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Gazi Hz. Darülfüdun imtihanlarında 
!111111-.. - ................... _ ... K- .......................... . 

kenderiye posta- Mütecaviz kimdir? Büyül Reis dün Darülfünuna giderek 
lan ~i~:a;:i ?de- L-o-nd~d~ hukuku düvel imtihanında bulundu 
Seyriıef ain idareıine verilen 
~ tekil bir kaç ıenedenberi lı· 

eri1eye iıliyen poıtalann ke
eai meseleıini ortayA çıkardı. 

Jeni tetkilltm tatbikine bqla· 
n artık bu poatalarm devamı

'- imlrin lcalm•dıiına karar veril· 
'Bazı arkadqlanmız bu karann 
"8vbine TUİJet aldılar. Ona göre 
t.~'.yata bqladılar. 

Bir mukavelename 
imzaladık 

Lonclra, 2 (A.A.) - Müte • 
cavizin tarifine dair olaa 'ff M. 
Politiı tarafmdan Yiicade seti -
rilmit metne munfık bulunan 
bir mukavelename hu ıece Tür
kiye Rmya, Lehistan, Roman • 
ya, 'Eatonya, Letonya ve Fin· 
lindiya .-..ımuıan tarafın
dan imza olunmuıtur. 

du Defl'İyatta müdafaa edilen 
-. ıudur: lıkencleriye poatuımn Türkiye- Fransa 
aaı-e.:- ediyor diye bırakılması doi· 
1'11 delildir. Çünkü zahirde bir kaç Hariciye ve Ikbsat vekil-
)iiz bin lira zarar edilıe bile diler • • • p • k• "h• 
taraftan dolayııiyle memleket için lenmızın anste ı mu ım 
hk Çok İktıaadt, maJI Ye batta ıi• temasları 
1aal faydalar temin edilir. Naaıl PABIS. 1 (AA.) _ ftrld19 ..._ v~ 
ld Romanya pbi bir memleket bi- kW cıew o. ... ,. dm -.& ıua te tanare 11e 

le otuz, otm bet ıenedenberi za • Londndan Parl8e ıelmlfUr. 
hiren bu tiirlü zararlara katlana - LONDBA. ı (AA.) - 'l'8rld1e llarlcl

rak ecnebi limaDJ.nna kendi ban- J8 ve1c111 TeTD .._.. tımar 

cliraaiyle postalar ifletmekteclir 1aer Od memleketi alAkadar ec1tn müWlf 
Qn ..... ~·m h. P • 

- -s me.eleler "ekkn"'ü' aoktal nuarlarmda, 
IDa.L poıtalarının 
her•• 80DI'& da devammı her 
Wde temin etmelidir. 

Filhakikııı uınıwmi bir bakımdan 
La müW.azaya hak Yermek liama
k. Nitekim daha enrel Lir ka • 

_.tnhtıat a•• ZUllr. rra... ile 7enlden 
yapwlmMı ... tuaner olan ......_ ....-.. 

deal baklana. Dk temeel•n tıdaıat Velıılll 

CelAI Bey Parlate yapmaktadır. 

HUıakera&. lııll6baN Parilte ve Ankara· ....... ..,.. ..... .......,. .... 
letl arUmia .......,. ....... 

'1unla memleketimizde küçük ka· Tmlk Utta .. ,... Parlldıe ao g11ı aı-
»otaj itlerinin devlet inhiaarma muı mabtemeldlr. 

.ımm..ı da bpla böyle bir milli· 
l.aza neticeıiydi. Milli mahıulleri· 
lllaiain ıene milli vasıtalar ile bat
bca ecnebi limanlarına gönderile· 

Tenis 
• eaii~inica~ınd~z~ran . ı~ze Türk- Romen mü-

..... aar bır Seyrıaefaın ıdareııne ıh-

tihç sörülmüttü. Fakat böyle bir sabaka)an bitti 
idarenin yqayabilmeıi için de kü-
~ kapotaj hizmetinin demiryol
'-ı aibi devlet eline alınmaktan 
~ ıuretle mümkün olamıya • 
-ı. bnnatine vanlmıfb. 

Dün Suat kazandı, Şirin 
kaybetti 

Fakat aonra lktııat Vekili Ce -
lat Beyin telllifi üzerine bu inhisar 
'-alünden vaz geçildi. Bu usulün 
tatbikine gidilmezden enrel devle· 
le ait Seyriaefain idaresi ile buıuai . 
:apurların ayn ayn birer tirket 
11&linde çalıımalan imkanı arqb • 
)aldı. 

Mehmet Aaım 
Devamı ikinci Sagılada 

Dil anketi 

Ikincl-ı;;ı~ da 
bitti 

1) ANKARA, 2 (A.A.) - T. 
1_ • T. Cemiyetinden: Kartdrk· 
ı.r anketinin ikinci kısmı da 
~Gıı Defredilen 105 numaralı liı· 
~ile bitımittir. Birinci ve ikin· 
Cı lcııım içn selen kartılıkJar 11• 

.-_,..konulmaktadır. Bunlar iyi· 
~.elendikten aonra kartılıklar 
'11&._.zu vücude getirilecektir. 
~?. D. T. Cemiyeti, ilkinden 
bi anket netriyatında büvülc 

4 ! ıayret ıöıteren Anadolu 
.,.~ı ile Ankara ve lstanbul 
·-.yolanna ve bütün Türkiye 
~tL.ıatına teşekkürlerini bildi· 
.J1• ankete konan ıözlere kar-

•11: &rıyan ve bildiren bütün 
~~!111"J11a ..1" ayni duy111 ile 
~lereder. · 

bd Ro-- T..ı.cwat .. ap arn 
~-ı-t raJa•ll• bera .. r 

( X l9aretllal Suatt1r) 

Türk - Romen milli teniı ta -
kımları arasında yapılan müaaha· 
kalar dün akf&ID bitti. 

Evvelki gün bql11an müaaba • 
kaalnn ilk gününde Rcmen Şmit, 
Suade, Türk Şirinyan Romen Bo
teze yenilmiıler, ikinci günü ya· 
pılan dabl müıabakalannda ela 
Romen çifti hafif bir farkla neti· 
ceyi kazamnıftı. 

Dün Suada yenilen Şmit Şirilt
yanla, Şirinyam yenen Botez a. 
Suatla kartd&fblar. 

.(Devamı 6 mcı Sapda) 

Reisicümbur Hz. Darülfünundan çıkarken "Ders veriş iyi• 
Biraz daha gayret ,, dediler 

Gazi Hz. dUn DarUlfUnunda talebe ile bir arada 
Reiıic&n• H-.retleri dün Bu ıırada birinci ımıftan 1423 nu-ı ları vermiftir. Reiıicii•m a. 

iilep bClar aara,.da meısal ol· maralı Fazh imtihan edili1ordu. aJDi talehefe Sen maat.dıı· .. 
mutlar Ye öileden aonra aaat IS,a Gazi Hazretleri Fazlı efendiye milld &Wmmm nelerdm ....... 
dojru refakatlerinde B. M. Medi· bizzat fU auali IOl'IDUflardır: olcluiunu ela aormatlardır. 
ıi Reiai Klzım Pı. Hz., Afet Ha· İşgal esnasında tzmirde na.- Fulı efendiclne aoara imtihN 
nımefendi, Ye dlier bazı zevat bu- ~] bir plebisit yapılmak istenmiş- ıiren 1426 numaralı Allettia e
lunduiu halde darülfünuna git· ti? fendiye Sen muahedesinin ..U 
mitlerdir. Darülfünunun iç avlu· Fazlı efendi bu kara itgal gün- ve ikhAdl ahkimı, devletler ala• 

ıunda müdeniı, muallim ve fÜZ· lerine ait hi.diaenin hiç bir huku· ıında birlikler etrafmda _,.., 
)erce talebe Reiıicümhur Hazret· ki kıymeti olmadığını anlatmıftır. aorulmuftur. 
lerini brıılamıılardır. Gazi Hazretleri bundan aonra Jz. Üçüncü olarak siren ıcrt. 

Darülfünun emin vekili Tevfik mir kalesine çe~ilen Türk hayra· numaralı Yuıuf <:emil ef•• 
Recep, hukuk fakülteıi reisi Ta· ğının itıal altında ne gibi diye 1908 den aonra umumt • 
bir, umumi katip Etem Akif ve bir mana ifade ettiğini aormuı, yaıi vaziyet, Bulgar iatikllli, 
hukuk müdeniılerinin hepai bu fazlı efendi de icap eden cevapla· (Sonu 10 uncu Sayıfada) 
arada bulunuyorlardı. Gazi Hz. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••• 

kendilerini kartılıyan müderris ve s J A • kt • t •h b t hocaların ayn ayn ellerini ııkbk- e anı e ın 1 a a 
tan aonra doiru eminlik salonuna 

=~~d:.ada kıaa bir müddet lntihabatta hükômet namzetleri kaza 
Gazi Hazretleri.. b~ müddet dılar Venizelistler kaybetti.ler 

zarfmda hukuk fakülteıınde han· ' 
Iİ denten imtihan yapıldığım ıor· Selinik, 3 (Huıusi) - (Sabah 
mutlar ve kendilerine hukuku dü· aaat 3,45) Gündüzün yapılan in· 
vel imtihanı oldug"'u cevabı veril· t•hab t t• · d 

ı a ın ne ıcesı gece yansın an 
mittir. 

Büyük reiı bunun üzerine imti. bir ıaat ıonra belli olmuıtur. 
han yapılan Alona geçmitlerdir. lntibabatta hükumet namzet· 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Gen~ kızların ekaer._. evlen•el&ten nefret ediyor • 
- Ama pPbn ha ı .. 
- l!vet, ki,._ evlen....,. t9"11f tJttl~ ret cevabı 

v.clller. 

Hükumet, intihabatı ka:IUDl~!I 
için var kuvvetiyle çalqıyor. 

Venizeliıtler de bütün p 
lerini aarfediyorlar. Veni-elr.
bu intihabatı kaybetınesi, V.U.: 
liıt partiıini kökünden 
tır. Bu intihabatın, Veniuloe 
ehemmiyeti hayatidir. 

intihabatın neticesi ıece 
ıı belli olacaktır. 

Dün, muhalefet liderleri, 
ral Kondoliıle, Metaksaam •• 
larma cenp verdiler • 
Aaayiıin muhafazası için 

külide teltibat alındı. 
Rıhtmmıda harp semiL;ri ~ 
dL 

.(Sonu 10 1lDCU SaJ.d'eda), 



Dostluk 

• Başmakaleden Devam 
• 
ı 1 Hiç olmazaa bir tecrübe mahi -

J o.Jetinde olmak üzere şimdi tatbik 
1 ,'edilmek üzere olan nakliyat usu -

ünün kabulü muvafık görüldü. 

Boğazlara Dair Talebimiz 
Türk-Fransız dostluğu 
hakkında bir Paris gaze

tesi ne diyor ? 
Pariı,, 2 (A.A.) - M. Georıes 

Cominos, "Paris Soir,, gazeteıinde 
"Türk - Fransız doıtluiunun 
ihyası,, başlığiyle netretiği bir ma
kalede Tevfik Rüttü beyin ziyare· 
tinin merasim kabil inden bir ıey 
değil, fakat ananevi Türk - Fran· 
sız doatluğunun hakikaten ihyası 
remzi olduğunu yazmakta ve bu
nun ehemmiyetini tebarüz etir
mektedir. Mumailey bu dostlu
ğun bir tarihçesini yaptıktan aonra 
diyor ki: 

~~~..:.....------~~------~~----------~-

Şimdi bu yeni usulün Seyrisefa
in idaresine tatbiki şu neticeyi ve-

Bir lngiliz gazetesinde çıkan maka-
lede de hakkımız teslim ediliyor 1 riyor: Seyrisefainin kar getiren iç

deniz k11mı (Akay) dıt deniz kıs
mmdan ayrılmıştır. Binaenaleyh 
bu idare bundan sonra kendi yağı 

1 ile kanulmak mecburiyetindedir. 
r Fakat karşısında hususi vapurlar

dan mürekkep ayrıca bir tirket 
buhınduğu için hakikaten kendi 
varidatı ile kendini idare edebile
ceği füphelidir. Seyrisefain idare
•İnin eski borçları Maliye Vekale
tine devredilmit, kendisine de 
dört yüz bin liralık bir hareketli 
Ml'ID&ye verilmitae de bu ıermaye 

1
1 ltlıenderiye postuını idameye ki· 

;, fi deiildir. Çünkü lskenderiye poı 
talı geçen sene zarfında Seyrise -
fain idaresine -faiz ve amortiı -
man hiueleri ile birlikte- dört 
,üz bin liralık bir zararı mucip ol-
mUflur. Ve bugün elindeki bütün 
laareketli ıermayeainin yelriinü 
clart yüz bin liradan ibaret olan 
bir idarenin senede dört yüz bin 
liralık bir açık vermeıi muhakkak 
olan bir ~ebbüaün mes'uliyetini 
elbette kendi kendine deruhte e • 
demiyeceii tabiidir • 

Ba itibarla mesele birinci dere
cede bir hükUnıet meseleıidir, ya
ni tl kUmet yeni Seyrisefain idare
nne senede bütçesinden ayrı ola -
rek dört yüz bin liralık bir yardmı 
yapar~ .;Y•Dİ tazminat ~rir
M bu it ancak o zaman o· 
labilir. AcG& hükumet bütçe -
nin bugünkü vaziyetinde yalnız bir 
ltlr.enderiye postası için bu feda -
lr.irlıiı kabul edecek midir?. 

Fazla olarak hükUmet bu yolda 
fazla masrafı !kabul etse bile ıene 
lr.ifi değil~r. Çünkü bu defa taz· 
minat esasının Büyük Millet Mec· 
Haince de tasdik edilmesi ve ihti-
yaç dereceainde tahsisat verilmeai 
lbnn gelir .. 

Şu halde l•kenderiye postala
nnm bugün için kesilmesi bir za -
rurettir. Olsa olsa lktısat Vekili 
Celil Beyin Londradan avdetin -
den ıonra meıeleyi yeni bqtan tet
kik etirmesi ve bu tetkikatın neti
cesine göre Büyük Millet Mecliıi
nin Te,rinievvel içtimaında müza

'tjl...,,. edilmek üzere bir teklif ha • 
zırlaması mevzuu bahis olabilir. 

Mehmet Asım 
. .................. "'""""' ....... 1 m q111matHWH""'-='1NfH '"" 
30 bin Frank 

Dün gece Avrupa ekspre· 
sile kaçınhrken yakalandı 

Gümrük muhafaza memurları 
dün gf:Q yeni bir kaçakçılık mey
dana çlbrmıtlardrr. 

Memurlar, dün gece . saat 9.45 
te kalkac.ık olan Avrupa ekspresi 
tef ela treninin döviz kaçıracağını 
llnnmitler, tren tefinin üzeri a
l"U)lllfı vakit 30 bin frank döviz 
t.afUw11uftar. Tren tefi tevkif o
ı...Uf, paralar musadere edil • 

Türkiye, istisnai mahiyette imtiyazlar değil, silahlarda 
müsavat ve tedafüi emniyet istiyor 

Ankara, 2 ( A.A.) - "Man
chesterguardian,, gazetesi 20 ha
ziran 1933 tarihli nüshasında Ça
nakkale ve Karadeniz boğazlan 
hakkındaki Türk talebine dair 
(İstanbul muhabirimizden) kay
diyle şu makaleyi neşrediyor: 

"Ankara hükUmeti Çanakkale 
ve Karadeoİ2 botazlarının ıillh· 
tan tecrit edilmit mıntakalarmm 

ilguma ve boğazlar kontrolünün 
Türkiyeye iadeıine dair olan tale
biyle kançlaryaları tatırtı. Ai· 
lebi ihtimal Lozan muahedena• 
mesinin boiazlan beynelmilel da· 
imi bir nizama bailadıiı zanno
lunurken, muahedename aktedi
leli henüz on eene bile geçmeden 
Türkiyenin ilga lehinde aağlam 
deliller ileri sürdüğü ıörülüyor. 

Meaelenin bir tecrübe balonun• 
dan ibaret olmayıp billkiı Ankara 
hükUmetinin bunu, mutat ıarar ve 
sebatiyle teyide umetmit bulun
maıı reeml Türk makamlarının, 
taleplerini tekrar için bütün fır 
ıatlardan istifade etmeleriyle aa• 
bittir. Me.le bulunda ailMı1an 
kaldırma konferan•ında yapılan 
beyanatın husule getirdiği ilk 
!atkınhktan ıonra Reiıicümhur 
Kemal Pı., Amerika reisicüm
huru M. Rooseveltin cihana vaki 
hitabına verdiği cevapta ıene ayni 
rneseleyi zikirde itina eylemittir. . 
Mevzu, bu nokta hariç olmak Ü· 

zere katiyen polemik mahiyetini 
arzetmiyen bir ceYaba zorla aokul· 
muf tesiri yapıyor. 

Nihayet Türkiye Hariciye Veki· 
li Tevfik Rüıtü Bey, de Cenevede 
silahları kaldırma hakkındaki et· 
raflı münakata esnasmda meaele· 
yi bir defa daha ortaya atb ve ta· 
lebin derhal reddedilmeyip, ikinci 
okuma esnasında tetkikini temin 
eyledi. Türk delilleri aempati ile 
kartdanmıt intibaını verdi. 

Türkiyenin muahedeleri yeni
den tetkik fikrini yakalıyarak, ta
leplerinden herkesten önce istifa-
de etmek iıtediti zannolunmakta· 
dır. İtalyanın "muabedelerin ye
niden tetkiki,, tabirini mınltıdan 
biraz daha kuvvetli telaffuz ettiği 
zamandanheri hüküm ıüren dil 
karıııklığına Amerikanın ittirake 
pek niyeti yoktur. 

Türkiye nazarında boiazların 
türk kontrohi albna iadeaini iıte· 
mek, ortaya bir arazi meselesi at
mak delil ıadece bir askeri müda· 
f aa meseleıi meydana çıkarmak
tır. 

Lozan muahedenameai, bojaz
ları beynelmilel kontrol albna 
koymak ve bunlann kara mmta· 

Konferans aiır ıahra topunu retiyle Türkiye müdafaasının istil · 
kaldırmayı dütünüyor.. Bu tak- zam ettiği hatlara kadar ileri sil· 
dirdc Türkiye bu hayati mıntakayı rülmüf silibıızlanma prensipine 
müdafaa için ıilihsız kalacaktır. olan merbutiyetini iıpat etmit bu· 
Ankaraya göre fU iki tıktan birini lunuyor. Ve on seneden beri sağ· 
ihtiyar zarureti vardır: lam bir teminatı olduğuna nazarı 

1 - Türkiyenin müıtesna ola-j dikkati celbediyor. · 
rak alır aahra toplarına malik ol- Ankara hükumeti ıilihıızlan-
muma müaaade etmek. ma plinlannın kabulünden aonra 

2 - Boiazların ıilihtan tecrit - eğer bunlar kabul edilirse -
edilmit mmtakalannı ilıa ile bun· Türkiyenin bilfarz lzmirin müda
lan Türk hakimiyetine iade et- faa11 için, diier sahillerine ağır 
mek, ve bu ıuretle Türkiyeye bun· toplar koyabilip de kendisi için 
lan aabit aiır toplarla müdafaa daha hayati bir ehemmiyeti olan 
imkinmı vermek. latan bulun müdaf auı için ayni 

ikinci §ıkkı ihtiyar edetk9D Tlh'- tedbiri almamumı mantıkıız ve 
kiyenin ıöıterdiii ..-.., ıudur: abes telakki eyler. Bu tartlar da-

Kendinin _..ıeına olarak ağır bilinde Türklerin boğazların, bu. 
sahra topı.rtna malik olmuına günkü nizamını "silahtan tecrit 
müaaatle etmek, Türkiyeye kom- edilmiı mıntakalar deliliği,, keli· 
tu memleketlere meaeli Yunaniı· melerinden baıka bir tabirle tav
tana, ve aair devletlere kartı faik sif etmeleri kabil değildir. 
bir vaziyet Yerecektir. Türkler büyük Britanyaıun ken .... 

Türkiye kendiıine •erilecek di menfaatlerini korumak için Ce· 
böyle bir tecavüzl faikiyet iıteme· belüttarıkta Akdenizin garp mın
diğini söylüyor. Onun arzu ettiği takasını kapayabildiii halde, Tür
yegine §ey, silahlarda müsavat kiyenin kendi araziıine denizden 
ft ı.d&ftil..-niJrettir. .,... •tMU .-W.,.ıc• 
ğü talepler yalnıı nı!i.cM.faa gaye • korunmak için ayni denizin ıat . 
lerine müteveccitıtir. Ağır aahra menfezini kapatmaktan medenil· 
topu muhafaza gibi iatiınal mahi· diğine nazarı dikkati celbediyor
yette bir imtiyazı reddetmek ıu· lar .. ,, 

İzmir iskan müdürü 

"Bugün bu münasebatı ifki.I e• 
den her şey ortadan kalkmıt ve 
Türk - Fransız dostluğu tam bir 
itimatla inkiıaf etmekte bulun
muştur. Bu, F ransanın takip et
tiği siyasetin ana hatlarına dahil
dir. Fransa bütün Avrupaya tet· 
mil edilmiş olduğunu görmek iste
diği sulh ağım imkan nispetinde 
inkitaf ettirmek için çalıımakta
dır.,, 

Brezilya iJe yeni bir 
muahede akdettik 

Ankara, 2 (A.A.) - Türkiye 
cümhuriyetiyle Brezilya hükumeti 
arasında gümrük tarifeleri ve sey
risef ain hususatında en ziyad~ 
mazharı müsaade millet muame
lesinden mütekahilen İltifade et· 
mek ve kahve mukaveleıinin Bre
zilya hükUmeti tarafından tasdiki
ni mutazammın olmak ve memle
kc~imizden Brezilyaya ihraç olu· 
nan ef yaya kartı da mezkUr hük4• 

• • ( sd'h•.111 ... __ 

mek esasları dahilinde 2 temmuz 
1933 tarihli bir modüı vivendi a· 
kit ve teati olunmu~tur. 

F ransada Mali vaziyet 
P ARiS, 2 (A. A.) - Havu a· Maarifte deği

şiklikler lzmir, 2 (Hususi) - Manisa İs· jan11 bildiriyor: Meclis maliye ko

Maarif müsteşannın de
ğişeceği söyleniyor 
Ankara, 2 (Huıuıi) - Maarif 

Vekaleti ilk tedriaat umum müdü· 
rü Racıp Nurettin beyin avrupa· 
daki talebe müfetitliğine tayini 
yük.ek taadika iktiran etmittir. 

Ragıp Nurettin beyin yerine ilk 
tedriaat umum müdürlüğüne ki· 
min getirileceği henüz belli delil
dir. 

Aldığım haberlete göre halen 
avrupada talebe müfettiti bulu
nan Cevat beyin maarif müateıar · 
lığına tayini ihtimali kuvvetlidir. 

kin müdürü Münir B. lzmire tayin 

edilmit, vazifesine bqlamııtır. 

miıyonu dün öğleden sonra M. 
Bonne'nin mali vaziyet hakkında· 
ki beyanatını dinlemittir. 

lzmirde buz narhı Nazır, meclisin müsaade etmiı 

ı · 2 (H I) B led" olduiu 10 milyarlık istikrazm ikin 
zmır, usus - e ıye 

buza narh koyduiu halde ıatıılar . ci kHmını yakında yapmak niye • 
hali eski fiatler üzerinden yapıl- t~nde olduğunu bildirmittir. Bu iı 
--'-tad B ba ·ıeri fabrika· tıkrazın 5.200 milyonu daha tim· 
lllllA ır. uz 71 ' d'd k d d"l · f 
törlerin kendilerinden fazla para 1 en ay e 1 _m1t. ~·. . • 
aldıklarını aöylemektedirler. Be· M. Bonnet ıımdıhlii tahmın edı· 
lediye meaeleyi takip ediyor. len sarfiyat fazlalığının genit bir 

Vekiller heyeti toplandı 
Ankara, 2 (Huıuai) - Vekiller 

Heyeti buıün toplandı. Toplantı 
geç vakte kadar devam etti. 

mikyasta kartılığı olduğunu bildir 
mittir. 

Rusyada yeni bir 
albn madeni 

Üç kişinin idamı istendi Fırka idare heyeti azalıkları 
lzmir, 2 (Huıusi) - EYelce 

toför Nuri efendiyi öldüren Rizeli 
Mehmet Mustafa ile Cumaovaaın· 
da itlenen cinayetin failleri çiftlik 
ıahibi O.man efendi ve hizmetçi
ıi Hlmidin muhakemeleri bitmiı, 
müddeiumumi maznunların idamı 
nı iıtemiştir. Muhakeme, kararın 

Samara, 2 (A.A.) -A§&iı Vol• 

ıa mıntakaunda bu sene zarfmda 

keşfedilmit olanBliva altın made
ni damarının it letiLmesine batla • 

bildirilmeaine kalmııtır. 

Ankara, 2 (A.A.) - C. H. F. 
idare heyetinde bulunan iki mün· 

hal azalık için lıtanbul mebusu 
Salah Cimcoz Beyle lzmir mebuıu 
Kazım Pt. Fırka Umumi Reiılik 
divanı tarafından ıeçilmittir. 

lzmirde sel ve dolu 

nılmıttır. Damarın ıathından alı

nan bir ton ham maden muamele 
gördükten ıonra dört ıram ıafl 

altın elde edihnittit. Mütehaaaıı• 

lar uıl damarlardan daha mühim 

miktarda altın elde edilebileceii 
mütaliuındadılar. 

li!l!ll!!!!!!!!!l!I!!!~~"'!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!~ kalarını silahtan tecrit etınek ıu· 
retiyle, Türkiyeyi bu mıntakalar 

Hila mı üfürükçülük? 
lzmir, 2 (Huıual) - Urlada 

Çallı Süleyman iıminde biriıi Za
hidin fırınına arapça yazılar yazılı 

lzmir, 2 (A.A.) - Öğleden 
ıonra hafif bir ıurete devam eden 
yaimur saat 18 de ıidetlenmittir. 

Bu tiddet az bir müddet devam et
"ekle beraber ,ehrin muhtelif 
yerlerini ıular bumııtır. Bu yüz-

Edirn ede memurlar 
kooperatifi Ywttaş ----~ 

Memleketimizdeki bilginin 
dbelmeaiae yDrekten çahıan 
Tlrk Maarif Cemiyetinin ro
utile ıatıUnD ıüıle. Verece
ifa bir U1'11f11D deteri Cemi· 
Jel yanmda pek bDyilktür. 

dahilinde aper ve top idame et· 
mekten meneylemittir. Fakat 
Türkiye ile bir diier devlet ara· 
sında harp zuhuru halinde Türki· 
ye Çanakkale Ye Karadeniz bo
ğazlannı yani, lstanbulu müdafaa 
hakkım haizdir. Bu İle kabil de
ğildir. 

kltıtlar atarken yakalanmııtır. 
Süleyman bu kağıtları karısiyle 

barıısqak için yakmak istediğini 

aöylem~ıtir. Zabıta, Süleymana 
ba klfıtlan •'ren Gfürükçüler 
bakkmcla tahkikat yapl)'Or, 

den tramvay münakalatı durmut· 
tur. Yatmurun dinmeaini mütea-

kip her tarafta temizleme ameli

yesine batlanmıfbr. Bir iralık 

dolu da Jaimııtır. 

Edirne, 2 (A.A.) -

memurlar kooperatifi 1 temmu• 

cumartesi günü mebuı Şeref, valf 

Öz Demir, fırka reiıi, belediy
reiıi beylerle hükUınet, fırka el'ki
nı ve güzide bir halk kütleWıid 
buzuriyle açılmJttır. 
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iŞARETLER 

Kapanan 
mektepler 

lir telan.f: 
...... 41 ilk melltebin kapan • 
~ ~llyet meclitince karar 

,..,,, laafb bal»er: 

li .. aa eene • • • Yiliyetinde el • 
...... kapatılacaktır. 

.._ ..... benzer bir bayii haberler 
Ilı.."- hayli 'rili.Jet ' isimleri itit • 
~ ~t ne aayılarmı, ne de Yill· 
~ adlannı aldımcla tutabil • 

l'.a... bunların aruında Sam • 
~ anektepleri olcluiu ıibi mu • 
~ ettifini, Tokatm yeniden 
-~ep &ÇIDIJ& çabfbimı, iz· 

eldep davumda en ileri 
biliyorum. 

1-1\.ınyenin daTası yalnız kıli,e
"" ... ittirme daYası delildir.. O, 
~ bir duyut, bir anlayıt 
" dır. Bu yeni dUJUt, ıörüt 
lıL. ~ mekanizmasını bürolar 
~ etmez, bürolar kafalara an • 
1....: lairer yafta yapıftırabilir. Fa· 
~ Wanın içini yapacak, olsun
~onu dünkü adam olmaktan 
:::.~D -11 bir ftduı 

kurtaracak it ye insan· 
ı-.. lau ite hazırb,aa mekteptir. 

1'Urki:re jnkd&p da Yasında 1 O 
lik Cümhuriyet maarifi bilhaa 

Ölçüler 

" Jsa1 Ye ilk mektep hocası ile if· 
~edebilir. Türkiye · .JJli•~b~a~tY.:m::üfettitler lıtanbu1, iz· 
~aamda illa 1 

mir, Konya, Ankara:, kaatamo-
benimıemiı 

nu, Trabzon, Diyaribekir Ye ce 
........ _.,. Şu halde ilk mektep nup vilayetlerinden birinde otura· 

lesalt lrilltleye nazaran ne kadar az caklar ve kendi mmtakaları dahi· 
\ikyaıla oluraa olıun işini yap - lindeki muamelattan meaul ola· 
~dırlar. caklatdır. 

• • • 'lı.. . V ekilet memurlann, müfettit-
~kiye yeni hayata, yeni mek • lerin, bqmüfetftlerin yapacakla· 
e... bpıımdan aeçerek Yaracak· rı itleri tespit etmit •e bir de ça· 

• ll'abt bunu rakama YUrduiu • hıma projeıi habaırl&mlftır. 
-.an rabmlann iniltisi bizi Bu proje e•elce lktıaat Vekili 

~:-· • 40,000 ldiyden 37,000 Celil Bey tarafmdan eau itibariy· 
~ heana bizim ümmililde müca· le kabul edildikten aonra V elci· 
~cephemizin çok ilerisindedir. lette timdi bu proje eaaaları dabi
,._~•de, turada burada okur linde bir talimatname hazırla • 
1·~ 1 buçuk ·ı d d maktadır. 
"- h:... • mı yon an a. 15 Temmuza kadar bitecek o--.; delildir. 
..__~•bizim kurduiumua rejim va• lan talimatnameden aonra vili· 
~"-tlann reylerine dayanır .. in • yetlere tayin eclilen memurlar ile 
~ müfetiıler, bqmüfetiıler memu
~ Ttirkiyeai Yatandq reyleri • riyet mahallerine ıiderek derhal 
lıa::. '-1181 kadar hu reylerin alır· Tuifelerine bqlıyacaklardır. 
~ olsunluiunu ister. inkılap Bütün ölçüleri Ye ayarları 1934 
~ ııan hudur. seııeıi '-f•• kadar t•mamen ha· 

• • • 
''lua.1et mecliıleri boyuna mek • 
ı.~orlar. 
~f bütçeleri mütemadiyen 

le budanıyor. 

zırlamıı olacaktır. 
lıtanbul ticaret müdüriyeti de 

lataıil>ul mmtakalan dahilindeki 
emaf ve tacirlerin yeai ölçülerin 
tatbitu eanaunda miifkülita uira· 
mamaln için ihtiyaçları tespit et· 
mit ve bu ihtiyaçların en kıaa za
man zarfında halledileceğini öi· 
renmittir. 

latanbul mmtakuı batmüfet· 
titliiine tayin edilecek znat ı .. 
tanbula ıelir ıelmez ticaret oda • 
ımda buırlanmıı olan raporlar 
kendilerine Yerilecektir. 

Ticaret odası halkın da bu yeni 
ölçü münasebetiyle aldanmaması 
için balkm naaan dikkatini celbe
decek brofiirler hazırlıyacaktır. 

Muhafaza başmüdürü 
Mubafa batmüdürü Huan Bey 

Karadeniz baYaliainde tetkikatta 
bulunmak iizere lneboluya hare
ket etmittri. 

halftle banpnak ~in mütareke :ra· 
pamaz. Ancak mektep açar, 

Ommilikle, cehaletle meydan 
harbini yapan hir rejim harbi ya· 
n 70lda bırakamaz. •••• •tem 

Şeker 

Adanadan verilen haberlere 
göre bu aene Adana Te ciYarmda 
Ahta hazır vasi1ete pek çok sert 
buiday bulunmaktadır. Adana 
tacirleri; latanbul ticaret •e za• 
bire bor1&1ma müracaat ederek 
aert Adana bujdaylarmm lttanbul 
piyuumda aablıp 1&blamıyacalı
nı aormutlardır. Ticaret ye zahi
re bonau idare heyeti hu müra· 
caat üzerine tetkikata bqlamq 
Ye Adana buidaylarmı tahlil ~ir
dikten aonra ıııüıteri aramaia ka· 
rar vermittir. 

Yapılan tahlil neticesinde Ada• 
na buidaylannm aert ve aloteni
nin Eakitehir, Konya bujdqlan
na nazaran daha az olduiu anla· 
tılmıtbr. 

Ticaret ye zahire bor1&11 bun
dan aonra 1922 aeneıinde boraa· 
daki Yuiyeti tetkik etmit Ye 18'en 
sene içinde latanbul ticaret •• aa• 
bire borAıında 160 ton Adpa, 
sert buidayıaın aabldıimı ıör
müftür. 

Bundan sonra alikadar tacil""' 

lerle temu eclilmit, neticede Ana· 
dolu ve Trakya butdaylarmdan 
bir kurut ekıiiine Adana huiday· 
lanıun aablabileceiini tespit et
mittir. Bu ceYap Adana tacirle
rine bildirilecektir. 
vaı111ur kavun fldanl•ına 

dokundu 
Son sünferde yaian fasla Yai

murlar JiiZiinden kaTUD fidanlan
ntn çolu harap olmutıa1r. Bilhu
• Unmiprila.ld laaiarm 7kd• 

Maarifte: 
-·· .... ·---·· 

80 niapetinde olduiu tahmin edil
mektedir. 

lmnlltulda dal111t Yunan •••••• 
Yunan ticaret oclalan Türk -

Yanan ticari muamelesinin inkita· 
fı ft yunan mallarının Türkiyede 
fasla aatdabilmesi için letanbulda 
bir terıi açmata karar •erdikleri 

SOHBETLER 

Mühim ihtiyaç 
Önümde Trabzonun ~lik 

ıazeteai "Yeni yol,, Yar. Diiftiau. 
yorum: 

Trabzonun ne mühim ihtiyar 
ları var. 

Bir kere ıu derdi, cidden mühim 
bir dert. Senelerdenberi, ba koca. 
tehrin ıu ihtiyacı temin edilemedi 
ıitti. Bu itle, belediye m..,W 
olduğu kadar, ıazete de •eısul 
olmalıdır. , 

Sonra liman derdi. 
Trabzona liman lizım. 
Trabzon, lranm tramit mer-

kezliğini belki de bu limananhk 
yüzünden kaybetmiıtir. Her hal
de Trabzonda bir liman bulanma• 
ması, ticari birçok zararı 11111Cip 
oluyor. 

Bu sene fmdıklar da pek ucma 
ıitti. Fmdık piyuuı bir tilrlü 
fırlamadı. .. 

Sonra hutalık. f 
Trabzondan ıelen yolcular,., 

ra havaliıinde ıık ıık art hata
lıklar bq ıöaterdiiini e&ylerler ... 
Hükimet ve ımtbuat bu itlerle .. 
me,guldür. 

Trabzonun mübrem ihtiJaçla
nnı .• Hayır, önümde duran T,._ 
zonun gündelik ıazetesi Y eaifoJ.: 
da okuyorum. 

Bu ıazetenin, bapnakale 6 
tununda filvaki bir ihtipçtaa 
1-btediliyor, ediliyor a1DIDll, im 
ihtiyacm, bir memleket ıuetea~ 
nin bat sütununda yer alan ha la· 
tiyacm ne oldujunu eöylemenma, 
iadr.anı J'ok anb,.amazaom: Su 
ihti)'acıf 

Demek ki Trabzona, ldanhal
dan bir kol çengi ile, birkaç ean
dık rakı yollanıraa, bqka Jait 
bir fe1e ihtiyaçları blmıJKAk. 

Ne ili memleket!. 

• • • 
Bazı merkezlerde çıkan ıullll 

lerin Trabzonda çıkan Y eaiJolclaa 
farkı yoktur. BilmiJOl'UJB, fakat. 
hükumet, herhaqi bir aarette, 
bu nevi ıazetelere paraca ~ 
ediyorsa, paraya yUJk ollılJor .... 
mektir. Koca bir di,...da, ..-. 
olan ihtiyaçtan, tüccardan f ... 
beyin udunclan, belediye 111ot.ea
diıinin berayi tedaYi lıtanhala 
ıittiiinden hah.etmek için ..... 
te -çıkarılmaz. 

Kijıtla mürekkebin A~ 
dan ıeldiiini unubnı7alnn. 

........ izzet 
bu huaata lktısat Vekaletine mu- -----------
racaat ettiklerini yumlflık. 

ıım..t v eklleti bu müracati 
ehemmiyetle nuarı dikkate almıt 
ye latanbulda daimi bir JUft&D 

malları sersiai açılmumı münuip 
ıörmilftür. 

IJu aerpye de iyi bir yer bulun· 
muı i~in ticaret odasını memur et• 
miftir. 

Ticaret ocluı bu aerai için ı .. 
tanbul ticaret Ye zahire bonamu 

33 derece sıcakllkta 
yapılan maç 

Dün bütün kulüplerin ittire
kiyle atletizm birincilikleri miı .. 
bakaları yapıldı. MütaMlralara 
50 kadar atlet lirdi. Ve llRlftf-. 
fakıyetli neticeler elde edileli. Ha
vanın ucaldıiına rajmen lt&ct-: 
yumda kalabalık bir 1eyin:i _... 
Hararet dereceıi 33 idi. 

muyaflk aörmüttür. __________ _. ..... 

CeYaP Yekilete yazılmqbr. cekler, bundan IODra Ankara 
TUrk-Macar Ticaret oclaaı lzmir ve Türkiyenin muhtelif ... 

Memleketimiz ile Macariıtan a· nayi mmtakalarmı ıezeceklftir. 
rumclalci ilrtıaadt münasebeti art· Pette Türk - Macar ticaret .-: 
mmak makaadiyle Pettede Türk dası lıtanbul ticaret ocla11na 
·- Macar ticaret odası namiyle ik· racaat ederek latanbulda kalaeü. 
tıaadl bir müe1H1e kurulduiu ha· ıünler için proıram huırlamaw~ 
ber allllllllfbr. rica etmittir. 

Peıte T'°"k - Macar ticaret o- Me111teketl111lzden kut 
duı iki memleket arasındaki tica· al111ak laU,enı• 
rl münuebeti arbrmak için ilk it Almanyada bir ariieuete ..... 
olarak Petteclen memleketimize leketimizden kut aatm almak ic 
bir •Jahat tertip ebnİftİr. Çok muhtelif ticaret odalarına JllÜNıi 
ucuz bir tekilde huırlanecak olan caat etmittir. 
bu teyÜate IQO kadar macar ti- Memlels.~izde biç eh.-,. 
c:aret •• eanayi erbabı ittirak ede- verilmiyen icatlara talip olan 
cektir. firmanm bu kutlatclan ne 

Mt.M.rw enell letaalNla ,.ı.. ittifacle etleceii anl•11•-•••l'llf· 
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V AKJT'ın Tefriluuı : 47 

• 
3 MAYIS GECESi .. 
- Seni temin ederim, ki biç bir 

poliı merkezi, timdi ye kadar, ıe • 
nin vak'ana benzer bir vakaya te· 
aadüf etmemittir. Filvaki rüyan 
garip, fakat ıen daha böyle ne ıa
rip rüyalar prdün.. Bu ilk deiil. 

- Konutun, anlabn .. Sozünüzü 
keaecek deiilim.. Yalnız ıiz ko • 
IUlfurken, ben tevkifhanede ıiz -

bittabi ıana da kapı açacaklardı .. 
Halbuki sana kim1e kapı açma • 
mıf ... 

- Ben kim1e ıörmeden on defa 
çıkabilirim. 

- Çıkabilirsin, amma ıiremez
sin .. Anabtann var mı?. 

- Hayır yok. Fakat aairifil -
menamlann anahtara ihtiyacı yo~ 

den yardım bekliyen, kendiıini tur .. 
kurtaracalumız diye bekliyen bi • - Hizmetçiye de sordum. Hb
çare kızı dütünüyorum... Bir ke - metçi 1eni aaat yarımda, yataim
limeniz o knı kurtarabilir. da mıtıl mıtıl uyurken ıarmiif ••. 

_ Sen rüyanı anlatırsan onu Bir ıairifilmenam, aJDi umanda 
kurtarır mııın zannediyorıun?. hem yataiında, hem sokakta bu • 

- Elbette. lunamaz .. 
- Hapiahane kapıları o kadar Ayte omuz ıilkti: 

kolay açılmaz. Çok lena bir te· - Bunu hizmetçi bilemd· Bir 
eadüf, bunu kabul ediyorum. Bir kere benim hizmetçim yoktur .. 
tesadüfü izah etmek te lizım, bu Ablamın hizmetçiai de benim oda
da muhakkak bu manto, p.pka, e- ma gelmez. 
f&rp, me1eleyi bütün bütün earar- - Bunu bea de dütündüm. 
eqizlettiriyor. Fakat bütün bun- - Öylei ..... 

k ·ı ld .., · b ta - Madelllki ısrar ediyorsun, an-ların tenin atı o ugunu ıı a 

Dilimiz 
Muhtelif mektep mual

limlerinin bulduklan 
karıılıklar 

72 inci ll•te 
2 inci mektf:p: 

TeunW: Al1t"Verlt, blrblrlle it yapma -

Taarruz: Satafma - Taelz; Uaandtnna, Bık· 

tırma, Sıkıntı nırme - Tadll: Dotnıltma, dtl 

zeltıne, ortayı bulma - ruarruf; Tatumıu

Tudlk: Oel1)ekleme - -r.-..: leten kur • 

... - T...ıt: Boylara, Sanılan ayırma -

Tuvtr: Tu•aklanclırma - TaUıBE; Uyclar • 

illa, Kartdattmna - TaumpMID; içine al ' .... 
1 inci mektep: 

TeUBW; yapduı olmak - Taarruz: l!!latat 

mü - TAcılz: Sıkmtr vermek - Ticlll: De

tlfUrmek - Tuarnıf; BlrikUrmek, 7olıyla 

1mllanmak - Tuanur; Yapma, yalandlİn 
y&Plf - Tudlk; Dofnılam&k - Tumlm: 

Karmak, taııarlamak - Taanlf: Sıralamak, 

dizmek - Tatmin: Kandırmak - Taam • 
mun: BDc!frnıek, tçlnf! almak - Ta&l:ye: ISllf 
llGl'htı dilemek. 

Tatbikat mektebi: 
Taarrua: •'-tma - 'ftelz: Bıktnma -

Tuarrat; BlrUd.trme - TUanur: K•n. -
Tudlk: Oertıeldendlrme -Taalf; J)lzDO' 

Tatbik; U74armak, )alattum&. 

S inci mektep: 

~apalıHudutla~ 
AŞANLAR 

" Sivri sinekler tabur tabur hücum 
edince en sağlam deriliddam yanm saat 
tahammül edemez, çocuk gibi ağlar,, 

-20-

Dün bu IÖzleri IÖylerken tanı x 
delitmitti. Her zamanki müateb- Büyu .. k zindanın eşiğinde 
zi halini bıralmııflı. Menfada o
lanlara hakikaten acıdıjı anlatılı· Vaıi ve tenha olan bu bal~ 
yordu. Artık kimaeye haber ver- lar tibih cezireai kutup araziaioe 
meldiiin imkinaa olduiu fU aıra· kaya ve turp tepelerinden mürek• 
da bana bütün hakikati anlattı. O kep bir Berzah ile bailıdır. Ba 
konuttuimnu• 11rada Sovyet Rus· berzaha Moutka berzahı derler. 
yada büyük bir memmıniyetaili - Hudut berzahı boydan boya•• 
ğin Stalin ile Votilof kızıl ordu i· tulünce kateder. Garpte Fenlaa-

diya Yardır. Bet yüz metre ı•it' 
le Gepen araamdaki ihtilifmdan liiinde ft PunankuYoy fiyordun& 
dolayı kunetlenditini ve yakında 
büyük bir delitiklik olacaiı tah· eıaalık eden bir arazi bu kııa • 
min olunuyordu. Dün, bu muaz- dadır. Şarkı kızıl Ruıyadır. S.. 

raaı da Motkavoro üzerinde bef. 
zam tahanülde 2 numaralı tröl· yüz metrelik toprak araziye Mot • 

k "'f"d" ld latayım. Amma kıza danlma. a ı ır 1&nıyoraan, a anıyorsun.. TuımtU; AJrfkenhk, söttınek, ttıre - Ta -
- Amma ıiz de bir teY onutu· Ablanı bekliyormuf. Canı aıkıl • anas; Qe&ıımk - netz: 'Ozmek, aduntı "Ver· 

tün ne vazife prebileceiini bile- kavuya on kilometre ıeniılifinde 
myordu. O yalnız abai ıimal 1e- ve elli kilometre tulünde bir ara• 
feri ile metıuldü. zidir ve bah$etliiim Alebandre 

mi" odana girip bir kitap almq. .- --- ----· ki yorıunuz.. - - &-: .,....,._..,k, den ettirme - RU17a dahiinde endite ve he· zindanlarına götürür. Saida IOİ• 
veıtan huıule ıelecek karqddıiı da deniz vardır. F enlandiya ara• 
nimet tanıyarak bulundufumuz ziıinde olmamız bi:le kartı yapıla• 
yere en yakın zindan olan Alek· cak bir taarruzu pek tc menetma. 

- Ne kitabı? Tawnt·••..... -.... - Neyi unutuyoruz?. • ...... - -Taanm; Ta 

Ş b
. - Bir roman.. aar1ama - TMdllrı ....... ..._.... _ 

- a ıt var.. Karmü Tılmll 

K. b h't' - Tuhaf şey!.. Tasmim: - ı Aıa 's, ..._ 
- ım u f& 1 • • lamak - T111,·lr ; Bemetlt. ••,, ı••-- -

f B - Kuzum ona darılma .. Oba· - Sa a ey.. Tatbik; Uydllrlna, yapma. - 'l'atallaı - -
_ Safanın p.hadeti makbul de- na bunu IÖyleyince, leVİncimden ıbrma _ Tesemnıunj oı:ııı, saklı - Tıudı'eı 

eanclrcwoaki limamm basmak li· Doin11u ce1&retim hiç kalmamg
:naaclır. Bu liman oldaiumm nok- tı •• Bu bayaii korkuyor, hem de 
tad•a takriben 15 fersah meaafe· mukavemet eclemiyecek kadar kor iüdir. boynuna sarılıp öpecektim ... Oda~ Acauaa.1ıllt ......_ 

Lif ya girmif, kitabı almq.. Senin - _,_.,_ de idi. M.....ma kendisine J&n&t• kuyordum. içimden: _ •• ltlV lllCI mwucp: 
_ Uf delil, ciddi. nefeıi · • 'l'Mnn; l!!latatma - Tadil; Dellftlrme -

N 'b •' -•llRiM111D.. Liinban yanık de- Tammal: Artıırma _ 'hm"111'; .IM\fl'nDM = D:b:I b~; • ka --oıııııllJİ, iır.!'a.'"'r.iğif mif. Belki de O eınada rüya Talldlk; 01'edlr elemek - T-all; A)'ll'llla -

maıı tabii ari..a.Nan dolayı çok 
mü&kül olduğundan --L-~ ....... _ - Aptal herif, burada itin ne? 

:ı -~- Bu düfttiiün tuzaktan nuıl m • 
f Ne . yordu. Ne- görüyordun.. Tanır; örnek - TatMk; 11~.tın k - Tlll-
a, r ld ~--· . d" ,.,. _____ -ar) mtn: K8ll4llımü - Taamman; ttate ..,. • 

na o kadar ehemmiyet~ 
balacak11n 7. 

.Vbdqımm zindan ~&bilinde ba· 
aı lrimMı..le ualqtıimı anlar ıi· Diye düftinüyordum. Arkada • · •#I tll o u 15.....- emın ı. .,..,,._ ... 

nm'I"' • k . ------------- ma - ~; ... lalblL 
()ail hu fikrinden çevırme ım • Z h f Jd tımda hiç bir defitildik yolma. 

bl oldum. Şimdi az IODl'a Dünü Yüzünde ayni durgunluk, aJDİ il• )llnaızdı. Kaı·ısını , Kerime Hanı· a arO Ö Ü 3 üncü mektep: 
TumW; ~ - Taanm; &aldınt - Vaytolahtiye ıirmit olan bir ıe- kaytlik mütahede ediliyorclw. Yal· 

miye Yaracaktı. Bu yelkenliden 1112 ıözleri parlıyor, atazı arattı 
.... ıı evinden çıKarken görmüıtü.... Taviz.·, .,,, __ k, ılokn...a. _ Tıuanw", s. • 

O D.üa7aD111 en L.:'-ük -n•iale • -Neriman inkar ediyordu.. • inan- _, - Yelden .,.....me - Tautt: Sıralama, dMle • 
mıyordu. Nerimanın böyle bir ci· rinden Bazil Zaharof, Pariate öl • me _ Tatlıllr; l1J1iıuaMılı _ Tatmin; DoJar- hali hasırda bir bç cı11ar adam nyorda. Ba Jdiçük koyu daner. 

ile emtia eandıldan tahliye oluna• ken Din birddire kolumdan ı. nayet ltlemiyeceğine onu inandır- müıtür. 
mak kabil delildi. Tatavlada doimuı olan Buil 

Safa bu aözü cerh etmek iıte - Zabarof, umumi harpte büyük rol 
di.. oynamıfb. 

Müfit vakit bırakmadı: latanbuldan aynldıiı zaman 
- Bir ıün enelki dütünceaini cebinde beı paraıı bulunmıyan Za 

unuttu. Şimdi teni itham edecek. harof, 1enelerce çabımıı, lnallte • 
Böyle mütemadiyen fikir deiitti • rede mühimmatı harbiye fabrika· 
ren adamın ıabadeti kabul edilir larmın hi11edarı olmuıtur. 

• 7 Kazandıiı milyonlarla Monte • mı ••• 
karlo kumarhaneıinin eıhamım - Amma büıtin ıördüğü kadı· 

nı tekrar ıördü. 
- Hayır kadını delil, bir az ev· 

vel ıiydilin f&pkayı, mantoyu ıör-
d .. u ... 

Safa ya dindi: 
- Söyle bakalım. Ayte ıoyun

du.. Gece ıördüiün Kadın Ayıe-
11ılydi?. 

Safa haykıardı: 
- Hayır, hayır.. Yalnız elbiıe-

lerini tamdım. Tanır ıibi oldum. 
- lıittin mi Ane?. 
Ane ele haykırdı: 
- Daha ne iatiyonun, kıyafeti

IDı tamdı •• 
- Aaladmı, Ba meMleyi tab -

ldk ..ı.m... Yarın eahah bu hu· 
..... ı&iitürüa •• 

- Daha enel ite bqluanız iyi ... _ 
-A.leei ne? .. 
- Aceleai ne olur mu 7. Biçare 

tfalüde ıizden balia bekliyor. 
- Ben elimden ıeleni yaptım •• 

b.cti kod117a meydan vermeden 
s.lıttım. Aradım. 

- Ne aradsn7 •• 
- 3 mayu ıeceei Qf&klar yal-

lba Nerimana kapı &ÇDUtlar. Eve 
hce Nerimanclaa batka kimse ıir
--... Saat ikide Neriman ıel --... 

H.haan: 
- !Yet, ben pldim, dedi. 
- lier len çdanıt olaaydm, 

da alarak burada da büyük iatifa
deler temin etmiıtir. 

Zaharofu, MrVetin en Jüluek 
dereceaine yübelten, bir lapanyol 
düteıi olmuıtur. Zaharof, Vikera 
lnailiz harp levazımı fabrikaamm 
komiıyoncuıu olarak lapanyada 
dolaıtıiı zaman çok ıüzel bir lı • 
panyol dütetile tanıımıı, kadm 
kendiıini çıldıruıya teYmİf Ye 
Madrit ıarayında haiz olduiu bil· 
yük nüfuz 1ayeıinde, miyonlarca 
liralık harp levazımını Viker1 fab 
riblanna ıımarlatarak itdn Za • 
harofa çok büyük bir ıenet ka • 
zandırmııtır. 

Zaharof velinimeti olan bu aü· 
zel düteai hiçbir zaman unutma • 
mıf, aradan otuz sene ıeçtikten 
ve kocası öldükten sonra bundan 
birkaç tene evvel altmıı J&fm& 

bUmıı olan düteıle e.lenmitti. Fa 
kat bu izdivaç uzun ıürmemif, 
lıpanyol düıeıi iki üç ıene enel 
vefat etmiıtir. 

Zabarof, zevceıi öldükten son· 
ra münzevi yqamaımı daha ziya· 
de kuvvetlendirmit, Pariıteki ko • 
nalına hiçbir ferdi kabul etmez 
olmuıtur. 

Hatta Zaharofu, yalandan a6· 
renler, ve onunla konUfall)ar pek 
azdır. Bu adamm düsturu hayatı 
earareqizlikti. Hatta lliimü 811'&• 

rengiz bir ıurette nkubulmut, ta• 
nıdıldan Ye ıueteciler, hastalan· 

-.- elma - Tul7e: s&ım almak. yorcla. tarak c:hmlu. Samoya yelkenli-•• 
BalmkBy mektebi: "r..tianm ne oldafana anla • miden iki üç imleç naesafede d 

Twnll; ı.ı-tıt1k - Taans; ,......,. - mak ,UÇ degilcll. Din banlann ruyordu. Sahilde kim1e yoldaJ 
T9cls; ......_ - TMD: ....._._ .. - Ta· AJ-1----~ L! • d d k --- eK9UJGfaY01&1 •ın anm a a • Yelkenli bota benziyordu. Muma 
wrat; •an••-. blıtkUn. - Tuanar; palı olan zaMtlerln elinde adam a• 
TMulalM - TUlllk; ~ omarma :- fiyh ıemide bir beldiyen varm~ 
T-mnlm; Ne isteme - Tublt; AJUIM - kıllı it ılrecetini tahmin ediyor- Doi~ldu ve kollariyle itare 
Tuvtr; Onaeıc. flkarma - Tatlılk; lJydar • du.. vermeie bqladı. Dedim ki: 
._ - Tatmla; 8llsturma - Tuammaa; Ka Gazlerinden feft:allde bir az· _ Ne IÖyliyor? Baitr1a olmai'i 
pı1ma - Tutye: .............. mi ifade eden bir pankı vardı. 

Bakırkay 3 üncü mektep: Bu hafif zuppede bu kadar pe"a· 
'l'Mmtll; ~ 1ıallanmaJı - Taanas; .uzbk ıörecetitni uaetmezclim. 

...... talollM - 'l'acla; ........ _ ...... 

... _ Tadllı oıtahma - Twnaf; Anm • Bir kene sordum: 
nuı1r, arttml.-k -TM.nar; Dlflalp ...._ - Dün.. Şu "Sivri einekler,, 
... - Twllk; ~ - Tumlm; Yap meruimi nedir?. Bana anlabanı• 
...,. lmnmk - Tamall; Mlllldere aJ1l'IMo a! .• 
.,....._ - Tfflr: Kıhk " 1ı1c1m wnne1r - - Mutlaka öpenmek iatiyor 
Talllllr; 11, ...... llyturaJma - ~ .... 
dlrma _ Tlı , • •• _ ..._ almllk _ '!'MI- mueunus7.. Pek al&.. Bir erkek 

191 - ..,.... ...a, veya bir bdm tuanar eclinis ki 
48 mcı mektep: çır çıplak 10:rulank elelri ayakla-

Taamtıı GlreD*. blllndlttae s•re PP • n ballamnq Ye Ta11amn ıöneti· 
mü -TaarrGS: •tmalc, Mkbrmak -Tacls: ne terek olumun •• Günet 1'anyoeu-

mı?. 

- Dün ditleri araaınclaa 
murdandı: 

- Eier tüfek ablına balta'lııo.i 
tıs .. 

Yelkenlideki ıemiciye Wr ta 
lam itaretler yaptı. Ba aefer 
yet eahiline doiru bacalclarm 
kunetiyle kotmaia bqlachk. 
az y&Yqlanam Dün nefea 11e1r.
bir ıetle kati ıurette emredi,_ 
du: 

A111ver1t1e at1'8fUI - Tadlr: iki JUDll Mr nun uhhate pyet nafi olduiunu - Çabuk olunuz.. Sahild• 
etme - ......,,..,. Biriktirme, Deler bllm&- her M ı ef bu k yfi bekli•orlar-TiıMnvı Dlflnlnelr, tual'lalmk _ TMallr; kel Wlir. aa • e • J 

.,.....,_. lılldlftDe, seıoeldlr ...... _ yet mun dnnn. Sim ıinekler 
T.malm: y ....... tuart.ma - '1'Mnlf; Kil- en Mit derili aclamm baklandan -==---ııı::::mı------~ 
me 1r1me _,.,... 411ame - T-nir: llflaenıe11 gelir. Dilaizler bile bu ıim ıinek-
......... - Ta*k: dllfılln ;rerble settrUme • lerle koDUfUl'lar. yarım 1aat ıeç· 
e1 - 'hu_.: letBae tafl7U - Tul7e; mec:I• en eaflam adamın hüncür· 
A..tlnü ICla ~ma, a'f'lltlmfl llleJlf. 

33 üncil mektep: hilq(lr atladıfl g6rülür. Emin o-
Taaaım: '!'in!. ır.,......, 11 ,.,._ _ T.- (unuz ki eler "huauıiler,, beni ya· 

ana: B1r1ılrlne u,........ - Taci&: 1Jedlllal kaluaralar ... B&yle bir takaya ma· 
etme - Wllı DetltUrme - Tuamllı BI • ı ruz kalmaktan iıe dönütü olmı -
rlktarme - Tuanur: Dltüame karma - yan ıefere çılmıak daha hayırlı o· 
TalMllk; a.t aana.._, Dotru bulma - Taa • ı ıur. 
mim• Kelli ........ - TMDll• ltll9ldMe 8Jll"' 
..-·- TMYtr; Bensertnı ...;..,... _ 'l'atMlr: Bu IÖzleri ı•Yet eade bir taYUr 
u.-. bJma. ~rtne panae - Taemllr f ile Ye caka :rapmak heveai ıöater
~ - 'h•mmn•ı Çettrme 14ı1M al- mebizin IÖylemifti. Fakat etrafı 
ma - Tutıeı ..,....*-- macla durmadan yabyan binler • 

Yaralanan tayfa 
Evelki sün eaat 18,5 ta 

çeımede bailı bulunan inalliz 
dıralı Eme Yapurunda tayfa 
kazan dairftinde çalqırken 
bulan bir kaza neticeıinde yara 
lanmııtır. Kaza, kazanın alU'* 
çıkan alevlerle bir teneke 
ateı almaııyla olmuttur. Ta 
vücudunun muhtelif yerle • 
yaralanmıtlır. Yaralı, in,Ub 
taneaiae kaldmlmıfbr. 

mumı ancak-alünribıclen IOnr& &I ce ımt ıinekler anki ha .azlerin Hitl d• • • d ği • • 
renebilmiılerdir. tempoeuna tutuyordu. Omuala • er ınmı e ıtirm 

Zaharofun çocutu yoktur. Yal· nmcla bir tirperti cluy4tma. O da· Berlin, ! (A.A.) -
na iki hemfiteal nrclır. Vuiyet • lribdan itibaren iti fazla,. altür- Hitlerin katolik dinini bıı.111a1m 
namenia açılmuı, biiyik bir me- mem•I• ye aerslaefte abboama • proteetan olacaima dair ~ 
rak ve allbyla 'hkl•ni1or. la karar verdim. Jia1ar tebip ediliyor. 





Aile ~ ·-- -····-·-----·--
Sofra başının büyük 
ehemmiyeti vardır I 

A;le hayatında ıofra batımn 

büyük ehemmiyeti vardır. Sofra 
batında toplanıf, yalnız yemek, iç· 
mek i~in değildir. Ayni zamanda 
tatlı tatlı konutmak, bu arada aile 
itlerini .,örüfüp halletmek veıile • 
ıini verir. Hatti, "Sofra batı, aile 
itlerinin en kolaylıkla nizamına 
konulacaiı yerdir.,, denilebilir. 

Fakat böyle olmak lazım ge • 
lirken, acaba böyle oluyor mu?. 
Bunun hep böyle olduğunu iddia 
etmek, kendimizi aldatmakla bir
dir. Bazı iatiınalar bulunmakla 
beraber, umumiyet itibariyle, bu 
toplanıt veıileıinden yukarda ita· 
ret olunan tekilde iıtifade edilmi
yor. Bu yolda istifade cihetini bir 
tarafa bırakalım. Sofra batında 
toplanıtlann tatlı tatlı konutma • 
lara, plmeğe, eğlenmeie, bot bir .. ~ 
Sofra111n iç ·~· 
cak bir tarzda 
hazırlanmuı, 

, ...... l~e .... 

dlrmelde •• 
hlm rot oynar. 
ip b8yle ha• 
z1rlanmış bir 

sofra •• 

saman aeçirmeie vesde tetldl et
IDesi, hayli nidir aörülmektedir. 

can ııkıntılarmı hiç deiilıe yemek 
odası kapııının etiğinde bırakma

lıdırlar. Bu huıuıta bqlıca rol, 
iradenin, nef ıe hakim oluıun rolü
dür. 

Sofra batının bir Defe kaynajı 
haline geliıini temin hususunda, 
ev itiyle erkeğe niıbetle daha ya
kından ve içerden meıaul olan ka
dının ihmal etmemesi lisım selen 
bir ciheti de unutmıyalım· Sof • 
ranın bir bakııta iç ~acak tarzda 
hazırlanması... Sofrayı bota gi • 
dici bir tarzda .ualeyif .. Bir ev ke.
dmı, hizmetçİ•İ de olaa, aofrasmm 
tanzimi ile kendiıi uirqmalıdır ••. 
Bu tamim iti mutlaka kendi neza
reti altında görülmelidir. 

Bir yaznmda bu mevzu üze • 
rinde duran Avuıturyanm münev
ver kadınlanndan Gizela Urlan, 

;ey emeJrı: ve içmeli, ancaJi nete ile 
kantık oluna içe ainer ve in•nı 
liyikilo besler.,, diyor. 

Bu neticeyi temin için, yukarda 
yazılan fe)'lerin hepıini yerine ge
tirmeliyiz. 

Rezan R. 

Neden öyle olmuyor da böyle 
oluyor?. Bunun aebeplerini arq
tınnak, önce, sofra batmm yuka.... 
da if&l'et edilen buıuaiyetinin he· 
nüz tamamiyle benimsenmediğini 
te.bit edebiliriz. Sofra batı, daha 
ziyade yenilecek, içilecek §eylerin ============= 
topla hulundutu bir yer olarak ha- Sufrajetler 
bra teliyor. Bundan IODl'a hab
ra aelen teY de yeyip, içip sofra • 
Clan kalkmaktır. Hem çarçabuk, 
Lir an enel!. 

Sofra batmm diier fayda ve 
zevk taraflarının ailece benimıen· 
inesi için kim, kimler ne yapmalı
dD' 7. 

Butrünkü Y&f&YJfta, kadının da 
erkek kadar aile reiıi olduğunu 
IDünakquı lüzumıuz bir cihet o
larak kaydetikten sonra, kadın ve 
erkek iki müsavi bak sahibi aile 
reisinin, ailesine menıup olanları, 
eofra bqmın bu huauayetini be -
llim1e1Değe, sofra batmda tatlı tat· 
la konutmağa, aülüp eilenmeie 
l'e bu arada aile itlerini görütme
ie alıfbrmalan icap etiğini yaz -
llaalc, bu sorpya cevaptır. Bun • 
lann da bu e1a11, daha önce fikir 
ola,ak kabul etmeleri lazımdır. 

Kendilerinin bu allflmna ve 
Lenim.etme itini aile saadeti • 
.._ nnnu bir sofra aheqi ola· 
~ muvaffakiyetle baprmalan, 
İldainin de her türlü can ııkınbiı-
111 yenerek, pler yüzle aofra ba-
1111& ıeçmeleri tartma bağlıdır. 
~le bir bqlaqıç, sofra batında 
1111~•-•r amanmm IODUD& kadar 
e.ıı nlantıımı sahiden giderir. 

Ailenin bdm erkek iki reisi, 

lngilterede Sofrajetler bir müd
detir devam eden ıüldinet devresin 
den aonra, timdi yeniden harekete 
geçmiılerdir. 

Bunlann harekete geçmelerinin 
sebebi, herhangi bir ecnebi ile ev

lenen İngiliz kadmının lqiltere 
hükUmeti tabiiyetini hemen kay • 

betmeıi yolundaki kanun projesile 

alakadardır. 1930 ıenesindenberi 

ortada olan bu projenin, son za -

manlarda kanun teklini alarak kat 

iletmesi sırası geldiiini öğrenen 

Sufrajetler, bunun önüne geçmek 

için var kuvvetlerile faaliyet göı • 

teriyor, alakadar makamlara, na· 
zırlara müracaatla bunu tiddetle 
proteıto ediyorlar. 

lngiliz kadınları, yirminci asır -
da böyle bir taaanurun katilepne

ıi çok manasız ve yeniz olduiu ka 

naatindedirler. Bu fikirlerini kon· 
feranslar vererek, makaleler yaza· 

rak, Brotürler bastırarak neıetmek 
tedirler. Uğrqmalannm ne netice 
vereceği henüz belli olmamakla be 
raber, hiç delilse dütünülen §eyin 
kanun teklini almasmı ıeciktirmi· 
ye JU!Yacaiı tahmin olunuyor. 

MODA 
....... ·---·-··············--

Örme ve deriden 
! ·yanın eldivenler 

25 Sene~ 
-········----·················----

Bu eldiven modasi, 
şimdi tekrarlanıyor I 

· tatlı yüzüklerin takıldıiı zaman - çanta örneklerinin her noktadan 
da, panltılı elmuların göz kaınq- birbirin; tutmuı gözetilmekle be

' brmaaına mi.ni olmadıiı için elle- raber ..... 
re geçirilmitti. Şimdi de manikür· Buu oygun dütürüt mecburiyeti, 
lü, ucu ıivri tırnaklı parmakları ı yarım eldivenlerin hazır olarak aa 
ıerbeat bıraktığı için tercih edilıe tılmayıp daha ziyade ıımarlama o
gerek! larak yaptırılmaıı, yahut iıtiyenin 

Bu cihetlerden kullanıtlı olutu, kendisi yapması zaruretini ortaya 
eıaaını teıkil eden bu yarım eldi • çıkannıttır. Dolayııile çoiu taPka. 
ven modası, yinni bet ıene evvel blüz örnejine tabi olan yarım eldi
rağbet gördüğü ıırada, bu eldiven venler, adeta elifi mahiyetini al• 
ler, umumiyetle örme yapılıyor, mıttır. Eliti eldivenler •.•• 
üzerleri dantele tekilleri ve kabar Avrupada az çok yayılan yanm 

' tıla.n ile ıüsle~iyord~ Şimdi ~e~ eld.iven m~d~ı, ~adınl~zm ••: 
~ ÖJ-.ıe, hem derıden vucude getırıl- lennde teıırını goıtermech. Belki 

1 arihin bir tekrarlamttan ibr. 
ret olduiu tözü kadar, modanın 

da bir telavlamttan ibaret oldu • 
iu aBylenir. Birinciıinin doğru • 
luk derecesini arattumak bah
simizden hariç; fakat, ilciQCiıi

nin doğruluğu yeni bir misalle sa - t 

bit oldujunu, kat'iyyetle ileri sü -

mekte, hem bqka bir cihet gözetil de yinni beı ıene evvelki teaire 
metkedir: Şapka, blüz, çahta gibi rağmen, burada bu ıefer tutmıya • 
teYlerle uygunluk göıtennesi .• Hiç cak ! 
deiilıe, bunların ıüı taraflarile.... Eğer böyle iıe, en itina ile yapr
meaeli, itlemelerin biçimi, rengi i- lan örneklerinin bile zarifliği IU 

}, •• Daha pmil olarak, t&pka, biz, götürür olmasına göre, isabeti 

re biliriz. 

Bu yeni misal, bu yaz Avrupada 
pek moda olan yarım eldivenler • 
dir. Hani tu yinni bet sene kadar 
enel, bizde de moda olan, par • 

maldan açıkta bırakan eldivenler •• 

Bu eldivenlerin zarif olduğunu 
iddia etmek, beğenmekte pek cö
mertçe hareket etmek sayılmalı • 
dır. Parmaklann üzerini örten im 
mı boydan boya yırtdllll§ hi11ini 
veren bu eldivenler, aıra sıra iri 
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Yukar1daklfllP
ka ile bu r•lm• 
deki ~antanın 

ve yar1m eldl-
venlerln bir Br-

1 nek oldulu gfl.. 
rUIUyor. Bu hu-
au•lyet, bllh ... 
\•~ gözetil•• 

t.cllc •• 

Kadın - Erkek bahsi tazelendi I 
Buna gol açan, dokuz yaşında bir kızın beynelmilel piyano 

müsabakasını kazanmasıdır .•• 
)eri arasına aldı. Onun yanında 
bir sene çalıftım. Bir sene sonra 
bir konıer verdim. Bu konserin 
programında Haydnin eserleri 
vardı .• 

Geçende yapılan beynelmilel 
piyano müsabakasında dokuz ya· 
tında bir kız birinciliği kazandı. 
Jüri heyetini tefkil eden tanmmıt 
muıikifin.ular, bu kızın ileride bü
tün dünyayı ıanat kudretine bay· 
ran bırakacaiım, dokuz yqmda 
iken bir piyano müsabakaamda bi· 
rinci gelmek auretiyle göaterdiii 
muvaffakiyetin, bu huıusta hiç bir 
tüpheye yer bırakmadıiını ıöyli - -
yorlar .• 

"Ondan sonra da bir çok kon • 
ıer vererek, nihayet bu beynelmi
len müıabakaya girdim ve kazan· 
dmı.,, 

Dokuz y&tındaki bir kızın bey-

Bir istatistik 
En çok itibarda olan bir film 

yıldızı kadar alaka uyandıran ve 
gazetecilerin ıık ıık mülakat iıtek

leriyle karıılatan küçük Evi, ken· 
diaiyle yapılan bir mülakatta ıun· 
ları aöylemittir: 

"- Piyano çalmağa, pek küçük 
yqta iken batlamııım. Daha iki 
buçuk yqmda iken, parmaklarımı 
piyanonun ditleri üzerinde gezdir
mekten kendimi aldazmıtım ! . 
Dört yaflnda notasız piyano çalar
dım. Dört Yatmdn sonra iyice 

çalmalı öiretmek iıtediler. An • 
nem, babam bana bir piyano mu
alliımi tuttular. 

"Bundan üç ıene enel, Profe .. 
tir Juliyuı Volfzon, çok iıticladnn 
oldulana elyliyerek, heni talebe • 

Son hafta içeriıinde lngiltere· 
de bir iıtatiıtik neşredilmiıtir. 

Bu ıtatiıtiğe göre, lngilerede 
evlenmeler gün geçtikçe ziyade· 
!etmektedir. Artmanm dereceıi 
etrafında yapılan bir aratbrma, 
nispet gözetilerek bazı heaaplarm 
tespiti neticeıine varmalı temin 
etmittir. 

Meseli lngikerede her üç daki
kada bir çift, nikAb memruunun 
kartısma çıkmakta imit. Buna 
mukabil, her gün botanma itleri· 
ne bakan bakimin huzuruna çıkan 
çiftlerin ıayııı da, yirmi imit•••• 

lıtatistik bu kadarla bitmiyor. 
Dahası var. lngilterede her daki· 
kada üç çocuk doiuyormuf. Bu 
itiharla, •aziyet memnuniyet u· 
yandıracak derecec:le yolunda 
lmitl 

nelmilel bir müıabakada birindD
ği kazanması, kadm muhitlerin • 
de, kadınların yüksek kabiİiyetle • 
rinin mevzuu bahsedilmesine veai
le tetkil etmittir. 

Buhuıuıta bir kadın tarafm • 
dan yazılan bir makalede, kaclm
ların yüksek kabiliyetlerini inlrlr 
eden erkeklerin buna ne diyecek • 
leri aoruluyor ve dokuz yqmda 
bir kızın, bütün dünyada akial• 
dırakan bir muvaffakiyetle elde .. 
derele, erkeklerin inkarına auatana
cu bir cevap vennekle mukabele 
ettiği kaydolunuyor. 

hadiseler arasında görülmesi il. • 
zım ıeldiğini, her halde yiiaeli 
kabiliyet gösteren erkeklerin lra 
dmlardan çok olduiunu ilerin 
ıürüyor. 

Küçük Evinin, beynelmilel 
müsabakada birinciliği kazanına 
ıı, itte bir taraftan da böyle 

retli kadınlık - erkeklik mtiaa 

kaplarının bat göatenneaine 
açmııtır!. 
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Parta ilk mektep mu
allimlerinin seyahab 
lıparta ilk mektep muallimleri; 

· f müdürü Ziya Beyin riya
. albnda haziranın 26 mcı gij. 

.\ntalyaya hareket etmiıler
• laparta muallimleri orada üç 

ltalacak; devair ve müeasesa
te&1aiye ve buauaiyeyi ziyaret e

; Antalyanm ıüzel babçe
i, ıörülmeie liyik yerlerini 

lerdir. 

Çorumdaki maç 
~, (HulUSI) - Yozgat 

futbolcuları, fe'hrimiz 
"yle kartılqmak üzere 

ıelmitlerdi. Maç cuma sü-
hhdacaktı .• Havanın fazla 

--· --•-• olmuı maçm cuma ıünü 
ma mani oldu. Bugün 

maç alika ile takip edil • 
... hıde Y-..tblar sıfıra 
'5 •11 ile ıalip pldiler. 

Bekir Zl~a 

Selim Efendiyi yaralıyan 

Oıküdarda Bülbül deresinde 
potta müvezii Selam Efendi, dün 
ıabah ıaat yedide Nuri Efend1 iı-

mincle biriıi tarafından biçakla 
bacafından yaralanmıf, yakalan -
mıttır. 

Tramvay kazası 
Dün ıaat on üç buçukta vat -

man Mustafa Efendinin idare.in· 
deki 157 numaralı tramvay araba
sı, Şiıliye ıiderken Mecidiye köy· 
lü Hava Hanıma çarpmıftn'- Ya· 

4 

" 

Kurt, Kuzu, Kartal 
Kavgası 

" .. 

Çakmak taşı Güneı batıyor ve kızıllığı ile 
Jove mabedinin mermer buamak

Süleymaniyede Köçek oilu IO-

kajında oturan Muıtafa Efendi -
larını ve ıütunlarını boyıyordu. 

Halk dajılmıttı. Yalnız esir çarıı· 
nin üzerinde sakmak tqı bulun • tında faaliyet vardı. 
muı, Muıtafa Efendi ibtiaas müd· Pazara ıelenler arasında kolun-
deumumiliiine ıönderilmiıtir. da alır bir sepet tqıyan ihtiyar 

Muharriri: Omer Rıza 

Zincirli kuyuda yeni 

mezarlık 

Zincirli kuyuda yapitacak olan 
mezarlık arauma defterdarldrça 
yirmi bin lira kıymet takdir edil· 
mitti. Maliye Vekaleti bu kıyme
ti az bulmuı, yeniden bir heyet 
tarafından anaya kıymet komnut
tur. Bu kıymet Vekaletçe kabul 
ediline arsa belediyeye aatılacak· 
tır. 
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Tek Kitap 
kabulü 

Esasının Gazi Hz. Darülfü- Selanikte intihaba 
nun imtihanlarında 

•• • 
uzerıne 

2259 numaralı kanun.dairesinde Maarif vekilliğince 
bastırılacak mektep kitapları hakkında talimatname 

/Jaştarafı llfrlnci ~ayıfada 

Trabhu i9gali, Balkan 11nıh.rebe· 
ıi ve neticeleri mandalar balısi so· 
rulrnuıtur. Müteakiben 1451 nu
ıııaralı Rı~ı. ve 1452 numaralı Şe
caattin Salih efendiler de umumi 
harpten sonra aktecfüen Lo.ıan, 
Sevr, Sen Jermen, Nöyyi muahe· 

111. Kitaplar1n tab'• ve tevzii 

Madde 19 - Vekaletçe mektep
ler için kabul edilmi§ olan kitap --Jar ya doğrudan doğruya Maorif 
Vekaleti hesabına Devlet Matbaa• 
aı vaaıtasile tabettirilerek tevzii 
bir :mütea}ıhide verilir yahqt ta ki· 
tapçılı1da me~gul şirket veya fert
Iere aşağıdaki maddelerde göate • 
rilen esaslar dairesinde ihale edil
mek ıuretile tabı ve tevzi ettirilir. 

Madde 20 - Hususi ti.bilere ve 
kitapçılara ihale edilecek kitapla .. 
rın kıt' alan, kağıtlrı, harf !erinin 
nevileri ve puntoları, reJi.m, harita 
ve ,ek illerinin enaf ı, ciltlerine Ait 
husuıiyetler ve diğer teknik enaf 
ile tevzie ait tartlar her kitap veya 
mtap serisi için ayrı bir tartn.me 
fr~pıhnak sJJretile tesbit e~ilir? Bu 
'!&rtnamelere her kitap için baıkı 
~edi, qfrt ~deli, tabı ve ~tit 
tiiıMrafı, merbut cetvel ile ıösteri .. 
len niıpet)erde mektep kitapları 
Mndığı hiuesi hesap edilmek iize• 
're tahmini hir maliyet bedeli ko • 
nur ve bi~ de mukavelename sure • 
fi tanzim eC1ilerf>k tertip ve malze
mesine ait<nümunelerle Mra.ber hu 
~arlnamey'ft&ptlo11tnu1". 

:':ihplann~ ıartnameler dahi • 

lin.!c e.~~aiı'.fiat1~1malJiize
re t.r ';t"v~e-U~iuçin Lir. ay müd 

'letJ ... kitapçılar, ver;A.biler.aruıq • 
~a kapalı zar.ffusulü "le bir müna· 

~ 

~ aç.ıTm ve..keY,fiyet gazetelerle 
l'iin olunur. 

Madde 24 - Hazir~n nihayetin 
de t~bı iti.ııin yarıaını ikmal ede -
miyen müteahhitler geri kalan iş-

JeriJle hız vererek Aiuıto. on bete 
kadar tabı itlerini kat'iyyen bitire 
ceklerini fenni ve mali esaslarla iı 
PM ede.medilderi takdirde Veki -

letçe mu~velenanıe feıih ve temi• 
nat akçe6İne de vaz'ry•t edilir. 

Bu cihet bütün şartname ve mu
kavelelc:rde sarahatle teıbit olu • 
nur .. 

· Madde ıs ""'" Seri haliQde mijna 
kasaya konulan kitapların ~bı ve 
tevıii ıeri oJarak taahhüt edilir. 

Maarif Vekaleti hisseei, telif 
bakı için e.aılar: 

Maarif veklletl hlsa~sl, 
telif hakkı ltjln esaslar 

1 - Maarif V ~kileli hi11eıi ol-.· 
rak ber tA'bıd• Jıitapların m~liyet 

fiatları iiHrine Y•Pıl&(:.flk zıunla -
rın yijzd11: niıbetleri 1.§ağıda göat~ 
rilmJttir: 

lllmıekt'J>lerin ilk Uç 11mfında 
Seri halinde kitaplar & Ayn kitap
lar 7. 

tan sonra olmak üzere birlikte ve -
rilebilir. 

3 - Bir yıl 5'in yerilecek telif 
hkkmın mektep derecelerine ıtire 

lıaç liradan aıaiı Ye kaç liradan 

yııkarı olamıyacaiı a.ıaiıcla ıöıte· 

rilmittir: 

Ukmekteplerdc en •t•i• 500 en 
yukarı 600. 
Ortaınokteplerde Ye meıltk mek 

~plerinde (aeri kitaplar) en at•I• 
600 •n yukarı 800. 

Orta mekteplerde Ye 111etlek 
mektep1-rlndı (münferit kitap) eD 

aıai• 800 en )'Ukars IOO .. 
Litelerde (aeri kitap) en aıaiı 

700 en )'Uk.arı 90(). 

deleri ve bunların askeri ahkamı, 
hami ve mahmi devletler, Ameri
ka ayrılık muharekeleri, neticeleri, 
Liberya cümhuriyetinin teıekkülü 
federuyon ile konfederA1yon ara· 
tındaki farklar aoruhııuıtur. 

Reitic\ümhur Hazretleri iıntiha
na girecek bqka talebe kalmadıi• 
için imtihan aalonunclan ıene e · 
minlik ulonuna ıeçmifl.rdir. im· 
tihan nlonundan çıkarlarken ko· 
ridorlarda toplanan talebe Reiıi· 
cümhur Hazretlerini IÜrekli •uret· 
te alkıtlamıılardır. Gazi Hazret-
1...i bu arada tal,belerle birllkte 
fotoıraf ~ıkartmıtlardır. 

Büriik reiıimiz eminlik 1alo
nunda bulundukları sırada müdeıL 
ri• Ahmet Reıit Beyd•n jmtihan

Liselerde (münferit kitap) 

aıağı 800 en yukarı 1 OQO, 

Not: 

en d~ talebeye verdjJderi not listesini 

Eğer kitabın ltir aeneliiinin m ... 

liyetinin ikinci maded ile teabit e
dilen yüzdesi kitaba verilecek as • 

gari telif hakkını doldurmazsa ara

daki fark kitabın m•liyetine ayrı • 

ilteıuitlerdir. C.~i lillzretleri liı· 
t•Yi tetkill •derken Ahmet Reıit 
S.yden ba~ı i.ıah.t almıılar vo bu 
arAda •alpnda müd~rıiıl•r ara,ııı· 
da bulunan profeaör Malche'i 
yanlarına çağırarak iltifatta bu~ 

lunmuılardır. 

Reisicümhur Hz. on sekizi yirmi 
ca ıam ve J,jrinci madde mucibin· goçe darülfünundan ayrılmı,lar ve 

llkmekteplerin son iki sınıfında ce ayrılacak Ma•rif Vekaleti bitMt 
Seri halinde kitaplar 7 Ayrı kitap· dı,an çıkarken imithamnda bulun-

lar 8. 

Orta mekteplerde ve meslek 
mektepleftftde seri halinde kitap • 
lar 14 Ayrı kitaplar 16. 

;i bundan sonra teıpit olunur. duklan müderris Ahmet Reıit 
4 -- 1702 numaralı kanunun ori- Beye: 

jlaal elet' yazanlar hakkındaki 1
•- De°' Y~tia Jll~ J$i,r~ AaJaa 

hükınii eski'fekilde t•tblk oluna. gayret.,, demitlerdiT. 

Liıelerin birinci aımfında seri caktır. 
Gazi Hazretleri müderris ve ta

lebelerin alkı~ları arasında darül
fünundan ayrılmışlar ve bina ar· 
l<aııındaki talebe yurdunu da gez
mişlerdir. 

halinde kitaplar 161 Ayrı kitaplar 
18. 

Liselerin ikinci sınıf mda seri 
halinde kitaplar 18, Ayrı kitaplM 
20. 

Liselerin üçijnçü ımıf ında peri 
halinde kitaplar 20, Ayrı kitaplar 

1 ~~eri F~~~ık~lar Han1~~rnı J 
300 ton dök\in) koku "yerli map 

lı olacaktır.,, 

-Yukarıdaki malzeme kapalı zarf 
•uretile JJ,.,,...,7.,....._933 tarihinde sa-

Gazi Hazretleri bundan sonr4' 
Beyoğlu Şiıli yoliyle Boğaziçine 

bir otomoıôil gezintisi yapmıtlar 

ve Y eniköyden motörle !araya 

(Baş tarafı 1 inci Sayıfada) 

Yarın öğleye kadar, içki satı~ 
menedildi. 

Bugün bütün eile~ yerleri k 
palıdır. Şel~irde a!keri idare ..; 
Y otlarda aSkeri müfrezeler do 
fıyor. 

Dün kalabalık bir halk kütle 
şehrin büyi.ik caddelerinde hava 
sHih atarak nümayiı yıaptı. 

Bütün bu ıörünlitl,ro r•il9 
btıaün Selinikte asayit ihlil 
lemiyecektir. 

Harbiye nazırı cenerAl Ko 
lis, mükerrer mebuı intihabı 
hitamına kadar Selinik rııkeri 
01anda11lığma tayin edilmittir. l/ 
purlar ve trenlerle Selaniğe 
!enler, fiddetli bir kontrol alt 
da bulundurulmaktadır. Baıv 
M. Çaldaria, hllrbiye nazırı 
Selanik~n avdetine kadar biz 
harbiye n(!zaretini deruhte e 
miş, dünden itibaren harbiye 
zaretine yerleımittir. Selani 
alınan inz1bAt teclbirJerindc11 m 
da, donanmaya da ilk emir üze 
ne bare)<ete h•zırlanmak için 
mirler verilnıistir. .. 

SeJanik, 2 (Hususi) - Sab 
cünıhıır rei,i M. Kondlriyoti, 
Venizeloa.a bir telsraf sekerek, ' 
tihabatı kazanm•sı temenni•in 
bulunmuştur. 

Selanik, 2 (Husqsi) Muhalef 
liderleri M. Çaldarise telgra 
müracaat ettiler ve rey verenler 
hüviyet cüzdanlarının alkonma 
nı iıtediler. Bu tedbir, l::ir ki 
nin iki kere rey venaemeılne 
tuftur. M. Caldariı bu ı.lebl 
bul etmittir~ 

UCUZLUK 

TEMİZLİK 

SÜR'A 
Mad~ 21 - Münakasaya İflirak 

edecekler için kitapçılık veya bi • 
~likle İttıgal ettiklerine dair Tica 
tef. Odası vesikası ibraz etmek v~ 
'1ektep kitaplarına ait 2259 n\Wlll 
nlı kanunda aöıterilmi! olan para 
teminatı ,artl:trını yerine getirmit 
olmak lazımdır. 

20. at 14 te ihale•i icra edilecektir. 

2 - Müelliflere verilecek telif 
haklarının kitabın bir ıeıı~liijinin 
maliyetine nazaran hesal>ımla esAı 
tqtulacak ni•pet}ep ıunlıa.rdır: 

Taliplerin ıartname için her gün 

6fleden ıonra münakasaya girmek 
için de o rün teminat ve "tek· 
lifat,, ile müracaatları. (3004) 

dönmiltlerdir. VA 
Reiaicümhur Hazretleri yollarda 

toplanan halk tarafından §iddetle 
alkıılanmıtlard ır. 

Ki 
. 

Bu tartları tamaınlıyanlar al • 
nıak iıtediJderi kitapları ıart~1~ 
C1eki esaslar dahilinde göıterilen 
&lın,.ini maliyet bedeline göre ve 
O'iirklye içinde her yerde ayni flat 
la olıJJ~ üzere kaça satacaklarını 
bildiren teklifnunelerini münaka
u. nıüddeti :ıcarfında kapalı zarf 
içinde olarak Maarif Vekaletine 
verirler. 

Madde 22 - Münakasa mildde
tinin )>itmesinden itibaren en çel< •r h.Eta zarfında 661 numaralı 
lianunun 10 uncu maddesi hUkmü
ne uygun olarak hazırlanmı§ kapa
lı teklif mektupları Maarif Velci • 
Jeti Milli Talim ve Terbiye Dairesi 
reiı ve izala.·ı, Umumi Müdürler 
ile Neıriyat Müdijrijnden mürek -
kep ve rl\•steıarın reisliği altında 
toplanan bir h~yet tarafından açı • 
larak tetkik olunur. Bütün şartla • 
ra muvafık olmak üıere en az sa -
ht fiatı teklif eden talip tayin edi
lerek keyfiy~ bir ıııubata ile Ve • 
kilet Makamına arzolunur. V ~ki _ 
~e tasvip olunduğu takdirde o 
~~p veya kitaplar bu talip uhte -
sine ihale edilir. 

Madde 23 -Yukardaki ma.dde 
aıucibiııc:e uhtesine kitap ihMe edi 
len talrp ıartnanıe esaslan daire • 
aiode ppılacak bir mukavele ile o 
kitabm ticari mülkiyetine üç sen~ 

lllanekıeplerin ilk üç •IJlıfmde 
''ri haliııd~ ~itaplv Ş, Ayrı kite.p 
... , 6, 

ll~ekteplerin soıt iki 11nıfında 
seri halinde kitaplar 6, Ayrı kitap· 
lar 7. 

Göz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sın•f Muteha .. ı• 
Habıı\li (Ankara caddesi No. 60 \ 

Danzig ayan reisi 
V arşovaya gidiyor 

Var§ova, 2 {A.A.} - Danzing 
serbest t•hri ayan reisi M. Rausch
nig ile rşiı vokili M. Greiıer 3 
temmuzda Varşovaya gelecekler -
dir. Orta mekteplerde ve meslek _•_•_•_•_••••••••••• 

~kt~~n~c~~~~~~- ı~===~=~==========~=;~~~, 
lar 12, Ayn l<itaplar 14. ~ isten bul Belediyesı llAnlerı 

Liselerin birinci ıınıfmdA Jeri lstanbuJ 8ol•diyesindenı Hususi plaklı lüks otomobillerin 
seri halinde lsitaplar 14, Ayrı l<i - ne şuretle kiraya verilcbieecği hakkındaki kayıtları muhtevi 
taplar 16. olarak Daimi Encümen karariyle Belediye zabıta . talimatname-

Liıelerin ikincj fınıfında •e•İ ıinin 144 üpcü ınaddcıi yerine konulan madde a,ağıya yazıl -
.serj halinde kibıplar 16, Ayrı ki - DJJfbr. ilin olunur. 
taplar 18, Madde 144 - Huıusi plak(lyı taşıyan lüks otqmobiller evi' 

Liıolerin üçüpcü Jmıf mda ı"ri velden Emniyet MüdürlUii.i 6 mcı şubesine malumat verilerek, 
halinde ki-ı.plar 18, Ayrı kit~plar ödenmesi lazım gelen vergi ve resimleri tesviye edilmek ve 
20. yalnız takae yerleri haricine ve cariLjda durdurulmak ınrtiyle 

Telif hakl•rı kitabın okutuldu • kiralıanabilirler. (3000) 

iu Ü' ıene için ve her ıeneye ait 
taksit biri kitabın baıdıma11na h&J 

lanırken dileri haıılma bittiktc· 

sonra olmak üzere iki def ada veri· 
lir. Müddet uzatıldığı veya kitap 

müddetle kayıtlı bulunmadığı va • 
kitler kitabın tedriıine devam oluıı 

dulu müddetçe teJviye edilir. Ki • 
tabın iki veya üç senelik baskııı 

birden yapı1dığ1 takcJird• t4:1if hak 
lan da. buna röre bir arada yınısı 

batlanırken yarııı kitap basıldık • 

----Fatihte Bahri siyah medresesi: Tem inat 37 lira. ,--
Kiiçülcpazarda Abdüsselam mektebi binaaı: Teminat 4 5 lira 
Kapalı çar91da 35 - 37 N. dükar.: Teminat 4 lira, 
Anadolu Hisarındf. 6 N. eaki ilk mektep binaşı: Teqıinat 

18 lirıt.. r 
Süleymaniyede Tıp merdesesi: Teminat 27 lira. 
Hasekide Haıeki medresesi 18 N. odasıı Teıniııat 3 lira. 
Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık müza -

yedey~ konull!JUJtur. Talip olanlar şaraiti anlamak üzere her 
giln Levazım müdürlüğüne, mü:.gayedeye girmek için de temi • 
nal makbuz veya mektubu ile 24 .....,_ 7 - 933 pazartesi günil 
ıaat on i>ete kadar daimi encümene milracaat etmelidirler. 

(3061) 
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lakenderiye Postası 

ANKARA 
4-7-933 SALI GÜNÜ SAAT 

11 DE Galata rıhtımından İz
mir - Pire - 1skenderiyeye kal· 
kar. ( 3064) 

Karadeniz Postası 

KARADENiZ 
S-7-933 ÇARŞAMBA GÜ -

Nü SAAT 18 de Galata rıhtımn
dan kalkar. Dönüşte Tireboluya 
uğrar ( 3065) 

KARADENİZ POST ASI 

Sadık zade 
VAPURU 

2 Temmuz Pazartesi günü saat 

18 de Sirkeci rıhtımından hare· 
ketle Zonguldak, lnebolu ,Ayancık 

Samsun, Ordu, Giresun, T rabzou, 
Sürmene ve Rıze limanlarına 

azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey· 
menet Ham altında acentahğa 

mür•acat. Telefon: 22134. (5077) 

İstanbul asliye mahkemesi ikin· 
ci ticaret daireıinden: 

lıtanbulda Tahtakalede Tele -
fon tirketi •okağmda hırdavat ti
caretiyle i9tigal eden Sami Polikar 
Efendinin alacaklılariyle icraen 
akteylemit olduğu konkordato ev
rakı berayi tasdik mahukeımemize 
tevd" kılındı. Bu işe bir karar ver-

nıe · için 17 - 7 - 933 tarihine 
mÜ"ıdif pazartesi günü sat on üç 
buç· ıka tayin kılınmıştır. itirazı o

lanlar haklarını müdafaa için yev
mi muhakemede hazır bulunmala-
rı ilan olunur. (5159) 

Fatsa 104 No: lu asliye hukuk 
evrr~undan: 

l='atsada ana mektebi baş mu -
allitni Ali zade Abdülkadir Efendi 
kızı Sabiha Hanım tarafından ko
cası Afyon Karahisar vilayetinin 
Fakih paşa mahallesinden Nakip 
zade Halim Bey aleyhine açtığı 
bo§anma davasndan dolayi yapı -
lan muhakemede mumaileyh Ha -
lim Bey namına giden tebliğatta 
bulunmadığı ve ikametgahı bilin
mediğinden bahsile tehliğatsız ia
de edilmit ve bu defa ilanen teb

liğat yapılmasına karar verildiğin· 
den mumaileyh Halim Beyin mu
hakeme günü olan 15 - 7 - 933 

cumartesi günü saat 13 te bizzat 
veya bilvekale Fatsa aıliye hukuk 
mahkemesinde hazır bulunması 
akıi halde muhakemenin gıyaben 

devamına ve botanmaklığına ka -
rar verileceği tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilin olunur. 

İstanbul 3 üncü icra dairesin -
den: 

Mamcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer 19 parça antika halı 19 

temmuz 933 tarihinde birinci açık 
artırıma suretiyle Sandal bedeste -
ninde satılacağı ilin olunur. 

f ıtanbul ikinci iflas memurlu· 
iundan: 

Müflis Fretelli Kani iflasına 
llit dosfa dairemize tevdi kılınmış 
olduğundan müteakip muamelata 

devam için alacaklıların 1 O tem -
llluz 933 pazartesi günü ıaat 14 te 
ikinci ifli.a dairesinde hazır bulun· 
lllalan ilin olunur. (5145) 

İstanbul Aıliye 6 ıncı Hukuk 
Mahkemeıi: 933 - 1533 

Gülsüm Hanım tarafından Ba-
kırköy Osmaniye karyesi mektep 
sokağında 6 No. da mukim iken 
elyevm ikametgahının meçhuliyeti 
anlaşılan Kastamonili Hüseyin E -
fendi aleyhine bo§amna davası i
kame olunup gıyabında tahkikat 
ikmal edilerek icrayi muhakemesi 
13-9- 933 çarşamba ıaat 11 e 
tayin ve bu bapta imla kılınan da
vetiye varakası mahkeme divan • 
haneıine talik kılınmış ve on beş 
gün müdetle ilanen tebliğat icrası 
karargir olmuş olduğundan yevm 
ve vakti mezkurda İstanbul asliye 
muhakemesi 6 ıncı hukuk dairesin
de heyetihakime huzuruna gelmedi 
ği takdirde gıyabında muhakeme 
icra olunacağı tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 
(5153) 

İstanbul 6 ıncı icra memurh,ı • 
ğndan: 933 - 3537 

Bir borçtan dolayi tahtı hacze 
alınıp paraya çevrilmesi tekarrür 
eden Beyoğlunda Tünel civarında 
Celal Ergun Bey eczaneıinde mev· 
cut bir adet soğuk hava kaıası, bir 
adet para makinesi kaıuı 6 tem
muz 933 tarihine müsadif perıem
be günü sat 16 dn 17 ye kadar pa· 
raya çevrileceğinden talip olanla· 
rın yevmi mezk:Urde mahallinde 
hazır bulunacak memuruna müra· 
caatları ilan olunur. 

Sultanahmet Üçüncü Sulh Hu
kuk Mahkemesinden: 

Vahan ef. ile Pandeli ef. ve An
geliki ve Katina Hanımların şayi-

an ve müştereken mutasarrıf ol • 
dukları, Balatta Karabaş mahalle 

ve caddesinde eski 110 ve müker
rer 110 ve yeni 118 - 120 numa· 
ralı, tahtında bir bap dükam müş

temil, maa bahçe, altı oda, iki ıo· 
fa, ve iki hala, ve iki matbah, ve 
bir kuyuyu havi 1700 lira kıymeti 
muhammeneli bir bap hane ile ay· 

ni mahaliede, Koprübatı, namı di
geri Bereket sokağında cedit 15, 
17, 19 numaralı, ayni -;İstemde 

üçer oda ve birer ıof a ve birer 

taşlık ve birer hala ve birer mat 
hah ve birer tulumbayı havi, do -
kuz yüz ellişea· lira kıymeti mu -
hammeneli üç bap han~nin izalei 
şüyuları zımnında fürühtları te
karrür ederek ayrı ayrı müzayede-

ye vaz edilmiıtir. Birinci açık ar· 
tınnaları 8 ağustos 933 tarihine 
müıadif salı günü saat on beıte 
Sulanahmet Üçüncü Sulh Hukuk 
mahkemeıinde icra kılınacaktır. 
Kıymeti muhammenelerinin yüz -
de yetmiş betini bulduğu takdirde 
ihalei katiyeleri yapılacaktır. Bul
madığı takdirde en son artıranın 
teahhÜdü baki kalmak tartiyle on 
beş gün müdetle temdit ile, ikin
ci açık artınnalaTı 22 ağustos 933 
tarihine müsadif salı günü saat on 
be9te icra olunacaktır. 

İpotek sahibi alacaklılar ile di· 
ğer alakadarların gayri menkul Ü· 

zerindeki haklarını, huıuıiyle fa • 
iz ve masrafa dair iddialarını ev· 
rakı müsbiteleriyle birlikte yirmi 
gün içinde bildirmeleri lazımdır. 
Aksi halde tapu sicilJeriyle sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaş -
masmdan hariç kalacaklardır. 

Müterakim vergiler, hissedar -
lara, ve dellaliye müşteriye aittir. 
Talip olanların kıymeti muham -
menelerin yüzde yedi buğukları 

nisbetinde pey akçelerini hamilen 
yevm ve saati mezkUrda 931-500 
numara ile Sultanahmet Sulh Ü -
çüncü Hukuk mahkemesine müra-
catlan. (5163) 

~··n·· .. ····3:·····K~·····o:--·-ı 
i Satınalma Komis'-·onu i!Anlan : İ 
: J 1 ························································•· 

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

18,500 metre kurşuni ve 17,500 
metre haki renklerde astarlık bez 
kapalı zarfla münakasaya kon· 
muştur. ihalesi 26 temmuz 1933 
tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 11 de yapılacaktır. ~~lip.~e
rin şartname ve mümunenıı ı gor· 
mek üzere her gün Ankarada M. 
M. V. Satınalma Komisyo?u~a 
müracaatları ve münkasaya ıştı • 
rak edeceklerin ogün ve saatinden 
evvel teklif ve teminat mektupları
nın makbuz mukabilinde mezkur 
Komisyon riyasetine tevdi eyleme· 
leri. (3128) (2883) 

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

45,000 metre boz renkte elbiselik 
kumaş kapalı zarfla münakuaya 
konmuştur. ihalesi 24 temmuz 
933 pazartesi günü saat 15 tedir. 
Taliplerin tartname ve nümunesi· 
ni görmek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak edeceklerin de o 
gün ve vaktinden evvel teklif ve 
teminat mektuplarının makbuz 
mukabilinde Ankarada M. M. V. 
SA. AL komisyonuna vermeleri. 

(3127) (2884) 

• • 
M. M. V. SA. AL. KOM. dan: 

Yerli fabrikalar mamulatından 
13,500 metre haki renkte elbiıelik 
kumaş kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. ihalesi 26 temmuz 933 

tarihine müsadif çarşamba günü 
ıaat 15 te yapılacaktır. Talipler 
fartname ve nümunesini görmek 
üzere her gün Ankarada M. M. V. 
Satınalma komisyonuna müraca -
atları ve münakasaya iştirak ede
ceklerin o gün ve saatinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarım 
makbuz mukabilinde mezkUr ko
misyon riyasetine tevdi eyleme -
leri. (3126) 2885) 

,,. :,. . 
M. M. V. SA. AL. KOM. dan: 

Ist. Adliye Levazım Dairesinden : 
Bütün icra daireleri ihtiyacı için ( 6450) defter, ( 4000) ko

çan ve (2.173.000) evrakı matbuanın tab'iyesi münakasaya 
konulmuştur. Muhammen bedel (3400) liradır. Şartname ve 
nümuneler lıtanbulda Adliye Levazım dairesile Ankarada Le
vazım müdürlüğündedir.. Evsafı kanuniyeyi haiz olup ta bu 
iti almak istiyen matbaa veya müeaseselerin şartnameleri al
mak üzere her gün işbu dairelere müracaatları ve ihale gü· 
nü bedeli muhammenin yüzde 7,5 ğu olan (255) liralık muvak· 
kat teminatiyle birlikte 12 - 7 - 1933 çarıamba günü saat 
(16) da vekalet mübayaat komisyonunda hazır bulunmaları 
ilan olunur. (2858) 

Kapalı Zarf suretile 
Satılacak 

Eşya 
Istanbul Gümrükleri 

muhtelif 
satışı: 
Başmüdürlüğünden : 

928 mali senesi nihayetine kadar gümrüklerde toplanıp sahip
leri tarafından teıahüp edilmediğinden dolayi gümrüğe intikal 
eden ve 1549 No. lu kanunun muvakkat 2 inci maddesi muci
bince gümrük rüsumu aranılmaksızın aşağıda yazdı eski güm· 
rük tarif esine göre fasıllara ayrılmıt olan muhtelif eıya hiza.• 
larında göaterilen tarihlerin kapalı zarf usulü suretiyle müna• 
kasaya vazedilmittir. Bu eşyanın izahatlı listeleri İstanbul, 
Galata, Gümrükleri ile Başmüdürlükte asılıdır. lstiyenler liı· 
teyi tetkik edebilecekleri gibi euayı da lstanbul ve Galata 
Gümrüklerinde görebilirler. Bu e9yalara ait müzayede şartna• 
mesi lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünde müteşekkil satıt 
komisyonuna müracaat ederek almabilir. Münakasaya iştirak 
edecekler, verecekleri teklif mektuplarında imza ettiğim şart-

name dairesinde f aahn muhtevi bulunduğu kap 
efyayi lira ve kurut mukabilinde ıatm almağı 
kabul ediyorum,. Diye imza ederek tartnamenin 7 inci mad • 
desinde tarif edilen tekilde mühürlü bir zarf derununda teklif
lerini ihale saahndan evvel komisyona tevdi ve mukabilinde 
bir numara almalıdırlar. Taliplerin kudreti maliyelerini tev• 
ıik edecek ticaret odasından veya bankadan musaddak vesaiki 
teklif mektuplarına ilave etmeleri şarttır. latekliler alacakları 
fasılların muhammen kıymetinin yüzde yedi buçuğu nisbe • 
tinde pey akçesini ve yahut başabaş hazine ve istikrazı dahili 
tahvili.tını ve yahut kıymetinden yüzde 10 nokaaniyle borsaya 
dahil ve diğer milli esham ve tahvili.tını hamilen mezkUr 
gün ve ıaatte komisyonumuza müracaatları. (:)048) 

F. Kap a- Tahmin edi- Müzayede gllnll Eşyamn cinsi 
No. dedi len kıymet ve saati 

Lira Kuruş Yerli fabrikalar mamulatından 
50,000 metre boz renkte kaputluk 

14 
kumaı kapalı zarfla münakasaya 

1115 13116 79 26 ağustos cumar· 
tesi S. 15 

Kağıtlar, zarflar mu· 
kavvalar, matbu ki
taplar, klğıt sicim· 
ler ve sair kiğıt eşya 

konmuttur. ihalesi 17-Temmzu· 
933 pazrteıi günü aaat 15 tedir. is
teklilerin ıartnaıne ve nümunesini 
görmek üzere her gün ve münaka · 
saya girmek için o gün ve vaktin -
den evvel teklif ve teminat mek -
tuplarile Ankarada M. M. V. SA. 
AL. komiıyonuna müracaatları. 
(3114), (2803). 

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

40,000 kilo çoraplık pamuk ipliği 
kapalı zarfla nıünakaıaya konmut 
tur. lhaleıi 10-Temmuz - 1933 
pazartesi günü saat 15 tedir. istek
lilerin tartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya girmek i -
çin o gün ve vaktinden evvel An· 
karada M. M. V. SA. AL. komiı • 
yonuna müracaatları. (3092) 

(2672) 

M. M. V. SA. AL KOM. dan: 
Yerli f abrikaalr mamulatından 

40,000 adet kilim kapalı zarfla 
münakaıaya konmuştur. ihalesi 
29 temmuz 933 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat 15 te yapıla· 
caktır. Taliplerin şartname ve 
nümunesini görmek üzere her gün 
Ankarada M. M. V. SA. AL. 
KOM. nuna müracatları ve müna
kasaya iştirak edeceklerin o gün 
ve saatinden evvel teklif ve temi· 
nat mektuplarını makbuz mukabi· 
linde mezkUr komisyon riyasetine 
tevdi eylemeleri. (3141) 

(3005) 

15 

17 

18 

19 

24 

25 

29 

30 

385 19152 80 

117 14267 

124 6480 53 

499 12446 54 

5750 21325 48 

46 10020 05 

1516 16174 25 

447 15132 98 

DOKTOR 

Hafız Cemal 

2 Eyliil 

16 Eylul 

23 Eylül 

ı9 " 

" ., 

., ,, 

Pamuk mensucat pa 
zenler amerikan bez· 
leri şeritler iplikler, 
çoraplar, örme fanile 
eıyaıı ve saire. 

ipekli mensucat, ka· 
difeler ipekli çorap• 
lar kravatlar atkılar 
ve sair etya. 

" 
,, Muhtelif yiln mea1111 

" " 

cat. 
Yünlü ipekli elbiseler 
çamaşırl•r şapkalar 
v~ saire. 

4 T eşrioisani ,, Muhtelif sanatlara ai· 
demir, pirinç allt e
devat kablolar, teller, 
düğmeler, çatal bıçak 
katık ve saire. 

11 " " " 

2 KiuunueY. ,, 

Velespit, otomobil ak• 
samı otomobil ve saire. 
Eczalar, Kundura bo-

9 " 

yaları yağl vernikli bo· 
yalar çivit, yazı mürek"' 
kebi tuvalet podraları 
ve saıre. 

,, ,, Sinema filimleri, sellll• 
Joit mamOlib, oyun· 
caklar maden temizle
meğe mahsus tozlar ci• 
lilat ve saire. 

Sahibi, MEHMET ASIM 

Dahili hastalıkları mütehaaıııı 
Divanvnlu N. t 18 Telefon: 22398 

Neşriyat Müdürü: Refik Ahm 

V AKIT Matbaası - İstanbul 
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Nafıa Vekaleti Ankara Şehri 
içme Su Komisyonundan: 

Ankara şehrine takriben sekiz kilometre mesafede vaki Hanım 
pınarı için mevcut ebniye dahilinde bir tulumba istasyonu ve 
teferruatı tesisatı24· 6- 933taribinden itibaren 21 gün müddet ve pa
zarlıkla münakasaya konulmuştur. Pazarhk 15 - 7 • 933 cumartesi 
günü saat 15 te komisyonun Ankarada iş hanında dördüncü 
kattaki dairei mahsusasında icra kılınacaktır. 

Taliplerden aramlan vesaik ve muvakkat teminat bu hususta
ki şartnamelerde izah edilen tarz ve miktarda olacaktır. 

Talipler işbu şartnameleri ( 1 ) Jira bedel mukabilinde komis· 
yondan alabilirler. (2955) 

Istanbul Posta T. T. 

Başmüdürlüğünden : 
lstanbul, Galata, seyyabin şubesi ve Beyoğlu merkezleri ara

stnda motosikletle telgraf ve beş kiloya l<adar mektup nakliyatı 
kapalı zarf usuJiJe münakasaya vazedilmiştir. Münakasa 8· 7-933 
cumartesi günü saat 14 te yapılacaktır. istiyenlerin şartnameyi 
görmek için her gün Başmüdürlük kalemine ve münakasaya iş 
tirak için de kapalı ve membur teklifname ve teklif edecekleri 
bedelin % 7,5 nisbetinde teminatı muvakkate akçe veya banka 
mektubu ile yukarda yazılı gün ve saatte başmüdürlükte müte-
şekkil komisyona müracaatları ilin olunur. ('ı.719) 

lstanbul Evkaf Müdürlü~ü ilanları 1 
Kıymeti 

Muhammenesi 
Lira K. 
260 42 Unkapanmda Yavuzersinan mahallesinde Ahır so-

kağında eski 12 ve yeni 16, 18 No. Jı odaları 
müştemil dükkanın 80/384 hissesi. 

16 34 Tamamı 14 metro terbiinde bulunan Tavukpaza· 
rında Hüseyinağa mahallesinde Çilingirler soka· 
ğında 45/41 No. lı dükkan arsasmın 1/3 hissesi. 

~08 34 Hocapaşa mahallesinde Muradiye caddesinde 46121 
No. lı maa hava dükkanın 129600 hissesi. 

3110400 
] 500 00 Bey kozda Yalıköyünde Servi burnu caddesinin es· 

ki 18 - 20 yeni 5 No. lı maa bahçe fabrikanıo 
1 hissesi. -4 

100 00 Mahmutpaıa mahallesinde Mahkeme sokağında 
25 No. Jı dükkanın 1 hissesi. 

3 
200 00 Mabmutpaşada Çobacıhanı üst katında 24 No. Jı 

odanm 1 hissesi. -
4 

140 00 Mabmutpaşada Çohacıhanı alt katta 27 - 28 No.h 
bodrumu olan odanın 9 • 45 hissesi. 

Bala)Jaki emlakin mah'ul hisseJeri Temmuzun yirmi dördün
cü pazartesi günü saat on beşte pazarlıkla satalacağından talip· 
lerin pey akçeleri(e beraber Mahlülat kalemine müracaatları. 

(3056) 

24000 KİLO YOGURT 
Ouraba hastanesine 1933 senei maliye içiiı lüzumu olan yo· 

ğurtun aleni surette icra edilen münakasa neticesinde verilen 

fiat haddi layik görülmediğinden temmuzun beşinci çarşamba 
gününe temdit edilmiştir. Talip olanların şaraiti anlamak üze-

re her gün Levazım İdaresine ve ihale günü saat on dörtte 
idare Encümenine müracaatları. (3013) 

Mahalle ve mevkii 
Çcmberlitaş mollafeneri 
Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi 
Beşiktaş Şenlik dede 
Çarıı 

So':<ak ve caddesi 
Mahmudıye 

TeJgraf 

Numarası Cinsi 
5 Hane 

13·15 il 

Yenivol 41 ,, 

Kumkapı Nişancı Mebmetpaşa 
Beşik~ş Dikili taş 

Çadırcılar 121. 123 dükkan 
Cami avlusunda 34 Kahvehane 
Cami altında 4 Dükkan 

Kadıköy Caferağa 
Ortaköy 
Mabmutpaşa 

" " 18 " 
Vapur iskelesi 6 • 4 Gazino 
Sultan hanında 1 Oda ve od:) 

başılak 

Jukarda yazıla emlak 934 senesi Mayıs nihayetine kadar kira
ya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. ihaleleri Temmuzun 
19 • ncu çarşamba günü saat 15 - te yapılacaktır. Talip olanlar 
Varidat idaresine müracaatlara. (2942) 

Kömür Sobası isteniyor 
Eliziz Viliyetinden : 

Elazizdeki bütün resmi müessese ve daireler için muhtelif 
büyüklükte yerli 100 ila 150 adet kömür sobası satın alınacak-

tır. Taliplerin resimlerini göndermek ve evsafı ve fiatını bil

dirmek suretiyle Elaziz vilayetine müracaat eylemeleri • 
. (3059) 

K AR L M AN (Beyoğlu) 
Her Keseye Elverişli Fiatlarla Satan Yegane mağazadır 

1 Biliimum Yazlık Malların 
HArtlMLARA MAHSUS 

Rop ve penyuarlar i~in 
yıkanabilir kumaşlar 

Kuruş 

Lenet (75 S. en) metrosu 50 
Yual emprime (95 S. en) , 60-95 

IIahiki Tobralko (100 S. en) 80 
Eponj Emprime (70 S. en) met. 100 

Krep J:.ırjet emprime (90 S) 150 

Buklet, Jantezi (!20 S) 190 

Kretonlar (tcfrişat için 
(70 80 santim eninde 

125 
95 

1-0 
68 

150 
165 

50-80 

Kunıs 

Şemsiyeler, son moda 95·125 

ipekli CjOraplar 
Ka-Bo Baketli garanti 125 
Parisi:ın:ı. ., 125 
İdeal ., mükemmel cins 150 
İmperial ., ,. 150 
G. B r_ .• ., 150 

ince lüks ~oraplar 
Elegant baketli mükemmel ciııs200 

ROYAL ipekli çoraplar 
3agetli, sonderece sağlam 

Okazyon fiatı 95 Kr. 

Süet eldivenler müsketer 

beyaz ~ ıkanabilir 

Sentürler - Jartiyerler 
225 

75 
60 Deriden seııtürler 

Pijama ve plaj ropları i~in Deriden el çantalan 
yıkanabilir kumaşlar yeni formalar 325 \'e 290 

BEYLERE 

Spor gömlekleri 
Poplin gömlekler 
Poplin pijamalar 
Çoraplar ~O l-0 
Krep güderi eldivenler 

225 
240 
375 
30 

) ıkanabilir ,.e garanti cins 250 

13e}az pu)o,·erlcr 175 
İpek a5t:ı.rlı Bask bereleri 165 

İpekli Kravatları 
Binlerce desenlerde, 

son moda 

Star Ayakkaplan 
Erkek, kadm ve çocuklar 

için şık ve sağlam 

Eponj Bayader (70 S) ,. 175 ipekli jerseyden kilotl:ır, ! 
Nete B:ı.yder (79 S.) ., 150 )azlık ~ckilc.le 100·130 i Banyo Levazımatı 1 
Buklet Bayader (f 15 S).. 190 Vesair 1001 çeşit lüzumlu eşya • • 

PASAJ A.ARLMAN, Begoğlunun En Büyük ve En Vası Mağazasıdıa 
Hiçbir mübayaa mecburiyeti olmaksızın herkes Pasaj Karlman'da serbestçe girip dolaşabilir 

Bütün Mallar FiatlarileBeraber Vitrinlerde Teşhir Edilmektedir 

Şekerleme Ve Pastanesi Muhterem Müşterilerin Emirlerine Amadedir 
(4882) 

T~QKiVE 

Z:IQA.LiT 
E3ANKA51 

DARA 
BiRiKTiREN 
RAı-IAT--~D~R 


