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~~if müsteşarı değişti, 
elırn. Sırrı ve Kazım Nami 

Beyler Talim ve Terbiye 
~heyetine tayin edildiler 

Almanyadan çıkanlan Yahudi 
profesör 

Ankara, S (Hususi) - Almanyadan p
kanldıktan sonra memleketimizde çahımak 
üzere Maarif Vekaletine müracaat eden 
Yahudi profesörlerinden birinin yarın (ba· 
gün) buraya gelmesi bekleniyor. 

Tahrir Telefonu: 24379 Perşembe 6 TEMMUZ • < 7 1ncı ay ) • 1933 Sayısı 5 ljurut 

)(onferansında 

Bu ikinci misakın imzalanması diğer 
devletlerinde dahil olabilmeleri içindir 

idam 

Bugün hava ~gene kapalı olacak, 
fakat bu hal devam etmiyecek .. 

lıtanbul dün bir ·.-----------llllll!!l!llli .. --.... ~~ 
kıt günü Yatadı. Bir 
kaç güJ!denberi bu • 
lutlu ve kapalı ge • 
çen havalardan ıon
ra dün sabah tid • 
detli yağmurlar ge • 

ne batladı ve akta· 
1111& kadar fasılalar -
la devua etti. 

Haber aldığımıza göre, yeni 
üniverıitenin idare kadrosu ve bü · 
ro teıkilitını Maarif Vekili tara -
fından tayin edilecek emin ile fa
külte reisleri ve mütavirden mü -
rekkep icra heyeti kuracaktır. Bu 
heyet yalnız bütün üniversiteyi 
alikalandıran itlerle mefgul ola -
cak, her fakülteye ait itleri o fa-

arasında orta mekteplerle liıeler
den çıkan gençlerin behemehal bir 
ecnebi dili okuması ve yazmaımı 
temin için de çalı~maktadır. Bu 
iş için getirilecek mütehaasıı M. 
Favıet'in koyacağı usullerle haf· 
tada se~ciz saat ecnebi dili derıi 
gösterilecek, pazartesi öğleden 

Mektebin ti~ talehe91, e.erlerlle hlrllkte _ 

~!rı~ijz ... 
1. ~e;bur Hazretleri dün 

• külte reiıir,le emin ve miiJavirden 
mürekkep ayrı · ayrı heyetler idare 
edeceklerdir. 

sonra yapılan tatiller de ~ümare· 
selere hasredilecelüir. 

Üniversitenin tarih şubesinde 
Yunanca ve Latince gibi kliıik 

diller, bütün şubelerinde de Al· 
manca, İngilizce ve Franıızcadan 

birini bilmek mecburiyeti kona· 
caktır. Bunları bilmiyenlere v~ 
yeni açılacak inkılap enıtitüaünü 
bitirmiyenlere diploma verilmiye • 

-ıı:~· ... ,·~?: 1 • 

., ~ kadar Dolmabahçe ıa- =ı Selçak kız aan'at mektebinde diln son 
'""- _w k• d • 1 • d 1 aınrf tale~lerlne clJploma tevzi eclllmlt ve bir a1: OQQ& ı aıre erın e me§gu 

.-ocQ IK'rırt açılmıttır. • 
~lar, on yedi buçukta Sa· ı Saat ıs da llK'k~bln musJkJ muallimi 

~ motörü ile Boğaziçinde i ıu~t Netlb Be.J1n bJmmetıyıe te,kU edilen 

... tezinti yaptıktan ıonra saat koro heyeti tstıkl&I marıını eöylemlıtlr • 

)iı_.."'1i L kt d"' ·· 

1 
Tıı' .. bt'lerden sonra umrılllıu izzet Nezih uuçu a ıaraya onmuf • 

dir. Bey kemanla bazı alafranga parçalar çalmıı 
, ve alkt1Jlanmıttır. Miltealdben son ıımıt taıe-

"""'ll! _ __ lllllllllllUlllllllBllU!URIUllllUlllWUIDllJ ~]erinden Halise Hanım yazclıfı blr tllrl o-

k1111lnt, mlldilr AllllD Tevfik Bey mezon ta -
Jebelere muvaffakıyet dlleoı1' ve lslmlerlnl 

birer, birer okuyarak son auııf taıe~Jerlnln 

clJplomalannı vermiştir. Merasimden son,_ 

clavetllle re san'atkArane bir fekllde bazırlaD
mıt olan el l~erl aalonu gczclJrllnilt, tale -

beler tarafında yapılan pastalar ve limona -

talar ikram edllml1Jtlr. 

Mektep mezunlan ve ae.rgJıd 

malQmat iç aayıfamızdadır • 

bakkmcla 

Yeni üniversitede ilahiyat fa -
külteıi "lalim tetkikleri enstitü : 
sü,, ne kalbedilecektir. 

Mülkiye mektebinin vaziyeti 
henüz tetkik edilmektedir. Bu 
mektebin bir mealek mektebi o • 
larak kaldıiı muhakkaktır. 

Maarif Vekaleti, ıılah itleri cektir. · 
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Bir~:s:~ızarar ~gs~N u·A~ER"LER ~ 
Ba~makaleden Devam 

den m~mleketimizin yapacağı isti
f adelerin kıymetini takdir ederken 
bunun çok ince bir heaap, bir ihti
sas meselesi olduğunu aöylemek is
teriz • 

Zira bugün lskenderiye posta -
ları işinin içinde olmıyan, yahut 
bu itle doğrudan doğruya menfa -
attar bulunan bazı kimselerin or· 
taya koydukları rakamlarda mü -
balağa bulunabilir ve bu mübala
ğalı rakamlar üzerine istinat edi -
lerek verilecek kararlar yarın 
mes'ul vaziyette olan makamları 

müfkül vaziyetlerde bırakabilir .. 
Binaenaleyh bugün hükumet 

için yapılacak ıey çok ince bir tet
kik yapmaktır. Bu tetkikat netice
sinde lskenderiye postalarının doğ 
rudarı doğruya hazineye vereceği 
zararlarla milli iktısadiyatımıza 
yapacağı faydalı hizmetleri ıınu ı 
kayese etmektir. Hükumet hattın 

devamında dört yüz bin liralık 

açık zararı karf ıl2'Yacak surette 
haki'katen dana büyük faydalar 
bulursa mesuliyeti üzerine alabi -
lir. UzaJ,: seferler idaresine talimat 
vererek lıkcnderiye aef erlerinin 
devam etmesini emredebilir. An -
cak bu yolda hükUmetin bir karar 
verebilmesi için birinci derecede 
buıUn lskenderiye hattını itleJen 
idarenin de bu fikre ittirak etmesi 
lizrm deiil midir?. 

Halbuki bizim aldığımız malu -
naat, lakenderiye hattının yaz ve 
tonbahar mevsiminde zarar etme• 
diği teklindeki iddiaları teyit ede
cek mahiyette değildir. Onun için 
buıün uzak seferler idaresinin ba
tındA olan zatlar hkenderi:J9 pos
talarının deva1nına imkin görme -
mektedir ve bundan dolayı Büyük 
Millet Mediıinin içtimaından ev -
vel hükumetin bu ite ait mes'uliye
ti ık endi üzerine alarak f skenderi
ye ıeferlerinin devamına emir ve 
rebilmesi çok müıküldür. 

Hülisa, hükumet Seyrisef ainin 
eski borçlarını üzerine alarak uzak 
seferler idaresine dört yüz bin li
ralık bir hareketli sermaye ver -
mİ!tİr: "Bu para ile itini çevire -
cebin ..• Zarar etmemeğe çalııa -
cakam., ,detnittir. 

Bunun üzerine uza:k seferler i
daresi (le timdi: "Öyle ise İsken -
deriye seferlerini kesece~im. Çün
kü bu seferler sene de dört yüz 
bin lira zarar ediyor.,, demektedir. 
Eğer uzak seferler idaresi (Cum -
huriyet) arkada,ımızın dediği gi -
bi İskenderiye aef erlerinin bu mev 
simde zarar değil, kar etiğine kani 
olsaydı seferleri tatil ederek bu 
kirlı iti kendi elinden kaçırmak 

ister miydi?. 

Mehmet Asım 

Maarif vekilinin teşekkürü 
ANKARA, 5 (Hususi) - Ma

arif Vekili Reıit Galip Bey, latan
bul niekteplerinin imtihanlarını 

huzurları ile tereflendirerek ço -
cukları doğrudan doğruya irtat et· 
tikleri için, Reisi Cümhur Hazret-

lerine te§ekkür etmittir. 

Zonguldakta sesli sinema 
ve kamp 

Zonauldak, 5 (A.A.) - Halk
evi tarafından Küçük Karpuz 

mevkiinde on çadırlık bir kamp 
kunıJmuıtur. Kampta gece için 
elektrik tertibatı yapılmıttır. 

Z..Uldak, S (A.A.) - ilk aes
li~e .CSzlü sinemanın açılma mera-

.imi' yapılmrşbr. 

Amerika artık Avrupaya 
kulak asmamıya karar verdi 
Müdafaa kuvvetlerini arttırıyor, 
üç senelik bir program hazırlandı 

Tosyada 

Müthiş bir dolu ekinleri ~r~ 
mahvetti 

Kastamonu, 5 (A.A.) Soll ıy 
yağan yağmurlar esnasında Tol' . hi 
yanın Deringöz vadisindeki bal ~ 
sahaıiyle bunun etrafına dört saır 
timetre dolu clüşmü~tür. 12 dakİ • 
ka devam eden doludan bu sah• 
dahilindeki ekili ve dikili bütüJI 
mahsul tamamen mahvolmuştur· 
Zararın maddi miktarının tesbitr 
ne başlanmıttır. 

M. Von Papen Berline 
VAŞİNGTON, 5 (Hususi) -A- j hillerinde iki ve Atlas denizinde j evvel, Aımerikahlarm menfaatini dönüyor . t 

merika birleşik hükUmetleri, hari- de iki olmak üzere, dört tane bi - gözetmeğe kat'i kararını vermit • Berlin, 5 (A.A.) -Wolff ajaır t 
ci siyaııetlerinde yeni bir veçhe ı' rinci sınıf üssü bahri teşkili de var- ti.~. B.~ kararı~~· yalnız para ve sı bildiriyor. hi 
takibine karar vermİ§tİr. Siyasi dır. gumruk mesa1lınde değil, harp - Gazetelerin verdikleri haberle" 
mahafilde kat'iyetle söylendiğine Amerikanın bu tarzda hare _ borçları hususunda da tatbik ede- re göre başvekil muavini M. VoO · 
nazaren, Amerika, silahları bırak- keti, Avrupanm, cihan sulhunü i - cektir. Papen, Papalık makamiyle yap • 
ma konf eransmdan ümidi tama - dame için Amerikanın teklif ettiği Borçlu hükumetlere, Amerikalı tığı müzakereleri bitirdiğindeıt 
miyle ·kesmiştir. Cenevre müzake - istişari bir misak aktine yanQ.Şma - mükelleflerin omuzlarına ağır bir y:ırinki perşembe günü Berli11

' 
dönecektir. 

relerini beklemeden, milli müda _ sını intaç etınittir. yük olacak hiç bir imtiyaz bahıet-
foa kuvvetlerini artıracaktır • Amerika Avrupanm bu husus miyecektir. 

Üç senelik bir programın ha • hakkında lazım gelen cevabı ver - Amerikanın bu yeni harici siya-
mediği kanaatindedir. Eğer Av - set sistemi, bir kaç ay evvel Roz -

zırlanmasına başlanmıştır~ Kısa 
rupa aklı selimle hareket etmezse, velt idaresinin ilan ettiği sistemin 

bir zamanda bu program tesbit A 'k l k merı a ı endisini bırakacak: ta.mamiyle zıttıdır. 
edilecek ve üç sene zarfında 32 Kend' "' I k d' k l 1 yagın a en ın avru ! di- Vaşington siyasi mahafilinde bu 
harp gemisiyle 290 tayyare yapı - yecekf 
lacaktır. ır. yeni siyasetin, cihan siyaseti üze -

Beynelmilel iktııadi münase - rinde büyük bir aksülamel yapa • 
Programda büyük Okyanus sa- betlerde de, Amerika, her feyden cağı söyleniyor. 

L~ndra konferansını suya 
düşmekten kurtarmak • 

ıçın 
• 

,Geriye J:lır~:It~alcj§tiyel'!Jer çoklfa d~ . , 
Londra, 5 (A.A) - Sabahleyin tehiri aleyhinde olduğunu söylemi§ 

tir. 

T. D. T. Cemiyeti 
Umumi merkez heyeti 

dün toplandı 
Ankara, 5 (A.A.) - T. D. 1· 

Cemiyetinden : 

Umumi merkez heyeti bugürı 
umumi katip Ruşen Eşref Beyiıı 
reisliği altında toplanarak kartı • 
lıklar anketine gelen cevaplar ü • ~ 
zerinde kılavuz komisy.onunun ha· 
zırladığl karşılıkları gözden ge • 
çirmeğe devam etıni!tİr. 

Yarın ve gelecek günlerde b&J • 
arathrmaları ileri götürece~tir. 

P.rof esör M;alş Ankarada 
~nkar-. ..:G "~•-> D..,.nftr 

$Öt Malı; b~ün h .tanbuldan burı• 
ya geldi. Yarın Maarif Vekili 
Reşit Galip Beyle görüşerek htaıı" 
buldaki çalışmaaı etrafında malO' 

konferans hakkında verilen idam 
kararı, per§enıbeye kadar geri hı • 
rakdmıştır. 

Amerikanın yeni bir teklifi mat verecektir. 

Hatta dün ak§am, )>u kararın 

verilmiyeceği bile söyleniY,ordu. 
M. Bone, F ranaanm, konf er ana 

batlangıcından beri takip ettiği si· 
yasette devam edeceğini kat'i bir 
ıekilde söylemiı, konf er anı a~ıbe
tinin, M. Ruzvelt'in yapabileceği 

§eylere bağlı ~lduğunu ilave etmit
tir. 

Londra, 5 (A.A) - Dün toplan 
mı§ olan bütün tali komiıyonlar, 
daha müsait bir vaziyete intizaren 
tehir kararını verir vermez konf e -
rans mekanizması dunnu,tur. 

Her ihtimale rağmen tali komis
yonlar reislerine vaziyeti müsait' 
görür görmez azaları tekrar toplan 
mr..ğa davet etmeleri bildirilmittir. 

Yegane kurtuluş yolu 
Londra, 5 (A.A.) - Haber ve-' 

rildiğine göre Kanada heyeti mu -
rahhaaası Amerikan heyeti mu -
rahhasası ile beraber harekete ka
rar vermİftir. Bu konferans mese
lesinde olsun para siyaseti itinde 
olsun lngilterenin vaziyetine bir 
dereceye kadar tesir edecektir. 

Bununla beraber birçok heyeti 
murahhaıalar vaziyet almı§ görü -
nüyorlar. Ve konferansta birinci 
derecede rol oynamıt olan 
bazı heyeti murahhasa reisleri 
konferans bürosunun itlere baJ • 
lamak üzere toplanacağı pertembe 
gününden evel Londradan hareket 
ediyorlar. Heyeti murahhasaların 
ekseriyeti, tehir kararının §İmdi
lik yegane hal çaresi olduğu ka -
naatindedirler. 

Karar, karar l 
Londra, 5 (A.A.) - Fransız· 

ların aldıkları vaziyet etrafında 

heyeti murahhaıalar arasında mü-

Londra konferan•ınııa lçthnaıadan 
bir aafba ve laırfllı: bap·eklli nutuk 

•&ylerken •• 

zakereler olmaktadır. Konferan
sın atiye tehirine taraftar olanlar 
çoktur. Bu aktamki İçtimada 
konferansın tehiri meselesi hnk • 
kında müspet menfi bir karar a -
hnmaaı bekleniyor. Maamafih 
konferan11 temamen Fransız nü· 
fuzu altına diitürmemek için kon
feransın devamına taraftar olan -
lar da vardır. İngiliz baıvekili 
M. Macdonald da konferansın 

devamına taraftar olanlar ara -

ımdadır. Şu bir iki gün içinde 
mühim kararlara intizar olunabi -
lir. 

Amerika murahhasının 
sözleri 

Londra, 5 (A.A) - Konferans 

bürosunun içtimmdan sonra verdi· 

ği bir mülakatta, dün M. Hul, bü
ronun toplanmasının bugüne bıra-

kılmasını teklif ettiğini, fakat M. 
Çemberlayn'ın perşembe günü sa -

at 10 da toplanılmak teklifinin ka

bul edildiğini bildirmittir. 

M. Hul, Amerikanın konferansın 

-----
Londra, 5 (A.A.) - Altın eaa- Zonğuldakta Orta mekted 

sından ayrılmıyan memleketlerle 
temasta bulunan mahfellerin fik • yapılacak 

Zonguldak, 5 (A.A.) - Zon • 
rine göre konferansı akamete uğ-

1 
ratmaktan kurtarmak için Ameri
kalılar tarafından bugün ortaya 
atılan teklif ancak konferans bü-
rosunun yarın yapacağı toplantı -
dan ıonra belli olacaktır. 

Bu mahf ellerde hüküm süren 
zanna bakılacak olursa Amerikan 
teklifi eksiksiz olarak hazırlanır 
hazırlanmaz öteki murahhas he -
yetlere hususi surette bildirecek -
tir. Fakat halk bu tekliften bu -
gün haberdar edilmiyecektir/ 

Büro yarın yapacağı toplantıda 
konferansın çalıımalarında devam 
etmesine karar verecek olursa M. 
Macdonaldın konferam reisi 11ra
tiyle beyanatta bulunması muhte
meldir. M. Macdonald bu beya
natında Amerikan teklifinden ima 
yoliyle bahsedecektir. 

guldakta 39.000 lira sarfiyle bit 
orta mektep binasının inşasını 
başlanmıştır. Ayrıca yeni bir po•· 
tahane binası yapılmak üzere 20 
bin, Ereğli sahil sıhhiye bina•1 

için 25 bin lira tahsisat verilmif • 
tr. 

Rusya - Litvanya 
mukavelesi 

LONDRA, 5 (fti..A.) - Temrnll' 
zun üçüncü, dördüncü günleri Sof' 
yetleri birliği ile bir çok hükumet' 
ler arasında imaza1anan muka~e' 
leyi andıran Rus - Litvanya iti i 

lafı da bugün Rus elçiliğinde inıı' 
edilmiştir. Bu mukavele M. Litfi• 
nof ile Londradaki Lituvanya el• 
çisi M. Sidzikaukaı tarafından iP" 
za edilmi~tir. 

.................•..............•.................................................•..... .,,-

Maarifte tayinler • 
yenı 

-------------------------
Müsteşar değişti, Selim Sırrı ve Kazım Nami Beylet 
Talim ve Terbiye heyeti azalığına tayin edildiler 
Ankara, S (Hususi) - Maarif 

müsteıarı Salih Zeki Bey bat mü
f etti§liğe getiri imi§, müsteıarhğa 
Talim ve Terbiye Heyeti azasından 
Avni Bey tayin edilmittir. tik ted
risat umum müdürü Ragıp Nuret
tin Bey baş müf etti§liğe, yüksek 
tedrisat eski umum müdürü Rüıtü 
Bey yeni ihdaa edilecek meslek 
tedrisatı umum müdürlüğüne ta -

yin olunmuşlardır. \ Kllz.ım Nnml ve Selim Sarn Beyi•' 

Talim ve terbiye heyetindeki terbiyesi umum müfettiti Seli'' 
açıklara da Kazım Nami ve beden Sırrı Deyler getirilmişlerdir. 
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Iktısat 
Öl~Uler kanunu 

j · l ~ ES R A R / Önümüzdeki Kanunusanide 
tatbik edilecek olan yeni ölçüle
rin tatbikatını temin ebnek ve 
yeni ölçülerin ayarını kontrol ey
lemek üzere bir müdürlük teıkil 
edilmiıtir. Müdürlük 15 Tem
muzda i§e başlıyacaktır. 

Bu sene buğday vaziye 
Mahsül çok olacak 

Yazan : Fazıl Şemsi 
- 8 - ler. Bu seyahatteki binbir türlü 

Bu~~ine kadar ~ıkan Tef· tehlike ihtimallerini ileriye sürdü-
rikala.rın hUl3sası ler. Onu bu fikirden vazgeçirmek 

(~·as Loyola) clu1tler cemiyetinin re- ı istediler. Fakat Loyola kararında 
Jsldlr. Bugtln bllc MIA dünya Uzcrlndc oıü • ! kati idi. Çünkü gökten ilham al -
hlm ~lr ~kllAtı olıın bu Ct'myetln reisi !:<>- mı§ bir adam vaziyeti ve tavrı ta· 
coklu~nds r:ıwklnc eğlencesine düşkün, fcl'· kınarak hepsine bu seyahatten 
knIMc hnrl bir adamdı. llnyııtmın ilk u • vazgeçmek imkanı olmadığı ceva-

Bu müdüriyet Kanunuıaniye 

kadar hazırlıkları tamamlamak 
üzere bir çalıpna programı hazır
lıyacaktır. 

Piyasalarda stok çok olduğundan fi1 
tın düşeceği de tahmin olunuyor 

manlnmıda t pnnyol ublU olan bu adam 
hını ver-di. Kadınlar yanına hiç 

mesleğinde yUklll!lml:t bir kahraman olm3k 
olmazsa İtalyanca bilen bir yol ar

Belediye bir dava kazandı Memleketin muhtelif tarafla -ı mııtır. Bundan bir hafta e'f~ 
rın~an ~elen ha~el'l~re göre ~~ s.e· kuruta olan fiatin böyle birdJ 
nekı bugday zıraatı çok ıyıdır. re çıkmasında kontenjan Jiıte' 
Mahsulün de çok fazla olacağı d k' t · ğ _,,, · 

ıst1yorclo .Fakat bir mnhare-~ yıımbndı • 

Ayıığı kırtldı. Bu ı.,rık ııyıığr tcd:ıvl olunduk

tan soora sakat kaldı • 

(Loyolıl) bundn.n dobyı rok il7.Uldil. Top:ıJ 

dakaşı almasını teklif ettiler. Lo · 
yola buna da muvafakat etmedi. 
Bunun üzerine kadınlar yol erza - e ı mo orın ya ının anc~ 

tahmin olunmaktadır. . • . . _$ 

\'c kısa aynğınr dllz.cltmeıc Jr.ln çarelt>r ara • kı hazırladılar. Para, yatak ve 

Mezarlıklar belediyeye dev -
redilirken Galatada Kuledibinde 
Şahkulu mezarlığı müstesna tu -

tulmuş ve evkaf tarafından Ali 
Hamit isminde bir İranlıya kira -
lanmıştı. 

M h l.f . al d d k ton olmasından ılerı geldığı "' 
u te ı pıyas ar a a sto l k d. 

clı. Bu ııırada ('llnl'! hırlstlynn ıuh:krlnln 

menkıbeforlnc nlt kitaplar gflÇtl. nunlıırı o· 

kurken kafa.'111111 yeni bir hUlya girdi : 

yorgan gibi şeyler tedarik ettiler. 
Lakin Loyoln bütün bu yardımla
rı da kabul etmedi. O, Kudüaü 

l ıd - . . b vd f. ti . enme te ır. ma o ugu ıçm, ug ay ıa erı-

nin düşeceği ihtimali kuvvetlidir. Yumurta ihracabJ11lı 
Hırsını ba ka yolda tatmin etmek ldıı 

zaptetmek için tek ba§ma, yalın
(Kudıts) tl mUsIUm:uılarm elinden dlnt pro-
paganda kti\'Vetlytıı r.apetmek istedi. Bu ayak, başı çıplak, edine bir 50-

Belediye kiracı aleyhine ceza 
mahkemesine bir dava açmış ve 
kendisini mahkum ettirmiş, ayrı
ca üçüncü hukuk mahkemesine de 
evkaf aleyhine bir dava açarak 
mezarlığı istemiştir. Mahkeme 
belediye lehine karar vermiş, m~ 
zarlığın kıymeti (37) bin liradır. 
Belediye mezarlığın kendi namına 
tesciline ba,lamışhr. 

Ali.kadarlar bu ihtimallere kar• lstanbuldaki yumurta tacİ~ 
fi derhal tedbir alarak fiatin düt· ihracatı Türk vapurlariyle 1'f 
memesine çalışmağa baılamışlar - mak için bir Türk vapur tirketı 
dır. Ziraat Vekaleti ve Ziraat anlaşmıılardır. Daha ucuı' 
Bankası fiatlerin düşmemesi için daha süratli olarak yapılacak ti 
yeniden tedbirler almaktadır. Bu liyat için bir de mukavele i?'

malrmt Jle yenJ CS\'aplarmı çrknrdı. Arkası • pa alarak aitmek istiyordu. 
na bir dllencl hırka.•n glydL Eline bir dilenci Fakat Loyolanın Kudüse git -
değneği nldı. Dllen~rek tA (lt.udUs) c kadar mesi için daha evel Romaya uğra
gıtmck için :roııı. çıktı • ması, orada papayı ziyaret ede -

Fakat (Bnrseton) a gE>Jdlğt uman garan rek pasaport alması, ondan sonra 
kJ burada (veba) hastalı~ı ''rdı. Bondnn 

Venediğe giderek o yoldan Kudü
dalayı gemiler .llmaııa atraımyor!Ardı. U -
manda karantina \'1\rdı. Bunun ı~ın hutaıık ıe gitmesi lazım geliyordu. Mü -
geçlnrJyo, J'Ollar 4'dmcrya, gcmlln llmana 

kıfraymcıya knclar bumcla beklemek mecbu -

tiyctln4e knldı.) 

O zamanlarda Kudüse giden 
hıristiyan hacıları dilenirlerdi. Lo 
yola da ahaliden yiyecek içecek 
isterdi. Fakat aldığı, toplad ı;;.ı 
zahirelerin hepsini kendiıi i~ 
muhafua etmezdi. Yalnız b:.· 

racaat ettiği yelkenli ıemıınnın 

kaptanı onun perİ§an halini gör -
düğü için parasız olarak (Gaete) 
limanına kadar götüreceğini söy -
!emişti. Bundan sonra Loyola an
cak kendisini yaşatacak kadar yi a 
yecek tedarikine giritti. Bunu u
sulü ceçhile dilenerek topladı. 
Vapura girdi. 

(Devamı var) 
~ftlllfllllUltıUSUtıtıılUltMI ~UIUUll!9ıtltl .. IUUlllDDJI 

Polis Haberleri 
.................... ·-················· 

Bir yaralama 

Apartmanda yakalanan 
hlr&IZ 

Evelki gün akıam üzeri Fa
tihte bir apartımanda oturan Ha
lide Hanım bir ahbabını ziyaret -
ten sonra kendi dairesine inmiş -
tir. 

Halide Hanım merdivende 
kendi dairesinin kapısı açılarak 
içeriden tanımadığı bir adamın 

çıktığını görmüştür. Meçhul a -
dam Halide Hanımı görünce o • 
lanca hıziyle merdivenlerden inip 
kaçmağa başlamı§tır. 

Beyoğlunda çıkan hadise Hırsız apartıman kapısından 
çıkarken yakalanmııtır. Bunun 

ve bir tevkif sabıkalı hır11zlardan Mığırdıç is-

Evvelki gece saat 23 buçuk- minde birisi olduğu anlatılmıştır. 

tedbirler geçen senekinden daha 
farklı olacaktır. 

Ayni zamanda ihraeat için de 
tetkikat yapılmaktadır. Bu tetki-

kata göre Trakya buğdaylariyle 
Yunanistana ve Adana buğdayla· 

riyle Suriyeye ihracat yapılması 
dü~ünülmektedir. Alakadarlar 
buğdayın korunmasına fazla e -
hemmiyet vermekte ve hükumetin 

fiati korumadığı takdirde buğday 
piyasasının düşeceğini ve zürraın 

da büyük zararlara uğriyacağını 

söylemektedirler. 

Motörin yağları 
Kontenjan listesinde motorin 

yağlarnıın az olduğunu ileriye aü -
renlerin miktarı günden güne art
maktadır. Piyasada da motorin 
f iatleri 7 kuruştan 8 kuruta çık· 

lanmı~tır. 

Afyon inhisarı 
. Af yon inhisar idaresi tef~: 
ıkmal edilmek üzeredir. f 
için Dördüncü Vakıf hanındaJ 
daire tutulmuştur. idare cuf11,ı 
tesi yeni binasına taşınacaktıt• 

Fındık mahsülü 
Giresun, 5 (A.A.) - Gitef 

mıntakaıında bu sene fındık / 
sulü bol ve bereketlidir. Tit' 
odasının yaptığı tetkiklere (}İ 
halihazırda rekolte miktarı 
sun merkezinde 374, Görele ~ 
zasında 60, Tirebolu kazs6' 
45 bin kantarı bulacağı tahrd1 
diliyor. Ordudo. '~dıJc malı 
nün 20 bin kantar olacağı tiP 
mektedir. Rekolte kati ol 
temmuz içinde tesbit edilec 

miktarını alır, gerisini diğer di -
lenc.ilere dağıtırdı. Loyola Bar -
ae1onada etrafına bir de kadınlar
dan mürekkep bir kafile toplamış 
ti. Bunlar kendisinden dini na -
sihatler alıyorlardı. Bunlar ara -
•mda 1nes Paıcula iıminde bir 
zengin bdm vardı ki bu kadın 

Loyolaya hami olmuıtu. Bu garip 
seyyahın simasında ve ahvalindeki 
bqkalık kadının mera:K ve dik -
katini celbetmişti. Onda bir f ey 
kalidelik bulunduğuna hükmet -
miıti. Bilhassa Loyolanm genç 
aimuı ile üzerindeki eski dilenci 
kıy af eti arasındaki zıddiyet onun 
nıhu üzerine garip bir tesir yap -
mııtı. 

~Be~@unda doğramKı~kağ~ Mığ~d~evden b~ıa~, b~ .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fakat Loyolanın etrafına topla
nan zengin kadm yalnız lnes Pua 
culaya münhasır kalmadı. Ondan 
aonra diğer biri, daha ıonra di • 
ğerleri gelmiıleı-di. Loyolanın 
ıahımdaki gaTİp bir cazibeye 
Banelonada birçok yüksek sosyete 
kadınları etrafına toplanmıştı. 
Bu bdıolar Loyolayı o zamanın 
adeti mucibince sofralarına da -
vet ediyorlar, kendisiyle dint ba
hiıler üurinde görütüyorlar, bun
dan höyük bir zevk alıyorlardı. 

Loyola iıe kendisini himaye eden 
lneı Parculanm gösterdiği bir o • 
dada geceleri yatıyor, !Uradan 
buradan kendisine verilen erzak -
ludan yalnız bir parçuım alıyor, 
gerisini hep diğer dilencilere da -
ğrtıyordu. Barselondaki hayatı 
- veba hastalığı nihayet bulup ta 
gemiler tekrar ief erlerine baıla
ymcıya kadar - hep bu ıuretle 
geçli. 

Artık veba bitmi§tİ. Bir gün Lo
yola etrafını almıt olan kadınlara 
birdenbire ltalyaya seyahate çıkaa 
cağından ba'hsetıi. Seyahat için 
intihap ettiği vasıta ise küçük bir 
yelkenliden ibaretti. Barselona -
Jı zengin kadınlar hayatını sadece 
daya -.e ahret itlerine hasretmit 
ofa11, dUnya ;,terinden haberi 
ohnryan bu garip adamın seyahat 
projesi karııımda hayrete düştü -

ll1 velveleye veren ve bütün bir para çantası ve daha bazı eıya a• y unanistanda 
mahalle halkının uykusunu kaçı • tımııtbr. Üzeri aranınca sekiz ta- ( T A K V ı· lll 
ran bir lıidiıe olmuıtur. ne maymuncuk, anahtar ve rarip lVJ 

Parlamentarizme ilişmek Doğramacı sokağında Aposto - aletler bulunmuştur. 

lidis apartımanında oturan Aristi- Mığırdıçın evinde yapılan a - teşebbüsünde bulunan yok 
di gene ayni sokakta oturan ahçı raştırmada da bir takım çalınmıı 
Alek••ndn"dı·s·ın yanında ~ırak 0 _ Atina, 5 (A.A.) - Selanikte - ~ eşya bulunarak müsadere edilmiş-

yapılan intihabatın verdiği netice-
larak çalıımakta olan Koiıdoza ye tir. Azılı hırsız adliyeye verilmiş- den dolayı hükumetin gll.ya bir 
diği ~emeklerin parasını borçlu - tir. takım projeler hazırladığı veya 
dur. Ve günden güne bu borcunun =====---=-=:~=-======l tedbirler alacağı hakkında bazı 
miktarı gittikçe kabarmaktadır. sudan gelene kadar dayak yiyece- ecnebi muhabirlerinin elde edip 
Bu yüzden ustası Alekıandridisin ğini anlıyan Kondoz cebinden hı- topladıkları ve etrafa yaptıkları 
sık aık tekdirine uğrlyan Kondoz çağını çekerek hasmının arkasına 1 sokak dedikoduları bütün bütüne 
birkaç defa Aristididen yediği ye- saplamı~ır. hayal mahsulüdür. 
meklerin parasını istemitae de be- - Ah yandım. Hükumet bugün ak§am üzeri 
riki aldırıt etmemif her defasın - Diye bir kitle halinde Aristidi bir tebliğ çıkaracaktır. Bu tebliğ-
da bir kolayını bularak atlatını§• yere yıkılınca, şuçlu aavu§mak is- de parlamentarizme az uygun ted· 
tır. Dün Kondoz ustasına hesap temişse de %abıta tarafından ya - birlere ve hal çarelerine bat vur -
verirken eene bu bir türlü almamı· kalanmıştır. Aristidinin yarası mak için ortada hiç bir sebep ol· 
yan alacak meselesi yüzünden iyi- tehlikelidir. Hastaneye kaldırıl - madığı bildirilecektir. 

Per§embe 
6 Temmuz 

13 Rebi.evel 

Cuıııa 
7 TelJ)mıJ1 

14 Rebi.e~ 
Gün doğuşu 
Gi!n 1 otışı 
Salıah namaL.ı 

o~ıc namazı 
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19,4J 19~ 

3,00 s. j 
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HA VA - }·cşllköy askeri rl&Sllt 

rJndcn ~·erilen mal~matıı ıorc buıt"' 
buluttu olncnk, rl1zgAr şimali l~tilkll# 
den mııWdlJ kıınt:tte e~cektlr • 

j 

Dünkü sl<'aklık saat 8 d<1 21, s.-' ,1 
J8 ııantlgrat, bava taz,-flü 169 mu.-

ce haılamnca, gitmi§, Aristidiyi mıştır. Siyasi mahafillerin hepsinde =;"'==========~--
bularak artık parayı vermesini hüküm süren fikre göre M. Veni - RADYO §Evvelki gece Balat F e!1erinde ya 
söylemi!tir. Bu kat'i vaziyet kar· zeloıun her sene yaptığı gibi bu ...:.;==========;;;;,.r 

pılan silah arattırma11nda kundu-
şııında terzi gene kurt masalı o - yıl da kendisini tedavi ettirmek 

racı lstavride iki sustalı, Ahmedin 
kumıya baılaym<:a ahçı çırağı us- için Fran:u:ıya gitmesi &iyasi düzen 

üzerinde bir sustalı, ve Cibalide ı L - b ı tasının bu yüzden kendini azarla- ve dir iğin eaki nalini u mauna 
oturan Yusufla Fikrullahın üzerle- d k dığmı ve parayı vermezse fena va yardım e ece tir. 

ziyette kalacağını anlatmıya ça _ rinde birer bıçak zuhur etmi§ ve 
lışmı§ fakat Aristidi bu ısrar kar· müsadere edilmiıtir. 
§ısında ağzını bozarak: 

- Bas git ulan, alacağı varsa 
ıııtan gelsin, sana ne oluyar?. 

Diye ağzını bozup Kondozu 
göğsünden itelemit ve böylece it 
çığırından çıkmıttır. 

Göğsünden itilen Kondoz Aris
tidiye sık ıbir sille aşkeylemiş iki 
taraf biribirine girmiş, yumruk 
yumruğa dalaşmıya başlamıılar -

dır. Fakat tekme yumruk bahsin· 
de ağır batan Aristidi karşısında 

bir ıey yapamıyacağını ve e§ek 

§ Evvelki gece Samatyada 
Sabunhane çıknıazmda sakin 

Fatma Hanımın taraçada oy -
namakta olan Hüseyin ismin -

deki çocuğu evin yanındaki 

vişne ağacında gördüğü ala vi, -
nelere imrenmiş ve toplamak üze-

re taraçadan vişne ağacına geç -
mek istemiştir. Fakat dal eınek ol-

duğundan çocuğu çekmemiş ve 
kırılarak Hüseyin üç buçuk metre 
yüksekten yere düşün bacağı kı -
n)mı§tır. 

Zonguldakta milli bayram 
Zonguldak, 5 (A.A.) - Sul

tanların kovularak milli hakiııni -
yetin kurulduğu büyük günün yıl
dönümü memleketimizde coı -
kun heyecanlarla kutlulanmJştır. 

Ilı Matbaaıaı.z• Gelen 111 
F. S E R L E R 

, __ _ 
Dağınık deyişler 

Hissedilerek yazılmış bu şiirler 
mecmuası ç1kınıştır. 

Yazan: Aya§h Mehmet Necati 
Beydir. 
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3 MAYIS GECESi • • 
Dilimiz 

"Sen olsaydın Safi Beyin o an-\ takım soysuz ahbapları vardı: Bu 
daki haline gülerdin.. Ben, kulak kimdir? .. 
kabartmış, dikkatle dinliyordum... "- Fevkalade zeki bir hanım .. 

Muhtelif mektep mual
limlerinin buldukları 

karşılıklar 
75 Uncu liste Salmonla yapılmış çorba ve ekmeği 

büyük bir iştiha ile aç karnıma indirdim ''Safi Bey kaşlarım çattı: Dostluğu, Kerime Hanıma ancak 
"- Bu söylediğiniz çok vahim- şeref verir.. · 

5 inci mektep: 
Taallül: l<ıttınnııı - Ta:ınımUm: llt-r ye

re yayılmu - Taammüt: Bile bile yapmak, 

tasarlanmış - Tau!lsup: Bildiğinden dön • 

mt-ml', dU§llncl•slrıl gUtme, körü körüne dl· 

r~ııme - T!lkdlr: J)('ğcr bltnıe. belenme> -

Tıtkdl : Bü)iıkle~. uluğlanın - Taklit: 

dir Beyefendi .. Acaba doğru mu?. "Bana neden bu hanımdan 
''-Eğer doğru olmasaydı, söy- hiç bahsetmedi?. 

- 22 -

1
tr rniydim?. Kiminle kaçacağı- "-Belki siz unutmuşsunuzdur. i da biliyorum.. Avukat Müfit "Hasan Sıtkı Bey tekrar küfr~ 

Bunlann hepsini Kerkeneı'te te
darik etmek mümkündü. Bir gün -
de bunları hatırladım. Ayni zaman 
da otelde sağır madam, ve iki a -
limle tatlı bir alem geçirdim. On -
rlan sonra acaba ne olacaktı? Bel· 
ki bir daha tatlı bir doıt muhitine 
avdet edemiyecek ve Lapon çölle
rinin buzları ara11nda ıon nefesi
mi verecektim. Aılak Kerkeneıten 
:vüz elli kilo metre mesafedeki Vij
yanu istasyonunda bana randevu 
vermitti. Şimdi trene o İıtuyona 
kadar giderek beklemek lazım ge • 
Hyordu. 

Bet dakika sonra Aslak yanım • 
da bulunuyordu. Laponyalı ıimal 

adamlarına mahsus bir vakar ve 
ciddiyetle kızakta yer gösterdi. A· 
yakta durmaktan yorulmuıtum. Yu 
muıak ren kürkü minder üzerine o 
tunnak benim için bir zevk halini 
aldı. Kızak hemen hareket etti. As 
lak hayvanları tekrar yola sürdük
ten sonra yanındaki bir sandıkta 

bir nevi Norveç böreği ile bir tite 
f&rap çıkardı. Hem karnımı doyu
ruyor. Hem de geçtiğim muhiti tet 
kik ediyordum. Kızak küçük ku -
tup fidanlarının kesretle bulundu • 
ğu genit bir ovadan geçiyordu. 
Bu fidanların üzerinden ıeke 
seke gidiyor, çeken iki ren asla 
zahmet çekmiyorlardL 

trıen adamla... Sen bunu bili - decekti.. Fakat hayatında ilk de-
P-'!n:remryl' çalı rııa - Takrir: l'Prl~tlrıne 

- Taksit: Uölüm - Trıkvim: Dutrultma, 

yoluna koymıı, ay gün bilgisi - Talik: As

mu, düwJtnıc - '!'atıl: nor,lama, işi bırak· 

ıuma - l'azlın: Ululama. 

~or rnuydun?. fa olarak kendini tuttu.. Sordu: 
''- Meşhur avukat Müfit Bey "- Nerede oturuyor?. 

itli?.. "- Şimdilik Pariste... Daim 
''- Evet.. Tn kendisi.. Bey kendisinin vekilidir .. 1 O uncu mektep: 
''- Çok şnştım Beyefendi!. "Hasan Sıtkı Bey Daim Beye Taalllll: t tt>n ka~·nıa - Taammlim: l"a.· 

)ılmn - Tıı.nmnıilt: Dllşünerck yapına -

Taassup: Ro!jll tnnnm~ - Takdir: Biçme an

lama - Takdltı: Ulu tııtnııı - Taklit: öuıı

me - Takrft: özlr. anlatmıı, <qığJainlatma

fakslt: Belli pnrça.lar - Ta&n1m: Ay ölçll

sU - Tnllk: Asma - Tamir: Dii7.eltm • -

Tatil: Durdurma - Ta7.lm: Ağırlama. 

"- Şaşabilirsiniz.. Fakat ka· döndü: 
!'tın son dakikada kaçmaktan sar- "- Ömrümde ismini işitmedi -
fı hazar etti.. Bunun üzerine Mü- ğim karımın bu ahbabını tanıyor 
fit le onu öldürdü.. musunuz?. 

''Ben az kalsın haykıracaktım.. "-Tanırım .. 
~e?dimi güç tuttum.. Eğer söy- "Daim Beyin şivesi bozuktu .. 
tdıği doğruysa, bu Müfit Bey çbk Hasan Sıtkı Bey far keti ve sordu: 
l'a.ınan bir ahlaksız.. " - Siz htanbul1u değil misi -
I ':Safi Beyin burnundan gözlük- niz?. 
Ltrı düştü. Daim Bey, kalıp gibi, "- Hayır, değilim ... 
'Qrnddamadan duruyordu.. Daim "- Şadiye Vildan Hanım ne • 
liey, kolay kolay hisiyatına esir reli?" 
01an takımdan değiJ.. "- O da İstanbullu değildir .. 

''Safi Bey, bir müdet sustuktan Çok kibar bir hanımdır .•• 

'<>nra konuıtu: "- Siz kendisinin ahbabı mısı· 
''- Avukat Müfit Bey Kerime mz? .. candan dostu musunuz?. 

lil\nımı öldürdü öyle mi?.. Bu 
'Öıüniizün vahametini kavrıyor 
ttıusunuz?. Nahide Hanım ismin· 
de bir kız tevkif edildi ya .. 

"-· Bundan bir ,ey çıkmaz .. Bü 
liin bunlar Müfidin çevirdiği da -
la,,.era.. Hele bir kere iyileşip 
t'll koltuklan kulkayım, ıiz yapa -
cağımı görürsüniiz.. O herifi as-
~ ... ft•agım .. 

"B 1 . ~ o ur :;ey dcfrildi .. Müfit Be-
~ll katil olduP,unu biliyordu .. Ne 
d •te bir fey söylememişti?. Ne -
en müstantice bu yolda ifade 

~~trnemi~ti?. Ne diye biçare Na
•denin tevkifhanede kalmasına 

•ebep o im uşlu? .. 
''S nfi Bey ~evam eti: ,, 

l - Bu söylediğiniz doğru bile 
: •a, Kerime Hanımın namusun -
~rı beni şüpheye dü§Üremezsi -

tlı~.. Sizi bu hususta gene tebrik 
tdebilirim .. 

" . - Ne diyorsun be adam!. 
k "- Mademki Kerime Hanım 
lt. llledildi, demek namussuzluğa 
t ll"nmadı. Namusunu ayak al -
t'.11

• almadansa, ölümü ter:cih et -
ı .. 

"Lı nasan Sıtkı Bey haykırdı: 
ıc 

h• - Karim namussuz kahbenin 
lti ... d·' 1 ı .. .,s 

afi Hey istifini bozmadı: ,, 
f - Şadiye Vildan Hanım, Ke-
1ttıe Hanımın mirasına konabilir 
''V ~ e Hasan Sıtkı Beye söz hak-

1 "ermeden ilave eti: ,, 
~ - Yüz bin liradan maada Ke
~ '-te Hanımefendinin elmasları da 
~~dır.. Bilhasa bir inci gerdan -
-.J "ar, ki yirmi bin liradan fazla 
'"e t •.• ,, 
t~ - Bot laf etmeyin .. Karım öl

... Elmasları bana kalır .. ., 
'iıı - Hayır, siz o malları kendi
t~k •enetle verdiniz.. Bütün hu
liı \lnuıu terkettiniz.. Mukavel~ 
"}'anırnda, görebilirsiniz .. 

;;~~;.!•;,,~~r ;::·~a~~=d~:: 
,, ........ Namussuz, kah be!. 

·~::'" Şadiye Vildan Hanımın t~ 
~t~ ettiği elmasların listesi de 

c, ..... 
~İl-.;- Peki, bu VildanHanım kim· ... .. 
._.ltı ......._ Söyledim ya, Kerime Hanı
"~Oculduk arkadaşı .. 

Anladık.. Onun böyle bir 

"Bu sözde açık bir ima vardı ... 
Daim Bey, soğuk kanlılığını mu -
ha faza edemiyecekti .. Bunun far
kına varan Safi Bey derhal söze 
karıştı: 

"-·- Bir mesele daha var .. Bu 
konağı da Kerime Hanıma vermit· 
tiniz.. Konak ta bütün. eşyasiyle 
Şadiye Vildan Hanımın oluyor 
demelair .• 

"Bu son söz Hasan Sıtkı Beyi 
harap etti. Bir an ona acıdım. Ka· 
rısına ne büyük bir itimadıvarmı§ 
ve onu ne kadar çok seviyormuş 

ki bütün hunları ona vermif .• 
"Bir az sustu, sonra mırıldandı: 

(Devamı var) 

Alman yanın 
nüfusu 

65 milyon 300 bin olduğu 
· anlaşıldı 

BerÜn, 5 (A.A.) - 16 haziran 
1933 te yapılan muvakkat nüfus 
tahriri neticesine göre Almanyada 

Sarre halkı dahil olmadan 65 mil
yon 300.000 nüfus vardır. Bu 
miktardan 31.700.000 i kadındır. 
Bu suretle Almanyada 16 haziran 

1925 te yapılan tahrire göre yüz -
de 4,4 nüfus faz lal ığı ve harpten 

evelki eski Almanya nüfusundan 
1. 700.000 nüfus eksikliği vardır. 

Halkevinde tetkik faa
liyetleri başlıyor 

Halkevi Reisliğinden: 
Evimizin dersaneler ve kurslar 

komitesi tarafından tertip edilen 
latanbulun tarihi, bedii eserleri ile 
ilim.ve sanat müesseselerini tetkik 
faaliyeti bugün batlıyacaktır. 

Arzu eden İstanbul ve Anadolu 
rnuallimleri saat on beşte Halke • 

vinden hareket edecek olan kafile
ye iştirak edebilirler. Uk günün 

programında Ayasofya, Sultanah
met camileri ile Sultanahmet mey-

danındaki abidelerin tetkiki ve 
Yere batan, Binbirdirek sarnıçla· 

rı ile 44 üncü ilk mektebin ziyare

ti vardır. ikinci tetkik günü prog

ramı bu ilk tetkikten sonra karar• 
laştırıhp ilan edilecektir. 

49 uncu mektep: 
TIU\lllll: Uydurma - Taammüm: l'ayıl· 

ma - Taammüt: En·elden düşUnen - Ta

assup: Utıtlşnıiyeıı - Takdir: Bcğeıımf>, An· 

lama - Takıll!ı: Ululama, - Takllt: Rt-n

zetm!', IS:ıeııınr - Takrir: Söyleme - Tak-
81t: Parı;a parça - Tak,·ım: Oün bildiren -
ToUI<: Asma, brrııkma - Tamir: Yenileme 

- 'fntll: J>ıırdurnın, lı;l bırakma - razım: 

Ağırlama , 

TaallW: l :ıten kaçınma - Taammüm: İler

den için, ya)·ılma - TBBmmüt: Bilerek yap

ma - Taııs up: Bildiğine ba~'lanma, körü 

l•örllne bağlanma - Takdir: Beıtenmek, de· 

biçme - Tnkdl11: Kutlulama - Taklit: Ben

-zerini )apma - Takrir: SöJlrune - Taksit: 

BülUk, parça - Tıık\•lm: Doğrultma, yıllık, 

gün giJııteren, blldln-n - Talik: Asma, geri· 

ye brrakmıı - Tamir: Dii:ıeıtme - Tatil: 

1 1 kesme, paydo11 _ 'Iıız.tm: Sayma, büyüt .. 

me, ululama, yüceltme. 

36 ıncı mektep: 
Taalllll: lıtt-n khçınma, yapmak lıteme~ 

me - Taıımmdt: Bilerek yapma - T~
aup: Takdir: Değer biçme (\'ermr.) - Tak

dlı: Ulu tutma - Taklit: Anlaşma - Tak· 

rlr: Yr.rle tlrme, ıağlamlatnıa - Taksit: 

Parça. parra <Jcleme - Tnk,·lm: DUz:eltmc

yoluna komn - Talik: A ına, geri bırak

ma - Tnmlr: Bozuğu dllzcltme - Tatil: 

lı>&lz bırakma, durdurma, kesme - Tazlm: 

DllyUtme, sfırlamıı. 

4 üncü mcktr.ıp: 
TaaUUI: Sonraya koymak - Takdir: Do.it· 

nısunu IÖ~lı-mel• - Takdis: lnaıımak -

Taklit: Ben1'.etnı!'k - Takrir: Anlatmak -

Takıılt: BlllgU - Takvim: Doğ"ı1tmak -

Tamir: Eskiyi yenllrnıek - Tazim: Büyük 

saymak. 

9 unzu nlP.ktcp: 
TeammUm: l"ayma - TeamrnUt: Bilerek 

yapına - Takdir: Ölçmek - Taklit; Aslına 
bcnz;l'!tmc - Takrft: Söylemek - Taksit: 

JJölllm b()IUm \'ermek - Talik: Asmak, lllıt· 

tlrml'k - Trımlr: Uü:r.eltmc-k - Tntll: lı

lctmeme - Taı:tm: BDyUkleıoek, 

48 inci tn~l;tep: 
TaallUJ: 1 ten kn\·mnk - TeammDm: Ya· 

ydnıa - Tf'ammUt: Kurma - Taassup: Zor
balık - Takdir IJ<'ğe~mrmek, değer \'er • 

mek - Tal<dl!I: YüCfl sa~·gı - Taklit: &n· 

Mtml', aınıa, takmu - Takrir: Yaıma -
Taksit: Bölılk, bölük nırtı - Tak\·lm: Doğ

rultma, dllzeltınc - Talik: Aama, arkaya 

bırakma - Tamir: Dllzdtme, ke'>me - 1'a
zlm: BliyUltme, ağırlama. 

33 üncü mektep: 
JnhlMr: Ele alma - 1nkt1Ap: Defı,me -

lnllb:ı: Us b.t - İnikat: Toplanma - İnti
hap: Seçme - tntlkanı; Öç alma, hmç -

İntisap: Baflanma - İntişar: Dağılma, )a

yılma - fnubat: Dil:r.en, 11kı5hnna - lnıl
\'ll: liı~ ı.ra çeklime. 

23 üncü mektep: 
tııhlsılr: ('<'..rçenlPnm - lnkdıı: D~fl•lk -

ilk - tıı'iknt: Toplanma - İntiba: t:r. - in· 

tlhnr: Kı•ndlııi öldiirmc - tntıkam: Öç alm& 

- İntisap: Girme - tntı,ar: Yarılma -
tnıhm: Kıyı, l!l&ız Yf'r. 

36 ıncı mektep: 

Beyaz ayılar ormanında 

Tren beni Vijyanu istasyonuna 
indirdi. Burası Finlandiya ile Nor
veç hududunda bir yerdi Bir iıtaa
yon mu? Bir köy mü? Hayır yalnız 
bir durak mahalli; burada tren on 
dakika kadar durur. Finlandiya 
toprağından Norveçe geçenler ve 
Norveç topraiından Finlandiyaya 
geçenler burada pasaport muame • 
lesini yaptırırlar. Pasaport memu -
ru 2 bölmeden mürekkep bir kara 
kadadır. Yanında .iki bekçiden 
batka kimse yoktur. 

Aılak beni Vijyanu da bekliye
ceğini söylemiıti. Halbuki trenden 
inerek etrafa baktığım zaman hiç 
bir canlı fert gönnedim.lçimde bir 
tereddüt haııl oldu. Acaba Dünün 
9 kadar ehemmiyetle bana tavsiye 
ettiği adam aon dakikada beni as -
mıt mı idi? Yoku. batına bit kazr 
gelmit randevu mahaline yetiteme 
mit mi idi Trenden inmit • 
tim. Bet dakika sonra lo -
komotif keskin bir ıslık çal· 
dı. Makine yavaı ya.vat töftöfli
yerek vagonları yerlerinden kımıl· 
dattı. Tren evveli ağır ıonra daha 
çabuk bir hareketle durak yerin -
den uzaklaıtı. 

Şimdi küçük hudut barakası ö -
nünde yapayalnız kalmıtbm. Hu 
dut tatları boyunca bet aıaiı üç 
yukarı dolaııyor. Ne yapacağımı 
düıünüyordum. Eğer Aılak gözük
miyecek olursa ben diğer tren ae -
Jinciye kadar burada kalmıya mec 
burdum. Pasaport memurunun kı• 
lübesine beni kabul edeceği met -
kuktü. 

Bir 11ra Laponyalıya sordum: 
- Aılak bu suretle uzun müd • 

det gidecek miyiz? 
Garip adam bir ıeyler homur • 

dandı. Bunun "evet,, demek oldu· 
ğunu takribi bir ıurette anladım. 

Herifin "sükut altındır,, darbı 
meselini benimıemitlerden olduğu 
anlatılıyordu. Akıama doğru boz 
kır ortasında ve bodur ağaçlar ci -
varında ıekiz on kulübelik bir La
pon köyüne vardık. 

Aslak kızağı durdurdu. Bu ku • 
lüb~lerden biri önünde durdu ve 
kapıyı vurdu. Az sonra ~apı açıla • 
rak bir kadın ıözükt~. ~a.ponyalı 
kadına anlıyamadığım bir Iİ•anla 
bir kaç söz ıöyledi. 
Kadın bizi içeri aldı. Yerde bir 

beyaz ayı deriıi ile bir iki ren ge • 
yiği c!eriıi yayılmıftı. Yere otur • 
duk. Kadm bize Salmonla yapıl -
mıt bir ~orba ve elemek getirdi. As 
lak ta kızaktan vurulmut bir iki 
kuı çıkardık. Kadın bunları çabu
cak ayıklıyarak alette kızarttı. O 
kadar acıkmııtım ki yemeğin tadı
nı dütünmiye lüzum görmeden ye

dikçe yedim ve cenup memleketle
de herkesin yattığı yahut tiyatroya 
ıittiii bir saatte uzanarak derin 
bir uykuya daldım. .. .... ... 

Kalktığanız zaman Aılak çok
tan kızağı hazırlamıf tenbel Avru
palının nihayet uyanınumı bekli • 
yordu. Hazırlanmıt İyi bir çay iç -
tikten ıonra kızağa atladık. Aılak 

Bu dütünceler arasında bir ıaat bir gün evYelki kadar haşin ıözük 
kadar yürüdüm. Artık endi,em ıon müyordu. Ku~ak yola düzüldükten 
dereceyi bulmuıtu. Laponyalının ıonra dedi ki: 
bana oyun ettiğine kanaat getir - - Bundan bet gün evvel yüzü 
miıtim. Kimbilir kaçıncı defa a • örtülü bir adam buradan !İmale 
dımlarımı ıenit genit atarak hu • doğru geçmitti. Onu bulmıya ça.lı
dut kulübesine doiru yaklatırken facağız .. 
NoTYeç tarafında uzakta bir karal- Bu ıözler herifin yüzünde gör • 
tının ıelmekte olduğunu aör- düğüm canlılığın sebebini bana i-
düm. Karaltı bir az yak - zah etmitti. Laponyalı tu dakika -
latınca daha iyi meydana çık- dan itibaren inıan avına çıkmııtı. 
t~. B~ trenler . taraf!ndan çe- 1 O timdi Afrika çöllerinde aılan pe 
kılen bır kıza.ktı. lçınde hır adamın tinde kotan aYcılarrn duydukları 
oturduğu görülüyordu. heyecanı duyuyordu. Sordum: 
Kızak biraz daha yaklaımca se • 

vinçle ıeılendim: 
-Aslak! .. 

™-
- intikam: Öç almak - İnUUp: KapılanlnkılJlp: Değl ıne, dönme - ln'lkat: Ku-
ma, yamanma - lntııar: Datılma - tnaı

· - Nasıl kendisine yetiıebilece
ğimizi tahmin ediyor muıunuz? .. 
Ablak Laponun suratı garip bir it
mizaz hali aldı İfadesi anlatılmaz 
olmuıtu. Aslak bir an bu halde dü
tündükten sonra: rulma, bağlanma - İntiba: Hnsıhn:ı - 1n-

tJhar: Kendini öldilrmc - İntikam: Acı tı· 

karma, öı,ı alma - tntısnp: Sokulma, yanaı-

mu, girme - lntışnr: Yayılma, dAğılma -

İııubat: Toplu tatmn, dUzglinhıştlrmt', 81111· 

turmn - lnzh·a: Kenarda oturma. 

lnhlıınr: El altına alm:ık - ·lııkılAp: !>fi· 

!lıılkllk - Jn'lkat: Kesilme, tlikrnmc - in-

bat: Toparlanma, yoluna koyma - ln~h·a: 

Küıeyc çeklJmck. 

4 üncü mektep: 
tnblaar: Kapanıp eıkmamak - lnkıllp: 

Değ'tıme - tn'lkat: Ballanma - intihap: 
ayrılma - intikam: ~ alma - lntldp: i
dare altma strme - lntlpr: Yayılma -

tlba: h bıraknıuk - Jntıbal: Yazı falınıtk inziva: Kötcye çekmek. 

- iki güne kadar.. " ~ 
Dedi. Şinıdi Norvf'Ç Finlandiya 

hududuna gitikçe yakla14cak bir 
surette §İmali ıarka yol alıyorduk • 
Araııra ağaçlıklar gözüküyordu. 



Maaş muameleleri biten 
Zabitlerle yetimlerin 

mütekai 
listeleri 

Mitli n1'idafaa vekaletince maaş\ amele memuru A. Nazmi Beşiktaf, [ narbaşı, Binbaşı izzet Fatih, Bin· J başı Hamit Fatih, Bin~aşı A. Rı-[ tip yüzbaş Asım B 
muam~eleri biterek resmi senet - S. 2. mızıka Süreyya Beşiktaş , başı Sabri Kadıköy, Yüzbaşı 1. za Bakırköy, Ferik Sabıt Pş. Fa-· mızıka Gedikli zabiti 
leri muntazam borçlar müdürlü - istihkam yüzbaJı Süreyya Kadı -
güne gönderilen mütekait zabitler, köy, süvari yüzbaşı 1. Hakkı Lü
askeri memurlarla, yetim ve malul- leborgaz. S. 1. katip Saim Fatih , 
lara ait listeleri aşağıya koyuyo - topçu kaymakam Tevfik Kadıköy, 
ruz: S. 3. hakim Kemal Ka~ıköy, sü-

Tekaüt zabitan kısmJ vari mülazim A. Fehmi Ceyhan, 
Hekim yüzbaşı M. AH Fatih, S. S. 6. saraç Cafer İnegöl, G. on-

6 hesap memuru Kazım Eskişehir, başı Şükrü Edemıit, Piyade yü -
piyade kaymakam 1. Saffet Emin- başı Hamdi Ankara, alay katibi 
önü, tabur ka~~bi Ahmet İzmit, sı· H. Mustafa Amasya, muhabere 
nıf ı. katip Vehbi Fatih, piyade yüzbaşı A. Ziya Beşiktaş, S. 2. 
yüzbaşı S. Zeki Beşiktaş, piyade mızıka Mümtaz Eminönü, S. 6. 
yüzbaşı İsmail Beşiktaş, süvari muamele memunı Salim Simav , 
yüzbaşı Abdülkerim Urfa, E. harp baytar yüzbaşı H. Şükrü Üsküdar, 
kaymakamı A. Fehmi Beşiktaş , S. 7. kamacı Mustafa Beşiktaş , 
süvari kaymakamı 1. Muzaffer süvari mirliva M. Ali Paşa Kadı • 
Kadıköy, tabip binbaşı İhsan Es - köy, hekim binbaşı T. Arslan 
kişehir, topçu binbaşı M. Vahit Kastamonu, süvari yüzbaşı M. 
Beyoğlu, S. 8. bando muallimi Rasim Bürhaniye, piyade bin -
Mustaaf Adana, cerrah A. Vasfi başı, A. Sıtkı Edirne, piyade mü 

Adana, levazım binbaşı Reşit E - lazim Yahya Aksaray, piyade 
minönü, piyade mülazim Kasını mülazim H. Hüsnü Fatih, piyade 
Eminönü, pyida yüzbaşı Abdülka- mülazim A. Haydar Üsküdar, 
dir Adana, levazım miralay Ra • piyade mülazim M. Rifat Tosya , 
gıp Eminönü, hekim kaymakam tabur katibi Yusuf Muş, tabur 
Mustafa Karamürsel, hesap me - hesap memuru V. Kemal Üskü -
muru M. Şükrü Isparta, pi - dar, piyade binbaşı A. Şevket Bi -
yade binbaşı Tahir Beşilc - lecik, istihkam yüzbaşı 1. Hak· 
taş, katip Muhittin Anka·· kı Konya, piyade yüzabı S. Ta-
ra, hesap memuru A. Riza Bursa , rık Beşiktaş, hesap memuru M 
hesap memuru M. Şükrü Aziziye , Nuri Bürhaniye, sanayi yüzbaşı l. 
piyade binbaşı M. Riza Bursa, pi- Hakı Kadrköy, levazım yüzbaşı M. 
yade kaymakamı Abdürrahman Ali Eminönü, mızıka muallimi 
Üsküdar, baytar binbaşı 1. Hakkı Zati Kadıköy, S. 3. mızıka Nüz
Kadıköy, D. yol yüzbaşı Nusret het Eminönü, süvari mülazim 
Sarıyer, hekim yü:tliaşı Abdülaziz O. Nuri Ankara, piyade mij\$.zim 
Beşiktaş, S. 7. hesap memuru M. M. Hayrettin Fatih, alay katibi A. 
Tevfik Ödemiş, tabur katibi H. Osman Gülnar, , topçu kayma -
Hüsnü Bursa, mülazim M. Akif İz- kam İbrahim Tokat, tabur kati· 
mir, hekim binbaşı M. Emin Fa- bi M. Enver Isparta, S .. 6. muame · 
tih, pi:Vacle binbaşı Sait Üsküdar, le memuru A. Şefik Kadıköy, 
piyade binbaşı lzzet Taşköprü, pi- piyade binbaşı M. Rifat Kuşada -
yade mülazim 1. Kemal Bursa, ta- sı, piyade mülazim Emin Bartın, 
bur katibi Hasan Bursa, S, 5. mı - piyade mülazim M. Tevfik Edre
zıka Tahsin Ankara, piyade mü - mit, hesap memuru A. Faik Ma
lazim H. Avni Gebze, S. 2. Mızıka nisa, eczacı Rasim Ünye. Bey " 
Hidayet Üsküdar S. 2. marangoz ler ve Efendiler. 

H. lbrahim Eminönü, piyade mü- Zabitan yetim kısmı 
lazi.ın H. Kazım Beşiktaş, hesap 
memuru M. Emin Ödemiş, eczacı 

binbaşı Ali Üsküdar, piyade kay -
makam Hamdi Fatih, piyade bin
baıı Hakkı Sivas, piyade yüzbaşı 

Mehmet Samsun, süvari yüzbaşı 
Hüsamettin Kadıköy, baytar kay -
makam Mehmet Çerkeş, süvari 
yüzbaşı A. Rizn Kadıköy, piyade 
mülazim Ruhi Kadıköy, istihkam 
yüzbaşı O. Nuri Salihli, baytar mi
ralay M. Nurettin Ankara, ihtiyat 
mülazim Fethi Milas, ihtiyat mü
lazim O. Zeki Ankara, S. 1. mızı· 
ka Cemal Ankara, piyade yüzbaşı 
M. Ali Ankara, levazr.m yüzba· 
fi A. Fahrettin Beyoğlu, piyade 
yüzhafı Sakıp Üsküdar, piyade 
yüzbaşı Abdülresul Fatih, piyade 
binbaşı M. Nuri Ceyhan, S. 6. mu
amele memuru Hamdi Kadıköy , 
hekim kaymakam 1.. Hakkı Anka -
ra, piyade miralay Rifat Üsküdar, 
topçu yüzbaşı Salih Bolu, S. 5. 
hesap memuru Y. Ziya Bordur , 
alay hesap memuru Rasıp Beşik • 
taş, hekim kaymakam Fazıl Ka
dıköy, piyade yüzbaşı A. Ihsan 
Adapazarı, hekj,m binbaşı Y. Ha
san Eminönü, süvari binbaşı Ra -
sim Bartın, piyade binbaşı Abdul
lah Eminönü, piyade mülazim M. 
Naci Edremit, muhabere yüzbaşı 
Hikm~ Be,itttaş, süvari yüzbaşı 
Muhittin nsküdar, piyade müla -
zim Hasip Eminönü, S. 6. mu -

Binbaşı Şerif Ankara, Kayma
kam Ali Eminönü, Kaymakam 
Abdülgani Erzincan, Binbaşı Ab
dullah Üsküdar, Binbaşı İbrahim 
Gelibolu, Miralay Osman Pş. Ka· 
dıköy, Binbaşı Ferhat Fatih, Yüz· 
başı Derviş Ankara, Yüzbaşı 
Hasan Beşiktaş, Yüzbatı H. iz -
zet Tavas - Bozöyük, Yüzbaşı Set'"' 
vet Beşiktaf, Mülazim Abdülga
ni G. Antep, Z. vekili Cevat Ay -
dm, Mülazim Neşet Emiı:ıönü, 
Mülazim Hasan Eceabat, Müla • 
zim M. Halit Beşiktaş, Mülazim 
Y akup Beşiktaş, Mülazim 1. Etem 
Eceabat Nalbant M. Nedim Bey -
oğlu, Kaymakam Haliıt Kadıköy, 
Binbaşı Alaettin Fatih, Yüzbaşı 
A. Nusret Üsküdar, Mülazim 
l. Hakkı Fatih, Mülazim Ali An

kara, Mülazim Aıhmet Eskişehir, 
lmam Raşit Fatih, Hesap memu
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Ge9 ik boynuzları 
Ne olur? 

• ya yüzündeki ilk insandan Geyiklerin boynuzlarını bilirsi -
n.-ı-..-.11 bUgünkü imanlara kadar niz?. Her sene bir yaı aldıkça bü
in4'11'111M••e: aya •itmek görmek ve yürler ... Şu halde yirmi yaşına gel
e anlamak arzusu vardır. Maal- en bir geyik muazzam bir ağacı 
utf · timdiye kadar buna kimse başında . taşır mı? • 
~affak olamadı. Alimler, fen İ§te tabiat buna bir kolaylık bul
M~ları, profesörler bin türlü iş· 'muştur. Geyiğin boynuzları her ıe

d an adamlar düşündüler, ta· ne düeşr. Erteıi sene gene büyür • 
11.r. Fakat buna çare bulama· Bu büyüme mevsimi gelince gene -... 

.,'1b • .. . . . j düşer, tıpkı tırnaklar gibi, eğre öy 
ukı (Jul Vern) ısmındekı le olmasaydı geyikler hu kadar 

toın&ncı hülyasında daha doğ- 1 ağırlığı nasıl kaldırırlardı?. 
~ tt>ınanında aya gitti. Nasıl?. 
"l@ıhur bir topçu büyük bir top 

tıyor. Bu topa bir de gulle 
rlıyor. Günlerce güllenin içi 
la.nıyor. içine üç arkadat bi -

l()t, Güllenin arkasında top a
elliYor. Yüzlerce okkalık baru
hirdenbire patlaması çok müt
()IUyor. Yerler sarsılıyor. At -

. :en.izi biribirine karışıyor. 
e J>atlıyor ve ilıei.. Haydi boı-

, ıt. 
'"anın boıluğunda saattler, 
er haftalarca gülle gidiyor, a-
~laııyor. Fakat ayın cazibe~ 
lUtuta.rak ayın etrafında dönü 

; ~·~ , . 
~ -Yet o kadar hızlı dönüyor 
~•Yet geri geriye fırlıyor ve 

'Y• doğru ilerliyor, dünya -
C\ıibesine yakalanarak dün -
'doğru ıür'atle geliyor. En 

Atlas denizinin müthiş dal-
&rasına düşüyor. Gülle açı • 

a.}tahrımanlar çıkıyorlar. 
~~lıın bu roman hangi gün 

t olacak?. 

Q/gı telleri nerede 
t-ı yapılır ? 
h tı telleri, hele keman telleri 
'ha.nların bağırsaklarından 

' t "'· 
il i)· b i 1 ağırsağm da koyun ba-
~~uğunu söylerler. 

, ' Stk._ ktan en hassas nağme -
"'\ih·ran telleri yapmak olduk -
,'t l1':l bir san'attir. itte bu 
~ 2İya.de ltalyada terakki , -.; . 
=~Ple, İtalyan telleri dün
ıJ~ "1ethurdur. Diğer tellere 
~k ~o.halıdır. 

Sulardaki tuz 
Denizler tuzludur. Amma hiç 

merak etiniz mi? Dünyadaki tuz -
lu suları kurutsak geri kalan tuz 
tabakası acaba ne kadar kalır?. 

Dünyanın dörtte üçü su olduğ
na göre bu kadar çok su güneşin 

tesiriyle buhar olursa geriye mil -
yonlarca,milyarlarca kilo tuz kalır. 

Bunun rakamı çok uzundur. Fa
kat hen size malumat olması için 
söyliyeyiım. Eğer dünya üzerinde

ki sular buhar olsa sularda bulu -
nan tuzları dünyanın üzerine ya -

yarsak tama.m 47 metre irtifamda 
bir yükseklik yapar • 

Yani lstanbul camilerindeki 
minarelerin hepsi tuzun altında 
kalır. 

. 
' 

. l 

Dünyadaki deniz suları 
kurumuş olsaydı Galata 
kolesinin mühim bir kıs
mı tuz içinde kalırdı. 

Tembelliğin 
Neticesi 
Geçen gün babamın ahbabından 

bir zat bize gelmişti. Söz açıldı da 
bize şöyle bir fey hikaye etti: 

Ben pek küçüktüm daha henüz 
ilk mektebe devam ediyordum. Bi
zim sınıfta Ekrem isminde bir ço -
cuk vardı. Bu çocuk gayet tembel 
ve haylazdı. Her derste hoca~ın -
dan iıittiği ağır sözlere ehemmiyet 
vermez bunlar bir kulağından gi -
ter diğerinden çıkardı. imtihan za 
manlarında biz teneffüslerde ders 
müzakere ettiğimiz esnada o bat -
ka sınıfla ya top ya koşmaca oynar 
eh. Bir gün Ekremi yanıma çağır -
dmı bahçenin bir köşesine çekerek 
Ekrem dedim: 

Senin halin ne olacak kardeşim 
'1içUı çalıtmıyorsun? O bana şu ce
"'•hr verdi. 

. - Çalıtıp da ne ola.cağım ba
bam zengin paraya ihtiya~rmız 
yok • 

- Ekrem ana, baba ve para in

J ıaxıa baki değildir, dedimse de: 
- Aman Ali, beni, böyle lüzum

ıuz sözlerle oyunumdan alıkoyma 
diyerek yanımdan savuştu. 

Ben ilkınektebi bitirdim aradan 
hayli zaman geçti. Bir gün işittim 
ki Ekremin babası ölmüş. Bir iki 
ay sonra da annesinin öldüğünü ha 
her aldık, bundan sonra Ekremin 
başına bir çok dalkavuklar topla -
narak parasını yemişler para bitin 
ce hepsi Ekremi terketmiflerdi. 

Sonra artık Elcremi kaybettik. 
Ben Tıbbiyeyi bitirmiş bir doktor 
çıknlışt:r.m. Bir gün bir arkadaşım
la köprüden geçiyordum. 

Birdenbire saç, sakal birbirine 
karışmış bir adamın avucunu bize 
doğru uzattığını gördüm. Yüzüne 
bakınca Ekremi derhal tanıdım. 
Pek müteessir olarak, gay;.i ihtiya
ri iht:yari ağzımdan şu söz çıktı: 
Ah iıte tembelliğin neticesi: 

Makarna fabrikası 
Şimendiferin küçük bir istasyon

da durmasından istifade eden sey
yah istasyon memuruna sordu: 

- Burada ne kadar duracağız. 

- Bir saat .. 

-- Bu bir saatte ne yapayım .. 

- Şeker fabrikasını geziniz. 

Seyyah kasabaya doğru ilerledi. 
Fakat fabrikanın yerini bilmediği 
için rast geldiği bir adama sordu: 

O nereden bilecek ? 
Annesi küçük Alinin mınımıni 

kardeşini yıkıyacaktı. Hava gazi 
ocağına su koydu. Çocuğun ufak 
tefek ihtiyaçlarını hazırlamıya 
baıladı. 

Vakit biraz gecikmişti. Annesi 
küçük Aliy: · 

- Oğlum .. Dedi .. Mutfağa git te 
suya bak.. Kaç derece ısınmış .• 
Ben kalkamıyorum. 

Küçük Ali mutfağa gitti ve koşa 
koşa geldi •. 

- Anne .. Anne 40 derece ısın-

mış ...• 
- Aman oğlum kardeşini yaka

cak mısın.. Biraz soğuk su koya -
hm .• Hiç olmazsa 20 derece olsun .. 

Küçük Ali boynunu büktü: 
- Aman anne .. Dedi. Kardeşim 

dereceden rakamdan ne anlıya -
cak? Ha 20 .. Ha 40... . 

Kazın dişleri ! .. 
Küçük Ali derse çalıımadığı za

man babasını kızdırıyordu. Baba -
sı da oğlunu (kaz) diye azarlardı. 

Bir gün 11rufta muallim küçük 
Aliye ıordu. 

- Kazın kaç yaımda old1;1ğunu 
nasıl anlarsın!.. 

- Ditlerinden .. 
- A .. oğlum kazın dişleri var . 

mı? 

Küçük Ali safiyane ağzını açtı 
ve dedi ki .• 

- Bakınız Muallim Bey ne ka -
dar çok .. 

iki çocuk arasında .. 
Küçük bir çocuk kapı önünde ağ 

hyordu. Uzaktan geçen bir adam 
bu küçük bebeği ağlarken gördü. 
Yanma yaklaştı. 

- Yavrum .. Dedi.. Neye ağlıyor 
sun .. 

- Ağabeyimin mektebi tatil ol
du .. Babamla gezmiye gittiler .• 

- Senin mektebin olmadı mı? 
- Hayır .. Ben daha mektebe 

gitmiyorum ki .... 

Vahşi hayvan ..• 
Küçük Ali tabiat dersinden ik -

male kaldığı için babası derse ça • 
lıştırıyordu. 

Gene bir gün dersi anlattıktan 
sonra şu suali sordu: 

- Afrikada yaşıyan 10 vahşi 
hayvan is.mi say .. 

Küçük Ali hemen atıldı: 
- Beş aslan .. Beş kaplan .• 

iki çavuş! .. . 
Ali ile Veli sınıfın en tanınmıt 

iki kahramanı idiler . 
İkisi de yaramazlıkta biribir -

!erinden daha üstündü. 
Bir gün iki ahbap Ali ile Veli 

konuşurken Ali sordu: 
Veli - Ben riyaziyede sınıfta 

birinciyim . · 
Hasan - Ben coğrafyada sınıf

ta birinciyim. 
Ali de göğsünü kabartarak : 
- Ben de zil çaldığı zaman hah 

çede birinciyim .. -,, TEMMUZ BİLMECESi: 7 ıı-

Bilmecede 
musa 

kazanan 
hediye 

150 okuyucu-
• 

verıyoruz 

. Bu ~aft~i bilmecemiz .y~pyen~ 1 Hediyeler~mizin- içinde ıeker , 
hır §ekıldedır. Her parça ıçındekı tekerleme, çıkolta, kitap, oyuncak· 
heceleri bir araya getirerek cümle- lar, kartpostal var. 
yi tamamlayınız. § isimlerinizi açık ve okunaklı 

- Rica ederim efendim. Burada ek .. eçec • . mur • . lug .. eyağ .. 
şeker fabrikası varmış acaba nere- sen .. babu •• gali .. 

yazınız. 

Geçen ay bilmecesinde kaza
nanların hediyeleri idaremizde ve-

• Bu bilmeceyi doğru halledenler rilmektedir. Hediye kaaznanların 
- Bilmiyorum.. arasında 150 okuyucumuza muhte- bu hediyelerini almalarını rica e -

de? 

Seyfah yürümeğe batladı. Bu es ı;f hediyeler vereceğiz. deriz.. 
nada arkasından bir adam koşa ko . ..-•••••••••••••••••••••••••••••••••••;•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· 

~yd~.&b~~~~ SM~~ I~~~~~-~=~~~=~~~---~--~~~~=~~ 
adamdı. ! ıoluya soluya sordu: 

- Affodersiniz. Siz teker fab -
rikasını sormuştunuz. Acaba sor -
duğunuz bu fabrika pancarların İf 
lendiği fabrika olmasın .. 

Seyyah genit nefes aldı. 

- Evet. dedi .. O fabrika nere • 
de .. 
.. _.,Bu sual kartısında kota kota 
gelen adam terlemeğe başladı. 
Mendilini çıkardı. Terini sildi. 
Düşündü düşündü, nihayet şu ce -
vabı verdi: 

- Maalesef onun da nerede ol -
duğunu bilemiroruım. 27 inci llkmektep talebeleri hocalarlle 
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Eski Günler 

Yedi senedenberi, Ferhundenin 
geç kalGığmı gören olmamıtlı. 
Yedi senedenberi, her perıembe 
aktamı; kıt ise Tepebatındaki bi
rahanede, yaaza, Pangaltıdaki 

bahçede buluturlar, güle aöyliye 
yemeklerini yerlerdi. Yedi sene -
den beri, Ferhunde tam altı bu -
çu1cta, ne bir dakika evvel, ne de 
bir dakika ıonra, tam altı buçuk
ta, bulutulacak yere gelirdi. 

Saat yedi buçuk olduğu hal -
de, Ferhunde meydanda yoktu. A
caba ne o im uttu?. Adeta merak 
ettiler. E:ıditeleri artarken, Fer -
hunde göründü: 

- Kuaura bakmayın, dedi, bu 
aktam biraz geç kaldım. 

Şaıaladılar. Ferhundenin üs -
tünde, yedi ıenedenberi biçimi de 
iitmiyen, yakası kapah, düz siyah 
elbise yoktu. Yanakları al aldı, 
gözleri parlıyordu. . 

.... Ferhunde gel\Ç yaşında dul 
kalmıtb. Terzilik ederek geçini -
yordu. Hayatı saati ıaatine ölçü -
Jüydü. Sabahları ayni ıaatle kal -
kar, ayni saatte çarııya gidip evi
ne lizim olanları alır, ayni sa
atte çalıtmıya hatlar ve ayni saat
te itiıii bitirir, yemeklerini yer, 
yatardı ve kocası öldüğü gün di • 
kip giydiği ıiyah elbsesinin hiçi -
mini değiıtirmezdi. 

Bugün geç kalmaaı ve elbise 
deği§tirmesi için, mühim bir ıe • 
hep olması lazımdı. 

Herkes bunu &Ordu. O da an -
)attı . 

- Evvela §unu aöyliyeyim. Bu 
gün benim bir senei devriyemdir.. 
Krrk ıekiz sene evvel bugün -
kırk sekiz sene! - nitanlandım. 
lnaan benim gibi tek batına ya -
farsa, en uzak hatıratını unutmaz 
ve onları zamanında ihya eder ... 
Benim de iyi ve fena günlerim ol
du. Fena günlerimi ne ka<lar unut-

madımıa, iyi günlerimi de o ka -
dar unutmadım... Niıanlandığım 
gün, iyi günlerimden biridir, hat -
ta en iyi günümdür ... On ıekiz ya-

ırndaydım. O zaman insan her te· 
ye inanıyor ve her §eyden ümit 
bekliyor. Bana da o zaman bir er
kek: "Seni seviyorum,, demiıti. 
Kırk ıekiz ıene evvel de erkekler, 
genç kızlara: "Seni seviyorum,, 
derlerdi. Atkın belki ıekli değİ§ti, 
ama lisanı değifmemittir. Ben de, 
bu aözle, güzel bir ömür süreceği
mi ümit ettim. 

Niıanlandım diye, anamla ha -
bam, ete dosta bir ziyafet çektiler .. 
Bahçede çadırlar kuruldu. Erkek -
ler tarafıyla kadınlar tarafı arası· 
na aaz otur4Jldu ... Niıanlım beni, 
bir ara, bahçenin ıssız bir köJeıin
de ya.kaladı ve öptü .. O ÖpÜ§\i ve 
öpüldüğüm gün giydiğim elbiseyi 
ı&kladım. itte, timdi giydiğim 
elbiııeyi, o gün giymittim ... 

Hakkınız var, ben yaftaki bir ka
dına, bu elbiae hiç yaratmıyor, 
gülünç oluyorum... Ama ne bile -
yim, bir kere ıiydim, ıonra çıka • 
ramadnn ... Her ıene, bu gün, bu 
elbiseyi sandıktan çıkarırım, önü -
me sererim, on sekiz yatımın tu -
valetini aeyre dalarım. 

Birkaç kere giymek arzusuna 
kapıldım, giymedim. Bugün ken • 

dimi tutamadıın. Arzum benden 
üetün çıktı. Giydim. Şiımanlama· 
m4m. Biçimim deiitmemif .. El -
biıem, on sekiz yatında giydiğim 
elbiıe, -.ücuduma tıpa tıp uydu .. 

Gibi 
Mediha Münür 

Gözüme rimel çektim, yüzüme bir 
az aJlık, pudra sürdüm ... 

Tesadüfe bakınız, bu esnada 
kapı çalındı ... Komtularımdan bi -
ri gelmitti ... Kapıyı açmamazlık 

edemezdim... Kendisine acele bir 
bluz dikiyordum, bluzu almıya 

gelmiıti... Omuzlarıma bir tal 
attım, aıağı indim, kapıyı açtım ... 

Elbisemin kumaşı derhal gözüne 
çarptı .. Sordu .. Doğruyu söyleme-

dim. Bir mütterim verdi, bakalım 
eğer düzeltebilirıem, itime yarı -

yacak, dedim ... Şalımı çıkarttı. 

Dikitten, biçkiden anlar .. Elbise -

yi pek beğendi. Bana öyle yakıt -
mı§tı ki! Evet, moda, elli sene ge-

riye gitmif ... Kırk yıllık elbisemle, 
son modaya muvafık olmu§um .• 

Şeytan sanki bu kadının kılı • 
fına bürünüp gelmiıti.. Komıum, 

perıembe akıamlan bir yerde 
toplandığımızı bilir. Elbisemin 

kat'iyyen düzelmiye ihtiyacı ol -
madığını temin etti. Randevu sa· 
atimin yaklqtığrnı da biliyordu. 
Beni ,beraber &e>kağa çıkardı. 

Malum, bir mazeret bulabilir, 
onun pef ine takılmıyabilirdim .. 

Fakat mazeret bulmadım. Bu el • 
biıeyi giyer giymez, bUgüıikü ben 

olmaktan çrkmıttım, değiımittim .. 
Biraz, on sekiz yatındaki F erhun· 
de oluvermiıtim.. Kalbim çarpı -
yordu. Dudaklarunın, yanakları • 
mm boyasını bile silmedim. Saç -
larrm yandan görünmesin diye, 
yeni ıapkamı giymedim, eıki f&P· 

kamı giydim ve beyaz saçlarım 
örtülsün diye, şapkayı iyice batı -
ma geçirdim ... 

Yolda sersem sersem yürüyor
dum ... Camekanlara göz atıyor • 
dum. Şeklimi göre göre biraz " -
çıldım ... Yürümekten keyif duy -
mıya baıladım... Alay etmeyin, 
kendimi beğeniyordum.. Hiç de 
fena olmamıttım... Bu ıon moda 
eski elbise beni biraz çildfl'tmıt -
tı. Gözüme bir ayna ilitti, baktım, 
zihnimde, o günlere ait daha bir 
çok hatıra canlandı .. Zevkimi bir 
az uzatmak İstedim .. Daha yavaı 
yavaş yürümeye baıladım. Bunun 
için geç kaldım •. Hatta yolu bile 
uzattım, Beyoğluna kadar indim, 
sonra tekrar geri döndüm ... 
nı11uttttnm1111ıa11unuııııtU11nmmmm11mımıııtuuuırıttmı111m11ıı.ammınımmımf1fl 

Kırılmaz cam 

Rusyada fenni tetkik 
cihazları hazırlığı 

MOSKOVA, 5 (Hususi) - Sta
lin fabrikası, ilk Rus Strotostalorın 
imalini ikmal etmittir. Stratesta
ya (V. A. 1) ismi verilmi,tir. Bu 
imal Sovyet tekniğinin ilk parlak 
zaferidir. 

Strotosta profesör Piccard'ın • 
kinden üç defa daha hafiftir~ 

Leningrat kimya müeueıesi, 
strotostanın kılfını öyle bir boya 
ile boyamıthr, ki bu boya kılıfı 
fazla soiuk ve fazla sıcaktan vi -
kaye et.mektedir. 

Fen mütavirleri, yeni bir kırıl -
maz cam, formülü ketfetmi,lerdir. 

Fenni tetkik cihazları hazırlan -
mıttır. Temuz nihayetinde, stro -
toıtanın ıon tecrübeleri ikmal edi
lecek ve ıtrotoıta hava filoau gru -
puna teslim edilecektir. 

Strotoıta, Ağustos baılangıcın -
da havalanacaktır • 

Hava filosu elzem
dir: emri 

binde dünkü • 
merasım 

Berlin, 5 (Husuti) - Berlinin 
ve daha birkaç Alman ıehrinin 
üstünde, meçhul bir kaç tayyare -
nin uçtuğu haberi duyulduktan 
sonra, hükumet ve bilhassa tay -
yare nazırı Kapiten Goering ıu 
emri verdi: "Hava müdafauı el • 
zemdir,, timdi, bu emre, yeni bir 
emir daha ilave eyledi: "Havi'. 
sporları elzemdir,, 

Bu sene de 14 talebe Avrupaya gön· 
derilecek - Mektebin bütçesi, 

masrafı, talebesi 

Berlinde büyük afifler yapıldı. 
Halk müdafaa ve ıpor teıkilatma 
kaydedilmeğe çağırılıyor. 

Matbuat da, her gün bu meae
ie ile meşguldür. Devletlerin tay
yare ve hava filolarını Almanya 
tayyareleri ve hava filosiyle muka
yese ediyorlar. 

Tayyare nezareti, halkın, ha -
va itleriyle lüzumu olduğu kadar 
meıgul olmadığını nazarı dikkate 
alarak, büyük meydanlara radyo Bu aene mezun talebe bir arada ve aergllerlnde 

cihazları koymuıtur. Radyo ile 
halka, tayyare motör pervane gü
rültüleri, homurtuları dinletiliyor. 

Hoparlörlerin yanına birer ma• 
sa konmuftur. Derhal hava spo

ru müdafaa teıkilatma kaydedil -
mek istiyenlerin isimleri yazıl
maktadır. 

Alman borçları 

İngiliz alacaklılan komi- I 
. tesinin heyanab 

1
. , ~ 

Londra, 5 (A.A) - Alman borç Mektebin mUdUrU Asım B. ve sergiden 
larr münaaebetih!., 11%Uii vadeli ve 'SelçGk kız ean'at w-....1*~ . .. 
orta vadeli tngiltt1alkakhlar ko - .:!skidir, şimdiye kada;.!okıutiha:.-
mitesi ,u beyanata bulunmuttur: leler geçirmiş ve muhtelif isimler 

"Komite Rayiıbnk'ın 30 Hziran almıştır. En evvel 1295 senesinde re, Hatice, Müzeyyen, Leman, Jdl' 
tarihli tebliğini aldı. Bugünkü bü - kız sanayi mektebi namı al.tında liha Hanımlardır .. 
tün teraiti nazarı itibara aldıktan açılmıştır. Bilahare 1329?da Üskü
sonra komite, alacaklıların Rayiş - dar ve Aksaray kız san'at mektep
bank tebliğini az çok memnuniyet- leri tevhit edilerek Münir Pata ko-

naklarında Brüksel Darülfünunun. 
le kartılayabilceklerini telakki et • 
mektedir. 

Fakat komite, kambiyo farkı teh 
likesini alacaklılara yükleterek ec· , . 
nebi dövizi ile ödencek borçların 
mark ile ödenmesi hakkındaki 
1933 tarihli Alman kanununun tat 
biki prensipini kabul edemez. 

Bu mesele ile tekliflerin tatbika-
tı teferruatına ait bir çok mesele -
ler, bu hafta da, Berlinde Rayi! -

bank ile İngiliz, Holanda, lsviçre 
ve Amerika alacaklıları mümessil-

lerinden mürekkep küçük bir ko -
mite arasında görütülecektir. 

Rus hariciye komiseri 

Viyanaya gidiyor 
Londra, 5 (A.A) - Litvinof 

Y oldat Viyanaya gitınek üzere bu 
gün Parise hareket edecektir. 

Söylendiğine göre Viyanada te
davi olmakla beraber, Litvinof Yol 

dat ayni zamanda siyasi görü§me -
ler de yapacaktır. 

Bu görüımeler Hitler ile Dolfus 
aralarındaki açıklık itibarile Çok 
ehemmiyetli olabilir . 

dan mezun Matmazel Kafrnayıl 
tarafından bir kız san'at mektebi 
tesis edilmiş tekrar Selçuk san'at 
sultanisine yerleıerek 'Selçuk kız 
san'at mektebi,, namını almııtır. 
Mektep son on sene zarfıntla ·139 
mezun vermittir. 

Mektep be§ sınıflıdır ve dört 
k11ım vardır: 

1 - (Konfeksiyon) hanım el -
bisesi, · 

2 - (Beyaz işler) çama§ır ve 
çocuk itleri, 

3-Moda, 
4 - (Nakış). Avrupa ve milli 

nakışları. 

Ayrıca hepsi için tabahat, pas
tacılık ve tekneloji tatbikatı ders
leri verilmektedir . 

Mezun talebeinin kısmı külHsi 
memleketin muhtelif yerlerinde r 
ta mektep muallimliği yapmakta -
dır. Hatta mektep dahilinde bile 
buradan diploma alan muallimler 
vardır. 

Halbuki mektebin gayesi mu -
allim değil san'atkar yetittirmek -
tir. Mektepte muallim mevcudu 
23 tür. San'at kısmında resim mu· 
allim1 Mazhar Beyden gayrisi ha
nımdır. 

Mektebin bir senelik bütçesi ~o 
Şark Çin şimendiferleri bin liradır. Bir talebe için senede 

Tokyo, 5 (A.A) - Sovyet hü • 243 lira masraf <'dilir. Mpktehin 
kumeti fark Çin timendiferlerinde on senelik masraf yekunu 248 bin 
ki haklarını Mançu Kuo hükfı • liradır • 
tine 21 O milron albn rubleye sat- lf. 1f. • 

İnağa hazırdır. Dün, mezunlarına diploma \ev· 
Müzakerat hakkında burada Sov zii merasimi yapılmıı olan Selçuk 

yet sefareti tarafından bir muhtıra kız mektebinin 120 talebesi vardır. 
neıredilmittir. Bu sene mezun olanlar Sükine , 

Bunların be§İ çamaıır, 1 l i elbil' 
tnhesinden mezun olmuılardrt 
Mektepte bu sene hariç için elbit' 
'Ve çamaşır yapılmıı, bu satııt.ı' 
400 lira alınmı,tır. 

Mektepte geçen seneler taleh' 
lerin el itleri sınıf üzerine ofarı~ 
ayrı ayrı odalarda teıhir ediliyor' 

du. Bu sene bütün el itleri bir od•' ., 
ya toplanmıştır. Bu suretle tethl 
daha güzel görünmektedir. Tal•.{ 
beler aralarında bir de kooperat1 

kurmuılardır. Eyliilde burada.ıı ~ 
Üsküdar kız ıan'at mekteb1nde-

mezun talebeler arasında bir nıii-' 
baka imtihanı yapılacak ve 14 ti' 
lehe Avrupaya tahsile gönderil'' 
cektir. Geçen sene gönderilen t~~ 
beler Belçika ve Fransada büY"" 
muvaffakıyetle kazanmışlardır· 

~ 

Prag Türkiyat profesöriJ 
P d ··ıf · · T .. _.:1,if'

1 
rag aru ununu ur~ . , 

profesörü M. John Ripka ıehı1 
mize gelmiştir. , 

"Şark,, isimli bir eser yazıtı~ 
ta olan Çek profesörü lstanbıJl ... 

'~I" iki ay kadar kalarak bu eserı 
tetkikler yapacaktır. 

. ZAYi J 
Tıp Fakültesinden aldığıJ!I ~ 

numaralı Şükrü Gani isimli h il 
yet va rakamı zayi ettim. Y ~.,itf 
çıkaracağımdan eskisi nıut:,ı 
değildir. Şükrü G 

• • (7808) ~ 

§ Tıp Fakültesinden ~1~'/J_ 
498 n\lmaralı ve Ali Mürteza.1''1, 
hüviyet varakamı zayi ettiği~~ 
yenisini çıkartacağımdan 

muteber değildir. 
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ir derebeyi idama Koca bir 
mahkU.m edildi satırla 

Köyceğiz- Cümhuriyet Halk fırkası 
reisi nasıl öldürülmüştü ? 

f Muğlada iki yıldanberi ıüren çarken görülmü,lerdir. Arap Ab
~\>kalide meraklı ve mühim bir dullah, efendisiyle birlikte Sabri 
~ayet davası bitmif, mahkeme- Beyin yolunu beklediklerini, e -
'iıı kararı tebliğ olunmuıtur. Da- fendisinin doluya, kendisinin bo
~ Muğla ve civarında büyük bir ıa silah attıklarını ve Sabri Beyi 
l ka ile takip olunmakta idi. Da- öldürdüklerini aöylemittir. 
~ ınevzuunu tetkil eden katlin Kararda bu cihetler ve ıahitle
C hanı köyceğiz nahiyesi Muilu rin ifadeleri mufaasalan anlatıl • 
d.' lialk Fırkası reisi Sabri Bey· maktadır. Şahitlerin bir kısmının 
Lll?.' Bu havalinin mühim zengin· söylediklerine göre Aıım Bey e -
"'1nden Asım Beyle çiftlik koru - velce birçok yerlerde Köyceğiz C. 
'ııau pehlivan Arap Abdullah Sab· H. Fırkası Reisine kart• duşman -
~Beyi öldürmek suçundan dola • lığını göstermif, rasgelene: 

ltlevkuf olarak muhakeme edil • - Sabrinin kafaıı kopmalıdır! 
'kte idi. Yolunda sözler aöylemittir. 
t ıcararın bildirildiği gün mah • Sabri Beyle Asım Bey arasında-
~e ıalonu daha erkenden büyük ki dütmanlığı bütün kaza halkı 
dit nıeraklı kütlesi tarafından dol· bildiği gibi maktul de, ölümün -
l~~lmuttu. Celse açıldığı zaman den evel: 
~İınler heyeti Necati Beyin re- -Beni Asım vurdu! demittir. 
~·l~ği altında ıalona girdi. Müd • Mahkeme heyeti, bütün bu de-
b tıuınumilik makamını da Satvat !illere istinat ederek, Müddeiu -
~Y İfgal etti. mumilik makamının da iıtediğine 

Suçlular jandamaların ınuhafa· uygun olarak Aıım Beyle Arap 
~lıı altında mahkemeye getiril • Abdullahm taammüden katil fiili
ttliıti, maznunlara mahsus yerde nin faili olmak üzere idamlarına 

Kız kardeşini 
yaraladı 

Sökenin Savuca köyünden Mu • 
ıa oğlu Davut hemtiresi Hatice 

Hanımı satırla batından ağır ıu • 
rette yaralıyarak firar etmişti. 

Jandarma, kardeş katilini ya • 
kalamıştır. 

1htiyar kadını kaçıran 

ihtiyar erkek 
Ercişte ehemiyetli bir kız kaçır· 

ma vakası olmuştur. Erkek alt -

mıt. kadın elli ya§ındadır. Er -
keğin adı Yusuf, kadının adı Ke-

zibandır. Bunlar biribirlerini ıev· 
mi§lerdir. 

Kadının akrabaaı vakayı haber 
alınca ihtiyar sevgilileri. yakala
mıtlar, kadının bir kulağını, er -
keğin de bir kulağı ile burnunu 
kesmiıler, sonra ikisini. de ser -
beıt bırakmıtlardır. Keziban Ha-

nımın akrabaları bu suretle Kezi

ban Hanıma ve Yusuf Ağaya i, • 
• 

kence yapmak ve yaralamak suçu 

Kurt, Kuzu, Kartal 
Kavgası 

Muharriri : Ömer Rıza 
- 40 

Fakat naııl ve ne vakit?. Mar- sem sizin efendiniz de bana o esi· 
kusa hücum ederek onu öldürmek reyi verirmi?. 
itten değildi. Fakat Kalip Roma· - Ona fÜphe ne!. Eairenin si· 
da idi. Ve böyle bir hareketi ha· 

1 
ze teslimi için hiç bir mani yok.. 

yatı ile öderdi. Halbuki Kalip Efendimin maksadı, kendisine kar 

ölmek iıtemiyordu. Çünkü ne 
diye ölecekti?. Yaşadığı müddet -
çe Meryemi bir gün elde etmek 

imkanı mevcuttu. Onun için has· 
mın, rakibin ölmesi gerekti. Böy
le bir fey olursa Meryem de onun 
cariyeleri arasında satılır, o da o-

nu satın alırdı. Tehlikeden ko • 
runmak gerekti. Bunun için de 
beklemek ve fırsatı kaçırmamak 

icap ederdi. 
Kalip odasında oturarak bun • 

ları düıünüyordu. Zaten fırsat ta 

ele geç.mek üzere idi. Kapının 

çalınması ona bu fırsatı bahşet • 
mişti. 

Kal ip kapıyı açarak uf aktef ek 
bir adamı içeriye aldı. 

Bunun kim olduğunu bilmiyor
du.. Fakat gözü ıuırıyordu. A
damcağızın yüzü yüzülmüş, gözle-

rinden biri kararmıt. kolu yara -
lanmıttı. Ayağı topallatmışh. Mi
aafir kendini hemen tanrthrdı ... 
Kendisi Prenı Domisyenin vekil
harcı idi. Kalip onu hemen tanı
dı ve kartrladı: 

tı gelen adamdan intikam almak 
ve hasmının kellesini biçmektir. 

- O halde daha açık konuşa-. 
lım .. 

- Memnuniyetle.. ·ı 

- O halde siz ne istiyonanı% 
bana yazınız .. 

- Siz de ne şart kotmak istiyor· 
sanız yazınız. 

Katip bir parça parşümen çı • 
kardı, eline bir kalem aldı ve yaz• 
dı: 

"Heblepek oğlu Kalip için tam 
bir af ve tam bir serbesti talep e· 
diyorum.. Kalip bununla istedi· 
ği gibi dola,acak, her yerde se -

yahat edecektir.. Bu afname ala
kadar zevat tarafından imza olun· 
aacak ve Kalibi bu afname ile ya· 

hudi muharebesindeki harekatın • 

dan dolayi hiç bir mesuliyete tabi 
olmıyacaktır. 

Saturius bunu okudu ve anlattı~ 

- Dilediğiniz bu mu?. 

- Evveli bu. Bu Kalip benim 

~)'akta duruyorlardı. Maktul Sab- karar vermittir. • 
tı Beyin ailesi mensupları da da· Mahkemede Asım Bey, kendi 
~llcılara mahsus yerde duruyorlar- hakkındaki idam kararını dinler
dı. iki tarafın avukatları da ha • ken sapsarı olmuf, fakat meta -
~ll'dı. Müddeiumumilik evelki netini muhafaza etmeğe ve peri -
ttlaede nıütaleaımı bildirmiş, §anlığını bildirmemeğe çalıtmıt· 
lllaznunun vekili müdafaasını yap- tır. Arap Abdullah, kararı bit • 
'llıttı. Reis iki tarafa da tekrar kin bir h1llde dinlemittir. Maktul 

- Merhaba, aıil Satoryuı !. Lut
Bunlar, Kezibanın ve Yusufun 
k 1 ki fen oturun. Ayakta durmak aizi 

ile mahkemeye verilmişlerdir. 
pek camimi dostumdur. Onun bir 
çok iY.iliklerini gördüm. Ben de 

ona mukabele etmek istiyorum .• 
Zavallı dostum Kudüs harbi esna

sında bir sürü f eJaketlere uğramıt· 
lt.. Onun böyle bir affa mazha • 

u a arını kendilerinin kesmedik- ah d' 
1 . . .k. 'h . "d . r atsız e ıyor. 
erını, ı ı ı tıyarın dag a eıkıya· 

t .. . 1 b'l · - Evet, evet.. Fakat ayakta 
nın aarruzuna. ugramı§ o a ı e • . . .. 
ceklerini iddia etmektedirler. durmayı tercıh edıyorum.. Du~ 

· diyecekleri olup olmadığını Sabri Beyin ailesi: 
~tdu ve "Hayır!,, cevabını aldık· - Y:ataıın adalet ! 
dil~ •onra muhakemenin hitam bul. Diye bağırmıtlardır. Reis Ne-
Uillnu bildirdi. cati Bey, mahkumlara kararın bir 

Sunun üzerine hakimler heyeti kere de temyiz mahkemesince tet
tıiGta1cere odasına çekildiler. Mü- kik edileceğini, onun için bük -
~ere tam iki buçuk saat sürdü. mün baıka safhalara da geçmek 
h Uıakerenin bu kadar uzaması ihtimali olduğunu aöylemiı, meta• 
k lllkın merak ve heyecanını bir netlerini mu hafa etmelerini tavsi· 
\. llt daha arttırıyordu. Nihayet ye etmittir · 
tkinıler heyeti salona girdiler. Bundan sonra mahkeme salonu 
'-dada dıtarıya çıkarılmıt olan aamilerden botaltılmıt ve mah • 
~lular da getirildi. Tefhim edi- kUmlar bir jandarma müfrezesi • 
tn ik&rarı ıuçlular ve aamiler a - nin mu haf azaıında olarak arka 

)illet. dinlediler. kapıdan hapisaneye götürülmüt • 
l<arar, mufaaaaldı. Karardan lerdir. 

l~J&fıldığına göre suçlu Asrm B., İ --. ---------- -
'~alık. beylik, zihniyetiyle ken. zmırde İspanyalı seyyahlar 
~'•İne dütman bildiği Sabri Beyi İzmir, 5 (A.A.) - Dün gece 
~l~iirtrneğe karar vermif, bunun İspanyol bandıralı Kardix vapuru 
'çıll tnuhtelif teıebbüslerde bulun- ile tehrimize 190 Madrit darülfü· 
:Ufttlr. Bu arada Ali Molla ve nun talebesi gelmittir. Talebele -
. tiirnıenci Oıman iıminde iki ki· rin çoğu kız olup kendilerine pro· 
tıye bin lira mukabilinde bu iti feaörleri refakat etmektedir. Dün 
)al>tırnıağa kalkmıf, fak at mu - vaktin geç olmasından dolayı ge • 
~lffllJc olamamıttır. Bunun üze - miden çıkamıyan talebeler bugün 
~~ kendi çi~t)i~i ada.~l~rından saat :. de~ itibar~n gru~lar ha.lin· 
ı· 1! Mehmet ısmınde bırıııne yüz de muzeyı ve eskı lzmır hafrıya
... •t-. .. ererek ve silah tedarik ede - tmı Halkevini, sair p.yanı tema/k Sabri Beyi öldürmek iıtemit, f& mahalleri gezmeğe batlamışlar· 
t.i~t İbit Mehmet kabul etmemi§· dır. Vapur bugün saat 17 de lima-

• mmızdan ayrılacaktır. 

Muhafız gücü 
Aydın, 5 (A.A.) - Sabahle -

yin saat betle Torbalıdan çıkan 

Tekirdağ muallimlerinin 
tenezzühü 

Tekirdağı muallimleri vapurla 
Marmara sahillerinde küçük bir 

tetkik seyahati yapacaklardır. Bu 
seyahatte vapur Mürefte, Şarköy, 

Gelibolu, Çanakkale ve Karabi -
gaya uğrıyacak, her iskelede bir 

kaç saat kalacaktır. Seyahat iki 
gün devam edecektir. 

Erzurum hath nereden 

geçecek? 
Sıvas - Erzurum hattının gü -

zergihım teıbit için Divriği -

Malatya üzerinde bulunan istik -

taf heyeti atağıda yazılı güzergi • 
hı takip ederek Malatyaya varmıt 

ve Divriğiden Malatyaya kadar 
güzergah boyunca arazi çok müsa
it görülmüştür. 

Hat ayrım yeri olan Denizdek -
ten sonra Handere, Selim ufağı 

köyleri civarından ve Batmuhtar 
değirmeninin üstünden Danişmen 

değirmenine doğru uzıyarak ora· 
daki dereyi köprü ile gecip yüksel· 

meğe devam edecek ve ıosenin üs
tünden Mamahat gediğini atarak 
Elhas uıağı doğrusiyle Malatyaya 
varacaktır. 

'i .~l.ıını Bey, baıka teıebbüsle
~~ırı de Akim kaldığını ve kimıe -
-~Para ile bu iti yapmağı üzerine 
~i •dığını görünce Sabri Beyi 

ltt.t k d' . ··1d" .. k "'· en ıaı o urmege arar ... .,lkt. 
..,~ ,1ttir. Asım Bey bu kararı 

Muhafızgücü biıikletçileri 16 da Ceyhanda boğulan adam 
ıamimi tezahürat arasında Aydına d k . 

la~~ikten aonra hazırlanmıf, si • 
..,, •lltnıf, çiftlik korucusu pehli· 
'tttıtı Arap Abdullahı da yanma al· 
~l~ l'e Döğütbeleninden gelmekte 
\&., Sabri Beyin yolunu kesmit -
~ütegallibe Asım Beyle hiz
~tt-lc Abdullah, Cümhuriyet H. 
~ld .. "'' Reiıini kur9unla. vurup 

\il'b:ı.. 1 d' S llf er ır. 

Uslular, cinayetten sonra ka· 

girdiler. Edremit, Bergama yol· eAdana ~ es ı salcılarda ırmak 
larında olduğu gibi bugün de elli üzerinde hır ceset görülerek kena
kilometre yürüyüıün bu kadar ra çıkarılmı!, Y arbaıı karakolu • 
mütkül olmasına ıebep kum ve na haber verilmittir. 
günetle çetin mücadeledir. Cesedin iki arkada§İy)e birlikte 

Zonguldak Halkevi 
Zonguldak Halkevi binasının 

intaıı bugün 69,405 liraya müte -
ahhide ihale edilmittir. 

ırmağa girerek suların cereyanına 

kapılmak suretiyle boğulan topçu 

,.layı efradından Tarsuslu Veliye 

ait olduğu zannolunmaktadır. Tah 

kikata devam ediliyor. 

gece bir kaza gçirdim. Fakat asıl 
Dometriyuı, adınız böyle değil mi 
idi?. Sizin de dün gece uyuma· 
dığınzı anlıyorum. 

- Hayır, uyumadım.. Ben de 
bir kazaya uğradım.. Asil Satu • 
rius emrinize amadeyim. Şark 

şalları veya onlara benzer bir tey 
mi istiyorsunuz?. 

- Teşekkür ederim.. Sizinle 
başka bir mesele görüşmeğe gel • 
dim ... Dün gece siz bir yahudi esi· 
resiyle pek fazla alakadar görün
müttünüz.. Onun için 1400 sister
tayi fedayı göze almıştınız .. 

- Evet.. O ne güzel kızdı?! •. 
ikisi de bir lihza durakladılar. 

Kal ip sözü yeniden açtı: 
- Bugünlerde itlerim bir az 

fazla.. Emrinizi dinliyornr.n. 

- Ben de müsaaednizi bekli • 
yordum. Görüyorsunuz ki gayet 
asil bir ~ahsiyeti temsil ediyorum. 

- Evet, o yüksek §ahsiyet le 

yahudiesiresi ile pek fazla alaka • 
dar olmuştu. 

- Öyle efendim.. Hala da a
lakadardır. O kadar ki esireyi 
kaybettiğini anlayınca ağladı. Be· 
ni kardeıi gibi sevdiği halde türlü 
türlü sitemlere liyik gördü. 

- Demek sizin uğradığınız ka· 
za bu!. 

- Evet, efendimin kederi karıı· 
11nda derhal yere düttüm. 

- Yere değil. fakat bir kuyuya 
düştünüz gibi.. Çünkü yüzünüı 
gözünüz berbat olmu§.. Büyükle
rin evlerindeböyle §eyler olağan • 
dır .. 

riyeti lazım. Sezar Tituı onu af 
ederse o da hüriyetine kavuıur. 

- Bu adamın bizim iti.mizle a. 
lakası ne?. 

- Esireyi kimin ıatın aldığım 
o biliyor. 

- Ala! Ben timdi gidiyorum. 
iki saat sonra tekrar buradayım. 

- Fakat mutlaka yalnız geli • 
n iz ve Kalibi mutlaka kurtarınız .. 
Çünkü bütün it ona bağlıdırA Onu 
korkutacak olursanız İ§ biter. E· 
fondiniz hnsmından intikam ala. 
;oaz. 

- Sen bu Kalibe söyle. Korluna 
sın. Şimdi ben gidip bu iti yapa• 
yım .. 

.- -~sil .:5<>turius, bu,Yurun> gı • 
dın .. . ,,. . 

Satudcs l~ofa ko,a gitti ve he· 
men efencıis nin huzuruna ~ıktı ve 
taharriyatının neticelerini arzetti.. 

Domisyon dikkatle dinledi • 
Sonra cevap verdi: 

1, ~ b' . . b d - e .• ı . ·z e'ıre,•ı u a amft 
verd 'k ~t·n sonra r.f'kazanmıt olu • 
ruz.. Deli m·sin ~eh?. Benim bu 
kadını istediğimi bilmiyor musun? 

- Lahuti Prens!. Her feyi bi· 
liyorum.. Fakat esireyi ele geçir· 
mek için bu adamın gönlünü yap· 
mak lazım .. 

- Neden sen bu adamı buraya 
getirip itkenceye uğratmıyorıun?. 

- Bunu düşündüm, efendimiz! 
Fakat bu yahudiler çok inatçı in
sanlar.. Belki biz hu adamla uğ· 
ra~ırken ötekisi kızı kaçırır. O • 
nun için bu adamı oyalamak li· 

- Şimdi benim aradığım bir 
E 

. zım. Sonra.. \ 
§CY var.. ııreyi satın alan ada • 
mın is.mi. - Sonra ne?. • .... ' ~ 

- ismini niçin istiyorsunuz? - Sonra ona verdiğimiz ıözle-
- Çünkü Domisyen onun kel • ri unutuveririz. Bundan kolay bir 

lesini iıtiyor.. . şey var mı?. 

Kalibin beyninde bir şimıekj - Fakat bu adam bizden yazı 
çaktı ve mükalemeye devam etti: istiyor. 

- Ben bu adamın iımini verir- • (Devamı var) 
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S P O R 

Türk -Bulgar binicilik 
müsabakaları nasıl 

yapılacak? 
. . 

Yarın yapılacak Galatasaray - Fener 
Atletizm bayramı tehir edildi 

1'~1rk - Bulgar süvari zabitleri 
arasında yarınki Cuma ve Pazar 

günleri yapılacak müsabakalar, 

ıehrimizde ilk defa görüleceği için, 
büyük bir alaka uyadırmııtır. 

Takıim ıtadında dünden itiba ·· 

ren hendekler ve maniler yapılma· 
ırna batlanmııtır. 

Dün öğrendiğimize göre yarın 

yapılacak müsabakalarda atlana • 

cak maniler takriben 1,30 - 1,40 
metre olacak ve her atın ayni yolu 

iki defa alması tart ile 9 - 1 O mani 
atlanacaktır. Müsabaka neticesin -

de yapılacak tasnif ferdi olacak • 
tır. 

Pazar günü ise her atın, yolu bir 
Cfefa aJ.maıı ıartile 16 kadar mani 

atlanacak ve bu sefer manilerin ir· 
tifaı 1,40 metreyi tecavüz edecek -
tir. 

Notlaı· beynelmilel binicilik fe • 
tierasyonu nizamnamesinde yazılı 
olduifu tekilde verilecektir. 

Hakem heyeti, ıüvari müf ettiıi 
Mürsel Paşanın riyasetinde iki Bul 
"tar ve iki Türk zabitinden mürek· 
kep olacaktır. 

O.tte ı Yazb•t• Ce•at Bey mani at• 
lark- Altta a Bıal••r zabitlerinden 

ı ekarmkl mani atlarken 

Atletizm m üsabakalar1 
bıraklfdı 

Yarın F enerbahçe stadında ya -
pılacak Galatasaray - Fener at -
letizm müsabakaları gelecek cu -
maya bırakılmııtır. 

Atlarken mani dü,ürmek ve da- Bundan maksat spor ıeyircile -
kikada 450 metreden noksan yürü- rinin hem Taksimde yapılacak bi· 
YÜf yapmak numara kaybettiren nicilik müsabakalarını, hem de at
hatalar araıındadırA letizm müsabakalarını ayrı ayrı 

DalCikada ( 450) metreden çok seyredebilmek arzulannı yerine ge 

mesafe almak bir §ey kazandırma· tinnektir. Bu itibarla atletizm mü· 
makta, fakat noksan kalmak her sabakalarının gelecek cumaya hı -
taniyenin bette biri için 1/ 4 numa- rakılması çok yerinde bir it olmut· 
ra kaybettirmektedir. . tur. 

Galatasaray takımı gün 
geçtikçe kuvvetleniyor 

Bu seneki lig maçlarını büyük 
Lir talisizlikle bitiren Galatasaray 
takımının önümüzdeki mevsim için 
timdiden hazırlanmıya hatladığı 
m öğrenmekle memnun olduk. 
Duyduğumuza göre önümüzde

ki meTıimde Galatasaray birinci 
taJann çok kuvvetli bir !kadroya 
malik bulunacaktrr. 

Kadro, bu en kıdemli spor yur
tluna yeniden iltihak eden maruf 
bazı oyuncularla dikkate değer bir 
teki almııtır. Bundan baıka geçen 
mevsimde nizami sebeplerden do
layı lig maçlarına iıtirak edemi • 
yen gegçlerden bir çoğu da sarı -

kırmızı formayı önümüzdeki mev· 
simde tıqımıya hak kazanmıt ol -
maktadırlar. 

İzmir mıntakaaırun en sayılı fut
bolcularından Vehabın da Galata· 
ıaray klübüne iltihak edeceği ıayi
dir. 
Diğer taraftan Galatuarayın en 

sayılı mühacim oyuncusu Kemal 
F arukinin ~e f utbola yeniden baş
lıyacağı temin edilmektedir. Bu 
yerinde hareketinden dolayı Ke -
mal Farukiyi tebrik ederiz.. Ken -
diıinden henüz çok ıeyler beklen -
diği sırada futboldan çekilmesi bir 
hayli teessür uyandırmııtı. 

Rusyaya gidecek kafile 
hakkında düşüncelerimiz 

Duyduğumuza göre, lzmir mın

talcanndan davet edilen Vehap , 

Sabahattin, Sa it, Fuat, Şükrü B. le

rin tehrimize gelmelerine rağmen 
Ruayaya gidecek futbolcular kad -

roaunun kat"i ıekilde tesbit edil -
meai henüz mümkün olamamııtır. 

Takımda yer alması zaruri bu

lunan bazı oyuncularmıızın, bazı 
miniler yüzünden seyahate ittirak 

edemem~leri futbol takımımızın 
İ.tenildiği §ekilde tertip edilemi -

yeceği enditesini doğurmaktadır. 

Davet edilen oyunculardan Gala -
tasarayh Lutfi Beyin de seyahate 
iştirak edemiyeceği anlaşılmakta -
dır. 

Diğer taraftan seyahate iıtirak· 
)eri mümkün ve faydalı olacak 
gençlerden bir kaçının da ihmal e· 
dildiği söylenmektedir. Meseli. Ga· 
latasaray müdafilerinden Tevfik 
Beyin çağırılanlar arasında olma • 
dıiı görülüyor. 
~ Halbuki bu genç oyuncu formü 

lngilterede Mısırda kadın 
Avam kamarasında İktisat 

konferansı hakkında 
müzakereler 

Londra, 5 (A.A.) -Avam Ka· 
marasında, bütçe müzak~releri o -
)urken, Ticaret Nazırı M. Runci -
man bir çok memleketlerle yapı -
lan ticaret mukavelelerinin ehem. 
miyetinden bahıetmi§tir. 

Bir çok hatiplerin suallerine ce -
vap vererek: M. Runciman vaziye· 
tin bugünkü tekline göre, iktisadi 
konf er anı hakkında beyanat ver -
menin ihtiyatsız bir hareket olaca· 
cağını ıöylemi§ ve bunu zamanı 
gelince M. Nevilel Çemberlyn ya -
pacaktır, demiştir. 

M. Runciman sonra ıunları ila -
ve etmiştir: 

"6 devlet arasında, asgari 66 nok 
tai na:ıarla bir anlatma elde etmek 
elbet güçtür. Fakat teıriki mesai 
ederek bir çok meselelerin haJJi yo 
lunda neticeler elde etmek kabil -
dir. 

M. Runciman, bundan sonra ln
gilterenin iktisadi konferans itle -
rine büyük mikyuta iştirak ettiği
ni hatırlatmış ve ancak umumi bir 
anlatma ve tetriki mesai yapılırsa 
dünyadan ümidi olduğunu söyle -
miştir. 

Müzakereler hükUnıet lehine196 
reye kartı 52 reyle bitmittir. 

Sir Con Simon hasta! 
Londra, 5 (A.A) - Ajans Röy· 

ter'in haber verdiğine göre Sir Con 
Simon'un aıhati dostlarını endite 
içinde bırakmaktadır. 

Konferans itleri müsaade eder 
etmez Sir Con Simon uzun bir iı • 
tirahat yapacaktır. 

Bu istirahatin deniz kenarında 
bir yerCT"e ola~ saıtnediliyor. 

Ankara'nın en büyük 

Kıtap, gazete ve 

Kırtasiye ma gazası 

AKBA 
lhtap evi ve kırtas 1 yecılik 

Anafutalar ca ,J Jrıi 
Trldun : 3177 

Her lisanda gazete 
mecmua ve kitap 

Her nevi kırtasiye e~yası 
ve mektep levazımı 

Her türlü Fotoğraf 
levazımı • makineler 

ve amatör işleri 

~tem Pertev ıtriyatı 

Kütahya çinileri 

yerinde olan en iyi müdafaa oyun· 
cularından birisidir.. Bundan ha§· 
ka evelce de Rusyaya gittiği için 
Rus oyuncularını ve Rus futbolü
nü iyice tanır. 

Bu düzenbaz herifin sattığı kadınlar 

şimdi dünyanın dört tarafında yaşıyof 
lskenderiye (25 (Husust) - Bu yi ele geçirmittir. 

rada tevkif olunan(Ferdinand Gru Meğer bu adam lngilterede 

yere), beyaz kadın ticaretine ait 
bir çok sırları ifşa etti. 

Mösyö F erdinand Mısırda prens 

gibi yaşıyor ve kendisinin baron ol 

duğunu söylüyordu. Sahte baron 

her yere girip çıkıyor, sosyete haya 

tına karışıyor ve her şeyden fazla , 

bilhassa iaraflarile göze çarpıyor • 
du. 

Barona aelen telgraflarda kulla· 

nılan. esrarengiz lisan onun tevki • 
fine saik olmuıtur. 

Paris zabıtasının bu adam hak -

kında verilen malumat ile Mısır 

zabıtasının yaptığı tahkikat itin 

iç yüzünü aydınlatmııtır. 

Mısır zahitaıının yaptığı tahki -

kata göre sahte baron dünyanın 
dört tarafından gelen seyyahların 

kızlarını toplıyarak ehramlara gö· 

türüyor ve onları çölde 
eğlendiriyordu. 

gezdirip 

Zabıta bir gün baronun evinde 
bulunmadığı sırada evini basmış 
ve neticede onun kullandığı şifre • 

Fransadan ve sair yerlerden beY 
ve güzel kızlar getirterek kadın t' 
careti yapmakla me§i'UI imiş. 

Bu hakikat anla şıldıktan so11 

sahte baron tevkif olunmuı, kefl ' 

disi tevkifi esnasında bir tabaııcl 
çekerek polisi vurmak istemitıe İ 
polis bunu hesaba kattığı için .~ 
te baron bir şey yapamadan te\'ıJ 
olunmuştur. 

Baronun pasaportundan kendi' 
sinin b ir kllç defa lngiltereye ıidİ• 
geldiği ve orada ayarttığı kız),t' 
getirip Mısırda şuna buna aattd' 
anlaşılmıştı;-. 

Onun lngilterede muhabere etti' 

ği ve kulandığı adamlar da tetbİ1 

olunmuştur .. 
Sahte baronun evinde ele geÇ,I 

bir defterde onun sattığı kızları' 
adresleri bulundu. 

Bu kızlar şimdi dünyanın doı4 
tarafında yaşıyorlar. Bu kızlarl' 
da tahkikat yapmak için tedbir • ' 
lınacaktır. 

' 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, laakal iki sene bilfiil 
çalışmış, askerliğini ikmal etmiı bulunacak. yaşı 
30 dan yukarı olmıyacak, bu evsafı haiz olanları~n~: 

1
.,... 

Adlarrnı • • • • • • • • • • 
Babalarının adlar1nı • • G : 

Do§dukları yeri • • • • • : 
Do§duklar1 seneyi • • • • : 
Bilfiil çahfbkları yerlerl tarih· 
lerlle beraber • • • • : 
Şimdi ~ahşbklar1 yeri • • : 
Daimi adreslerini • • • : 
Evll ve ~ocukları olup olma· 
dıklarını • • • • • • • • : 
Esas san'atlaruiı • • • • • : 
En az istedikleri gUndeliAi : 

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

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

fından_ ödenmez. ... ______________ (5186)---~ 

Mazeretleri dolayısiyle gidemi· 
:enler için belki bir şey yapmıya 1 -
ımkin yoktur. Fakat seyahate işti- -
rakleri kabil ve faydalı olan uzuv

~ ıı~ı ~~ııa~ 

Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

ları unutmamalıyız. 
Bu itibarla bugün vaziyeti yeni- · 

den tetkik ve kadroyu tesbit ede -
cek olan al akadarların Tevfiği de 
kadroya ithal etmelerini bckliyo -
ruz. 

Gene duyduğumuza göre kafile 
ile gidecek atletlerimizin henüz 
hangileri olacakları kat'i surette 
tesbit edilmİ! bulunmamaktadır. 
Bu atletlerin Semih, Mehmet Ali, 
Ziya. Haydardan ter el<küp edece- -
c i tahmin olunmaktadır. 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare merkezı : IS1 AN BUL 

TU rklyedekl Şubeleri : 
lstaobul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 

Samsun. Mersin • Adana 
Yunanlstandakl Şubeleri : 

Selanlk . Kavıtla • A tina • Pire 
Bilümum .~anka muameleleri . Kredi mektuplan. Cari hesap

ları kuşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı. 
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Kapalı Zarf suretile 
Satılacak muhtelif 

Eşya satışı: 
Istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

928 mali ıenesi nihayetine kadar gümrüklerde toplanıp sahip· 
leri tarafından tesahüp edilmediğinden dolayi gümrüğe intikal 
eden ve 1549 No. lu kanunun muvakkat 2 inci maddesi muci
bince gümrük rüsumu aranılmaksızın a,ağıda yazılı eski güm
tük tarifesine göre fasıllara ayrılmıf olan muhtelif eşya hiza
larında gösterilen tarihlerin kapalı zarf usulü suretiyle müna
kasaya vazedilmiştir. Bu eşyanın izahatlı listeleri İstanbul, 
Galata, Gümrükleri ile Başmüdürlükte asılıdır. lstiyenler lis· 
leyi tetkik edebilecekleri gibi eşyayı da İstanbul ve Galata 
Gümrüklerinde görebilirler. Bu eşyalara ait müzayede ıartna· 
?nesi İstanbul Gümrükleri Batmüdürlüğünde müteşekkil satış 
komisyonuna müracaat ederek alınabilir. Münakasaya iştirak 
edecekler, verecekleri teklif mektuplarında imza ettiğim şarl-
llame dairesinde faslın muhtevi bulunduğu kap 
tfyayi lira ve kuruş mukabilinde satın almağı 
kabul ediyorum. Diye imza ederek sartnamenin 7 inci mad -
desinde tarif edilen şekilde mühürlü bir zarf derununda teklif
lerini ihale saatından evvel komisyona tevdi ve mukabilinde 
bir numara almalıdırlar. Taliplerin kudreti maliyelerini tev
sik edecek ticaret odasından veya bankadan musaddak vesaiki 
teklif mektuplarına ilave etmeleri şarttır. İstekliler alacakları 
fasılların muhammen kıymetinin yüzde yedi buçuğu nisbe -
tinde pey akçesini ve yahut başabaş hazine ve istikrazı dahili 
tahvilatını ve yahut kıymetinden yüzde 10 noksaniyle borsaya 
dahil ve diğer milli esham ve tahvilatını hamilen mezkur 
gün ve saatte komisyonumuza müracaatları. (3048) 

F'. Kap a- Tahmin edi- Müzayede günü Eşyanın cinsi 
No. dedi len kıymet ve saati 

Lira Kuruş 

, ..... --·•••OHO•OHOOHHOH•OOeooee .. ooeoHıooooonoOOOO ii· .. ·u·········G ........... :: .. h .. ··5ı;·ic~bi~e~ı·a~;::ıi 
1fi • arı oğlu. jsukl:il ca<HJ 
;: desi. Galatasarayi: 
.: • J> t " ~= ıstas\'onunda Recep >CY apar ımanına ıı .. L 
H n:ıklcdilmi<::tir. Kapısı Mektep sokak, :: .. .. :: 
U l inci kat Tel. No. 41721 n .. .. 
: : :: ::: :: : :: ::: ::: :: : : : :: : :: ::: ::: : ::: :: : :: : : :: :::::::ı:::u 

Deniz Yolları işletmesi 
ACErtTı:.\LAR! : 

Kadıköy - Köprübaşı Tel. 42362 

Sirkeci Muhürdar 7.ade hanı 
Telefon ; 227"40 

MERSlrt POSTASI 

ANAFARTA 
VPURU 7 - 7 - 933 CUMA sa· 
at 1 O da idare rıbhmmdan 
kalkar. Gelibolu'ya yalnız dö · 
nüşte u~rar. (3114\ 

SADIKZADE Biraderler 
VAPURLARI 

SAKARYA vapuru 

Müddeti seyahat 22 saattir. 
ller hafta Cumartesi gürıü saat 16 da 
Galnta rıhumından hareket, Pazar günü 
lzmire mu\"asa1n:, Pazartesi hareketle 
Salı günü lstanbula avdet eder. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey
menet Hanı altında acentahğa 

müracaat. Telefon: 22134. (5205) 

Dr. ihsan Sami 

BAKTERİYOLO JI 
LABORATUVARI 

Umumi kan tahlildtı. Frengi noktai 
nazanndan (Wasserman ve Kıbn teı· 
mülleri) Kın küreyvatı sayılması, ti· 

14 1115 13116 79 26 ağustos cumar
tesi S. 15 

Kağıtlar, zarflar mu· fo ve ısıtma hastalıkları teşhisi, idrar, 
kavvalar, matbu ki· balgam, cerahat, kazurat ve su tahlilı\tı 

illtra mikroskopi, hususi aşılır istihzarı 
taplar, kiğıt sicim- Kanda üre şeker. J{torür, kollcsterin 

15 385 19152 80 2 Eyliil 
" " 

17 117 14~67 16 EylGl 
" " 

18 124 6480 23 Eyliil 53 " " 

29 19 499 12446 54 
" " " 

3750 21325 48 4 Teırinisani ,, 

ler Ye sair kiğıt efya miktarlarının tayini. Oivanyolu No. 

P k • ....... J8·9···Tjclm.:•2•0m98ml• amu mensucat pa (5086,_ 

zenler amerikan beı-

Jeri şeritler iplikler, ---·---------
çoraplar, örme fanile 
eıyaaı ve saire. 

ipekli mensucat, ka· 
difeler ipekli çorap· 
Jar kravatlar atkılar 
ve sair eşya. 

Muhtelif yiln mensu1 
cat. 

UCUZLUK 

TEMİZLİK 
SÜR'AT 

Yilnlü ipekli elbiseler VA 
çamaıırlar şapkalar 
ve saire. KIT 

Muhtelif sanatlara ai· 

Istanbul Gümrükleri Baş
müdürlüğünden ; 

Muhtelif Eşya sabşı 
928 senesi nihayetine kadar Gümruklerde kalıp sahibi ta· 

rafından teaabüp edilmemesinden dolayı l549 No. lu kanuna te•
fikan gümrük rOsumu araaılmaksmn aıağıda eski GOmrUk tari· 
fesine nazaran f111llara ayrılmıı olan muhtelif qya hiıalarında 
gö.steril~n tarihlerde müzayede suretile aatılacakhr. Talipler bu
na ait şartnameyi lıtanbul Cllmriikleri Baımüdürlüğünde müte
şekkil sabş komisyonundan alabiJecelderi gibi eşyaları da lstan· 
bul, Galata Gnmrüklerindeki mahlllli mabıuılarında görebilirler, 
istekliler her fashn hizalarında g8sterilen glln ve 11atlerde kıy· 
metlerinin % 7,5 niıbetinde teminat akçelerini hlmilen komis· 
yoaumuza mUracııtları. (3047) 

F. 
No. 

5 

6 

11 

13 

16 

20 

21 
22 

23 

26 

Kap 
adedi 

322 

127 

ı64 

868 

87 

203 

29 
749 

208 

292 

T abmin edilen 
kıymet 

Lira 
2825 

938 

4715 

4804 

1504 

3001 

17 
4609 

3175 

3332 

Kuruı 
65 

89 

44 

75 

30 

ıs 

99 
67 

os 

05 

MUıa yede günü 
ve saati 

29/T em muz cumar• 
tesi S. 15 

S Atusloı ,, ,, 

12 Ağustos 
" " 

19 
" " 

,, 

9 EyJ61 
" " 

7TeıriniEY.,, ,, 

14 
21 

28 

" ,, 

" 

" " 
" " 

it " 

18Tqriainai ,, ,, 

E11anın cinsi 

Çay, Kahve, Şeker, 
çokolata ve aaire 
Levanta, losyon, ve 
sair itriyat 

Muhtelif deri ma· 
müllh çantalar kun· 

duralar iıkarpinler 
terlikler ve uire 
Sandıklar, çerçive· 
ler, tahti kundura· 
cı çimi ve ıaire a
ğaç ve tahta e11a 

Çadır bezi, çuvıl,ıi
cim, ip, balık atalan 
Ye 11ir kenedir q· 
yaıı. 

Muıımbalar, llıtik 
6kçeler lhtikli eıyı· 
lır, lhtik tekerlek· 
ler Ye ıaire. 

Maden k6mlirleri, 
Elektrik ak11mı,le
Yazımah ampuller 
qyayı zUccıciye 

porselen .qyalar 
muhtelif camlar e· 
1anslar. 

Ziraate ait allt e
devat elektrik ak
samı makineler de· 
mir kızanlar çorap 
Ye yaıı makineleri 
•e saire. 
Eraıi meaabiıiain 
tayinine mahıus a-

let, dOrbDn allh 
bekimiye ve cerra-

:::~:·k:~:ı:r~~!!ıe~ YURDU 27 
dnğmeler, çatal bıçık 

361 1628 25 18 
" " " 

hiye, elektrik Ye 

radyo akıımı opır
l&r ve ıaire. 

Kokulu kokusuz 

25 46 100'10 C75 

1516 16174 25 

3o "!'17 15132 98 

11 " " " 
'l. Kiuunuev. ,. 

9 
" " " 

kaşık ve saire. 

Velespit, otomobil ak· 
samı otomobil ve ·saire. 
Eczalar, Kundura bo· 

yaları yağla vernikli bo· 
yalar çivit, yazı milrek· 
kebi tuvalet podraları 
Ye saire. 
Sinema filimleri, sellü
loit mamülitı, oyun· 
caklar maden temizle· 
meğe mahsus tozlar ci
Jalat ve saire. 

~~--~~~~~~~~~~~~-

Ziraat Vekaletinden : 
b- Ankara Yüksek Ziraat Enstıtüsünün teşrih ve teşrihi marazi 
ıc'll*-annın mefruşatJa birlikte tesisat işi 21 gün müddetle ve 
apalı zarf usulile münakasaya l<0nmuŞtur. 

Bu işlere ait münakasa şartnamesi, mukavelename, umumi 
httname, mefruşat, ve tesisat fenni şartnamesi, keşifname ve 
~~lnlar "30. -,, Jira bedel mukabilinde Ziraat Vekildi Yüksek 
ıraat enstitüsü bürosu müdürlüğünden alınacaktır. 

. Her talip münakasa şartnamesinde zikredildiği veçhile ehli
~etı fenniye ve kudreti maliyesine ait vesıkalarla "40 000,, lira· 
ık taahhfidata girmiş ve bu taahhüdünü iyi bitirm ·ş olduğunu 
~lıbeyyin vesaiki komisyona göstermeğe mecburdur. 

-.· Talipler kendi te~lif edecekleri bedelin yüzde yedi buçuğu 
,;-.tiade teminatı muvakkate mektuplarile birlikte ihale gilnü 
ls'rı ~ · Temmuz· 933 tarihine müsadif perşembe günU saat 

tc Vekalet inşaat kom·syonuna müracaatları ilin olunur. 
(2944) 

KİT AP 
K 1SM1 
ÇALIŞMIYA 

BAŞLADI 

Kitap, Mecmua, Defter, 
Makbuzlarınızı ve Tabı 
işlerine Ait bütün iste
ğinizi Yakıt Yurdu Ki-

tap kısmına veriniz .. 

Basılıştaki nefaset 

00 57 228 95 16Klnunue•.,, " 

muhtelif aabualar· 
iıpermaçet mumla· 
rı balmumu. 
MOıtamel efYayı ıa 
tiye. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

17 kalem Boya malzemesi: Kapah zarf: 22 - Temmuz -933 cu· 
• marteıi aaat 14 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile mübayaa 
edilecek olao 17 kalem boya. malzemesine ait şartnameyi gör
mek iıtiyeolerin her giln Ye itaya talip olanlar1n da hizasında 
yazılı gün ve saatte Kaaıınpaşada Deniz Levazım sahnılma ko-
misyonuna milracaatları. (2937) 

Beşiktaş Mlamüdürlüğünden : 
Beıiktaıta Cibannuma mahallesinin Çiraian caddesinde arka· 

smda bakkal sokağında 1 • 5 • 9 - 11 · 17 - 21 numaralı !) kıt'a 
arsalar bedeli defaten pefİD tediye edilmek Uzere 13 - 6 - 933 
tarihinden itibaren 25 gün müddetle müzayedeye vazedilmiıtir. 

v b• Taliplerin yevmi ihale olan 8 • 7 · 933 tarihine müsadif cumartesi 
Ve UCUzlugU lf günü saat 14 te Beşiktaı malmlidürlüğünde müteşekkil sataş ko-

miıyonuaa müracaatları. (2813\ 

yerde bulamazsınız A k · 
n ara Posta T. Başmüdü:rlüğünden; 

- "! ... ı .' .... :~ • ,. ..... ; .; • .. .• - • 

. ' 

Sahibi, MEHMET ASIM 
Nefriyat Müdürü: 1. Safa 
V AKIT Matbaası - htanbul 

Haırnüdürlüğümüze bağla bOtOn posta nsldiye müteab6itlık
leri mahallerioce 1 • 7 • 933 tarihinden ilibar~n yirmi gün müd
detle aleni münakasaya çıkarılmııhr. Talip olanlar1n mahalli Poı· 
ta Modurlüklerine ve1a Ankıra BaımDdOrln;nne müracaat et-
meleri. (2996) LJ 




