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Londra konferansında 
lngiliz başvekilinin 
teminatına rağmen 

ümitsizlik ... 

Balta limanında bir 
eski ar.sada amele 

meskukat, altın ve 
gümüş buldu 
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11 Yıl ev el 
Saltanatın kaldırıldığı 

günün yıl dönümü 

l'ııııı111ııııııı 111 !Ja!!ık_'1.:!~0d~-~'::_d_:!::.,~e ~el_~ 111111 ııııııı 11111' Tren - Otobüsten sonra Tramvay

) Sulhun muhafazası için\ Otomobil rekabeti başlıyor demek .. 

BogUn, saltanat Ilga <'dileli 11 yıl 
01du. 1022 sene<1lnln 2 t~rlnl sani gün'i 

~İİYük Millet Meclisi, artık düşmanların 
'11nde kötu bir sıı.uı olan \'e Türk mille · 

İ imzalanan itilaf \ 
) Bu misakı herkesten evvel Tür- ( 
İ kiye imza etmiştir... ( 
~ Paris, 4 (A.A.) - Sabah ga-r -.. - -- --- § 
~ zeteleri, mütecavizin tarifi hak- Kuçük itilafı Rusya da ~ 

Saltanatın Ugnsı 2 tı>şrlnl~anı olduğn ~ lundaki itilafm şarki Avrupahü- • İ ~ 
lıaıde 1933 senrslnde ş temuzda kutlula · ~ kumetleri tarafından imzalan- ımza ıyor 

tının esir bir kafile haline girmesi için 

llçık ve gizli mu:ıhedelcrle öteye bcriyn 

ba, vurup vatanı satmak için müşteri a.

tıyan hiyıınet şebekesine son hUkmünii 

•el'dt. Sultanlık ortadan kııldrrıldı. 

ltıaınız, llga. kararı verildiği zaman bu 

ltararm Peygamberin doğum gtinllne gcl

ll'ıelll dolnyrıılle Hakimiyeti l\nlliye hayra-

~ ması dolayısile bir çok mütalaa- LONDRA, 4 (A.A.) - l\Intaarrız.ıu 
~ lar yürütmektedir. tarıu şeklini kııbul «'den ve cumarteııl 
~ Oeuvre gazetesi, Türkiye Ha- gliııU imzalanmış olan mukaveleye benzer 

~ riciye Vekili Tevfik Rüşüt Be - bir muluıvele, bugün öğleden sonra Sov

§ yin Parisi ziyaretinden hemen yet Rusya ile kiiçük umu arasında Iın
~ sonra bu misakı her kesten ev- zalanackatır. tran ile Alganistanm da .§ 

"erilen blr ımnun ırı.ylhAslyle Milli Haki- ~ vel Türkiye?"in imzalamış olma-ı bu ,::ıcaveleyl imzalamaları muhtem:ı~;j ~ 
lttlyetın lkt ~şrlnl ııatinde tesıt edilme"ll ~ sına dikkatı cel--unekte, Baltık -- ----- .. ~ 

trunın " Mcvlö.t ,. günlyle birlikte tesıt 

edı1ınesl kıırarlaştırılmu;tı •• 

<ttçı-n ~ene Büyllk Millet !\fecllslne 

~kur edllmlıtır. tiınıt ederiz. ki gelecek ~denizinden Karadenize kadar "Şimdi Londrada yapılan ve ~ 
'ene ımm Haldmlyet Bayramını 12 rebf· ~uzayıp g~~en şarki Avrupanı~ devam edilen müzakerelerin bü· ~ 
IUevvelde de"'ll, 2 te<Jrlnhmnlde kntiniaru. § su1h ve sukne kavuşlurulması ı- tün ehe . t' k .. ~ "" == • f H · · · · mmıye ı artı goze çarp- = 

111 .............. ,. % çın ransız arıcıye nezaretının makt d S . § 
~iştirak payını ehemiyetle kayt . 8

• ~r'. ulhun kuvvetlendı- ~ 

Siimmerbank 
!iE t kt d. rılmesı ıçın Fransa taraf d = § e e e ır. • . • m an~ 
~ Oeuvre gazetesi, bu haberi çızden sıyaset yolunda değerli ~ 

B B.. ··k Millet Mecli- ~verdikten sonra yazısını şu su- merhale bu suretle a,;ılmış olu-§ u sene uyu = . = 
•inden çikan bir kanun mucibince ;; retle bitirmiştir: yor.,, ~ 
(Sümınerbank) ismiyle yeni bir \..1111ıııııııııı11111111ııımıııı11111ııııııımıı11ıı1111ııınıııı1111111111ıııııı1111ıııı1111111ıııınıııı111111ıı ııııınıı1111111uııllllllllnınnııııııııııı1111 .I 
tnillı banka t~şe~~~ e~~ştir. Ba~- Gazi Hz. dün Ya/ovaya gidip geldiler 
ki:\nın umu.mı mudurlugune tayın 
ed·l N 11 h Esat Bey bir kaç 

ı en uru a k"l~ 
haftadanberi bu bankanın teş 1 a-
tına ait i~lerle meşgul olmaktadır. 
Yakın bir zamanda faaliyete ge -

çecektir. 

Reisicümhur Hz. dün sabah refakatlerindeki zat• 
larla birlikte motörle Yalovaya gitmişlerdir. 

Ciazi Hz. Yalovada akşama kadar kalmışlar ak· 
şam üstU Dolmabahçe sarayına dönmüşlerdir. ' 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir canavar gibi döğüşen 
Karnera şampiyon ! 

Ağır sıklet cihan b~~s şampiyonluğu İtalyanlarda 
• 

Akşam geç vakit Eminönünde yorsunuz, fakat o bu sefer: 
tramvay bekliyorsunuz. istasyon- - ikinci bekliyorsan yedi bu• 
da birkaç yolcu daha var. Gündü- çuk kuruş ver, şoförün yamncia o

zün kalabalığı, gürültüsü, cayırtı- . tur ... 
sı kaybolmuş. Karşıdan karşıya Diyor. Ayni çalım, ayni çene ile 
geçebilmek için birkaç dakikanızı bağırmasına, ötekini herinini 

"' kaybettiı·en Eminönünün gündüz- çekiştirmesine devam ediyor ve 
kü hali yok. Bu sessizlik içinde böylece otomobil doluyor, gidi • 
çatlak bir ses: yor. 

- Taksime on kuruş... Bekleme yerine ikinci bir oto• 
Diye durmadan haykırıyor. mobil yaklaşıyor. Bu adamın ağ• 
Beyaz mintanlı, beyaz kuşak- zı ve elleri gene işlemeğe h~~lıyor. 

lı, caketsiz, sade yelek giymiş, lte kaka ikincisini de dolduruyor .• 
başında eski bir fotr şapka, orta Üçüncü yanaşıyor ve tramvay ge • 
boylu, etmer, kuru yüzlü, traşı u- lirken ortadaki müşterilerin geri • 
zamış bir adam.. Yayık bir ru - de kalanlarını da bu alıp götiirü • 
melli şivesiyle söyleniyor: · 

- Taksime kadar on kuruş 
beyim. Tramvay dokuz otuz pa -
radır. Yepyeni otomobil... 

Aldırmıyorsunuz, cevap vermi -

yor. 
Görülüyor ki tramvay - oto

büs rekabeti yanında şimdi bir de 
tramvay - otomobil rekabeti baı
Jıyor. 

····p;~~~·····s~yf ~tti~i····ki;~···· 
nasıl kaçırmıştı ? 

Geçen hafta ölen lngiliz hastaliane 
memurunun esrarı anlaşıldı 

Yeni teşkil edilen (Summer 
bank) ın eski :Sanayi ve Maadin 
~ankaamm adını değiıtirmek sure
tiyle vücude geldiğini zanneden -
leı- bulunabilir.. Bu zan kısmen 
doğru, kısmen yanlıştır. Doğru
dur: Çünkü (Sümmerkank) es
ki Sanayi ve Maadin bankasının 
)erini tutacaktır. Yanlıştır: Çün
'ku Sanyi ve Madin bankasmın ye
tini tutmakla beraber onun ayni 
()hnıyacaktır. Memleketin iktısa· 
di ve mali hayatında Sanayi ve 
~aadin bankasından fazla ve da-

l geniş vazifeler ve hizmetler 
l'a.pacaktır. 

, Mısır prensi Seyfettin şehri
, mizde yaşıyor ve geçenlerde ev -
lenmiştir. Bu zatin deli diye ln
gilterede ·bir akliye hastanesinde 
hapsedildiği de hatırlarda olsa ge
rektir. 

h Filhakika Sanayi ve Maadin 
ltıkası bankcılık muamelesi ya -

~l'dı. Fak.at evvelce bankanın bu 
~hadaki hizmeti çok mahduttu .• 
d eaela kambiyo işleri yapamaz -
d 1• Borsacılıkla alaliadar ola.maz-
l. Sümmerbank bunları da ya· 
l>acaktır. 

~ Sonra Sanayi ve Maadin ban • 
~ ıı sanayi erbabına kredi dağıt
) akta geniş değildi. Çünkü bunu 
. 'ı>abilmek için icap eden serma-
~•i yoktu.. Halbuki şimdi Silin
~ erbank yirmi milyon lira ser
i <tye ile teşekkül ediyor. Osman
; bankasından yakında (1) mil • 
) fltı lira avans alacaktır. Serma-
~•inin hududu dairesinde diğer 
t taflardan krediler bulacak -
btt. Bu suretle küçük sanayi er· 
th1na yardım edecektir. Bu yar
~ ~il mukabil alacağı faiz de çok 
h~fif olacaktır. Nitekim bugün 
l\ld~ ... bankanın yaptığı kredilerden 
~ 'Rt faiz (yüzde 9) nistebini geç-

Nevyorkta yapılan Şarkey - Karnera maçı Karnera tarafındab 
kazanılmıştır. Bütün boks alemini şaşutan bu netice hakkında taf-
silatı bugünkü spor sayıfamızda, resimlerile birlikte bulacaksınız. 

Buradaki resmimiz dev adamı rakibinin başında beklerken 
gösteriyor. ~~ektedir. 

l'.S •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••w••••••••••• 
~~t ir de (Sümmerbank) memle- Dahiliye vekili Ankarada yetimlere ikramiye 
S, te ihtisas mektepleri açacaktır. ANKARA, 4 (Hususi) - Da- ANKARA, 4 (Hususi) - Ma-

,. •t,~a:tt mühendisleri ve mütehas • biliye Vekili Şükrü Kaya Bey bu- tiye Vekaleti şehit yetimlerine ve
~lltı~r Yetiştirecektir. Bu işler ka - gün lstanbuldan geldi. istasyonda rilecek ikramiyelerin havalelerini 

a tnuayyen birer vazife olarak Vekı"ller, mebuslar, Harı'cı·ye ve z· t B k . . lkr ıraa an asına vermıştır. a • 
Mehmet Asım Dahiliye erkanı tarafından karşı - miyelerin dağıtılmasına yakında 

Devamı ikinci Sayıfoda landı. başlanılacaktır. 

Prens, Mısırdaki milyonlarım 
bu hapis sırasında elde edemiyor, 
bu servetten başkaları istifade e -
diyordu. Nihayet bir gün Prens, 
İngilizlerin sıkı tedbirlerine rağ
men, lngiltereden kaçıverdi, lstan
bııla geldi •. 

Onu kim, nasıl kaçırdı?. Bu
rası senelerdenberi esrar perdesi 
içindeydi. 

Bir 'kaç gün evvel Londrada 
Vilyam isminde bir hastane me -
morunun ölümü bu esrar perdesi
ni açıyor. İngilizler Prens Sey -
fettini bu adamın kaçırmış oldu -

Senelerce esir gibi 
l ondra haatahane
ainde kalan vetim
dl ketanbulda ya

fayan Mıaıl'b Prens -----=~ 
~eyfeddin İngiliz memuru 

Vilyam 

ğunu i]an ediyorlar .. 

Ölen adam Prensi nasıl kaçıra
rak lstanbula getirdiğini a:llatmış
tır, ki bu hakiki hikayeyi iç sahı

famızda okuyacaksınız. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••~'1aaaı.tırııeaa 

- Karıcığım, bana bir kere 
- İtte diyorum ı Aptal 1 , • 
...- t MlaafJre ) görilyorauıı ya 

ch!•n çıkmaz • 

daha aptal de bakayınJ1 

azizim , karım benim •Ö:ıdlmden hlç 
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Sümm~bank •. ~ Ş----~~-~--~~ 
Mal müdürleri 
arasında tayinler. Başmakaleden Devam .. • L 

tesbit edilmiş olduğundan banka (j w 

için bir mecburiyet ve mükelefiyet h 
mahiyetini almıştır. erans a 

Binaenaleyh yeni baknanm vazi 
f el eri bu suretle genişleyince teş· 

a • 
ANKARA, 4 (Hu~usi) - 1kil1'küt 

ci kolordu muhasebecisi Menıdııhka 
- Bey betinci kolordu muhasebeci)~ an 

ğine, 12 inci fırka muhasebed•1~,r 
Nijat Bey Nevşehir mal müdürlü : ii b 
ğüne, 11 inci fırka muhaıebecİ•1 ~ti\ 
Sadık Bey 14 üncü fırka muhate" ly 

beciliğine, 14 üncü fırka muhast' d, 

kilatının da eski bankaya nisbetle ' 
biraz daha genişlemesi zaruridir. JD 

• •• • • er ç em 
Nitekim Sanayi ve Maadin banka· 
sında bir müdür muavini varken 
şimdi Sümmerbank iki muavinle 
idare olunacaktır. 

Sanayi ve Maadin bankası vak
tiyle hükfunetin elinde bulunan 
fabrikaları idare etmek, bu mües· 

ra a 
yaz ırma ı, 

•• 
ati ·sm·ni 

yok! soz 

becisi Ahmet Hamdi Bey 11 in'İ 
fırka muhaıebeciliğine, Kon>'' l\j 

sulama idaresi ıabrk muhasebed•İ )'ıt 
Bekir Sıtkı Bey 12 inci fırka nı&r fİi 
hasebeciliğine, Arık ova mahnU' a 
dürü Avni Bey Kahte mal ımüdiil"' dt 

seseleri memleketin iktısadi haya· LONDRA, 4 (A. A.) _ Haber 
tında kıymetli birer inkişaf vası - alındığına göre M. Makdonald bü· 
tası haline getirmek için lrnrul- tün komisyon ve tali komisyon re
muştur. Sanayie kredi dağıtmak, islerine, para meselesinin girdiği 

banka muamelatı yapmak, bu yol- çıkmazın konferansın durması ve 
lardan milli iktısadiyata hizmet ya muvaffakıyetsizliğe uğraması 

etmek maksadı üçüncü, dördün- şeklinde bir mana ifade etmediği· 

lar tarafından takip edileceği zan- 1 ketleri hu beyanatın neticesi hak-
nediliyor. 

1 
kında teyakkuza davet eyledi. 

Murahhasımızın bir Londra gazeteleri ateş 
protestosu pürkürüyor t 

Londra 4 (A.A.) - Hususi mu- Lonra, 4 (A.A.) - Gazeteler 
habirimiz bildiriyor: M. Rozveltin beyannamesini bom-

lüğüne, Çıldır malmüdürü Ahrntl '"' 
Fevzi Bey Kağızman mal müdür' de. 
lüğüne, Saimbeyli mal müdüriİ it 
Turan Bey Darende mal müdürlii' 
ğüne, Muradiye mal müdürü l(e' ~ 
mal Bey Saimbeyli mal müdürlü. ili, 
güne, Köyceğiz mal müdür Sadı~ t 
Bey Safranbolu mal müdürlüğün'• , 
Safranbolu malmüdürü Emin Be1 do 
Menemen mal müdürlüğüne, Ha1" f' 
za mal müdürü İsmail Hakkı Be1 
Vezirköy mal müdürlüğüne, T&f ~ 
köprü mal müdürü Abdülkerill'~t. 
Bey Tosya mal müdürlüğüne, Or!'lll 
haneli mal müdürü Yunuı Mith&t il 

~-~Y Söğüt mal müdürlüğüne, Sô'~llı 
gut mal müdürü Mehmet Bey Or~ti 
haneli mal müdürlüğüne. Çetınef ili 
sabık mal müdürü Asrm Bey Etme ~3 
mal müdürlüğüne, Darende ms1~1• 
müdürü Muharrem Bey Sürmene~ 
mal müdiirlüğüne, Sürmene msl:lld 
müdürü Necmettin Bev Arrko\ff ~ 
mal müdürlüğüne nakil ve tayiıık 

cü derecede kalmıştır. Hnlbuki ni söylemiştir. 
Sümerbankm teşkilinden asıl Bununla beraber, komisyon ve 
maksat devlete ait fabrikaları ida- tali komisyon reisleri i!lerini haf
re etmekle beraber sanayie yar - ta orta:ıına kadar geri bırakmak 
dım suretiyle milli iktısadiyatın 1 mecburiyetinde kalmışlardır, zira 
inkişafına ç•alıımak birinci derece· hiçbir hatip müzakerelere .devam 
ehemmiyette tutulmu~tur. için ismini yazdırmış değildir. 

Mesela yeni banka tesisine ait Konferans koridorlarında, dün 
kanunda sanayi kredisinin tevziin- akşam, intibalar· açıkça bedbindi 
den bahsedilirken bir sıra takibi e- ve konferansın tehir edileceği ri
sas tutulmuştur. Kanunun ikinci ve vayctleri dola~maktadır. 

Para komitesinde Amerikanın ba ve torpil diye tavsif etmekte ve 
red cevabı üzerine Fransız heye . 1 iktisat konferansı divanım bügün
tinin müzakereye devam edemiye- kü içtimaının neticesi ne olacağı 
ceğine dair tebliği büyük bir tesir hakkında uzun mütalaalar yazmak 
yaptı. Reis, diğer komisyonlarda tadırlnr. Maamafiyh M. Rozvel
mesainin bu komiteye bağlanmış tin hattı hareketi müttefikan tak
olduğunu, bu tebliğin umumi in· bih edilmemektedir. 

kita yapabileceğini söyliyerek sa- Mesela Times M. Rozveltin te· 
dece komitenin içtimamı tehir et- bb'" ·· ·· k f k d şe usunu, on eransın en isinin 
tiği yolunda tebligat yapacağı~ı addettiği bir yolda çalışmıya de
bildirdi. vam etmesine mani 01ıaıayı istih • 

üçüncü maddelerinde izah edilen 1(. 1(. "' 

bu sıraya göre memlekette ana Londra, 4 (A.A.) - Amerika- Ticari komitede murahhasımız 
İptidai maddeleri tutmak, ham ih- nın menfi cevabı ilk tesir olarak Münir Bey Alman heyetinin mü -
racat mr.Harmın mamul veya ]us· konferans mesaisini yavaşlattı. talcasına cevaben konferansın sı

daf ettiği suretinde telakkisi la • 
zım geldiğini yazmaktadır. 

Daily Telgraf M. Rozveltin be-
men mamul hale sokarak ihracı Dün sabah, iktısadi komisyo - nai memleketler arasında diğerle- yannamesinin konferanstaki mü . 
teşvik etmek kredi tevzi cdi- nun ticaret siyaseti tali komisyonu rinin aleyhine bir cephe teşkil et- messilleri büyük bir heyecana dü
lirken daima göz önünde tutul • ittifakla perşembeye kadar tehir melerini teshil için toplanmadı- ~ürmüş olduğunu yazmaktadır. 
mak 15.zımdır. Bu suretle ham edildi. Tali komisyon para istik- ğını, bilakis iştirak eden bütün Morning Post, bu beyanamenin 
madde yetiştiren bir memleket ol- rarı meselesi halledilmedikçe hiç milletler arasında ahenkdar uzlaş- dolar ile altın mikyasını muhafa • 
duğumuz için buna dnir sanayiin bir ikbsadi meselenin halledilmek ma gayesini istihdaf ettiğini söy - za eden memleketler arasında bir 
hima'-•esi, de ~iTinci derecede na • imkanı olmadığı kanaatindedir. liyerelc Alman heyetinin beyana - ·ıA h b " r· '" Hm .,ı; 1 anı ar e muadjl olduğunu yazı .. 
zarı rl;kkate alınmıştır. nu misalin birço1f tali komisyon - tını proiesto etti ve zfrai ıınemle - yor. 

~ l tt~A --~~--------------miı:j:::D'lmiıı!iıiıİllmmmiım--------~~~-

edilmi~lerdir. 

Derleme fişleri 
107,340 oldu 

Anlrara, 4 \A.A.J _ ı. u. 

~I 

Bir de Sü.mmerbankın teşkilin-
de İstihdaf edilen ikinci mühim 
maksat şudur: Banka sermayesi 
tamamen devlete ait fabrikaları 

devir tarihinden itibaren bir sene 
zarfında mahdut mesuliyetli ve 
kendisine bağlı şirketler haline 
koyınağa mecburdur. Bu şirket -
lerin hisse senetleri yüzde yüz ban
ka namına olacaktır. Bir kere şir
ketler teşekkül edecek, fabrikalar 
İ§liyecek, sonra talipzuhurunda 
tedricen satılacaktır.. Ticaret ka
nununa göre bir anonim şirket te
şekkül edebilmek için hisedarlar 
bet kişiden aşağı olamaz. Süm -
merbank kanunu bu noktai nazar· 
dan bu müesseselere mahsus ol -
mak üzere bir istisna teşkil etmcl:

ani tan a daima 
alan diktatörlük 

Cemiyetinden: 

Para ölçüsü Haziran sonuna kadar vilayet11 
Jerden cemiyet merkezine gele~ 
söz derleme fişleri 107340 a var _. ?' 

B • l mıttır. Haziran ortasında bu ıs 1tt 

tedir. 

a U lŞ e Uğraşan yı 100238 idi. On bet gün içindi'! 
· k • d b yeni gelenler 7102 dir. ~ 

uha ef et reisleri Selanikte toplandılar omısyon a oşta Bütün gelen fitlerin her vili .•i 
L d 4 (AA) Be l . yete dü§en sayıları funlardır: L 

Atina 4 (Hususi)- Muhalefet iıııııwnıııııımııııııunınıııııımnıınııınnıııınınıııınııııınn•ıı1111ııımınıtıııın11ıın1 on ra, • . - yne mı- Afyon 2001, Amaıya 12()8ı~I 
fırkaları' dün Selanikte M. Ve - Selanikte neden intihabı\ ~~ b~-ia~a ölçüsü teı:nini için teş- Ankara 11468, Antalya 20611' 
nizelosun riyasetinde toplanarak h ·· k" t k b tti ? ı ı 1 

.e 
1 ~ış ola~ teknık tali komi- Aydın 740, Balıkesir 987, Bay•' d 

y ·ıı t' h't b b u ume ay e tenın talı komısyonu toplantııın -u~an mı ~ ı~el ıd~ enB eybanna- ELANIK, s (Husu i) - HliktUnl.'t j da, dün Fransayı temsil edenler zıt 717, Bilecik 2429, Bolu 140lı 
me er ne,re mış er ır. u ey an· fırkası nn 11 oldu dıı. Sellnlldckl lntlhıı.bı b I Bordur 545, Bursa 2222, Cebeli )ltı, 
namede hükumetin ıiyasetı'n'ı tak- 1 u unınamışlardır. b ı! kaybetti • nu, merak edllecek bir notr- T l ereket 1272, Çanakkale 371v~ 
bih ve muahaze hususunda gös • tadır. a i kqmisyon tekrar toplan • Çorum 81248, Çankın 630, Çorıı~ t', 
terdiği celadet ve cesareti medeni- Yaptığım tctl.1klcrc gött, hUkfımct ım~k üzere gün tayin etmeden da 885, Denizli 2386, Diyarbeki' 

Y
eden dolayı Selanik .ı.alkı tebr'ık bir gnttet yt.ızUndcn ıntıh:ıpta ltıızannın.ıt ğı mıştır. Fransızların bulunma . Ed 4 n 813, irne 86 , Elaziz 677, Et' 

ve takdir edilmektedir. Sela~ n·ık - lhtım:ııının UnUnıı g~mlııtlr. m. ası, yerinde olmıyan bir çok tef 
t 1 

zincan 782, Erzurum 436, Eıkİ' 
te bulunan bütün nazırlar, SelaA • ntıhaptan cweı. Vcntr.clos taraftnr· sır ere yer açmıştır. Altın ölçüsü· 

1 
hUkö !ehir 1615, Gazi Antep 721, Gİ' 

nikten Atinaya avdet eylemi~l~r. ıın metc bir teJçllfte bUlunmu:11nr: ne bağlı.muhtelif devletler, bu a- 1 
: Eğer ıntıhabm sok bltarafanıı ,.c d t d cesun 1712, Gümüşane 890, içe~ 

dir. Yalnız başvekalet muavini yolunda ynpılnuısı dUsUnWUyorıın hf'r rey 1 ra a ısvıçre, ün sabah ticaret si- 384, İzmir 1973, Isparta 3798, lf' 
Selanikte kalmıştır. Selantkten ,·eren adamın ellnC!en nUfuıı tez.kertsl 11• yaseti tali komisyonunda, ve hal- tanbul 15295, Kars 799, Kut& 

1 

Atinaya avdet eden harbiye nazırı tmmah 'c bu tez.kerc!er ıntıhnp sonnn::ı ya da ö1leden sonra deniz ticare monu 1108, Kayseri 3060, Kırkl 
ceneral Kondilis hükiımetçe alın- kad:ır muhnfa7.n olunmalıdır. tine tahsisat tali komitesinde ha- eli 355, Kırşehir 1880, Kocseliit 
mı§ inzıbat t!'dbirlerini daha zi • HUkömet, bu tekJlfl kendine gUvenc· disatm ve Amerikanın cevabı- 1431, Konya 58151 Kütahf'~ 
ynde şiddetlendirmiştir. rek kAbul etmııı ve netice aleyhine çık- nın işleri muvakat bir zaman için 2838, Malatya 850, Manisa 9ı;6~ 

mııtır. Eğl'r bu tesltereler rl'y V<'rcnlc· geri bıraktıracak mahiyete oldu • M GGG M d' _dl 
Bugün kabine toplanarak Sela- rln elinden ahnmnsıı.ydı hOkftmet, ı,ılmdl • araş ar ın 94 Mersin 19'7" 

nik intihabatımn verdiği netice - ye lmdar bir çok tecrUbelerlc nblt oldtı· ijunu söylemişlerdir.. uğla 1920, Mut 295, Niğde 2218' 
den sonra tahaddüs eden siyesi 1. Ctı gibi, knybetmclc tctıJllrnsl ımrısısmdn Fransada, devamlı bir para is· Ordu 1581, Ceyhan 2026, Siirt gS 
vaziyeti müzakere edecekler ve i- .J l<cnaı tıırıı.ftnrJnrınıı. bir kaç IH·re rey tikrarı şartlarını aramak üzere Sinop 1350, Sıvas 1031, Şibinkat•'l~ 
cap eden tedbirleri alacaklardır. . veraıreceıc ve bu yl\z.den ıntlhııbı da ita· yapılmış olan komisyonda bu tezi hisar 1070 Trabzon 1742 Tekit' 
Bu içtimada muhalefet reisleri ta- -uız.nnııcaktı~ 1 müdafaa etmiştir. Fakat bu va • dağ 783, Tokat 9H., Urfa S61, V 
rafından ne§redilmis olan beyan - ı ıı.; ziyet komisyonların ve konferan- 289, Yozgat 955, Zonguldak 2~ 
name de mevzuu b~hsedilecektir. zelos, intihabatın verdiği netice - sın ~kıbetlerine lakayt kalmak ~ Şayet kabinedeki müfritler galebe den.•onra Selllniktcn doğruca gayretinden gelmemektedir. Sıhhat müdürleri arasınJ' 
çalarsa hükumetin radikal tedbir- Fransndaki Bagnilles kaplıcaları. Tehir hakkın~a ı;rarlı teklifle- ANKARA, 4 (Huauıi) - JJİ'~ 

nu ler alması ve diktatörlük ilan et - na ~areket etmiştir. rin mevcudiyeti bu yolu Fransanın lecik sıhhat müdürü Muhlit B. rJ•'~ 
Başvekilimizin Sofyaya mesi muhtemeldir. açını~ olması demek değililir. nisa sıhhat müdürlüğüne Akıar.ı' 

Sümmerbankm müdürlüğüne 
tayin olunan· Nurullah Esat Bey 
gerek bankacılık, gerek iktısatcı· 
Irk hayatında meçhul bir şahsi;et 
değildir. Esasen iyi ve yüksek bir 
tahsil görmüş olan Nurullah Esat 

Beyin bir taraftan ali iktısat mecli 
si umumi katipliğinde, d\ğer taraf
tan milli paramızın istikrarini te
min için tedbirler alındığı sıralar
da kendisine verilen vazifelerde 
ciddi Muvaffakiyetleri görülmüş -
tür. Yeni mües;esenin faaliyetin
de ve inkifafrnda da ayni suretle 
muvaffak olacağı şüphesiz°dir. 

Mehmet Asım 
--..... -mıııauuıııııı- mnummımmı ıınu 

daveti Hükumetin muhalefet fırkala - Sahte 100 liralıklar sıhhhat müdür Saffet Bey de Biled~j~ı~ 
rınn karşı vaziyeti takviye ve ta- Amerika istiklali sı at müdürlüğüne tayin edil 

1 

Ankara 4 - Bulgar başvekili 

M. Muşanof, başvekil ismet Pa

§ayı Sofyaya davet etti. Ba.şveki

limis davete icabet edecektir. Fa

kat Sofyıı,ya ne zaman gidecekleri 

malUın değildir. 

hakküm için kabineye memur ce - bulundu Dün, Şimali Amerika Birleşik ler. 

l M t k d h
·1· huMkuAm ti .. t'klAl' . 1 d·· .. ~······························· .............. , ... ~, nera e a sas a ı ıye nazır- Ankara 4 _ Memleketin bazı e erı ıs ı a ının yı onu- ................................................... •••• 

lığına tayin edeceg~i muhakkak gö- l müne tesadüf ediyordu. Bu mü - U 5 Temmuza müsadif yer erinde yeniden sahte yüz lira- ·: 
rülmektedir. lıklar ele· geçirilmiştir. Zabıta nasebe_tl~ Amerika maılahatgüza· ;; hAkimiyeti milliye ba~" 
Venizelos Fransaya gı"ttı" f P tarafından Beyoğlundaki Ame • i~ ramı Türk Maarif Cer11I" 

aaliyetle tahkikata başliunıştir. 'k f th · d b' '- b •· A • (H rı an. se a~e a~esı.n .e ır Ka ul ;~ yetinin Rozet gUnUdUI' ,, 
tina, 4 ususi) - M. Veni- Tahkikat ilerilemektedir. resmı tertıp edılmı§tır. \:::::::::::::::ı:r.u::::uın::::::::::::. 
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!§ARETLER SOHBETLER 

r Dönen ses Iskenderiye 
.. !liınde Huan Alinin Remzi seferleri 
··Pııaneıinin baıtıtı güzel bir Defı·ne t. Bulgarlar l Bı·r tasfı·ye İçinde toplu tiirleri var. Ha· 
. Aliyi ta çocukluk ıünlerinden 

. lanrrım. Senelerin biriktirdi
la.tıralar, mektep sıralarında ge. 
" liinler, nihayet ayni yolda, 

)lıj İti tutan iki adamı biribirine 
-:ı.-ıı... 

Çok yaldaıtırmıt gibidir. 
· ~ için Haıan Alinin tiirleri
""'11rken kendimi hiılerimden a· ,._ . .:. ... 

'Yorum. Hasan Alinin 
liıtır.IHbıol_ 

f. ~ ' üzerinde bir tenkit 
.. d'ii] liıi yapmak benim harcım 

• Çünkü böyle bir tenkit için 
'il bitaraf olmak li.zım, aonra 
tiir tekniği hakkında bir hayli 

·yan yana dizmek lazım. 
li,aan Alinin tiirlerini okurken 

• tenelerin önümüzden ıeçiti· 
'1ıalanııını, ve nihayet ol
ttığını görüyorum. 

1'19 un Haaan Alıi harpten 
bir gençtir. Bu genç darül
n edebiyat f akülteıinde şen 

~-.. _.. .... , fakat için için hüzün 

bir adamdır. Atıka ben -
' l>erunt konufur. Kalenderliği 
Itır bir hali vardır. Onun bu 
erde yazdıiı tiirleri okuyu -
Orada hüznüle netenin bir 

. li tasavvufi bir hava sezecek· 
ıı. Hasan Ali bu karakterini 

. ~ &onuna kadar mubaf aza et
ir. Önünde seneler bir merdi
aibi yükselmit fakat onun i
eki tasavvufi hava, bir nevi 

~ 1la eduı aönmemittir. 
liaaan Alinin ikinci yaJı, man
'te felsefe meralacbr. Huan 

1 de nüktelerin altında, mıırala
kenannda bir mantık oyunu, 
ffleefe endiıeai gizlidir. Sanı • 
bu endite metafizik endi9eıi-

...-ır-.ıt • ..,i felsefe talebesinin hala 
mı kurcahyan meseleler mıs• 
arasmda pusu kurmut bir 

~11n •• - ıibidir. Zaman zaman o
t&lıataız ediyorlar. Maamafih 

1_ .teıellisi fikirlerinden dejil, 
~nden, kalbinden ıeliyor. O · 
. İçin Hasan Alinin tııirliği hiı-

teksifi teklinde oluyor. 
~ilen aeain her sayıfasmda 
~bir yüz var. Her sayıfa

cl 4Iinin kalbinden konupn se -
1• ~)lıluyor. 

~il çok zeki ve dünyaya ba
. tözleri, bir tezadı yakalayıp 

haline koymak için panldı • 

Sadri Etem 

'ıretı Muhammedin 
G. .. doğduğu gece 
1 ~ ıece, Hazreti Muhamme-
J iduiu ıeceydi. Camiler 

lf ve Müslüman Türkler 
ibadetle geçirmitlerdir. 

1'da bu mübarek ıecenin 
._nıen olmumı dileriz. 

_,ülerin çalışma saatı 
•'171-... ecliye, çöpçülerin çahtma 

· i, ve mesai tekillerini 
Yeni bir talimatname ya -

tllbelere bildirmittir. Ta 
ede çü~ü onbatılıu ı 
bazı hükümler vardır. 

1-r nöbetle her rece saat 
"~ifeleri batlarmda bulu· 

~ ve sokakların ıayet er -
' liizelce süpürülmeıine ne -

~~'9Ceklerdir. Çüpçüler öi • 
• ..., .... •• t bir aaat kadar iatirahat e • 
tdi' lclerdir. __ ,.. __ 

t..._ Sahte doktor 
..,~laine doktor süaü vererek 
~ Sait i1111inde bir kibar 

'ita Jakalanmqtır. 
'- Cila bet vakuı tesbit edil· • 

Balta limanında 
bulunan altınlar 

Bir arsada 190 senelik 
albnlar bulundu 

Balta limanında eıki jandarma 
karakolu arkasında bir ruma ait 
tarlada eski devirlere ait altın mes 
kükit bulunmuştur. 

Bu tarlada son günlerde giz· 
lice araıtırmalnr yapılmakta ve 
bulunan paralar gene gizlice ıatı -
lıyormuf. Geçenlerde Boyacı kö • 
yünde Şerif ağa isminde ihtiyar 
bir kurabiyecinin evini soyan ve 
yakalanan haydutlardan birinin 
üzerinde bu altınlardan bir tane 
bulunmuf, mesele bu ıuretle za • 
\utaya akaetmiftir. Bunun üzeri· 
ne altmların bulunduğu tarlaya 
ıidilmiı, hakikaten altın meıkü -
kit buluıımuıtur · Sanyer kayma
kamı, Y eniköy nahiye müdürü ve 
y eniköy komiseri dün tekrar Bal
ta limanına giderek reımen arat • 
tırmalara başlamışlardır. Şimdi • 
ye kadar 11 altın bulunmuştur . 
Bunlar 190 sene eveline aittir. 

F ahrettin Kerim Bey 
EYelki ıün Ankaraya aiden 

F ahrettin Kerim Bey tehrimize 
dönmüttür. 

Limon Kralı mahkemede 
Limon kralı Diyamandinin mu

hakemesine dün ihtiıaı mahkeme· 
sinde devam edilmiştir. 

Dünkü muhakemede tahitler -
den bir kısmı daha dinlen.mittir .. 

Diyamandi kefalete rapten tah
liyeai için mahkemeye 23 bin lira
lık kefalet senedi gösterdiğinden 
tahliyesi bakında heyeti hakime 
karar verecektir. 

Londra - Istanbul 
Yolun tamamlanması için 

Beynelmilel turizm birliji Lon· 
dra - htanbul yolu hakkmda tet
kikat yapmaja memur edilen ve 
evvleki gün İıtanbula gelen M. 
BrocUey dün vali Muhittin Beyi zi
yaret etmiıtir. 

M. Brodley, otomobil yolunun 
Edimeden İıtanbula kadar olan 
k11mınm berbatlıiun Vali B. e an
latmıf, Muhittin Bey yolun iki se

ne içinde ypılmasına çalıııldıjını. 
Silivri - İstanbul yolunun da bir 
buçuk senede bitirileceğini ıöyl~
mittir. 

Muhttin Bey, M. Broleyi Boia
zın Anadolu yakasmda bir gezin
tiye davet etımtitir. 

Döviz kaçakcılan 
İki gün evvel trende ve evvelki 

aiin de vapurda, döviz kaçakçılı -

imdan dolayi yakalanan bir F ran· 

ıız ve ltalyan iki ecnebi kanuni 

muamele yapılmak üzere İstanbul 

muhafaza idaresi tarafından ad • 

liyeye teslim edilmiılerdir. 

Darüşşaf akaya yardım 
Belediye Dariinafakaya bu se

nede 20000 lira yardımda buluna· 
cakt1T. Bu para bütçeye konduiu 
için eyliil ayı zarfmda mektebe 
verilecektir. Bu paranın ıelecek 
aene arttırılmuı düfiinülmektedir. 

Cumaya atlı mani Yataklı vagonlarda 
atlama müsabakası açıkta kalanlar 

Hükumetin misafiri olarak teh· 
rimizde bulunan Bulıar ıüvari 
zabitleri dün ıabah Sipahi ocağı • 
nın ve ıüvari binicilik mektebinin 
talim meydanlarını ıezmitler, öğ· 
leden aonra da camileri ve tarihi 
abideleri ziyaret etmitlerdir. 

Geceleyin Sipahi ocağında ıü • 
vari binicilik mektebi müdürü ta • 
rafından bir ziyafet veril mittir. 

Bulgar zabitleri bugün Adalara 
gidecekler, aktam yemeği Büyük 
adada yenecektir. Yarın müzeler 
gezilecek, aktam üzeri Küçük 
Çiftlik parkında ıereflerine bir 
gardenparti tertip edilecektir. 

Cuma günü Taksim ıtadyomun
da ilk atlı mini atlama müsaba • 
kası yapılacaktır. 

Cumartesi ıünü Boğaziçinde 
vapurlarla bir ıezinti yapılacak, 
pazar günü ikinci müsabaka ola -
cak, pazartesi aktamı bir aktam 
ziyafeti verilecektir. 

Cuma günü yapılacak mi.ni at
lama müsabakası iki parkulo, 
ikinci müsabaka ise bir parkurlo o

lacaktır. 

lktısat mütehassısı 
Memleketimizin vaziyeti üze -

rinde tetkikler yapması için lktı • 
ıat Vekaleti tarafından davet edi -
len Amerikalı müteha11ıs M. Wal
ter Hinea dün sabah Ankaradan 
lstanbula gelmiştir. 

M. Hineı birkaç gün aonra An
karaya döneeek, raporu üzerin • 
de çahtmaia batlıyacaktır. 

İstanbul planı müsabakasına 
giren ıehircilik mütebaaıııların -
dan M. Lambert bir kaçaiin evvel 
Ankaraya gitmiıti. Mütehas11 dün 
İıtanbula dönmüttür. 

Yeni· ölçüler kanunu 
Yeni ölçüler kanunun tatbikine 

ait talimatname hazırlanmıttır .. 
Talimatnamede, elektrik, gaz, su 
saatleri takaimetreler, kilo, litre, 
metre için ayrı ayrı ayar usulleri 
konmuıtur. 

Her mıntakada ölçüler ve ayar
lar müfettitleri bu itleri 1934 ıe
neıi batına kadar muhakkak su
rette halletmit olacaklardır. 

GO.ııdellk. 81)'&81 Gu.te 
latan but Ankara Caddesi. v AKJT JUrdu 

Telefon Num•raları 
Tam itleri telefonu: 24319 
idare telefonu : 2t379 

l'eııraı adreat: latantıt.1 _ ·ı Aıcrt 
Poeta ırutuau Na. '8 

Abone bedellerı: -'l'Urklye llc:Detıl 

t:Jenell': 1400 Kr. 2700 Kr. 
8 aylık 1:50 • U50 • a aylık 400 • 800 • 
ı aylık 150 • IOO • 
llAn Ocretlerı a 

·ncart uanıann U&n 1&1alfe1er1nc1e eantl· 
mi IO kuruı&an ........ Uk .... lfede l60 

kuru .. kadar oıkar. 

BDytlk, ,...., devamlı illa venıalere alt 

ayn tensll&t nrdar. 

Reeml Olalarm blr •lln lO lrurUttıar• 

KUçUk lllnlar: 
Bir det .. 80 iki detam 00 Do defua A6 

dört ılefUJ '16 ve on defam 100 lcUruflur. 
Uç aylık Ula .,erenlertn tıtr cıet .. mecca· 
nendir. Dört •tm gecen Ulnlarm tuıa 

•tırlan bet kul'Uftan buap edlltr. 

Galata şubesi genişledi, 
diğeri küçüldü 

Yataklı vaıonlar tirktindeki 
Türk memurlarına yol verildiği 

yazılmıftı. 

Dün yataklı vagonlar tirketi la
tanbul müme11ili ile görüttük. 

Bu zat muharririmize bu huıus· 
ta fU izahatı verdi: 

- Yataklı vagonlar idaresinin 
Beyoğlu şubesi tam randıman Yer
mediği için maalesef bu şubeyi bir 
büro halinde idareye lüzum hasıl 
olmuştur. 

Bu sebepten şube teşkilatım kü
çülttük. Buna mukabil de Gala
ta şubesini genişlettik. Bu _,uretle 
Beyoğlu şubesindeki bazı memur
ları da Galata şubesinde çalıştır • 
mağa başladık. Yeni vaziyetten 
ancak iki memur zarar gördü. 

Bu yeni yaptığımız vaziyet ile 10 
bin lira kadar bir tasarruf yapaca
ğımız için şirketimize göre olduk
ca mühim bir iştir. Yataklı va -
gonlar idaresinin şimdiki halde 
Türkiyede 20 memuru vardır. Bu
nun 14 ü türktür. Binaenaleyh 
açıkta kalan memurlann vaziye -
tinde bir f evkalfı.delik olmadığını 
ıtıiz de takdir edersiniz.,, 

Yataklı vagonlar şirketinin çı· 
kardığı memurlar arasında mabut 
hadiseye sebebiyet veren bir Türk 
memurunun bulunduiu ve bu itin 
11rf bu memuru çıkarmak maksa -
diyle yapıldığı hakkında bazı ta -
yialar vardı. Oirendiiimize göre 
bu memur vazifesinde bulunmak -
ta olduiu için bu kabil pyialann 
da aslı yoktur. 

Vecihi tayyareleri 

Bir de Hanım tayyarecilik 
dersi alıyor 

Tayyareci Vecihi Bey Kalamıt

taki Tayyarecilik Mektebinde ye • 

ni bir tayyare yapmaia batlamıt
tır. Vecihi Bey bu tayyarenin mo
töründen bqka bütün k111mlarını 

burada yapacaktır. 

· "Vecihi Tayyarecilik Mektebi,, 

timdi otuz talebe pilotluk ders~ 

almaktadır. Bu ayın aonund .. 
bunlardan yediıine diplomaları 

verilecektir diploma alacak tale

be arasında Bedriye isminde bir de 
hanım vardır. Bu hamın Türkiye
de ilk kadın tayyareci olacaktır. 

1 "15 "Y"~iE~°!:!~~!!::.I 
5 Temmuz 1918 

- Berlln - Ca\'lt •Y bu •bala \"lyana

daa &rllne muvaealat etmlıtır. 

btuyoncla eenr Hakka Pqa ve Harici· 

ye naan KIYman tarafmdan lııtlk'-1 edil· 

mittir .. 

- Bir kaç ıtındenberl lapanyol nezlf'•I 

namlyle r•rlp bir haatalık zuhur etmııtır. 

iptida l91>anyada peyda olan bu baatalık, 

pyet wrl blr Mlrtıtie bötlln Avruapya ıılra· 

yet etmekt.edlr. 11 .. tabtm elraytıt vuıtael 
bandır. 

Bununla '-eraber butabk, tellllk.U blr 

ff!Y defUdlr. Bir kao sön lflHe ıeı:mek • 
tıedlr. 

- llafkaa terakki CMdyetl namlyle I• 
tanbulclald eenubl Kalku mtw8maalan ta

nfmdu .. r eemlye& t.fkD Nlllmlttlr. 

Yirmi gün evel, Seyriıefain i • 
daresinin, lıkenderiye seferlerini 
kaldıracağı duyulunca "Cümhu • 
riyet,, refikimiz, o hattın kaldı • 
rılmamaıı için tiddetli netriyata 
batladı. 

Yunus Nadi Beyle Abidin Da • 
ver Bey, can ve gönülden bu iti 
benimsediler. Yunus Nadi Bey 
"Ziyan ediyor diye lakenderiye 
seferlerini kaldırmağa karar ver
diğimiz ve bunu tatbik ettiğimiz 

zaman, bütün dünya nazarında 

bu, !&!ılacak bir it tetkil edecek
tir.,, dedi. Abidin Daver Bey: 
"Yazık ve günahtır,, diye haykırdı 
ve ortaya heıaplar kondu. 

Biz, lakenderiye seferleri ede
biyatını bir tarafa bırakarak, bu• 
gün "Cümhuriyet,, refikimizin 
verdiği hesaplar üzerinde biraz 
duracağız. 

Cümhuriyet refikimizin ilk ya• 
zısı, 21 haziranda çıktı. Bu yazı, 

hususi kaydiyle, lıkenderiyeden 
gelen bir mektuptur. Bu mektup
ta idarenin, bu seferlerden ettiği 
zarar mevzuubabıedilmiyor, sade
ce, Mısırlı seyyahları kaybede • 
ceğimizden, meyva tacirlerimize 
büyük bir darbe vuracağmdan 

bahsediyordu. Erteıi günü, Mı • 
sır gazetelerinden birinde çıkan 

bir yazı iatinıah edilmitti. Bu ya• 
zı, lskenderiye seferlerinin zara· 
rını kapatmak için "ıenede bir de
faya mahıuı olmak üzere Türk 
vatandatlarından iki kurut ver • 
ıi alınmaaı,, .. Mısırlı ıayfiye • 
cilerin arttırılması,, Türkiye -
Mısır nakliyatının Seyrisefain va• 
purlariyle yapılmasını temin,, ıibi 
tatbiki güç ve başarılması uzun 
senelere mütevaff ık bir takım tek• 
liflerde bulunuyordu. 

23 haziranda, Abidin Daver 
Bey, bu batın zararını 200.000 lira 
olarak gösterdi ve buna mukabil, 
bu ıef erlerin memlekete 200.000 
lira kazandırdığını ıöyledi. 

24 haziranda, ıunları okuduk: 
"Hakikatte, lıkender.iye hattı a -
çık vermiyor.,, 26 haziranda, kalın 
yazılarla fU serlivha göze çarpı • 
yor: "lskenderiye seferlerinin kl • 
rı l ,S milyon liradır.,, 

27 haziranda kııa bir heaap ve 
fU netice: "Zahiren zasar ıibi ıö
rünen açık miktarı 268.000 lira • 
dan ibarettir.,, 28 haziranda, la • 
kenderiye ıeferlerini karla itlet • 
mek için bulunan çareler ... 

Bir refikimiz, "Cümhuriyet,, in 
bu neıriyatını mevzuu bahıede -
rek: "Bir vapurun hesabını doina 
çıkaramıyoruz yahu!,, demiıti. 
Cümhuriyet refikimiz de, btana 
karşılık: Ortada anlatılmıyacak 
bir fey yok, Seyriıef ain 260.000 Iİ· 
ra ziyan ediyor, ama seferler 
mali ve iktııadi vaziyetimiz için 
4.000.000 kir getiriyor,, diye ce
vap verdi. 

Biz, bu ıef erlerin mali ve 
iktisadi noktadan faydalı olduiu • 
nu kabul ettik. Ancak, Cümhu
riyet refikimiz de tunu itiraf etsin 
ki, bu neıriyata batladığı zaman, 
bu hattın kir ve zarannı iyice tah· 
kik etmiı bir vaziyette deiildi, 
ve bugün hili değildir. "Vakit,, 
bu seferler zararının 400.000 lira 
olduğunu yazdıktan sonra, "Cüm
huriyet,, iki yüz binden iki yüz alt
mıt sekiz bine çıkarabildiği zaran 
260.000 de karar kıldırdı ve yüz 
bin liraya indirmenin kabil oldu• 
ğunu söyledi. 

Memlekete olan faydalarını. 

Sallml izzet 
(Lütfen sayıfayı çeviriniz) 
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letin değil, bütün Avrupalı mem· 
leketlerin bile bata çıkaramıyaca· 
ğı bir it olduğunu herkes anlamıştı. 
Papalar bu fikirden vaz geçmi§ler
di. Fazla olarak bazı Avrupalı 

memleketler Türklerle dost olmak 
yoluna girmişlerdi. 

İşte Loyolanm Kudüsü kendi 

) 
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{KISA HABERLER. i / k tıs at H a b e r [ e r i .. 
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Vapurlara kıymet takd' Sıtma mücadele heyetinin bu 
sene şubattanberi bqlıyan ciddi 
ve devamlı mücadelesi sayesinde 

şehrin ötedenberi sivrisineği bol 

olan semtlerinde sivrisinekler çık-

rindeh çıkan bir ihtilaf •d 

nıamıştır. Henüz sıcaklar basma-
ç,I 

Ticaret odası murahhası konan kıynıe 
dığı için kati bir şey söylenemez. -
se de gelecek sene yapılacak son 

tathirattan sonra artık şehrimizde 

lerin doğru olmadığını söylüyor 

mücadele sahasında sivrisinek sur· 

fesi kalmıyacağı temin edilmek • 
tedir. 

Noksan ekmekler 

Son zamanlarda Fatih beledi-

yesi kendi mıntakuı dahilindeki 

fırmlan ani teftişe tabi tutarak 

birçok noksan te.rtılr ekmek mü• 

sadere etmİ§tİ. Diğer semtlerdeki 
f ırmlarda da sıkı kontrol yapılma-

sı ve noksan vezinli ekmek satışı· 

Vapurlara kıymet takdiri ko -

misyonu dün de Cihat vapurunun 
kıymetini takdir ebniştir. 

Öğrendiğimize göre komisyon 
azalan arasında vapurlara kıymet 

takdiri meselesinden dolayi bir ih
tilaf çıkmıştır. 

Ticaret odası murahhası; ko -
nan kıymetlerin yerinde olmadığı· 

nı ileriye sürmüş ve şeklin değiş
tirilmesini istemişrit. 

Fakat komisyonun diğer azaları 
tatbik edilen şeklilı doğru olduğu· 

nın önü alınması takarrür etmiıtir. nu söyledikleri için ticaret odası 

Bundan bafka narhtan fazla murahhası bir rey ile kalmııtır .. 
faitle ekmek satıımm da önüne Bunun üzerine murahhas, odaya 
geçilecektir. Belediye, narha aza· müracaat ederek keyfiyeti izah et 
mi surette dikkat edecek, buna ri- miştir. 

ayet etmiyen frrmcıları cezalan - Oda idare heyeti bu meseleyi 
dıracaktır. bugün müzakere ederek bir karar 

Telefon ücretleri 

Ankara 4 - Müsteşarlar komis 
yonu lstanbul telefon işi hakkında 

kararım vermittir. Bu karara gö
re tirket ücretleri t~nzile, bugüne 

kadar müşterilerinden aldığı faz
la parayı iadeye davet edilecektir. 

Çamlıca Güzel Orman çiftliğin· 
de 6 temmuz perşembe akşann 

vereceği kır eğlence ve balosu, 

havaların muhalefetine binaen 20 

verecek ve murahhasa da ona gö· 
re yapacağı iti bildirecektir. 

Türk- Yunan ticareti 
Türk - Yunan ticaret muahe 

desi mucibince ihracat tacirleri 

sattıkları malın yüzde otuzuna 
mukabil Yunanistandan bono al -
maktadırlar. 

Bazı tacirler bu bonoları J e 
mağa başlamışlardır. Bu yiiZ· J d 
piyasada yeni bir bono ticJI'! d~ 
meydana çıkmıştır. j leı 
Açık göz bir grup bu bonol~ Iİt 

cuz fiatla toplamağa başlamıt 

İptidai maddeler 
Sanayi umum müdürü R 

Beyin bir kaç gi.ine kadar lsta 
la geleceği haber alınmıştır. 

Ankarada bulunan sanayi 
dürü Refik Bey de şehrimize 
det etmiştir. 

Recai Bey ilstanbulda fab ' 
ların iptidai maddeleri h 

tetkikatta bulunacak ve bu h 
ta bir liste hazırlıyacaktır. 
Vekalet tarafından hazırlan 
olan iptidai madeler muafiyet , 

. . ·ı d kti )ı tesının esasını teşkı e ece ,, d' 

Kaplumbağa ticareti 
1 

Kaplumbağa satmak ve a 
istiyenlerin mikdarı günden g 
çoğalmaktadır. 

Ticaret odası, yapılan bu 
racaatlara derhal cevap ve 
kaplumbağa ticaretinin artın 
yardım etmektedir. 

Muhafaza baş müdü~ 
Karadeniz havalisinde teft' 

ta l:fülunan l&ıan:ö ı ıuulı~fcu• 

ıı 

müdürü Hasan Bey dün Zo°' Q 
daktan şehrimize avdet etmi~ '-

diğer mınt:ıkaları da teftişe 
caktır. 

TAKVİM 
Çarşamba 

5 femmuz 
12 Rebi.evel 

Perşembe İt 
6 Temrouı ~ 

13 

Bugün 
ISTANBUL-

18 - ]9 gramofon. 19 - 19,4$ 

ka ıısı: (.L\lııhmure Hanım). 19.45 ./ 

Karagöz (Hazım Bey tarafından). 

%1.SO aıuıurka .ıııız (udi Sahlhattfn ,-tJ 

El.). 2 t.30 - 22 gramofon. %2 PJll" 
sa haberleri, saat ayarı. 

Yarın 

JS'l' ANBULı 

ı• ıs - ıs.so gramofon. ıs.so - 1 

sızca dcrıı (İlerlemiş o1alllars msbeıı' 
- 20 alııtıırlm saz (Kl'.mal NıyasJ ,1 
arkadaşlan) . 20 - 20.30 alatur~ 

bil oğlu İsmail Hakkı Bey). 20.Sf 
/ 

laturka saz (kemani Reşat )J(•y ,,·e 

lnn). 21 - 22 gramofon. %2 a&JJ111 

haberleri ve saat ayarı. 
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raJ<.. Yeni rekorlar yapmalarını bekliyoruz Olimpiyat,mecinuası 
---... .... _·--··----·-·············· .. ---·--···--····· ...............................• 

,:,~ Galatasaray-F enerbahçeı a!~!..~~::m~:~ö~a~:t .. -
~min 1 " saray klübü tarafından "Olimpi • 

aearıin_~, ~uma günü Atletizm sa- yat,, spor mecmuası aleyhine bir 
..,. dava açılmıştır. İşaret edildiğine 

Bir canavar gibi 

KARNERA 
Şampiyon! 

döğüşmüş / 

i~:~ hasında karşılaşıyorlar göre davanın sebebi, Galatasaray Altıncı ravuntta Şarkeyi 
kJübünden alınan para ve Gala - b• 

ır yumrukta yere sermiş •• 
taaraylılardan hissedar kaydi su -
retiyle çıkarılan bu mecmuanın 

bir müdet sonra Galatasaray klü-

bü idare heyetine ve oyuncular 

/ dan bir kısmına hücum etmiye 
başlamasıdır. 

Galatasaraylılar bu vaziyete ni· 
hayet vermek için mecmua için 

sermaye olarak koydukları bin 
beş yüz liranın hesabını görüp 
mecmua ile mali rabıtalarını kes -
miye karar vermişlerdir. 

1 Umumi merkez ta-
er.,, d j rafından verilen 
ununl Fenerbah~e Atletlerlnde,.;ı bir gurup ı kararlar 

• da k'1 ld · ti · · "f k kena· . Nihayet cuma günü F enerbah~e fakat hiçbir zamanda bazı numara .. man ce~ıye erı ıttı a ~ wnu-
de Galatasaray bu iki ezeli rakıp ları çıkarmıya da sporculuğumu- mısı merkezı Ankarada Azız Bey 

ıtmı ' · · d l ukab llletizm ıahumda karşılaşıyorlar. za yediremedik. Bu itibarla: Esa- (Erzurum) un rıyasetın e l~:> .a " 

h _!:! B k l d .. t aen ıene bidayetinde biz sizi mü- narak mühim kararlar vennıştır • 
ayyv;ı u artı ~ma an ve mu ea - bak k 
l __ ..ı)Q k 

1 
l d d ~ ak aa aa a yapmıya davet ..!lmittik.. Bu sene altı su sporları mmta ası 

o IUIJlll"f P a.rıı aıma ar an oaac - . . . . . . . . . . .. 
• Dö~lııinıi rekabet, iki klübün birleıme Şımdıye kadar sız gıbı hız de bu arasında bırıncılık musabakalar~ 
1 mesu(•ile (futbolde olduiu gibi) getir - arzuyu besledik. Cuma günü fut - yapılacaktır. 
·1tere~lecekleri ecnebi atletlere karşı a -1 bol maçı da var. Bütün müsabaka- Bu müsabakaların latanbuld:ı 

edil dacakları derecelerin Türk atletle • ları kabul ederiz. Normal bir yapılması mutasavver ise de An -
rinin inkitafına yapacağı tesirin i- program yapalım,, cevabını ver - karadaki Karadeniz havuzunda da 

anıir,zahını, Vedat beyin hafta içindeki dik. cümhuriyetin onuncu yıl dönü -
••• akalesinden sonra fazla buluyo· Fener bahçe müsabakayı kabul, mü bayramında yüıme ve küçük 
ldı. 1 "2m. cevabını verirken hali hazır kad- yelkenli vasıtatarla müsabakalar 

n ifa' Diyorlar ki Fener - Galatasa - rosuyla Galatasaraya karşı büyük tertibi kararla~tırılmıştır • 
haya 

1 

.. ayın bu karşılqması Türk atle • itler yapacağını bilerek vermişti. Futbol mmtakaları yirmi bire 
nu aöfl liım tarihinde bir dönüm noktası Birçok kıymetli arkadaşlarla ge • çıkmı~tır. Mıntakalar birer grup 
haıre"' lttkil edecek ve gene diyorlar ki, çen sene yeniden kurmuş olduğu - halinde toplanacak ve grup müsa . 

~ürer~ hu ilk karşılaşma Türkiye atletizm muz F enerbahçe atletizm şubesi bakaları yapıldıktan sonra grup 
ıyord~ lberaklıları arasında büyük alaka sene içinde Türk ecnebi bütün le- şampiyonları Ankarada, Muhafız 
ere ,.fi U)t.ndıran heyecanlı bir müsaba - tekküllerden fazla müsabaka ter -ut k gücü stadyomu o zamana kadal' 

em a olacaktır. · · 4 100 b k l i hut•' tıp etmış X ayra ' stan- hazırlanabilirse, cümhuriyet bay • 
. Hakikaten böyle mi?. Bunun bul tek adım, 110 manialı, 400 rammda Türkiye birincilik müsa

~!!!!!!!!!'!!!'. •çiıı Galatasaray Fener bahçenin manialı birinciliklerini alacak, tek bakalarını yapacaklardır. 
me klYmetlerini, müsabakaları teklif adım 400 manialı Türkiye rekor
apuns 1 ;e kabul teraitini gözden geçire • larım yapacak, 800 de Türkiye 

apuru ı 1llı. galibi 4 X 400 de Türkiye reko • 

güvet Galatasarayın: Evvelki yazıla- runu yapan lstanbul takımına gi -
ıtbt• 'lıılızda uzun boylu anlattığım gi· recek atletlerle, atlet milli takımı· 

Cümhuriyet bayramında bütün 
klüpleri temsil eden birer sporcu 

klüp bayrakları ile resmi geçide 
iştirak edecektir. 

Ankara için bir de atletik spor· 
lar mütehassısı celp edilecektir. 

Müisİ hi •ıraama göre Türk milli takımı na Balkanlarda, süratlar, vasat ko
. lc.drosunu yalnız başına doldur • tular, atlama, manialı koşularda 

!bu .. bır0 kadroya, atletizm rekorla- Türklüğü temsil edecek 3 atlet ye-% ... ı111111ıı ıımırnn111mınM1111111111111nrmnm111nıııtmıuwuınmınmıı•ııtmıııııflll•l•ttfl 

t'ttaın birçoğunu ellerinde tutan tiştirdi. 933 kolej beynelmilel 
~· yarıtacaklarını da kabul ettikten 

geçer •'İıide atletlere malik bir tubesi bayramında aldıkları birincilikler· 
"•- sonra ... arka """"· itte bugün her müsa - le Galatasarayı takip etti. tki haf-
~da muvaffakıyetlerini gö- ta evvel Kurtuluşu kahir bir fark

mııtıt· 

eıiııcl' 
rı Ago 

, 

~rbil 
eneıİ~ 
üttiif 

1 

if yet 
, 

t\ip alkıtladığımız Galatasa -
.-_.,. atletleri son senelerde 
lbiiıabaka yapacak takım bulamı -
r.~rlar, her klüp muhtelif numara
~m eksik olduğunu söyliyerek, 
;:1~taaarayın müsabaka yapmak 
ldıfini reddediyor. Galatasaray i' teklifini de bu şubede en ye»i 
alt F enerbahçeye şu suretle ya -

~Or: 
''Biz ıizinle, müsabaka yap -
~ istiyoruz. Lakin bazı mesafe
~de yeni olduğunuz için hakika
S· ı&yıf olduğunuzu da biliyoru7.. 
.. •ıiııle 100 - 200 gibi bizim kuv · .. ~ .. )"1 l olduğumuz koşuları yapmı -
tiıı lllı, istediğiniz numaralar üze 

de Yarıtahm.,, 
't.,,et; hakikaten biz bazı nu -
~alarda zayıf ve Galatasarayla 
.. ,lçütemiyecek vaziyette idik. 
~t hiçbir zamanda bazı numa· 
' ela zayıf ve Galatasaryla boy 

) a~emiyec:ek vaziyette idik. 

la yendi. Bunun içindir ki Fener -
bahçenin olgun halini Galatasa -

raylılar da takdir etmiş, ve bu va
dide yazılar da yazmıya başladı -
lar. 

işte bu hafta Türkiyede atle -
tizm bayraktarı olan Galatasara -

yın kendilerine yaklaşmış mühim 
bir atletizm varlığı F enerbahçeyle 

karşılaşması hakikaten söylendiği 
kdar alaka ve heyecanla takip e • 

dilecek bir kıymeti haizdir. Hele: 
Mukavemet koşuları Beşiktaş da 

olmak üzere sürat, manialı koşular 
atma ve atlamaların hali hazır 

lstanbul birincileri aralarında bu -
lunduran bu klüplerin gelecek se

neler (Galatasaray - Fenerbahçe) 
rekor listesine esas teşkil edecek 
bu seneki karşılaşmaları da birin
cilikleri daha ziyade kendi taraf
larına çevirmek için formaları için 

Neticeyi tahmin; her iki tara • 
fm kıymetini yakından bildiğim i
çin sürat koşuları (100 - 200) Ga
latasaraym (110 - 400) manili 

koşular Fenerin, kahir galibiyetle
rile 800 metre atma, atlamaların 
bir kısmı Fenerin, 1500 metre at
ma ve atlamaların bir kısmı Gala
tasarayın galibiyetile neticelene • 
cek, Fener için büyük bir muvaf
afkıyet teşkil edecek olan bu kar
şılaşma az bir puvan farkile Ga • 
latasaray lehine netice verecektir. 
Tertip heyeti ve tarafeyn kap • 
tanlarınca müsabakaların iyi ida -
resi için bütün tertibat alınmıf ve 
birinci sınıf hakemlerimiz bu mü
sabakalarda hakemlik için davet 
edilmi§tir. Klüplere, klüp kaptan -
larına birinci, ikinci, üçüncü ola • 
cak atletlere hususi surette yaptı
rılmış ilk karşılaşma hatırası tilt
ler verilecektir. 

800 cU Ziya 

Altıncı ravuntta Şarkey'in nakavt oluşu 
Boks, bu mevsimde iki mühim 

ve heyecanlı hadise geçirdi. Bun· 
lardan ilki Şimelling - Ber ma
çıydı. Amerikalıların mahirane 
bir manevrasiyle ikinci sınıf bir 
Amerikan bokaörünün ka(lısına a. 
tıJan aa~ık ıampiyon hiç umulma
dık ş~kılde mağlup olarak cihan 
şampıyonluğundan birdenbire u _ 
zaklaştı. Fakat ikinci hadise A
merikalılarm bütün sevincini bir • 
denbire sıfıra indirecek bir netice 
ile bitti. Yeni Dev adam namiyle 
maruft talyan Kamera cihan şam
piyonu Amerikalı Şarkeyi yere 
seriverdi. 

Birkaç gün evvel Nevyorkta yapı 
lan bu mühiın maçın neticesini ve 
tafsilatını dün elde ettik. Bu tafsi
lata göre i1k beş ravunt bir haylı 
can sıkmıt, çünkü Kamera hiç de 
kendini gösterememiştir Bu itibar
la seyircilerin çoju gene Şarkeyin 
unvanını muhc:.f aza edeceğine ka
ni olmuşlardır. Fakat beşinci ra
vuntta Şarkeyin Karneranın sağ 

çenesi yukarısına yapıştırdığı bir 
yumruk ve can acısı dev adamın 
üzerinde ~ir elektrik tesiri yapmış 
ve bu saniyeden sonra Kamera 
ring üzeripde büsbütün başka tür 
lü bir adam haline girmiştir. 

Altıncı ravunt Kartera bir deli 
gibi ve bir İngiliz münekkidinin i
fadesine göre bir katil ve bir ca -
navar gibi döğüşmüş ve Şarkeyi 

öldürürcesine dövmüştür. Bu müt
hiş yumruklar aağnağı altında kö · 
şeden köşeye kaçan Sarkev son bir 

yumrukla cansız gibi yere seril • 
miştir. ltalyan boksör bu suretle 
ağır siklet cihan boks ıampiyon • 
luğunu kazanmış ve şampiyonluk 
Amerikalılardan ltalyanlara geç • 
miştir. 

Münakkitlerin birçoğu netice
yi dikkate değer bulmakla bera • 

ber Şarkeyin orta bir boksör oldu· 
ğunu ileriye sürmekte ve Karnera· 
nın muvaffakıyetini de fazla bir 
muvaffakıyet saymamaktadırlar. 
Maçtan sonra Şarkey: 

- Küflenmiş bir halde ydim, 
onun iç in yenildim! demiştir. 

Karnera bilhasa bir çok Ame
rikalı kadınlar tarafından hara • 
retle alkışlanmıştır. Bir anda gü· 

nün kahramanı haline gelen ltal • 
yanın etrafını saranlar arasında 
sinemacılar ön safı almışlar ve 
Karnerayi bir film çevirmeğe razi 
etmişlerdir. 

Bu muvafakıyet bilhassa ltalya
da fevkalade güzel bir tesir bırak· 
mış ve birçok İtalyanlar bayram 
yapmışlardır. ltalyan başvekili 
Sinyör Mussolini de hususi katibi 

vasıtasiyle Karnerayi tebrik etmiı· 
tir. 

Bununla beraber hasılat ümit e
dilen dereceyi bulmadığı için Kar
neranın hissesine hemen hemen 

pek az para düşmüıtür. Hasılatın 
yüzde kırkı Şarkey yüzde onu da 
Karnera tarafından alınacaktı .• 
Halbuki maça ancak 40 - 50 bin 
kisi gelmi§tir. 

Dost Rusyada Türk Sporcuları 

s p·o~· .. ·ka1He;;i~----o~··-ı-ein. 
muzda yola çıkıyor 

. 
Gidecek futbolcuların isimleri - Bugün 

yapılacak talim maçı 

Dost Rus sporcuları tarafından Fikret, Yatar (Fenerbahçe). 
Rusya ya davet edilen Halkevi spor Kafileye, Halk fırkası İstanbul 
tubemiz tarafından tertip edilen tubesi reisi Cevdet Kerim Bey ri • 
kafilemiz on Temmuz pazartesi 1 yaset, Halkevleri namına da Selim 
günü yola çıkacaktır. Gidecek fut· Nüzhet Bey refakat edecektir. 
bolcularımızın isimleri tunlardır: Futbolcular, lstanbulspor klü. 

• bünden ve tanm~ıt hakemleri • 
lzmirden - Vehap, Sait, Fuat, Sa- mizden Kemal Halim Jieyin, gü. 
bahattin Ankaradan - Ihsan, Bi- ·1 d reşçı er e f eder&syon UtnlDDİ kap-
lal, lstanbuldan - Hüsnü, Şeref, tanı Seyfi Beyin idaresinde bulu • 
Eşref, Hakkı, Feyzi(Betiktaş), Sa- nacaklarÜır. 

lahattin, Samih (latanbulspor) İzmir ve Ankara mıntakaların . 
Avni, Lutfi (Galatasaray) Niyazi, (Lutfen aayıfayi ...... .. iriniz). 
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Yanlış Adres 
, . .. . ~·_,....,,. . 

- Kim bu J.ıadın?. 
Selma, Uludağdan avdet edeli 

yarım s&at olmamıştı, ki bu suali 
sordu. İki günden beridir sinirden 
harap oluyordu. 

Kocası Şerif, karısının birden
bire geldiğini görünce, işin içinde 
bir İ§ olduğunu sezmişti. Selma, 
her sene, muhakkak bir yere gider 
di. On senelik evlilik hayatından 
sonra, karı koca, kendi başlarına 
ve kendi keyiflerine göre ya,amı
ya alıımıtlardı. 

Selma, asabi asabi gene sordu: 
- Bu "Canımın içi,, dediğin 

kadın kimdir?.. inkar etme.. ln -
san sevgilisine mektup yazdığı za
man adresi tatırmaz ... Hala inkar 
ediyorsun? .. Yazdığın mektup bu· 
rada. Yanlışlıkla bana göndermiş· 
sin... Ben, bir metresin var diye 
kızmıyorum, fakat sersemlik ettin 
diye canım sıkılıyor ... Hayır, senin 
kadar sersem bir adamla artık be
raber yaşıyamam, ayrılacağım ... 

Kocası cevap vermeyince hay· 
kırdı: 

- Cevap versene, ne yapmal:: 
fikri.n,:lesin?. 

- Ayrılmak fikrinde değilim .. 
Ehemmiyetsiz bir şey için, Uluda · 
ğı bırakıp, eğlenceni bırakıp gel -
mene hayret ediyorum. 

- Ehemmiyetsiz mi buluyor -
sun?~. O kadın kimdir?. 

- Çocukluk arkadaşlanmdan 
biri.. Bir işi varmış. Bana müraca
at etti. 

- Gece saat onda, evinde mi 
bulutacaktmız?. 

..L... Evet? tr'gi.in ancak l!'aat onda 
bottum. 

- Garip şey! 
- Hiç garip değil. Her halde 

bu işte sana taalluk eden bir şey 
yok. Ben senin her sene nereye 
gittiğini, ne yaptığını soruyor mu· 
yum?.. Mesela birkaç gün evvel 
Uluclağa gittin ... Garip değil mi? .. 
Nuri bey de Uludağa gitti .. Geçen 
sene adada oturmak istedin, Nuri 
bey de adada oturdu ... 

Selma cevap vermedi. Kocası -
nın söylediği söz vazıhtı. izah et• 
mesi uzun ve müşkül olacaktı .. 
Filvaki Nuri ile arasında esaslı 

Nakleden: Mediha Münü7 

bir şey yoktu, ama, böyle devam 
ederse olacaktı. Nuri yavaş yavaf 
açılmıya, aşkından bahsetmiye 
başlamıştı ... 

Sözü değiştirdi: 
- Demek itiraf ediyorsun? .. 

Cevap vermiyorsun ve kendi yap· 
tıklarım ört bas etmek için beni 
yok yere itham ediyorsun. 

- Ben bir şey itiraf etmiyo -
rum... Sen yorgunsun, git soyun, 
biraz dinlen .. Sen yokken ev çok 
bakımsız kalıyor. Ben ekseriya 
klüpte yemek yiyorum. 

- Bunu allah bilir!. .. 
O günden sonra Selma evde o· 

turmıya başladı. Bir yere gitmiyor· 
du. 

- Bu sene sayfiyeden vaz mı 
geçtin?. 

- Rica ederim, bana sual sor· 
ma. 

Fakat kocası artık eve gelmi
yor. Hemen her gece telefon edi .. 
yor, yemeğe gelmiyeceğini söylü· 
yordu. Karısıyla kat'iyyen meıgul 
olmuyordu. 

Bir gece meıguliyetini, işlerini 
atlattı, karısı bütün kulak kesiJmiş 
dinliyordu. Alakadar oluyordu. 

Kocası buna şa,tı ... 

Karısı artık onunla ve evi ile 
meşguldü. O mektuptan hiç hah -
setmiyordu. 

Bir gün Şerif: 
- Ben çiftliğe gidiyorum, de -

di. . 

- Ben de geleyim .. 
- itte buna tatmamak kabil 

değildi. ı<;.arısı: ili.ve etti: 
- Seni rahatsız mı ederim?. 
Bunu öyle mahzun, öyle elemli 

bir sesle sormuştu, ki Şerif: 
- Gel, dedi, yalnız sen rahat· 

sız olursun ... 
- Hakkın var, kalayrm .. 
Şerif kalktı, ltarısının ellerini 

tuttu: 
- Hemen şimdi gidelim, dedi .. 

Yarın .. Mes'ut olacak daha çok za 
manımız var .• 

Ve için için, bir gece, yapyala • 
mz kaldığı bir gece 

0

uydurduğu 
"canımın içi,, diye başlıyan mek • 
tubu takdis etti. ' 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dan Jevet edilen futbolcuların bu· Rusyada mahkum İngi-
gün şehrimizde bulunmut olaack · • 
ları tahmin edilmektedir. lızler bırakıldı 

Kafileye ittiraki istenilen fut · 
bolcu1ardan bir kısmı mazeretleri 
dolayısile gidememektedirler. 

Gidecek oyuncularla yapılacak 
takım hakkında bir fiki!' edinmek 
üzere alakadarlar bug:in bir talim 
maçı yaptırmıya karar vermişler 
dir. 

Halkevleri spor teşkilatı riya -
setinden aldığımız bir tezkerede 
yukarıda isimlerini yazdığımız fut 
bolctıların spor levazımları ile bir· 
likte bugün saat 17 de Kadıköy 
stadında hazrr bulunmaları rica P,· 

dilmiktedir. 

Musabakalann proğramı 
Müsabakalara 15.30 da geçit res· 

miyle başlanacaktır. Müsabaka sı
raları §Öyledir: 110 manialı, 100 

sür'at, yüksek atlama, 800 metre 
mukavemet, gülle atma, 200 metre 
sür'at, tek adım atlama, 1500 mu. 

V ar§ova, 4 - Pat ajansından : 
Sovyet hükômeti tarafından 

serbest bırakılmış olan Metro -
Vickers mühendislerinden Thorn
ton ve Mac Donald Polonya - Sov 
yet hududuna gelmişlerdir. (A.A.) 

Kendileri yalnız seyahat et -
mektedirler, yanlarında kimseyok 

tur. Mac Donald çok sinirlidir. 
Her iki mühendis beyanatta bulun
karar verlimştir. 
mınnuııumm1 ıım'1rıR ııanmuınınuı111uıumun1m1nmnnmnnı11 1111nınmmntı11mınn 

bayrak yarışları, Fener bahçe eşya 

piyangosunun çekileceği 14 Te~ 
muz cuma gününe bırakılmıştır. 

Hakemlerin konferansı 
lstanhul Halkevi spor !Ubesin~ 

de ikinci münakaşalı 
dün akşam yapdmışbr. 

konferans 

Bu konferansta talimatnamenin 

muhtelif maddeleri üzerinde ko · 

nuşulmut ve birçok fikir ihtilaf -

ları halledilerek bazı tefsirler ka· 
bul olunmuştur. 

kavemet, cirit atma, 400 metre 
sür'at, sırıkla atlama, 50 sür'at, 
400 metre manialı. 

Konferansa önümüzdeki cu· 
- F enerbahçe martesi günü devam edilecektir. GalataaaraY. 

Fransız maliyesi Delice Kanunlar! ............................................... 

İstikrazın son kısmını F ransada bug"' daya narh 
yapmak zamanı geldi 
Paris, 4 - Havas ajansı bildiri- Bir gazete diyor ki: " Hükumet istemi-

yor: Fransız maliye nazırı M. k b•ı • k ı· 
B~n~et saat 16.40 ta Londraya git· ı yere , 1 mıyere SOSya IZID yapıyor,, 
mıştır. 

M. Bonnet gitmeden evvel gaze- Fransadan "son g~len" Grengu~ar/ .. "Fransanın ~e ~üt?n düny~ııı 
tecilere cumartesi günü Parise, on haftalık edebı ve sıyası gazetesın· ıçınde ·kıvrandıgı zıraı buhran, ıı· 
senelik hazine tahvillerinin çıkarıl- de "Delice kanunlar,, başlığı al - tihsaldeki fazlalıktan doğuyor• 
ması şartlarını tesbit etmek üzere tında bir yazı var.. Ehemmiyetli Bunun çaresi mezruab azaltmak• 
meclisi maliye komisyonu tarafın- buuldu.ğu~uz içi.n bazı fıkralarını 

1 

tı:·· . Halbu~i mü.s~sillere asıat! 
dan çağrılması üzerine geldiğini aynen ıktıbas edıyoruz: hır f ıat temın edılınce buna, yanı 
söylemiş ve: "Artık hu delice kanunların he- ı istihsalatı azalbnağa imkan yok • 
"-Şimdiki halde, demiştir, ha- sabını unuttuk.. Bir eksik, bir faz- I tur. 

zinenin vaziyeti iyidir. Mayıs va- la ehemmiyeti yokn. Geçen gün 1 "lt bununla da kalmaz .. Şayet 
ridatı yapılan tahminlere aşağı mebusan meclisi buğdaya yüz ki- j buğday, tabii kanunlar haricinde, 
yukarı uygundur. Hazinenin ge - losu 115 frank asgari bir fiat tes- 1 böyle suni bir fiatta tutulur da sa• 
lecek tediyelerini tabii şartlarla bit eden garip bir layiha kabul et- tılmıyacak oluna, geri kalan ıtok• 
yapabilecek şekilde karşılığımız ti. Böyle bir hareket, keyfi oldu ları hükumet almağa mecbur ola• 
vardır. lstikrazm son kuımını yap- ğu kadar budalaca ve abes bir ha- caktır. ·Pek ali, o zaman hükil • 
mak zamanı geldiğini gördük. Çün rekettir.. met bu buğdayları ne ile satın a" 
kü istikbal ve bilhassa sonbahar "İşte size bir parlamento ki lacak?. Bittabi senin benim pa " 
tediyeleri için hazırlıklı bulunmak her şeye ve her kese karışmak gi· ramla~. 
lazımdır.,, bi kötü bir itiyada kapılarak; bu "Sanayi ispirtosu ile buna ben" 

Para meseleleri için M. Bonnet sefer de, sanki .elinde imiş ıibi, zer bir tecrübe yapılmıthr. Pan-
şunları söylemiştir: bir ziraat mahsulünün fiatını tea· car mezruatını te!Çi etmek için hil 

" - Gözlerimizin önünde yapı- bite kalkışıyor. Sosyalistler böy - kumet ispirto mahsulünü aahn al• 
lan ve kabul edilmek imkanı olmı- lece hükUnıetin salahiyeti haricin· mağa memur bir ofis vücude ge • 
yan spekülasyon vaziyetine bir ni· de olan itlere karıımasını isterken ti~işti.. Bu ıuretle topladıfı iı• 
hayet vermek lazımdır. Daha Lon· daha doğrusu, hunu zorla. yaptı - pırtoların hepıini satamadıiı içiıt 
dra konferansının ba§langıcında rır'ken, prensiplerine göre hareket bu yüzden 480 milyon frank açılı 
konferansın umumi bir para etmiş olurlar, yani, bu onların işi· vermiştir. 
(dans) içinde işine devam edemi- dir. Fakat, bunların bir akalliyet "Görülüyor ki bütün bu derıler 
yeceğini söylemittik. Fransanm teşkil ettiği bir mecliste böyle .ha- ekseriyetin, sosyalist nazariyeleri
vaziyeti hiç bir zaman değişme • talara meydan verilmesi ve hüku- ni tatbik hususundaki, delice 1ay
miştir. Bugün de, konferans top • metin de bu hareketlere karşı, el retle~in.i azaltmağa bile kafi gel • 
lanmadan ve konferansın son üç leri kolları baguh kaJmaaı ilerisi i- memıştır. 

, ''V 'd haftadan beri faaliyette bulunduğu çin en korkunç ihtimallere yol a- arı at membalan büsbütüO 
zamanlar müdafaa ettiğimiz tezi çabilir mahiyettedir. suyunu çekmemişse de, her halde 
ileri sürmekteyiz. Hadiseler, gö • "Mebusların biri bu münasebet f azlasiyle eksilmiş olan devletin, 
rüşlerimizi zayiflat.mak şöyle dur· ile şid~etli tenkitlerde bulunarak böyle yeni yükler albna girmeğe 
sun, vaziyetimizi daha kuvvetlen· teklif olunan tedbirin bütün mah- tahammülü yoktur.. Hem, dün, 
dirmittir. Çü~ü hakikati olduğu zurlarmı ve tehlikelerini söylemi§, ispirto için, bugün buğday için ya• 
gibi meydana çıka~~r. (A.A.) miealWr :aHs~ Rrl•nr J"llrm, li~er hububat içİJI ' 

neden yapılmasın?. HakllCat ıu• 

Hayvanları himaye cemi
yeti ne işler gördü ? 

Hayvanlara karşı fena muameleler azal~ 
mış, eşek sahiplerine mükafat verilmiş 

Himayei hayvanat cemiyeti, ge
çen seneki çalı~masını gösteren bir 
rapor netretmiştir. 

Şayanı dikkat bulduğumuz ra -
porda deniliyor ki: 

"Geçen sene cemiyetin f~aliye
ti artmış ve halka daha faydalı 

olmağa başlamııtır. Hasta olan 
veya sahipleri tarafından istenil -

miyen hayvanlan alma~ız için 
günden güne artan müracaatlar 

gösteriyor ki, halk istemedikleri 
hayvanları sokaklara atacak yer • 
de bunlara bakacak bir müessese 

ye müracaatı öğreniyor. Kedi ve 
köpeklerin yavruladıkları bu mev
Jimlerde sokaklara atılan y.~vru -
lar pek çoktur. . 

"Cemiyet, geçen sene atlara 
ve büyük hayvanlara yapılacak a • 
meliyatlar için en son model bir 
ameliyat maıası temin etmiştir. 

Hayvanlara karşı yapılan fena nıu.. 
ameleleri ihbar edenler çoğalmak· 
tadır. Deve güreşleri müracatımız 
üzerine belediyece menedilmişitr ... 
Gene müracaatımızla sokaklarda 
vahşi hayvanların gezdirilmesi 
yasak edilmiştir. 

Geçen kış, 18 köpek ve 12 gö
vercinle Rusyadan gelen bir lspan 
yol ailesi hayvanlariyle birlikte 
cemiyete misafir edilmişlerdir. 

"Sene zarfında hastanemize hir 
çok tavuk getirilmiştir. Çünkü 
geçen sene şehirde salgın hastalık 

halinde tavuk kolerası vardı. 
"Müessesede insanca öldürülen 

kedi ve köpekler geçen seneye na 
zaran iki misli fazladır. 

"Şehirdeki atların vaziyeti iyi
leştiğinden öldürülen atlar da a • 
zalmıttır. Geçen senelere naza • 

ran hafifletme ve cez;.,landmna 
artmıştır. Çünkü gerek zabıta ve 
gerek cemiyetimiz azaları bu hu

susta dahn fazla alaka göstermiş
tir. Kuş tutanların .adedi de azal
mıştır .. 

"Baytari işlere karışan nalbant· 
lar, gittikçe azalmaktadır. Bunun
la beraber şehrin iyi nal yapacak 

mahir nalbantlara ihtiyacı vardır. 
Bir çok genç beygirler, naehiller 
eliyle nall~ndıklarmdan topal kal· 
maktadır. 

19 senedenberi Heybeli v,e Bü
yük adadaki eşek sahiplerine ve -
rilen mükafatlar bu sene de veril 
miş ve hayvanlar her iki adada da 
mükemmel bir vaziyette bulun • 
m~ştur.,, 

Raporun sonundaki mukayeseli 
cetvele göre 1932 senesinde 1274 
hayvana mecani surette bakılmıf, 
3337 köpek, 3583 kedi yavrusu 
inıni bir şekilde öldürülmüş, 5 i
nek, 13 beygir öldürülmüş, 14 
hayvana ameliyat yapıhıııt, 945 a
raba hayvarunın yükü liafifletil -
miş, 400 ökse, 13 ağ, 195 kafes 
musadere edilmittir. 

~ur ki, hükUmet sosyalist himaye
sıyle tutunduğu için kendi ıiyase"' 
tinin cezasrnı çekiyor ve, istemiye
rek, hatta bilmiyerek, sosiyalizll' 
yapıyor" 

' "Bir mebusumuzun ıliylediJİ 
gibi, sosyalizmi bize "economi di• 
rige,,, (idare edilen iktıaat) fur
gonlarının içinde getiriyorlar .. ,, 

Alman yada 
fırka 

tek 

Merkeziyetçi fırkası 
nasıl dağılacak? 

Berlin, 4 - Volf ajansından S 

Merkeziyetçi fırka liderleri fırk•· 
nın kendi arzuıuile dağılması bal' . 
kında görüştükten sonra, fırka r~ 
isi eski batvekil Brieninr'in bit 
karar almasına müsaade etmiıler' 
dir. Bu karar salı veya çarşa.mb' 
günü bildirilecektir . 

İyi haber alan ve salibiyetı-' . 
kimselere göre milli ıoayaliıt ~' 
merkeziyetçi fırkayı idare edeni" 
fırkanın ne ıekilde dağdacaıı 
hakkında beraber görütmiiflet' ' 
merkeziyetçi fırkanın faal izatı ' 
nni milli sosyalist fırkaya ilh•lıf 
hakkında bir anlaşma yapmak ~ 
lini düşünmü,Ierdir . 

Cenubi Amerika harbJ 
Cenevre, 4 - Milletler ce.miY'~ 

konseyi dün öğleden sonra Boli~' 
' ya - Paraguvay ihtilafı ile met 

, ' 
gul olmuştur. Konsey üçler kodl1 

tesinin raporunu tasvip etmiftit' 
Bu raporda, muhuematm durll'1 

sı, bir hak=n uzlaşması mil~ 
releri ve mes'uliyetler meaeleıi..ı'ı 
biribirine bağlı olduğuna ve 
her görüşülmesi lazım geldil' 



' 
ıll 

•• ,, 

......... ..._._!!B!!!!!!!!!!!ll!!!!!!'!!!!!m!!!!l!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!-!ll!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!--!!1!!!!!!11---!!!!!!!!!!!!!l!l!!---l!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!!!!'l!!!!!l!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!ll!!!!B--m!!!!!!!!!!!!!!!!l!'m 9 - V .AXJT 5 Tem muz 19 33 ~ 

Adliyede Davalar 
..... _. -. .....-·············· .... ·-···-····--

İr muhakeme esnasında 
ekilinşahitistemesinden 

B11 isteği reddeden hakimle avukat 
arasında bir münakaşa oldu 

tığını, bohçayı açıp içine bakma • 
dığını söylüyordu. 

'"ABIT~a 
Bir haksızlık 

Kurt, Kuzu, Kartal 
Kavgası 

" .. 
- 39 

Prenı eve dönmekle içi açılır 
gibi oldu. Neredeyse vekilharcı 

ona, hotuna giden yahudi kızını 

getirecek, o da geceıini eğlence i· 
çinde, zevk içinde geçirecekti. 

Muharriri: Omer Rıza 

Prens bir iki adaım geriledikten 
sonra ellerini çırptı. Muhafızlar , 

köleler içeri kottular. Prens em -
retti: 

- Yukarı alın ve öldürün. Ha • 
yır öldürmeyin. Çünkü Titus'un 

~y~deki dokuzuncu ihtisas 
~en'ıeıinde dün bazı kaçakçı -
~vaılanna bakılmıttır. 

" ~urada dükkanında kaçak çak
' t&fı bulundurduğu noktaıın· 
ffıtttı'F ındıklıda bakkal Kazım E-
-- ile batka iki kitinin, Meh -
' tmin ve Hüseyin Efendilerin 

Müddeiumumi ceza istedi. Ha
kim de, altı ay hapsine, 858.075 
kurut para cezası vermesine, 1275 
doğumlu olduğundan, yatından 
dolayı, hapiı müddetinin bet aya, 
para cezası miktarının 103.050 ku
ruta indirilmeıine karar verdi. 

Sabık mahkemei temyiz azasın· 
dan merhum Mitat Beyin refika11 
Emine H. bize uğradığı bir hak • 
ıızlığı anlatıyor ve bizden ait ol
duğu makamın dikkat nazarını 

celbetmemizi rica ediyor. Emine 
hanımın anlattığına göre; oğlu 
Galatuaray lişeıi onuncu sınıf ta
lebeıinden Ali Retat Efendinin 
itam ve eramilden almakta olduğu 
maattan yedi ay daha istihkakı ol· 
duğu halde keıilmit, hazirandan 
sonra verilmemittir. 

Emine Hanım oğlunun nüfus 
tezkereıi ve nüfus kaytları hakla
rını gösterirken bir memur tara -
f ından bu şekilde gadre uğra
dıklarını iddia etmektedir, çocu • 
ğunun hayata atılmak üzere oldu· 
ğu vakit hiç beklemedikleri ve 
yegane iıtinatgahları olan bu pa
ranın keıilmeaiyle çok ııtırap için
de kaldıklarını söylemektedir. 

Domiıyen adamının henüz gel
mediğini anladıktan ıonra huıuıi 

odasına giderek vaktini hoşça ge· 
çirmek için en güzel cariyelerinin 
önünde raksetmelerini emretti. 

esirelerindendir. Belki dedikodu 
olur. Onu sokağa atın .. 

Kız derhal yakalanarak sürük • 
lenmİ§ ve sokağa atılmıştı. 

• ~lcit. kemeleri son ıafhaıına geti -

• ~ t~elki celıede ondan fazla ta· 
• ~ dılenilmitti. Dünkü celsede 
• ~~ dinlenilmeıi bitince, hakim 

~r., Bey, müddeiumumi Ferhat 

Madam Proıta, "Ah, ben bu 
parayı nereden bulup da verece • 
ğim... Ya hapiıte bet ay naııl ya• 
ta cağım? .. diyerek salondan çıktı. 

Bllecl§e .urUlecek 

Yeniden içtiği taraplar batının ağ
rısını dindimıit, o da yeniden ıar
hot olmağa ve sarhotluğu zama -

nındaki bütün vahtiliğini ele al -
mağa başlamıfh. Rakkaselerden 
birinin ayağı sürçmüf, Domisyen 

yarı çıplak kızı, arkadaşlarına kır

baçlatmıttı. Bu hadise cereyan e
diyorken hizmetçilerin biri vekil· 

Saturiyus özür dilemek istedi. 
Prens dinlemedi Ve emretti: 

- Bu adamı yakalayın .. Soyun, 
en kalın sopalarla canı çıkıncıya 

kadar dövün ,onu ceheneme gön
derin. 

Emir derhal icra olundu. Dar • 
beler Saturiyuıun sırtına iniyor ve 
zavallı adam inim inliyordı• 

• "'-~etı, tahkikatın derinleıtiril
~e dair bir isteği olup olmadı

' ~rmuf, "Hayır!,, cevabını al-

• \ 4YıU teYi inhisar Vekili Kenan 
-......_ e aormut, o da ayni cevabı 
~~İ!. Kazım Efendinin vekili 

İlıı Şerif Bey iıe, bu sorıuya 
. ı daha iki tahidin çağmlına-

onra kaçak ciıara kağıdı sat -
maktan muhakeme edilen Ahmet 
'!fendi, altı ay hapse, 2.600 ku· 
ruf para cezasına mahküm oldu ... 
Önce de mahkumiyeti bulundu -
ğundan, hapiı müddeti yedi aya 
çıkanldı, ayni zamanda hapis 
müddeti bittikten ıonra altı ay 

Edirneye yol lazım 
Istanbul - Çatalca yolu 
geçilemiyecek bir halde 

harç Satoryoıun muvasalatini ha - Domiıyen emertti: 
ber vermit, o da kızları savarak - Adam akıllı vurun! 
onun gelmesini emretmitti. Domiıyen'in kendisi kalkarak 

Perdeler açılmıt ve Sanoryos vekilharcını dövmek iıtedi. Vekil· 
yüzü kapalı bir kadınla içeri gir· harç akibetinin fecaatini o zaman 
mitti. Vekilharç, efendisinin ö· anladı Derhal bağırdı: 

1'leiinde bulunmuıtur. 

lttüddeiumumi Ferhat Bey, 
" .' lenilen tahitler kifidir,, de • 

• hakim Refik Bey, muhake -

müddetle Bileciğe sürülmesine 
karar verildi. 

Toprak lhtlllfl 

i uzatmak gayesine matuf ol. Şamlar •e Ayayorgi köyleri 
h kanaati huıule seldiii, eea- ahalisi ile Kotranya çiftliği 
leçen celsede müdafaa tahit - ıahibi Reaneli Oıman Bey aruın

. aöıterilirken hu tahitlerden daki toprak ihtilafı davalanna ait 
aedilmediii, 1918 numaralı muhakemeler devam etmektedir. 

' llunun muhakemeyi lüzumun - İstanbul üçüncü hukuk mahke -
, fazla uzatmağa cevaz verme-- mesinde, hazinede bu husustaki 
· aydiyle, yeniden tahidin eski davasını yeniden takibe baı-

lmaaı isteğini reddetmittir. lamıtbr .. ihtilafa mevzu tetkil e -
'4iiddei umumi f erhat Bey Ki- den yerde yeni bir ketif yaprlmıt
tfendinin cezalandırılmaamı, tır. 

Eemin ve Hüseyin Efen-
. beraetini iatemittir. 

1 .. iaar vekili Kenan Bey de a
ını i.ıediği para cezuı mik

ı tespit ettikten sonra, Beıim 

'f Bey, müdafaaya hazırlan· 
.. Üzere mühlet isterken, 9unla-

161lemit tir: 

· ........ Maksadım, zannedildiği ıi
b~~hak~eyi uzatmak değildi. 
f'kemenın uzamaması, mev • 

bulunan müekkilimin de le -
dir. Muhakemeyi uzatmak 

l iiim kanaatinin huıl olmuı· 
~hul etmem! 

Qllna kartı bakim Refik Bey, 
1'l.ıcabelede bulunmuflur: 

' Ceçen c~ıede müdafaa ta· 
'nizi gösterdiniz. Bu iki ta· 

'1 hiç bahsetmediniz. Göster· 
. iz bütün tahitlerin dinlenil

en sonradır, ki timdi ... 

~~n, sonradan bir hadise -
.""'«tali oldum. Eter bu iki ta· 

Yaralanma hadlaesl 

Diğer tara-ftan latanıabul dör 
düncü hukuk mahkemesinin ver
diği bir ihtiyati tedbir kara -
nnın yanlıt tatbik edilmeıi ııra· 
ımda çıkan ve köylü kadınlardan 
bazılarının yaralanmaıiyle netice
lenen hadiıenin hazırlık tahkikatı 
bitmittir. Altı kiti yaralanmıya 

sebep olmaktan zannalbndadır. 

Yaralanan kadınların iyileıtik .. 
lerine dair kati rapor, henüz a• 
lmmamıttır. Kati raporlar müd .. 
deiumumlliğe ıeldikten sonra, da
va doıyaıı, iıtintak dairesine ve-
rilecektir. 

Kenan Bey lylleflyor 

Bir müddettenberi rahauız bu· 
lunan ve evinde tedavi olunan lı 
tanbul müddeiumumfai Kenan be-
yin birkaç güne kadar tamamiyl.
iyileteceği tahmin olunuyor. Pek 
yakında vazifesine baılaması muh 
temeldir. bilhaısa inhisar Eminönü 

\ nıemurlarmdan F abrettin 

ıade Nuri Bey çağırılsaydı, Almanyada " İkinci 
~İıine göstereceğim bazı veaa-
""?dr. Bu ıuretle, hakiki va- inkılap ,, olacak mı ? 

1 IÖıterecek, meseleyi tav- Berlin, 4 (A.A.) - M. Goeb-
'~ecektim. Fakat, maalesef bels'in ıazeteıi olan Der angriff 

, 
11bkin .bulamıyorum! . baıvekil Hitlerin pazar günü ıöy

'1-.ı~~ndım, bu hususta karar lediği nutuktan bugüne kadar ih· 
~etilftw!. mal edilmit ve üzerinde mütalaa 
~~ cede muhakeme, müdafa· yürütülmemit olan bir cümle ala· 
.. h.rrna bırakıldı. rak büyük harferle "İkinci bir in-

IL~dama verilen ceza kılap olmryacaktrr .,, batlrklı bir 

-~- sonra, madam Proı • yazı yazıyor: 
lrıuhakemeıi rörüldü. Yqı Bu ıecikmit netriyat, bir çok 
'betten fazla olan bu ma • nazi hatiplerinin ve bizzat Goeb-

• lcaÇ.k çıkara kağıdı sattığı belıin "inkılap henüz bqlamııtır,, 
'!le 111uhakemeye verilmiıti. ve "Milli inkılabın ikinci dalıuı 
.1•. bqnları evine birisinin ı Almanya üzerine yürüyecektir.,, 
içinde emanet olarak bırak- ıekJindeki ıözlerini tekzip etmeğe 

Son yağmurlardan ıonra latan -
bul Çatalca yolu otobüıle aidil • 
mez bir hal almıftır. Yağan yaf • 
mur yolları tamamiyle bozmuı, 
çamur tabakası yükselmiştir. Bu 
yüzden otobüsler, çamurlara sap
lanmakta ve ilerliyememekte • 
dirler. 

nünde yere kapamnıı, Domisyen - Prens, vurmadan evvel din-

lıtanbuldan Küçük Çekmeceye 
kadar olan aıfalt k11J1Ddan ıonra 
Küçük Çekmeceyle Büyük Çekme
ce arası ve Çatalcadan Çorluya 
kadar olan ıahayı otobüsler geçe• 
memektedirler. 

Dün sabah Çorludan gelen Siliv
ri 5 plakalı otomobil ıahibi Şük • 
rü Efendi Silivride dört otobüsün 
çamurlara saplı kaldıimı, kendiıi
nin güç bela gelebildiğini söyle -
mittir. 

Evvelki gün de bir otobüı devril
mittir. Küçük bir yağmur bu yol • 

ları çamur deryasına çevrilmekte 
ve otomobiller bile gçeme~ekte • 
dirler. 

İspanyol seyyahları 
Perıembe günü "Codix,, vapu • 

riyle 190 Jspanyol ıeyYabı gele • 

cektir. lıpanyol darülfünun mü • 
derriı ve talebelerinden mütetek· 
kil olan bu kafilenin batında Mad-

rit edebiyat f akülteai reiıi Don 
Mannel Garcia Morente bulun
maktadır. 

Maarif müdürü mezun 
lıtanbul maarif müdürü aHy -

da rBey bir ay mezuniyet almıt • 
tır. 

Haydar Bey bu mezuniyeti es
nasında Bursaya giderek iıtirahat 
edecektir. 

Haydar Bey gelinceye kadar 
muavin Hifzirrahman Ratt Beyöç 
maarif müdürlüğü itlerine muavin 
Hıfzırrahman Raıit Bey bakacak
tır .. 

= 
matuf gibi görünüyor.. Hitler bil
akiı ıöyle demittir: 

"-Bugünkü nizamı bozmağa 
yeltenen her tetebbüıe kartı ıid -
detle hareket etmeğe hazırım.. i-
kinci bir inkılap dalğuına bütün 
cehtimle kartı duracağmı, çünkü 
hu bizi büyük bir "Chaoı,, a ıürük
liyecektir .• , 

ona: le! Beni öldürürsen özlediği~ kı -
- Kalk! demifti. Bunları her· 

kesin önünde yapabilinin. Bura -
da lüzum yok. Kızı, demek ki a
labildin. Aferin ıana.. 

- Evet, kızı aldım. 

- Mükif atını unutmıyacağız .. 
Müzayede çok yükaeldi mi?. 

- Pek yükseldi. Ömrümde pi· 
yasanın bu kadar yükıeldiğini gör 
memittim .. 

- Bana kartı kim müzayedeye 
girdi. Ne verdin?. 

- Elli ıeatertio ! .. 
- Bir tey değil.. 
Domisyen kıza döndü: 

- Sevgili kız!. Buıün çok yo· 
nılmut olacaksın. Yüzünü aç ta 

günlerce katbimi azar eden güzel
liğini temata edeyim.. Hayır, ıe· 

nin yüzünü ben kendi elimle aça 
ynn. 

Saturiuı, getirdiği kızı Prenıe 
yutturacağına kanidi. Çünkü e -

fendiıi pek ıarhottu. Onun için 
çekilmek istedi: 

- Aıil Prenı, vazifemi ifa et -
tim.. Çekileyim mi?. 

- Hayır, hayır.. Burada kal.. 
Sen ıüzellikten anlar bir adamsın. 
Onun için bu kızı da birlikte seyr 
edelim.. Benim senden kııkana -
cak bir feyim yok .. 

Domiıyen kıza yaklatarak yü· 
zünü açtı.. Kız güzelce idi. Fa
kat pek yorgundu.. Domisyen o
na dikatle baktı ve ıöylenmeğe 
bqladı: 

- Ne tuhaf!. Ne kadar değlı
mif. Ben bu kızın gözlerini mavi 
ıörmüıtüm. Halbuki kap kara!. 
Sonra saçları düz. Sonra onun 
gerdanlığı nerede?. Benim gön . 
derdiğim kemer nerede?. 

Yahudi kızı cevap verdi: 
Gerdanlığım yoktu efendim ... 
Saturyoı derhal müdahale etti: 

- Y anlıtlık var efendim, arze-
deyim. Bu kız sizin istediğiniz kız 
değil!. O gerdanlıklı kız bizim ve· 
remiyeceiimiz bir paraya satıldı. 
Domiıyenun yüzü kızardı, bo • 

zardı. Vahıiyane bir hiddet yüzü
nü kapladı: 

- Yanlıtlık mı var? Ne de -
mek? Ben haftalar dan beri onu 
bekliyorum. 

zı ömründe ele geçiremezain. 

- Şimdi aklın batına geldi mi? 
Sopanın akıl anası olduğunu öj • 
rendin mi?. 

- Öğrendim .. Bir cariyeye iki 
bin ıeıtertio veren adamı bulmak 
kolaydır .. Ben de onu bulmayı te
ahhüt ediyorum .. 

- iki bin sestertio mı? 

- Evet! 

- O halde çekilin köleler. Sen 
de kalk, anlat .. 

- Veli nimetim.. Kızın bahaıı 
iki bine çıktı .. Bizde bu kadar pa· 
ra yoktu .. 

- Parayı sonra verirdin. Yahut 

ben meseleyi hallederdim .. Şimdi 
ne yapaaakıın?. 

- Bana yarına kadar müsaade 
ver .. 

- Yarın ne yapacakaın?. 
- Kızın nerede bulunduğunu 

keff edeceğim, gerisi kolaydır • 

- Rakibimi gebertirim. Sana 
bu gece müsaade ediyorum. Y arm 
bekliyor\lm .. 

... . . 
Ertesi gün, lakenderiyeli tacir 

Demitrius, yani yahudi Kalip ti • 
caret deposunda oturuyordu. Ken• 

diai, Meryemin müzayedesine itti• 
rak etmif, fakat mağlup olmuıtu • 

Onun için Meryemi satın alan ih· 
tiyarı takip etmit, onun nereye 

götürüldüğünü anlamış, sonra o • 
nun girdiği evin kime ait olduğu-

nu tahkik etmif, evin izini kaybet· 
memek için geceleyin sabaha ka • 

dar orada dolaımıt, nihayet evin 
Markuıa ait olduğunu anlıyarak 

ona lanet okuya okuya yerine dön· 
müttü. 

-25-

Markus muhakemesi 
Kalip ertesi ıabah odasında dü

tünüyor ve rakibi Markuıu öldür-

mek için bahane arıyordu. Mar • 
kus, kaçmıt ve evine dönmüttü. 
Kendisi Romanın en aıil ve eıı 

7engin adamlarından biriydi. Ve 
itıkı için büyült bir ıervet feda et
mitti. 

Yapılacak it intikam almaktı • 

(Devamı var). 
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Kadıköy Mektubu Bir ziyafet 
Viyana Radyosunda Türkçe ........................................................... ·-·········· 

Mes'ut Cemilin tanhur~ 
ve Şarkın samimi sesi 

Viyana sefarethanemizin alakasızlı~ 
dan bahsediliyor. Ve bize "Kendini~ 

Hayırperver müesseseler : Fukaraya, 
hastalara yardım - Mektepler. 

Fransa - İngiltere dost
luk cemiyetinde nutuklar 

Paris, 4 (A.A.) - Bu akşam 
Fransız - İngiliz dostluk cemiye
ti senelik ziyafetini vermiştir. Zi -
yaf etin §eref misafiri M. Churc -
hill idi. Ziyafette Fransız hüku -
meli namına M. Churtemps ile 
M. Ronoult, Fandin, Reynaud, 
Pietri gibi devlet adamları bulu -
nuyordu. Ziyafetin sonunda M. 
Churhill söylediği nutukta demiı-

Ne kadar garipti, Kadıköyün 

ikinci lderecedeki sokakları mun· 
tazam ve k!ifi genitlikte olmaları 
yanında büyük caddeleri dar ve 
iğri büsrüdürler. Tabii; yaya kal · 

dmmları da öyledir; ve işte bu 
dar ve iğri sokaklarda iri ve ağır 
otobüsler, otolar, bütün hızlariyle 
geçip giderler. Belediye bunlara 
saatte otuz kilometre yapan bir 

süratle koşmalarına izin vermİ§ -
tir; binaenaleyh gelip geçenler i
rada bir kazalar da vukua gel

miyor değil... Ankara gibi 
çin tehlike her an melhuzdur; a • 
çok g<miş caddelere malik olan 

bir şehirde bu süratin yirmi kilo -
metreden fa:ıla olmasına müsaade 
edilmezken, Kadıköyde bun~an 

ziyadesine müsaade edilmesi mu· 
vafık olmasa gerektir. Bu sürat 
§ehir dahilinde olsun, azaltılma -
Jıdır, bunu belediyemizden bekle
riz. 

Kadıköyün: Hilaliahmer ve fı -
karaperver iki hayır müessesesi 
vardır. Bunlar iyi çalıııyorlar ve 
hayırları dokunuyor; fakirlere ve 
hastalara teberrüler nispetinde yar 

dımda bulunuyorlar; fakat mu -

kayyet nüfusun aza adedi tehir 
nüfusuna nisbetle pek azdır. Ma -
ruf ve zengin aileler tanırım, ki 

bu hayır müesseselerine on para 
bile vermemektedirler; halbuki 
süslerine alabildiğine harcıyorlar. 

Anlaıılıyor ki, bizler bu gibi in -
sani hayırlı işlerden zevkalmayı 

henüz öğrenememiıizdir. 

Ru~, ermeni ve musevi vatan
daşların bu işler i~in, çok eskiden 
kurulmuş teşkilatları olduğunu 

söylemiye hiç lüzum yoktur. Ha
kiki vatan vatandaşlık bu gibi it· 
lerde birleşmekte canlanır ve kök
leşir. 

Köyde: elektrik, havagazı ve 

su teşkilatı tamdır. Elmalı ıuyu -

nun terkos gölü sularına faik <.1 -
duğu zaten bilinen bir ıeydir. 

Her zaman yangın felaketi kar· 
tıaında imdada daima ha:ırr bu -
luna.n itfaiye grubumuzu hürmet 
ve takdirle yadetmek bir borçtur. 

Şehirde yeyip içmeğe ve gi -
yinmeye taallUku olan §eyler var
dır 'Ye boldu:-. Gidip gelmek için
se vasıtalar pek boldur. Hatta oto 
lar fazladır bile .. Otobüsler: Mo -
da, Sua.diye ,Üsküdar semtlerine 
bol bol yolcu taııyorlar, o kadar 
ki, banliyö trenlerine bile rekabet 
ediyorlar. 

Kadıköy mektepsizlikten de ıi
kiybt edemeı:. O kadar çoktur Te 
bir knmı moderndir. 

Y fnİ türle harflerinin müncııı

ni bu mektepleri gezip görmelidir. 

Ben ikalliyet mektepleri dahil ol -
mo.k üzere hemen hepsini ziyaret 
ettim ve büyük mucizeyi hepsinde 
gördüm. 

Bin Y&J& Ulu Gazi! 
lstanbulun her ıemline yayıl -

mıt olan sivri apartnnan salgının
dan ICadıköy de· kurtulamamııtır. 

Geçen sene bir çöl olan Mühürdar
C:laki Riza pa§a arsalan bu yıl bir 
apartıman tarlasına dönmüt gibi
dir. Her tarahta inıaat, lakin her 

aokak kiralık apartımanla, kiralık 
kat ilanlarile dolu .. Bu faaliyet ne 
reye kadar dayanacak. 

Oturaklar çok, oturanlar yok. 

Uk mektubumda iıaret etmiş 
olduğum veçhi le Kadıköy; yazda, 
güzde, baharda eğlence yerlerin -
den mahrum değildir. Kalamış 

koyu baıtan ba~a irili ufakli gazi· 
nolar, kır kahveleri, deniz hamam
lariyle bezenmişitr. Bunlar için -
de Moda iskelesinin iki tarafında-
ki modern gazinolar, Bomonti, 
bahçesi v~ BeJvü palas mümtaz -
dırlar. 

Fakat bunlar da cumaları 

müstesna, müt teriden mahrum, 
garsonlar adeta ıinek avlıyorlar. 

Halbuki Dilde ve iskele üzerinde 
binlerce kişi ayak aaf aıı yapıyor -
lar; bunlar geziniyor ve fakat bir 
yerde oturmuyorlar. Bu gezinti 
9 - 9.30 kadar devam ediyor ve 
sonra dağıhyorla.r. 

Dil ve iskele bir güzellik ve tu· 
valet mefheridir. 

Burala kortl'.cılar, nitanlılar, 
sevgililer - eh ne yapmalı - her 
tabakadan kokotlar birbirlerini 
tanımada, ~irbirine temas eder 
geçerler. Ava çıkan genç. haıarı
ları da unutmamak lazımdır; fa • 
kat burada terbiye asıldır. ve ha
kimdir • . Tqkınlık ve zor:balık bi
linmiyen feylerdir. Gönüller rı -
zasma tabii bir §ey denemez. 

Kadıköy vapur iskelesi civarı 
da ayni manzarayı arzeder. Fa· 
kat mahalleler arasında zabıta 

korkusu olmadığı için, uf ak mik -
yasta sarkmtıhklarm vukua geldi
ği hiki.ye edilmektedir. 

Bu tabii bir terbiye yokluğu -
dur ve maziden miras kalmıt bir 
seyyiedir. Zaman tabii bundan da 
vaz geçirecekti,r. Müsaadesiz, bir 
kadına yaklaşmak, ona söz atmak 
o kadın için büyük bir hakaret o

lacağı bilinse elbette yapılmaz. 

Bu ciheti bir az ter'hip, bir az 
irpt Te tenvir ile anlatmak zama
nıdır. 

tir ki: 
"Bizim milletlerimizin başka -

1arma ait olan hiç bir şeyde gözü 
yoktur. Bizim istediğimiz diğer 

milletlere karşı nezaket ve hüs -
niiniyet gösterilmek dairesinde ra
hat ve sulh içinde bırakılmaklığı -
mızdır.,, 

M. Churhill, beyanatına de • 
va.m ederek demittir ki: 

"Fransadan ordu mevcudunu 
kendi emniyeti için lüzum gördü -
ğü miktardan daha az bir miktara 
indirmesi hususunda 1srar etmek 
doğru değildir. Fransa kendi em
niyetini ecnebi teminatına bağla -
ınış olsaydı doğru hareket etme -
ıniş olurdu.,, 

M. Churhill sözüne tu suretle 
nihayet vermiştir: 

"Gizli teslihat, teslihatm en 
fenasıdır. Kuvvetin yerine daha 
iyi bir şey ikame edileceğine kati 
surette kani -0lmadıkça kuvvetten 
!erağat edecek olursak yanlış bir l ~• 
harekette bulunmuş oluruz. 

M. Chautempı, cevap vererek 
F ransanın aulh arzusunu teyit et· 
mİf ve Fransa ile büyük Britanya 
arasında iyi münasebetler bulun -
maaını temin lüzumunda urar ey -
lemi§tir. 

Zayi 

tanıtınız ,, diyorlar 
Viyana, 30 haziran (Ota Pres)- ı de eden bu parçaları her halde 

Dünkü Viyana gazetelerinin rad - şarklı gibi hissedememekle bet' 
yo programı sayıfasmda şu satır- her, çok hoş, tatlı ve melod 
lar va;dı: bulduk. İnsan tanburun ince, 

Gece saat 9,55 le lstanbul rad- rek nağmelerinde ezeli ve e~ 
yosu ispikeri ve Türk musiki~inas- his ve heyecan diyarı _şarkın •) 
larından Mesut Cemil Beyin Tan· ve samimi sesini duyuyor gibi 
bur denilen bir Türk sazı ile Türk· yordu. 
parçaları çalacağı ilan edilmittir.. Viyana halkı, Viyana radYJı 

Türklerle aaırlardanberi tarihi na Mesut Cemil Beyi temin eUİG 
münasebetimiz, l!.mumi harbtaki den dolayi müteşekkirdir. M 
dostluğumuz ve nihayet Türklerin Cemil Beye Viyana musikişitl 
"Büyük Gazi11 lerinin idaresinde Iarı muhitinde layik olduğu Jı 
gösterdikleri hareketler düşünülür met ve hüsünü kabul gösterild 

se Türkiyeye ait olan her şeye gibi, kibar bir centilmen olan 
karşı gösterilen alaka anlatılmış sut Cemil Bey ile sevimli refi 
olur. Mesut Cemil Bey evvela ları Hanımefendi de ViyanıJ 
kulağa pek munis gelen lisaniyle üzerinde çok iyi bir intiba b 
vatanda,larını Viyna radyosun • mışlardır. 
dan selamladıktan sonra, çok tat· İşittiğimize göre bu güzel te 
lı bir ses, selis bir ifade ve bir büs ile Viyana Türk sef areth• 
Alman kadar temiz bir Almanca maatteessüf hiç. alakadar de 
ile Viyanahları ıeli.mlamıı ve çok miş. Lakin temenni edilirdi 
beğendiği Viyananın füsunkar gü- çok sevdiğimiz ve alakadar ol 
zelliğinden bahsetikten sonra bu ğumuz Türkler sefarethanelerİ 
anda binlerce senelik iki muhtelif sinema, radyo konferanslar 
kültürün tesiri altında olduğunu emsali modem vasıtalarla 
söyleyip size ~imdi garbin lisanı kendilerinden daima bahsedeıı 
ve !arkın musikisiyle hitap edece-- satlar versinler. 
ğim. Demiştir. Umumi harpten sonra mai 

Türkiyede "Merhum tanbuı i fara takılan esaret zincirlerini 
Celim Bey,, diye küçük büyük he· km içinden gelen bir irade ile. 
men her Türkün tanıdığı ve sev· kıran ve "Büyük Gazi,, le 
diği me,hur bir nıusiki§inasm o • dehası ile aydın anan-ycıı('"VG 
lu olan lstanbul radyosunun se - yolda muvaffakiyetle yürüyeI1• 
vimli spikeri Mesut Cemil Bey, bi· rihin bu kahraman milletine 

929 tarih inde 2 K. O. karar - ze musikinin, hangi millete ait o· Avrupada duyulan saygı ve s 
gahmdan almıı olduğum vesika - lursa olsun derinliklerinden gelen hisleri günden güne artmakt• 
mı zayi ettim. Hükmü yoktur. nağmelerle insanları tahtesşuuri Her halde ilerliyen genç ve ' 

Bakırköy ıubesinden Şakir oğlu esrarengiz bir bağ ile birbirine Türkiye Cümhuriyeti, sefaretb 
Hayri 323 bağlıyan bir vasıta olduğunu ha - Ieri matbuat ajanlarının prop 

Kıh~oAlu Hakkı (7784) tırlattıktan sonra çalacağı sazı da sahasında daha büyük fşli 
..... ·-·-· .. ·--• .. •••• .. -· .... -.................................................. izah etti ve nihayet vadedilen ler göstermesini ve muazzafl! 

Taksim - Yeni mahalle 
Türkçe parçaları çaldı. inkılap ile, çok sevilen ve t 

itiraf etmeliyiz ki bizim iyic~ edilen Türkleri bize daha 
anlıyamadığımız bir musikiyi ifa- dan taıııtmnlarını bekleriz. 

Birinci sabah otobüs servisi müstah- l~ll~l~HllBl~llliı~mUJlillUIHm~~ ~. •~•• 
dimlerin şahsi istifadesi için midir? Selaf!!k Bankası 
Taksim - Yenimahalle arasın

daki ilk otobüsün, sabahlan Kara 
köyden gazete ve yolcu alarak ha
reket ettiğini ve Taksimde bekli
yen yolcula!"ln bu otobüsten isti -
fade edemiyerek ikinci otobüsü 
beklemek mecburiyetinde kaldık
larım ve belediye ile otobüs sahip
leri arasındaki anlaşmıya nazaran 
da otobüsçülerin yalnız Taksim ile 
Yenimahalle arasında yolcu nak -
ledebileceklerinden dün şikayet 
sütun um uzda bahsetmiştik. 

Boğaziçi kaıilerimizden biri bu 
şikayete şu sözleri ilave ediyor= 

"Sabah 'birinci otobüsün bu 
münasebetsizliğine ben de tesadüf 
ettim. Dün sabah otobüsün mu -
ayyen hareket ıaatinden yarım sa
at ev evi T akıime gitmittim. Ha • 
reket memuruna orada bekliyen 
otobüslerden hangisinin gideceği· 
ni sordum1 gÖttqdi. Şöförle bi -
letçi uyaıunıtlar, giyiniyorlardı .. 
Otobüs hareket hazıl'lığına başla· 
yınca ben de bindim, orada bek
liyen diğer yolcular da bindi. Oto· 
biate on ki!İ olduk. 

Altıya on kalarak kalktık ha -
reket zamanına daha yirmi daki· 

ka vardı. Fakat istika.met Boğa-ı 
içi değildi. İstanbul tarafı ... Yan• 
lıtlıkla bafka. otobüse binmi§ ol· 
mak enditesiyle biletçiye sordum: 

- Bu otobüs nereye gidiyor. 
- Karaköye .• 
- Durdurda ben ineyim. 

- Sen nereye gidiyorsun?. 

- Büyük dereye. 
- Otur .. Şimdi Kara.köyden ga-

zete alıp döneriz .. 
Dedi, oturdum .. Kara.köyde be

nimle beraber binen yolcular indi
ler. Kapıda bekliyen binletçiye de 
biletsiz olarak para verdiler. Bu 
yolculann yerine yenileri geldi. 
Otobüs doldu kalktık, altıyı beş 

geçerek Taksime geldik. Bu
rada da beş dakika bekledikten 
sonra, tam saatında hareket ettik. 
Fakat bu otobüs karşısında Tak -
simde bekliyen yolcular baka kal· 
dılar. 

Kalanlann haklı f ikayetleri 
karfısında hareket memuru, fÖför 
biletçi; "saçma sapan,, tabirinin 
bile kabul edemiyec.eği sözlerle 
cevap vermİf olmağa çalıııyorlar • 
dı. 

Şimdi ben de her sabah bu o • 

Tesıs tarihi: 1888 
Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 

idare merkezi : ISI AN BUL 
Türklyedeki Şubeleri: 

lstanbul ( Galata ve lstanbul ) Izmlr 
Samsun • Mersin • Adana 
Yunanlstandaki Şubeleri : 

SeUinik. Kavıtla. Atine. Pire 

muameleleri. Kredi mektupları. Cari besap
Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı. 

~ı~ı~ı~ır~ı~~ı~ıı ıı ıı ııııı~~ll~!ll~ ~~ ıı ]~ ~wıırıın~ 
tobiisun hareketinden yarım saat 
evvel Taksime giderek bekliyo • 
rum.. Evvela Karaköy seyahatini 
yaptıktan sonra Boğaza gidiyoruz. 
Anladığıma göre; her sbah mü .. 

nazaaya, münakaşaya sebep olan 
bu birinci sabah otobüsünün Kara 

1 Askeri f abrıkalar ila11I 

300 ton döküm koku "yerli 
lı olacaktır.,, 

Yukarıdaki malzeme ka~lJ 
suretile 31-7-933 taribUıd' 

köy servisi, nöbetçi olan otobüsün at 14 le ihalesi icra edile 
Taksimden Karaköye kadar_ bu Taliplerin şartname için h~ 
saatte tramvay olmadığından _ öğleden sonra münakasaya g 
her gün ayni yolcuları biletsiz ta~ için de o gün teminat ~~ 
fıyan otobüs müstahtemininin ~ah· l lifat,, ile miiracaatları. (3 

si istifadesi için ihdas edilmiştir.. DOKTOR 
Öyle zannediyorum ki. bundan o- Hafız Cemal 
tobü.s sahiplerinin de haberi yok- .Dahili hastalıkları müteftl 
tur.,, Divanyolu N. 118 TeJefoo: 



Bu yeni ambalaj. tabletlerin ha· 
kikili~i hakkında teminat teşk i l 
tder ve sizi k ı ymeti olmayan 
ba~ka mamulat almaktan korur. 

olmasından dolayı 

2 tabletlik yeni Aspirin 

paketlerini tercih ediniz. 

ASPİRİN 20 ve 2 tabletlik ambalAjlar içinde 

Dr. iHSAN SAMİ 

Tifo ve Paratif o Aşısı 
T ifo ve Paratifo hastalıklarına tutul

mamak için tesiri çok kat'i muafi) eti 
pek emin bir aşıdır. Ecza depolarında 
bulunur. (5081) 

lllİllllmii 

B. o. Tapu başmemurluğundan: 
Arnavutköyünde Vezir köşkü 

sokağında Köçe oğlu Agop verese 
sinden metruk 1 No. lu ahır ma
hallinin tapuda kaydi olmadığın • 
dan senetsiz tasarrufata kıyasen 
muamele icra kılınmak üzere ma
hi halin 12 inci perşembe günü 
kablezeval 9 da mahaline memur 
izam kılınacağından bu yer hak· 
kında bir g\ına alakai tassarrufi -
yesi olanlar varsa işbu müdet zar· 
f ında Sultanahmet ve 933 - 4027 
No. ile Beyoğlu tapu baş memur
luğuna müracaatları ilan olunur. 

(5211) 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Ziraat V ekiletinden : 
Ankara'da Yüksek Ziraat enstitüsünün Rektora ve pansiyon 

binalarının mefruşat işi ''21,, gün müddetle ve kapalı zarf usuli-
Je münakasaya konmuştur. . 

Bu işlere ait münakasa şartnames i, mukavelename, umumi 
şartnan;e, mefruşat fenni şartnamesi , l(eşifname ve planlar "30,. 
lira bedel mukabiJinde Ziraat vekaleti Yüksek ziraat enstitüsü 
bürosu müdürlüğünden alınacaktır. 

Her talip münakasa şartnamesinde zikre dild iği veçhile eh
liyeti fenniye ve kudreti maliyes:ne ait vesikalarla "40.-,, bin 
liralık taahhüdata girmiş ve bu taahhüdünü iyi bit i ı miş o!duju· 
nu mübeyyin vesaiki de komisyona göstermeğe mecburdur. 

Talipler kendi teklif edecekleri bedelin % de 7,5 ğu nis· 
betinde teminata muvakkate meld uplarile birlikte ihale günü olan 
18 ·lem n uz· 933 tarihine mi' sadıf sah günü saat 15 te Veldi· 
Jet inşaat lrnmisyonuna müracaatlara ilan olunur. (2943) 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden: 

her yerde bulunur. 

------------· (5120) 
Galatada Lüleci hendekte (57) 

Telgraf ve telefon tesisatı için mübayaa edilecek olan üç ne
vide 50,000 metre lastikli bakır tel kapalı zarf usuli!e münaka· 
saya l<anulmuştur. 

Mezkur telierin 21 • Ağustos· 933 tarihinde ihalesi icra kılına· 
cağından taliplerin şartname almak için şimdiden, şartnamedeki 
tarifat dahilinde ihzar edilecek tek lifname ve teminatları ihtiva 
edecek zarfları tevdi için de mezkur tarihe müsadif pazartesi 
günü saat on dörtte lstanbul'da Yeni Postanede mübayaat ko· 

[ Devlet Demiryolları llAnl~ 
Eskişehir atelyesinde vlicııda getirilecek oksijen istihsal tesi· 

sahrnn kapalı zarfla münakasası 21 - Ağustos • 9~3 pazartesi gll· 

nü saat 15 tc Ankarada idare merkezinde yapılacaktır. 
Tafsilit Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde onar liraya satı· 

lan ıartnamelerde yazılıdır. (3113) 

ı== ıstenbul Belediyesi ilanları 

Eminönü kaymakaınhğmdan: Sahipleri tarafından terkedilerek 
uıun zamandanbcri belediye ambaranda kala~ ve timdiye kadar 
ahnmamış olan mubtelifGlcins eıyanıa ambarda daha ziyada mu· 
bafazasıoa imkln g&rOlmediğinden sahiplerinin Temmuzun on 
betine kadar gelip almadıkları takdirde Temmuzun on yedinci 
pa:urte•i aünU saat dokuzdan itibaren açık mllzayede suretile 
Bevnzıt meydanında kain Beyazıt nahiye MüdOriyeti binası bah

çt> sinde satılacağı Hin olunur. (3107) 

Ef.ı\İnönU Kaymakamhğ1ndan: Belediye kanununun on beşinci 
maddesi mucibince ruhsatname almakla mükellef bulunan ve 

Eminönü Kaymakamlığı dahilinde bulunan bilumum esnafın mil· 
raca:lt müddetleri ıon defa olarak Temmuz sonuna kadar uza· 
blmıştır. Bu mUddet zarfında ruhsatnamelerini almaları ve işbu 
ınüddetin hitamında ruhsatname almayanlar hakkında muamelei 
lcal\uniye yapılacağı alakadarlara ilan olunur. (3106) 

Be9:ktaı Belediyesinden: Bebek'te başıboş olarak tutulan bir 
adet keçinin sahibi tarafmdan üç gün zarfınd~ müracaatla ahn· 
nıası. (3111) 

Adalar Malmüdürlüğünden: 
Satriık ev Sl No. h Daskalos Dimitraki sokak karanfil mahal· 

lesi Bllyllkada 2 oda bir hela kuyu ve 6667 metre bahçesi var· 
dır. Satış bedeli peşinen alınmak üzere kıymeti 633 lira 55 ku· 
ruş olup 16 • 7 • 933 pazar günü saat 14 le Adalar Malmüdür· 
lli;,.rjnde aleni müzayede ile satılacaktır.. (2900) 

....__-~----~---------·-------------~---------------------

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Çam altı MemJahasiyJe Foça ambarlarmdan Karadeniz, Akde· 

llit., 1'tanbul ve Marmara denizi sahillerindeki ambarlarımıza 
llakledilecek tuzlarm cıheti n=-kliyesi pazarlıkla talibine ihale o· 
luııacalctır. Taliplerin şartnameleri gördUkten sonra pazarlığa 
jffirak etmek üzere 0o 7,5 teminatlarını hamilen 12. 7. 933 çar· 

,.ınba günü saat IS te Galatada Alım, Satım Komisyonuna 
lllOracaatları. (3037) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

Şirketi Hayriyeden : 
:Oıazl~I vapurlar.na mahus yaz tarifesi Temmuzun al· "a per9embe sabahından itibaren tatbik edilecektir. 

Tarifeler gişelerde satılmaktadır. (5225) 

N. lu hanede sakin iken 3 kanunu 
ıani 1931 trihinde vefat eden Fran 
sız tebaaıından Mösyö Rişar Ka. 
mil (Richard Camille) tarafından 
tanzim edilerek İstanbul ceneral 
kon.oloaluğuna tevdi edilmiş olan 
vasiyetnamenin mahkemece tenfi
zi talep edilmiı olup mezkôr vasi· 
yetnamede müteveffa elyevnı ltal
yada Grugliaıko tehrinde ınukim 

F ranıız tebaasından (Emile Bar -
raud) Efendiyi varisi um~i nasp 
eyle.mit ve mahkemece müteveffa
run uhdesinde bulunan Y eıilköyde 
deniz kenarında köy içi mahalle
sinde yeni 44 numaralı bahçe müş
temilatiyle iki bap hanesine vazi· 
yet edilmi! olduğundan kanunu 
medeninin 538 inci maddesi muci· 
bince bu bapta bir guna itirazı 
olanlann ilin tarihinden itibaren 
bir ay içinde Beyoğlu dördüncü 
sulh hukuk mahkemesine müraca
atları lüzumu ilan olunur. 

(5199) 

Fatih icra dairesinden: 
Bir borçtan dolayi tahtı hacze 

alınan 172 çift muhtelif cins ter • 
likler açık artırma ile S-7-933 
saat 13 buçukta sandal bedeste -
ninde satılacağı ilan olunur .. 

(5201) 

misyonuna müracaatları. \2773) 

Elaziz Vilayeti iskan Müdürüğünden : 
Eliıizin Holvenk ve Bızmışen köylerinde muhacirin için yap

tırılacak kırkar çiftten seksen çift iktisadi hanenin kapu ve pen· 
cereleri ile kereste aksamı Hükumetçe verilmek ve yalmz tat 
ve kerpiç ve çivi gibi malzemei inşaiye ile imaliyesi müteahhidi
ne ait olmak lizere beher çifti "Dört yüz elli alh,, lira olut. ku
ruşla ve kapela zarf usulile ihale edilmek üzere ayrı ayrı müna· 
kasadadır. Taliplerin yllzde yedi buçuk teminatları ile beraber 
Holvenk köyU için 6 • 7 - 933 ve Bızmııen köyü için 8 • 7 • 933 
akşamı saat on altıya kadar Viliyct iskin Müdüri1•etinde müte· 
şekkil Komisyona müracaatları iıin olunur. ı 29l5) 

UCUZLUK 
TEMİZLİK 

SÜR'AT 

VAKiT 

Deniz Yolları işl~tmesi 
ltletme Şefli~inden: 

Karadeniz Postası 

·KARADENiZ 
5 • 7 • 933 ÇARŞAMBA Gü· 
nü Saat 18 de Galata nhh· 
mından kalkar. Dönüşte Tire· 
boluya uğrar. (3065) 

MERSirt POSTASI 

ANAFARTA 
VPURU 7 • 7 • 933 CUMA sa· 

YUR D 
at 10 da idare rıhtımından 

Üaküdar hukuk mahkemeain - u kalkar. Gelibolu'ya yalnız dö · 
den: F nüşte u~rar. (3114) 

Anadolu enerinde 10 numa - ı •-•-ıilllııııiııiı ___ llİİİİİıııİİıııİI-· 
ralı hanede aakine Feri de Hanım 
tarafından pederi Ali oğlu Meh • 
met Efendinin umumi harpde Ça· 
nakkalede ıehiden vefat ettiği 
ve veraseti kendisine inhisar eyle
diğine dair ikame ettiği davanın 
icra kılınan tahkikatında muma • 
ileyhin 3 ay tebdili havayı mütea· 
kip 17 ağustos 931 tarihinde kıtası 
bulunan Lüleburgaz taburuna 
sevk ve mezkur tarihten itibaren 
bu ana kadar memleketine avdet 
etmediği anlatılmıt ve mahkeme -
ce de kanunu medeninin 32 inci 
madedsi mucibince Mehmet efen· 
dinin hayat ve mematı hakkında 
malumatı olanların 20 - ı - 933 
tarihli Son Posta gazetesiyle ilan 
edilmit ve tekrar mahkemece altı 
ay müddetle yeniden ilannameler 
tanzimine karar verilmiştir. 

(7800) 

iLAN 

:::::::::: :: : :: ::::: ::::: ::: : : : :: : :: : : ::: : : : : : : : : : : ::::::::: 

ıı Sil~Mım ı 
ii KARADENiZ POST ASI U .. .. .. .. 

KİT AP 
K 1SM1 

11 Samsun i! 
Ç A L J Ş M J Y A il vapuru p b il 

Si 6 Tem muz erşem e !i 
B A Ş L A D J ji günü akşamı Sirkcci 'den hare· !! 

ii ketle ( ZonguJdak, İnebolu, :! •. :ı 

Kitap, Mecmua, Defter, 
Makbuzlarınızı ve Tabı 

işlerine Ait bütün iste
ğinizi Vakıt Yurdu Ki-

g Samsun, Ordu, Giresun, !! 
H Trabzon, Sürmene ve Rize)ye jfi 
g azimet ve avdet edecektir. i 
ji Fazla tafsilat için Sirkeci ii 
:: Yelkenci Hanındaki acentalı· i! 
~~ ğına müracaat. Tel: 21515 ii .. .. 
:: •••••••••••••••••.•••••• (518 ı ' .................... :: veriniz •• , .......................... . .................... . 

Basılıştaki nefaset Göz Hekimi 

tap kısmına 

Dr. S. Şükrü 
Ve UCUZiuğu bir Birinci Sınlf Mutehassıs 

Babıtıli ~Ankara caddesi No 60 

Kalpakçılardaki 112 numaralı ti· 
carethanemi Pangaltıda Halaskar 
Gazi caddesinde Salih Rüstem Be· 
yin terk ve ali.kasım kesmiş oldu- yerde bulamazsınız .. __________ • 
ğu 2-2 numaralı dükkana 933 tem· Sahibi, MEHMET ASIM 
muzundan itibaren naklettiğim ı-------------· Neşriyat Müdürü: ]. Safa 
ilan olunur (7802) V AKIT Matbaası_ lstanbul 
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Zafiyeti umumiye, iştiha-F f ti 
s~zlık ve ~.u~.vetsizl.ik ha- o s a 1 
tabuda buyuk faıde ve 
tesiri görülen 

(5120) 
Şark Malt Hulis~sı Kullanınız 

Her eczane
de sablır 

işçi aranıyor 
Büyük bir fabrikada derhal işe başlamak üzre 
müteaddit daimi işçiye ihtiyaç vardır. İşçiler Türk 
ve sıhhati tamamen yerinde olacak, herhangi bir 
san'at mektebinden mezun, 1aakal iki sene bilfiil 
çalışmış, askerliğini ikmal etmiş bulunacak, yaşı 
30 dan yukan olmıyacak, bu evs.afı ha~z olanların: 
Adlarını • . • . • . . . 
Babalarının adlarını • • • : 
Doğdukları yeri • • • • • 
Doğdukları seneyi • • • • : 
Bilfiil fiahşbkları yerleri tarih· 
lerile beraber • • • • 
Şimdi (jahşbkları yeri • • • : 
Daimt adreslerini • • . . 
Evli ve fiOcukları olup olma
dıklarını . • • • . • . . : 
Esas san'atlarını • • • • • : 
En az istedikleri gündeliği : 

Yukarda sıra ile, üç adet yeni çekilmiş fotoğraf 
nüfus tezkeresi sureti ve mektep şehadetname
leri suretlerile, 10 Tem muza kadar Istanbul pos
ta kutusu 84 adresine müracaatları ilan olunur. 
işe alınacakların, telgrafla iş başına çağınldıkları 
tarihten itibaren üç gün zarfında yola çıkmaları 
şarttır. 

Yalnız bekarlar için müessese tarafından ikamet
gah temin edilecektir. Yol masrafı fabrika tara-

fından ödenmez. ---------------·(5186) ___ ., 
Nafıa Vekaleti Satınalma 

; 

Komisyonundan : 
50 adet normal bat vagonet demir aksamile bu vagonetlere 

maktazi 200 adet pirinç yatak pazarlıkla ve takas kaydile s~tm 

alınacaktır. Pazarlık 16 - 7 - 933 tarihine müsadif pazar günü 
saat 15 te Ankarada Nafıa Vekaleti Satınalma Komisyonunda 

yapılacaktır. Pazarlığa iştirak edecek talipler cari seneye ait ti
caret odası vesikasiJe "300,, liralık teminatı muvakkatelerile ay· 
nı giln ve saatte komisyona müracaat etmeleri lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri Aokarada Nafıa Vekaleti 
Levazım dairesinden, Istanbulda Haydarpaşada inşaat Tesellüm 
ve muayene memurluğund tnaedarik edebilirler. (2920) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

20000 r~1etro Amerikan bezi : Aleni Münakasa: 19 - Temmuz -933 

S Kalem boya fırçaları " 

50000 Adet Zımpara kağıdı ,, 

20000 Metro Salaşpur 

4000 Adet Güverte Fırçası ,, 

200 Kilo sünger ,, 

" 

" 

" 

" 

,, 

çarşamba saat 14de 
: 19 - Temmuz- 933 
çarıamba saat 15 de 
: 20-Temmuz· 933 
perşembe saat 10 da 
: 20 - Temmuz- 933 
perşembe saat 14 de 
: 20- Temmuz· 933 
perşembe saat 15 de 
: 20 - Temmuz· 933 
perşembe saat 16 da 

Deniz kuvvetleri için münakasaları icra edilecek olan yukarda 
c~s ve miktarları yazıla 6 kalem malzemeye ait şartnameleri 
görmek isteyenlerin her gün ve itaya talip olanların da hizala· 
rında yazılı gün ve saatlerde Kasımpaşada Deniz Levazım Sa
bnalma Komisyonuna muvakkat teminatları ile müracaatları. (2938) 

Istanbul Gümrükleri Baş~ 
müdürlüğünden ; 

24 ve 28 • 4- 933 ve 4,10 - 5 - 933 tarihlerinde Cumhuriyet, 
Mi\li~t, Yakıt, Son Posta ve Akıam gazetelerile müzayedesi 
yapılacağı bildirilen 444 lira 60 kuruş kıymeti mubammh1eli es
ki tarifenin 10 uncu faıhna ait deve kuşu tüyü, sair kuş tüyleri 
elYan tiiy harçlar, kösele parçaları, taraklık boynuz ve saire için 
talipleri arasında verilen bedel haddi layık görülmediğinden 13 -
Temmuz - 933 perşembe günü saat 15 te tekrar müzayedeye 
çıkarılacaktır. 

Taliplerin % 7,5 niıbetinde teminat akçeıile Başmüdiriyette 
mUteıekkil müzayede komisyonuna miiracaatları tekrar ilin 
olunur. (3116) 
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i Satınalma Komisyonu il!nlan : i 
• ........................................................ : 

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

310.000 metre çamatırlık bez ka
palı zarfla münakasaya konnıut -

tur. ihalesi 8 temmuz 933 cumar· 
tesi günü saat 15 tedir. isteklile-

rin nümune ve fartnamesini gör -
mek üzere her gün ve münakasa· 

ya girmek için o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mektupları 
ile Ankarada M. M. V. SA. AL. ko 
misyonuna müracatları. 

(3080) (2556) 

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

Yerli fabrikalar mamulatından 

31.000 kilo çoraplık yün ipliği ka

palı zarfla münakasaya konmu§ -

tur. ihalesi 12 Temmuz 933 çar -

şamba günü saat 15 tedir. istekli -

lerin nümune ve ıartnameıini gör 

mek üzere her gün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktinden 

vvel teklif ve teminat mektupla -

rilc Ankarada M. M. V. SA. AL 

komisyonuna müracaatları. 
.(3101) (2712) 

T~QKiVE 

llRAAT 
BANKA51 

.DARA 
BiRiKTiREN , 

RAl-tAT .. ~D~R 

Büyük TAYYARE Piyangosu 
15 İnci Tertibin 3 üncü keşidesi 

11 Temmuzdadır. 
Bu keşidede Büyük ikramiye 100.000 Liradır. 

Ayrıca: 25.000, 15.000, 10.000 Liralık büyük 
kramiyeler ve 50.000 Liralık Mükafat Vardır. 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Bedeli keşfi ''83431,, lira "41,, kuruştan ibaret Ankara-Kı .. 
zılcahamam yolu üzerinde ••95,, menfez ile bir kısım şosa inı••ll 
10/Temmuz/933 pazartesi günü saat 15 te ihale edilmek lizer• 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talipler şeraiti all"' 

lamak için her gün Başmüheodisliğe müracaat edebilirler. 

Münakasaya girmek için "6257,, buçuk liralık teminatı mll" 

vakkate makbuzunu, veya muteber bir bankanın kefalet meklll" 

bunu, Başmühendislikten alacakları ehliyeti fenniye vesikasıolt 

Ticaret odası vesikası ve itibarı mali mektubunu teklif mekld' 
buna leffetmeleri lazımdır. 

Münakasa ve ihale kanununun 10 uncu maddeaine tevfik•' 

bazuhyacakları zarfları ihale gününe kadar Vilayet Daimi enet' 
meni Reisliğine vermeleri ilan olunur. (2746) 


