· ır. Zira çamlar ada· ve Yunanistana esrar kaçırttığı da 
1 tcdir ırnŞ hususiyetini teşkil anlatılmıştır. Takibat devam et -
•~-ıc h:. ayet bu çamlıklar mektedir. 

Yeni Fransız elçisi 
temmuza rasgelen önümüzdeki 
pazartesi günü ilga ve 1 ağustos 
salı gününden itibaren de İstanbul 
üniversitesi kurulmuş olacaktır. 

f' '41Uıi 11 -----------
OJ llı>heaj e ere geçecek o • Af • Ş •• k •• . 
> "tt•cakt bunların hepsi tah- erın u ru reıse 
'ttl\c hır. Bu takdir de ada 
· uıuıiyeti de kaybola- Maarif vekilini kurtarana 

tıı~ .. I<, w 1500 lira hediye 
'-bık 8frna.kamhgına tayin M 
b eyk aarif Vekili Retit Galip Beyle 

,.,. ~~ &d oz kaymakamı 
.. "'ı '~le .. · a. Çarnlarının hastalık çocukları ve yeğenlerinin geçir -
.. '1c ·•Yle I dikleri büyük kaza eınaaında ken 
~ tad esas 1 surette me§ dilerinin kurtulması için çalıtan 
"-lardır, Yapılan tetkikata 

a h Şükrü reise Maarif Vekaleti er . 
ı ~al astalık tevlit eden 
ıt '. e etrn k . . kam ve memurlarının bir hedı'ye 

ıt'İf e ıçın adada 
. il', ~~~ittirmek lazım gel _ vermeyi dütündükleri yazılmııtı . 
JI td Uçük k J 1 Duyduğu.muza göre memurlar ara-cl\ Uf ar çam arı 
ık, L tırtılla d'~· . . la.rında (1500) lira toplıyarak 
c "' rı ye ıgı ıçın 

ttı rn.. . b' Şükrü reise göndennitler, Şükrü 
•• '' tctk' uesır ır mücade 
;''t 'd ıl etmektedir. reis bunun bir vazife olduğunu 
"t b· lda k . . ıöyliyerek mükerrer ısrar üzerine 

, il' t• Uf yetıştırmek 
"'d ""'tl \' d k kabul etmi§tir . .ı •d a.r ır i bu da su-
~, 1. - •u b 1 i 11111nuıntnmAllHlllllllllllllHltUlfftWUlllllHllftlm11111ıttınııııtııHlitllHllllllOlllJlllll!tE 
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M. Kammerin tayinine 
muvafık cevap verdik 

Fransanın Ankara büyük elçisi M. 
Dö Şambrön yerine Brezilya sefiri 
M. Kammer'in tayini mevzuubahs 
olduğu malumdur. Hükumeti
miz Franı=a hükumeti tarafından 
vaki olan istimznc.a muvafık su -
rette cevap vr:ırmiştir. Binaena
l~yh yakın bir zamanda tayin ka
rarının emri vaki olarak yeni sefi
rin memleketimize gelmesi bek -
lenmektedir. 

.l\f.' Kammer hukuk mezunudur. 
Paris (Siyans Politik) mektebin
den diploma almıştır.) (1898) se
ne.sinde hariciyeye intisap etmiş -
tir. Fransa hariciye nezareti kon
solosluk müdüriyetine giııni~tir. 
Şanghay ve Hankcou konsolosluk-i 1~t', Qi~itrııeıine mani ol • ilntHftıtılltlNtftl-lllllllfNlllHlllllllllflllnllftHlllllllUlllllllllllllllltVllllllllllOUlllllllll~ 

t 
•t l· &enaleyh ada bele- 30 Temmuz 1918 lannda, hariciye nezareti hususi 

) ""'taft - İnglltt>rı•df'n mühimmat fabrikalarında l } "d" 1 w.. l ı. ttittı' an adada küçük aı rn em mu ur i.igunc c, Asya şu -
~ r ç ışan amt>lt>den tatili etıraJ t>denlı-rln miktarı 

u ... ~ llle~e ra.lı"'aca.k, dı· _ d besi miidiiri.i umumi nıuavinlig~·in-
• ~., Q e :r :s- 80n ereCP. artmıttır. 2.> temmuzda ( Hirmeıı· 

~t~e; kutları orada ya§a· gam) fabrikalarında tatili "tıraJ ed<'nlerin 11_ de, Va~ington kongresine ıneınur 
~ı'tin,·ehrni~ •ular bulundur dedi (lS0.000) kiti~·" ballt olmuştur. (Man - Fransız heyeti murahhasası ka-

ulacaktır. çlıter) de tatili f'H'lll etmiş Aekl:ı bin llmele tibi umumiliğinde, Lahey büyük 

b• \'ardır· clçiliğin<le, Rio-de-Janeiro büyük 
ın ı · k. - \'akti~·Jc sulh konferasının kAtibl bulu- I . r w. 

l 
......__ -Ira ıra nan (LUknf'r) Amerikada sulh lf'hlndekl fııa- ke çı ıgınde bulunmuştur. Şimdiye 

:ıı .. ~ ·adar bulundugwu hizmetlerde bu··. 
~ "tda .. h . llyete devam cJledlA'lnden doktyı Jlnni sene~e 

lıf~. \tttdı"khlU~e aSSJS• mahktım Nilml,tır. yü~ ı:nuvaffakıyetleıi görülmüştür. 
l;,~llJ lerı rapor - Kf'!Şlf ve ihbar edllttek hrr Alman tah- ~~1 ltıbar}a Sabık Sefir .l\f, dö Şamb. 

t "it.. ltın t k k teJbahlrlert için Anw.rlka blikQmetı tarafın - ron veıinc i\L Kanrn1eı·ı·n t<·ıuı'n e _ 
~ ~·~!\ iıı.h. et i atına na " ,, ·Ş· .. 1q ., ••ar dan tayın f'dııen mükatatı nakdtyenın mıkta- dilmiş olması Fransız mahafilinde 
'llıq· lli)er . ının muamelatı rı cıoo.ooo) dolara ıbtAt f'dllmı,ttr. eh · tl t ]" kk' 

"~·•)ek ~ ıle görülmemekte emmıye e c a ı edilmiştir. 
ti d~-~~~ ~ tatbik edilen u ............... R~~i; ...... :s~·;gı•n;~i ...... ~Ç .. ~İd~··•• ............ . 

'•~'ttiriJ r 1~· Bunun bir an J 

trt~U~~·· lazımdı~ Mü- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
• · -... n •nh· l ''"i, ~İd'tın ••arının timdi-

1

, "rJ 
~~·ı e~ .. 1 ıtıuha.faza ede-
ıt 1 ~ ••ırı ~ t...·_-'1'\• e tahsia oluna~ 

"~· ~Ye · 
• 11\ ~r Yı de sarf ebnek >' 
th. lti "-t• 1 .~ •"C ı<::eaine Yaı-j ,,.. 

Bu itibarla müderris ve mual -
limlere gönderilecek birinci ve 
ikinci mektuplar da tamamiyle ha 
zırlanmı§ gibidir. Pazartesi günü 
postaya verilecek birinci mektup -
larda bütün müderrislere darülfü
nunu'! ilga edilerek vazifelerinin 
nihayet bulduğu bildirilecektir . 
Salı veya çarşamba günü gönderi
lecek ikinci mektuplar da muallim 
ve müderrislere yeni vaziyetlerini 
tebliğ edecektir. Bu yeni vaziyet 
üç §ekildedir: 

l - Üniversitede yer alanlar . 
2 - Telif ve terceme heyetine 

verilenler. 

3 - Açıkta ve Maarif Vekale -
tinin emrinde kalanlar. 

Kadro etrafında 

yaşamasına ve yazı yazmasına 

muarız değilim, fak at bunların 

tezlerine Kemalizm ismi vermele
ri... Sonra da mektep müdürü, mu 
allim ve mektep kitabı müellifi o -
larak şahsi tezlerini inkılap nesil
lerine telkin etmeleri açıkçası re 
jime ihanettir,, diyor. 

Ben kendi hesabıma şunu sÖy· 
liyeyim, ki memlekette ne faşist, 
ne de komünist, hiç bir doktrin 
sahibinin söz sahibi olmasına taraf 
tar dcğil\m. Bu memlekette ancak 
Kemalistler hakkı kelam sahibidir. 
ler derim. 

Böyle küstah bir iddiada bulun
mak için, insan ancak Peyami 
Safa Bey kadar Kemalizmi anla • 
mamış ve Kemalizme bigane kal • 
mış olmak lazımdır. 

Peyami Safa B., Kemalizmi şöy· 
el tarif ediyor. "Kemalizm klasik 
ve ölü şekillerinden sıyrılarak, de
mokrasi ve liberalizmin kemale er 
miş bir safhası demektir.,, 

Biz bu tarifin ne kadar yanlı§ 
olduğunu, gene dünkü Cümhuri
yetin, birinci sayıfasındaki bir 
yazı ile İspat edeceğiz. 

Yazının başlığı şudur: Sümer 
Bank sanayiimizin hamisi ve pişi· 
darıdır.,, 

Bu yazıda deniliyor ki: 

Öğr:cmilmesi günü pek yakınlaş
tığı için kadro etrafındaki alaka 
ve merak bir kat daha artmıı ve 
umumi bir şekil almı§hr. Aşağı 

yukarı her müderris vaziyetini 
.merak etmektedir. Diğer taraftan 
tahminler ve münaka§alar da de
vam halindedir. Di§çi mektebine 

ecnebi profesör getirilmiyeceği, 
eczacı fakültesinde ise bir iki ec
nebi profesöre mevki verildiği, 

kadrosu en çok değişen fakültenin 
tıp fakültesi olduğu ve bu fakülte
de şimdiki hocalardan pek azının 
kürsülerini muhafaza ettikleri ü -
zerinde ısrar edilen bu rivayetler 
"\rasındadır. 

Yeni lavha hakkediliyor 

Binanın kapısındaki İstanbul 
darülfünunu yazılarının silindiği

ni yazmıştık. Dün aabahtan itiba
ren bunun yerine "Jstanbul üniver 
sitesi,, kelimelerinin hakkedilme -
sine başlanmı§tır. 

Türkiye yalnız ticaret ve ziraa
tiyle iktifa edebilecek mevkide 
bir memleket değildir. Bu hakikati 
daima göz önünde tutan büyükle
rimizin kudretli azim ve iradeleıi 
sayesindedir ki, teşviki sanayi 
k~uniyle altı sene içinde adetleri 
310 u geçıuiycn fabrika ve imalat
hanelerimiz, bugün memleket ih
tiyacının büyi.ik bir kısınma cevap 
veren 2500 fabrika ve imalathane 
ye yükseltmiştir. ~I . la),l' b' 

"'-'U 1· ısil\ ılhaııa t .. t.. 1 r •t- d u un ... 
'ili ti~ tibi b~·J>olara senevi l 
~,ı. "'d l1Yük b' ki it ·'tıl' ~l ır ra ve 
~ '-t . e tcl\k' 
ı1ı..ı -.~ ... }•ıhi,, ıt ehnittir. 
-q. ...,li""' tının kurd ... 

-, "tı be '•&eı ugu 
liq't )~t\ • ı e . ftıütehaaaıılar 
t. 1l\ ı llıııt. T t tı, ~ 1'1 d, ır. uz jnhi-

Taşınma ve yapı işleri de iler
lemektedir. Bugünlerde Haseki 
hastanesinde yaptırılacak amfi 
pavyonu da ihale olunacaktır. Dün 
fakülte reisleri emin vekilinin riya 
setinde toplanarak nakil işleri ~t
raf ında görüşmüşlerdir. 

Ve bundan sonra, Sümer Bankın 
idare ettiği fabrikaların, son altı 
sene içinde, ne derece inkişaf et
tiği, uzun uzun anlatılıyor: 

Bevkoz deıi ve kundurn fahri • 
kası rlevJetin her türlü kundura Ye 
kösele mamuliıtı ihtiyaçlarını te • 
min ettiği gibi geniş mikyasta pi
yasanın taleplerini de tatmin eyli
yen kudretli ve verimli bir mües
sese haline gctiııniştir . 

İ~ ı-.. ))~'-'· ça.1ı,ı1"'•a. çok 
"ı .... af,_ •tlerdir 

) '''" ~ll • • ~ ~~ell~~hiıarların bir -
i .._~M.. ' l>aridat "t _ . ""' -.qed· mu e 

~ 'tı.~tı ~e hır. ~nhiıa.rların ı 
, "· ·~.. aııran ·d ---~· " .. varı a-• lt,... ·•&ıa. 

'q '10() tan mayı~ 

•OOo lira ek - ı 

İsviçre birliği 
Ağustosun birinci salı günü ls -

( 

viçre birliği kuruluşunun 242 inci 
iiiiiiiiiiiiiiiiiii._.. yıl dönümüne tesadüf etmektedir. 

. Güzel San'atlar Birliğinin yıllık resim sergisi dün saat on 
edıde Gala.tasaray lisesinde açılmıştır. Sergide birçok ressam· 

ıarın eıerlerı teşhir edilmektedir. Sergi on gün açık kalacaklar. 
Resmimiz dünkü açılma merasimini gösteriyor. 

Bu münasebetle İsviçre elçisi M . 
Henri Martin o gün saat on yedide 

/ 
Tarabyadaki evinde bir kabul res· 
mi tertip edecektir. 

1932 senesinde 1,5 milyon lira
lık kumaş imal eden Defterdar ve
ya Feshanc: tnbrikalaıı pek güzel 

Selami izzet 

(Lfıtfcn sayıfayr çeviriniz) 
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Eroincilerin Dünkü Muhakemesi 
··----···~-·· .... --··········-···········--·······················-········· 

yakalanan aletlerin ero
inle alakası yokmuş ! 

Bir şahit otelin bodrom katındaki 
taharrilerinin neticesini anlatıyor 

{ 

TAKVİM 
Pazar 

30 Temmuz 
7 Rebi.ahır 

Gün do~a~u 
Glln 1 atışı 
Sabah namazı 
O~lc nanıazı 

lkindı namazı 

Akşam nama.ı.1 

Yam namazı 
Jmul: 
\'ılın geçen ı;ünlerı 

:kalan,. 

Pazartesi 
31 Temmuz 
8 Rebi.ahır 

a,ı.o 

ı~.20 

16,16 

19.28 
21.19 

Z.51 
~00 

158 Fabrikatör Bernart Blumental Sonra, sıra ,ahitlerin dinlenil-
Efendi ile birlikte muhakeme edi- mesine gelmiştir. \... _____ --------· 

len eroin meselesi suçlularının llk §ahit polis komiseri İhsan HAVA - Y eşilköy askeri rasat 
muhakemesine dün sabah İstanbul Bey l O çuval asfalt bulunduğunu merkezinden verilen malumata 
ikinci ceza mahkemesinde devam söyledi. gÖ!'e bugiin hava açık ve şima1i is
olurunuştur. İkinci şahit polis kaçakçılık bü- tikametlerinden hafif ~-üzgarlı o -

Daha bazı şahitler dinlenildik - rosu merkez memuru Kenan Bey lacaktır. 
ten sonra, suçlulardan mevkuf ı kaçakçıların hepsinin ayrı ayrı ifa J)i.inkii sıcaklık en fazla 28, :en 
bulunan beşinin avukatı, müek - delerini aldığını, başka bir ~ey bil- az 23 santigrat, hava tazyiki 762 
killerinin serbest bırakılmaları is- mediğini söyledi. ınilinıcfreyrli. 

. 
Iktısat Haberleri 

ihracat mallarımız ~ 
Doların sukutu 

Doların son zamanlardaki suku- fiatlarda bir i~tikrar teo:ıiııİ 
tu üzerine Tkaret odası 'hracat 
mallarımızın Amerikadaki sürüm 
vaziyetini 'Ve lbu sukutun malları
mıza ne deı evc)·e ıl..--adar tesir yap
tığını tetkike ba,lamışhr. Tetkik 
neticesi bir rapor halinde lktısat 

Vekaletine bildirilecektir. 

Buğday mahsulümüz 
bu sene çok iyi 

sine matuftolacaktır. 

Balkan Ticaret 
Balkan Ticaret odat1~ 

yeti artırılacaktır. OdaD~ 
kan mümessilleri me.nıle 
ki bütün ticaret odaları jJI 
temasa girişecekler "le 
memleketlerindeki tüceıl 
ribirleriyle çok yakınd~,..
larmı, alış veriş yapn:ı~r 

ne çalışacaklardır .. 
teğinde bulunmuşlar, bu hususta Komiser Eşref Bey, 
bir .karar verilmek ve tahkikat ta- Sümer Palasta arama 

bir gece 
yapblda -

mamlanmak üzere, muhakeme 
iki ağustosa bırakılmıştır. 

rını, bodrum katından burnuna a
ğır bir ilaç kokusu geldiğini, yer -
deki deliklerden bu ilaçların dö-

Bu sene mevsim iyi geçtiğinden 
bug~ day mahsulümüz fevkalade 

1
-- iyidir. Tahmiıilere göre, bu aeneki 

..;;..'..;:;.==·===========:;;::-;:;:; buğday mahsulü memleH:etimizin 
RADYO 

Ticaret odasınııı 
racağı broşiif 

Ticaret odası cümhurİ 
nuncu yıl dönümü .ın ·· 
çıkaracağı broşürü b 
başlamıştır. lhsai ve ıO" 
bir çqk malUınatı ve 

zarf mdaki ihra<:at ve ith 
daha evvelki seneleriıı . 
ıini ,gösteren istatistikler' 

Celse açılınca ıkimya~erlerden 
mürekkep ehli vukufun yakala -
nan aletler hakkındaki raporu o -
ikundu. Raporda bütün alat ve e -
devabn muayene edildiği fenni 
tetkikler ve tahliUer neticeıinde 

yakalanan kaplarda bulunan bir 
!kısım mayilerin morfin mahlulü 
ve aseton olduğu, alat ve edeva -
bn afyondan morfin istihsaline 
:yarar alat olduğu bildiriliyor, ya 
lkalanan aletledn eroin ile bir 
münasebeti olmadığı da zikredili 
yordu. 

iş yapmış ve çok kazanç \•ermiştir. 
Geçen seneki muamelatın bütün 
masrafları ve .ihtü1atları ayrıldık -
tan sonra fabrikanın temin ctUği 
safi kar 250,000 lirayı mütecaviz
dir. 

Yangından som·a tedcit ve te,·si 
edilen Hereke fabrika;;ı ile maki
neleri ve mesai tarzı yenilcştiıilen 
Bakırköy bez fabrikası ve son sis
tem bir müessese olan Uşak şel<er 
fabrikası bilatereddüt diyebili -
riz ki ayni surette iftiharımızı mu
cip sanayi varlıklarımızdır. 

küldüğüne delil olacak !ckilde 
yerde .ıslaklıklar bulunduğunu &Öy 

lemiş :bir eczacıya kokunun ne ol

duğunu sorduk. Eczacı bu koku 
bir asit :kola.ısudur. Ama eroin i -
maline yarayıp yaramıyacağını 

bilmediğini söyledi,, demişir. 

Polis 'müfeişlerinClen Ziya Bey 
şehadetinde; eroincilerden mühen 
d1s KaClri Beyin ifadesini aldığını 
söyfedikten ıoma şöyle şehadet et 
mi§lir: 

"Kadri Bey Blümental kardeş -
lerle eroin yapmak için anlaştığı -
nı ve kendilerinden 200 liraya bir 

ma'kine aldığını ikrar etti. Kadri 
Bey vazifesinden ayrıldıktan .son
ra bu i§e girmiye kaı·ar :vermiş. Fa 

kat sonradan Blümental birader -
ler ile Y orgi Camadanis Kadri Be 
ye kazançlarından istifade ettir -
memi§ler. 

Kadri Bey onlar beni yaktılar,, 
ben de onları ,.akayım dedi ve bir 
ltalyanın adresini verdi. Orada a -
raştırma yapıl~ı, fakat bir şey bu
lunamadı.,, 

Belediyede hazırlık 

Bugün 
JSTA.NBULı 

18 den ID 'kadar Grıı.rrrofon, Sahibinin seı;I 

B. H. 11 - l'oliılor R. %1.0l<l- 'Nhlblnln 

esi. K. %618 - Odeon o. ll'!S9 - Kolooıtıla 

(', H. :u 1 - Odeon :!3016'· Sahibinin IM!fji K. 

5521. 

JB darı !!O ~·ıı kadar Müşrrref H. Faik B~· 

''" nrka<l~lnrı, '20 ckrı '20.110 a kadar Saz 

(l\l'lkic; hanım), 20.80 da1l !el.ICI •kadar Tam 

lmrl .Relik B!'.r Hı ıırka~arı, 21 .so dan 22 

J·ıı kıular Gramofon. Kolombla. D . 11014 - Sa 

hibirıln ııesi D. ~ıs - Sahibinin ınııl. D. E. 

%8t - .Balıtblnln ACSi. K. 63!S. !?2 .den iUbR· 

rt'll Anadolu ajansı, Boran. ha~rlcri, ııaat a-

ynrı • 

\1YANA: 15111.l m. -
9,%:> r.ııkl A\-u!lt~-a diplomatlarından Dt'. 

Za~'llfll namınA dikilen l.bidrnln temel atma 

mrrıuıiınf, 11.lli prkılar, i!: OTk!l('fra konııerJ, 

14 - ;u; plAk. JG.30 Ha.Jdillin kuartd1. 1:7.55 

kOn!ll".J', J.!UO A\ıı&hır.ranrn grnç plrlrrinfl 

ro konfcranS<lair-lU e eta .oet ao"tııcta ocmv 

dnlr l<nnforıuuı. 20.:?0 ııarkılar. 21 (Floranrıa 

ııı::ısulı) iıılmll opc~t, %8.lG pl6kla. dan hava-

ları • 

BUDAPEŞTE: 5.50.S m. -

:U.45 pıtı.k. 16.45 aalon muaikiıi. 18.SO tc

gn.ıınl, 111.211 #lendlrloi bahlııler. 20.80 ..lapon 

inıp:ımtorunun huz;nrunda kiraz: bayramı , 

U.10 Fnınt11 Lehann bestrlert, 

hn \"nlıırı • 

BOKREŞ- S9U m. -

23.4S ~lgıuı 

J l konsl'r, 12 .kon&ef'. 13 .pıtıkla 9e11forilk 

ı..ouser. a:uo .hafif musiki. 18 konser. ıu.U> 

dcmmı, 20.20 danı plakı..n 

kon er. 21.20 ~annL 22.0.5 Jlomr.n orkeııtra

DlUbiki,I. 

\'AıtŞO'\'A: 1412 m. -

ihtiy.acmı tamamen karşılayacak 

nisb~ttedir .• Hatta bu &ebeple bu 
sene tatbiki lazım gelen buğday 

koruma :kanunurwn da ıtatbikine 
lüzum göriilmiyere'k geri lbuakıla
cajı tahmin edilmektedir. Bu ara· 
da kanunda yeniden bazı tadiJat 
yapılacağı da söylenmektedir. 

Bu tadilat fiatları yükseltme ve 

r 
BORSA 

, 
[Hizalarında yJldızhareti olanlar ilzcr-
ll r"nde 29 Tcmmuza:ı muamele olanlar-
dır.] Rakamlnrkapanış fiyatlarını ~ö~tcrir 

- ---
ftukut (Satlş) 

708, - * Vivana ~5. -J 
• 'Nevyoıt IS7, - '* Madrlt 17. -

* rarls 171, - * Berlln so. -ı * MllAno 224. - * Var~ova N, -· 
i* 8rük~e1 11B, - * Eudape~ttı 31, -

• Atlna 25.- * üL:ıc,Ş 211. 51) 
* Cenevre -8.2. - • Bclırat :;s. -
*Sor~ a !!4, 50 * Yolı.ohama 47, -

* Amstttdım S!i. - * .Altnı 9!?3.. -
* Prag 11:0, - * :\Jetldiy.e !17, -

* Stotho'm :l8, - * BPnknot 244 -

Çekler (kap. sa. 16) 

+ Lon6ra 705.- * Stul'bolm 2742!'i 
• 'cvyort 0.6376 • Yiyana 4 !450 
* P.aıls J2 Oıı·- * ,'\1adrlt 5.66-
* l\lllAno -8.93- * Bcr'in 1.9:'50 
* Brukscl 3.3!i35 • VarŞO\'a 4.2l7!'i 
• Atin. 82 09- • lludap,eşte 3.1<?2 l 

1 * Gcncvrc ~.435750 * Bukrcş 80.39-
* Sofyn u7.9350 • Belgm 34.7450 
• Am~ttrdam ı .111ç4 • Yol.;ohnma 2.'ZS37li4• 
+ Prag ll'i.92?!5 '* l\lo~m-:a 108!! 75 

··r' lunacak olan bu brofı.l . 
hayetinc kadar bitriJece~ 
Mısırda kereste . 
Zingal ormanları ~~,tı 

dan Kahireye ıgönderllflfl i 
ler Kahirede çok beğeııİ~ 
sırda bazı müeucseler 
caret mümessilliğinıi~ 
ihracat ofisine mürac~..k 
Türudyeden kereste a..,,.... 
diklerini bildirmiştir .. 

Şoförler ve k 

ğından bahisle bunun 
rasmda şoförlerin çoık 
nı da kaydediyor ~e . 

seyrüsefer talimatnaıoe'~ 
f örlerin .çalışma sa.ad.~ 
olunmas1 lüzumunu .a 

1932 senesinde Hereke fabrika 
sının salışla11nrn yüzde 90, Fesha
nenin yüzde ö3 ve Bakırköy .fabr.i
kasının da yüzde 55 ini piya-5a si -
parişatı teşkil eylemiştir. Bu ra
kamalar kısa bir zamanda bu fabri 
kaların ne kadar tutumlu bir hale 
getirildiğini isJ)ata kafidir. 

Cümhuriyet kuruluşunun 
10 uncu yıl dönümü 

11.4.3 plflkla dini musiki, 12 'Sal~burg ----
yordu. .,-

T.-ah~katimize gor.e, 
şimdiki seyl"'tisefer tali 

de de sarih tahdidat~ 

İşte, Cümhuriyet gazetesinin 
büyük bir sitayişle ve haklı olarak 
bahsettiği bu sanayi inkişafı ve hu 
nun haricinde, memlekette görülen 
her türlü varlık Kemalizmin te
feyyüzüdür. Bu fabrikalar, bu mü 
esseıeler, Abdülhamit devrinde 
de vardı, fakat ordunun ihtiyacını 
bile temin edemiyordu. 

Cümhuriyet kuruluşunun yıJ dö · 
nümü merasimi hazıdıklarına de -
vam Olunmaktadır . 

Bu ıhusuda meşgul olan ıko • 
misyon, dün de belediye ıreis ımu· 
avini Hi.mit Beyin ıreisliği altında 
toplanmış., kaza, mahiye ::teşkilatla· 
rı etraf ma müzakerede buluımıuı
tur. 

Y:a.pılacak mer:aıimin .şekli An
kar.adan bildirildikten sonra, tat
bik faaliyeti, bütün tef.errüatiyle 
tesbit olunacaktır • 

Şimdi Peyami Safa Beye, 
mensup olduğu gazetenin, sütun, 
sütun ve haklı olarak methettiği 

bu bankanın, bu müesseselerin, 
bu fabrikaların, devlet sermaye -
siyle ve devlet idaresinde çalıştık- Bir Norveçli filim 
larını haber verelim. Memle'kette Norveç Akademi Oovaya1 pro -
in'kişaf etmiş, feyiz bulmuş sana- feaörlerinden Dr. Ragnvald İver • 
yi, etatize edilmiş sanayidir. sen §ehrimize gelmiştir. Norveçli 

Eğer Peyami 'Safa Bey, profesör buradan Macaristana gi
bu feyiz veren etatizmi, "Ke- dece'k, orada yapılacak beyne1mi
male ermiş bir iiberalimı,, bu lel izci toplantısında 1Norveç na -
luyoraa hiç diyeceğimiz yoktur. mına bulunacaktır~ 

Peyami Safa Beye tekrar tani- Profesör seyahati hakkında şun· 
ye ediyoruz: Busahada üfürükçü - tarı söylemiştir: 
lük ve müga1atadan vazgeçsin. "- Macaristandaki ıbeyne1mi -
Kemalizm'j, kısır lkarihasmda de lel :toplantıfa iştirak edecek oian 
ğil, daima tezyif ederek, muarız - il.50 Norveç izcisine riyaset ediyo
larımızın sıkışınca önümüze ç..ı1car rum. Buradan Macarutana gideı:e
dıklan diye bahsettiği (Cümhuri- ğıi:z:. No.-ıreçte izcilik o1dukça es 
yet H. Fırkası) programında ara -

1 

kidir. 2.750.000 nüfusu olan Nor -

sm. W"eçte kız ve erkek 14 ıbin izci var-
Sellmi izzet dır.,, 

muıılkl ecnllklerl. :14.10 ~lllk. '1a.20 p1Ak1a to- _., iş 'Bankası 9.50 ı·nı.:os ~:','iO 

J8 sdbbM., ID koro halnilc tepıuıi. 21 kanam, 

%S .ctııns hnvalan. 

BEL-GnAD: 481 m. -

Anadolu 
IRcji 

· -S lr. Hıwri yı: 

25 60 * Çimento u. ı~.l\9 
S,60 Cnyon Dcy. !?O,cıo 

ı S. , ark De,:. 1,9') 
51,- Ralra Tram,ay 

U. SiJ:Ortn 
12 J•lul , a2.so milli nıelodll,.r, 13.o.; Jrnn - ' Bomonti 

10,30 
21,-

, Bir şoföriin de"' 
dqrt saatten fa'Z'la ? 
ttasrih olunmuştur. 

srr, 11 plAk, 16 ı;lgan musiklAi, 17 plAk. 18 ~====---=~=~~-~,=====! Şof"ör, -çalışınası~ 

ara veri:hiiktc.n 'SOP~' 
bilecektir. 

pl!'ık, 20 l'ugoıllaw ı;arkıları. %1.30 

28 ı;ıi~an ha\'wan • 

RO~IA: Ul.2 na. -
!l :ı"ber'ff!I', 1!Jt0r, ':?1,45 LChanrı 

Klo) l.ı;lınll opcrııti . 

l'AUIS: 32S,2 m. -

konllf!r , 

('Kıo -

21 ıııtil.k, %1.80 :Lirirk eaerlt!a, na:ı lKu1n· 

t<'t, .2:!.l15 konser • 

Yar:ın 

ili'~ BIVlL -
118 dr.n il8.SO a :kadar Gramalon, ftl--

lbla ID. \\', 80! - Kcilonlbia ıD. 1':. .%078 - &

hlb1ııhı tıeel JD. !lHL 

18.80 .dan U a kadar ıınnaızca ~ 

istikraıdar 

1933 üa ls.t. 95.- ~lektrlk 

istik raı.ld ı . 53, :;,ı Tram\ ay 
Şıı.rk l>şol 2,35 'Ergani Seyrüsefer 

• D.'!\ıu,·ah. 'S':l~O' ıtınıım böyle sarih tahdic:ı.t 

;~~m~~~~c~. 1~~~ !::~~~~ 111 ~;~; ber.aber, şimdİo/C ~-~: ~ 
Batdat. t 1,75 •A i\Jüme il ııQ,cıS biici, bir ~of<irün guıı 

'-- ~ lıştığmın, -çalışmafl~. 
k111i, 2s.20 plAk. H,20 caz aıa,'Blw'ı • vermediğinin kont~ 

BUKJtEŞ : BDU J4. - j lamamıştır. Bu dhe,. "' 
ili ıtuılım')~. illk. D.8,,(1 Jlllkla OT.kt:ııtnl '1_ lL a iL 1 ..r "" 

perı,; o rı,;a ar 'KO a, 
ımutılkiııl, U mıdıt<!llf bOlıtcler. 20.'20 plfll'1u 

dir . 
om lkonwor, %1 Şdl9ert ~ktml, ~l.55 ~lfte :Pi-

~ano ııc modem ı01mlki, %%.%:> (U4oG:uı) ınak-
(Müp1odilcre), ll9 <dan 11.9.•:5 11 ıkadar ilik.met ı1on lkoıuıcr • 

1. ' Dün Heybe 1 

bir sanda1ı psf 
50 cıe 

Dün sabah JO, .. e • 

l~lu barum, D.9.lf.S iten ;90.30 a kadar ~·o 

nsı:. he.Jeti ile Ocnnf!t Hannn • .%0.80 dan .ZL'IO :a 

kadar :Münlr :Nurettin ~ ıve alikadaflım. 

l?l.80 dan 22 ~-e kadar ~ramofon: &ıkhllııinin 

tmııl B. G:OG - (hıtlon 'I'. 'f'. O. ~2 - Odcmı 

(). 4924- 2:! dM itibaren Ana4Glu ."l\Jamıı, 

fionıa lhabcricri, ııaM ıayarı. 

:\n'ıL~A: :518.1 ,m. -

12, '80 ıtıli.kb& JDflflmr ~.uı cam-
Jerl, IS konaor, ı.'10 - ııs le.\'&1111, 6;JO Da

lioıı 8Cla ~ipn 1)1'k~. lll1lda. n::~ koo

M'r, ıo kon!!('r, '21.45 ('1"117: ~ lfriİl',\·aluı), 

korıs<•r. 2S. I:> pUıkla dan!I ha,·al:ırı • 

UUDAl'EŞTE: !)50.r; ..m. -

1412 m. -

ıtıeı". 118.t:> plAlda edlo lkonımr, '9.8a !Piyano 

JMomınr. '!l .ı . .ılDber.tin ı(E~ıU ıeııcli; "ilim· 

ıli opettti, :!S.15 danı 'buala.n • 

~: 431 m.-

ııı~ puık. !UıGu !konacr. ll9 gdlk. '::O.llO 

radyo mkC9traelmn kon1161i, :s.'SG *an ha

"'alan. 

BOMA HU m. -
21.'30 la&bcrlcr, ıllQllra lbafil lkont5r, ~Jrn· 

ct'llbalfüılrr, -~. %3 -dana mmılklııl, '!!B.i>:i 

'laabcrlc.r. 

r A.R.l : ..828.2 m. -

.20 l('la.k. h.'lhcrl~ .!9.30 ıılaJJa ~z.. 21 

rlyımo knn!ler, 19 salon muMikial. .:0 JılkAJ l', pl!k, 21.30 lJdk \'O DJU!i.UıJ, %2.J..i .(l'oliclor) 

20.30 Branmsın beıırelerl, 2:.ıs ~ıran muıl - konıcrl. 

k .. rtıf J den kalkarak op İ" 

lan Refet kaptan~ 
1 

Hey~li wapuru i) .. ~ ı/. 
ön\erjncle karpuz~ ..J 
la çarpmı§tır. al ,l:J 
mensup olan ,lalld ~'. 
sindey4i. V.apıı~AJ# ,., 
ması cok siddeth ti": 
hem~ p~çalanJl11 Si 

...J'' ~etı.; muş, aeniı::e uü!~ 
ar:a&llldan kurtıLJ'f dı1 
dökülen karpuzlar 
toplanmıştır. 



nıı~Dnıınıını 
.\ tııuııııııımıııu1111ııııınu1111111ıınımıııu 

~ ttık Aldo~ 
~lltrı1 &unun salonu çiçek- Günün birinde Tekin Alp, Al -
P,k Ybor.. doğuya, adamakıllı, hayır akıllı 
.. at u i 
lıl lttık ç ~ekleri alan Aldoğu değil, deli gibi aşık olduğunu his-
tttirtrı .... Çıçekleri lhsan bey setti. 
>.te&tle;or .. 
. ın asıl .. h. 'h . d · mu ım cı etı e 
tuçük . 
~ hır ko d' B' ~ lcı b' me ı.. ıraz agır, 

1)...... •r komed'ı 
'" .. ır C .. 

ar an, Tekin Alpla Aldo-
bi!trıi" '••nda neler olup bittiği 

Günün birinde de Demir Canın 
gözü açıldı. 

O zaman iki erkek karfı karşı
ya kaldılar. 

Göğüs göğüse gelen, yumruk 
~ıkan İKİ kişi, sonra hayretle hay · 

d .,,or. İh 1 
l oltı san a karısının ara· lrn·an bir kişi: 
.... P biteni . 1 b'l . 
"'I:, lrk erı nası ı mıyor - Sen ha Tekin .. Sen!.. 
betin· a.daıiyle karısının mü Evet. O, neden olmasın? Sevi· 

l>ıi11 1 
de bilmiyor. yor! Aşkın enginine dalmış .. He -

1\ >'anın f k 
. ..,~İt C ar ında değil o! nüz muradına da nail olmamış. 
~ili, lbe , an her zaman güler Şimdilik yalnız ve yalnız bir şey 
~ln 1 ut, rahattı.. düşünüyor: Arzusunu!.: Üst tara -

or. ~onıuz başında Aldoğu fım gözü görmüyor. Hayatının bü
' ~ot ar§ısında oturan Tekin tün saadeti orada. Hayatının bü 

aıının k . .. . b Ot., 8 ar asından bır goz tün sadeli zannettiğı şey u arzu-
deiil ~bakış günahkar bir ba- daydı. 
deiiJ ayır, günahkar bir ba - - Bunu senden ümit etmezdim. 
deiil 1 amma, pek tabii bakış Sen ki, benim için hayatını tehli -
.&.. .,, 

IJ· r~larınd b" keye koydun!. 
ı... a ır anlaşma olduğu Evet. Boğaz sahillerinde bir 

!eltin Al gün hayalını tehlikeye koymuştu. 
l>etrıir P hazan düşünüyor: Tekin Alp başını önüne iğdi: 
lıiıttı . Can, senin iyiliğin için - O başka .. 

lften k d · E b k 1 trı ... 1( en ım de utanı - - vet ~o aş a şey... nşan 

dij!ür arını heyecanlı bir ümi canını tehlikeye koyabilir. Güneş, 
1iltı.ıltl Utoruın. Bundan da uta- ilkbaharı, hayatın bütün saadetle-
'ı • '\nı 
'tııı İc: a ne yapayım, senin i ini bir an fedaya hazır olabilir. 

ı. .ın l'a A k k k ~l l'l Pıyorum ... Dostlu - ma i i ol arasında• duran açş 
)o~ 'ınına ·· J · · d d k d · f d k 'lıttı gon um e eza u· cı, uçucu, apıcı ıa etı e a etme 
i d ..• Ald ~ · k l d ld oıtu ogu senın karındı; •' ay eği ir .• 
le bak mun karısı .. Ona fena - O hatka .. 
di.. inak aklımdan bile geç - Bunu ikisi de hissediyorlar. Ve 

•11:- • 
·~k alın alına, göğüs göğüse biribirle-

t L. Je, SA-· • d"" .. . . 1 h 1 l 
oır .. k -uımı ve urust er- rını parça amıya azır anıyor ar. 

.,.._ "'" •u ı -~el ~ ık ..... .,., 1.,., ,,. Ko.· "° • .. 
L lflıgw E k . B k .~clıta 1• n ıymetlı arka· İr avga, bir aavaf. Sonra bir 

1~ i..· arkadaştır. Aldogw u da tabanc-.:ı ıesi. 
d -~•n h· 
Oıtı 8 ır arkadaştı. Kumral Tekin Alp, Demir Canı öldür -
de !a ak •ana bir şey söyliye- dü. 
o~ f: y k 
., tllt\u a ın zamana kadar 
'·· bil~· 8'Öğıü var mı, yok 
~ llikk 

1
Yordum. Bakmamış -

~t.ç dlt etmemiştim. Halbuki 
lı -~lllı defa dekolte, hem de a-
. 'lıd ekolt .. d"" O 

-BlTTI-

Zaruretle işlenen suç 

Bir ihtilas mahkOmu 
ı'lı i ." .,,ha e gor um... nun 

Sı11 -'tld t ... ve serbesttim .. Be- 138 lira ihtilaıtan suçlu Kartal 
~· ilen· ogu diye bir kadın husu&i muhasebesi aabık tahsildar 
t~İld·ırn İçin kadından ma • larından Mahmut Efendinin mu· 

' 'ttıiıa 1 
ho .. Ne iyi bir şeydi.. hakemesi, dün İstanbul ikinci ce-

1lt hoı lllırın için bu arka - za mahkemesinde neticelenmiştir. 

' 

llYoruın ş· d' 
' t bira i' ım ı, mese - Mahmut Efendi, üç ay hapse, üç 

. tc,~ k z azla açacak ol· ay da memurluktan mahrum kal -

·-~ 1iı1rn •pıl?1ıt gibi dav j mağa mahkum edilmiş, fakat bu 
it tld· .. Bıleği · ·· k . ıh '"ai ı l nı opme parayı dava açılmadan ödediğin • 
~ l'·· n:~ Ur.orum ... Ne can den, ayni zamanda ıuçu zarurete 
)~ tldi .. 1\1 ~ ım kaza__ra_ en_· düşerek işlediğini nedametle itiraf 

~~ .. ~·~ \re ea. su~ . degdırmış ettiğinden, ceza müddeti bir aya 
_-.q '"'tt· nsesını oktamak- . d. ·ı · ·1 l t ' " Sa ... " ım B . ın 1rı m1ş. tecı o unmuı ur. 

, .... ,,)e) : eş samye okşa 
'' ')e..ı eı-ı ıayd b . • • :·· "e der· . ım ve eşın- y enı hır yol 

'.\.._ . ın bır nefeı aldım. 
• ~ Hacıosman bayırı denilen ve ls-

" tt~ bdiyo tinye tepelerinden Büyükdereye l >1."' •'-l ... S ru.ın, bunları yap • 
~ ·"' L enı k inen yol tamamen "Cniden yapıl -..._ ı ..... "'.,ek urtarmam icin ~ 
~ ~:lid,r, et etmem elze;,... dıktan sonra seyrüsefere de açıl -
ı1 '-di ~dilli ' .etmeliyim. Çünkü mıştır. 
, . '-ı lrllid f y B 

''ll~ '-'Udl!lf a aa edemezsin.. ol, mühendis Nebil eyin ne· 
'tc~ıd'" )()le aa etmen için elin- zareti altında Belediye tarafından 
\id'rt.:''- b~~k . . . . yeniden yapılmış ve Y edikule gaz 
)~ ~ ~ .. tde~e ~ bırıne kendını hanesinin katranı ile döşenmiştir. 

•• ~,il .. ısın .. Kendini mü- 140 derece hararette kaynatılan 
'• •çın r 

~ ··~~ ~ e ınde silahın katranlar gazhaneden takriben 
~hh~''- b 25 kilometre mesafede bulunan 

'

'''": ~. 'tka. b' . l k d h h d .-ı... il d' ırıne kendini yo a a ar ususi azneler için e 
ı ...... 1Ye 

~ ~ ~i ' ~ll'l ' onu meıgul et - gönderilmif ve bu suretle yerinde 
~'~,~ tel' ' 1 bunun ne kadar tekrar ısıtılmağa hacet kalmadan 

~'L ıl\ı 0 du '" 
• qjd •· 8'Unu tasavvur derhal kullanılmak imkanı hisıl 
lı-L 'il ·"tı, ~ l\tıııd . omuıtur. 

)t1:'ıc11.,1cı ı.dBıraz da sinir- Katranı yola yaymak için ecne· 
' y 1• Ve bilhassa bi bir mütehauııtan iıtifade edil· ,Jct, • .,. miştir. Bu suretle yoİun mükemmel 
~at ol • bir surette yapılmaaına imkan hi-

llla2!. sıl olmu tur. 

Bebekten Ş. 1\1. iınzasile bir o -
kuvucumuz bize Hu mektubu gön . ~ 

deriyor: 
Millet kelimesi kitaplardan, vic 

danlardan hak olunduğu bir de • 
virde Bebeğin bahçesinden (Mil • 
let bahçesi) sıfatını hiç kimse, hiç 
bir hafiye sildiremedi idi. Bu bah· 
çe hazinei hassa tarafından idare 
edilir, yalı kısmı bir gazinocuya 
kiraya verilir, fa.kat içinden geçen 
piyade yoluna her zaman riayet o 
lunur, herkes orada istediği gibi 
gezer ve hazinei hassadan tayin o 
lunmuş bir bahçıvan, ağaçlarının 

çiçeklerinin tazeliğine nezaret e • 
derdi. 

Emlaki ıınllliye idaresine geçtik
ten sonra İse yeni mü;teciler bir 
takım inşaata başladılar; evveli. 
bahçeyi kateden piyade yolunu 
kesmek için kapıları kapadılar ve 
bir takım bölmelerle bahçeyi aca
yip bir ;eklP. soktular. Zavallı Mil 
Jet bahçesi bir koyun ağılına dön· 
dü. Şimdi hergeçen yolcu bahçesi
nin etrafından dolaşmak mecburi
yetindedir. 

Bır gün i,;uik ki emlaki milliye 
ba!.ç<'vi müzayedeye koymuş, sa -
tıyo:·muş. Hntta birisinin üstüne i
halesi yapılmıımış. Bir, iki gün 
sonra Şehremaneti bu ihalei kat' -
iyyeyi feshederek park haline koy 
mak ve halkın istif ad esini temin 
etmek için 80 şu kadar bin liraya 
bu bahçeyi satın almış .. Dediler. 

İnanır mısınız? Bu park ve halk 
iç.in Şehremaneti tarafından satın 

alınan Millet bahçesinin iıtira ta -
rihini unuttum. Çünkü o kadar u • 
zun zaman geçti. Herhalde be§ ae 
neden fazla. 

Bu zaman zarfında ne mi oldu? 
Diyeceksiniz. Arzedeyim: 

Bahçe emanet namına icara ve
rilmekted ir. Müstecir yolu kapa -
dığı gibi arkadaki kıırmlardan bir 
büyük parçayı kendisine fidanlık, 
odunluk, kömürlük, gübrelik, ko -
yun otlat.ma yeri ilana mahsus seh 
palı reklam yeri olarak kullanıyor. 
Diğer bir kısmını kır kahvecisine 
kiraya veriyor. Ortadaki fıskıyeli 
havuzu kapatmıştır. Bu kısmın ke
narında padavra tahtalarından ya
pılmış, müteaddit, manav, bakkal, 
dondurmacı, tütüncü dükkanlarına 
kiraya veriyor. Bu dükkanlar bu· 
laırklarını bahçede yıkarlar ... Dı -
varlar parmaklıklar hep yıkılmış -
tır. Hulasa: 

Hamid?ıt devrinde bile ismine 
Millet bahçeıi denen bu Bebeğin 
yegane teneffüs yeri, beş sene ev -
vel halk için para ile satn alındığı 
halde hueün millete ve halka yar· 
dmıdan uzaktır. Zavallı halkın ço 
cukları otomobil, tramvay altında 
kalmak, denize düımek tehlikesi 
ne maruz kalarak uzaktan yutkun 
makta ve bir parça nefes alabil • 
mek için de ya cami önündeki mu 
salla taşlı moloz yığını olan sözüm 
ona rıhtımda veyahut kayalar me
zarlığında vakit geçirmektedir. 

S. M. 

Şeker, kahve 
Bir müessese Belçikadan 40 va -

gon teker getirmi!tir. Diğer taraf • 
tan 18 vagon teker daha gelmiştir. 
Bu miktar piyasadaki şeker fiatla· 
rını 42 buçuk liraya düşünmüştür. 

Bir hafta evvel piyasada şeker 46 
liraya satılıyordu. 

Kahve fiatları hakkında şikayet 
devam etmektedir. Ticaret odaaı -
nm bu iıle alakadar olmaıı, henüz 
bir netice vermemi tir • 
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- Demek Ketevan kraliçe bu

na razı oldu öyle mi? . 
-Evet, razı oldu. Çünkü o çok 

iyi kalpli ve çok iyi düşünür bir 
kraliçedir. O biliyordu ki, Gürcü
ler bir kaç sene daha kendilerini 
toplıyamazlar. Kendisi sarayda 
bulunduğu müddet zarfında Grü -
cistan kuvvetlenir. Sonra hem in • 
tikamlarını alırlar ve hem de elle
rinden alman vatan toprakları. .. 

- Kendisi ne olacak, şah onu 

öldürmez mi?. 

- Kraliçe diyor ki, benden ev
vel gelen ve senelerce yaşıyan kral 
lar ve kraliçeler ne oldu? .. Hep • 
ıi vatan uğrunda ölmediler mi?. 
işte ben de vatan uğrunda ölece • 
ğim. Evlatlarım vatanlarını kur -
tarsınlar, yüz Ketevan feda olsun . 

Muğrav çok mütehassiı olmuş· 
tu. Bu alicenap kadının gösterdi -
di yükıekliğin kıymeti hiç bir şey· 
le ölçülemezdi. Bir kadın, bir kra 
liçe, hem de genç güzel daha ha
yatta birçok baharlarını her ıeye 
rağmen mes'ut geçirebilecek bir 
kraliçenin!... 

Bu derece büyük feragat gös
termesi, bir orduyu değil, bütün 
bir milleti vatan uğrunda gönül -
den ölüme sevkedebilirdi. 

- Sahip, sen de çok akıllı ve 
iş bilir bir adama benziyorsun. 

' Biz Gürcüler hep vatan için çah-
fıyoruz. Fakat aörüyoraun ik, he
pimiz dağınık ve hepimiz kendi 
aklımızla hareket ediyoruz. Gür -
cistanı hürriyete kavufturmak için 
birleşmemiz lazımdı•. Ben krali -
çe Ketevanla görüşemez miyim?. 
Onunla konuııam, daha iyi işler 
yapabilirim. 

Sahip bir müddet düşündü: 
- Sizi görüıtürmiye çalışaca 

ğım .. Çok iyi olur, fakat çok teh
likeli bir iştir. Şah sizin Ketevanla 
görüttüğünüzü duyarsa, kimbilir 
neler yapar .. 

Muğrav: 

- Sen çok şeyler biliyorşun. 

Sana daha bazı şeyler sormak isti
yordum. 

-Sorunuz efendim, bir bildi -
ğim varsa hepsini ıöyliyeceğim .. 

- Tamara nerededir?. 
- Onu sarayda kimse bilmi • 

yor. Yalnız Ketevan dün akşam 

üstü üç çifte bir arabanın şark 

yoluna hareket ettiğini grömüş, ... 
Her halde tah kaçırtmış olacak.. 

- Karacigay han kaçırmış ol
. ? 

masın ... 
-imkanı yok.. , 
- Ne biliyorsun? .. 

Yazan: Niyazi Ahmet 
hat bir uyku uyumamıştı . Vücut 
yorgunluğuna inzımam eden üzün 
tü onu oldukça hırpalamıştı. Öm • 
ründe belki ilk defa rahat bir dö
şekte deliksiz bir uyku uyuyacak
tı. Yatağa girer girmez derin bir 
uykuya daldı. 

Uyandığı vakit öğle olmuştu. 

Vücudunda bir yorgunluk hisse -
diyordu. O, hayatında bu kadar 
çok ve bu kadar deliksiz uyku u 
yuduğunu hatırlıyamıyordu. 

Yatağında gerinirken gözü yas 
tığının altında beyaz bir kağıda 

ilişti. Hayret etmekle beraber 
derhal, kendisine bırakılmış bir 
mektup olacağını düşündü . Mek • 
tup bir kadın eliyle yazılmıştı. O
kumadan imzasına baktı: Kete • 
van. 

Muğrav viicudunda bir ürper • 
me hissetti. Beyninde bir sürü iı • 
tifhamlar dolaşıyordu. Ne oluyor -
du. Gürcü milleti ne kadar daha 
ıah Abbasın oyuncağı olacaktı. 

Çekilen azap kafiydi artık. 
Mektubu okum1ya başladı. 

"Kahraman Muğrav !.. 

Sen de yurdumuzu kurtarmak 
için çalışıyorsun. Fakat birleşme -
den bir şey yapamıyacağız. Bu ge· 
ce Sahip seni bulacak. Beraber 
geliniz. Görüşelim. Selamlar. 

Ketevan. 
Muğrav, mektubu henüz oku • 

muştu, ki kendisini Şah Abbahsın 
çağırdığını haber verdiler. 

Acele acele giyindikten sonra 
Şah Ahbaıın huzuruna çıktı. Şah, 
çok mütebessim ve mültefit gö -
rünüyordu. Muğravi, hususi bir a
lakayla karşıladı. Ona, yanında 

hazırlanmış bir yer gösterdi: 

- Gel, yanımda otur .. Seninle 
mühim kararlar vereceğiz .. dedi. 

Muğravın fikrini hala Keteva
nın mektubu kurcalıyordu. Sah Ah 
basın bu iltifatı onu evvela ku -
durtacak derecede hiddetlendirdi. 
Gözlerine kan hücum etmişti. Fa
kat, bir an aklına haıka bir dü 
tünce geldi. Ve sükun buldu. Şu 

anda Şah Abbasın sarayında bulu 
nuyordu. Kartı söz söylemek, bel· 
ki ölümü ile neticelenirdi. Kim so
racak, kim alakadar olacaktı. Hal
buki yapacak çok işler vardı. 

- Buyurun şahım diye cevap 
verdi. 

Şah Abbas, Muğravın fikrini 
değiştirdiğini görünce, daha çok 
memnun oldu. Elini onun geniş o· 
muzlarına dokundurarak: 

- Muğrav dedi. Beni dikkatle 
dinle. Ben Gürcü milletini seve -

- Biraz evvel bahçede Küb _ rim. Fakat sen de itiraf et ki, çok 

ra ile onu konufuyorlardı. 

- Ne konuşuyorlardı?. 
- Karacigay, Kübraya muhak 

kak Tamaranm nereye kaçırıldı -
ğını öğren!. .. diyordu. 

• - Batka ne konuıtular? .. 
- Karacigay sizden bahsetti. 

Fakat iyice iıitemedim . 

Mujrav Sahiple epey konuş -
muıtu. Bodrumun tavanına yakın 

serke~ milletsiniz. 
Karşınızdaki düşmanın kudre 

tini düşünmeden saldırıyorsunuz. 

Ve bittabi neticede zararını gene 
siz görüyorsunuz. Bana tabi olur 
ve itaat ederseniz, size ne Os • 
manlılar ne de Ruslar! .. ?? 

f Dı11Jamı ı·ar) 

Avusturyada bir lahit 
hava deliğinden sabahın alaca Sevil, 29 (A.A) - Eski bir ma
karanlıiı sızıyordu. Muğrav bura· nastırın arka tarafında bir lahit 
da fazla kalmanın ihtiyatsızlık o- ortaya çıkarılmıttır. Lahdin için
lacağını dütünerek, kimseye gö - de otuz kadar iskelet bakiyesi ve 
rünmeden odaıına çıktı. Vücudu hangi tarihe ait olduğu henüz an • 
çok yorgundu. Kahetiden çıktığın laıılamıyan bir takım çanak çöm • 
danberi on bet gün ıeçiyordu. Ra·. lek bulunmu9tur. 
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Güzel bir dil O Eski bir lıırsızlık O 
Ahmet Arif bütün meclislerde 
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111111rıı111ıııunıl:: 1111::ı:ı111ıııııı11ı111ıııııı11111ıııııı111111••'''''''"'"''''''"'''''"''''ll"'ııııı111 bir çok lisana vakıf olmakla kendi· 

b "'" an 1111 11
11111

1111 1
111 ""'"''"""" ııı11111ıııııı111111ııııı1ı11 

C\'llt ın bolıevik "ht'l~ l' ·· · 1 A • s· . . . ni tanıtmıştı .. Hatta Çince bile >'lda)f ı ı a ı uzerıne - la... ızı tebrık ederım. 
itli 1 llıa.lı rn .. tk·· d' l bildiği herkesçe malumdu. !, on u u zapte 1 - - Teşekkür ederim. Şimdi beni 
1... • Pa.ra.ıız k 1 l Bir gün Beyazıt kahvelerinin 
~llltı bir R a mış, stanbula bu saadete, servete nail eden para-
'\Qa uı ıab k · · · d. birinde arkadaşı ona dedi ki: 
~{'da Paıta f ı .zengını ı ı. nızı da size iade edeceğim. Hem de - Bana bak Arif madem ki çin. 
~ Ulda h ıcareta yapmıştı. Is derhal.... ce biliyorsun şu yanımızdaki ma-
'ıııııa, itç~llı~n bir pastacı dük • Ve Petro cebinden iki bir lira sada oturan Çinli gençle bir kaç 

llıttifet 1 0 
arak girdi. Elindeki çıkararak Kulanın'e uzatınca, kelime konuş ta göreyim. 

llıtU,r sayesinde dükkanın pastacının ag~ zı açıkta kalmı•tı. - Pek ala. 
L. 11\ı he Y 

~İtdj )(° llıen o kadar tenevvü - Petro: Ve Arif yanındaki masaya doğ· 
,.. 

1 Beyoğlunun bu küçük ru ilerliyerek: 
~e .,. '"'•ı bird b' - Artık on sene evvelki hırsız- M k 

t\Ulıı. en ıre §Ö~ret kazandı I ki - e dedi. Şau Y ang Hao. 
L .. llın m "f . . ı a uğradığınız ziyandan dolayı ç· 1. ld 
~l>tır arı etını başkalarına ın ı omuzunu ka ırarak 
t..ı lrladan l d hiç bir teeaaürünüz kaldı mı?. mırıldandı: 
~oldu evve ükkanda or • 
~i • · Diye sordu. Kulanin: _ Şenk •• 

ej· Sok dah · - Evet, hem pek büyük. Dedi. Tah' ki d llld a. ıyi gidecekti. Eğer ır mera a sor u: )Hltterl - Yahu k3peibı neden b&yle dik dik bakıyor •• 
dm •• ~ be,, on bin r Keşke beş bin lira çalaydınız. - Ne dedi?. Eerber - Efendim, miltterilerbı kulağını, yahut çenealnl kHtJtJnı ~bl 
~I\ ırası bulunup ta parça•ını kapmıya alıttı da ••• 
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de t at kulanın b .. k .. halı'ne 
~fekk.. ugun u 

llit k ur ediyordu. 
~ ' ttı h f&.Jn Beyoğlu caddesinde 
~l"tı '"a. a.lına.k için dolatırken 
~a .. il birisi k . b . . 
~ ... q"ıadı "' çe tı , atını çevırdı. 'h' gı bir adam kendisine 

lla.p d' ......._ e ıyordu. 
!ft ~ffed .. 

tlı}or ersınız ama, galiba al -
•unuz ....... . 

~"I Naaı1 aldan . M"" .. 
oe ltt' ıyorum, ıız oıyo 

Ilı ın d ... ·ı •dııı egı misiniz? Beni tanı· 
d~L. ıı tnı? H . 
. ~i. · anı şu on sene evvel 
I~· tıınııd k 

ı biıı 1. a aıadar iken sizden 
tıı· • ıra. ı 

')'ı"ı b ça ıp kaçan Petro değil 
() en? 

1ı ~'nh t~İI\ h atırladı ve Petronun 
4~~· ~ 'Yret etmekle beraber 
~~d~~ı de kabul etti. Bir kahveye 
. , lı '"· Petro: 
~ 4ley 'd· 
l ~ 1. gı ı hey ... Dedi. Sizden 
°")' •tay 'le.. 1 çalınca doğru Ameri-

' çtırn. 
~t Oııun · · . 

· •çın ızinizini bulamadı 

~u'"'tab·· 
b...· l)eh,~:j: o_rada hayat bana gül 

t~.(ct t .. 1 bır servet yaptım. E • 
~ QUY"k • 
l.-.~ .,. u bır servet .. Şimdi, ar-
~· "''"ay ı b11 t 

1 Yemek niyetindeyim. 

Vapurda diplomat 
11ıııııııı1111ııııııı11111ıııııı11111ııı1111111111ıtlllll11111ııııııı11111ııııu111111ıııııı1111 

Üç arkadaş, güvertede yerleş • 
miJler, Cuma tatilini geçirmek için 
adaya gidiyorlardı. Vapur trklrm 
tıklım dolu idi. içlerinden birisi: 

- Yahu, dedi. Dünya ne acayip 
oldu. Ne arkad&J ne kardeı mu -

I habbeti kaldı. 
Öteki: 

- Bu söz neden icap etti Ferit? 
- Yahu iJitmedin mi? Bilmem 

nerede herifin biri öz kardeşini, a· 
nasını kıtır kıtır kesmiş, Sonra da 
bir şey olmamış gibi gidip polise 
haber vermiş. Ortada ne bir delil, 
ne bir eser olmadığı için polis sene 
)erce katili aramı§, taramıf, niha -
yet katil geçenlerde ölürken kar
deJini ve anasını öldüren kendisi 
olduğunu söylemiş te İ§ ortaya çık· 
mış. 

Vapur yolcularından bir zat, bu 
sözler bitince tanımadığı gençlerin 
aohpetine karıştı: 

derece yerinde ve ne derece yol 
da olduğunu ispat için bir va 
göstereceğim. 

- Bundan altı ay evel Yenik 
de bir asilzadenin yatağında · 
bulunduğunu hatırlarımız. Bu a 
mın baş ucunda bir de küç 
kağıt bulunmu§tu. Bu kağıt m 
humun el yazıaiyle yazılmıf, m 
humun imzasını taşıyan bir me 
tuptu. Merhum: "Kimseden §°" 
he etmeyiniz. Ölümümden do 
yı kimseyi kırmayınız. Ben s 
günlerde kumarda 7500 lira ka 
bettim. Bunun kurbanıyım.,, d 
yordu. Mektubu üzerine hakik 
ten füpheler zail olmu§tu. Fak 
tam cenazesi yıkanacağı sıra p 
maklarının arasında bir bez p 
çası bulundu. Bu bez parçası 
elbisenin kurna,ından kopmuşt 
İ§te bu delil kafi idi. Merhum 
mücadele neticesinde öldürülm ·· 
O sırada katilin ceketinden bir p 
ça elinde kalmıştı. Bu kumat p 
çaaı katilin meydana çıkması 
sebep oldu. 

'ltt a.raflarda yerleşeceğim. 
'-~ aııbutda ne arıyorsunuz?. Erkek - İkimiz bir yaıta dettlmiylz ? 

a.ha.t ediyo Kız - GeçtJ 0 zamanlar ••• O deditlıı bet •ene evveldi .. Şimdi ••• beaden 

- Beyler, dedi. Hiç bir cinayet 
yoktur ki ortada iz bırakmasın. 
Mutlaka her cinayetin bir veya bir 
kaç izi vardır. Marifet bu izleri 
görmek ve bulmaktadır. 

Herkes bu garip şi§man adamın 
bütün güvertedekilere işittirecek 
kadar hızlı söylediği sözlere ku • 
lak veriyordu. Bu adam kimdi, ne 
demek istiyordu, söze ne diye ka
rıtmıttı? 

Cerbeceli zat bu izahati ve 
dikten sonra: 

llJ rum. bet yq bGyilk8iln •• 

~tııııııuırrııııı"ııııılffl111111t111N11111ııır111ıııııııı_.llllınu----11Nllıılmı""'"'"""-ın1111 .. ,ııwııııııırıı1111ıııııırıırrııı1111ıırrıııırıııırıı11ııuııııııı1111ıııı1111ıınırın111~ 
/ - Bana dedi ki Çinde doğmu§ 

- Efendiler, dedi. Katil böy 
adi bir kuma§tan elbise yaptırm 
saydı tabii bu delil de ortada. bu 
lunmıyacaktı. Elbiselerinizi Fa 
ri Bey fabrikasının kuma,larında 

~' ·~, -. .. ., 
lt_;.~;•daldnln yalnız bana alt olma•ını l•tlyoram. 

lll latlyonun ? Kalbimi mi, para cilzdammı mı ? 

oradan geliyormuJ, bütün ailesi 
ölmüş. 

- Hepsini söyledi mi bunların? 
- Dur bakalım uzun müddet 

Pekinde yafamış ve şehrin birçok 
ticarethanelerinde çalıtmıJ. 

- Yahu hepsini ıöyJedi mi bun· 
ların? 

- Yahu bırak ta anlatayım. 
Dedi ki; Çinde kendisi de bir ti
carethane sahibi imiş, fakat iflas 
ettiği için Avrupaya gelmiş bµrada 
Türkiyede iş yapmak ümidinde i -
mış. 

- Azizim, bu anla,ılır şey de
ğil. Bir kelimenin içinden bu kadar 
lakırdı nasıl çıktı .• Rica ederim 
sor bakalım lstanbul botuna git· 

. '? 
mıf mı .. 

Bunun üzerine Arif tekrar Çin
liye .eğilerek bir §eyler söyledi. 
Çinli hiddetle fU cevabı verdi: 

- Çau hong kong fençentin 
sibiyent hau koutin ıiyenping. 

- Yahu ne dedi, allah a§kı

na? 
Arif katlarını çatarak cevap 

verdi: 
- Beğendim dedi. 

Cerbezerli adam devam etti: 
yaptırınız! 

Meğer bu Cerbezeli zat bir şi 
ketin ilan memuru imiş!.. - Evet, size bu sözümün ne 

ıırı11111ııııııı11111ıııııı11111ııı11111111ııııııı111111ııırı111111ııııııı111111ıııııı 11 1111ıııı 

Para nasıl gelir? 
11ııııııı11111ıııııı111111ıllllll11111ıııııı1111ıııt1ııı111111ııııııı11ııııııııı11111ııııııı1111 

İzzet Efendi çocukluğundan be cidiye çıkardı. Camın üstünden i 
ri fakirlik içi~de, b~! -~ara sahibi çindeki altınlara tutmıya ba,ladı 
olamamı§, daıma zugurt yaşamış Belki altınlar uğur getirir de ce 
bir adamdı. Kime ha, vursa, han • bindeki mecidiye bir kaç altın o 
gi işe girse bir netice vermiyordu. lur, diye ... 

- Yahu nasıl zengin olayıın? Fakat daha cama elini uzatıp 
Diye kime sorsa aldığı cevap .mecidiyeyi sürerken gümü§ para e-

birdi: tinden kaçtı; dükkanın içine yuvar 
- Para parayı çeker! !.. Züğürt landı. O sırada sarraf ta başım çe-

adam zengin olmaz. virmiş, İzzet Efendiye ne istediğini 
- Peki ya zenginlerin hepsi ana soruyordu. İzzet Efendi: 

dan doğma zengin mi idiler? - Bizim mecidiye senin dükka-
- Hayır ama, para parayı çe -

ker .• 
bzet Efendi bu cevaplara deh -

~etli içerliyordu.. Kırkını geçtikten 
sonra bir gün bir sarraf dükkanı -
nm önünde, camekandaki paralara 
hasretle bakarken aklına gene o 
söz geldi: Para parayı çeker .. 

Hemen cebinden bir aümüş me • 

na yuvarlandı ! 

Dedi ve safiyane maksadını an • 
lattı: . 

- Para parayı çeker, dediler. 
Ben de mecidiyeyi senin altınlara 
tutuyordum. 

- Evet ama, dedi. Gümü§ altını 
çekmez, altın güm ütü çeker! •. İt • 
te nümunesi .. ... 





}:i~·J.•t-~)~~a~~~y~~-~-M~~~~,~~~K~ıs~ı~rela~t~m~a~k~~~~i~--~-~ .. -~._-_~ __ ~_~_.~ __ ~~~;·i~.-~--i~~~~~~~ 
er azıyor • Hakkında : ................................................................................................................ . 

Bir Fransız doktorunun 
IJ Hitlere minnettarlığı ! 
'lİtJer y h d•l · ..., Bedin, 29 (A.A) - Volf Ajan- Yazan : Dr. Ali Şükrü () 1 a u 1 erle nasıl karşılaştıgını Si Paris Muhabiri bildiriyor: 

"' a d Deniz bany.ol.arı çocuklarımızın / d.en. iz kena.r. la .. rile Florya sahill.e • •ı ta •• ld v ı F ransamn tanınmış sinir müta- d h ~ uşman o ugunu an atıyor 'k mukavemetlerını arttırması, ke - rının hem onu açık hem eşe ır -hassıslarından doktor Tuluz ' ı -
er (b·tı .. -·----- mik hastalığını, cilt hastalığını ve den hariç olması d-0layısile denizi 

' 

Q.J ) sır)atmak,, kanunu hakkında yaz -~. da er dun neşrettigvimiz dönerken gözlerim yanıyordu. Ha sair bazı mühim hastalıklarının temiz haavsı saftır, ayni zamanda "'ı 11 l - dığı bir makalede Fransızlar tara-1.~ ?lası} • a~ı :Yetiştiğini, umumi yatta olduğumu haber verdikten fmdan daha dikkatle meşgul olun tedavisi, cilt eviyesinin faaliyetini da rüzgarı cenup ve cenubu şarki-
~ A.Inıa~tırak ettiğini, umumi sonra iki gözümün birer kömür ması icap eden bir meseleyi ele al arttırarak dolayısile tekmil vücu - den geldiğinden hava cereyanları 
d~ahudiı ~ayı nasıl değiştirdiği- parça11 gibi yandığını hissettim. mış olmasından dolayı Hitler'e dun faal olması, iştihanm artması, ılıktır. Şu noktai nazardan şayanı 
~:·~~ o-...y ?rın fırsattan istifade e- Etrafımı göremiyordum. Pome - 1 ld·w• · yüzme hareketlerile tekmil vücut tercihtir. ~~ ~" rı :nı·· minnettar o mak lazım ge ıgın1 l . .

1 t IŞtıkla usellah hizmetleri ranyada bir hastaneye gönderil - yazıyor. Doktor makalesinde di _ adelatımn mukavim e~.mesı, cı t Banyoya girecek çocukların isti 
1 nııt, Şa rı~ı anlatmış, daha sonra dim ve ihtili.li orada gördüm. yor ki: mesamatı tarikile vücude deniz su iade edeip edemiyeceklerini tayin ~ Ydcnıan · · 'k O k k l d" H d k" f d l denlerin gec - · · d"kk 1 k k tq . llle\'k'• ve saırenın ı -- ne or unç gün er ı. er "Gayri tabii unsurların doğup yun a ı ay a ı ma ~ ıçın nazarı ı ate a maca no • 
b·~~liYer ı~e geçmek istedikleri- şeyi kaybettiğimizi anlamı,tım. çoğalmasını teşvik eden aldırma _ mesi, cildi serinlendirerek, vücu • talar şunlardır: 
~ ~1'.t e .hunların bir çete gi· O zaman ihtili.li yapanlara karıı mazlık sistemini bıı-akmak Jiizım· dun hararet) tanzim eden cihazla· Çocuk ilk banyoda (5--10) da· ~~ lfitıet~klerini izah etmişti. en derin nefreti duydum. dır . ., rına faydalı yardım etmesi gibi kika durduktan sonra çıkarılıp vü· 
'tt~• enn eserini huliisa et • imparator Vilhelm, Marxist mühim hassaları dolayıoile şayanı cudunun reaksiyonuna balnnalı, e· 

ı:lıı~~9~~yoruz: liderlerin ellerini aıkan ilk impa. ltalyan tayyareleri tavsiyedir. ğer vücudu kızarıyorsa banyodan 
~ te,., kışında iradem ratordu. İmparator bunu yapıyor Bundan başka deniz kenarların istifade edecektir, kızarmıyor bi • ~•lt:~•he.~tti. k Eokiden her ken ıerefıiz bir takım adamların Şol Harbur "T ernöv., 29 (A. • daki hava cereyanları ılık ve rütu· Jiikis solgun bir renk almış ve tit • 
l"'JC>td\l gu ere , sevinerek ellerini ııtkığının farkında değil • A) _ Havanın fenalığından do - betli olduğundan §U hal çocukla - riyorsa banyodan istifade etmiye• ı..._,iıı;., Ilı. Artık ıükünet kes· rti. Bunlar bir taraftan bir ellerile layı, ltalyan tayyarelerinin yarın· rın harareti bedeniyelerini düşür • cektir. Bu gibi çocukları daha bir 
,,;•ınıın kuvvetlenmiı· imparatorun ellerini tutuyorken, dan evvel hareket etmemeleri muh meden ciltlerine bir münebbih gi· kaç gün deniz kenarında dolaştıra 
· ettilll ~r bu hal üzere de- diğer elleriyle hançerlerini çeki temeldir. bi tesir ederek iştihasını arttırır, rak ve deniz suları ile friksiyonlar 

ıı.,.,;d e bu sayede oinirle· yorlardı. • • • müzmin nezleli çocuklarla ciğer. yaparak alıştırdıktan sonra banyo 
ıolli.ill~· ~e aklım oynamadı. Karar verdim ve ıiyasete atıl • Şol Harbur, 29 (A.A) - Son ha lerinin etrafındaki bezleri şişen ya sokmalı aksi takdirde hastala-ı ... .:ı u,ıhtiyar bir askerden dım ı b l ·· lt l d · t yyare Jrı ""'ili. • er ere gore a yan cnız a çocuklara şifalı tesirler yapar. 

"16 teı . . Sosyal Demokratlığın asıl emel- leri yarın saat 1,30 ile 2 arasında 
~, ~ rınıevvelinde yaralan - !erini, asıl hedeflerini anlamanın İrlanda' da Valentia'ya uçacaklar • 

mr. 

Banyoda çocukları yarım saat • 

ten fazla tutmamalı, en iyisi yirmi 

dakikadır. Çocuklar denizin içeri· 

sinde daima çabalamalı, yüzmeli, 

bu sure~le kol ve bacakları ve tek

mil adelatı hareket ederek jimnas 
tik ycipr:-uş olur. 

.)' dorı;~eden ayrılarak Alman- yegane anahtan, yahudileri tetkik dır. 
'e'\t ol ı.aın. Vatanımı görmiyeli etmek lazımdır. Yahudi milletini 
ıh· hluıtu. Fakat bu iki sene • 

Keza deniz banyoları yapılınca 
birlikte güneş banyoları da yapı -
hraa deniz kenarındaki güneşin 

' 
btıl~ laman gibi hiı ediyo

·~~ lQ • 1~ cıvarında bir hastane-
d ~ et-ekt "d" G"' d"" eii . ·•• e ı ım. or u-

t !•klik ın .. th" t• ııtdek' u ıı ı. 

'-•)or~ ordunun ruhu burada 
~ !e ~· ~phede görmedi -
~ a\ir·~ı Rordüm. Çünkü bura-
~i.irı~ •daınlar, korkaklıkla-

)\t, 1t llYorlardı 
. llka.r k Ik . b' . . . .. ... i.. a maz ırısınıgor--~ q 1'f' 
\tı h· uıaade istedim. her ta 

~ij)onir sefalet hakimdi. Ber-
1hd. 1.rca halkı ile açtı. 

'"~- . . tdell lıyet daha f ecidi. has-
>'\t \t.b Çıkına.mı müteakip bir 

il •-t~l'\ı ile Münihe gittiğim 
)' TI:111r· 
~l'de k.1 .~deta tanımamıttım. 

't le k Ufur, lanet ve hiddet na 
~a~·'f"!ılaıtıın korkaklık ma

ıl.ı "<l e 
~ '- Perverlik ise dar ka -

l·ı }'l}1Yord b"' ·· d · l . tr} u. utun aıre er 
~İdi, ~e dolu idi. her ki.tip ya-s he her Yahudi katipti.ya
SJ ep silahsız iı lerle meı-

1.' • ltı t h 
~. ')'hud·u afıma gitti. Cep-
\ ~ \ ılerse ne kadar azdı-

d, )'tı . 
~ ti.~~lld:;e daha fecidi. bu sa-

J ""liltQj erden başka bir kim
\.~& Yordu. 
ir"\ b...'elleai · 
'"-~\& llın yaz mevsiminde 
~'lt1ctu bir sıcaklık içinde 
~? d~\i bt İçinde bir sürü kav
' ti:..~)e ._ uluyordu. Acaba ni
)11.. ~~ .. ..,,ru" d l."'\" liir)·· .,.or uk. ordu arasın-
~ . ~'f)h fayialar intişar edi
~:ıı-i'1bi l e Ebert, Şaydeman 
~ı 'llt e~,t 
.(~ d ltı}' ın Yeni harp gaye-
·'"'.ı~l~· Ordu. Bu adamlar ne 
~""it . ı ~e 
~ ~ ''t~ 0 rduyu ellerine ge-
\ d~ tQe ekte idiler. ben bu 
~ >,1 ıı'-ltd~l.eket menf aatlerL 
L!'>tl tlı~ k aıne kanidim. Bun -
~ \td e,ele · · . 
\ ~i f ı. ll\l ... rını doldurmak ıs-
~'~dly, bRUrda bütün mem
~1-te\t\i ~zırdılar. İcap eder 

l.l'~ .. dı. tozleriınizin önünde 
.'q t ,lilli 
~ "•u· tteı· L :iı. ı~ı ... ıtt 13 14 .. .. .. 
~ ~ ... 1 - uncu gu-
\1~. ·~i l>etesin cenup cep -
\..~l ~ ~'"tniler atmıya baş 
."il~~-... , b" .. ııq ~. 1 ır çogumuz 

Sll ... L ·· 
~ """'ha ~ uzere yere 
t~ ~taf dogru kalktığım •tt, •ın •ızlıyor ve ıı -

l.rtıf.ordu. Geriye 

iyice anlamak sayesinde bu fırka
nın maksatlarını örten bütün per· 
deleri kaldırır . 

Yahudi kelimesinin bana husu
si bir takım fikirler telkinine ba§· 
ladığı zamanı tayin etmek bugün 
benim için imkansız değilse de güç 
tür. 

Babamın hayatında bu kelimeyi 
hemen hiç duymamıt gibiydim. 
Babam dünya hemıehrisi olmakla 
beraber milli hisleri de kuvvetliy -
di. Onun bu hali bende de vardır . 
Mektepte yahudiler hakkında bir 
fey öğrenmem ittim. Yalnız mek
tep arkadaşlarım arasında bir ya -
hudi vardı. Hepimizde ona karşı 
saygı gösterir, fakat emniyet et
mezdik. 

14 - IS yaıına geldiğim za -
man "yahudi,, kelimesini, bilhassa 
siyasi bahislerde görmeğe ve bu 
kelimeden nefret etmeğe baıla -
dnn.. 

Zaten dini ihtilafların karıımda 
mevzuu bahsolmasından hoı lan -
mazdım. 

Linz kasabasındaki yahudiler az 
dılar. Bunlar asırlarca devam eden 
tesirler yüzünden dıı görünüşü i -
til>ariyle Avrupalılaımı,lar, başka 
insanlardan farkları kalmamı,tı . 
Ben de onları birer Alman tanıyor 
ve yanıldığımı anlamıyordum. 

Çünkü aramızdaki fark, dini 
farktan ibaretti. 

Yahudilerin dinleri yüzünden 
tazyik gördüklerine kani olduğum 
için aleyhlerinde bulunmaktan çe
kinirdim. Dünyada yahudi düşman 
lığı na.mında bir cereyan bulundu
ğundan haberim yoktu. 

Daha sonra Viyanaya gittim. 
Şehrin ihti,amı gözümü almış, ha
yatta uğradığım müıküller beni o 
kadar ezmişti ki muazzam şehrin 
içinde yaşıyan insan sınıflarının 
neden ibaret olduğunu birden bire 
kavrıyamamıştım. Viyananın 

"2.000.000,, a yakın nüfusunun 
"200.000,, i yahudi olduğu halde 
bunları birdenbire görmemiştim . 
tik haftalarda gözlerim, kafam 
fikir namına hiç bir ,ey idrak ede
memişti. 

Bir gü ntehrin iç tarafında do
lafıyo>rdum. Kartıma bukle buklr 

Şol Harbur, 29 (A.A) - Balbo, 
ltalyaya lrlanda yolu ile dönmek 
fikrinden vazgeçti. Hava müsait 
olduğu takdirde, ispanyadan Va -
lence yolu ile uçmak üzere karar 
verdi. 

• 
iki defter 

Defterdarlık 100 
bin lira ceza istiyor 

Bir müddet evvel Galatada ma
karnacılık eden Raka kardeşler 
hakkında iki türlü defter tutarak 
vergi sakladıkları noktasından 

tahkikat yapılmış, defterdarlık ka
zanç vergisi komisyonu, 100.000 
liraya yakın ceza kesmjşti. 

Diğer taraftan yapılan aramada 
zabıtanın ele geçirdiği hakiki def
terlerin Beyoğlu malmüdürlüğün
den çalınma11 üzerine de tahkikat 
yapılmıştı. Dün, bu ikinci mesele • 
den malmüdürlüğü odacısı Hasan 
Efendi, makarna ticareti yapan 
kardeşlerden Ziai Raka Efendi ile 
birlikte İstanbul birinci ceza mah
kemesinde muhakeme edilmiştir. 

Hasan Efendi, defterlerin çalın· 
masından haberi olmadığını söyle
miı, Zisi Efendi de, defter çalın -
maaından dolayı tahkikat yapıldı
ğı sırada polise bin lira rüşvet tek
lif ettiği doğru olmadığını, bu pa -
rayı, tanıdığı Manol Efendiye ken 
disine avukat tutmak üzere verdi -
ğini anlatmıştır. 

Müddeiumumi ceza istemiş, 

muhakeme müdafaa ve karar için 
kalmıştır. 

oltra viyole hassası bir kısmı doğ -
rudan gelen diğer kıs.mı da deni -
zin sathından aksedip gelen oltra 

viyole ziyasından dolayı karada 
yapılan güneş banyosuna nisbetle 
iki misli oltra viyole ziyasını havi 

olduğundan, bu hassanın tekmil 
vücudun dinç ve faal olmasına, ve 
kemiklerinin kireçlenmesini temin 
etmesine büyük yardımı olması 

noktai nazarından ayrıca faydayı 
muciptir. 

Çocuklara evvela güne§ banyo

su yapılmalı akabinde deniz ban

yosu yapıLmalı ve banyodan sonra 

da friksiyon yapılmalı bu suretle 

hareket edilirse istifade daha bü

yüktür. 

Banyo yaparken denize yüksek· 

ten atlamak!ar da şayanı tavsiye • 

dir. Yalnız iki metreden fazla yük 
sek olmamalı fazla~.ıı zararlıdır. 
Atlamakla cildin mukavemeti art· 
tığı gibi dolayısile deveranı demi 
ve cümlei asabiyesi f aaJiyete gele 
rek vücut faal olur. 

Güneş banyosunda otuz dakika-

dan fazla durmak zararlıdır, yeni 

güneş banyosu yapmıya başlıyan 
kimse birdenbire ilk günü yarım 

saat güneşte durursa, hastalan -

rnak cildinin yanmak tehlikesi var 

dır. Bu sebeplen ilk günü beş da· 
Hangi çocuklar deniz banyosu 

yapmamalı ve hangilerine yapma
ki! .. ;ı clurmalı ve müteakıp günler • lı: 

iki yaşından aşağı olan çocuk - de hergün beşer dakika arttırarak 
lara, ciğer veremi, karın veremi o- yarım saate çıkmalı ve yarım saat 
lan çocuklara, böbrekleri hasta o- olunca bir ay yarım saat üzerinde 
lan çocuklara, müzmin banak has yapmalıdır. 

talığı olan çocuklara, kalp hasta • Banyoları sabah 9 - 10 arasın
lığı olan çocukla~a deniz ~anyosu da yapmalı, sabah güneşinde oltra 
zarar verirA Ve bır de ateşlı hasta- viyole hassası daha fazla olduğun 
lığı olan çocuklara ve bronşiti 0 • dan bu suretle hem güneş banyo • 
lan çocuklara hastalığı geçmeden sundan hem de deniz banyosun • 
deniz banyosuna sokmamalı bun - dan istifade edilmiş olur. Öğle Ü • 

ların harici her çocuk deniz ban zeri yapılan deniz banyosu ve gü • 

yosu yapabilir. neş banyosu tehlikelidir. Güneş 
Her deniz kenarında yapılan çarpma hastalıklarına tutulmak ih 

banyodan fayda edilemez bilakis timali vardır. Akşam üzeri yapı -
zarar gömıesj de muhtemeldir. lan banyoda ise gündüz sıcakların 

Banyo yapılabilecek deniz ke - tesirile akşam hava cereyanları 

narları şöyle olmalıdır: fazlalaştığından soğuk almak teh-

Denizin önü açık olmalı, havası likesi olduğu gibi güneşin de oltra 
f 1 ı viyole ziyası az olduğundan bu is-mikropsuz olmalı, sa o ma ı, rüz-

garı sert olmamalı, ve soğuk ol - tifadeden mahrum kalınmış olur. 
mamalı, ılık olmalı, kumsal olma - Gerek güneş banyosu ve gerek de-

~~~~~~~"'!'!!!!~~~~'!!""""~I l h k niz banyosundan İstif ad eyi temin 
1 do.'ku"'len . - h Jı ve kumu temiz o malı, şe ir e k l 

siyah saç arı sıya enta- 1 
' • • • h 'k etmek için bir ay yapma azım -. narındakı clemzın avası mı rop-

rili bir adamla karşılaştım. Kendı- . . . d w ·ıd· M'k dır. Bir hafta yFıJ>ılan güneş ve de 
· d . lu ve denızı temız egı ır. ı rop 

kendıme sor um. d . 'f d . niz banyosundan edilecek istifade 
b b d h d. .., Iudur. Bunlar an ıstı a e yerme 

- Aca a u a am ya u ı mı. .. .. K w k pek tabiidir ki nz.dır. 
. k" h d"I b"" I d w'l zarar görulur. eza sert ve sogu Lmzde ı ya u ı er oy e egı • . 1 

. . . hava cereyanı olan denız kenarın- şte bu suretle hareket ederek diler. Su adama dıkkat ve ıhtıyat- d b .. ·· ki f d 1 
daki banyo an azan zarar goru· çocu arın azami isti a c erini te-

la baktım. Onun tuhaf suratına ) l w h l ki h · l k 1 k 
.. .. .. . . . . I" soğuk a gın ıgı asta ı arı u mme ç.a ışma vücut arını mu a • baktıkça, yuzunun çızgılerını tel- ur . 

1 1 r vi.mleştirmek her anne ve babanın 'k k d" . b' .. .. 1 su e ge ı . 
kik ettı çe en ımı ır suru sua • f d "f 'd' ç k d 

1 d k d. Şehrimiz çocuklarının isti a e vazı esı ır. ün ü Yalanımızı e • ler karşısında bu uyor um. en ı 
edebilecegwi banyo yerleri şunlar • . vir ve teslim edeceğimiz etlerin kendime soruyordum: 
dır: ! her hususta sağlam olması en bü • 

- Bu adam, Alman mı?. k d olan 1 yük arzumuzdur. (Dtwaoıı var) Pendikten Fenere a ar 
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Adalar denizinde A vrupada yeni ittif a 11 Ağustosta 
Yüzme Müsaba al iZ 

Yazılmak iç.in hergün bizzat ve ya nıeklupla 
müracaat edebilirsiniz 

T'rtip ettiğimiz yüzme müsa - ı 
baka: arının tarihi 11 Ağu~ aı s cu
ma günü, yeri de Modada fenni 
§artları haiz olarak inşa ettirilmiş 
oliın yüzme havuzudur. 
Müsabakamız bütün yüzücüle -

rimiz arasında büyiik bir alaka u· 
yandırmıştır. Bunun belli ba~lı ae
bepleri şunlardır: 

A - Müsabakanın umuma açık 
olması ve hu itibarla bazı kayitler 
dolayısile birincilik müsabakaları
na iştirak edemiyen sporculara iş
tirak imkanım vererek klüpleri -
mizle hakiki varlıklarının meydan
na çıkma!ma bir vesile vermesi. 

B - Türkiye birinciliklerine i!· 
tirak edecek mıntaka şampiyon -
larma da iyi bir tecrübe teıkil et -
mest 

Müsabakamıza girecek 
Fenerliler 

Müsabakamıza Fener bahçe, 
Beykoz, 1. S~ K. klüpleri hemen he
men bütün müsabıkları ile iştirak 
edeteklerini bildirmişlerdir. F e -
nerbahçe denizcilik şubesi reısı 

Rüştü Bey müsabakamıza girecek 
yüzücülerinin isimlerini §Öylece 
tesbit etmiştir: 

Leyla Hanım (hanımlar arasın
da yapılacak bütün müıabakala -
ra), Salim (200, 400, 1500, bay -
rak), Cemil (200, 400, 1500, bay
rak), Ö.mer (1500, 100 bayrak ), 
Nijat (200, bayrak), Orhan (sırt 

üstü, kurbağah•.ma), Garbis (sırt 

üstü, bayrak), Necdet (1500) Fa· 
bir (400), Jirnyir (400), Talat 
atlama, kurbağalama), gençler -
den Mahir, Rauf, Turan, Nezihi,, 
Fuat (yüzme), Hristo (atlama). 

Hraç, Garbis, Cemil, Fethi , 
Hristo, Tarık, Fcrnan, Berç, Şefik, 
Saveci, Nuran (su topu) müıaba
kalarına. 

MUsabakamıza girecek 
Beykozlular 

Beykoz denizcilik şubesi reisi 
Fahri Bey müsabakamıza girecek 
Beykozlu yüzücüleri ~u suretle tes
bit etmiştir: 

Saffar, Agah (100), Vangel Li
li, Ağah, (200) ,Lili, Hakkı, Torna 

(400), Hakkı, Lili, Mihal, Torna 

(1500), Niko, Hasan, (100, sırt üs

tü), Saffar, Adnan, İzzet (200 

:kurbağalama), Behçet, Selim, 

Behzat (atlama) müsabakalarına. 

1. S. K. iklübü reisi ve müsaba -

kamızm baş hakemi Ekrem Rüıtü 
Beyle, Galatasaray idübü denizci
lik şubesi reisi :ekip Bey de müm
kün olduğu k.:.dar çok yüzücü ile 
iştirak edeceklerini bildirmişler -
dir. 

Müsabakalarımız için müzaha -
ret gösteren Ekrem Rüştü Beye, 
yardımlarını esirgemiyen Beykoz 

klübünden Fahri Beye, Fenerbah· 
çe klü\ıünden Şekip Beylere has -
saten teşekkür ediyoruz. 

Müsabakamızda kazanacak bi -
rinci ve ikincilere hatıra olarak 
(V AKIT-) madalyaleri vereeeğiz . 
Klüp mensubu olsun olmasın, mü 
sabakamıza girmek istiyen bütün 

yüzücüler spor muharririmize biz
zat veya mektupla isimlerini yaz· 
dırabilirler. 

Müsabakamızın 

şunlardır: 
saat ve nevi 

Saati Nevi 

1:1 - Türk lmrak )3n~ı (T00-200·100 
1 J 15 - 400 strrect 
13 30 . 50 ,. çocuklaıa (12-14) ~aş 
1 :J 35 - 100 .. ' ( 14· 18) . 
J 3 40 • 50 . ı ckaiıtlcrc ( ~2 d n yukarı) 

13 45 • ~00 kı:rr:ığlama (1 lanımlaı a) 
J 4 o.; · 100 Serbest 
14 ı:; . 100 •• (Hanım':ıra) 

14 JO - 100 ırt u~ıu 

14- -ıo • Aılam:ı (5 mecburi 3 ihtiyari) 
1510-~lO ."erb~!>t 

15 ':.:O • 50 kı:rbağlama .;ocuklara (12· l 4) 
ı :i .Jo . ıoo _ (ILı·IS) 

15 40 • 50 kurra~laıııa (ı:ıkalit ler 3~) 
16 • Turk rauak ~:ın~ı (H:ınımlar:ı) 

ı 11 ~o - l :iOO '>Crbe:.t 
ı (ı ::;5 - 4CO ı rl°ebt Hanımlara 
ı ;- ıo . ~J ıoru 
18 - \':ıglı Jirek 

Davet 
Eyüp idman yuvasından: 
3 Ağustos perşembe günü akşa

mı saat 21 de yuvnmızm senelik 
kongresi yapılacaf;mdan azanın 

te~riflcri rica olunur • 

Zonguldakta spor 
ZONGULDAK, 25 (Husuıi)-
Ereyli gençler birliği spor takı 

mı günden güne terakki ve inki -
şaf etmektedir. Zonguldak halkevi 
Ülkü spo;· klübü tarafından bir 
maç yapmak üzere Zonguldağa da 
vet edilmi§ti. 21 temmuz 933 cu -
ma günü Zonguldakta incir suyu 
sahasında kalabalık bir halk top 
luluğu önünde yapılan müsabaka
da gençler birliği Zonguldak klü
büne 2 - 5 galip gelmi§tir. Bu 
galibiyet Ereyli gençlerini tama -
men gayrete getirmiştir. Esasen 
Zonguldak gençlerinin sporla la • 
yık olduğu derecede uğraşmadık -
larını ötedenberi bildiğimiz için 
yenilmelerinde bir fevkaladelik 
görmüyoruz. Biz, Zonguldağa ge· 
rek Bartından ve gerek Ereğliden 
müsabaka için gelen sporcuların 

şimdiye kadar yenildiklerini İ§il -
medik. Her defasında bizim Zon
guldaklılar mağlup oldular. Yal -
nız müsabaka için sahaya atılanla
rın galip geleceklerine inanmıyo -
ruz. Spor daima meşgul olmak 
ister. Spor ıyı bir tetkilat 
ister. 

Ereyli gençler birliğini hararet 
le tebrik ederken bizim Zongul 
dak gençlerine de çalı§mak tavsi 
ye ederiz. 

llvas Rami 

Komünistlik tahrikatı 

Sustular muhakemede 

İstanbul ikinci ceza mahkeme -
sinde dün Besim isminde birisiyle 
dört nrkadaşmın komünistlik tah· 
rikatı yapmaktan suçlu olarak mu 
hakemelerine başlanmıştır. 

Muhakeme açık celsede bat -
lamış, müddeiumuminin talebi ü · 

zerine, kapalı cel~cde devam etmiş 
tir. 

Avusturyanın bir nişanı 
Şam - A vuaturya konsolosu 

maliye :veziri Şakir Nimet Beyi zi
yaret ~derek harbi umumiye işti
rakinin bir hatıra.ı;ı olmak üzere, 
Avusturya hükumetin.in kcndiıine 
bir altın harp madalyası hediye 
ettiğini bildirmiş ve madalyayı teı 
lim etmiJtir. 

Bu zat umumi harpte ordumuz
da çalışmış, müta11ekede demiryol 
lan komiserliği ctmi.~ti. Şimdi Su
r.iye maliye veziridir. 

baskın csaD tarnrı ı tn<i aa~,rad:ı> hirleı:ine ~ok yaklaşınıŞ ~ 
Diğer taraftan Fransa ile Rus- na şüphe yoktur. Bu nı~ı 

ya evvela bir ademi tecavüz misa- le sabık Fransız başvckl 
(Ba~ tarafı ı tacı sayılada) 

bahriyelilerinin (Cydade) adacık 
!arından üçüne çıkını§ olmaları 

siyasi hiç bir mana ifade etme -
mektedir. 

Romada bu adaların Yunanis -
tana veya ltalyaya ait olmaları 
hususunun hiç bir zaman kat'iyet
le tesbit edilmi~ olmadığı telakki
ai vardır. Esasen bu adalar ehem
miyetsizdir, ve bir kaç ltalyanın 
fenni sebeplerden buralara çıkmı~ 
ol,ma1arı Yunanistan tarafından si
yasi hiç bir ihtarı da celbetmemit· 

·· eı kı imzalamışlar, ve daha ıonra nun Rusyaya gitmek uz 
yeni bir ticaret muahedesinin mü- tosta .Marsilyadan h:trc:kC 
zakeresine başlamışlardı. Fran - ğini de hatırlatılabilir, 
sanın Moıkova sefiri M. Alphond M 
bu işle meşgul olmakta ve Paris Avusturya - ac 
ile Moskova arasında seyahatler Viyana, 29 (A. A.) _.. 
yapmakta idi. turya ile Macaristan ar 

Londrada çıkan Deyli Ekspre· yakla~ma fikri ilerleınel'l 
sin verdiği malumata göre Fransa M. Sturner "Corres 
ile Rusya 1914 senesinde olduğu Hongroise,, mecmuasına, 
gibi askeri bir ittifak aktetmek rük ittihadı fikrini uz 
üzeredirler. fakat her iki memleketin. 

Fransanın Sovyet Rusyaya kaı·· zıraat vasıtalarından 111 

tir. ~. cösterdig~ i !l.iddetli düşmanlığa istifade edebilecek bir ya AT1NA, 29 (Hususi) - İtalyan :r :r ı J1l 
mebni bu haber derin hayretler u· taraftar olduğunu söy e lar tarafından birkaç adacığın i~- 1 

gali hakkında hiç bir tebliğ ne§re- yandırmıştır. Fakat vaziyetin şu Macaristanla t 
dilmemi~tir. merkezde olduğu anlaşılıyor: Ha· 
Zannedildiğine göre mesele bir dise Fransa ve Lehistan erkanı har 

suitefehhümden ibarettir. Ve biyesinin tesiri altında vuku bul
bu adalardan hiç olmazsa ikisi Yu maktadır. Fransa ve Lehistan 
nanlılara ait değildir. erkanı harbiyesi Fransa hükumeti 

AT1NA, 29 (A.A) _ M. Çalda· üzerine tesir icra ederek Hitlerin 
ris dün bahriye nazırı ile görüş- Avusturya ve Macarislam Alman· 
müştür. 

• 
KOMEDi 

Londra konferansı 
nasıl çalıştı ? 

LONDRA, 29 (A.A.) - Hususi 
muhabirimiz beynelmilel iktııat 

konf er asının son celsesini ve ona 
tekaddüm eden vaziyetini §U suret 
le izahetmektedir: 

Konferans bir buçuk aylık ne -
ticesiz bir çırpıntı içinde ıon per• 
deyi güzel nutuklar arasında in -
dirdi. 

ya ile birle§lirmeyi istihdaf etti
ğini ileri sürerek hu neticeye var· 
mıştır. 

Fransa, Rusyadaki silah fahri 
kalarmın Almanyaya yardım etme 
mesini temin etmek istemektedir. 
Lehistanda Rus fabrikalarına mü· 

him sipari§ler vermeği vadetmiş 

bulunuyor. Bundan başka Fransa 
da Rusyadan birçok iptidai mad -
deler satın almaktadır. 

İki tarafın da samimi olmadığı 
aşikardır. Çünkü Hitler tehlikesi 
bertaraf olur olmaz iki taraf da 

anlantmdan vazgeçmiye hazırdır. 
F:·ansa hükumeti komünizmin 
Fra.nsada ilerlemesinden korku
yor. Buna mukabil Rusya, Fran
sa serm1 yesinin bütün Avrupaya 
hakim olma~mdan endişe etmekte· 
dirler. Bununla beraber bu iki 
devleti bir araya getiren bir nokta 
o da. Hitler tehlikesidir. Bu kor

ku yeni itilaf m en belli başlı mes
netleridir. 

VAKIT - Herhalde Fransa 
ile Rusyanm ~nn zamanlarda hiri-

Viyana, 2' (A.A.) -
lini ile M. Coobose arası 
rüşmelerden bahsederı. 
henüz müphem şekildedı 
barla matbuatın yazdıkl 
minlere munhasrr kalıyor• 

"Noue Freic Presse,, e 
•bi caristnn İtalyanın tasvı 

hiç bir siyasi kombinezo 
meği taahhüt etmiş, bun• 
bil İtalya da Macarista 
hedeleri yeniden tetkik t 
müdafaa etmeği taahhüt 

Alman taraftarı mah• 
ristanı Almanyadan uz. 
bu müzakerelerden endı 
maktadırlar. Bu münas 
man taraftarı "Wiener. 

. dı Nachrichten,. gazetesı 
"Almanya olmadan ° 

pada devamlı bir netice 
mek kabil değildir.,, 

Roma, 29 (A.A.) -
boeı ecnebi gazetecileri 
rek şu beyanatta bulun111 

"Seyahatimizin ınak•~ 
solini ile Avrupanın vaı:ı 
kında tekikatta bulunın• 
tığımız görüşmelerden ~ 
nunum. Bu gÖrÜ§mcler ı 
siyasi meseleler halinde 
Macar hükumetlerinin • 
nazarda olduklarım J11i.İf 
mekliğime vc:ıile ol111utl 

Konferans bürosu büyük fiyas· 
konun tesirlerini hafifletmek için 
raporların nikbin ifadelerle yazıl
masına taraftardır. lktısat Komis
yonunun raporu baştan bata böyle 
bir direktif altında yazılmış ve maz 
bata muhaı-riri olan İngiltere tica
ret nazırı M. Runciman, bu husus 
ta o kadar ileri gitmi~tir ki komis 
yonun heyeti umumiye içtimaında 
bu mübalağalar hazan istihzalı ten 
kitlere aebebiyet vermİ§ ve rapo -
run kısmen yeniden yazılmaaı için 
yeni bir komite tetkiline mecburi
yet hasıl ol.mu~tur • 

Türkiye-Fransa arası 
Raporda ilk nazarı dikkati cel· 

beden nokta hakikatin olduğu gibi 
değil, bazılarının görmek ve göı • 
termek istedikleri gibi yazılmıJ ol
m'lsıdır. Heri sürülen şeylerin bir 
kısmı vaki olmamış, fakat akıine 
de bir tezahür olmadığı için müs
pet şeklinde gösterilmi§tir. Rapo
run bir yerin.de bütn memleketle -
rin tarifelerde tenzilat icrasını, 

beynelmilel ticaretin ihyası ıç.ın 

zaruri addettiklerini kaydetmekte 
dir. 

Hnkikat halde tarifelerin tenzi
lini müda.f aa etmİ§ bir tek heyeti 
murahhasa bile yoktur. 

Yalnız hiç bir heyet le tarife -
lerin tenziline muhalif olduğunu 

sarahatle söylememiıtir. İkinci 
nokta raporda büyük devletleri a
lakadar eden meıailin daha büyük 
bir itina ile tetkik edilmiı ve müta 
leatının o heyeti murahhuaların 

noktai nazarına tevafuk edecek bir 
tar~da de~colunmuf bulunmasıdır. 

Zaten bu hal az çok k~miıyonların 
müzakerat esasında nazarı dikkati 
celbetmittir. 

Herhangi bir komite intihabatı
nda, Faraza Fransız murah • 
hası bu komitenin isimlerini odu 
duğu iki kişiden terekküp etmesini 
teklif edince rcai bunu aynen ka-

(lla§ tamrı ı lnd eıl)ırud:ı) 

mazharı müsaade millet kaidesi 
yalnız gümrük tarifelerinde, güm
rük muamelatına ve seyrisefaine 
inhisar ettirilmiştir. Diğer hu:ıusat 
ta tarafeyn aerbeıtisini iktis p et
mi§tir. 

4 - Türk ihracatının bedelle -
rinden teraküm edecek dövizlerin 
yüzde otuzu otomatik bir surette 
Banque de F rance' de açılacak bir 
hesapta Tiirkiye Cümhuriyet 
Merkez hankası emrine tamamen 
serbest olarak amade tutulacaktır. 

5 - Bütün ticari mübadeleler 

bul ederek bir karar şeklinde iblağ 
ediyordu. Kabul edilen usulü mü
zakere itiraz edilmiyen her tek· 
lifin kabulünü icap ettirdiği için 
bir elçabukluğu ile itiraz veya 
diğer bir fikir veya teklif derme -
yanına meydan vermeden işe ge -
leni kabul edilmiş addetmek, işe 

gelmiyen hakkında ise uzun bir mü 
nal<a~a açarak reddine :;ebebiyet 
vermek reisin iktidarı dahilinde 
bir şeydi. 

Bu sebeple reye konulsa e'kseri
riyet alamıyacağı şüphesiz olan 
bir çok teklif itiraza lüzum görül -
mediğinden dolayı bir emri vaki 
halini almıştır. Bundan ise biihas
sa büyük devletlerin müstefit ol
dukları meydandadır. 

Clcaring'e tabii olduğll 
let ve sair müesseıatı r 
parişlerinden mütevellit 

. 1 bede emtıa ve ma zeme 
naklen ödemeyip ınah•" 
lesine dahil olacaktır. 

6 - Clearing mek•111 

tarzda i~liyecektir: 
Türk ihracat mallar•"~ 

·rı• rı bu malların bedeller• 
larak Pariste ''Office de 

. . d cekle 
satın,, a tesvıye e e 
sız malı mübayaa edel'l il 
lfıtcrları da aldıkları ,.,-
del.lerini Türkiye Cüırı~: 
kez Bankasına bu .. ba~ir 
kuru üzerinden Turk 
tediye edeceklerdir. ri 

7 - imzalanan ete• i 
.. h n her 

maıana mun asıra . .,er 
lckete gümrük resJll!,. , 

·ıd· ı r ren mallar dahı ır. ı. ri ,. Jl. 
melatı clearing ın . dô 
Transitten mütevelht ı. ri 

• ti ••• 
hest olarak dearıllo 

rilecektir. . "°~ 
. . ı .. 

8 - Fransız reJ 15 1'• 
üç. milyon Fransız ft•~ir· 
tütün mübayaa edec~, 
başka bir takım ahk. re 
den itilafname metııı0,t liğ edilecek ve 13 >.i "ji 
rihindcn itibaren ıne" 
girecektir. 
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h ooperatifleşme teşekkül etmit olan "Kitap ya - : .............................. : ......................... ! banliyö tipi makas göbekleri ve teferruatı münakasası 17 - Ağus-
~ıı.t V -~~k~tleri zanlar kooperatifi,, bu kere Türki- lki yüz bin kilo bulgur kapalı otı • 933 perşembe gününe talik edilmiştir. (3624) 
'i k e aletı bazı maddele- ye petrol madenleri namiyle Ke - zarf usuliyle münakasaya konul
~ t:~~ratiflettirmek husu - mal Lokman beyin kitabını da bi- muştur. ihalesi 15 ağustos 933 sa
._ltııiı b~ ata giritmittir. Tetki- ze vermittir. Bu kitapla koopera - lı günü saat on dörttedir. Şartna· 
"'-·l·ı ır cepheden yapılmakta lifin bastırdıgw ı kitap adedi altıyı a.... - "' eaa l mesini görmek üzere lstanbul Fın-
-..ır. 1 ara İstinat ettirilmek bulmutlur. Kooperatif ıimdiye ka-

t.'. dıklıda Üçüncü Kolordu Satın Al-
-~r . dar bastırdığı eserleri hepıinde 
~ ıen~tıfleıme hareketi pala- memlekete olacak hizmeti gözö - ma Komisyonuna müracaatları ve 
~ L'tl ınyaiı, gibi maddeler - nünde tutmutlur. Kooperatifin ihale günü de vakti muayyende 
~ lbiib• 1Yacaktır. Bu tetebbüsün bastırdığı kitaplara münevverleri- teklif ve teminat mektuplarının 
""tJceı·

1

~ noktası koperatifleşme miz candan alaka göstermelidirler makbuz mukabilinde Ankara Mer-
•nın Et r . . 

t ı·· a ıze edılmıyerek, ki kooperatif bize atiyen de güzel kez Kumandanlığı satın alma ko-
~li ~rraın ve tüccarın te,kil güzel eserler verebilsin. Koopera - mizyonu riyasetine vermeleri. 
"'-t ,.t)f'~o~eratiflere terkidir. lk tif iktııadi mevzulara temaı eden (3201) (35Z7) 
'-"etic: il etı Yaptığı tetkikattan 
' eye var k . k . birçok eserler daha hazırlamıt o -
~ e ha k mıştır 1

' ooperatıf lup yakında basacaktır. Altı yüz bin kilo ekmeklik un 
kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuttur. lhaleıi 19 ağustos 
933 cumarteıi günü saat on dörtte
dir. Şartnameıini görmek üzere 
İstanbul Fındıklıda Üçüncü Kol -

ordu Satın Alma Komiıyonuna 
müracaatları, ihale günü de vakti 
muayyeninde teminat ve teklif 
mektuplarını makbuz mukabilinde 
Ankara Merkez Kumandanlığı Sa
tın Alma Komisyoııu Riyaıetine 

\~İYa;: ~lerinde (devletçilik) Sanayi kooperatiflerine 
L._ ... ~ b' ususi teşkilatlar da - do§ru 
~~'Ilı ır r?l oynamaktadır. Eski Sanayi ve Kredi bankaıı 
L.~hailJ ~ nııaal de Aydın İncir yerine te"ekkül eden Sümer bank '4fet L ~rı kooperatifidir. Ve - :ı-
~ Q\I cıh r hazırlığını bitirmek üzeredir. lktı-
ı.... ~ e 

1 nazarı dikkate ala- sat vekaletinde bankanın emrine 
~~\iaPel ratifleşme i~inin hususi 
~-:" ere h geçecek fabrikaların faaliyet tarz-,.:'~d· asrını faydalı gör -
- ır. ları ve idare tekilleri hakkında bir 
~iye - - nizamname hazırlanmaktadır. Ban 
~e1,d. ıncır kooperatifi 

~ltif· 1Yede ikinci bir incir ko- ka bilhassa yerli malların fazlaca 
ı ~Oo 1 letkili için Reşadiye kre· sürümüne çalıtacağından fabrika
ft~l>tratifj tarafından bir le _ ların azami faaliyetle harekete 
~lb. Yllpılmı§hr. Bu hususta ha- geçmelerine ihtiyaç hiaaetmekte -
..... --.11 taı · 
~wt 1'l6d· . •matname İzmir tica - dir. Banka ayni zamanda hariçte..,. ... ,, r 

· e ıne takdim olunmuş· ki sanayi erbabının aralarında bir 
'ti~•••t kooperatif vücuda ıetirmelerine 
l•ı.nı, lisesi kooperatifi çalışacak ve bankaca doirudan 

~"'tif·lll ticaret liıesi talebe ko- doğruya bu tetekküle kredi cihe -
>tt t 1 •enel·k · · .: Çti11ı 1 ıçtımaını yapmış- tinden yardımda bulunulacaktır. 
'6, iL.. •da mektep ··d ·· ·· H ·· s ~ ~.. mu uru ua- anayi erbabının koperatiflerle 
'Coitaf t ırıuallimi Servet, ikt11a- birleşmeleri memleket iktıaadiya
'diler ~il ınuallimi Celil beye - tında kuvvetli taazzuvlar dojura
l:ı ~ .. r ulunmuılardır. Evvela caktır. 
'lll b a ıf id h . . . T 
j ""tt aö are eyetı reısı ev- Edirne memurlar kooperatifi ) '-t.a1 h. ı almıı ve kooperatifin 
'l.~· •ı ııınetlerden uzun uzadı -
~~trıt tt...~'4a • ten sonra çıkarılan 

~dfrne Memurlar:: kooperatifi 
temmuz ayının birinci günü Edir-
ne valisi Özdemir, Edirne meb'usu 

vermeleri. (3200) (3526) 

• • • 
Ankara merkez kumandanlığı 

ıatın alma komisyonundan: 
Sekiz yüz ton kok kt'm~rü ka· 

palı zarf uıuliyle münakaaaya ko • 
nulmuftur. ihalesi 5 Ağuıtoı 933 
cumnnesi eünü saat on dörttedir. 
Şartnameıini görmek üzere lstan· 
bul F ındıkhda üçüncü kolordu 
ıatın alma komisyonuna müraca -
atları ve ihale gününde vakti mu -
ayyenede Ankara merkez kuman -
danlığı ıatm komisyonu riya -
yuetine teminat ve teklif mektup
larını makbuz mukabilinde ver -
meleri. (3168), (3286) 

ı_"""".,.. nın ayda bir çıkarılması 
"Çt. ·•l)'at d 
,1 ''da ın a . bulunulmuştur. 

Şeref beyefendiler, mahalli fırka -------.---------
İıt. Ticaret müdürlüğünden: 

~~~l'rd daha bırçok ortaklar söz ve belediye reiıleri hükumet ve 
~~ de ~· Temettüün tevzii me- fırka erkiniyle Edirnenin maruf 
~' . llrarlattırıldıktan sonra ve güzide halk kütle~inin huzurla-
"-.. llthayet veriJmittir. riyle açılmıttır. Bu yeni iıtihlik ko 

~~•aanıar kooperatifi operatifine muvaffakıyetler dile -
~yakın zamanlarda rız. 

' Askerlik w . Yalova Aıliye hukuk hakimli -
llııL. .... erlik b . . gınden: Y alovanın Rüstempaıa 
L~ lld §U esınden: F atıh As. h il · d . 

e ka l ma a eıın en Alı Sırrı Efendi kı-
.ı L tı Yrt ı olup ta M. M. V. , K t H t f d R ""IOt ltı\icib. . . zı ıyme . ara ın an etadiye 
t ~ •d ınce ııhda vermele· k" .. d k ş h S Ef ~ ~"' en 1• oyun en ocası ey ervet . 
t-. b~İ) ma ul zabitandan iıti- aleyhine ikame olunan boıanma 
tıİ. ~l>or e1ı1~r ~akit kalmamıt· davasından dolayı müddea aleyh 

~ \'e ıstıd l h · ı . e ~·· a arını amı en namına gönderilen arzuhal ve la-

' 

ırd Ur•caatl G 1 d'kl . e 'k arı. e me ı erı yiha suretlerinin mumaileyh Ser-
~I 1 

r•rni d f · · · ~- k ye e terlerı tan - vet Efendının on sene evvel ika -ca hr A 

~ bi d . · metgahını terkederek meçhul bir 
cilrl,r •hıl edilmiyeceğinden semte gitmiş bulunması hasebiyle 

S ~· a beyan olunur. bili tebliğ iade kılındığı mübaıir 

Rehin üzerine ödünç para ve -
renler hakkındaki nizamnameye 
tevfikan maat cüzdanı mukabilin
de ödünç para vermek suretiyle 
icrayı ıan'at etmek için kendisine 
mezuniyet verilmit olan İıtanbul
da Veznecilerde 80 numaralı yazı
haneyi kanuni ikametgah ittihaz 
etmif olan Türkiye tabiiyetinde 97 
tevellütlü ve İstanbullu Süleyman 
izzet Bey bu kere müracaatla mu
amelatını tatil ettiğini ve itlerini 
taafiye edeceiini ve artık ikraz .it· 
lerile me11ul olmıyacağını beyan 
ederek mevcut teminat akçeıinin 
ıeri verilmeıini iıtediğinden yu -
karıda yazılı muamelattan dolayı 
kendiıiyle alakası ve ilitikleri o • 
lanların haklarını aramak üzere 
birer hafta fasıla ile yapılmakta 
olan 3 ilandan itibaren 3 ay zarfın 
da evrakı müıpitelerilc mumailey
he ve yahut dairemize müracaat -

12 · 7 · 933 tarihinde icra edilen münakasAda elde edilen 
fiat haddi Jayıkında görülmediğinden 650 ton yerli kok kömürü 
pazarlıkla mübayaa ediıecektir. 

Pazarlığa İftİrik edeceklerin 8 W liralık teminatlarile birlikte 
3 · Ağustoı - 933 perşembe günü saat 15 de Ankara'da Umum 

· Müdürlük malzeme dairesine müracaatldrı l azımdır. Bu baptaki 
şartname Ankara'da malzeme dairesinde ve Haydarpaşada Te-
sellüm Müdürlüğünde görülebilir. (3703) 

Devlet Matbaası Müdürlüğünden : 
Matbaa için şartnamelerine tevfikan mübayaa edilecek 1000 

kilo paçavra ile 50,000 kilo odun, 35,000 kilo kok, 3000 kilo 
Antrasit, 3000 kil2 K riple ve 5000 kilo mangal kömürü aleni 
münakasaya konmuştur. Bunlardan paçavra münakasası 20 A
ğustos 1933 pazar, odunla mangal kömürünün münakasası 23 
Ağustos l 933 tarihine müaadif çarşanba, kok, antrasit ve kriple 
münaka1111 da 27 Aiustoa 1933 pazar günl~ri saat on dörtte 
matbaada yapılacaktır. Şartnameler 20 kuruşluk damga pulu 
mukabilinde Matbaa müdürlüğünden alınabilir. (3678) 

Maarif V ekiletinden : 
İlkmekteplerin dördüncü beşinci sınıflarına mahıus Yurt Bil. 

gııı kitaplarının baskı Ye satış işinin pazarlıkla ihalesi. 

llkmekteplerin d6rdüncü ve beşinci sınıfları için Maarif Ve
le iletince bazırlathrılan iki ciltten müteşekkil Yurt Bilgisi kitap· 
Jarının basma ve dağıtma işi açık münak11a şeklinde 1 Ağustos 
1933 Salı günü öğleden sonra saat 15 te Maarif Vekaleti Müs
teşarlık makamında toplanacak komisyon huzurunda pazarlık la 
ihale olunacaktır. Bu pazarlıfa iştirak etmek istiyenlerin şartna· 
mesini almak üzere Ankarada Maarif Vekaletine, Istanbulda 
Devlet Matbaası MüdOrlDğilne, kitapların müsveddelerini görmek 
için de Ankarada Maarif Veklleti Neıriyat Müdürlüğüne müra· 
caat etmeleri Ye ihale vaktinden evvel cilt başına 3000 lira ltk 
muvakkat teminat akçasını Mal sandığına yatırdıklarma dair bir 
makbuz veya bu kıymette bir banka mektubunu komisyon reiı· 
liğine tcYdi etmiş bulunmaları liumdır. (3645) 

V A K 1 T neşriyatı 

F evkaıade heyecanh bir roman 

Suana'lı münkir 
Aırımızın en meıhur ediplerinden Gerhart Hauptmann'ın 

eseridir. Bir papazın fcvkallde heyecanlı, merakh, coşkun 
aıkını, san'atkirane bir şekilde aolabr. 

Tevzi Yeri: Ankara Cadde•inde inkılap Kütüphane•i 

FJatı 25 kuruş. 

Denizli Viliyetinden : 
Denizli Buldan Alaıehir yolunda inıa edilecek ~2314 Jira 

75 kurut bedeli keşifti 8412 metre tul BJokıjli şosa inşaatı ıçın 
teklif edilen bedel haddi llyık g6rü1mediğindcn 9 - Ağustos· 933 
ç1r1ımba günü saat 16 da pazarhkla ihalesi yapılmak üzere tem• 
dit edildiği il•n olunur. (-3665) 

ları ve bu müddet bı'tt •kt 
1 en sonra r···ı .... ·=::u::aımı::ıı:ı•ı ıi 1 ...... -=· ?-evcut teminat akçeai kendisine i!§i:ff!fü::::m:::ıf::.-:::i .1 • .:na==::m::.•n:s:n:t:t ll!!:illlllHf§.lftlfüi~D 

•nö ·· d ı "-· nu askerlif tubesi reiı- derkenarın an an atıLmıt ve dava-
..._ · 93o - 931 932 cının talebine mebni dava arzuha-
-.. t" .. - sene- . . . . 
\..., ._" 'llurı ikr · 1 . . 1 lının H. U. M. kanununun 141 ıncı -.. c;l amıye erını a ma '- --~&~ 6 - 933 tarihinden e- maddesi mucibince ilanen tebliği-
~ ~lalıı ne karar verilerek bir ıureti mah-
~~ıt eo~ülracaatla kayıtları keme divanhaneıine talik kılınmıf ' •>, d an arla 933 ıeneıi 

ef olduğundan mumaileyh Servet Ef. 
\, ~-1• t.erlerinde dahil tehit 

illi ·oq n k nin ilin tarihinden itibaren on gün 
~,'ti': & 

1 
ramiyelerinin tevzi zarfında cevabı layihası gönderme 

hı.. ~i ....... 933 t 'h' d . 'b . h ~-~ llCSır · arı ın en ıtı a - ıı ve ta kikatın devamı için tayin 
--~is.~ ~'ti U ka2ası mal müdürlü- kılınan 20 -9- 933 çartamba 
'~ '"iııi:;acağından istihkak saat 10 da mahkemeye ıelmesi ve S."-r h - 12 - 933 tarihi- ya bir vekil göndermesi aksi tak -
~ '-. ~ .. ;r hafta cumartesi, pa _ dirde tahkikat v~ muhAkemeye gı 
~'~itaba günleri §Ubemi _ yabında devam olunacaiı ilan olu 

-rı ilin olun.ur. nur. (8047) 

Çl\N A. İstanbul ikinci ifliı memurlu 
~l. KKALE :::::::: ğundan: Müflis Todori Koıtantin 

rqtle,. · . !! Efendinin masasına müracaatla 
1Q ınz Zigaref ~i 5 inci No. ya kaydolunan Davit 
c;ı61 "Q CJ S T O 5 H · Anjel Efendinin istediği 150 lira 

Cernaı • . ii lacağı olduğu anlatılmakla 6 ıncı 
apurıle :: k b 1.. k ·ı k 11111• !: ııraya a u une arar verı ere 

•IU•·····•• •• d f . . b J d .. ) . 1 ........ ::::::::::::::mm ııra e terının u ıuret e uze tı -
diği ilin olunur. (5924) . 

ıad~ olunacağından artık bu bap - :=!! Gazetemizin ilin şubesi ·. ffi'.: takti ·· .ı.. 5 1 a ep ve muracaatlarm din • :::: J ı1 
len~iyece~i malum olmak üzere ım · Ankara Caddesi Kahraman Zade Hanında ılff 

keyfıye~ nızam?amenin 15 inci ım 11 a 1 c ı l ı k ını maddeııne tevfıkan ilin olunur. im m 
( 5527) ,:;= •• i ::: 

T ttH 

-w-1-st-an-b-ul-~-.~-İ?-Cİ_i_fl_-•• -m_e_m_u_rl_u __ ,ff il T l r k L 1 m 1 t 8 t 1111 

g~ndan: WMuflıa Emınönünde iz - ıı·H :m 
~ır sokag_ı~da Ka~ap Mehmet Şe- f if .~ 1 k ti d · mi 
rıf Efendmın taıfıye edilecek bir llil Y r e 1 r • fjii 
malı olmadığından tasfiyenin ta - i=j= Her türlü illn işleri için mezkQr idarehaneye mı 
tiline karar verilmiftir. Alacaklı- 1=1:1 ıı·=.··.=ı:! 
1 d 

· b 
1 

. . m! müracaat edilmelidir. 
ar an lf u muame eyı takıp ve un 

iflasa ait itlerin tatbikini isti en- ifü Telefon numaraları : 20084 • 20085 :isi 
1 30 ·· · · y ••100c•ı•••••••.••,••.::::•,:,••••••••::::: .. ••••••••••••••:s•••• ... •••••••••••••••••••-·•••• .. •••••••••üiiiffi§•• ••• ••• l,i:: e Varla gun d f •• •• • •••!!!ın• ••••••• ••!!!:!-••..... ...!'!!!1!9&:--·--··•••••!u•••............ •••• • r ıçın e maara ını ..... m:ı:m;r.u::::mn:::::aar.ı:..::a::::: .::::::-:: .--rm=::-.-::::::-..... • • •::$ ::m:u 
peşin vererek daireye gelmeleri la ..... - ---- ... • ..... 

zımdır. Aksi takdird~ ifliıın ka - inhisarlar Umum Müdu··rı .. \J •• d 
oatılacağı bilir..mek üzere ilin o ugun en : 
lunur. (5912) 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili haıtahkları müteha11111 

Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 

Marsilyada vaki ''Arnaud,, müessesesi mamu 'ltından "13887 
" Numaralı kararname ahkamı dairesinde Umumi takasla ve pa-

zarlıkla 112501260,, litrelik "400,, adet Konyak fıçısı satın alına• 
caktır. Taliplerin pazarlığa iştirak edebilme-k üzere " % 7,5,, te· 
minat akçelerini hamilen 3 · 8 • 933 perşenbe günü saat 14 de 
Galatada Alım ve Satım komisyonuna müracaatları. (3568) 



Istanbul ve Trakya Şeker abrikaları lort Hnonim ~ir~efin~en: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda 

::~::ı~:aç:::;:~ Kristal loz ~e~erin Kilosu 36, 1 s 8an~ı~ta Küp ~e~erin Kilosu 39 So Kuru~ıur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yer1er~en yapılacak sipa
rişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve ·Üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itiba
ren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Si

li pariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin tamamını 
\ peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

\ Adres : lstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf 
) adresi : Istanbul, Şeker Telefon 

Han. 
No. 

No. 40 - 30 
24470. 

Telgraf 

Türkiye Ziraat 
Bankasından : 

Ziraat Bankası Müfettiş namzetliği için 14 • Ağustos· 933 pa
zarteıi günü sabahı saat dokuzda Ankara ve lstanbul Ziraat 

1 Bankalarında bir imtihan açılacaktır. imtihan neticesinde muvaf
f~kiyet ibraz edenlerden (6) Müfettiş namzedi alınacaktır. 

Müsabakaya iştirak edeceklerin ''Mülkiye,, veya "Yüksek lk
tısat ve Ticaret mektebinden ve yahut Hukuk Fakültesinden 

mezun olmaları lizımdır. Müfettiş namzetlerine "140,, lira maaş 
verilir. imtihan programına ve sair şartları havi matbuata r: An-

t 
ICara, lstanbul ve lzmir Ziraat Bankalarmdan tedarik edilebilir. 

Talipler bu matbuada yazılı vesikaları bir mektupla beraber 
~nkara'da Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti Müdürlüğüne nihayet 
10 • 8 • 933 günü akşamına kadar göndermek veya bizzat ver-
mek suretiJe müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (J211) 

Ziraat V ekiletinden : 
Ankara1da Yüksek Ziraat Enstitüsü pansiyon binasının mut

fak tesisatı ve eşyası 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile 

münakasaya konmuştur. Bu işe ait şartname, mukavelename, eş· 
ya listesi, planlar on lira bedel mukabilinde Ziraat Vekaleti 
Yüksek Ziraat Enstitilsü Bürosundan alınacaktır. 

Talipler kendi teklif edecekleri bedelin % 7,5 ğu nisbetinde 

teminatı muvakkate mektuplariJe birlikte ihale günü olan 15 -

Ağustos· 933 tarihine müsadif salı günü saat 15 de Vekalet 
İnşaat l<omisyonuna müracaatları ilin olunur. (3559) 

Ziraat V ekiletinden : 
Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsünün Şaraphane, Süthane, 

Zootekni binaları Elektrik tesisatı "21,, gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

Mezkür tesisatın münakasa evrakı "10,, lira bedel mukabilin

de Ziraat Vekaleti Yüksek Ziraat Enstitüsü Bürosu Müdürlüğün
den alınacaktır. Talipler münakasa şartnamesinde zikredilen eh

liyeti fel}niye ve kudreti maliyesine ait vesikaları komisyona 
göstermeğe mecburdur. 

Talipler teklif edecekleri bedelin yüzde 7,5 ğu nisbetinde te

minat mektuplarile birlikte ihale günü olan 2 - Ağustos - 933 
Çarıamba günü saat üçte Vekalet inşaat komisyonuna müraca· 
atları ilan olunur. (320l) 

Trabzon Posta Telgraf Telefo.._ 
başmüdürlüğünden : 

Yaz Kış otomobil ve kışın icaba göre araba hayvan ve kı
zak gibi diğer vesaitle de haftada karşılıklı üç defa nakliyat 
yapması meşrut 1029 lira aylık ücretli Trabzon Bayburt arası 

posta sürücülüğü 15/7/933 üncü cumartesi gününden itibaren yir

mi g~n müddetle mü na Kasaya konuldu. Yeni bedel uyğun olur

sa Ağustosun üçüncü perşenbe günü saat on altıda ihale oluna
caktır. Şartnamesini görmek ve daha fazla izahat almak isteyen
ler Trabzon baş miiaüriyetindeki münakasa komi.syonuna müra-
caat etmelidirler. (3320) 

Süt 
Veren 

ft.mıelere 

Deniz Yolları işletmesi 
ACEnTALARI : 

Kadıköy • Köprüba~ı Tel. 42362 
Sirkeci Mühürdar zade hanı 

Telefon; 22740 

lskenderiye Postası 

1 AA.NtK A9 Al u .. - gus os .'9J: a ı g nu 
saat 11 de Galata rıhtımından 
lzmir - Pire • lskenderiye'ye 
kalkar. (3675) 

Karadeniz Postası 

Karadeniz 

iktisat V ekiletinden : 
Çayın Memlekete ithalinin bir elden idaresine dair evvele' 

yapılmıı olan ilanda gösterilmiş olan müracaat müddeti görül~ 
lüzum üzerine Ağustosun 31 inci gününe kadar temdit edihniftit• 

Evvelce müracaat etmiş olanların ve yeniden müracaat et
mek isteyenlerin evvelki ilanda yazılı olan şartlar daireıiod' 
mezkur tarihe kadar yeniden iktisat Vekaletine müracaat eu•" 
leri. (3269) 

Usküdar Amerikan Kız Lisesi 
Mektep eylülün 18 inci pazartesi saat 13,30 da açılır. Lise kısmınd:ıo 

maada mükemmel ticari ve e,· idaresi şubeleri vardır. 
Leyli talebeler bir aile hayatı yaşarlar. AhH'ık ve hnsnühale son derece 
ihtimam edilir. Darülfünun bakaloryasına hazı rladığı da bu sene mezUJ1 
olup bakalorya imtihanlann:ı. giren hanımların ınuvaffakiyetile sabittif· 
Ücret dört taksitle verilir. Fazla malumat almak için her zaman mektupla 

2 - Ağustos • 933 çarıamba 
günü saat J 8 de kalkar. Dö
nüşte Tireboluya'da uğrar. 

(3674) 

ve aı;rustostan itibaren Salı ' 'e Cuma günleri bizzat mektebe il•••• müracaat edebilirler. Telefon: 60474 5~ 

Istanbul • Mersin ve lıtan· 
bul • Mudanya hatlarında ça· 
lışan gemilerimizin kah'f'eo· 
cakları 1 • Ağustos • 933 tari· 
hinden 1 • Kanunusani· 934 ta
rihine kadar beş ay müddetle 
ve müzayede ile kiraya veri· 
lecektir. Müzayede 31 - Tem
muz· 933 pazartesi günü saat 
on beıte Deniz Yolları itlet· 
mesi Müdürlüğü Levazım Şef
liğinde yapılacaktır. 

Deposito akçası, lstanbul • 
Mersin battı için maktuan 
yüz elli lira ve lstanbul - Mu· 
danya battı için elli liradır. 

Şartnamesini görmek iste
yenler her gün sabahtan ak
şama kadar Deniz Yolları it· 
letmesi Levazım Şefliğine mü
racaatla görebilirler. (3647) 

Qöz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınıf Mutehassıs 
Babıılli (Ankara caddesi No. 60) 

················ Yeni Çıktı ............... . ::·············· . • ............. :: 1 .. .. 
~~ Mev'ut Toprak ii 
:: Pol Bur1' e :: :: :: .. . 
:: Tercüme Haydar Rlfat il 
H Beyindir § 
•• Fransız edebi)•atının abidelerinden •• :: = :: bir roman :: :: = fi Şafak kütüphanesi. 12.5 kuruş § 
::::::ı:::::::::::::ıı::::ı:::::=:nr.::::an:::ı::::::::: 

Sahibi, MEHMET ASIM 

Neşriyat Müdürü: 1. Safa 

V AKIT Matbaası - latan bul 

Posta I. I. binalar ve Levazı11' 
müdürlüğündeJI: 

4, 3, 2, ve 1,5 m/m kutrunda 150 ton demir tel kapalı ..,t 
usulile mlinakasaya konulmuıtur. 

Mezkür tellerin 16/Ağuıtos/933 tarihinde ihalesi icra kı~~ 
cağından taliplerin ıartnallle almak için şimdiden, ıartoaıll1 'bti' 
tarifat dahilinde ihzar olunacak teklifname ve teminatlarıo• 1 

" 

va edecek zarfları tevdi için de mezkur tarihe müaadif ça~,.. 
ba günü saat 14 te lıtanbul'da yeni postabanede Mübayaat

8 miıyonuoa müracaatları. (267 ) 

~~ıooıı~ııı~~ııınuooıoomııı~ııınııı~ı~~ıı ~ıı ııını~ ~ım~~~ı 

Selinik Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi : 30. 000. 000 f ran1' 
idare merkezi : ISIANBUL 

Tllrklyedekl Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve Istanbul ) lzdllt 

Samsun • Mersin • Adana 
Yunanlstandakl Şubeleri : 

SelAnik. Kavala. Atına. Pire 
Bilumum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari be5'P"' 

ıılİİİliÖ~inı:imİİiı~iBih•i•İ~~ı~ooıİ"'lılmİİÔ'r 
Marmara üssü Bahri ve Kocae., 
Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
Müstantikliğinden : " 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğü efradından ol•P 
1!~:~ 

tarihinde kıt'asından firar ederek izinsiz Vatan Hudutl Şi_,,,. 
dışarı çıktığı haber alınan ~41/5 Üsküdarlı Nairn oğlUıi f~~ 
Gedikli Çavuıun ' '10,, gün zarfında isbatı vücut etcPe g•1 

meskenini bildirmesi, aksi takdirde hakkında kaounur3669J 
müteallik hükümlerinin tatbik edileceği ihtar olunur. ,r 

uıoll•11 ,, A Kullanınız. Sil Jıe_,i 
tmr. Çucuklarıo ditİI' 

rini kuvvetleO~ 


