
-Yeni dem• alları w 
limanlar için yapılan 

müzakereleri Nafıa vekili 
izalı ediyor 
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Yunan intihabı neticesi 
-------·-····---····--··················· ... ·-·-

Selinikteki çetin müca
delede Venizelos galip! 
Bu mücadeleye giren Harbiye nazırı 
Kondilis'in diktatörlüğü söyleniyor 

Selanik intihabah 
Günlerdenberi bütün Yunaniı· 

tan büyük bir heyecan içindeydi.. 
Bu beyecamn ıebebi de Selanikte 
tapılan intihabatb. ihtimal ki bir 
~ kimseler yirmi münhal mebus
Lık için yapılan intihabatın Yuna· 
lhıtanı battan qaiıya altüat ede
Cek derecede heyecana dütürebil· 
lbeıine akıl erdiremezler. 

( 
.. GazıHz •. 
Reiıidimlaur Hazretleri dün 

• Dolmabahçe aaraymdaki daire
H lerinde metaul olmutlar, akpm 

saat on albcla Sakarya motörü 
ile Botuiçİllcle bir pzinti yap• 
bktan IODl'a saat on dokuzda 
saraya damailflerclir. 

Ankara mekteplerini il 
takdir =a 

ANKARA, 3 (A.A.)' - 'An
kara knr Ye erkek li..Ieri ile im 
orta mektebinin tarih, coirafya 
ve yurt bil,Ui derı zümresi me
zuniyet imtihaalamu huzurla • 
riyle 19reflendiren Reiaicümhur 
Hazr•tlerinin mtı"hanlann neti· 
cainden meımlRm bldddanm 
Maarif V ekiH Doktor Retit Ga· 
lip Bey hir tnkere ile ba mek· 
teplerin müdürlerine müjdeliye-
1'ek selecek senelerde daha aü
wel neticeler almacaima emin 
Q)datmm ve bu yolda gayretle· 
S. -ttinlmumı hildirmittir. 

A,Clin Eh.adiyi taltif 
•· Venlzelo•an yeni blr re•ml !! .. ~h~H __ !_,C4:A-) - Re-

• " 111cum ur muen Ast wa _.. 
Atına, 3 ~~u kek liıesi tarih, coğrafya dm -

aaal) - Selinik • · · t"banl--~-
L-. "haL- reıı mezunıyet mı ı ..-auua 

ııgıışma 

Say1S1 S Kurilf 

Bulgarlarla atlı mani atlama yarışı --·-··----·-···-··------······· ... ·--·- . 
Dün 15 Bulgar zabiti 
şehrimize geldıler 

Misafirler ziyaretler yapmışlar, Gazi 
Hz. ne tazimlerini bildirmişlerdir 

Onun için bu intibababn bir az 
larihçeıinden babıetmek lazımdır: 
l unaniıtanda ıon mebusan intilaa• 
itab yapılıp ta Venizelosa aleyhtar 
•lan fırkalar kazandıjı ye Çalda· 
Iİain reisliği altında pDİ hükUmet 
'-tekkül eltili saman Selinik in· 
tll.ababna V enizelos;ular tarafın· 
tlan fesat karqbnldığı iddia edil

meuua ıntı_ua- L-'und-'-' d · ... !'---d tı elin bit uw 111UU'I ura a mıunaıı a 
..,,. -~ 11_: t0nahauf olan 1UaHere verdiği : . ...... • ...._. Dla Delwe .. •ce ~ a.•n•• 
__,, -- ..._ ~ Cleierli cevaplarla Büyük"! '*• · 1 

..._ •• •* •• __. ..ı .... .,.. ..._. MnWHJc ml!kWıl -

... itti. Bu iddia YUMD 
~ince 
'-kik tMlil ..... r" 

VApılan yeni intihabatta Veni· 
eeprlarm kaylNtmit olması sa· 

-.ee mecllateki seben mebuslu • 
altmıp. inmesi demek delil • 

• lntihabatm bu neticesi geri· 
h kalan altımı Jdtilik liberal fır
~ nüfuzunu tamamen sarsa • 
'-lrtı. Buna mukabil Venizelosa 
~alif olan fırlcalann mevkileri 

niabette kuvvetlenmit olacaktı .. 
itte bunan için ıerek bükUmet 

_..,..,_. .. lan, ıerek Venizeliıtler Se • 
ik intihabaıile fevkalade ali • 
ar oluyorlardı. Bu maksatla 

harbiye nazm Kondiliı ol • 
lu halde hükUmete mensup bir 
fırka re;sleriyle beraber Veni· 

loa ye l>qbca taraftarları Seli-
• e ıelmit!erdi. 

lntilaabatm enelki pce saat 
kadar alınan ilk neticeıi dün· 

(Valat) ta bildirildiii aibi bü • 
etin lehine çdmııfbr. Fakat 

leyin saat yediye kadar ha • 
n ıelen reyler, bu neticeyi ta· 
iyle V enizelosun lehine çevir-

Bu nziyete aBre Çaldariı hü· 
etile V enizelosun mecliıi me • 

daki lmnetleri deiİflnit ol· 
•- Hüktmete maaharet e • 
fırkalar sene akiai ıibi ( 140), 

fukuı ela (80) mebusla 
lrarta7a l.ahmuyor. Bmnm

'-aber. Seli.aik iatihababnm 
en Venizelos fırbaı lehine 
olmuı hükGmetin kuvveti· 

'- çok mannl aurette lumnt· 

O-.. icin mabalifler hüktime
·ı ..... iatemele bqlamıtlar· 
llilUı• clabiliJe ve adliye 

~anmn çekibneainde urar et• 
anlafdmaktacbr. 

.... İk İDtihahabndan IOnr& 

,,._ıtabUlda ıiyul yaziyet mü • 

MehM.t Aaım 
O.... lldltd Bal/lfflda 

ancak •1-ha.. Rei•:W. -::.L...-L &-'-d!..I__!_! ._ ___ ı1 atlama mUMh ... kr:m ..._. .._ ---
1.-- taa t - .7......,& wa lrlWl"llft wa --- .,.. ......._. ......._ ........- l ıaır .. 
~'! JYUll e nan IOn umf alehe.inden Ay· dftl'I zalıHlerl dibi _._. ı , , z ı ..,._ 

mqtır. dm EfeQCfiye Maarif Vekili Dr. llllllerdb'· 
ilk haberler, Reıit Calip Bef 'ba lrqmetli Blllpr llll8atlrler 'l'llrk hoctodant1a er-

intihabatta hü • taltifi ve t.ütün İaayabnda Türk .... llulılıe JıaJ..amı Kadri ve lllvart 
kamet namzet • milletine him1et yolunda daima ~ A'VDI BeJler tarafnulan, Slr· 

)erinin kazan • artacak muvaffalriyetlerle yeti • keal ....,._.. ela dftd mlttettlfl Mtır- (Taflll&t s tbıcll S.J'lfıumrda.,.J 
dıiını aöıter • ıip ileri ~ ~ Wr ...- ..... .. ....................... u ....................................... .. 

.......,. _.. dili halde... ~. ·~' .h . 
1en .:-.:.. ..... ~~ ı tiyann evıni 
intihabı kazanclıjmı meydana ÇI - Bugün gene hava b J 
karmıtbr .. Venizeliıtlerin intiba - idi a S a 0 a r 
bab kaz•!MDUI mülh•kattan al • şilll§e • t bulutl U 
dddan reyler •yeeinde temin e • 
dilmittir. Muhalefet fırkalan ve 
gazeteleri hükamete kartı D•m
lan muzafferiyeti tea'it etmekte 
ve bunu efkin amumiyenin kabi
ne aleyhine döndüfüne hir delil 
addetmektedir. 

Selinik intihababnm neticeti 
taayyün ettikten sonra bapekil M. 
Çaldariı kabineıinin vaziyeti ne 
olacatım IOl'Dlak içiıı ıeleıı saze -
tecilere beyenabnda, Selinilde hü 
kametin intihabatı kuamn•ma • 
ıı hiç bir ehemmiyeti haiz olma • Yat-_.. ı.a.rW aokaldan 99 ..... 

dığım, kabinenin parllmentoda • Son aüniercleki ııcaklardan ..
haiz olduğu ekseriyetin bu netice ra Y.&imurlu ha•alar iki aiinden • 
ile deiif.mediiini, maainafih mu. beri tekrar baflamıfbr. Yağmar
halefet fırkalan ile tepiki mesai· lar nelki •balı ıök .priiltüleri 
ye çabtacağını söylemittir. ve tim191derle batlamı,, o sün ha· 

Selanik valii umumiıi M. Dra • 
aomiı, sabaha kartı intihabatm 
kat'ı neticelerini öirenmek için 
kendisini ziyaret eden sazetecilere 
müttehit muhalefet fırkalarmm i
ki bin rey fazluile intihabab b -
zandddarmı teyit etmiıtir. 

ATINA, 3 (Huıusf) - Mulıale-
fet fırkalan reialeri, buaün M. Ve-
nizelosun nezdinde toplanarak Se
lanik intihabatında kazandıkları 
muvaffalayetten ıonra kabineye 
kartı alacakları vaziyeti ıöriifece:k 
lerdir .. 

Verilen mal6mata söre muhale· 
fet fırkalan, M. Venizeloaa kartı 
yapılan suikast faillerini meydana 
çıkamuyan dahiliye ve adliye na • 
zırlarmm iatifumı bapeldldeıı ie
tiyecelderdir. 

.(Devamı 5 inci Sayıfada) 

va kapalı seçtikten IOma yağmur 
pceleyin de devam etmifti. 

Dün eabah erkenden tekrar 
J'&imur yaiauı, bir aralık tehrin 
bazı semtlerine dolu da dütmüt • 
tür. Dün atleden sonra hava bir 
aralık açar aı"bi olmuıkeb akpm 
üstü yaimurlar tekrar batlamıt • 
tır. 

Y eıikly ukerl rasat merkezi· 
nin -.erditi maltmattan havalar
daki bu ıttırabızbim buaün de de
vam eclec4Jii anlatılıyor. Rasat • 
haneaio tabminine söre buaün ha
va bulutlu seçecek, sök ıürleme. 
leri Ye timtekler olacaktır. 

Apstos kontenjanı 
Ankara, 3 (H11au11) -~ 

&JUi& • kontenjan liıteti bu,ün 
reaml paetede ııetredildi. Litte 
maliallerine teblii edilmittir. 

Kansını yaralıyan, 500 lirasını alan 6 
hayduttan üçü yakayı ele verdiler 

y ..... _ ........... Emla, Bapaa P91llt All 
~ pceml J:mlrsAa De Boyaelköy yaralamlflardı. 

_.,,... ....-uaıe& nehZWlnde otanm Bulmu yapanlardan DDID, ~ _. 

kun1ı17ee1 1jer1f ........ evine altı kiti secıe Wt. Demir AJI Tmdndeld 8a8 7fthle 
...... J'IP' .... , ljerif ........ m )'atalı Jardır. Dlterlerl de ele ~. 

..ataacla7d 111 llrumJ aWıldan slbl kencllml kalemnJer 1ıu7mu paraya t9w JllfllM~ 
clllmDller, Jranmll malatellf yerlerladea mu IUraf etı1dt7ercllr. 



! 

• 
,' 

1 
-2 - VAKiT 4 Temmuz 1933 

j' 1 Selanik intihabatı 
Başmakaleden Devam 

ı ıim inkiıaflar gösterebilir. Onun 
çin Yunan harbiye nazırı Kondi· 
isin, Venizelistler intihabat neti· 
:esinden her hangi ~ekilde bir ma· 

I' " 
1a çıkararak ıiddetli bir harekete 
;:eçtikleri takdirde kendisinin de 
ıiddetli tedbir alacağından bahs 
ettiği bildirilmektedira 

Sabık Yunan baıvekili Venize· 

,~SON HABERLER 
VA K iT 'ın Hususi Haberleri -

Gümüş 

Yeni ölçü 
1 Kanunusanide 
tatbik olunacak 

Yeni öJçüJer alakadarlar 
tarafından damgalanacak 

· 'ı • los intihabat için Selaniğe geldiği 
1 sırada kendisi için yanına bir pa· 
1 saport almııtır. Bu pasaportu a· 

Profesör Marks'ın Maarif 
vekilimize bir mektubu 
"Türk musikisinin en büyük düşmanı 
efkarı umumiyedeki alakasızlıktır,, 

Yeni paralar için 
hazırlıklar 

ANKARA, 3 (Hususi) - Ma· 
liye Vekaleti, ufaklık gü.müş para 
basılması için lazrm olacak gümü
!Ün satın alınması işi etraf mda 
Cümhuriyet Merkez Bankasiyle 
anlatmı§tır. 

Ankara, 2 - Hükumet yeni öl
çü ve ayarlar kanununun tathikı· 
ne büyük bir ehemmiyet vermek • 
tedir. Bu maksatla hazırlanan ta· 
limatname bugünlerde alakadar • 
lara bildirilmek üzeredir. Ka· 
nun 1 kanunusani 934 ten itibaren 
tamamen tatbikat sahasına geçe
cek ve memleketin her yerinde ye· 
ni ölçü ve ayarlarla iş görülecek· 
tir. İstanbul, lzmir, Bursa, Trab· 
zon ve şark vilayetlerinde birer 
mmtaka tesis edilmektedir. Bu 
mmtakalarda birer büro ve birer 
lahoratuvar teşkil edilecektir. Bü· 
rolarda ihtiyaca göre 2-3 müff etiş 
Ye kafi miktarda memur buluna· 
cakhr. ,, 

u 

lırken intihabattan sonra her sene 
olduğu gibi tedavi için Avrupaya 
gideceğini söylemiıtir. Fakat İn· 
tihabat kendi fır~:ası lehine neti -
celendikten sonra Avrupaya git • 
mek fikrinden vaz geçtiği anlatıl· 
mııtır. lıte Venizelosun Avrupa 
seyahatinden bu suretle vaz gC':· 
mit olması Yunanistanda türlü 
türlü tefsirlere sebebiyet vermek· 
tedir.. Hatta liberal fırkası reisi· 
nin (1914) senesinde olduğu gibi 
Atinaya kartı Selanikte bir mu • 
vakkat ihtilal hükfuneti teşkil et -
mesi ihtimalini ileriye sürerLler bi-
le vardır.. Harbiye nazırı Kon -
dilisin tiddete kartı şiddetle mu • 
kabele edeceği gibi rivayetler de 
bu türlü ihtimallerle alakadar gös· 
terilmektedir. 

Hulasa, Selanik intihabatının 
neticesi artık kat'i olarak anlaşıl
makla beraber Yunanistan ahvali 
henüz durulmuş değildir. Vazi -
yetin açılması, Yunanistadaki u -
mumi heyecanın ve karışıklığın 

nihayet bulması için mücadele ha
linde olan fırkalar arasında bir 
mütareke aktinden başka çare 
yok gibi görünmektedir. 

Mehmet Asım 

Bir cemiyet 
Türk- Holanda cemi yeti 

kuruldu 
Ankara, 3 (A.A.) - Vaktiyle 

uzun seneler memleketimizde ya -
fıyarak türkler muhabbetiyle §Öh
ret kazanmıı olan Baron T es ta -
nın torunu Lahey avukatlarından 
Baron T esta geçenlerde memleke
timize gelmiıti. Bu sırada Maarif 
Vekili Reıit Galip Beyefendiyi zi -
yaret etmit ve bu mülakatta iki 
memleket arasındaki ilmi ve iktı -
sadi münasebetlerin inkiıafına 
hizmet maksadiyle bir ''Türkiye 
- Holanda cemiyeti,, kurulması gö
rütülmü§tü. 

ANKARA, 3 (Hususi) - İs· 
tanbul konservatuvarının ıslahı iş· 
leriyle uğraşan Viyana devlet mu· 
siki akademisi kompozisyon pro • 
fesörü ve Avusturya musiki mu • 
alli.mler birliği ve bestekarlar ce· 
miyeti reiıi M. Jozef Markı Maa· 
rif Vekili Reıit Galip Beye bir 
mektup göndenniıtir. 

Prof eıör Marka bu mektubunda 
diyor ki: 

"Musiki muallim mektebi or -
kestra. opera ve temsil akademi· 
si gibi muhtelif musiki mevzuları 
üzerinde görütmek üzere beni An· 
karaya davet etmek lutfunda bu -
lunmuısunuz. Bu daveti istilzam 
ettiren mevzua ve maksada daha 

yakından temas etmeden evel ha· 
na karşı ibraz buyurulan itimat e· 
serine teşekkür ederim ve lstan -

buldaki tetkiklerim dolayısiyle va· 
ziyete nüfuz ettiğimi ve bu sebep
le Türkiyenin musiki teıkilatı me· 

selelerinin halline zevkle ittirak 
ettiğimi arzetınek isterim. 

"lstanbulda musiki hareketle -
rini bazı kararlar ve teıviklerle 

daha ziyade inkiıaf ettirmeğe ve 
bu suretle vaziyeti bir az daha va· 
zih kılmağa muvaf ak oldum. Her 
ıeyden evvel zati devletlerini 
belki alakadar edebilecek mahi -
yette olan bazı intibalar edindim. 
Türk milleti hakikaten musikide 
pek ziyade istidadı olan bir mil -
)ettir ve Türkiyenin geniıliği ve 
istidatlarının yüksekliği nisbetin • 
de büyük muvaff akiyetler elde e· 
dilememitse bunun ıebebi hala te
sirini kaybetmiyen eski ananeler 
ve bütün Türkiyede musiki haya
tının buna müteallik kanunlarla 
henÜ2: nizam altına alınmamı§ ol
masındandırA Binaenaleyh Anka

rada ve fstanbulda olduğu gibi 
Avrupa nümunelerine göre büyük 
musiki müesseselerini tesis ve in
kişaf ettirdikten başka kanunlar 
ve emirlerle Türkiye devleti için~ 
de musikiyi ileri götürmek lüzumu 

hissedilecektir. Türk musikisinin 
en büyük dü~manı bugün efkarı 
umumiyedeki alakasızlıktır. Zati 
devletleri pek büyük nüfuzu na -
zarla kuvvetin nereye verileceğini 
tesbit etmiısiniz.,, 

Istanbul telefon ücretleri ihtilafında 
iki taraf ta haklıymış .. 

Ankara, 3 (Hususi) - İstanbul 

telefon ücretleri meselesini tetkik 
eden komisyon bugün de Harici -
ye Vekaletinde toplanmııtır. 

Komisyon hazırladığı raporda 
her iki tarafı haklı görmekte ve 
bir karar alınmaunı vekalet ma
kamına bırakmaktadır. Vekalet 
bir hal sureti bulmak için ya yeni 
bir komisyon teıkil edecek, veya 
raporu Vekiller Heyetine sevke -
derek bir karar verilmesini Vekil-

ler Heyetine bırakacaktır. Ko • 
misyon raporunun hazırlanmasına 

1ktısat Vekaleti hukuk mütaviri 

Kemal Galip Bey memur edilmiı -
tir. 

İhtilafın mali kıımı üzerinde 
para itleri müdürü Sırrı Bey Met
gul olmaktadır. Bunun için asıl 

karar batka bir güne bırakılmıt • 

tır. Komisyon çarıamba ıünü 
gene toplanacaktır. 

Sulhun kuvvetlenmesi 
yolunda 

Cümhuriyet devrinin Türkiye -
de vücuda getirdiği terakki eser -
lerini yakından görmüş, mektep
lerimizi ve maarif müesseseleri.ni
zi tetkik etmit bulunan bu zat, 
memleketine döner dönmez bir 
"Türkiye Holanda cemiyeti,, kur· 
muıtur. Şarki Avrupa devletlerinin uyuşmasını 

Fransızlar memnuniyetle karşılıyorlar 

Vekalet, Londra borsasından 
alman gümü! para fiatlarını esas 
tutarak halen tedavülde bulunan 
mecidiyelerle on he, ve yirmi ku
ruşluk gümü§ paraların alım fiat· 
larını teshil etmi, ve Vekiller he· 
yetine vermiştir. 

Vekiller heyetinin tasvibinden 
sonra gümüş alınmasına baglanıla
caktır. 

Maliye Vekaleti, Vekiller he • 
yetinin tasvibine arzettiği karar • 
name için ayrıca bir de taımim ha
zırlamıthr. Kararname çıktığı za· 
man bu tamim defterdarlıklara 
gönderilecektir. 

Tamimin esasları §unlardır: 
Defterdarlıklar ve malmüdür • 

lükleri, tesbit edilen fiatlar üze· 
rinden, devlet borcuna karşı gü • 
müş para alacaklardır. 

Zahitlerin yeni 
üniformala-rı 

Ankara, 3 (Hususi) - Zabit -
lerin y.eni teapit edilen,. üniforma!t• 
Vekiller Heyetince tasvip edildi. 

Yeni üniformalarda yakalar 
yumuıak, meslek renkleri yaka -
larda, rütbe işaretleri de omuz -
larda olacaktır. 

Zabitler Cümhuriyet bayramı -
na yeni üniformalariyle iştirak e -
decekler, 29 teşrinievelden sonra 
yalnız bunlar giyilecektir. 

Bir Alman grupile yap
tığımız anlaşma 

Ankara, 3 (A.A.) - Alman sa· 
nayi grupu tarafından verilmif o· 
lan malzeme bedelinin geri kalan 
taksiti üzerinde Nafıa Vekaletiyle 
grup arasında yeni bir itilafname 
imzalanmıştır. Bu itilafnameye 
göre bu sene vekaletçe tediye edi
lecek olan 382 bin doların 180 bin 
doları gurupa nakten verilecek ve 
kalan kısımlar da ileri senelerde 
ödenmek üzere bonoya ibağlana -
caktır. 

Belediyeler de büro ile teşriki 
mesai edecek ve bu işe icap eden 
memurları tahsis edecektir. La· 
boratuvarlar için icap eden malze· 
meler avrupaya sipariş edilmiştir. 
Yakında gelecektir. Laboratu· 
varlar en kısa bir zamanda tesis 
edilecek ve 1 kanunusani 934 ta· 
tarihine kadar bütün siklet, uzun· 
luk ve hacim ölçüleri metre ve kilo 
üzerinden tanzim edilecektir. Bü· 
tün yeni ölçüler bu birkaç ay için· 
de alakadar bürolar tarafından 
damgalanacaktır. Tetkil edilen 
mıntakaların en büyüğü İstanbul· 
dur. Edirne, Trakyayı ihtiva et· .. 
mektedir. İstanbul mıntakasının 
baş müfettişliğine sanayi müfettit· 
lerinden Kudret Bey tayin edilmit· 
b•. DiıawJ 'iıac .. 4-1 ı.... _ .. ,. tf~ - .... _ .. ıs· 

leri de taayyün etmiştir. lktısat 
'Vekaleti ölçüler ve ayarlar ıubesi 
müdürü llhami Nafiz Bey latan· ' 
buldaki mesaiyi jdare etmek üzere 
fstanbula gitmiştir. 

Tevfik Rüştü Beyi tebrik 
Paris, 3 (A.A) - Havas Ajan

sı bildiriyor: 
Mutaarrızın tarifine dair Lon .. 

drada imzalanan anlaşma hakkm
da yarı resmi bir tebliğ yapılmış .. 
tır. Bu tebliğe göre M. Pol Bonkur 
ile uzun bir görüşme yapan Türki· 
ye Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Bey, kendisini, anlaşmanın yapıl .. 
ması için sarfettiği gayretlerden 
dolayı tebrik etmiştir. 

Bursa kız muallim mek
tebi Istanbulda 

Bursa kız muallim mektebi daİ" 
mi talebesi 3 temmuz pazartesi gfr' 
nü akşamı Mudanya tarikiyle ,eh• · 
rimize gelmiştir. Yaz tatilini Ç•• 
pa kız muallim mektebinde geçi" 

Türkiye dostu Holandalılar ta
rafından vücuda getirilen bu ce
miyet Türkiye hakkında konf e

ranslar verdirmek, etüt ve ma -
kaleler neırettirmek suretiyle Ho
landada memleketimizi tanıtmak 
için çalıımağa karar vermit ve 
Türkiyeyi alakadar eden kitap, 
neıriyat ve gazetelerden müteşek -
kil bir de kütüphane tesis etmiştir. 

Paris, 3 (A.A.) - Gazeteler, §arki avrupadaki gerginliğin mes
Rusya, Lehistan, Baltık memle- ut bir surette zail olmu§ olduğunu 

.. .. b. "k . . receklerd ir. 
Muhafız gu cu ısı l etç11 er ı ,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: • 

Tepeköy, 3 (A.A.) - Muhafız- H S T 1933 

Maarif Vekaletimiz bu çok tak
dire değer teşebbüsü teşvik için 
Türkiye hakkındaki netriyattan 
mütetekkil bir kolleksiyonu mez -
kUr cemiyetin kütüphanesine he -
diye edilmek üzere Uhey masla -
hatgüzarlığmııza gönderilmit ve 
Baron Testayi kıymetli teıebbü -
ıünden dolayı tebrik etmiıtir. Bu 
cemiyetle memleketimiz arasında
ki münasebetleri tanzim ve idare 
wtwelı üzere •ekalet talim terbiye 
azaımdan bir zat ile iki muallim -
den mürekkep bir komite de teıkil 
edilmi tir. 

ketleri ve Türkiye arasında müte -

cavizin tarifine müteallik olarak 

imza edilmit olan itilifname do

layısiyle memnuniyet izhar etmek
tedirler. 

Petit Journal diyor ki: "Gerçi 
Londra konferansı, bir takım ha
yal inkisarlarma bais olmuf ise de 

hiç olmazsa resmi müzakereler 
haricinde avrupanm sulhunu temi-

ne matuf olarak murahhaslar ara· 
sın da fay dalı mükalemelerde bu-

lunulmasına müıaade bahşolmuş -
tur. 

lngiliz - Sovyet ittihadının 
hallinden ıonra Lehistan - Lit -

vanya münasebatınm salahmı der
piş etmeğc müsait olan ve bütün 

gösteren dünkü itilafnamenin im • 
zası, bilhassa memnuniyetle kar -
şılanacak iyi bir hadisedir. 

Le Journal, sulhün kuvvetlen -
dirilmesine hakikaten medar ola -
cak ve hatta Besarabya meselesi -

nin hallini kolaylaıtırmak suretiy

le ıarki avrupada sağlam ve de -

vamlı bir sulh ün temellerini ata· 
cak olan bu itilafın ehemmiyetine 

iıaret etmektedir. Bu gazete, bu 

hususa müteallik müzakerelerde 

M. Boncour'un aarfetmit olduğu 
mesaiyi hatırlatarak Türkiye Ha -

riciye Vekili Tevfik Rüttü Beyin 
Paris ziyaretinde mumaileyhi bun· 

dan dolayı tebrik etmit olduğu-. 
nu ilave ediyor. 

.... b' 'ki t ·ı . 12 d T emmuz gucu ısı e çı erı saat e or- fi . . . . . 
halıya geldiler. Yarın Aydına H Mılletln yurt ışını eline 
geçeceklerdir. i~ aldı~ı gündür. Bu gUn 

fi TUrk Maarif Cemiyetinin 

Nevyork - Istanbul hava \:~::::~::::::::~:~!::~::~::::~~:'::~ 
kahramanının ölümü 

Teşekkür 
Nevyork, 3 (A.A.) - 1931 senesi 

temmuzunda Nevyorktan lstanbu- Sevgili babamız Celaleddin p-.· 
la bir uçuşta gelmiş olan tayyare· şanın ani ufulü dolayısile gere~~ 
cilerden Boardman 1 temmuzda bizzat cenaze merasimine iştir-1' 
yapılan bir hava yarışı esnasında ve gerek telgraf ve yaziyle tazb'e'tılt 
kazaya uğramış ve ölmüıtür. lutfunda bulunan zevatı kirama e~ 

(Karilerimiz bu değerli Ameri- ı derin teşekkürlerimizin iblağı ~jıl 
' kan tayyarecinin bir uçuıta A- muhterem gazetenizin tavassut" 

merikadan ıehrimize yaptığı seya- nu rica eyleriz efendim. I 
hati hatırlarlar. Bu seyahatiyle Oğullar:: Nizamettin, Keıı11 

tayyareciliğe büyük bir hizmet Kerimeleri: Münire, Zeytle 
gösteren genç Amerikalının ölümü Damatları: Muhlis, Ahseı' 
pek acıklı olmuıtur.) : (5185) 



iŞARETLER 

Hitlerin tezini 
anlatan adam 

4lınanyanın mürahhaıı "Hü -
r !attıherg,, Londrada bir acayip 

t~lif yaptı. Bu teklif (Niçe) vari 
ak 01\' d J'aL e a. ile söylendi. Hitlerin mü· 
öl· "lhaıı farktan bahsetti, geri mil

ı· ııı.lertn elindeki toprakların Al • 
~Yaya verilmesini istedi. 

...._ liügenber'in iıtedikleri yeni 
--ıler değildir. O, Alman imper • 
•liııninin 19 uncu saırdan za -

en .'nırnrza kadar sürükleyip getir-
ı•· 

çe- 1~ı ıneıhur Alman planıdır. Bu 
ye· ltt Berlinden Bağdada kadar 
k t. 

• llı4 karnına Avusturyayı, Bal • 
ab· ılc federasyonunu ve Türkiyeyi 
rer 1thrarak Hindiıtana kadar var· 
Bu istiyen imparatorluk erkanı 

rer ~iyesinin evrak hazinesinden 
ü· 1 tılmııa benziyor. 

O zaman Alman Emperyalizmi 
1Yayı daha tarka ıürmek 

t • 
llıılerden uzakla§hrmak, Avru-
ldlıı çıkarmak isterdi. 
liiUerin teklifini Londraya. ge· 
tıı Hügenberg te getirilen pro -
e benzer. 
llnun ruhu, yaıayıfı, itleri de 
l'&erin cizmesinden veya bıyı • 

esıı d 'ln bir parça gibidir. Alman 
ta· 

l>eryalizminin eti, kanı, kemiği 
un· 
kilo llilebilir ki bu dik bıyıklı, Al -
Bü· rnatbuatının o/o 67 sine bük -

tden, 1800 gazeteye haber ve -
çin· 
dan rı ajansların ıefi Ye Ufa film 
ilen J>anyasının müdürü eski .nii -

ul • k.it, fabrikalar baronu ve Krup 
hrikalarının e•kİ umum müdürü et· 
İigenberg'tir. 

ının 
ttiş· liügenlberg Verıay'da Prusya 

i • llı imparatorluk tacını giydiği 

ti:- a.n beş yatında idi. Şimdi o, 67 
ısat k; <ladır .. 1909 dan 1919 a ka .. 
besi knıp fabrikasının b&§ında kal· 
tan- · llunun manaaı açıktır. 

zere liügenberg çeliklere, mermilere 
eden ve tahlanan, dünyaya 

"k ' tutan bir rejimin sili.h ya
•ı ve aatıcısıydı. Hatta büyük. 

jan· l'J> le Hügenbergin idaresindeki 

Sumer bank 
idare şeklinde 
değişiklik yok 

Banka umumi heyeti 
Eylülde toplanıyor 

Banka umumi heyeti eylulde 
toplanıyor. Sumer bank umum 
müdürü Nurullah Esat Bey dün 
aktam Ankaraya gitmittir. 

Nurullah Bey on gündenberi 
bankanın yeni vaziyetiyle meıgul 
olmuı ve kadroları, memurların 
vaziyetlerini teıpit etmiş ve ban
kaya merbut fabrikaları da gez • 
miştir. 

Banka umum müdür muavin
liği ile şubelere müdürler tayin e· 
dilmiıtir. Yalnız lstanbul merkez 
müdürlüğüne henüz kimin tayin 
edileceği maffım değildir. 

Nurullah Bey Ankaraya gider -
ken bankanın memur kadrosunu 
da birlikte götürmüttür. 

Bankanın yeni idare şeklinde 
büyük deği§iklik yoktur. ldare 
meclisi azalıklarına Sanayi ve 
Kredi bankası idare meclisi aza • 
ları tayin edilmittir. 

Yeni idare meclisi azaları vazi· 
felerine batlamıtlardır. Banka -
nın umum muamelatını kontrol 
etmek üzere biri iktısat, diğeri 

maliye vekiletlerinden ve biri de 
heyeti umumiye tarafından üç mü· 
rakip seçilecektir. 

lktısat Vekaleti tarafından ye
ni murakipliğe vekalet namına es· 
ki müıte§ar Şakir Bey tayin edil
miştir. 

Maliye Vekaleti tarafından he· 
nüz kimse tayin edilmemiıtir. 

Bankanın umumi heyeti eylul
de toplanacak ve mürakibi de ta· 
yin edilecektir. 

Nurullah Eaat Bey Ankaradan 
cumartesi günü avdet edecektir. 

~ f abrikaıı bitaraflar vaaı • 
on• f 
km- 'l'le lngilizlere falan ıilah sa - Çiçekçilik 

tdr. O zaman bir kaç küçük me- Memleketimizde çiçekçilik gün-
11!' Cezalandırıldı. Fakat sahlan den güne ilerlemektedir. Bilhaı-
11-.r geri gelmedi. Çünkü mem- sa İstanbul ve civarında çiçekçi -
~.te yabancı para girmiıti ve lik ıanati çok ilerlemit ve avrupa-
1Ye mahf elleri bunu bir vatan- ya da ihracat batlamıttır. 

~erlik saydılar. Hügenberg bü--·--
tt ~arbi Krup fabrikasının pen- ıorsiyom düzünelerle bankalara 
•ınden aeyrediyor ve Kayse • hükmeder. Hügenberg'in bankala-
tÖzüyle görüyordu. rı ile gazeteleri batbaıa gider. 
Onun göğsünde dik bıyıklı Hügenberg, sinemanın da ma -
f'~in eliyle takdığı (Kızıl kar· nasını bilir. Sinemadan kazancın 
~.?•tanı vardı. ne olduğunu da takdir eder. Ufa 
· l.ieenberıı harbin uzamasını elindedir. Bundan başka 116 sine
~erı kahramanlardandı. Kru - ma salonuna hükmetmektedir. 

fazla stok malları vardı. Fa
ı· ~İr aralık sulh sözleri bir ıam 
1
.tibi Krupun pencerelerinden 

::=·ı~ 1 
titdi. O zaman bu it adamı 

'1-.rı sıvadı. 
ne ~~t~ yalnız çeliklere hükmet -
Un ı~ kafi değildi. Zamanında çe -
in ~daha çok sertleıen efkarı 

le. ı' n/Yeyi tutmak, çeliğe verildi
::::: ~~ 1 ona da ıekil vermek icap e-

~i t-du. Cepheye ıilih gönderir 
~l ~lrnan ruhlarına da manevi

. paı: ~ t
1
°ndermek lazımdı. 

ın ltıa . k gere1' • t .n aanayı gnıpları hare e-
i tir,.~ ~:hler, Hügenberg (Lokal 
~ !ziyeH•lt tter) baıta olmak üzere bir 
~ eJI~ e.zeteler satın aldı. iki a-
mıı "" tf'<tk"l~b H·· b ,. ı· 
v 'r.I'' t' .,. ı a ugen reg ın e ıne 
gı h ~'· l>h ~ \ltıJ' a. sonra vilayet gazetele-

11 ss d ~~kale gönderen (Vipro) a-
Keı11'1 ' 1 te4kili.tı eline geçirdi. 

~eyı1e( s~h 
~hset' ~ ~ aonra yalnız gazeteci 
il ı,d kalmadı. Bankerliğe de 

1
' Onun sahip olduğu kon -

Hügenberg filmlerini davasına 
vasıta yapar. Maamafih bu müt -
hi§ vatanperver hakkında bazı söz 
ler de aöylerle. Meseli Rur İfgal 
mıntakaamda Ufa Napoleonu oy
nar. Prag'ta Alman aleyhtarı film
ler göıterir Ama hepsinin al • 
tında bir Kayaer davası gizlidir. 
Hatta icabında sosyalist bile gö -
zükmesini bilir. 

Londarada Alman tezini söyli -
yen Hügenberg Hitlerden imdat 
bekliyen Alman büyük sanayiinin 
bilhassa harpten evvelki tartlara 
göre kurulmu§ olan Alman grup -
larınm aönmiyen arzularını ifade 
ediyor. 
Onların böyle söylemeleri tabi

idir. Öyle meselelerde emelleri 
bundan batka olamazdı. 

Bu kıasadan alacağımız hisse 
milletçe kuvvetli olmıya bir daha 
inanmak olmalıdır. 

Sadri Etem 

s ~ - VAMll 4 Temmuz 1933 -

Hazırlık 
Tıp Fakülesi 

taşınıyor 

Bulgarlar 
Atlı müsabakalara 

girecek zabitler 

İmtihana girecek talebenin Kafile reisinin hararetli 
beyannamesi sözleri 

Tıp fakültesi meclisi dün sabah 
toplanmış, fakültenin nakil işleri 
etrafında görütülmüştür. Labo • 
ratuvarı olan hocalar yeni üniver· 
site binasında laboratuvarların 

birleşecekleri kısımları tespit et • 
mişlerdir. Bu hususta ıslah;:t he • 

yeti müşavirliğine bir rapor verile
cektir. 

§ Tıp fakültesi meclisi, imtiha -
na girecek talebelerin fakülte ri • 

yasetine birer beyanname verme -
ferini mecburi kılmıştır. Bu be -
yennamelerde talebe haziran ve 
eylul aylarında hangi derslerden 
imtihana gireceklerini bildirecek· 
lerdir. Bu sene birçok talebe ha -
ziranda imtihana girmit bulun _ 
maktadır. Beyannamede haziran 

yazıp da girmiyen olursa bunlar 
eyllıl imtihanına alınmıyacağı gi -
bi eyliil yazıp da haziran imtiha -

nına girmek istiyenlere de müsaa
de edilmiyecektir. 

Aferin gençlere 
Çanakkale şehitlerini 

yayan ziyarete gidecekler 
Milli 7ürk Talebe Birliği bu a· 

yın sonuna doğru Çan~kkale şe -
hitliklerini ve harp sahasını ziya -
ret için bir seyahat tertip etmiştir. 
Seyahate birçok talebeler itirak 
edeceklerdir. Bir hürmet hatırası 
olmak üzere talebe lstanbuldan 
Çanakkaleye yayan gidip gelecek· 
lerdir. 

" Aşıklar mezarlığı 
Kasımpaşadaki Atıklar mezar· 

lığı günden güne toprakla doldu -
rulmakta ve şekli değiştirilmek -
tedir. Belediye, mezarlıklar ka· 
nunu mucibince kendisine ait ol -
maaı lazım gelen bu mezarlığın 
teılimini istemi§tir. Mezarlık yü
zünden evkaf ile mütevelli arasın
da da ihtilaf çıkmış ve iş mahke -
meye düşmüştür. 

VAK 1 T 
GUndellk, Siyası Gazete 

lstanbul Ankara Caddesi, V AKIT yurdu 

Telefon Numaralart 
Yazı l§lerf telefonu: 24379 
ldaro telefonu : 24370 

reıgrnt adrcsı: ıstanbı:l - ·ı AKn 
Posta ktıtusu No. '8 

Abone bedelleri: ---Türkiye Ecnebi 

Seneli': ı.coo Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 7:10 .. 14~ .. 
8 aylık 400 800 . 
l aylık 150 800 . 
il An Ucretleri: 
'J'lcarl Ulnlarııı llt'ın lllblfelerlnde 88ntl· 

mJ 80 kunıııtan başlar, Uk sahifede 250 
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Bir defası 80 iki dcfruıı 00 Uç cıetıun t;~ 
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neadlr. "Dört satırı geçea 110.nlıırm (llZla 

sııtırlo.n beş kuruştan hesap edilir. tJI 

Diin gelen Bulgar zabitleri sü
vari jandarma alay kumandam 
miralay GHkof'un reisliğinde on 
beş kişidir. Bunlardan kayma • 
kam Meç.karef ile yüzbaşı Dobref 
müsabakalarda hakem olarak bu -
lunacaklardır. Diğer on üç zabit 
müsabakalara iştirak edecekler • 
dir. 

Müsnbakaya girecek olan Bul· 
gar zabitlerinin isimleri şunlardır: 

Binbaşı Minçef, yüzbaşı Savof, 
yüzbaşı Senof, yüzbaşı Lekovski, 
yüzbaşı Angelof, mülazim lvan 
Boyaciyef, mülazim Aleksandr 
Boyaciyef, mülazim Petrof, mü· 
lazim Markonski mülazim Kaf e

ciyef. 
Misafir zabitler beraberlerinde, 

müsabakalar için, 17 beygir ge -
tirmit1erdir. 

Bulgar zabitleri dün vali Mu -
hittin Beyi, kolordu kumandam 
Şükrü Naili Paşayı ziyaret etmiş· 
ler, süvari binicilik mektebini gez-
mişlerdir. 

Bu akşam sipahi ocağında şe -
reflerine bir ziyafet verilecektir. 
Müsabakalar ayın yedinci ve do -
kuzuncu günleri Taksim stadyu -
munda yapılacaktır. 

Kafilenin reisi miralay Gilkof 
dün bir muhnrririmize şunları söy
lemiştir: 

"- Dost Türkiyeye geldiğimiz
den dolayı çok büyük bir meın -
nuniyet duyuyonız. Bu gibi mü -
sabakalarm iki taraf ordusunun 
çalışması, dostluk idamesi nok -
tasından büyük faydalan olacağı 
tabiidir. 

Müsabakalarda kazanmak ev -
vela talim ve hazırlık, sonra da 
hayvan Ye nihayet şans meselesi -
dir. Onun için hu hu.susta şimdi -
den bir şey söylenilemez. 

Biz dost milletleriz. Fakat he
nüz binicilik sahasında biribiri -
mizi tanıınıyoıı.ız. Bu müsabaka -
lar buna bir vesile teşkil edecek -
tir.,, 

Bulgar gazetecilerinden l\I. Va
silef dün Sofyadan hareket etmiş
zere şehrimize gelecektir. ~L Va
silef dün ofyadan hareket etmiş -
tir. 

Taksim stadında 

Taksim stadyumunda dünden 
itibaren hazırlığa başlanılmıştır. 
Bu müsabakalar her tarafta büyük 
bir alfıka uyandırmıştır. 

Dahiliye vekili gitti 
Birkaç gündenberi şehrimizde 

bulunan Dahiliye Vekili Şükrü Ka. 
ya Bey dün şehirde bazı ziyaret -
lerde bulunmuf, Dolmabahçe ta· 
rayına giderek Reisicümhur Haz· 
retlerine arzı veda ettikten sonra 
akşamki trenle Ankaraya hareket 
etmiştir. 

Asfalt yollar 
Belediye asfalt ve katranlı şose

lerin çabuk bozulmaması için yan· 
larına parke taşlarından mesnet • 
ler konulmasına karar verilmiştir. 
Taş mesnetler sayesinde yolların 
daha çok dayanacağı anlaşılmış -
lır. 

SOHBETLER 

Zevksizlik 
Şöyle, Kavaklara kadar bir ge

zinti yaptım.. Anadolu Kavağın· 
da vapurdan çıktım. Beş metre 
kadar yürüdüm. Karşıma bir u -
mumi hala çıktı; ama ne hala!.. 
Köhne, yıkık dökük, berbat bir 
şey.. Kavağın cantm manzarasını 
bozmakla kalmıyor, havasını da 
ihlal ediyor. Müstekreh bir ko1<u, 
dört bir etrafa yayılıyor. Orada 
oturanlara acıdım ve düşündüm: 
Bu hala; eger parasızlıktan yap· 
lırılnrnıyorsa, acaba yıktırılamaz 
mı?. Her halde, bu çirkin man -
zarayı ve havayı ihlal eden berbat 
kokuyu ortadan kaldırmak en ko· 
lay işlerden biridir. 

Bunu neden yapmıyorlar? .• 
Zevksizlikten ! .. 

"" .y. :f. 

Bir gün, Haliçten, Eyibe doğru 
uzanmıştım .. Aklıma esti, Halıcı

oğluna çıktım. Bir kahvede otur
dum.. Sahil boyunda dolaştım .. 
Burası ora halkının mesire yeri •• 
Halicin, bütün bakımsızlığına rağ
men, güzel bir manzarası vardır .• 
fakat Halıcıoğlu sahillerinde, Ah
met Hamdi Beyin donanmasından 
bir kaç köhnemişi rampada .... Yaz 
günleri, sıcak güneş vurdu mu, çü
rük mavna tahtasiyle zift kokusu 
birbirine karışıyor, koku, ta yuka· 
rıya sırttaki evlere kadar yükseli
yor.. Liman şirketinin bu iskarta
ya çekilmiş mavnaları, Halicin in· 
san oturmıyan bir sahiline rampa 
edilemez mi?. 

Edilir. Edilmemesinin sebebi 
nedir bilir misiniz?. Zevksizlik!. 

Cuma günü, Kadıköyüne git -
tim .. Kumluk imar edilmiş. Bah
çeler yapılmış. Halk, sahil boyu· 
na yayılmış.. Kadın erkek, genç 
ihtiyar, kumluk boyunda piyasa e
diyorlar .. Kalabalık mı kalabalık. 

Rengarenk elbiseler ve tuvalet
lerle, sahil boyu da zengin bir çi
çek bahçesine benzemiş. 

Bu güzel manzaranın bir yerin· 
de ne gördüm dersin?. Söylesem 
inannuyacaksımz: Uzun patiska 
donlu bir adam.. lki adam... Üç 
adam-. 

Denize giriyorlar .. 
Bir kere orada denize girmek 

yasaktır ... Haydi diyelim ki bele -
diye memurlarının gözünden kaç· 
tı. Fakat halk ne diye derhal beş 
adım ötedeki be'ediye dairesine 
haber vermiyor da, böyle don pa
ça, iğrenç bir kılıkta denize ~İren· 
leri durmuş seyrediyor?. Dedim 
ya: Zevksizlik.. 

Selami izzet 
wumııu unuuınmmuı ıınnumı111111111ınmıınıım 11111ınm111 1111ı.uınH11nm ıttm11 

Vilayette yeni idare heyeti 

Vilayetin yeni idare heyetini 
teşkil eden Enver ve Ferruh Bey
lerin şehrimize geldiklerini haber 
vermiştik. Öğrendiğimize göre 
heyet işe başlamıştır. Üçüncü a • 
za Sabri Beyin de bugünlerde gel· 
mesi bekleniyor. 

4 Temmuz 1918 
- Osmuıılı hukuk mUş:l\'lrl<'ri J ıırınkl 

B:ılknn tr<'nlJ it' htnnbulıı D\ dt't edcct'klerdlr. 

- Çoculdurı için rlblse almak li:ı.cre ko

mlsJ ondan \Cslkn talcblndt• bulunan "'ille -

rln çoculdurının ııwktcbe devam t'ttlğlne d.\• 

lr 'mektep idnrclrrlnlle.n birer \f'Sika getir -

m 1erl lu:ı.ıımu lifin olunur. 

- Hnlmnı sabık l\lehmct Reşat Han hn

mls lrtlhnl ('ttlfl irin ultnn l\lehmet llnnn 

biat re mi L\llsl lcrn kılınncnı;-ınctnn bflcUmle 

~ehı.adegAn llıı meeJl,ı;J ayan ~ ınebusnn ııı. 

uıfan, \1ikrl4J1 fnhom ,.e dnmadı şebrlyari 
paşa ve~ efendlln bl:ıt "'!imi 4lf!dn~ h9. 

rrr bulıınm:ık lir.eril saat tam onda Topkııoı 

sarııyınıı da\'C•t olunmu~lnrdır. 
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Vapurlar işlediğinden Çanakkale kaymakamlığına 
Akşehir kaymakamı Lütfi, Hey -
beli nahiye müdürlüğüne Burgaz 
adası müdürü Hamdi, Burgaza 
Beyoğlu merkez nahiyesi müdürü 
Cemal, Kısıklı nahiyeıi müdür -
lüğüne Anadoluhiaan nahiyesi 
dürü Şükrü, Anadoluhiaarına kı-ı 
müdürü Şükrü, Anadoluhiaarma 
Kısıklı müdürü Mazhar, Küçükpa
zara Konlca Ereğlisi Ayrancı nahi
yesi müdürü Osman B. lerin nakil 
suretile, Beyoğlu merkez nahiyesi 
müdürlüğüne Galatasaray lisesi 
ve hukuk mezunu Suphi, Alem -
dar nahiyesine hukuk mezunu 
Mehmet Fahri, Dolapdereye A -
dana lisesi mezunlarından Ahmet 
Fuat Beylerin de namzet olarak 
tayinleri tasdik edilmittir. 

-8-
Nihayet Loyola verdiği kakarı 

tatbika geçti: Bir katır üzerine 
bindi ve Montserrat dağına çıktı .. 
Dağa çıkazken (Morisko) isminde 
bir adama rast geldi. Bu hiristi
yan doğmuş bir araptı. Yolda bu 
adamla aralarında lsanın validesi 
Meryem hakkında bir münakaşa 
açıldı. (Morisko) Meryem in kız 
olarak laaya hamilekaldığına ina
nıyordu. Fakat lsayi doğurduk -
tan sonra kızlığı muhafaza ede -
bileceğine inanamıyordu. Arabın 

bu tarzda bir fikir beyan elmit 
olması Loyolayı çileden çıkardı .. 
Bunu mukaddesatına kartı bir ne
vi hakaret telakki etti. ( Moriıko) 
bir tehlikeye maruz kalacağını his 
~ince uzaklaıtı. Loyola bu vazi
yet ka11ısında, vazifesini yapıp 

yapmadığını, arabı takip ederek 
kendisini öldürmek icap edip et • 
mediğini dütünüyordu. 

Buna karar vermek için ne vic
Clanma, ne de yaradılıtının sevki 
tabiisine müracat ebnedi. Sadece 
"ski bir ananeye tabi olarak hay· 
vammn yularını elinden bıraktı ... 
hayvan kendi kendine arahı takip 
~erse gidip onu vuracaktı. Şa -
yet batka bir tarafa teveccüh eder
le bundan vaz geçecekti. Katırın 

arabı takip etmemesi Moriıkoyu 
6]ümden kurtardı. 

Montserat denilen yer efsanevi 
Graal §&tosunun bulunduğu dağdı
Loyolanm bu dağa bir 'katırla çık· 
maamm sebebi vardı. Oraya çı .. 
kacak, elbisesini üstünden atacak, 
Ctilençi kıyafetine girecekti. Eline 
bir dilençi sopası alacaktı. Bu 
kıyafetle Loyola yeni bir hayata 
baf1amıı oluyordu. Filhakika bu 
'dağa çiktı. Ertesi gün üstünde en 
eski bir dilenci hırkası, elinde bir 
dilençi sopası olduğu halde indi. 
Arttk bu haliyle semalar iklimini 
fethetmeğe gidiyordu. 

Loyola bundan sonra Monıera 
dağına teveccüh etti. Ve burada 
bir kayanın dibinde, rutubetli bir 
mağara intihap etti. O günden i· 
tibaren nefsini en tiddetli bir çile
ye vurdu. Günde yedi saat diz 
üıtü dua ediyordu. Geceleri de 
nihayet bir kaç saat uyuyordu. 
Ve yatarken bir taş parçasını yas· 
tık olarak kullanıyordu.. Ekıeriya 
üç, hazan dört gün hiç yemek ye
miyordu. Ara ııra ekmek yediği 
zaman en katı ve en lezzetsiz ve 
ıiyah ekmek intihap ediyordu. Ba· 
zan otları toza toprağa buladıktan 
sonra yiyordu. Ve bunları nefsi· 
ne eza ve cefa ebnit olmak için 
yapıyordu. 

Monıera dağında bu hayatı ya· 
tadığı sıralarda hazan bu isimde
ki köye giderdi, orada halktan 
sadaka dilenirdi. Dilençiler ve a
liller arasına karııır, üstünü, ha • 
tını, duruıunu, sözlerini hep onla· 
ra benzetmeğe çalııırdı, vücudu· 
na ula ehemmiyet vermezdi. Sa
çını ve sakalını kestirmezdi, cücu
dunu yıkamazdı. En iğrenç paçav
ralara aarınırdı. Bununla beraber 
o gene diğer dilencilere kendiıini 
tamamile benzetemiyordu. Uzak -
tan kendisini gören çoluk çocuklar 
onunla alay ediyorlardı. Onu bü • 
yük bir heybe omuzunda olduğu 
halde görenler birbirlerine göste
riyorlar ve gülütüyorlardı. Bazan 
arkasından "Heybeli baba,, diye 

Yazan: Fazll Şemsi 

Loyolanın maksadı nefsini öl -
dürmekti. Bunun ıçın ken • 
di kendine iıkencenin her nevini 
tatbik ediyordu. T af ve demir par· 
çalarile çıplak göğsünü dövüyordu 
O kadar ki bir def asında baygın 
bir halde yere dütmüştü. Kendi
sini ölmüt zannedenler olmuştu .. 
Baygın olarak düıtüğü yerden kal
dırrhp götürülmüt ancak bir 
kaç gün sonra aklı başına gelebil
mişti. 

kıymet kesilemiyor 

Bununla beraber Loyolanın i -
çinde itliyen ıey, gene eski hırsıy· 
dı. Vaktiyle krallara yaklaımak 

için kendini saran bu hırs şimdi 
!sanın açtığı yolda yürüyerek yer 
yüzünün hiristiyanlık imparator -
duğunu ele geçirmekti!. O, hıristi· 
yan azizlerinin hiç birinin varama
dığı derecede yüksek bir mertebe
ye çıkmak i\tiyordu !. 

( Dt>vamı rıar) 

Unkapanı köprüsü 
Unkapanı köprüsünün tamiri 

devam etmektedir. Balattaki atöl· 
yede dubalar yenilenmektedir. 
Köprüden halen yalnız yaya yol • 

~~~~==========! cular geçmektedir. iki ay ıonra 
Tıp kongresi otomobil ve arabaların geçmesine 

müsaade edileceği tahmin edil -

T eşrinevelin 25 inci 
Çarşamba günü 

Ankarada açılacak tıp kongre
sinin tarihi tespit olunmuştur. 

Kongre teşrinievel in 25 inci 
çarıaınba günü Ankara Halkevin
de açılacak, üç gün sürecektir. 
ikinci toplantı 26 teırinievel per
fembe, üçüncü toplantı 28 teşri
nievel cumartesi günü olacaktrr. 

29 teırinievel cümhuriyetin bu 
yıl üç gün sürecek bayramının ilk 
aünü olduiu için, koJ18re azası 
onuncu yıl ıenliklerinde de anka· 

rada bulunacaklardır. 
Katibi umumi F ahrettin Kerim 

Bey evelki gün kongreye ait işleri 
ıimdiden tanzim için Ankaraya 
gitmittir. 

Hükumet hekimi 

mektedir. 

Bir milyonluk dava 
Samsunda büyük bir Türk tica· 

rethanesi, Hennan lspirer tütün 
f irketiyle Osmanlı Banlcası aley
hine bir milyon liralık bir zarar ve 
ziya_n davası açmıttrr. Dava la
tanbulda 5 temmuzda batlıyacak
hr. 

Edvar Blyanko Trabzonda 
İranda büyük bir müıamerede 

bulunmak üzere İrana ıeçmekte 
olan methur tanao balı (Ed•ar 
Biyanko) Trabzondan geçerken 
yıldız bahçeıiıide iki müaamere 
verıuiştir. 

Bir fare 3 kurut 

Trabzonda Fare itlafı miicade
leıine baıhyan belediye beher fa
re ölüıüne 3 kurut vermektedir. 

Vapurların kıymetini takdir 
komisyonu, dün Füruzan vapuru -
nu gezerek kıymet takdir etmiıtir. 

Öğrendiğimize göre komi$yon 
vapurculara gönderdiği tezkerede 
vapurlarının lstanbulda bulundu -

rulmasını bildirmiıtir. Fakat bir 
çok vapur sahipleri vapurlarını it· 
!etmekle devam ettikleri için ko -
misyon vazifesini tamamen yapa· 
mamaktadır .. 

Bu vaziyet karşısında komis • 
yon yeni bir karar vermiı ve bü
tün vapur sahiplerine gönderdiği 
bir tezkerede çarşamba gününe 
kadar vapurların ne günü latan • 
bulda bulunacağının bildirilmesini 
istemittir. 

Vapurcular bu tezkereye cevap 
vermedikleri takdirde komisyon 
bir gün tesbit edecek, o gün va -
purunu bulundurmıyan tacirin mu
amelesi yapılmıyacaktır. 

Vapurcular Türk Anonim 
şirketi 

Vapurcuların kurdukları yeni 
anonim şirketi idare meclisi dün 

AfyOncular 
Fiatlerin düşme
sine sebep yok 

inhisar müdürü Sami Bey 
böyle söylüyor 

Afyon fiatlerinin düşüklüğü 
haklonda afyon inhisar müdürü 
Ali Sami Beye müracaat ederek şu 
malumatı aldık: 

"Afyon fiatlerinin afağıya doğ-

toplanarak şirket nizamnametiıll 
bir kere daha tetkik edec 
Fakat ekseriyet olmadığından i ' 
ma bugüne kalmıştır. 

Maamaf ih idare heyeti aza 
larından toplananlar şirketin iı.-1 
ile nizamnamesinin esas maddel 
ri üzerinde meırul olmuılardır. 

Yeni şirketin ismi (Türk Va 
purcuları Anonim Şirketi) olar 
tesbit edilmiıtir. 

Şirket müe11isleri arasında h
0 

bir ihtilaf olmadıiı için ıirket 

kısa bir zaman zarfında faaliy 
batlıyacaktIT. 

Kılavuzluk işi 

Evvelce Seyrisefain idareıi 
rafından yapılan kılavuzluk iti 

ait yeni tarif enin tatbikine bati 
mııtır .. 

Yeni tarifeye göre, evvelce 
tonilatoya kadar olan kılavuzl 
ücreti 1000 tonili.todan bathY' 
caktır. 

Kılavuzluğun daha iyi idar 
için ciddi tedbirler alınacaktır. 

Muallimler imtihanı 
Maarif Vekaleti orta tedri 

umum müdürü Fuat Bey orta t 
risat muallimliğine talip olan 
allimlerin imtihanında bulumu 
tadır. Fuat Bey kendiıiyle s' 
.,.. -- • .:ı ... ı,., ~ latan 
da Haydarpafadaki tıp fakül 
sinde liıe -ve Kaıımpafa ile bo 
içinde birer orta mektebi açı 
ğını ıöylemittir. 

TAKVİM 
Salı 

4 Temmuz 
11 Rebi.e•el 

Çarıamba 
5 Temmuz l•~!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~'~~~~!!!!l•I ru gitmeğe devam etmesi için 

hakiki bir sebep yoktur. Müs • 
Bu sene mezun olanların B o R s A tahsille tüccarm mütereddit bir GllD dolıaşq 4

•
34 

GUo 1 ıtışı 19,44 

tayin edildikleri yerler [I lizalarında yıldız işareti olanlar. üzer- haleti ruhiyede bulunmaımdan Sabah namazı 3,00 

12 Rebi.e'f'el .,. 
19,44 
S,00 
12.,18 
16,18 
19,., .. 

!erinde 3 Haziranda muamele olanlar- dolayı dütüklüğünü muhafaza e - O~ıe namazı ıt,18 
Bu sene mezun olan tıp fakül· dır.] Rakamlar kapanıcı flyatlannı gösterir den fiatlerin salaha doiru lıdndl namazı l6.I~ 
· 1 bel h " Akşam namazı 19,44 

tesı yurt ta e erinin hangi ü • gitmesi beklenmelidir. Yeni kanun Yatsı namazı 2ı,46 
kUmet hekimliğine tayin edildik - l[.;;:==="=u=k=u=t;;::;:(;:;;S:=a:;=b=f==)===:::lll arz ile talebin - yani bu mevzu • lmsat t.ı6 

tı.46 
t,16 
ıs6 
18' lerini afağıya yazıyoruz: r: Londra 7!3, - • Vlyua 26,- da ekim ile thracm - tevziine da· )'ılıogeçeagUnlerl 185 

* Nevyort 169. - • Madrlt 17, - h d' Afy kalan" l84 
Ki.mil Refet Torel, Meh- * Parts 171, 75 * Berlln 49, _ ir kayıtlan i tiva e ıyor. on- \.,., _____ ,---------• 

met Osman Kara lsalı, • Mlllno 223, - • Var~ova 24, -· culanmızın 'IDallarmı ıüratle elden BAVA - Yfl!Jllköy aakert ruat 
* Brlihel ı ı~. - • Budape•te 30. - k k bu • t' d b 1 zinden verilen malama... -re --.. Hamdi Siverek, Ki.mil lımail ' çı arma mec rıye ın e u un • - av ..... -
• Atine 25, !10 • Bükreş 24, - l d bulutlu, gök gtlrUltlllü ve e1mfekll 

Kilkit, Ahmet Cevdet Eleıgirt, • Cenevre sço, - • Belgrat !l!I, - ma arın an doğan mahzurlann 
y t h ah. tır. 

Necdet Kemaliye, Asrm Neıet : s~~s~erdam ;~ ~ ! A~tı: ama 9:~: : önüne geçmeğe müıait mevat d ı Dünkü sıcaklık, en fazla n en -' 

Hafik, irfan Nail Alacıra, Adil • Prag 120, - •Mecidiye M, !10 mevcuttur. 8alltlgrad, ba\'a taı..)iki 760 mınmetıe 
Uluborlu, Hüseyin Necmettin T e- ı • Stokho'm ss, · - • Banhot 236, - Afyon ticaretinin dahilde ta • _J 
fenni, Edip Mehmet Tercan, Şa- mamen aerbeıt kalmaaı, ahcı ile R A D y O 

Çekler (k•P· ••· 16) ba k •ı d" ·ı · dan Akça dağ, Fatin Yusufeli, münase tın uvveL en ın meıı, ;;:,t==;::;ı:;:;==:;:::;:::====='=' 
Mehmet' Saim K·- merkez, Ha- * Londra 71S.50 • Stolı:holıu 2.72:5 inhiaarın yapacaiı •tandardizaı • 

san Nurettin Paz:;ık, lsmail Ze- : ~1~; orıı: 0~~ : ~'::~: ~-!:~~ yonla türk mahıulü üzerine rağbet 
k D d F h M 

* Mll!no 8.97- • Berlln t.9985-· ve itibarın bir kat daha celbedil • 
i iya in, Ali a ir Uf mer • * Brüksel 3.39:10 • \'arşova -ı.24- meıi, inhisar teıkilatında ticari 

kez, Mehmet Ratit Çolemerik, • Atına 82.8150 * Bndapeşte 3.707J 
Bnk ruhun muhaf aza11 oibi esasların 

Muhittin Savur, Celalettin Viran- * Cenevre 2.4575 • ·reş 80.08- • 
• Sofya 67.1450 • Belgrat 3S.1 t!5 kanunda gözetilmi! olması bu 

tehir, Suat Nazim Çuldır, Ahmet • Amsttrdanı 1.1940 • Yolı:ohama 2.2oıs d d h l l d mevzu a en iteye ma a o ma ı· 
muhtar Sarıkamıf, Ahmet Sami * Prag 15.91!:1 • MoskO\'a ıos1.~s 

llf!s======~~~====lll iını ki.fi vüzuhla göstermektedir. 
Mudurnu, Aziz Tevfik Gülmar, __ E_S_H A M 
Mustafa Orhan Ahlat, Ahmet Mü- 111============::;,;;;:;;;:,ıı 
kerrem Sorpn, Murtaza Palo, • iş Bankası 9.50 Terıms ll9,SO 1 
Beyler. • Anadolu 25.- Çimento as. ı:a.60 

Reji S,5S Onyon Oey. 20,00 

Slr. Hayriye 15. • ~ark Oe~. l,'1~ 

Memurlara ucuz odun 
ve kömür veriliyor 

Belediye kooperatifi memurla
ra Rumeli me§eıinden odunun çe

BugUn 
ISTANBOL -
1S - 18JIO cramoton. 18.80 - lf 

19.SO - 20 alaturka saa (Necmiye 

20 - 20.so alaturka MZ (Nihal Tevfl' 

mm). ıo.so - 21.so alaturka saz 
ya Banrm kemani 8adl Bey). !1.IO / 

gramofon. 21 ajan., bo.-.a balM!rtetl 

Yaran 
ISTANBUl.l 
18 - 19 sramofon. 19 - it.al 

Türk olmıyan sokak ve 
cadde isimleri 

Tramvay sı.- Balya t,ıo 
U. Sigorta ICl,30 Şark m. ecza 2.85 
Bomontl 11, ıcı Telefon 13,- ı 

kisini 265 kuruttan, kömürün 4 kır. saz (l\l•hmuN\ Hanım). 19.'5 ...,. 

on haradan verileceğini ilin et - Karaıöı. (Haı.ım Bf'y tarafmdnn). 

Milli Türk Talebe Birliği bele
diyeye bir tezkere yazarak türk -

istikrazlar tahviller 1 
çe olmıyan ve türk inkılabiyle hiç • 1933 da lst. 95.- Elektrik 
bir alakası bulunmıyan sokak ve • istlkraztda. 98,- Tramvay Sl,30 * Snk O.yol 'l,3~ Ergani 95,-
cadde iıimlerinin değiıtirilmeıi • o. Mu\'lh. sı.so Rıhtım ııı.--
ricasında bulunmuıtur. Gümrükler ıt.!i5 * Anadolu ı 44,-

Belediye verdiii cevapta sokak 1928 MU. A. 6,90 • Aoadola 11 44. -
Rığdat. 11,7:1 A. Mt1111essll 4:",20 

uimlerinin tedricen deiittirilece - ---iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii&iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiiillii. 

irini bildirmi•tir. 

mittir. Henüz odun ve kömür a· 
Ef.). 21.30 - %% gramofon. 

lan azdır. Dün ıubelere gönderi - ha ... _ 1 ... t 
111& .,.,r en, ııaa ayan. 

len bir tamimde bu ucuzluğun a -

1 juıtoı nihayetine kadar devam e· ı Mat b • a • • • a 

deceği, eylulden sonra fiatlerin ~ 5 
E R L 

artacağı bildirilerek memurların 

acele etmeleri bildirilmittir. Odun 
ve kömürlerin paraıı altı taksitte 
keıilecektir. 

Dağ adamı 
Suat Sallb Beyin yenl lllr 

Mersinde buılnu1o Datııma 7erl: 

Ahmet Halit ldltuph....,.ldlr. 

•e 
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k 
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o 



9,44 
ı,46 
t.16 
186 
183 

V' AKirın Tefrikası : 48 

• 
3 MAYIS GECESi .. 

. ~tenin asabı yavı yavaf gev-\ ıomnanbul'ıun, fU halde, hatırın -
flYordu. Yüzünün çabkbğı düze- da hiç bir ıeyin kalmamaıı lizım
liyordu. Hafif bir nefeı aldı, a- dır; yahut ta Kerime Hanımı bi
Qıa bu hafif nefeı, rahat bir ne - le bile, iıtiye iıtiye katlettin. 
f-ti.. Fakat hali kani olamamıı- _ 9 -
tı •• 

O gün, Kazım Cemile kapıcı - Hizmetçi de kurnaz ıey ... De-
laaek roman da okuyormuf?. Bütün hayli kalın, hayli ağır bir zarf ver-

h.uııarı, senin hoıuna gitmek için di. 
'Öylemediği ne malôm?. O güne kadar Refikadan esaslı 

- Yazık, ki ıeni uyandırmamıf. hiç bir malumat alamMDıftı. Ne 
tter uyandırıaydı ıaat yarımda 1 varaa bu mektupta vardı. 
)llağında olduğunu görürdün. Kazım Cemilin kalbi, yerinden 

- Peki, hepıi iyi.. Fakat naııl fırlıyacakmıt gibi atmağa baıladı. 
0111yor da; efarplı kadının kıyafe- Yazıhanesine gideceğine geri dön· 
li, benim kıyafetime benziyor, bu- dü.. Eve geldi, mektubu rahat ra· 
d, mı bir tesadüf?.. hat rahat okuyabilmek için odası-

- Garip şey; garip olduğunu na kapandı •. 
ltadik ediyonım.. Bu muammayı Refika, nihayet eline iyi bir ip 
lı.Uetmeğe çalıtacağım. ucu geçirebildiği için coımut, u -

- Benim masum olduğumu is- zun bir mektup yazmı§lı. 
~t için ne yapmak lazımsa yap - "Canım kardeıim, 
!bağa hazırsınız.. Fakat biçare "Nihayet burada bir §eyler ol -
liahide ile hiç metgul olmuyorau- du.. Olan ıey de, çok entereHan. 
1'\u:, hiç alakadar olmuyorsunuz... Amma bunu ben de tesadüfen öğ-
411p ıey.. Üstelik te onun veki- rendim, kurnazlık gösterdim zan -
li.iniz.. Masum olduduğunu isbat netnıe.. Her halde ben bu huıua-
'bnenin bir çaresi var. larda pek beceriksizim, polis ha -

- Nedir?.. fiyesi olamıyacağım. 
- Bu kıynfe•le Nahideye bir "Filvaki ben hayli meşgulüm .. 

lcere görüneyim.. Hastam, öyle her hastaya benzi -
- Bir fey çıkmaz.. yen insanlardan değil •• Bam bqka 
- Neden?. :bluk.. Buna rajmen müte-
- Çünkü onun sözleri d madiyen ıeni ve Nahideyi dütünü-

llın ıözleri gibidir adeti yorum. Fakat itinize yarıyacak 
tık makbul hiç bir malumat elde edemiyorum.. 

amma Müfit, sence kim- "Sana söylemittim.. En asabi 
•enin 9ahadeti makbul değil. Ne 
iıtediiini anlamıyorum ki.. Hem 
unutma, Kerime Hanımı Vebley 
• ~ ""::\nc«ı~İ) le öldünnüıler •. 

r._. . ? 
- J;AJJl" m;ım .. 

- Safa söyliyor. Eğer Kerime 
lianım ıahiden Vebley tabancası 
ile öldürüldüyse, nazarı dikati cel· 
bederim.. Bizim memlekete Veb
ley htbancaaı kullanılmaz.. Bir 
Çok kimıede yoktur. Sonra, tam 
kerime Hanımın öldüğü gece ben 
\r ebley tabancamı kaybediyorum .. 
Oçüncü garip tesadüf ! • 

- Senin uyku arasında Kerime 
lianımı öldürdüiüne ne ben ina -
llırrm, ne de hakim inanır. Eğer 

leerime Hanımı öldürdünae uyku
da. değildin.. Bu cinayeti uyanık 
iken, aklın batında iken itledin. 

- Müfit!. E .. doğruıu buna ba
hldım.. Bir az evvel hiç bir fey 
~bul etmiyordun, ' şimdi beni 
•tlıam ediyorsun. 

- Dur, acele ebne de anlata • 
11'111. Ben bir ıeye eminim, bildi -
iiın bir ıey var: Uyku ile som
~~nb~liım bileti, ayrı ayrı iki 
ıat.lettır. insan rüya görürken vü
Cut iıtirahattedir. kımıldanır kı
llıılclanmaz, rüya keıilir, soaınan· 
but, uykuda yaptıklarını katiyen 
l>ilınez ve uyandığı zaman, yaptık
larını hatırlamaz. -

- Bunu nereden biliyorsun? .. 
- Her halde uydurmuyorum .. 

Okudum, tetkik ettim. lnaanlann 
~ marazi huylariyle meıgul olan 
de>Jttorlann sözlerinde hiç ayrılık 
)ole. Bir noktada tamamiyle bir-

~tyorlar. Somnanbüller, uykuda 
eıı yaptıklan §eyleri, gitti-kleri 

~erleri katiyen hatırlamazlarmıı .... 
•Ptıiı ,eyi bir az lıatırlıyanlara 

'°lllııanbul deiildiT, kendini aom
..._Lul gibi ıöstermek istiyor di -
)o.,Jar. 

~Yfe, gözlerini dört açmıt hay
'ı·· Müfidin yüzüne bakıyordu ... 

Ufit devam etti: 

-- iki ıktaıı biri Ane.. Ya 

haataları, kuzu ıibi yumuıatırmı 

demittim. Sözümü geri alıyorum. 
Amma şunu da ilave edeyim, ki 

yer yüzünde Hasan Sıtkı Beyinhlr 
eıi daha yoktur. Naaıl adam ol -
duğunu anlatmak için ıana ıunu 

söyliyeyim: Bu sabah döğüıtük .. 
Uk d&iütütümüz de değil.. Bere
ket versin göründüğümden çok 
daha kuvetliyim. O da zanettiğin
den çok daha mecalsiz. 

"Arada sırada, pek nidiren be
nimle konuıtuğu da oluyor. Ölen 
karısından şefkatle, muhabbetle 

bahsediyo1.. Ondan bahsediıini 
dinlemek hoı oluyor.. Sonra ağır 
ağır, öyle imalar yapıyor, ki insa
nın tüyleri diken diken oluyor. 

"Ne biçim adam bu!. Evlen -
meden evvel acaba neler yapmıı? 
Vücudunda yara, bere izleri var .. 

"Bugün öğleden sonra uıak gel
di.. iki heyin Beyefendiyi gör -
mek iatediklerini söyledi. Beye • 
fendi uyukluyordu. Göremezler 
dedim.. ihtiyar uyandı ve derhal 
sordu: 

,'-Ne var?. 

"- U,ak söyledi, iki kart vizit 
verdi.. Hasan Sıtkı Bey baktı: 
"- Buyursunlar. Dedi. 

< n~vanu var) 

Kır balosu 
Cümhuriyet Halk Fırkası Ka -

dıköy kazası 6 temmuz pertembe 
aktamı küçük Çamlıcada güzel 
orman çiftliğinde bir kır baloıu 
tertip etmiıtir. Balo sabaha ka -
dar devam edecektir. Eğlencenin 
fevkalade olmaıı için azami gay • 
ret gösterilmittir. Baloya birçok 
güzide kimseler davet edilmitler
dir. 

TÜRKiYE iŞ BANKASIN
DAN: 

Hakimiyeti Milliye bayramı mü
nasebetiyle 5 temmuz 933 çar· 
tamba günü lıtanbul ve Beyoğlu 
ıubelerimizle Kadıköy ajanımız 
kapalı bulunacaktır. 

Dilimiz 
Muhtelif mektep mual

limlerinin buldukları 
karşılıklar 

73 inci liste 
13 üncü mektep : 

Kendi kendine işliye 
su tulumbasının aslı 

,Bir tecrübe suyun döküldüğünü 1 met 
!reden yükseğe çıkmadığını gösteriyor 

lcat: Yeni çıkarmak - ihanet: Alçak t 
saymak - İhtimam: Emekle Uemek - iman: ı Taksim civarında bir motör ta- bir akar su sathına konulduğu 
İnanmak - lnsat: Acımak - lnaan: İnsan - i mirhanesinde çalıştığı söylenilen takdirde su hazineyi daimi suret -
tzah: Açmak • [ bir ermeni ustasının kendi kendi- te dolduracak ve bu ıu havanm 

9 uncu mektep: ne işliyen bir su tulumbruıı vücuda tazyikmdan da istifade ederek aü-
İcat: Yenı bir lf!Y yapma - tcmaJ: Bo - getirerek fenni tecrübesinin yapıl- paplardan gereçek süpa.pları bare

şalma. - thtımam: tyı bakma - İman: ması için üniverdite fen fakülte- ket ettirecek ve üç dört süpapa bu 
lnano - lnııaı: Acıma. - tııanet; Aldatmak. ~ine müracaat ettiği yazılmıştır. suretle dolattıktan sonra yukarıya 
hah: Aıtlatma • Dün tahkikat yaptık. Öğren - fıtkıracaktır. Geçinmek için çok 

48 inci mektep: diğimize göre fen fakültesi reisli- mütkülat çektiği anlatılan Yorri • 
İcap: Gerek - İcar; Karşılık - icat Bul- ğine filhakika böyle bir müracaat yef bir müddet evel bu aletini bir 

ma - lb:ınet: Aldatmak - thmat: Benim - yapılmıştır. Yalnız bu müracaati garajda tecrübe etmit bu tecrübe
sememek - lbtımam: Bakımlı imam; Billntl yapan bir ermeni değil, bir bul - de süpaplarm iılediği, fakat suyun 
kdA.vuzu - İn81Lf; Acımak - insan; Kişi - gardır. lki senedenberi Taksim kısmen dökülerek ziyan olduiu 
İzahı Anlatma, ayc1m1atma. civannda muhtelif atölyelere mü - ve bir müddetten fazla da yüksel-

lstanbul tedrisat müfettitliğin- racaat ederek böyle bir makine mediği görülmüttür. Kendiıi 
den: yapmak için uğraştığım ileriye sü- burada parası olmadıiı ıçın 

İcap: Gerek - İcar: Karıdık - İcat: ren ve gene ayni atölyelerden mu- aletini istediği gibi yaptıra • 
Bulma - tııanet: Aldatmak - İhmaJ; Be - avenet temin eden bu adam, Tak - madığını söylemiıtir. Maama • 
nımsememt'k - thtımam: Bakımlık - t - sim civanndaki garajlarda bu su- fih bu tecrübeden sonra bu civar
mam BlUntl kılA.vuzu - lnsat: Acımak - retle bir müddet bir hayli alaka da bu alete ciddi bir kıymeti haiz 
lnaan; Kiti - halı: Anlatma, aydınlatma · uyandırmıştır. göziyle bakılmaz olmuıtur. 

1 inci mektep: Bu Bulgarın iki senelik bir uğ· Fen fakültesi reisliği bu istida• 
toap; Gerekli - icar: Yapma _ icat ; raıma neticesinde basit bir alet yı makine dairesine havale etmit 

Yeni bb- nesne tııkanaak - thanet; Gizli re- vücuda getirdiği görülmüt ise de makine hocası M. "Ruıyo,, da 
nahk yapmak - lhma1; AlcJını etmemek - gene kendisinin bu garajlarda alelusul bu zatı fakültede bir tec• 
htfmam; iyi bakmak - imanı inanmak_ • • 

yaptığı tecrübelerde muvaffak o - rübe icrasına davet etmııtır. 
tnııaf: Kendine ölçmek - halı: Atılllak, bel-

lamadığını da garaj sahipleri aöy- Dün kendisiyle görüttüjümüz it etmek • 
lemektedirler. M. "Rusyo,, kendi kendine itliyen 

Y oraiyef ismini taııdığı söyle - bir makinenin yapılmasına fennen 
İcat: Bu.ima - ihmal; Aldırı' dmemek, nen bu tahıın vücuda getirdiği imkan olmadığını, bununla bera • 

ı,ı uma - lman; inanma - lnsan; Adam · makineyi g&renlerin anlattığına ber kendisini tecrübe yapmaktan 
han: Seziş, anlaYlf • göre bir su hazinesi ile üç dört sü- kimsenin bittabi menedemiyece • 

paptan ibarettir. Bu ıu hazineıi ğini ıöylemiıtir. 

Tatbikat mektebinden: 

10 uncu mektep: 
icar: Para ile tutulan - icat: Bulma -

İhanet; Fenalık - ihmal; Alclmf etmemek -

Uk - İhtimam: tııtekll çalıtrna - İman 1 -

nanma - lnııaı: Acımak - lı.ab: Anlatmak, 
açmak • 

1 O uncu mektep: 
MPlahlr: ÖA"ttnmeler, anlaşrlmlf - Me-f -

tun: ok belenen - Mehcur; Uzaklaşmıı -

Mehtap: Ay ışıtı - Mektep: Bilgi yeri -

1 O uncu mektep: 
Me-lek: Çok g1lzel - Mt'lluf - Bağlı -

Melhuz - Olabilir - Menfaat: Çıkan -

Menfur; SvUmlyen - Menetmek: Brakma -

mak - Menıte: Yetı,tfrilen yer • 

lıtanbu muallim mektebi: 
tcar: Kiraya Vf'rtn(>, ge-llr - tcat; Ye-nf 

çıkmar yoktan yapmak - tlıanet: Alçakla -

ma - İhmal: Botama. İhtimam: 'Ozenme -

tmam; Önde, bq - lnııaf: Acıma, yargıla

mak, acırpnııra - fııaan: Kiti - hah Açık 
kdpıa. 

3 üncü mektep: 
icap: Llzım olma. - icar: Kira - icat: 

Var etmek - ihanet :Dntmanlık - ihmal : 

Unutma -bıtlmam: İyi bakma - lhman : 

İnanmak - insan: AkıllJ hayvan, iyi adam. 

izah: Anlatmak - İnsaf: Acımak • 

Bakırköy 3 üncü mektep: 
icap: Gerek - le.ar: Kira - tl'lat; Yok • 

tan yapma - ihanet: Alçaklama, af&tılama. 

İhtimam: iyi bakma.k - tman: inanmak -

İnaaf: Yargmlamak - insan: iyi adam -

hmal: .Botlaınak, bo,&Jndmak - izah: Açık 
anlatma. 

Bakırköy 1 inci mektep: 
İcar: Kira - İcat: Bulma - tlıanet; Kö

ttllllk - lbmal: Alclrnı etmemezlik - thtl • 

mam - özenmek - iman: tnanma - ln· 
ııan: Kl!Jl - İzale: Bozmak - İnsaf: Yargı
lamak. 

7 inci mektep: 
İcap; Gerek - İcar: Kira - tcat: Uydur

ma, yoktan bulınak - bıanet: Kötlllllk -

tıunal; Savııaklaına, aama - lhtimam; 1l'11 -

ttıne dlltme - İmam: Uyulan kimse - ln • 

laf - Acıma - ln11a11: Kişi - izah: Ae -
mak. 

46 ıncı mektep: 
tcap; Kılmak, olmak - icar: Kira - 1 -

cat: yaratmak - İhanet: Fe-nalık yapmak, 

bunal: llatarmamak - İhtimam - Cır.erine 

dtltmek - imam: Kılavuz - insaf: Doğm 

)'Ola plmek - İn•n; Adem olta - hlılı ı 
.\çık ve uzun ltiyleıne • 

Yunan intihabı neticesi 
····························································-····-·· 

Selinikteki çetin müca
delede Venizelos galip! 

.. !'aıtaralı Birine~ S~u•tar;a. \ sun Selanikte bulunmaları iki ıi-
Hükumet, her hangı bır hadıse yasi recül arasında vuku bulacak 

vukuu korkusiyle, bütün Atina siyasi doelioya delil addeylemek • 
garnizonunu seferber hale koymuı tedir. · 
tur . 

Baıvekil, Selanikte bulunan 
harbiye nazırına vekalet ettiği ci
hetle, gece ve gündüz harbiye ne -
zaretinde bulunmaktadır. Vaziyet 
çok karıtıktır. 

ATINA, 3 (Hususi) - Hüku -
met Atinada fevkalade tedbirler 
almıttır. Bu tedbirle, muhaliflerin 
tezahüratta bulunmalarını men' e 
matuftur. 

Bütün içtimalar menedilmittir. 
Atinadaki kıtaat seferber halde
dir.. Bütün zabitler kıılalarında 
bulunuyor. 

Bahriye nazırı, donanmayı zi
yaret etmit zabitana bazı tavsiye -
lerde bulunmuftur. Donanma za -
bitleri, donanmanın meıru hüku -
metin emirlerine münkat ve muti 
olduklan cevabını vermittir . 

ATINA, 3 (Hususi) - Siyasi 
vaziyet pek karanlık ve karıtık ol· 
makta devam ediyor. Selinikten 
gelen haberlere göre harbiye naz
rı ceneral Kondilis, nafia nazırı i
le uzun müddet görüıtükten ıonra 
batvekille telefonla görütmiiJ ve 
vaziyet hakkında mütaleasını ıor
muıtur. Burada musırren deveran 
eden bir rivayete göre, harbiye na
zırı ceneral Kondilis, Metakıas ile 
müıtereken diktatörlük ilin ede -
cekler ve bir iftirak hareketi niye
tinde bulunan Venizelistlerden 
daha evvel vaziyete hakim ola • 
caklardır. 

Ceneral Kondilisle M. Venizelo-

Atina, 3 (A.A.) - Selanikte 
yapılan tamamlayıcı intihabatm 
resmi neticeleri muhaliflerin mu 

vaffakiyet kazandıklarını ıö 
mektedir. Bu muvaffak.iyet 
komünistlerin verdikleri reyler _. 
yeıinde elde edilmittir. 

Hükumet listesi 46602, muhale
fete ait liste 47077, komün" 
111 O rey kazanmıtlardır. 

martın betinde yapılan intihaba& 
ta komünistler 7441 rey kazaıDllqııi 
lardır. 

Eğer komünistler dünkü inti 
habatta muhaliflerin namzetl 
lehine değil de kendi namzetl 
rey vermit olsalardı hülriimet l~ 
tesi ekseriyet kazanacaktı. 

ltf aiye işleri 
itfaiye müteha1111ı Vaynma 

lstanbuldaki tetkikatına de• 
P-tmektedir. Mütehassıs ıehrin 
kenar taraflarını gezerek su de 
ıebekelerini tetkik etmektedir. 

Mütehaıııa çıkmaz sokak 
pek dar sokakların tadil edilm 
her yangına bütün gurup efrad 
götürülmemesi kanaatinded~ 
Her yangına muayyen miktar 

efrat götürüldüğü takdirde di 
efrat ihtiyat kalacağı gibi yo 
mıyacak ve ikinci bir ya 
bunlardan istifade edilece 
-tam •ıı•ııprıa:ı znuaq ıırmnıa• 
gul olduğundan kati bir fikh 
mütalea aöylememektedir . 
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ki • B f 'd ı ma, ra om ve ıçtımaı asta ı ar-
e tepler a ra a lstanbul talebe yurdu-Maske fabri-

•• 

____ "_z_ı - aşa Halkevinin köy kası için tetk~kat yapılıyor 
seyahatleri ANKARA, 3 (A .. ) - Sıhhat 1 bulan kazalardan programnnıı 

1Şlr • ve İçtimai Muavenet Vekili Dok - veçhile, diğer lüzumlu olan yerle· 
tor Refik Bey, memleketin sıhhi re nakledilmiştir. 

Odem!şte yeni yapllan ilk mektep binalarından bazıları 
Ödemiş, (Hususi) - Cümhuri- le elli dört mektep yeniden yapıl

yet idaresinin kudretli elleri Öde- mıştır. 
mişte de şakaveti kökünden kazı - Ödemişin tam mektep kadrosu 
yarak memlekette bir refah devri seksen yedi olduğuna göre çok kı
açmıştır. Halk çok feyizli ovaların sa bir zamanda ihtiyacın üçte iki
dan, bağlarından azami istifadeyi sine cevap verilmiş olması sevini
yapma..l.;tadır. Bir taraftan maddi lecek bir şeydir. 
refahını temin ederken Cümhuri - Mevcut elli dört mektepten on 
yet rejiminin yüksek umdelerin - altısı merkez ve merkeze merbut 
den biri olan Maarife de olanca köylerde, 12 si Birgi nahiyesi ve 
gayretile çalışmkatadır. Birgiye merbut köylerde, 10 nu Ki 

İzmir vilayetinde en çok eser bı ras nahiyesi ve Kırasa merbut 
rakan valilerden biri belki birinci- I~öyler ve sekizi Beydağı nahiye
si şüpheı;iz i"'izı:n Paşadır. Paşa si Beydağına merbut köylerde ve 
vilayet işlerini o!urduğu yerden zi 8 i Adagide ve Adagideye merbut 
yade, ~ahdlinde tetkik eder. Bu- köylerdedir. 
nun i;indir ki hakiki ihtiyaçları Bu sene ilk mekteplere devam 
görürken hnlka da gösterir. Halk eden talebe yekunu 4078 dir. Bu
bir kere nl Laclar oldu mu artık nun 1329 u mrekezde, 603 ü mer -
paşaya düşen vazife ön~ düşmek- keze merbut köylerde, 607 si Birgi 
ten ve rehberlik yapmaktan ibaret nahiyesi ve merbutu köylerde, 512 
knlır. Biiyük bir yol mu açılacak? si Kiras nahiyesi ve merbutu köy
Paşa o yolun güzergahı olan köy-. lerde, 464 ü Beydağı nahiyesi ve 
leri bizzat dolaşır, köy.lülere vazi- merbutu köylerde ve 563 ü Adagi 
ye~i bilfiil gösterir, yüksek seciyeli de nahiyesi ve merbutu köylerde
Türk köylüsü vaziyeti kavradık - dir. 
tan sonra işe koyulur. Davullarla, Bu sene yapılan imtihanlarda 
zurnalarla işe başlanır. Paşa hare- talebe çok sıkı bir seçmiye tabi tu
keti bir kere tanzim etti mi ondan tulmuştur. Bunun için bir çok tale
sonra kendine kalan vazife kaz - be sınıflarını geçememişlerdir. 
ma kuvveti yetmeiyen yerlere za- Mesela: 315 talebesi olan İstiklal 
manında dinamit göndermek, fen mektebinde 128 talebe sınıfların -
ne taalluk eden hususlarda fen a - da ipka bırakılmıştır ki mevcudu· 
damlarını vaktinde yeti~tirmektir. nun üçte birinden fazladır. 
Bunlara biraz da nakdi muavenet Bu mekteplerden başka merkez 
inzimam edince bir de bakanınız de geçen sene açılan iki nur ocağı 
kı~a bir zamanda kocaman bir yol daha vardır ki bunlar başlı başına 
açılmıştır. O zaman pa~a çok sev - bir mektuba mevzu olabilir. Bu 
divi köylünün arasında Cümhuri - defa yalnız isimlerini haber ver -
yetin mübarek eserlerinden biri • mekle iktifa edeceğim. Bunlar or
nin daha küşat resmini yapmak ta ve Ana mektepleridir. 
için davullarla, zurnalarla işin ya- H.Ekrem 
pıldığı yere gider. Bir idam mahkumu asıldı 

Bu suretle başlanan Alaşehir - Sivasta paralarına tamaan ha -
Ödemiş, Salihli - Ödemiş, Kasa- ha oğul iki köylüyü işkence ile öl
ba - Ödemiş, Ödemiş - Tire -

1 
clüren Emin oğlu İsmail hakkında

Aydrn, yolları çok yakında bitmiş ki ölüm cezası icra ediJmiş, mer -
ve büyük Menderes ile küçük Men' kum belediye önünde asılmıştır. 
deres havzaları birleşmiş olacak -
tır ki ehemmiyeti pek büyüktür. Giresunda yakalanan azılı 

Paşanın en ehemmiyet verdiği Giresunda Mehmet isminde bir 
işlerden biri de kırmızı damlar - azılı yalanmıştır. Tirebolunun 
dır. Belki İzmirli olmıyanlar kır - Çamköyü ahalisinden olan Meh
mızı damların manasını birden met yıllardanberi Giresunda, Ter· 
kavrıyamazlar. Hemen haber ve - mede, Tireboluda, Balıkesirde, 
relim ki bunlaı- köy mektepleridir. lstanbulda, lzmirde, Düzçede bir 

Mektepçilik hakkında tutulan çok cürümlerin faili olmakla zan -
yol o kadar mükemmel ve sağlam- naltındadır . 
dır ki yakın bir atide bu nur ocak- Bu cürümler arasında yol kes -
!arından mahrum tek bir köy kal- mek, adam soymak, ada.m yarala
mıyacağı muhakkaktır. mak, adElm öldürmek suçları ela 
Ödemiş köylerinde bilhassa bir vardır. 

kaç ay evvel terfi ederek Tokat va Mehmet adliyeye verilmiş, tev
Ji vekaletine tayin edilen kayma - kifhaneye konulmuştur. Yakında 
l nm Recai Beyin yüksek himmeti- ı muhakeme edilecektir. 

Bafra, (Hususi) - Halkevimiz 
Cuma tatilinden istifade ederek 
köy seyahatleri tertibine başladı. 

tik seyahat kalabalık bir kafile 
halinde yaya olarak yapıldı. Cüm
huriyet Halk Fırkası ve Halkevi i
dare heyetleriyle şube komiteleri 
azaları kafile arasında idi. 

Bir kaç gün evvel ilan edildiği 
için sabırsızlıkla beklenen bu se -
yahate iştirak etmek üzere sabah 
erken Halkevine toplanan kafile 
şarkı söyliyerek evden hareket et
mişler ve kasabaya yedi kilometre 
uzaklıkta bulunan (Kümpet) mev 
kiine gitmişlerdir. Orada bulunan 
harap bir hamam ile bir türbe tet
kik edilmiş, bunların tarihi bir 
kıymeti olmadığı öğrenilmiştir. Te 
miz hava içinde bir kaç saat eğle
nen kafile akşama yakın Mardar 
köyüne inerek köylüleri toplamış 

ve onlarla faydalı mevzular etra -
fında, hasbihaller yapmıştır. Köy
lülere Halkevinin ve bu seyahat -
lerin gayesi, bu evde kendilerinin 
bir ocağı bulunduğu, burada ken -
dilerine ne gibi yardımlar yapıla -
cağı sade bir lisanla anlatılmış, 
köylüler bundan çok memnun ol -
muşlardır. Hasbihalden sonra Hal 
kevi sporcuları köyün meydanın -
da futbol oynamışlardır. Oyunu a
laka ile seyreden köy delikanlıla -
rına spor bakında telkin yapılmış, 
esasen pehlivan!ıklariyle maruf o
lan köyün gençleri bu bahisten 
çok istifade etm~lerdir. 

Kafile akıam üzeri köylülerin 
teşyileri arasında şarkı söyliyerek 
köyden ayrılmı,, doğruca kasaba· 
ya, Halkevine avdet etmiştir. 

Köylerimizi, köylü vatandaşla • 
rımızı tanımak, onları irşat etmek, 
tarihi tetkikat yapmak (kazamı -
zın bazı köylerinde eski eserlere 
tesadüf edilir), spor faaliyetini art 
tırmak gayelerine matuf bu hare -
ket memlekette ve bilhassa köylü
ler üzerinde çok güzel tesirler u -
yandırmış, bu güzel karşılanma e
vi bu seyahatlerin daha şümullü 
ve daha esaslı yapılması için bir 
kat daha faaliyete sevketmiştir. 

Haber aldığımıza ~öre bu seya
hatler için ucuza mal edilebilecek 
bir çeşit üzerinde elbiseler yaptı -

rılacak ve seyahatler rnümkün ol
dukça yaya yapılacaktır. Şimdilik 
civar köylerden başlıyan bu seya
hatler uzak köylere kadar teşmil 

edilecektir. 

Halkevi gittiği köye bir arma -
ğan olarak sevgili bayrağımızı gö
türecek ve onu merasimle köyün 
meydanına çekecek, bu suretle 
köylülere her Cuma günü bütün 
köy halkı müvacehe&inde bayrak 
merasimi yapılmasını ternin ede -
cektir. 

Bir delinin yaptıkları 
Adapazarında Mecidiye ma -

hallesinde oturan 30 yaşında çer -
kes Liitfi delirmiş elince bir 
bıçak olduğu halde mahalledeki 
bütün evlere tecavüz etmiye ve ço· 
cuklara vurmıya başlamıştır. Deli 
iki kadını yaraladıktan ve bir ço
cuğun da korkudan ölmesine se -
bep olduktan sonra müşkülatla ya 
kalanmış, tedavi edilmek üzere ls
tanbula gönderilmiştir. 

vaziyeti, mücadele faaliyetleri va Bu sene en ziyade Ankara nü· 
yeni ~1apılacak işlere dair süalleri- mune hastanesinin büyük pavyo
mize cevaben Ana<lolu Ajansına nunu Cümhu'riyet Bayramına ye· 
şu beyanatta bulunmuşlardır: tiştirmek ve merkez hıfzıssıha mü· 

"- Memleketin umumi sıhhi essesesinin aşı ve serom kısımları 
vaziyeti iyidir. Bütün dünya mem· ile hıfzıssıha mektebini açmak 
leketlerinde olduğu gibi belki ara- için lazım gelen tertibatla mefgul 
da sırada, münferit sari vukuat o
hı.bilir. Fakat, bu hiç bir zaman 
umumi olarak verdiuimiz hükmü 
ihlal edecek mahiyette değildir. 
Bu münferit vnkayi karşısında da-

hi her vakit yaptığr.mız gibi lazım 
gelen tedbirleri almakta ve ica -
hında aşı ve diğer fenni mania -
larla, hastalıkların çoğaimasmı gö. 
ğüslemekteyiz. 

"Sıtma, trahom ve içtimai has
talıklarla mücadelede bu sene büt
çemiz bir sene evvelkine nazaran 
mahsfü; derecede büyümüştür. Ce
nup sahillerimizde sıtma mücade· 
lesini he.men zincirleme bir halde 
Anto.lyadan M.craine yakla~tırdık 
ve birtaraftan da Ege deni~i aa • 

hillerine doğru büyütmeğe başla • 
dık. İçtimai hastalıklarla miica -
dele, tarama ve l~davileri hitam 

Bir manda 
neler yaptı ? 

Konyanın Sille nahiyesinin De -
ğirmen köyünden Mahmut oğlu 
M.ustafanın mandaıı1 aznu!, s:oban 

Mehmet oğlu Mustafayı öldürmüş, 

kendi sahibini de beyninden ve 

göğsünden ağır surette yaralamış
tır. Manda müşl<ülatla itlaf edil
miştir. 

Alevler arasında can 

veren köylü 
Tarsusun Karnyayla köyünde 

küçük Mustafonın evinde yangın 

çıkmış, birdenbire evi sarmıştır • 

Y angıru gören köylüler koşuşarak 

söndürmiye çalışmışlar ise de su 

bulunmadığı için yangın büyümüş· 
tür. 

Bu sırada içeride bir çuval un 
kaldığı söylenmiş, torun Mustafa 

ir.minde bir köylü unu çıkarmak i

çin içeri girmiştir. Mustafa içeri -

den un çuvalını sırtlamış ise de bo

ğucu sıcak dumanlar arasında dı -

şarı çıkamamış, içeride un ile be
raber yanarak kül olmuştur. 

Kız kaçırma yüzünden 
ölüm 

Sındırgıda Dimyanlar köyünde 
Hasan Hüseyin oğlu Emin ve Ta -
hir oğlu Halil birleşmişler, ayni 
köyden Zeynep adlı bir kızı dağa 
kaçırmak istemişlerdir. 

Vak'a kızın kardeşleri Bekir oğ
lu Mustafa ile Mehmet ve Halil ta

rafından haber alınmış, her üçü de 
yetişmişler, kız kardeşlerini bu üç 

adamın elinden kurtarmak için mü 
cadeleye başlamışlardır. 

Mücadele esnasnıda Tahir oğlu 
Halil ölmüş, diğer iki kişi kaç • 
mıştır. Kardeşleri Zeynebi alarak 
köye dönmüşlerdir. Vak'anm tah
kikatına adliye vazi'ıyet ehniştir. 

oluyoruz. tıp talebe yurduna ge· 
ne 130 lise mezunu almak istiyo· 
ruz. Bu suretle İstanbul tıp fakül· 
tesindeki talebe yurdu mevcudu 
500 ü aşmış clacaktır. 

"Vanda bir doğum evi açıyo • 
ruz. Binasını tedarik ettik. Eşya· 
sı yo!a çıkmıştır. Talebeyurdun • 
dan bu sene çıkan genç doktorla· 
rnnızı memleketin muhtelif kı· 

sımlarına tevzi ettik. Harekette 
başladılar.,, 

Vekil Bey, Hilaliahmer cemi • 
yeti reisi sıfatiyle maske fabrikası 
tesisi hakkında da şunları söyle -
mi!:;tir. .. 

"- Maske fabrikası için tetki • 
kat yapıyoruz. Yerini tayin ettik· 
ten sonra memleketin ihtiyacına 

mutabık şekilde tesisat vücuda ge· 
tinnek için mesaiye başlıyacağız.,, 

Hıristiyanlar 
cemiyeti 

Beyoğlu şubesi Halkevine 
g~'ii1oı 

Genç Hıristiyanlar Cemiyetinin 
memleketimizdeki faaliyetine ni
hayet vermek üzere olduğunu 

memnuniyetle haber aldık. Bu ec· 
nebi cemiyetin lıtanbulda biri 
Beyoğlunda, ötekisi Sultanah • 
mette olmak üzere iki ıubesi var· 
dır. Doların düşmesi, Aınerikada 

para darlığının artması, ıon za -
manlarda bu cemiyetin de masra· 
f ını kısması lüzumunu ortaya koy
muş, bunun üzerine cemiyet, Bey• 
oğlu şubesini kapatmağa karar 
vermiştir. 

Memnuniyetimizi arttıran ikin· 
ci nokta da, Beyoğlunda Ameri • 
kan konsoloshanesi yanındaki 
genç Hıristiyanlar cemiyeti bina -
sının bütün tesisatiyle beraber İs
tanbul Halkevine devredilmekte 
olmasıdır. Burada Genç Hıriıti -
yanlar Cemiyetinin büyük bir ka• 
palı spor salonu, kütüphanesi, üst 
katında da pansiyonları vardır. 

İstanbul Halkevi burada Bey• 
oğlu şubesini açacaktır. Binanın 

mülkiyeti şimdilik Amerikalılara 
ait kalacak, bütün tesisat ve ida· 
re Halkevi emrine verilecektir. 

Mütearrızın tarifi 

Avrupada Türkiyenin de 
dahil olduğu anlaşma 
Paris, 3 (A.A) - Havas Ajan .. 

sı, Sovyet Rusya ile, Baltık devlet 

leri, Polonya, Küçük itilaf devlet· 
leri ve Türkiye arasında mutaarrı· 

zın tarifi hakkında yapılan bir an 
laşma üzerine yarı resmi bir tebliğ 
yapmaktadır. 

Tebliğe c~re, bu anlaşma, Fran· 
sız noktai nazarından, farki Av· 
rupada sulhun temellendirilmesi 
için esastır. 

• 
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Eski Stüdyoda •................................... 

Hadise! 
Bi,. aslan, tahtadan 

pa,.maklığı devirince .. 
Stüdyolara bilhassa son zaman

l•rda mazbut şekiller verildiğini 
llıun uzadıya izaha hacet yok. Şim 
diki vuiyete nisbetle eski vaziye -
tin nasıl oduğu da az, çok tahmin 
tdilebilir. bir şeydir. 

Burada, sadece dün ve bugün 
~asında bir mukayese yapabilmek 
imkanını vennekle beraber, m erak 
ta. verici bir hadiseyi anlatıyoruz • 

1913 senesindeydi. "Pate,, film 
tirketinin Tempelhofdaki atelye
•inde "Literaryad,, da .. Bu came -
kanlı bina, o zamanın film çevir
'-ıeğe müsait en büyük stüdyosu -
dur. 

Burada, dört rejisör ayni za -
manda film çevirmek işini idare 
~debilirdi. Rejisörlerin faaliyet 
•a.hasr, tebeşirle çizgiler çizilerek 
'biribirlerininkinden ayrılırdı. Bu 
Sizgilerin geçilmesi, rejisörler ara
•ında şiddetli münakaşalara se -
bep olur, topu topu sekiz büyük 
l&ınbanrn paylaşılması da, ayrıca 
kavga sebebi teşkil ederdi. 

Burada film çevirmek, elbette 
Çok güçtü. En ziyade güçlük 
\tahşi hayvanların rol aldığı 
filnıler çevrilirken görülürdü • 

Çünkü, artistleri bu hayvanla -

hücumuna uğramıyacak, tehli
~eaiz bir vaziyette çalıştırmak im
lcinı bulunamazdı. Binanın vazi -
l'eti buna müsait değildi. 

:JCaduı- Pe &ld 1jddıdatın Uqquntaqu 
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Yıldızları filmde birleştiren 
reiisördür. Ayıran da o ! 

Eş değiştirme zamanını tayin eden rejisör, bu işi ne düşünce 
ile, neye istinatla yapar? Liyan Haydle Magda Şnayderin 

eşleri son zamanlarda değf.ştirildi _ .• 
.., ]eriyle evlenmeseler bile, onların 1 

biribirlerine uygunluk gösterdik
leri kanaatini edinerek kendilerini 
filmde birleştiren rejisörün bu seç
me işini yapmasını, Avrupada 
"yıldızları evlendirdi!,, tabiriyle 

Pavl Vestermayer 

Birlikte film çeviren kadın ve 
erkek yıldızların biribirine uygun
luk göstermesi, filmin muvaff aı
kıyeti için, en esaslı şart olarak 
gözetilir. 

Vaziyet, filmde baş rolleri 
temsil eden artistler için böyle ol
duğu gibi, ikinci derecedeki rol
leri oynıyıın artistler için de böy
tedir. f nkat, daha ziyade baş 
rolleri oymyanlar için ..•• 

Ka.dm ve erkek yıldızların biri
birlerine uygunluk gösterip gös
termediklerini tayin eden, rejisör
dür. Çevrilen fi lmin mevzuunda 
k ıdın ve erkek 1 ıki yıldız,_ ~iribiJ·· 

anlatırlar. 

Bazan, bu "film evlenmeleri,, 
sahiden evlenmelere de vesile o -
lur. Sevişmek rolünü oynıyan iki 
yıldız, sahiden sevişirler ve sahi • 
den evlenirler. Fakat, bir veya 
daha fazla film çevirdikten sonra 
bu "film evlenmeleri,, nin "film 
ayrılıkları,, şeklinde neticelendiği, 
daha çok görülmüştür. 

Şahsi iğbirarlara yahut para ih
tilafları ve başka sebepler de, bir
likte film çeviren yıldızların artık 
birlikte oynamamaları hususunda 
tesih icra etmekle beraber bu saha , 
da onları biribirinden ayırmakta, 
birleştiren rejisörün kanaatinin 
değişmesi de müessir olur. Mese -
la birleştirdiği iki yıldız, birlikte 
bir veya birkaç film çevirdikten 
sonra , yapılan tenkitler, seyre
denlerin aldığı cephe, iki yıldız
dan birisinin aleyhinde ifade bu
ldu mu, rejisör, hemen bu evlen
me bağını çözüverir. Ve dola
yıaiyle, reJısor, hem evlenme 
memuru, hem boşanma hakimi 
işini görür! 

Llyaıra Hayd 

Şimdi ispanyada "Valensiya 
yıldızı,, filmini çeviren Liyan 
Haydin yeni eşi, Pavl Veaterma
yerdir. Ona bu eşi bulan, rejisör 
Alfret Zayslerdir. 

Liyan Hayd, "Sevil yıldızı,, fil
mini çevirirken eş değiştiği gibi, 
Magda Şnayder de eş değiştirmiş
tir. Yeni eşi, Volf Albah Retti -
dir. İkisi birlikte "hakim olan 
aşk,, isimli filmi çeviriyorla r. 

Liyan Haydin yeni eşiyle, baş
ka birkaç film de çevirmesine şim
diden karar verilmiştir. Magda 
Şnayder de yeni eşiyle beraber, 
başka. ılört film da.h<\. çevirecektir. .. 

\ 
Yıldızın Giydiği . .................................. . 
Elbise! 

Bir f ilrnin 
bitince ne 

çevrilmesi 
yapılır ? 

Film yıldızlarının elbiseleri, -
tabii yüzde doksan sekiz kadın 

yıldızlarınki - bir çok kişiy i ala
kadar ediyor.Bu alakayı ispat için, 
bu hususta gerek kendilerinin, ge-
rek mensup oldukları film şirket -
!erinin devamlı ola rak deste deste 
mektuplar aldıklarını, bu elbise -
lerin kaça mal olduğu, hangi ter -
zinin diktiği, falan filmde giyilen 
elbisenin b içimini yıldızın mı, yok 
sa başkasının mı tayn etti ğ i , bir el
biseyi kaç .defa giydiği, sonradan 
elbiselerin ne yapıldığı tarzında ve 

. daha türlü türlü sorgularla karşı • 
laştıklarmı kaydetmek yeter. 

Tanınmış film yıldızları, bir 
filmde giydikleri elbiseyi, başkn 

bir filmde giymezler. 

Bununla beraber, bu elbiseler, 
f bozulup biçimleri değiştirilerek, 
başka filmlerde ikinci derecedeki
lere değilse bile, üçüncü, dördün• 
cü, beşinci derecede rol alan artist
lere giydirilir. Daha sonra da, bull4 
lar kesilip biçilerek, lazım gelen i
laveler yapılarak, yastık ve örtü 
haline getirilir. Tabii bunlar, ku • 
maşları pahalı, lüks elbiselerdir. 

Tanınmış yıldızların fi lm çevi -

rirken giydikleri elbiselerin bir 

çok isteklisi vardır. Bunlar, mese

la bir Greta Garbo, yahut Marlen 

Ditrihin elbisesini ele geçirmek 

için, her fedakiirlığı gösterirler Ba

zıları arzularını yerine getirmek 

imkanını bulurlar. Elbiseyi bozul
madan ele geçirmek mümkün ol -

Mesela, aslanın rolü olan bir 
filın çevrilecek. Aslan, koruyucu 
tertibatı eksik olan bu bina içeri -
•inde bir kaza çıkarmıyacak vazi
)ette nasıl muhafaza edilecek ?. 
liusuıile, aslan, filmde yaradılışı
lla. tam manasiyle uygun, müthiş 
bir rol oynıyacak .. Bir insan par
Sa.lıyacak ! . 

iki yıldızın ayni filmde oynar
ken iyi tesir bırakmaları, mutla
ka bunlardan birisinin, yahut iki
sinin de kabiliyet ve kıymet husu
sunda derece initi gösterdiklerine ı 
delalet etmez. Rejisör, böyle va - ' 
ziyetler için sadece "artık uygun
luk gösteremiyorlar. Uygunluk -
Iarını kaybettiler!,, der. O kadar ..• 

i:3iiiiiiiiiiii;i;Bi;iiii;Pl3;3}1- masa biie; bir köşe yastığı, yahut 
piyano örtüsü halinde ele geçire • 

Gerçi, bu sahnenin insanı par -
Ça.lanmadan parçalanmış gibi gös
tererek filme alınması için, gad -
dar hayvan afyonla sersemletil -
tbiıtir. Üstelik yanında eli kırbaçlı 
terbiyecisi de bulunuyor , am -

~a. İşin gene nazik, kuşkullandırıcı 
hır ciheti var. O da, aslanın içinde 
ldundurulduğu kafesin tahta par 

ın.aklıklı, biribirine bitiştirilmiş , 
dernıe çatma bir parmaklık olma-

'•' .. . 
Magcİa Şnayder 

Şimdiye kadar bu suretle bir -
likte oynıyanlar arasında Elizabet 
Bergner - Rudolf F onter, Kete 
Nagi - Villi F riç, Liyan Hayd -
Villi F orst, Magda Şnayder -

' Georg Aleksander vardır. 
Bunlardan Liyan Hayd, Villi 

Forattan başka Georg Aleksander, 
Frist Şültı, Frits Kamperale birlik
te de muhtelif filmler çevirmittir. Volf Albah Retti Hakikaten böyle ..• Afyonla ser

~letilmiş olan ,ayni zamanda 

1 ırbaç. tehdidi altında bulunan as
d'n., _hır taraftan da parnıaklığm 
eınırden olduğu hissine kapılarak 

\tı]u duruyor!. 
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Çevirdiği bütün filmler lstan -
bula gelen ve fevkalade alaka ile 

Fa.kat, günün birinde, vahşi hay karşılanan kudretli tenor R\şard 
~~filmi çevimıiye ara verildiği Tavberin Avusturyada lşlde bir 
lt •ırada, terbiyecisi yanından u- villası vardır. Kendisi, hemen 

~laımca, aslanın canı sılalıyor. her sene yaz mevsiminin bir kaç 
~ la. parmaklığa dokunuyor. Par- ayını burada geçirirdi. Fakat bu 
t -klrk devrilince, aslan ilerleme- yaz buna imkan bulacağı zanne-
e ha.ılıyor. dilmiyor. Çünkü, Avrupada bir 

l "11.ık teliır, korkuyla haykırış - konser turnesine çıkmıştır. 
)~ lcaçIJları tasavvur edin. Niha- Şimdi Pariste bulunan Ri•ard 
et el· k b 1 b" · · · :ı: 

"' • 1 ır aç ı ter ıyecının yetış - Tavberin sesi, her yerde olduğu 
~•Yle tehlikenin önü alınıyor! • gibi orada da derin hayranlıkla 

'-~ıaa.~ anlattığımız bu hadise, dinlenilmekte, üst üste konser 
~ 1 &tüdyolarm vaziyetini göste - vermesi, ve Pariste mümkün oldu
~ lıldiselerden bir tanesi.. An - ğu kadar uzun müddet kalması iı· 

' en ehemmiyetlisi! •• tenilmektedir. 

Konser turnesi ağustosa ka
dar sürecektir. Bu itibarla ancak 
son baharda yeni bir film çevir -
mesi muhtemeldir. 

~~ 

Konrad Vayd, evelce harp cep

hesini yakından görmüştür .. Harp 

sahası dekorunda oynanan filmler

deki muvaff akiyetinde, harbi ya -

kından görüşünün büyük tesiri ol

duğu kanaati vardır. Yeni filmi

nin bir harp filmi olmaSJ muhte -
mel görülüyor .. 

Kendisi şimdi Kapride sayfiye 
hayatı geçiriyor. Ne zaman yeni 
bir film çevireceği belli değildir. 

Güstav Fröhliş, şimdi Pariste 

film çeviriyor. Karısı Gitta A lpa r 

da Paristedir. Gitta Alpa rm ne za

man ve hangi erkek artistle bir -

likte film çevireceği hakkında 

henüz bir karar yoktur. Kocasına 

gelince, bundan sonraki filmini 

Kamilla Hornla birlikte çevirecek
tir .. 

Medi Kristiyans, Amerikada -

dır. Orada ziyafetten ziya fete, 

müsamereden müsamereye dolaş· 

makta, dinlenmek isterken yorul

maktad1r. 

b ilirler. 

Bu itibarla tanınmış film yıldız· 
!arının elbiselerini alıp satmak, 
karlı bir ticaret işidir. Bundan is -
t ifade etmek istiyen açıkgözler 

yok değildir. Hem hayli çoktur. is
t ifade yolunu buldukları da olur • 
Amma, hazan da muvaffakıyet -
sizliğe uğrarlar. Çünkü, tanınmıf 

yıl dızlar, giydikleri elbiselerin bu 
suretle alınıp satılmasını hoş gör • 

• mezler. 

Daha ziyade, elbiselerini hayır 

müesseselerine hediye etmeği ter -
cih ederler. İşte, bunları örtü, 
yastık haline getirerek satanlar da 

bu Jıayır müesseseleridir. Yıldız • 
larm temin edeceği para hayır iş -
lerine tahsis olunan bu şekilde sa· 
tışa itirazları yoktur. 

İsteklileri de, onların giydikleri 

elbiselerin bir parçasını olsun, da

ha çok bu yoldan ele geçirerek, is

teklerini yerine getirirler. 

Eskiden bilhassa Amerikan film 
şirketleri, her mevsim sonunda 
toptan elbise sntışı yaparlardı. 

Şimdi de bunu yapmağa taraftar -

dırlar. Ancak, yıldızların çoğu, 

bunn şiddetle itiraz ettiklerinden, 
vaz geçmeğe mecbur kalmışlardır. 

Şimdilik bahsi bu kadarla kese
rek, film yıldızlarının elbiselerine 
dair anb!acnk daha bir cok me • 
raklı şeyi, sonraya bırakı;oruz. 
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- Haydi efendim kürdan var .. 
Her eve lizmı oluyor!. On beıe 
almayınız, kutusu yedi buçuğa!. 

Kısa faaılarla, ıeai kalabalığın 

arasına karıtıyor, gürültüler ara -
ıında kayboluyordu. 

Hüseyin, vapura girip çr'kanla -
ra, iskelede dolatanlara, dikatle 
bakıyor, gözünden kimseyi kaçır· 
mıyor. Arada sırada da, tiz sesi
ni çıkarıyordu: 

- Haydi efendim Kürdan var! . ,,. . 
Biri omuz başından seslendi: 
- Ulan Hüseyin sen misin?. 

Hüseyin batını çevirdi, tanıdı: 
- Benim Mehmet!. 
- Arttk kürdan mı aatıyoraun? 
- Evet. 
- Ne zamandanberi?. 
Hüaeyin, bir müddet dütünceli 

durdu. Cevapta tereddüt ediyor· 
du. Sonra homurdamr gibi: 

-Fatma buradan geçiyor .. 

Mehmet iti anladı. Ses çıkar -
madı. Hüseyin devam etti: 

- Sen arkadaşsın, sana anlata
bilirim. Birgün eve geldim, oda· 
yi bot buldum. Fatma bohçasını 
toplamıf, gitmi§ti. insan ne ka • 
dar erkek olursa olsun, bazı ıey -
lerde afallıyor... Beynime kurıun 
yemiı gibi oldum. F amta ile §aka 
maka bC§ sene beraber }'n5amııtık. 
Her gün sinemaya gitmek, tık gi· 
yinmek için bu iti yaptı ... 

-- Kadın değil mi?. 
- Ona kazandığımın hepsini 

veriyordum. Fakat kazancım çok 
değildi.. BUiriin, dam aktarırnm, 
soba kurarım, musluk yaparım ... 
Amma, bir az dişini sıksaydı, ona 
daha iyi bir hayat temin edecek -
tim .. 

Yanımızdan kalabalık bir grup 
'geçti. Hüseyin seslendi: 

- Haydi efendim, kürdan var! 
Onlar geçip gidince, sözüne de

vanı etti: 

- O, sabredemedi, bekle -
medi... Amma, onu ne yapıp ya
pıp ~.ılacağım .. 

- Neye yarar?. Onu gene ya· 
nma alacak değilsin ya .. 

- Bakalım hele, onu bir bula • 
yım. Hiç değilse içimi döker, der· 
dimi söylerim.. Bana yaptığı fe -
nahğı anlatırım. . 

- Adam sende .. 

- Ne olursa olsun.. Sırf onu 
bulmak için böyle seyyar satıcılı
ia batladım. Evvela Tünelde, 
sonra tramvay durak yerlerinde, 
daha ıonra Sirkeci garında, on· 
dan sonra köprü hatlarında dur -
dum.. Şimdi ııra Kadıköy iskele
sine geldi. Elbette bir gün bir yer· 
de ona tesadüf edeceğim. 

Mehmet bir az kafasını katıdı: 
- Gel, dedi, şurada bir yerde 

oturup birer kadeh içelim. 
- Hayır, buradan bir yere ay -

nlamam. 
Mehmet bir az daha dü~ündü: · 
- Hüseyin, dedi, gel burada 

durma artık. 
Hüseyin, dikatle arkadaşının 

yüzüne baktı: 

- Ne demek istiyorsun?. 
- Fatma bura.dan geliyor .. 
-Ya! •. 

- Evet, hem de yalnız geçmiyor. 
sana ıölemiyecektim .Amma, na -
ıd ola göreceksin, bunun için aöy· 
ledim .. insan bot bulunur da, elin
den bir kaza çrkarır .. 

- Bu cihetten korkma!. 
Bir az sonra ıordu: 

- Kiminle yatıyor? 
- Cafer Bey diyorlar.. Parası 

pulu var... Ak§amlan beraber dö
nüyorlar. Fabna hayatından mem· 
nuna benziyor. ipek çorapları, 
elmasları var.. Elmasları sahte, 
sahte emma, ne olsa göz boyıyor. 

- Ben sahtesini de alamazdım, 
alamıyordum da .. 

Birden, Hüseyin elini kalbine 
götürdü. Sap sarı oldu ... iskeleye 
gelen bir kalabalık arasında Fat· 
mayı gönnüttü.. Fatma sahiden 
tıktı .. 
Yanında bir erkek vardı. 
Fatma erkeğe dedi ki: 
- Aman, bir kutu kürdan al, 

kaç gündür unutuyorsun .. 
Cafer Bey Hüıeyine yaklaıtı ... 

Hüseyin, bir tat put gibi kımılda· 
madan duruyordu. Gözünü F at -
madan ayırmıyordu. Fatma, ipek 
çorapları, ipekli zarif tüvale-ti1 
parmaklarını meydanda bırakan 
dekolte iskarpinleriyle bam baıka 
bir kadın olmuıtu. Ellerinde eldi
ven de vardı. 

Cafer Bey sabırsızlandı: 
- Bekliyorwn, bir kutu kürdan 

versene .. 

Hüseyin kutuyu uzattı, Cafer 
Bey para vermeğe hazırlanırken: 

- Hacet yok, dedi, Hanıma 
söylersin: Hüseyin verdi!. dersin •. 

Çay, kahve 
iki şirket arasında 

ihtilaf 
Çay limitet tirketiyle kahveci • 

ler şirketi arasında muhtelif mese
lelerden dolayı ihtilaflar çıkmıt -
tır. 

Çay limitet tir keti ihtilafının e

sası ıudur: lsak Mudyano, Bekir, 
Hacı Yusuf zade, izzet, Hüıeyin 
izzet, Hüseyin Avni, Ali Cevat 
zade, Hafız Nemli, Yorgi, Hü· 

ıamettin, Hamza Ali, Hayim 
Eakinazi, Fahri, Kırımi zade, 
Moror, Veli Kara zade, Haçik, 
Albayrak, firmalarının teıkil et· 

tikleri limitet §İrketi sattıkları 
çaylardan edecekleri ki.rı taksim 
edeceklerdi. Fakat bu kin tak -
sim eınasmda bazı ihtilaflar çık -
mıt ve az sermayesi olanlar çok 
sermayeli olanların karına itiraz 
etmiılerdir. 

Bundan maada çok sermayeıi 
olanlar da hariçten çay alarak 
ayrıca muamele yapmaktadırlar. 
Bu vaziyetler üzerine şirket müeı
aialeri çay limitet ıirketinin tasfi • 
yesini istemitlerdir. 

Kahve limitet tirketi müe11iıle· 
ri de ıirkete verilecek yüzde bet 
komisyonu fazla buldukları için 
itiraz etmiılerdir. 
Şirket müesaisleri toplanarak bu 

meseleyi görüıeceklerdir. 

Ocakçının yanışı 

Seyriaef ain idaresinin Bandır -
ma vapuru kömürcülerinden Etem 
oğlu Mehmet ocaktan dıtan çeki • 
len ateıleri ıu ile söndürürken hi.· 
aıl olan buharla vücudunun muh • 
telif yerleri yanmıt, hastaneye kal 
dırılmıttır. 

.. 
Na/ ıa vekilinin verdiği izahata göre 
.... -···---·-··---·-----.... ·-······----··----·--······· 

Bir turp tarlasında çadır 
altında esrarhane 

Yeni demir yolları ve 
limanlar için müzakereler 

Niınataıında bir açık hava eı • 
rarhaneai basılmııtır. Bu eararha -
ne ıimdiye kadar görülmemiı es -
rarhanelerdendir. 

Bu sene yaptırılacak kara yolları, 
köprüler ve devam olunacak inşaat 

Burası Selman tarafından kira -
lanan bir turp tarlasıdır. Burada 
Aziz isminde biri de bir çadır kur
muı ve mükemel bir eararhane 
tekline konmuıtur. 
Zabıta bu haberi alır almaz ta

rasauda baılamııtır. Fakat etrafı 
açık olan çadıra habersizce yak -
lafmak çok güç olmuıtur. Dün ça· 
dırda bir kaç kiti biriktiği anda 
arama yapılmıttrı. lçerde Fethi, 
Niyazi, Mehmet, Rasim ve Aziz 
bulunmakta idi. Azizin üzerinde 
ve çadırda bir miktar esrar bulun
muı ve musadere edilmiıtir. 

Bir sandal gezintisi 
Kınalı Adada oturan Nedim ve 

Galip isminde iki arkadat ıandal
la gezmiye çıkmıtlar, epey açıldık 
tan aonra birdenbire hava değit • 
mit ve fırtına bqlamıtbr. 

Gençlerin sandalla açıldıklarını 
bilen sahildeki arkadatları merak 
etmitler ve derhal bir motörle ara
mıya başlamıflardır. 

Motör sandalı bulmuı ve iki 
genci sahile çıkarmııtır. 

Sandalda hırsız 
Gala tada Kal af at yerinde ıan • 

dalcı Ömer, Kasımpaıa iskelesin • 
de sandalda uyurken, aynalı kah -
vede yalan Şevket ile Ahmet is • 
minde iki kiti sandala girip Öme • 
rin batı altından 15 lirasını çala • 
caklaken yakalaıımıtlardır. 

Dut ağacından düşerek 
bir adam öldü 

Ankara, 3 ( A.A.) - Nafıa Ve
kili Hilmi Bey, yeni yaptırılacak 
demiryollariyle liınanlanmızm in
şaatı ve Haydarpaşa - Sirkeci 
arasında tesis olunacak feribot işi 
etrafında bir muharririmize şu 
beyanatta bulunmuştur: 

"Filyoı - Ereğli, Antalya -
Afyon demiryollariyle Ereğli, 
Mersin limanlarının in§aah ve 
Haydarpaıa - Sirkeci arasında 
feribot tesiıi iti üzerinde muhtelif 
alman inıaatı ve sanayi gurup· 
lariyle görütmekteyiz. Henüz bir 
neticeye varılmamıt olmakla be
raber, mevzuu bahis itlerin yapıl
maıı ve bunlara ait malzemenin 
verilmesi huıusundaki müzakere • 
lerimiz normal bir ıekilde devam 
etmektedir.,, 

Ankara, 3 (A.A.) - Bu sene 
yaptırılacak kara yollariyle köp • 
rüler hakkında Nafıa Vekaleti ta • 
rafından bize verilen malumata 
göte, geçen aeneden batlanmı§ 
ve bu sene içinde de intaatma de
vam edilecek yollar ıunlardır: 

Kara yoJaJn 
Hopa - Borçka, Malatya -

Elaziz arasındaki ismet Paıa köp
rüsü yollariyle Ankara - Çubuk 
barajı iltisak yolu yakında ikmal 
edilecek yolllardan maada bu sene 

Londradan 
•11 p 'i ' ·· 

içinde Trabzon - Karaköse -
Kızıldize transit yolunun da tami• 
ratına devam edilecektir. 

Köprülere gelince: 

Suıehri - Kuyuhiaar yolunda 
Kelkit nehri üzerinde Akçaal, Bt' 
hisni, Adıyaman kazaları arasın • 
daki Göl su, Siirt - Diyal"ıbekir 
yolunda Patur, İzmir - Berga • 
ma yolunda Gediz köprülerinill 
inıaatına devam edilmekle bera· 
her Adana - KaraisaJi yolunda 
Adana vilayeti tarafından yaptırıl· 
makta olan Gügü köprüsü inıaa • 
tına da vekaletçe para yardımında 
bulunulacaktır. 

Yeniden inta edilecek köprü • 
ler de §onlardır: 

Fırat nehri üzerinde Geban ma• 
deni, Kemaliye kazasında Şirji, 
JJiç, Sultanmelek, Hopa - Borç• 
ka - Ardahan - Kara yolunda 
Borçka, Ordu - Fatsa - Ünye 
yolunda polaman köprüleri. 

Yakında inşıaatı kanakasay• 
konulacak olan bu köprülerden 
maada Ordu vilayeti tarafından 

da Ordu - Meıudiye yolunda Ça· 
talyaka, Yukarı Melet köprüle • 
riyle Ordu - Fatsa - Terme -
Samsun üzerinde Elekçi, Curide • 
ı·e, Cevizdere, Akçaoğlan beton • 
arme :köprUleri yaptırılacaktır. 

Osküdarda Burhaniye köyünde Otomobille gelen bir baba kız : "Türk ıı 
oturan 28 yatında Çorlulu Muıta • 

fa oğlu Süleyman dut toplamak hududundan beride yol yok ,, diyorlar tt .. Ş 
için ağaca çıkarken dütmüş, muh- ·~ ....... ---...--

telif yerlerinden yaralanmııtır. Londradan Hindistana giden büyük Türkiyeyi Avru"' ·· 
Tedavi için derhal tıp fakülte- .., 

sine kaldırılmıt iae de vefat et • paya baglıyan şose olacaktır 
miştir. Londra - lıtanbul otomobil 1 Bu yolun yaıplması Türkiyenİll 

§Vatman Kazım Efendinin ida- yolunun Türkiyeden ıeçen kıımı· menfaatine olacaktır. Londra • 
resindeki 221 numaralı tramvaya l k .. · b .. .. • . • 1 nın yapı ması ararı uzerıne ey - dan Hindiıtana kadar giden baJ . 
tofor Huıeyın Efendının 244 nu· 1 ·ı l t • b' l"'" bu l hak 
maralı otomobili Kunıçe,mede. ne mı e urızm ır ıgı yo - yol Türkiyeyi Avrupaya bağlıya!' 

h 'k' . d h•••ra gr" a kında tetkikler yaptırmağa karar ıoıe olacaktır. Yol yapıldığı tak• 
çarpmıı er ı ısı e ....- u - . . . . 

vermıf, bu ııe azasından ve ıngı • dirde Türkiye çok mühim bir traır 
mıttır. B d 

§ Şoför Sıtkının idareıindeki liz spor muharrirlerinden M. ro • sit merkezi olabilir. 
3773 numaralı otomobil Kabataı· ley'i memur etmiıtir. 
ta Yu•uf oğlu Mustafaya çarpmıf, M. Brodley kıziyle birlikte ha
bqından ağır ıurette yaralanma- ziranın yirmisinde, otomobille 

11na sebebiyet vermit toför yaka - Londradan hareket etmit, dün ls
lanmıf yaralı hastaneye yatırıl • tanbula ıelmiıtir. 
mııtır. 

§ Mahmutpafada Küçük yıldız 
hanında Halit ile arzuhalci Hik
met kavga etmitler, Hikmet çakı 
ile Halidi yaralamıttır. 

§ Evelki gün saat ikide E 
minönünde ıoför Suat, gene 
Eminönünde benzinci Hüaeyi • 
ni bıçakla sol bacağmın üze -
rinden yaralamııtır. Şoför yaka
lanmıt, yaralı Cerrahpafa haıta· 
neaine kaldırdmııtır. 
§ lıtiklil cadesinde Hayden paaa· 
jı önünde duran ve Niıantaıında 
İngiliz mektebi müdürüne ait olan 
hususi pli.kah otomobilin radya • 
tör ve benzin kapajını çalmak iı
tiyen toför muavinlerinden Ali ya 
kalanmııtır. 

§ Bahçekapıda Taıhanda 12 nu
marada oturan Fatma Hanım mq 
gul olduğu bir sırada 14 yatındaki 
oğlu Hıfzı pencereden düterek a -

Dün kendiıiyle görüttüğümüz 
M. Brodley bu seyahati hakkında 
diyor ki: 

"- Londra - İstanbul otomo
bil yolu 3500 kilometredir. Bu 
beynelmilel yolun F ranıa, Belçi-

ka ve Almanyadan geçen kısımla
n iyidir. Avusturya yolu fena de
ğil, yeniden yollar da yapılmak
tadır. Macaristanda ise dünyanın 
en ıüzel yolu yapılıyor. 

Yolun Yugoslavyadan geçen 
kısmı iyi değildir. Fakat düzel· 
tilmeıine çalıııyorlar. Bulgaris -

tanda da yolun yapılmasına baıla

nılmııtır. Türkiyeye gelince; yol 

namına hiç bir ıey yok. Hudut • 

tan buraya kadar olan 240 kilo -
metre mesafeyi ancak 18 saatte 

ve bin mütkülatla alabildik. Hal

buki bu kadar mesafe 3-4 saatte 
kated ilebilird i. 

yağından ve batından aiır surette __ " ___ u..,ı••n••..,.'"'"-""'_,,,,., 
yaralanmııtır. Yaralı hastaneye avini Vasil on kurut alacak aebe
kaldrrılmıttır. biyle batından bıçakla yaralamıı-

§ Y eniköyde, toför ihsanı, mu- tır. 

Perıembeye kadar burada ka • 

lacağız. Vazife için yaptığım ıe " 

yahat lstanbulda bitmiıtir. Dö -
nüıte Romanya yoliyle gideceği• 
bazı Teıimler yapacaktır. 

Londraya döndüğüm zamaJI 

turizm birliğine tetkiklerim hak -
kında bir rapor vereceğim. 

Baş rahibe 
Üstünde binlerce kaçak 

dövizle yakalandı 
Dün limanımızdan kalkan it•}' 

yan bandıralı Kiril vapurund1 

kaçak döviz haber alınmıt ve talı' 
kikat yapılmıttır. 

Neticede ltalyaya giden ltal~ 
hastanesi bat rahibeıinin 271"' 

Türk liraıı muadili olan 10 bin I! 
retlik çek, 1500 liret ve bir TiiP' 

altını ile bir fransız altını alındlıt 
ı./' ve rahibe hakkında kanuni ta~• 

bat yapılmııtır. 

ltalyan rahibesi döviz kaçak~ 
lığiyle itham edilmektedir. 
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Yeni Türk devletinin 
teşekkül ettiği saha Otobüsler 

Kurt, Kuzu, Kartal 
Kavgası-.. -

"Hami,, şehri neresidir, seyyahlar 
orada ne görürler ? 

Taksim • Yeni mahalle 
servisinin hali nedir? 
Taksim - Yenimahalle otobüs

leri hakkında bir kaç gün evvel 

~ k ı gazetemizde çıkan yazıdan sonra, 
· .. nu"ıhamızda Orta Asya kikler. rasatlar yaptığımızı, o • il.. • ' halkın rahati kadar haysiyetine 

- 38 

•••-k"l tm kt lan yeni Türk leksiyonlar topladığımızı anlattım. a ""'fC u e e e o de itina edileceg~ ini ümit etmiştik. 
1' ~lef nd b h tm' · d Fırsattan istifade ederek hakkı -

1.. 1 en ' a ıe lf, yenı ev - Fakat, gene bir tesadüfümüzle an-

Müzayede beş sisteryeden baş
lıyarak on beşe, yani 120 altına 

kadar yükseldi. Ve kız bu fiatla 
bir Yunanlıya satıldı .Onu takip 
eden dört kız, aşağı yukarı ayni 
fiatla satıldılar. Altıncı kız muh -

~•--· · · · kı ed T" ki mızda neden •üphe beslediğini sor-. oqııı ıçın yam en ur e - 'S' ladık ki; bu işle ne belediye, ne de teşem bir yahudi kızıydı. O da yir--
~ tJ • • nd O · dum. Şah, müsellah Avrupalılar -n1Lm1 cıvan a, nımcu cı· otobüs sahipleri hiç alakadar ol - mi siteryeye satıldı. Bu kız, de .-

da ~...._ · h d k b T '' k dan •üphe etmekte haklı oldukları- · h d k ~;"ıncla arp e ere u ur te - 'S' mamıtlardır. Otobüs müstahdem - min müşterıyi tepen ya u i ızıy-
-.~~rini işgal etiklerini haber ver- nı, çünkü Çin dahilinde muhare - leri kendi keyiflerine göre hare - dı. Yunanlı onu alıp götürürken 

• ittik. beler vuku bulduğunu, fakat İsveç kette serbest bırakılmışlardır. birdenbire bir sayha duyuldu. Me· 
a.. .. b l hakk d b" veliahdinin hakımızda teveccüh- k f k y "'&'\iD u yer er ın a ıraz Şikayetlerin, ait oldukları dai - şaleyi apan o tara a oştu. u -

• ~ilıınat vermek iıteriz • lerde bulunduğu için bizden kork- relerce tetkik ve teftiş edilerek ka nanh müşteri yere serilmiş, yahu· 
lillni Gobi çölünün kenannda, madıklarını, sonra Pekin hükume- nuni ve nizami şekline derhal ircaı di kızı onun cesedinin üzerine 

~~ Cök dağlarının eteklerinde kü- tinin de hakrmızda iyi sözler söy- "vazife,, edinilse ne halk rahatsız çıkmıştı. Elinde kıpkızıl bir han · 
~k bir Türk tehridir. Asyanın lediğini anlattı. olur, ne de şikayetler tevali eder. çer vardı. Yahudi kızı, hançeri sa· 
.ı ll>aahındaki bu tehir, her d~ni.z- Şah Maksuttan müsaade istiye- Geçen günkü şikayetimize ila - hibinin belinden kapmış ve onun 
'il!".. k Ad ta · ı· b' ehırdır rek seneral Ldı''nı'n ziyafetine git- d"I · 1 I · b' v• l t E · k Ç· '1 .. :ı:a , a e gız ı ır ! · ve e ı mesı azım ge en yenı ır yüregme sap amış ı. sıre ya a -
ı...llıli~r buraya girdikten sonra tik. Memleketin bütün etrafı ziya- tesadüfümüzü daha anlatalım: lanmadan evvel, kolunu bir kere 
""tldilerine ayrıca bir tehir vücuda fete davet olunmutlardı. Şah Mak- Cuma sabahı, Taksimdeki oto - daha kaldırarak hançeri kendi 

Ü • htiıınişlerdir. sut ta gelmitti. l:üs hareket mevkiinde toplanan kalbi:ıe saplamış, o dk kendisine 
'ir tarafta Türkler çarşıları ile, Şah, ancak Yolbars hanın kona- yolcular sabah (6 - 10) da Yeni- sahip olan adamın üstüne düşmüş 

a"' '1ileriyle ve bir tarafta Çinliler lmda verilecek bir ziyafete gide • mahalleye gidecek ilk otobüsü bek tü. 
~,l. . ·ı k k -hl b·ılecegvinden ziyafet hanın evinde 1· 1 d Al k 1 k ·ı k k k il ~ eri ve aı eri ararga arı ıyor ar ı. tıya on a ara oto - Bütün müşterı er or ara sus-
~ Yaıarlar. verilmiıti. Şahın batka bir yere büa geldi. Fakat yolcularile bera - tular. Müzayedeci, cesetlerin kal· 

(fiami) nin etrafında bostanlar gitememesinin ıebebi, domuz ya - ber.... dırılmasmı emretmiş, sonra tekrar 
'•~ . g"'ile pi•irilmi• bir yemeği yemek • Taksimde beki' ı ı ( ) d nyo l:''llır ve burada her meyva yetitır 'S' "' ıyen er e 3619 yerine dönerek işine evam et -
4'I h (G ten endişe etmesi idi. numarayı taııyan b b t.et ur ıeyyah Sven Heden o- u oto üsün mişti .. 

aya ~çöllerinde) adlı eserinde ~u ~ Daha ııonra, belediye reisini, ce· şoförü arasında hemen münakaşa _ Efendiler! işimiz var. ye • 
den 

1 
ınden bahsederken fU .c;zlerı soy- neral (A) yı ve Posta müdürünü başladı. Şoför: dinci kızı satıyorum. 

dan ~1"~ ziyaret ettik. - Yer yok .. Tamam.. Meryem mermerden ringe iler· 
Ça· ''Hami tehrinde müslüman bir Ceneral ve aair zevat ziyaretleri. Diye haykırdı: ledi. Müşteriler, ringin etrafında 
le • ıtl ve bu kralın Çin üslubu üzere mizi iade ettiler. Şah Maksut bizi, Ellerindeki eşyaya nazaran, bir halka teşkil ettiler. Mısırlı De· 

olunmuş bir sarayı vardır. tahinlerle yapılan avı gömıeğe da- çoğu işçi adamlar oldukları anla - metrus onların arasındaydı. Sepet-
Profeıör Hıu ile 0 kralı ziyarete vet etti. şdan ve yarım saatenberi Taksim Ii ihtiyar kadınla onun maiyetinde 

' tik. Saraya girdikten sonra bizi Şahinler her sene sonbaharda meydanında işine yetişebilmek i - bulunan ve ~nun gibi bir sepet tatı 
İi)'Ük bir odaya götürdüler .. Ha • yakalanıyor, on beş günde ehlilet· çin ilk otobüsü bekliyen bu yolcu· yan bir adam da, sonra prens Do-
ıl~, uıaıalar, saf ıaf kırmızı örtü- tiriliyor, bilhassa tilki, tavşan a • lardan biri şoföre sordu: misyenin vekilharcı Saturius de o-
ij 1andalyeler ile dolu olan bu o- vında kullanılıyor, Kışın kullanı- - Bu otobüs nereden doldu?. radaydılar. 

dan daha küçük bir kabul oda· lan tahinler yazın serbest bırakıl· - Karaköyden.. Mezatçı bağırdı: 
geçtik. maktadır. - Bu, Karakö~ -Yenimahalle 

aurada bizi "Şah Maksut,, kar- Nihayet Yolbara Hanm ziya - servisi midir? 
ıll.ınıi ve bize çek iltifat etmitti· fetine gittik. - Evet .• 
Şah Maksudun ailesi 16 ncı asır- Yolbars, kaplan demektir. Mem - Demek, (6 -10) da bura· 

lttberi burada ikamet etmekte ve leketin bu pek nüfuzlu adamı şa - dan hareket edecek T aksinı-Y e -
likUınran olmaktadır. Maksudun hın sağ koludur. Kendisi Çinliler- nimahalle otobüsü değil? 
~küındarlığı, lafzı murat gibi le iyi geçiniyor. Bu adamın bilhas- - (6-10) otobüsü budur .• 
lt teydir. sa bize çok faydası dokundu ve iş- - Nasıl olur? Bu araba Kara -
Onun damadının bulunduğu !erimizi yoluna koydu. Develeri - köyden geliyor. Hem de dolu ola

enir:ı "rfan ve Kuıada ayni mahiyette mizi otlaklara gönderdi ve onlara rak .. Bizim bildiğimiz, otobüslere, 
İiılüman prensler vardır. Fakat çobanlar buldu. Taksimle Y cnimahalle arasında 
. iiılümanların Şah Maksuda ver- işletilmeleri şartile müsaade edil -
l\tl Yolbara hanın evi, Türk usulün- miştir. Karaköyden yolcu doldu -

eri verginin Çinliler tarafın · ce ah•aptandı ve iki kat fü:ere idi. h k 
llt alınan vergiden büyük olduğu Çi~li1er de ziyafet verecekleri rup Taksimde are et saatini ta • 
laıılıyor. Onun için tahın halk mamladıktan sonra gitmek için 

zaman onun evinden istif adc edi - degv 'l 
tafından pek sevilmediği söylen-

1 
.. 

... 1_ yorlar. Hanın ziyafetine gideceği- - Ona sen karıfamazsın! .. 
~leydi. ka. Ş miz caddeleri halk doldurmuftu . - Evet, ona ben karışamam, 

ah Maksudun adamları kendi - A k b ı eri ando bizi kapıda karşıla - belediye size müsaade etikten son 
''Paditah !..,, diye hitap etmek- d y . ı. olbarı hanın kendisi bizi is - ra canınızın istediği yerden yolcu 

Dö .. lrler. Kendisi, canlı, net'eli, tat b tikbal ederek kabul salonuna götür alabilirsiniz. Fakat, Taksimden ha 
eği•• İl' ada.m •. Ben doğrudan doğ • dü .. Konağın içindeki kıt bahçele - reket edecek olan (6--10) otobü • 

'kendisiyle Şark Türkçesi ko- rinde güller, sardonyalar ve ze - sü hangisidir, onu soruyorum. 
Ş uın. kumlar renklerini saçmışlardı. - işte bu otobüs!.. 
th bana evvel beevvel T urfan- S k b k b Ik _ Canım efendim, hu otobüs 

' •eyahatlar yapan Berlinli pro· 0 ağa a an a onundan 
~ Türk tehri ile Çin şehri tamamen Karaköyden dolu olarak geliyor. 

r Le Coq'u ıordu. Ve onu tanır G l' 
ı görünüyordu. - e ır a ... 
111l?. Profesör benim pek sami- _ Biz ne yapalım?. 
doıtumdur, dedı'. Mu"sbet cevap Yemek odasında herkes yerleşti. - Yedide bir otobüs daha var .. 

~dl-.. Şah memnun oldu ve pro- Bizzat Hami padişahı haşmetlu Ş h h 1 ·•Q u mu avereye iz bir şeyi ave 
~Le Co'qa selim götürmemi Şah Maksut ev sahibi vazifesini etmiyoruz. 

ederek bize profesörden bah- görüyordu. Ben de masanın tam ı~==~=-=:-==~~=="""=== 
i. ortasında oturuyordum .. Şah haz- pek tatlı idi. Şah bana~ordu: 

l.~~ sonra tah tanımadığı lsveç retleri Çin usulünce ayağa kalka - - Hemşerileminiz Norin, Berg-
tt•l' ~da ıualler sorarak: rak benim yanrma gelm-iş, su bar- man sakallı, fakat siz matruşsu-

dl \' Sizin memleketiniz İstanbul- dağımı ve filditi kafığnnı alnına nuz. Genç görünmek için mi?. Fa-
un )1• il ııe kadar uzak? Dedi. doğru kaldırmış, sonra eliyle san - kat sakal erkeğin zinetidir. Sakal 
ta ~ I>emiryolu ile dört gün meaa- dalyeme dokunmuş ve yerine geç- traş etmek gayri tabii bir şey?. 

lyıJıt 
21g9 

bin ır 
11 Tüt1' 

edlt! dedim. • rnİ§tİ. Bu hareketler bir misafire Şa·h tekrar sordu: 
......._O halde ıiz Türklere kom,u- yapılacak izzet ve ikramın münte- - Evli misinz?. 

! dedi. hası idi. - Hayır .. 
Ş-h haklı idi. Çünkü kendisi İkinci masaya ceneral Lui riya- - Ne tuhaf! Niçin evlenmedi -
,~~den Pekine ancak üç ayda gi· set ediyordu. Onun has misafiri de niz?. 

1h1or! • profesör Hsu idi. Üçüncü masaya - Vakit bulamadım! .. 

- Bakınız! Ben bir şey söyle
miyor, çünkü bunun güzelliğini ta
rif edecek kelime bulamıyorum. 

Burada, dünyanın her tarafından 
gelen kadın sattım. içlerinde bir 
çok güzeller vardı. Fakat buna 
benzeri görmedim. Bu kadar ku -
sursuz güzele nadiren tesadüf e -
dilir. Onun için, bu güzel kızın 
müzayedesine, Sezar Titüsün şere· 
fine, bin sesterye ile başlıyorum . 

lskenderiyeli tacir kabul etti ve: 
- Veriyorum, dedi. 

Domisyenin vekilharcı onun 
hareketini beğenmedi. Ve yüz 
sesterye ilave etti. Tacir iki yüz 
arttırdı. Tacir (1400) e kadar var
dı. Tam bu sırada ihtiyar kadının 
~esi duyuldu: 

- lki hin!. 
Domisyenin vekilharcı bir şey 

diyemedi. Hele tacil'in sesi hiç çık· 
mıyordu. 

Mezatçı, Meryemi alarak tedi
ye odasına götürdü. İhtiyar kadın
la ona katılan adam da onu takip 
ettiler. lçerde para sayıldı. Birinci 
sepetten 1100 çıkmış, ikinci sepet 
boşaltılmış, ondan para tekmillen
miş, yani bugünkü parayla aşağı 

yukarı 15,000 altın verilmiş, mu -
kavele imzalanmış, mezatçıya va· 
fir bahşiş verilmiş, üç dakika son· 
ra foromdan çıkılmış, Meryem, 
Nu ve lstefanos bütün süratile Ag 
l"ippa yoluna koyulmuştu. iki ka -
dın bir kelime hile söylemeden el 
ele tutuşarak gidiyorlardı . 

Onlar eve gidiyorken, dışarda 
bir takım ayak sesleri duydular, 
Nu arkasına baktı, ve uzun boylu 
adamı tanıdı. Fakat bir şey diye
medi. Üçü de içeri girdiler. Nu yü· 

Muharriri: Omer Rıza 

zünü örten örtüyü atarak Merye .. 
mi kucakladı. ikisi de hüngür hün 
gür ağlıyorlardı. 

Nihayet Meryem sordu: 
- Parayı nereden buldun Nu? 
Nu cevap vermedi. Meryemi e-

linden tutarak ışıklı bir koridor • 
dan muhteşem bir odaya götür -
türdü. Odanın bir köşesinde üze • 
rinde iki lamba bulunan bir masa 
vardı. Önünde yüzünü kolları ara
sında gizliyen bir adam oturuyor
du. Meryem onu görür görmez tit
redi. Marküs, ayak sesleri duyarak 
kafasını kaldırdı. Kendisi ne kadar 
yıpranmıştı. Meryem ilerledi. Mar
küs onu görür görmez, tedehhüt 
eder gibi oldu. 

- Rüya mı görüyorum?. 
- Hayır Marküs. Benim. 
Bir lahza sonra Meryem, Mar

küsün kolları arasında idi. Bu an
sızın telaki bir aralık Meryeme 
baygınlık geçirtti. 

Nu ile Marküs onu ayıltmıya 

çalıştılar. Meryem ayıldıktan son· 
ra onu sofranın kurulu olduğu o .. 
daya götürdüler. Ona biraz şarap 
verdiler. Ona yemek yedirdiler. 
Sonra onu yatırdılar. 

Nu, Marküse macerayı anlatı• 
yordu. Vak'a bittikten sonra Mer • 
yem son bir istirhamda bulundu: 

- Marküs, bizim bir müddet 
için ayrılmamız icap ediyor. 

- Neden?. 
- Biz burada kalırsak ne sen, 

ne biz emniyete kavuşabiliriz. 
- lzah ediniz?. 
- Prens Domisyen sana kartı 

mağlup olmayı havsalasına sığdı -
ra.mıyacak. Ve hiç şüphesiz ki, a
ratacaktır. Sonra Kalip de bura • 
da. Onu müzayede yerinde gör -
düm. Bizi takip ettiğinde şüphe 

yok. Onun için bizim muvakkat 
bir zaman çin ayrılmamız, daha 
doğru olur. 

- Haklısınız, çünkü benim de 
ne olacağım belli değil. Titüs be
nim sağ olduğumu haber alırsa, 

kimbilir hakkımda ne hüküm ve -
rir. Hele Domisyenin eline düt -
mek felakettir, fakat sizi nereye 
gönderebilirim?. 

- Onu sen düşünme! Bizim 
burada dostlarımız var. 

- Bana nerede bulunduğunu • 
zu daima bildirmek şartile buna 
muvafakat edebilirim. 

- Buna emin olunuz. 
- Sonra yardım için başka bir 

kimseye müracaat etmiyeceğinize 
söz veriyor musunuz?. 

' - Ona ne şüphe. .,., ~ 

- o halde mani yok .•• 

- 24 

Vekilharcın mükafah 
Kapitoldan bir az ötede bulu • 

nan Sezarların sarayından birin -
de başka bir hadise vukuhuluyor
du. Saray Prens Domisyennindi. 
Kendisi bütün gün kardeşi Titusun 

gördüğü tazimatı kıskanarak sinir
lenmiş, yalnız falcıların sözleri 
ona teselli vermişti. Çünkü o da 
bir gün Sezar olacaktı. 

Fakat prens dikkat etmiş ve 
Meryemin alayda kendisi tarafın
dan gönderilen kemeri takmadığı 
m görmüştü. Bu da onu ayrıca 
hiddetlendirmişti. Sonra onun iç
tiği türlü trlü şaraplar kafasını af ınO'ıt 

ta1'i' 
~daha ıonra aeya:hatinıiz hak belediye reiıi riyaset etmekteydi . - Nasıl olur, evlenmek çok mü-
d, '.lllalumat istedi, ve çölde ıe- Onun da has misafiri Larsondu . him bir iştir. Evlenmeli, çocuk ye-

~t 'd lJ geçirmemizin sebeplerini Şah hazretleri, bize ikram ol - tiştirmeli. Sana tavsiye ederim, U-

şam namazını kılmağa gitti. Şah rrtmış, onun için zafer ziyafetinde 
geri geldikten sonra ziyafet niha - fazla otura.mıyarak erkenden evi

ça1'Y ~la. tünkü kafileler, üç ayda mak üzere içkiye müsaade etti. Fa rumçide bir Rus kızı ile evlen. 
lt(ebi!ivorlardı. Bizim tet - ı kat kendisi içmedi. Müsahabemiz Güne§ grup ettiğinden tah ak -

yet buldu. Müsaade iatedik ve 
1 
ne dönmüştü. 

kalktık.,, ( D~vamı ı·ar) 
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ihtisas mahkemesinde, dün .. 1 Bez sandal ......... -............................................................................. . 
eniden b·rkaç kaçak SeyyahıAntakyaya 

kadar gitti çı ık avasına bak 1 
Mustafa Ihsan Bey 932 senesi 

haziranında bezden yapılmış kü -
çük bir sandaliyle bütün Akdeniz 
kıyılarını dolaşmak üzere yola çık
mıştır. 

Yetmiş yedi yaşında bir İranlı ile bir 
ermeni esrar satışından suçlu 

Adliyedeki dokuzuncu ihtisas 
mahkemesinde dün bazı kaçakçı
lık davalarına bakılmıştır. 

Bu arada yetmiş yedi yaşında 
İranlı Hüseyin Efendi esrar sat • 
maktan, Leon . Efendi de esrar 
bulundurmaktan ve kullan.maktan 
muhakeme edildiler. 

Hüseyin Efendi, "Bana bu es
rarı birisi paket içinde emanet o
larak bıraktı. İçinde ne bulundu-

ğunu bilmiyordum.,, dedi. Leon 
Efendi de, "Bu adamın dükamna 
götürmek üzere birisi bana bir 

kaç paket verdi. Gotürdüm. Son· 
ra avucuma bir parça toz 11kıştır
di. Bunu sıgara kağıdına sarar • 

ken, gördüler, yakaladılar.,, Şek -
}inde ifade verdi. 

Tahkikatın genişletilmesi içirı 

mu~keme başka güne bırakıldı ... 
Hüseyin ve Leon Efendiler tevkif 
edildiler. 

TUtün kaçakçııı§ı 

Sonra Düzçeli Ahmet Efendi 
mahkeme salonuna getirildi. Da.
vaya göre, bu da Hendekte, 11r· 

tındaki heybe içerisinde altı kilo
su yaprak, bir kilosu kıyılmış, 

yedi kilo kaçak tütün taşırken ya· 
kalanmış .. 

yorum, diye bana dü§man kesil
diler.. Halbuki elimden geleni ya· 
pıyorum.,, Dedi. 

Gelecek muhakemede şahitler 
dinlenilecektir. 

Kadın meselesi 

Arap Kadriye Hanımın evinde 
bir kadın meselesi yüzünden Zeki 
Efendi isminde birisini öldürmek
ten suçlu Sait, Murtaza, Osman, 
Mazhar Efendilerin muhakemele

rine dün İstanbul ağır ceza mah· 
kemesinde devam edildi. Şahit • 
ler dinlenildi. 

Muhakeme şahit dinlenilmek 
üzere bıraltıldı. 

Bir vazife davası 
İstanbul birinci ceza mahkeme

sinde, üçüncü komiser Ali Beyle 

polis Sırrı ve Arif Efendiler, dün 
muhakeme edildiler .. 

Dava, vazifeyi ihmal ve sui is· 
timal davasıdır. Şahit komiser 

Talat Bey dinlenildi. Muhakeme, 
tahkikatın derinleştirilmesine kal
dı .. 

"Va·rt O,, nun muhakemesi 

Ak ve Adalar denizindeki bü
tün Yunan ve ltalyan adalarım 
dolaşan Ihsan Bey bu sırada bir 
çok tehlikeler atlatmış ve Anado· 
lu sahillerini ziyaret ederek geçen 
mayıs ayında Mersine ulaşmıştır. 

Mersinden lskenderona doğru 
yola çıkmış, Karataş civarında 

müthiş bir fırtınaya yakalanarak 
sandalı devrilmiş ve bin müşkülat 
ile karaya çıkarak Mersine döne 
bilmiştir. Mersine getirilen kayı
ğım tamir etikten ıonra tekrar yo· 
la çıkmış ve geçen hafta lskende
rona gelmiştir. 

lskenderondan Arsoza doğru 
yoluna devam ederken tekrar· fı::-
bnaya yakalanmış, dört gün Ar
ıozda beklemek mecburiyetinde 
kaldıktan sonra seyahatine devam 
etmiş ve Süveydiye açıklarında ge 
ne müthiş bir f ırtmaya tutulmut • 
tur. Sandalının demiri ve zenciri 
kopan ve hiç bir mütkülden yılmı· 
yan İhsan Bey, tabiatin bü -
tün zorluklariyle çarpıJarak 

sandalını Süveydiye limanına 
getirmeğe muvaffak olmuştur. 

Sandalını tamir ettikten son • 
ra yoluna devam edecek ve 
Suriye, Filistin, Mııır, Cezair, 
Tunus, İtalya, Fransa, Yunanistan 
sahillerini dolaşarak lstanbula dö· 

Vala Nurettin Bey , aleyhindeki 

bir müstehcen neşriyat davası, bir 
müddet evvel İstanbul ikinci ceza 

Sorguya karşı, kendisi içmek necektir. 
mahkemesinde mahkumiyetle ne • B T·· k · k için bir arabacıdan yedi kilcsunu u cesısur ur gencıne te rar 

dört lir ya satın aldığını söyledi. ticelenmiş, karar bozulmuş, gene muvaff akiyet dileriz. .• 
mnhkumiyet kararı verilmişti. 

Tahkikatın derinleştirilmesine 
karar verildi ve Ahmet Efendi tev- T emyizce, bu kararda müsteh- Buz satışı 
kif olundu. 

Esrardan su~lular 

Bursadan altı okka yüz dirher 
esrar getirterek satmaktan suçh• 
görülen Osman,Bekir, Ahmet Meh 
met Efendilerin muhakemesi de 

İstanbul ağır ceza mahkemesinde 
görüldü. 

Bunlar, esrar paketlerinin Bur
sadan kendilerine hediye olarak 
gönderilen kereviz torbasından 

çıktığım, bunları kerevizlerin ara· 

sına kimin koyduğunu bilmedik -
lerini söylemişlerdir. 

Polisler şahit olark dinlenilmiş· 
ler, muhakeme ba§ka şahitlerin 
çağrllm~sına kalmıştır. 

Beş su4.1lu, beş suç ! 
İstanbul ağır ceza mahkeme -

sinde, Arap Himmet, bekçi Ab -
durrahman, İsmail, Yaşar, Ça

kır Burhan Efendilerin esrar, ka· 
çırmak, cam kırmak, hırsızlık i-

çin eve girmek, polise sövmek, 
silah çekmek maddelerinden mu -
hakemelerine başlanmıştır. 

Muhakeme, suçlu görülenler • 
den ikisinin mahkemede hazır bu
lunmamasından dolayi, başka gü· 
ne bırakılmıştır .. 

Ağabeylerini yaralamak ! 

Ağabeyleri Murat Efendiyi sar
hoşlukla yaralamaktan suçlu kar -
deşler: Vehbi ve Muzaffer Efen· 
diler.... Dün. İstanbul ağır ceza 
mahkemesinde muhakeme edilen 
bu kardeşler, büyük 'karde§lerini 

yaraladıklarını, sakat kalmasına 
sebep olduklarını inkar ettiler. 

Murat Efendi, kendisinin bun· 
lara yirmi iki,senedir babalık etti
ğini söyljyerek, "Anneme balanı -

cen görülen yazıların sarih olarak 

tesbit edilmediği noktasından bo· 
zulmuştur .. 

Dünkü muhakemede, Vala Nu· 
rettin Beyin vekili tetkik için müh· 
let istemiş, muhakeme kalmıştır. 

Komünistliğe teşvik 

"Bir yıldız aktı,, isimli şiir ki· 

tabından dolayi komünistliğe teş· 

vik edici neşriyat kaydiyle kitabı 

yazan ismet Hüsnü, Beyle basan 
matbaanın sahibi Ali ve dağıtan 

kütüpanenin sahibi Misak Beyle -
rin muhakemeleri dün İstanbul a
ğır ceza mahkemesinde kapalı 

celsede görülmüştür. 

Eroin hadisesi 

Kalyoncu !rnlluğundaki eroin 
kaçakçılığından suçlu görülen on 

iki kişinin dosyası, ihtisas müdei: 
umumiliğince ihtisas müstantikli
ğine verilmiştir. 

Dava müstantiklikten cıkınca, 
hemen muhakemeye başlanması 
muhtemeldir. 

f stanbulda yazın serin ve yağ • 
murlu gitmesinden dolayı buz sa -
tışının yarı · yarıya düştüğünden 

bahisle buz bayii belediyeye mü -
racaatta bulunmuştur. Müracaatı 
tetkik edilmektedir. Fakat bayiin 
bir çok yerlere buz yetiştiremediği 
hakkındaki şikayetler nazarı itiba
ra alınacaktır. --------· Deniz Yolları işletmesi · 

işletme Şefll~inden : 

lskenderiye Postası 

ANKARA 
4 - 7 - 933 SALI GÜNÜ Saat 
11 de Galata rıhtımından iz· 
mir - Pire - Iskeoderiyeye kal· 
ka~ (3064) 

Karadeniz Postası 

KARADENiZ 
5 - 7. 933 ÇARŞAMBA Gü· 
nü Saat 18 de Galata rıhh· 
mmdan kalkar. Dönüşte Tire· 
boluva ui!rar. (3065\ 

Nafıa vekiletinden: 
Irmak - Filyos hattının Filyos Km. "135,600 - 162,00,, 

arası "7 inci kısım,, inşaat ve ameliyatı kapalı zarf uıuliyle mü
nakasaya konulmuştur. 

Münakasa 24 - 7 - 933 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 15 te Nafia Vekaleti Müsteşarlık makamında icra edile
cektir .. 

Münakasaya iştirak edecek taliplerin bu kabil demiryolu 
inşaatını muvaffakiyetle icra etmiş Mühendis veya §irket ve 
yahut talibin böyle bir mühendisle hissedar olması §arttır. 

Bu şeraiti haiz olmıyanların teklifleri nazarı itibara alinmaz. 
Talipler bu husustaki §artnaıneleri Ankarada Nafıa Vekaleti 

Levazım dairesinden yirmi beşer lira mukabilinde tednrik ede-
bilirler. (3011) 

An ara Vi iyeli en, 
Birinci Madde - Bedeli keşfi (226096) lira ve (22) kurur 

tan ibaret olan Ankarada dört yerde yapılacak ilk mektep inşa' 
at mukavelename tarihinden itibaren şartnamedeki müddet zar 
fında ikmal edilmek üzere ve kapalı zarf usuliyle 29-6-9~ lt 
tarihinden 20-7-933 tarihine kadar yirmi gün müddetle ıtııl' 1\ 
nakasaya konulmu_ştur. l\ı 

ikinci Made - Münakasaya iktidarı fenni ve itibarı malile' 
rini isbat edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil 
olmak istiyenlerin: 6, 

A - Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu olan (16957) ]iri 

(20) kuruş Vilayet ldarei Hususiyesi hesabına Bankaya tel'd rn 
ettiklerine dair makbuz senedini veya milli Bankalardan biri'. 
nin teminat mektubunu Y"·hut Milli esham mukabili Muhasebe 
Hususiyeden alınacak ilmühaberi ibraz etmeleri lazımdır. 

ı, 
B - Ticaret oda.sına mukayyet olduklarına ve itibarı m&' 

lilerine ait bir vesika göstermeleri icap eder. tı:ı 
C - Y etlerindeki ehliyeti fenniye vesikalarını yevmi ihale' ' 

den en az sekiz gün evvel Vilayet Başmühendisliğine göstere' ~tı 
rek münakasaya dahil olabileceklerine dair ya bir ehliyeti fetı' 
niye vesikası almaları ve yahut ellerindeki vesikaların zirirıe 
şerh verdirmeleri iktiza eder. Bu üç şartı tamamen haiz olıt1r 
yanların münakasaya iştirakleri şayanı kabul olamıyacağmdflJI 
teklif zarfları açılmıyarak kendilerine iade edilecektir. 

Üçüncü Madde - Münakasa evrakı keşfiye ve şeraiti mah' 
susasma tevfikan icra edilecektir. 

Dördüncü Mad~e - Talipler 661 numaralı münakasa ~t 
ihale kanununun onuncu maddesi mucibince ihzar edecekle~ 
kapalı zarfı 20 - 7 - 933 tarih ve perşembe günü saat 15 ~ 
kadar VilayetDaimi Encümeni Reisliğine makbuz mukabilin' 
de tevdi edeceklerdir. r 

Beşinci Madde - Münakasa 20 - 7 - 933 tarih ve perşeıt1' 1 
be günü Ankara Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Altıncı Madde - Evrakı keşfiye ve projeyi görmek veyş 
daha ziyade malumat almak istiyenlerin her gün Ankara Vil&' 
yeti Nafıa Başmühendisliğine veya Encümeni Daimi kalemine 
müracaatları ilan olunur. (3091) 

Gümüşha e 
vilayetinden: ı 

Bayburtta 33651 lira bedeli ke§İflİ bir ilk mektep yapılacak• 
tır. Ancak 33 Bütçesinde 20 bin lira t:a.lu.iaa.tı olduiiundan betı 
mucibi keşif 21652 liralık birinci kısım işi 1- 7- 933 tarihin• 
den itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle münaka' 
saya vazolunmuştur. İhalesi 20-7-33 per§embe günü saat 
16 da daimi encümence icra kılınacağından taliplerin kanunu1' 
tarifi dairesinde zarflarını ihale saatinden evvel encümen riya• 
setine vermelerinin ve daha fazla malumat almak istiyenleriıt 
-encümen Kalemine müracaatları. (3068) } 

_____ ı_s_t_a_n_b_u_l _B_e_ı._e_d_i_y_e_s_ı_ı_ı,-:a-n-:-1 a-r-,---j 

Fatih Belediye şubesi Müdüriyetinden: Davut paşada Bıyıklı 
Hüsrev mahallesinde 6 numaralı hane enkazı bilmüzayede sa• 
tılacağından talip olanların yüzde yedi buçuk pey akçesini ya• 
tırmak üzere her gün daireye, müzayedeye iştirak etmek için de 
23-7-933 tarihine müsadif pazar günü saat 14 te daire en• 
cümenine müracaatları lüzumu ilan olunur. (3078) 

Arnavutköyde 14-39 No. hane: Teminat 8,5 lira. 
Üskiidarda Ahmediye medresesi dershanesi: Teminat 3 lirli• 
Arnavutköyde 24--49 No. hane: Teminat 6,5 lira. 
Mercanda İbrahim paşa medresesi arsasında baraka: temi"' 

nat 2 lira. 
Çakmakçılarda Yeni han altında 85-29 No. dükan: T eml"' 

nat 18 lira 
Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere temdidel1 

müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üze• 
re levazım müdürlüğüne, müzayedeye girmek için de teminııt 
makbuz veya mektubu ile 1 O - 7 - 933 pazartesi günü saat orı 
beşe kadar Daimi encümene müracaat etmelidirler. (3076) 

Silivri tahsildarlarmdan Şevket Efendi mühürünü iade et"' 
meden tegayyüp ve kaydi 1 O ağustos 932 tarihinde terkin edil' 
miştir. Binaenaleyh bu tarihten sonra "Silivri tahsildarı,, ırıU' 
hürünün üstünde mumaileyhin imzasiyle kesilen makbuzları1' 
hükmü olmadığı ilan olunut Efendim. (3081) 

Akay iş etmesi Müdiriyetinden : 
Şimdiye kadar gece saat 23.30 da Kadıköyünden Köprü'$~ 

saat birde Köprü'den Kadıl<öyfine haftada 3 defa yapılma1't' 
olan gece seferleri bu günden itibaren ayni saatlerde her ge'0 

yapılacaktır. 

Moda - I<alamış Hattının 
Cumadan maada günlere mahsus tarifesindeki 10 numaralı ~( 

fer 4 - Temmuz· 933 salı gününden itibareil Suadiyeden soP'1 

Bostancıya gidecek ve 9 No. h seferde saat 19,35 te Bostaclcı' 
dan başlıyacakhr. (3089) 



h~e ri lise ue O rto M e Ue p ı ere 
.Jale~e alınıyor 

~~~ 1 - 1933-1934 ders senesi için lstanbulda bulunan Kuleli 
ınii' \'e Maltepe Liselerile Bursa'da bu'unan Bursa Askeri Lisesine 

l\onya ve Erzincan'da bu1unan Askeri Orta mekteplerine talebe 
Jile- •lınacaktır. 
ahi! 2 - Liseler 9, 10 ve 11 "l, 2, 3,, Dncü. Orta mekteplerde 

6, 7 ve 8 ''1, 2, 3,, üncü sınıfları muhtevidir. 
)iti 

3 - Liselerin muhtelif sınıflarma 600 ve Orta mekteplerin 
eo;d' 
. . • ltıuhtelif smıflarına da 300 talebe alınacaktır. 
ırı 

ebe 4 - Almanca okuyan talebeler tercihan almacaktır. 

5 - Liselerin 11. inci sınıflarma iyi Almanca bilen talebe
ler alınacaktır. Bu talebeler Liseyi ikmalden sonra yapılacak 
llıllsabaka imlibanım da kazandıkları takdirde Askeri mühendis 
"e Fen memuru yetiştirmek üzere Almanyaya gönderilecekler 
\'e mUsabakayı kazanamadıkları takdirde harbiye mektebine gi
~erek zabit çıkacaklardır. 

6 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesinden 

başka giydirilmesi, techizatı ve kitapları hükumete ait olduğu 
Ribi ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 

7 - Liseyi muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler mü
ah' &abaka imtihanına girerek kazandıklan takdirde Beşinci madde

de olduğu gibi askeri mühendis ve Fen memuru yetiştirilmek 
Uzere Almanyaya gönderilirler. Buoa arzu etmiyenler Harbiye 
Olektebine ~iderler. 

ilİJ1' 
8 - Bütün mekteplerle kaydü kabul mekteplerin bulunduk. 

ları yerlerde l/Temmuz/933 tarihinde başlar ve Ağustosun bi
tinde biter. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa ders 
•enesioin devamı müddetince sivil lise ve orta mekteplerden 
nakil suretile talebe almmağa devam olunur. 

en1' 

9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askeri lise ve , 
ine orta mekteplere kaydedilmek istiyenler 1/Haziran/933 tarihinden 

Temmuz sonuna kadar bulundukları yerlerin askerlik şubelerine 
tııüracaat etmelidirler. 

• • 

ıkh 

sa.-
ya
de 

en-

et" 

l O - Mekteplere girmek için lazım olan şartları muhtevi 
kaydü kabul şartnameleri ve muhtaraları bütün askerlik şubele
rinde mevcuttur.Talipler askerlik şubelerine ve askeri lise ve 
orta mekteplere müracaat ederek mezkür şartları öğrenmelidir-
ler. (2232 

Türk yyare Cemiyetinden : 
Türk Tayyare Cemiyeti Merkez 

Binası münakasa ilanı 
Türk Tayyare Cemiyeti Merkez Binasmın inşası 28 - Hazi· 

ran · 93.3 tarihinden itibaren yirmi gUn müddetle münakasaya 
konulmuştur. Şartname ve planlar Cemiyet Merkezinden elli lira 
ü~retle alınabilir. Şartname ve planlar ancak en az doksan bin 
lira kJymetinde bir binayı ta~hhütlerini bihakkın ifa ederek yap
mış olduğuna dair vesika gösterenlere verilecektir. Münak&1a 
18 - Temmuz· 933 sah gfinü saat on beşte Türk Tayyare Cemi
yetinin Ankarada Hacı Bayram mahallesindeki Merkez biaasın-
da yapılacaktır. (3012) 

Kocaeli Vilayeti Daimi 
Encümeninden 

Koc~eli Vilayet Matbaasmda mevcut ve hali faaliyette bu
lu~n 4 Beygir kuvvetinde gaz ve benzinle müteharrik Groslay 
markalı bir adet Motor ile 57/82 eb'admda Alman mamulAhn
dan tablo makinesi ve matbaaya ait alat ve edevat ve hurufat 
ve saire ihaleyi müteakip ilk taksiti peşin ve diğer iki taksiti 
birer sene fasıla ile üç müsavi taksitte ödenmek şartiyle Tem· 
muzun 19uncu çarşamba günü saat 15 te ihale edilmek üzere ka
palı zarfla mOzayedeye çıkarılmıştır. Talip olanların mezkur ta
rihte 423 liralık teminatla teklif mektuplarını münakasa kanun
daki tarifat dairesinde Kocaeli Vilayetine vermeleri ve şart.na
rnesinl görmek ve tafsilat almak isteyenlerin Kocaeli Encümen 
Kalemine müracaatları. (2968) 

Eminönü Malmüdürlüğünden: dil-
Mahallesi u-

rı1' 

) 

• • 
ü')'l 

akt' 
e'~ 

Sokağı No.sı Cinsi Muhammen kira 
kıymeti müd· 

lira deti 
Firuz Ağa Divanyolu 208/214 Mülğa Maarif nezareti 80 Bir 

altmda dükkan sene 
Şeyh Meb- Meyhane 26 Balıkhane: su ve 104 

" illet geylani şerbet satış yeri 
" 

" " " Balıkhane ; soğuk me- 61 
" külit satıı yeri .. " " Balıkhane: içinde 976 " Çavalye konacak 

mahal 
Yukarıda mevki ve cinsleri gösterilen yerler açık arttırma u

•ı.lliJe 24 • Temmuz· 933 pazartesi günü saat 14 te kiraya veri· 
leceğindcn istekl:lerin şeraiti anlamak ilzere aatıı komisyonuna 
lllüracaatları. (3069) 

Türkiye 
Merkez 

Cümhuriyet 
Bankası 

29/6/ 1933 vaziyeti 
-------------------------------------------------------------------------------AKTiF 

Kasa: 
Altın: snft kilogram 10.914-018 L 15.351.472.74 
Banknot ....................... ·-············· ,, 20.906 542. -
Cfaklık ....................................... ,, 703.239 .72 

Dahlldttkl Muhabirler: 
Altın : Saft 1\g •••••..••.. t.788-024 fl r ... 2.515.003.70 
Türk lirası •........................ ... ., 1 .253.872 .85 

Hariçteki Muhabirler : 
Altın Sari kilogram 3.218-862 1 4.527.596 .39 
Altına tahvili kabil Serbest dövizler 2 052.856.81 

Hazine Tahvlllerl: 

Lira 

37.021.254.46 

3.768.876.55 

PASiF 

Sermaye ........... ·- ··-·········· ............................. . 
Jhtivat akçesi ···· ··················-······ ························· 

TedavUldekl Banknotlar: 
Deruhte edilen emıkı naktiye L. 158.748.563.-
Kanunun 6 ve 8 inci madde-
lerine tevfikan vaki ıecliynt • ô.119.563.-

Deruhte edilen e\'tnkı naktiye 
bnkıycsl . .. . 152629.000.-

Lira 

15.000.000.
.349.110.26 

6.580.453.20 Karşılığı tamamen altın olarak 
tedavüle \'azedilen .................. r.... 8.688.000.- 161.317.000.-

Mevduat: 
Deruhte edilen e\'rnkı naktiye 
karşılığı L.158.748.563.-
Kanunun 6 ,.e 8 inci mnd· 

Tü.r~ lirası ·················· ·····-···. ~ 16.905011. 15 
D Ö\'IZ ···--··-·· ············ li 10.441.024 .16 27.346.035.31 

44.340.529.82 delerine tevfikan ,·nki tediyat ,, 6.119.563.- 152629.000. -
Muhtelif -···-··-·-··-·-··-················-·-·- ··-··-

CUzdan: 

~~~:!a~~}· 0.~~-~lı;~·;<l;i;~-~~:~~-k~ ~ L. 6.224.392 .61 

tnh,ildt naktiye karşılığı {iti- il 
bad kıymetle) .............. -·············- ,, 27.125.825 .-
~:sham ve Tahvil4t................... ,. 1.444.251 .24 34.794.468.85 

Allln ve döviz Uzerlne avan•···-····-· 14.454.41 

4.500.000.-
9.044.167.92 

Hlsaedarlar ....................................... ········--·· 
Muhtelif .---~ 

Yek On YekOn 248.352675.39 

= ························K············o····················= ı 
i 3. . . i . . 
5 Satınalma Komisyonu illnlan : f . . . -······················································· 

M. M. SA. AL. KOM. dan: 
Hava kıtaatı ihtiyacı için 4,250 

metre kaputluk kumaş kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. İhale· 
ıi 31 temmuz 1933 pazartesi 
günü saat 15 buçuktadır. istekli
lerin şartname ve nümunesini gör
mek üzere iıer gün ve münakasaya 
ittirak edeceklerin o gün ve aaa· 
tinden evvel teklif ve teminat rnek 
tuplariyle birlikte Ankarada M. 
M. V. satın alma komisyonuna 
müracaatları. (3138) (2978) .. :(. 

M. M. V. SA. AL. KOM. dan: 
Yerli fabrikalar mamulatından 
315,000 metre çamafırlık bez ka· 
palı zarfla münakasaya konmuş -
tur. ihalesi 19·Temmuz·933 çar -
ıamba günü saat 15 tedir. istekli • 
lerin ıartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya girmek i -
çin o gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplarile Ankarada 
M. M. V. SA. AL. komisyonuna mü 
racaatları. (3117), (2832). 

latanbul S inci icra memurlu
ğundan: 

Satılmaama karar verilen yazı
hane eşyası ve saire 10-7 -933 
tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 13 ten itibaren Galata Merkez 
Rıhtım han üçüncü kat 17 numa· 
rada birinci açık arttırma ile satı-· 
lacağmdan istiycnlerin mezkur 
gün ve saatte rnahallinde bulun
maları ilan olunur. (5190) 

Göz Hekimi 

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

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassısı 

Divn"'unln N. 118 Telefon: 22398 

Sahibi, MEHMET ASIM 
Ne§riyat Müdürü: 1. Safa 

V AKIT Matbaası - lstanbul 

248.352675.39 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 

Iskonto haddi % 5 1/2 - Altın üzerine avans % 4 1/2 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

20000 Metro Amerikan bezi : Aleni : 19 - Temmuz- 933 

5 Kalem boya fırçaları 
çarşamba saat 14de 

" " : 19 - Temmuz· 933 
çarşamba saat 15 de 

50000 Adet Zımpara kağıdı 
" " : 20- Temmuz- 933 

perşembe saat 10 da 
20000 Metro Salaşpur ,, 

" 
: 20- Temmuz· 933 
perşembe saat 14 de 

4000 Adet Güverte Fırçası 
" " 

: 20-Temmuz • 933 
perşembe saat 15 de 

200 Kilo sünger 
" " : 20 - Temmuz • 9: 3 

perşembe aaat 16 da 
Deniz kuvvetleri için münakasaları icra edilecek olan yukarda 

cins ve miktarları yazıla 6 kalem malzemeye ait şartnameleri 
görmek isteyenlerin her gUn ve itaya talip olanların da hizala
rında yazılı gilo ve saatlerde Kasımpaşada Deniz Levazım Sa
tıoalma Komisyonuna muvakkat teminatları ile müracaatları. (2938) 

Büyük TAYYARE Piyangosu 
15 inci Tertibin 3 üncü keşidesi 

11 Temmuzdadır. 
Bu keşidede Büyük ikramiye 100.000 Liradır. 
Ayrıca: 25.000, 15.000, ıo.ooo Liralık büyük 

kramiyeler ve 50.000 Liralık Mükafat Vardır. 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden: 

1 - Ankara Telefon şebekesine muktazi muhtelif çiftlikte 
"30,000,, metre kurşun ve kağıtlı kablo kapah zarf usulile 
oünakasaya konulmuştur. 

2 -Mezkur kabloların 115,, ağustos 933 tarihinde ihalesi icra 
kılınacağından taliplerin şartname almak için hergün şartname .. 
deki tarifat dahilinde ihzar edecekleri teklifnamelerle teminat
larını thtiva edecek zarfları tevdi için de mezkür tarihe müsadıf 
Cumartesi günü saat "ı 4,,de latanbulda Yeni Postanede Muba .. 
yaat Komisyonuna müracaatları. (2511) 

• I • • ,. > \ " ',,. • • ·. . •, ' ' ' ' ; • ı' 

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

müracaat edebilirler 
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BESTEKAR 

Muhlis Sabaha dinB 

'BiLUMUM 
ECZANELERDl!! 

SA'CIL!R 

.Sica.klarda, damar agristn· 
dan, bv.lantıdan. yarim baş 
agrisindan ve suihazimden 
mütevellit rahatsizliklardan 
masur.1 kalmak isterseniz ; 
tatli müleyyin, tabii tuzsuz 
nıf\shil olan şekersiz E:ıo's 
.. Fı:uit Salt " gazözlü mils· 
tahzaricdan sabah ve akşam 
bir l:ıardak su derununda 
bir kahve kcijigi mikdarinda,,~·ı .. r. 
alınız. 

ar nıyo 
Büyük b~r fabrikada derhal işe başlamak üzre 
müteaddit daimi işçiye ihtiyaç vardır. İşçiler Türk 
ve sıhhati tamamen yerinde olacak, herhangi bir 
san 'at mektebinden mezun, laakal iki sene bilfiil 
çahsmı ş, asl'er1iğini ikmal etmiş bulunacak, yaşı 
30 :'tı.. arı olmıyacak, bu evsafı haiz olanların: 

1 

• • 
• g • 

• • • • • 
c neyi • : 
~ c a"'ı yerDeri tarih· 

• . 
: 
• • 

olma-
• • • . • 

"" s ..... an'at ;:.:ırcnn • • • • 
t1 az ~c edU'lera gündeliği : 

Yukarda sıra ile, üÇ adet yeni çekilmiş fotoğraf 
nüfus tezkeresi sureti ve mektep şehadetname-
1 eri sure lerile, 10 Temmuza kadar Istanbul pos
a kutusu "84 adresine müracaatları ilan olunur. 
"şe ahnacakların, telgrafla iş başına çağırıldıkları 
taril ten itibaren üç giin zarfında yola çıkmaları 
şarttır. 

Yalnız bekarlar için müessese tarafından ikamet
gah tem· nı edilecektir. Yol masrafı fabrika tara-

,..--,.-...--~~-~-----....,,.,..-~.,..""'~~~ <sıs6) tıi2:»11WıJ 

it yetimlerine -Ia p fı ı eri ile Şe 
dağıtılacak ikramiye paraları 

hakkında • 
ı 

" an: 

o n n: 
1 1485 numaralı kanuna tevfikan Harp maliiUerile şehit 

yetimlerine verilecek ikramiye parasından şehit yetimlerine ait 

olan kısmının 21 - Haziran - 933 tarihine tesbit edilen 38997 şe· 
bit yetimlerine dağıttmlmasına başlanmıştır. 

2 - Bundan başka 930, 931, 932 senelerinde ikramiyesini 

alamıyan 6332 şehit yetimlerine de o senelerde emsaline verilen 

nisbette ikramiye verilecektir. 

3 - Bu ikramiyelere ait havalele" Ziraat Bankası tarafın

dan icap eden mahallere gönderilecektir. 

4 - 22 - Haziran - 933 tarihinden sonra ikramiye talebinde 

bulunan şehit yetimlerinin hakları 934 senesinde yapılacak tev

ziat ta verilecektir. 

S - Malullere ait ikramiye paraları tefsir kararına göre 

Harp Malülleri tesbit edildikten sonra iki ay zarfında verilecek 

ve kcyfıyet ayrıca gazeteler ile ilan olunacaktır. (3130) (2910) 

lstanbul asliye 6 ıncı hukuk 
mahkemesinden: 

Şehide Hanım tarafından lzmit
te Kozluk mahallesinde Bos -

tan sokağında mukim kocası 

Faik Efendi aleyhine ikame olu -
nan boşanma davasının gıyaben 

cereyan eden muhakemesi netice -

Tl:JQ KiVE 
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sinde kanunu medeninin 134 üncü dilmiş olduğundan tarihi ilanda.1' ~ 

maddesi mucibince 15-12-931 itibaren bir ay zarfında temyiıi 
~ tarihinde boşanmalarına karar ve- dava edilmediği takdirde muaıne" S 

rilmiştir. Ve ol bapta sadır olan lei müteakibenin icra edileceği ıııs ' 
933-584 N: lu ilam sureti ikamet lilın olmak üzere ve tebliğ makfl~ ~ 
gahınızın meçhuliyeti hasebiyle mına kaim olmak üzere ilan oh• " 
mahkeme divanhanesine talik e • nur. (5175) 


