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Cürnlıuriyetimizin yıldönü- Gümrük muhafaza kuman-
tnünde Rus ve Yunan dan/ığı kaçakçılarla, müca-

,.icalinin Ankarayı ziya- dele için yeniden çok sık~ 
retleri mukarrerdir tedbirler ve kararlar aldı 
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Londra konferansı suya diişecek mı? 
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Maarif vekilinin telgrafı: Seyrisef ain Mısır postaları Bugün Taksim Stadında ················································ 

Seferlerin devamı hesap 
\re bütçe meselesidir 

Büyük şef 
Kurtuluş zaferinden sonra 

bir zata demişlerdi ki : 

Türk ve Bulgar zabitleri 
arasında at yarışları 

. 
Geçen sene zarar 400 bin lira kadar
dı, ihracattaki karımızsa pek azdır 

" Maarif vekili 
olmak isterim ,, 

9 Türk, 10 Bulgar zabitinin gireceği yanşlann en 
mühimi 1,30 metre irtifaında~ manjalı yarış olacak 

~ -

'5eyrlsefainin Mısır aeferlne tahsis edilen Ege vapuru 

lakenderiye postala il 

tının devam edip etmi • 
)'Ceği günün meselesi • 
dir. Dün aldığımız ma • 
1~ata göre hattın tatili
ile dair yeni bir iı'ar ol • 
-•dıkça seferlerin de -
laın edeceli muhtelif a
Centeliklere bildiriLmit • 
lir. Bu itibarla postaların 
birdenbire ker.ilmesi me· 
~e~i mevzuu bahis de -
l\lır. 
l Yalnız l~kenderiye iatanbul- iekenderlye yoluna ve vaparlann utra-
'ltttırun zararı ( Cumhu- dıtı yerleri pterlr harita 

tİ)'ct) in yazdığı gibi (250.000) li- lir. Binaenaleyh lskend~riye pos -
.,,dan ibaret değildir. Faiz ve a - talarmın devam edip etmemesi 
-artisman hiNeleri ile beraber bu hakkında hükumetçe bir karar ve
~ar (400.000) lirayı bulmakta - rilirken bu rakamı esas tutmak li-
~r. Dünkü nüshasında tekrar bi - zım gelecektir. 
~ neıriyatımıza tariz eden ar - Bizim tahkikatmııza göre Sey -
ı._ dafımız bunu ali.kadar ma- risef ain idaresinin geçen ıene Mı
.~lardan kolayca tahkik edebi- (Devamı 8 inci sayıfada) 

Bu işi her zaman bilfiil 
yapmışlardır 

Ankara, 6 (A.A.) - Gazi Haz. 
retlerinin mektepler imtihanlarına 
gösterdikleri yüksek alaka dola
yısiy le Maarif Vekili Reşit Galip 
Bey bir şükran telgrafr çekmiş 
Gazi Hazretleri şu cevapla muka~ 
helede bulunmuşlardır. 

"Telyazmızı aldım, memnun ol
dum. teşekkür ederim.,, 

Ret.lc6mbur Gazi M. Kemal 

Maarif Vekili Dr. Reşit Galip 
Beyefendi tarafından Reisicüm • 
hur Hazretlerine çekilen telgrafın 
sureti: 

"Büyük tefin Maarif itlerine l 
verdiği en yüksek ehemmiyeti bu· ' 
gün bir kere daha şükranla an -
mama müsaadenizi diliyorum. 

'· 

. A 

BusGa yarqa girecek olan Ud Bulgar Ye bir TGrk .zabitinin mania 
aUarken abnmıı reefmlerl 

Türk - Bulgar süvari zabitleri 
arasında binicilik müsabakalarına 
bugün Taksim stadında saat 15,30 
da baılanacaktır. 

Her iki taraf on ikişer at ile 
müsabakaya iştirak edeceklerdir. 

Müsabaka 600 metre uzunlu ... 
ğunda bir pist üzerinde yapılaca.Ji.. 

--..... 

l(~~f ~-~~~-~;-~ ... J;;;;·~·diP 
Bugün at atlama müsabakaları 

yapılacaktır. Büyük bir alaka u
yandıran bu müsabakaların bütün 
sporcular ve spor severler tarafın
dan heyecanla takip edileceği an

Kurtulut zafeainden sonra "ne 
olmak istersiniz?,, sorıusunda bu
lunan bir arkadatınıza "Maarif Ve 
kili olmak isterdim,, buyurmuftu - ı 
nuz. Bu dileğiniz ilk bakıma göre 
elde edilmemit gibi görünür. Ha• 
kikatte her zaman Maarif Vekilli· 
ği itini bilfiil takip buyurmıya en 
büyük ehemmiyeti verdiniz. Bu 
yıl mekteplerimizin imtihanların -
da yeniden dirilmit Türk milleti .. 
nin dünya kültür safında hakkı o
lan birinciliği alması kaygu ve ül
küsünü en iyi duyan ve duymak 
kabiliyetinde olanlara en iyi atılı· 
yan milli reis olarak bulunuşunuz, 
bütün maarifçilere vazifelerinin 
ehemmiyetini bir kat daha iyi an • 
lattı, ve işleri üzerinde bir kat da
ha fazla gayretle çalışmak lüzum 
ve mecburiyetini telkin etti. Bu· 
radaki teftişlerden sonra lstanbul
da Galatasaray lisesi ve Darülf ü -
nun imtihanlarına alakanızm yayı
hıı müderrislerden en küçük köy 
muallimine kadar bütün maarif a
ilesinin vazife aşk ve heyecanını 
arttırdı. Seferde kumandanız al
tında yürüyen ordu gibi, maarif 
ordusunun da bugün, yarın ve 
daima kumandanız altında olmak· 
tan en büyük emniyet ve cesareti 
bularak gösterdiğiniz yükseliş he
define doğru bütün kuvvet ve ta -
katiyle ve gittikçe artan gayretle
riyle yürüyeceğini arzla derin 
tazimlerimi teyit ederim Büyük 
Şef Gazi Mustafa Kemal Hazret -
leri.,, 

hr. Bu pist üzerinde on iki tane 
mani vardır. Bu manilerin en mü-

himmi, dört metre genişliğinde 
ve üzerinde 1.30 irtifaında bir par-

etmiyeceği şüpheli •• 
(Ji londra , 6 

llluıi) - A· 

--~·-- .. h ~-··ıll& mu~a • 
İi"ı mıster 

"11 cenapla -

' Vqing· 
~~ telefon· 

~ '& ha bereleri 

~ tın ediyor • 
'le konf eran • 

;:. aeri bırakıl· 
l.~1 mevzuu 
~lunca, A• 

~mürah·· 
l l telefon ba- r 

•illd 
~ 'n ayrıl· 
- oldu. M. 
~~elt uzun, 

lııı. t"k 
~ .- u enmez 

- Öyle iıe paranın istikrarı 
meselesini konutalım ! 

Miıter Hull derhal telefona 
kotlu, uzun bir muhavere daha ... 
ve kan ter içinde geldi: 

- Konf eransm devamını isti -
yorum amma, para meseleıini 

konuımamak ıartiyle ... 
Londra konf er an sının can da

marı, paranın istikrarı mesele -
siydi. Fakat Amerika daha ilk 
günde, bu hususun müzakeresine 
yanafmadı ve bili da yanaşma -
maktadır. 

Burada hemen hemen hiç kim
le, paranın istikrarı meselesi mü
zakere edilmeyince konferansın 
devamına taraftar değil. Mister 
Hull da yeniden Vashingtondan a
kıl danııtı. 

~bereler • 
d· '°IU'a kat'i 
d~elctif ini ver -

~· K. Hull 

Altın mikyasına sadık büyük 
bir devlet mütehassıs: "lngilizle -

, rin gayreti beyhudedir, konferans 
nihayet buluyor,, diye haykırdı. 

'••ter Hull, konferansa, Ame -
lloktai nazarını bildirdi: 

~· Biz, konferansın tehirine 
~ tiyen taraftar değiliz! 

' h•naa, lngiltere ve taraftar -
"karan alkqladdar: 

Filvaki, konferansı kurtanna
ğa çalışan lngilterenin gayreti 
beyhudeye gitti. Mister Hull te -
lefondan avdet etti ve Amerikanın 
son kararını söyledi: 

Devamı lklnd Sagılada 

Gazi Hazretlerinin dUnkU 
gezintisi 

Reisi OUmhur Hazretleri dün Adalara 

kadar motörle bir &'C"Zlntı yapmu}lar ve ak -

"am U.tü Dolmabah~e sarayına. dönmüşler -

dlr. 

Ciazi'mizln tetekkUrleri 
lsta.nbul, 6 (A.A.) - Rel.sJ CUmhur Hz. 

Milli. bAklmJyet bayramını kutlulayan zevata 

ıe,ekkürlerlnln lletllmeslne AnAdolu AJanu
nı tavsıt buyurmofla.rdır • 

laşılmaktadır. 

Bugünkü müsabakalara dokuz 
Türk ve on Bulgar zabiti iştirak e
deceklerd ir. 

maklık bulunanıdır. Bu suretle 
bütün hayvanların birden atladığı 
mani adedi 300 kadardır. 

Devamı Onuncu Sayıfada 

'TEIVi"MüZDA .. PAL.TC5.f 
"Son yirmi sene içinde havaların bu 

kadar sovuduğu görülmemişti ,, 
Temmuz içinde başlıyan ilk ba

ha: hav~lan dün de devam etmiş, 
soğuk bılha$a evelki gece olduk
ca fazlalaşmıştır. Dün de sokak -
larda pardesülü, hatta paltolu 
birçok kimselere tesadüf ediliyor
du. 

Kandilli rasathanesi müdürü• 
Fatin Bey havaların bu gayri tabii 
soğukluğu hakkında dün bize şun .. 
lan söylemiştir: 

"- Havalardaki bu değişiklik 
ve yağmurlar dütük tazyik eseri
dir. Barometre mütemadiyen dü
JÜyordu. Evelki gün 750 mili· 
metreye düşmüıtür ki asgari hat 
demektir. 

-
"DGD ~tolu, parda.iÜll ia•enlara 

raagellnJyordu 

Son yirmi sene içinde temmuz • tikrarsızlığın ne kadar devam e • 
da havaların bu kadar soğuduğu deceğini kestirmek kabil değildir. 
görülmemiıti. Sıcaklık derecesi Maamafih yarın '(yani bugün) 
bir aralık 10 santigrada kadar havaların gene aıcak olmau mul:t-
dütmüıtür. Havalardaki bu is - temeldir.,,. - -
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Konfeı·ans 
Devam edip etmi

yeceği şüpheli 
Baştarafı /Jirinci Sayıfada 

- Komisyonlar mesaisine de -
vam etmek şartiyle, konferans 
tehir edilsin! 

Saat yirmide, büronun Amerika 
kabul ederek konferansın 60 
gün müddetle tehir edilmesine ka
rar verdiği şayi oldu. 

Konferans devam 
edecek mi? 

Londar, 6 (A.A.) - (Anadolu 
ajansının hususi muhabiri bildiri
yor: 
Konferansın tatr~· teklifini tetkik 

içintoplanan bürcda altın blokuna 
karşı Amerika, İngiltere, Japon -

ya, İskandinavya memleketleri, 
dominyonların cephe alması hase
biyle karar verilmemiştir. 

Müzakere akşama kadar devam 
edecektir. Fakat tarafeyn iddiala-

rında musir göründilklerinden ne -
tice meşküktür. Diğer devletlerin 
fikirleri umumi celsede anlaşıla -
caktır. 

Kat'i kararın pazartesiye ka -
'dar sürmesi muhtemeldir . 

Havas ajansına göre .. 
Paris, 6 (A, A.) - "Havas ajan 

sı bildiriyor,,: Dünya iktısat kon -
feransı bürosu, konferansın mesa
isine devam etmesini kararlaştır -
mıştır. Ancak altın esasına bağlr 

bulunan memleketler para komite
sinin mesaisine iştirak etmiyecek -
lerdir. 

VAK iT' zn Hususi Haberleri 
-- ,....._,....,, - ---. ,_., - =-=--= ,_,., ~ -

Kaçakçılarla 
mücadele 

Muhafaza kumandanlığı 
çok sıkı tedbirler aldı 

Ankara, 6 (Hususi) - Cenup 
hudutlarımızda gümrük kaçakçı • 
lığiyle çok sıkı bir mücadeleye 
girişilmiş ve gümrük mu haf aza 
kumandanlığı esaslı tedbirler al -
mıştır. 

Muhafaza kıtaları arasında te· 
lefon ve gizli elektrik tertibatı ya· 

pılacaktır. Telefon hatları kaçak
çılar tarafından bozulsa bile takip 

kolları, kendilerine mahsus, renk
li havai fişeklerle biribirlerine 
haber verebileceklerdir. 

Alınan bu son tedbirlerle ve 
tiddetli mücadele sayesinde ka -

çakçıların bir iş görmelerine im -
kan kalmamaktadır. 

Yakalanan kaçakçılar 
Ankara, 6 (Hususi) -Tem 

mezun birinci haftası içinde 
cenup hududunda dörtdü mü -

sademeli olmak üzere 35 kaçakçı 
vak'ası olmuştur. Bu vak'alarda 

biri ölü olmak üzere 37 kaçakçı, 
1200 kilo gümrük, 11 ()() kilo inhi

sar kaçağı ile 25 bin defter sigara 
kağıdı, 200 kutu kibrit, 600 karı· 
şık cins hayvan bir tüf ek, dört 
bomba, 800 fitek tutulmuştur. 

Yunanistanda 
································ 

Tehditler 
Fakat hiç biri fiile 

çıkamıyo.r 
Atina, 6 (Hususi) - Kabine 

medisi, başvekilin riyasetinde 
toplanarak Selanik intihabatından 
sonra tahaddüs eden vaziyeti ve 
muhalefet fırkası reisleri tarafın -
dan hükumet aleyhine olarak neş
redilmiş olan mü§terek beyanna -
me meselesini tetkik ve hükumet
çe alınacak tedbirleri müzakere 
etmiştir. . 

Müzakere es~asında harbiye 
nazırı ceneral Kondilis, kabineye 
memur Metaksas, dahiliye nazırı 
Rallis, bahriye nazırı Hacı Kir -
yakos muhalefete karşı gayet şid
detli tedbirler alınmasını, ekseri
yeti Venizelistlerden mürekkep o
lan ayan meclisiyle devlet şurası -
nın lağvını ve diktatörlük idaresi
nin ilanını istemişlerdir. Fakat 
kabinenin mutedil uzuvlarının 
noktai nazarı galebe çalmış ve ka-

! Belediye ban kası 
için hazırlıklar 

Şimdiye kadar 1 milyon 
200 bin lira toplandı 

Ankara, 6 (Hususi) - Bele -
diyeler bankası dahili nizamname 
hazırlanmış ve devlet şurasına 
sevkedilmek üzere vekalete veril· 
mittir. 

Bankanın sermayesi olan bir 
buçuk milyon liraya kartılık şim -
diye kadar bir milyon 200 bin li -
ra toplanmıştır. Geri kalan 300 
bin liranın da alakadarlardan en 
çok üç ay içinde toplanacağı tah
min ediliyor. 

Salahiyettarlardan öğrendimiğe 
göre, banka teşrinisani başlangı
cında teşekkül etmiş olacaktır. 

Banka on yıl müddetle yüzde 
7,5 faizle belediyelere borç para 
verecektir. Bankanın ileri gelen 
sermayedarları İstanbul, Anka -
ra ve İzmir belediyeleridir, 

Belediyeler bankası umum mü
dürlüğüne Dahiliye Vekaleti mu -
hasebe müdürü İsa Beyin tayini 
takarrür etmiş gibidir. 

binenin · aleyhine vaki otan tahri- MuhtarlıkJarın Jag" vi hak
kata kartı itidalle ve soğuk kan-
lılıkla hareket etmesi kararlaştı. kındaki kanun 
rılmıştır. Londradan avdet et - Ankara, 6 (Hususi) - Muhtar-
mekte olan hariciye nazırı Maksi - lıkların lağvı ve vazifelerinin be -
moı)a maliye nazırı Loverdes hü - lediyelere devri hakkındaki kanu· 
kUmetçe zahiri ve şiddetli ted - nun tatbikına ait nizamname ha -
birler alındığı takdirde istifa e- zırlanmış, devlet şurasına sevke-

Beynelmilel idari ilimler deceklerini telgrafla bildirmiştir. dilmiştir. 
Kabine meclisi tlağıldığı zanıan Kanun, 934 yılının bİrinc0.ıü-

Şeker istihsali meselesin- kongresinde Türkiye verilen kararlar Hakkında kendi· nünde tatbika konncaktır. O za: 

de noktaı. nazarımızı · sinden malumat istiyen gazeteci· mana kadar nizamnamenin devlet 
Ankara, 6 (Hususi) - Geçen - lere batvekil, Çaldaris atideki be- şurasında tetkiki bitirilecektir. 

bı.ldı.rdı'k lerde Viyanada toplanan beyne} - yanatta bulunmuştur: "Eğer Hazırlanmış olan nizamname -
milel idari ilimler beşinci kongre - k d Londrn, 6 (A.A.) - Anadolu muhalefet isyan ederse, biz de nin esaslarına göre şimdiye a ar 

· sin'de hükumetimizi temsil eden h ı f d .. ··ı · a1ansının muhabiri bildiriyor: mukabil bir ihtilal yapacağız.,, mu tar ar tara ın an goru en ış -
30 haziran 1933 tarihinde dün- vilayetler idaresi umum müdürü ler belediyelere ve polis, nüfus 

va iktısat konferansı istihsal ve is- Sabri ve hususi idareler umum mü- Hariciye vekaletinde müdürlükleı·ine taksim edilmekte-
tihlaki tanzim komisyonunda şe _ dürü Naci Beyler Ankaraya dön • • l dir. 

1 d tayın er 
ker meselesi hakkında küba heye· müş er ir · Gümrüklerde tetkikler 
tinin verdiği teklif üzerine murah- Kongreye 28 devltten 30 mtirah- Ankara, 6 (Hususi) - Harici- .. h l 

ye Vekaletinde münhal dördüncü yapan mute assıs ar 
has heyetim~'2 azasından Rıza Ha- has iştirak elmit, bilhassa devlet 
ı derecede memuriyete ayni derece- Ankara, 6 (Hususi) - Güm -as B. Türk noktai nazarını şu şe- mekanizmasiyle memurlar mesele· 
kilde izah etmi•tir: h den Agah, yedinci dereceye Ti- rüklerimizde tetkikat yapmıya me-

:r si üzerinde araretli müzakereler· 1 h 1 ... d b 1 mur cdı'len Amerı'kalı mu"'tehasaıs ran maı a atgüzar ıgın a u unan "' 
".Reis efendi, efendı'ler. olm ştur Murahhasla t 'l r u · r emenm e Basri Ratit beyler tayin edilmit .. Mersindeki tetkiklerini bitirerek 
Her ne kadar memleltetim §e. de bulunmuşlardır. lerdir. · Ankaraya geldi. Bugün gümrükler 

ker tali komitesine ve ne de seker Kongre mukarreratı hakkında Vekalet encümeni baş katibi vekilini ziyaret ederek çalışması 
i1tihsal ve istihlakinin ta~zimi mürahhaslarımızm hazırladıkları Süleyman Cevdet Bey Kahire el - hakında izahat verdi. Mütehassısın 
tali komitesine dahil değilse d~ rapor yakında Vekiller Heyetine çiliği bat katipliğine tayin olun - verdiği izahatta gizli tutulan mü -
Türkiyeyi de mütasavver itil~!'1 verı'lecekı"r. • t h' k · 1 d • muş ur. ım no taı nazar ar var ır. 

kabule davet edilen memleketler =========================================== 
arasına ithal etmiş olan muhte-
rem Kuba murahhası cenaplarının 
teklifi dolayısiyle noldai nazarımı 
arzetmeyi faydadan hali bulmuyo· 
rum. 

Türk murahhas heyeti, şeker 
ihracabna tahsis edilecek fabrika· 
lar vücuda getirmeyi muvakkat ve 
nispeten faydalı bir tedbir adde
der. 

Maamafih milli ihtiyaçları tat
min ile iktifa eden ve edecek olan 
fabrikalar hakkında böyle bir ta
ahhüde giremeyiz. Pançar zeri -
yatı, zirai mahsuller fiatlerinin 
hemen hiç de kar bırakmıyan bir 
seviyeye düşmÜ! olduğunu buza -
mandaki ahval ve şerait dahilinde 
Türk ziraati için lazım bir unsur 
t~kil etmektedir. 

Denizlide futbol 
Denizli, 6 (A.A.) - Menderes 

klübü ile. İdman Yurdu Halkevi 
lnrpan ~in yapılan maçı sıfra kar
çı bir aayı l!e Menderes kazanmış
hr. 

C. H. Fırkasında 1 Alman yada! Muallimler kursu 
Umumi idare heyeti muh-

telif işleri görüştü IE k• b • · t 
Ankara, 6 (A.A.) - Cümhuri- S ı ır cınaye Ve 

y~t H. F. Umumi idare Heyeti bu- 4 idam kararı 
gun toplandı. Erzurum fırka leş -
kilatının yenilenmek teşebbüsü 
alınmıştı. Bu maksatla vilayet 
kongresinin yeniden toplanması 
için yerinden gelen istek kabul e
dildi. 

Çoruh vilayeti idare heyetinin 
yeni teşekkülü ile üç kazası reis -
)erinin yeni seçimi tetkik ve tas -
dik edildi. 

Fırka teşkilatının hükumetle te
ması mevzuu üzerinde yapılması 

nizamname icabından olan tali -
matın hazırlanan projesinin müza
keresine başlandı. 

Peru da 
Lim, 6 (A.A.) - Parlamento 

yeni hükumete dört muhalif yere 
kar§ı 34 reyle itimat beyan etmiı -
tir. 

Berlin, 6 (A.A.) - Berlin ci -

nayet mahkemesi 1932 Eylulünün 
15 inci günü Berlinde Charloten -

burg mahallesindeki belediye da -

iresi önünde Berlin mü!terek na • 

kil vasıtaları şirketine ait bir pa -
rayı götürmekte olan kafileye si • 

lahla saldırmak, bir memuru öldü-

rüp diğer hir kaç memuru da ya • 

ralamak ve komünistler tarafın • 

dan milliyetçi sosyalistlere karşı 

yapılan taarruzlara karı§mak suç

larından maznun 4 haydudu ida -
ma mahkfun etmiştir. 

Bu suçlardan dolayı zannaltm -
da bulunan diğer 4 kişi de 111Jlh -
telif derecelerde hapis ve müebbet 
kürek cezalarına çarptırılmıştır. 

Fizik ve tabii ilimler için 
bir kurs açılıyor 

Ankara, 6 (A.A.) -Cumartesi 
günü saat 10,30 da Gazi Terbiye 
enstitüsü orta mektep muallimleri 
fizik ve tabii ilimler ikinci kursu 
açılacaktır. Bu kursa bütün lise 
muallim mektepleri ve orta mek -
teplerden kadın erkek 125 mual -
lim ittirak etmektedir. 

Beş hafta devam edecek olan 
kursta orta mektep programlarına 
yeni konulmuş olan fen bilgisi ve 
biyoloji derslerinin okutma usul • 
leri ve yeni programdan beklenen 
maksat ve fayda hakkında tedri
sat ve tatbikat yapılacaktır. 

Samsun valisi Ankarada 
Ankara, 6 (Hususi) - Samsun 

vilayetine ait işler üzerinde veka -
Jetlerle temas etmek üzere buraya 
gelen Samsun valisi Mustafa Arif 
Bey cumartesi günü dönecektir. 

F ransı~ Rus ~ 
Dostluk münase· 
batı ve M. Litvinof 

Paris, 6 (A.A.) - M. Daladi • 
er bu sabah M. Litvinof'u ve ya· 
mnda bulunan M. Dovgalevskiyi 
kabul etmiştir. 

Mülakat 8.45 ten on buçuğa ka· 
da.r sürmüştür . 

Fransız ve Rus mümessillerinitı 
bir çok meseleler karşısında müş • 
terek bir vaziyet almış olduklarını 
bu münasebetle müşahede ettik]e• 
ri zannolunmaktadır . 

M. Pol Boukur mütecaviz tabiri• 
nin tarifine dair olan ve Politil' 
raporu ile kat'i bi.r tekil alan itil.af 
hakkındaki müzakerelere ehem · 
mivetli surette İştirakinden dola • 
yı Rus hariciye komiserini tebril< 
etmistir . 

Trenler 
Tayyarelerle reka· 

bet edebilecek 
Son posta ile gelen Londra ga· 

zetelerinin verdiği malumata göre 
Amerikalılar yepyeni bir trell 
icat etmişlerdir. İp böceğine 
benziyen bu yeni trenin icadın" 
aa.ik olan amil, eski trenlerin , 
Tayyareye ve sair vasıtalara nis "' 
petle ağır gitrnesidtr. Yeni tren ile 
saatte 110 mil süratle hareket e " 
debilmektedir. Yeni tren elek • 
trilde hareket ediyor ve üç vagon· 
dan teşekkü ediyor. Üç vagol'I 
biri birine bitişik olduğu için bü • 
tün tren bir tek parça gibi görün• 
rnok•~• 

yor. 
Almanyada da buna benzer bit 

tecrübe yapılmış ise de bu yeni 
tren daha mütekamildir. 

Bugünkü trenler Amerikayı 

baştan başa 48 saat zarfında ge 

çebildikleri halde bu yeni trenler 
mesafeyi yarısına indirireke ve o" 

nun için diğer vesait ile rekabet 
edecektir. 

Amerikaya gidecek İtal
yan tayyareleri 

Roma, 6 (A.A.) - Ceneral Bal 
bo, hava şeraitinin fena ve bo " 
zuk bir halde devam etmesindet1 
dolayı Reykiyavikda birkaç giit1 
kalması muhtemel olduğunu söy " 
}emiştir. 

Evlenen boksör ve sineınıt 
yıldızı 

Berlin, 6 (A.A.) - Eski dünY3 

şampiyonu meşhur boksör Ma" 
Schmeling, bu sabah sinema yıl " 
dızı Anry Ondra Üe evlenmiştir• 

Yeni Amerika elçisi 
Nevyork, 6 (A.A.) - Birletilı 

Amerika hükumetlerinin yeni JUi' 
kara büyük elçisi M. Rocher Kiıı· 
ner memuriyeti başına gitmek ii " 
zere Vaşington vapuru ile burac:l3" 
ayrılmıştır. 

T. D. T. Cemiyetinde 
D 1· Ankara, 6 (A.A.) - T. · 

Cemiyetinden: ; 

T. D. T. Cemiyeti umumi ıner. 
h . b .. d .. kit11' mez eyetı ugun e umumı d-

Ruşen Eşref Beyin reisliği altıJ1 
toplanarak ankete lconulmuş at3~ 
ça ve farsça sözlerin karşıtıkl' • 
üzerinde müzakerelere devaın. etd" 
miştir. Umumi merkez heyetı e ~ 
martcsi günü saat 15 te toplan•'~, • )<ti • 
bu müzakerelere devam edece 
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1.§ARETLER SOHBETLER 

Albn - Dolar harbi Hizmet değildir 
Anıerika reisicümhurunun be -

"ı llnanıeaini antenler uzak deniz-
erin .. 'b rerıaınden bir harp notası 
aı i getirdi. 

Ziyaretler 1 Amerikalı 
Cümhuriyetimizin 
yıldönümünde 

Iktısadi mütehas
sıslar heyeti reisi 

1 

demedik .. Amma .• 
Garip adamı Cümhuriye t refikımız, geçen 

: günkü sohbetimize "yaptığımız 

M 1 d 
1 mugalata değildir , hizmettir. ,, 

\ eğer be in e 1 başlığ ı ile uzun bir cevap verdi. 
• kJ• f l Biz, Cümhuriyet refikımızın, la· ipe 1 taşıyormuş. ! kenderiye seferlerinin kaldırılma• 

'-ı londrada altınla doların kav -
floı' cepheleri adamakıllı ayrrdı. 
~ar, elinde fabrikadan ayırdı . 
~ lara sahip olanların bayrağı -
ı.~· .Altın esası, Fransa, İtalya, Ho 
~, ve laviçre gibi altına sahip 
~rın bayrağıdrr. 

Cümhuriyetimizin onuncu yıl - İthalat ve ihracat hakkın-
{ ması hakkındaki neşriyatında, he-

Evvelki gün limanımıza ge- : sapların doğru olmadığını, mese
len İngiliz bandıları Miryel 1 \enin hesaba dayanan mühim bir 
vapuru kamarotlarından Simon mesele olduğu için, yanlış rakam. 
öğleye doğru bir sandala bin- lı bir netriyatın, mugalitalı bir 
mit ve Beşiktaş iskelesine polenikten ibaret kalacağı için, 
ç.ıkmııtır. Simon yola çıkar - kıymetsiz düşeceğini söylemiştik. 
ken bir defa aynaya bakmamıt o -

dönümü münasebetiyle yapılacak da vesikalar toplıyor 
merasimde bulunmak üzrere T eı
rinievvel sonlarında komşu dev -

Jetlerin siyasi adamlarından ha • 
zıları Ankaraya gideceklerdir. 

tg londra konferansına 66 devlet, 
ti lldktai nazar sahibi olarak git
~e llluhakkak ki herkes bildi -

1 okuyarak dönecek. 

~tlkat Londra toplantısının da
~ biribirine benziyen bazı 
llt leketleri yeni tezler etrafın -

~laması da mümkündür. Ne -
' konfearnsın toplandığı gün

' ~ri uyutabilen devletler bi -
~ .leriyle anlatma yapıyorlar. 
~~ birletmek istiyenler grupla-
'>rılıyor lar. 

~~laımaların, gruplaımanın, 
~ 1 londar konferansının tabii 
"t l>eti bir ıullıten ziyade bir iktı -

ilarbiyle biteceie benziyor. 

eı ~ndrada dolarla, altın kavaa
hdan baıka bir ıey deiildir. 

~ ICendi vaziyetlerini fabrika ba
~ lll~an görenler, bütün _ıstırap

bır cümleyle ifade edıyorlar: 
Cc 

Cc 
- Mallarımız satılmıyor. 

;;-Çare?. 
•• - Bu malları satmaktır. 
- Nasıl satmalı?. 
tc • b ) - Sanayiletmıye af ıyan 

'aeınleketler fabrikalarını kapa -
,lr, yani bu memleketler bir sü-

1'\i koyunu 10 iaterline aatmalı, fa
-·--=bır koyun yününden yapılan 

l', iti, toyu 1 O sterline almalı ! ... 
a.ıeıı biz iıtok mallarımızı tama

lttalım .. 
•c 

'......._ Ya hudutlar .. Ya bu dev
" kapıları kaparlarsa?. 

~ ......_ Beynelmilel bir taahhütle 'I eınlekeler elde edelim, hu • 
ıc trı açarız. 

~~tehlikeli it.. Harbe takat .. 
L_ ~·· "'l Uatemleke de fabrikaya boy-

.~debiJir. Hindistan gibi •• 

., ........ O halde?. 

>ı d·~. O halde çare, bizim para
~Urınektir. 

~ t.Ya fiatı çok yükaek olduğu 
\.. ttY.alarımız antrepolarda ya· 
~F'ıatlar barıi inse .. 

1t yüzde elli artar. 

~ ~rikada satım kabiliyeti '40 dütüktür. Pahalılıktan 
Pazarı kapanıyor. 

\~ti taraftan §Öyle konuıulu • 

.. 
~ ~ .\ltınını göm, sakla, meyda· 
~ cçıluın, ta ki onun kıymeti 
..._...:.•ha iyi anlatılsın.. Onun 
'\..' , 

1 azlığındadır. Piyasaya çok 
\:'t ~raa faiz düter. Bankacı 
~eder. Altını biz ne güçlükle 
~"ık, ne zahmetler çektik, 
~ Ş· 'aııtim ürettik, bu hale getir 
~ ~~di onun kıymetini indirir• 
\ 'llaıiz nice olur? • 
L.: >...~1 uçkuruna sar, yere göm, 
"~n yap, yalnız onu her· 

verme .• 

l~dii&.?. . 
l"\ ~nıüı; harp altınla do -

mı.!. Yani sarrafla f abri· 
~~idir. 
~-::Jon tarattariyle def ilis -
~~m kavgasıdır. 

Sadri Etem 

Bunların arasında Sovyet icra 
komiserleri reisi (yani Sovyet 

baıvekil) M. Molotof ile, Sovyet 

hariciye komiseri M. Litivinof ve 

kızıl ordu bat kumandanı M. Voro 
şilof bulunmaktadır. 

Bu ziyaret baıvekilimizin Rus
yayı ziyareti sıralarında tekarrür 

etmitti. 
Gelecek Ru• ricali arasında ko· 

münist fırkaaı umumi katibi M. Sta 

linin de bulunacağı yolunda lngi • 
liz 1azetelerinde çıkan haberler 

hakkında ıehrimizdeki Sovyet 
mahafili ademi malumat beyan et
mektedirler. 

Bundan başka, lktısat Vekili -

mizin Atina ziyareti esnasında te
karrür ettirildiii veçhile Yunan 
bafvekili M. Çaldaris ile Yunan 

hariciye nazırı M. Maksimof da 
gene T eırinievel sonlarında Anka

raya gideceklerdir. 
Romanya hariciye nazın M. Ti

tuleskonun Ankaraya yapacağı 

ziyaretin de cümhuriyet bayarmı 
sıralarına tesadüf etmesi muhte • 
meldir . 

Buz satışı yok 

Bayi varidahn azalacağını 
belediyeye bildirdi 

Havaların fazla soğuk gitmesi 
yüzünden bu sene buz satıtı pek 
az olmaktadır. Buz bat bayii be
lediyeye müracaat etmit, hava -
lar yüzünden buz satıtının az ol • 
duğunu ve mukavelesinde yazıh 

olan muayyen miktardaki bu%u sa· 
tamıyacağı cihetle varidatın da a
zalacaiını bildirmittir. Bayiin de
ği9tirilmesi meselesi bir gazete • 
nın yazdığı gibi mevzubahs değil
dir. 

Yalovada çekirge 
mücadelesi 

Ziraat müdürü Tahsin Bey Ya
lovaya gitmit ve dönmüttür. Tah
sin Beyin verdiği izahata göre Ya
lova kaymakamlığı dahilindeki ba 
zı köylerde çekirge mücadelesi ya
pılmıt ve muvaffakıyetli neticeler 
alrnmııtır . 

Bu me!'anda Laladerede 36, 
Gacık köyünde 174, Kizımiyede 
15, Kirazhda 11, Sültaniyede 14, 
Samanlı da 18, Şakıakta 52, Ka -
dı çiftliğinde 13 dönüm tarla da 
mücadele yapılmıttır . 

Viyan ada seyrüsefer 
tetkikatı 

Altıncı tube müdürü Faik Be· 
yin Seyrüaefer itleri etrafında tet· 
kikatta bulunmak üzere Viyanaya 
gönderilmesine karar verildiğini 
evvelce yazmıttık. 

Faik Bey Eyl61 batında gide • 
celdir. Polis imirlerinden bir za -
bn da tetkikat için Viyanaya ıit -
mesi kararlattırılmıttır. 

lktısat vt:kileti tarafından mem
leketimizin iktısadi vaziyeti hak -

kında tetkikat yapılması için An • 
karaya davet edilen Amerikalı 

mütehaaaıslar heyeti reisi Mr. fle
inz Ankaradan tehrimize dönmüt· 
tür. 

Mr. Heinz dün öğleden evvel 
yanında Amerikalı mütehaasıs 

Mr. Somervell ile vekalet müşa
virlerinden Muzaffer Bey olduğu 

halde vali Muhittin Beyi ziyaret 
elmit bQndan sonra ihracat ofisi • 
ne gelmiıtir. . 

ihracat ofisi müdürü Cemal B. 
ile bir buçuk saat kadar görü9en 
Mr. Heinz memleketimizin ibra 
cat vaziyetleri hakkında Cemal 
Beyden izahat almıı ve birçok ra
kamlar ve vesikalar istemittir. 

Mr. Heinz'in lstanbulda uzun 
müddet kalacak ve bütün ticaret 

ve sanat erbabiyle görüşecektir · 
Nitekim dün öğleden sonra ticaret 

odasına gelen mütehassıs ticaret 
odası reisi Nemli zade Mitat Beyi 

ziyaret etmif, kendisine bu husu
su da bildirmiıtir. 

Öğrendiğimize göre Mr. Hein
zin tetkikatı iki a.y kadar devam 
edecek; bu müddet zarfında 

R ef ikımız, dünkü nüshasında, 
lacak ki kıyafetindeki · garabeti 

virmi gündenberi yazdıklarını, bir 
f arketmemiş filhakika kafası kü - az daha derli toplu hulasa ediyor 
çücük, bacakları inince olduğu ve diyor ki : 
halde karnı ramazan davulu kadar 

"Seyrisefain defterlerini, tabii, titkindi. Kamarotun bacak 
bir hesap müfettişi gibi tetkik ede

ve batına nazaran karnının f evka-
mediğimiz için hesaplarda ba • 

iade f işkin olması gümrük mu ha - zı yanlışlıklar bulunması ihti -
faza memurlarından Abdülkadir mali vardır . Fakat Vakıt'ın 
Efendinin nazarı dikkatini celbet-
mit ve Simonu çevirerek üzerini 
aramııtır. Simon bu suretle üzeri
nin aranacağını görünce evvela 
kaçmak istemiş fakat muvaffak o
lamayınca çarnaçar durmuf ve ü • 
zerini arattırmıştır. 

Kamarotun beline sarılı 
olarak yedi metre İpekli kumat 
bulunmuıtur. Kamarot belindeki 
kaçak kumatların meydana çıkma. 
aı üzerine taıırmıı, cebindeki 21 
lirayı memura rütvet olarak ver • 
m i ye yeltenmiş: 

-- Beni bırakırsan yirmi bir li
rayı elliye iblağ ederim demiştir. 

Abdülkadir Efendi kaçakçıyı 

kolundan yakalıyarak muhafaza 
başmüdürlüğüne getirmiş, teslim 
etmiıtir. Kaçakçı ihtıaas mahke -

ileriye sürdüğü ( 400.000) liranın 
yanlış olmadığım kim iddia 
edebilir ? . Seyrisefainin he
sapları acaba Loyt Tiryestinonun 
hesapları veya her h angi bir mali 
müessasenin hesabatı gibi, santi -
mi santimine tam ve hakiki bir he
sap mıdır ?,, 

Bu sözlerle Cümhuriyet refiki• 
miz, yirmi gündür ortaya attıiı 

rakamların biribirini tutmadığını 
itiraf etmit oluyor. Bizim de mü

galitadan maksadımız buydu • 
Halbuki, kökü devlet bütçesine 
dayanan netriyatta, zarar hesabı· 
nın doğru olması lazımdır. 

memleketin en esaslı ithalat ve ih- mesine verilmittir. 

Bizim yazdığımız sohbette, ile
ri sürdüğümüz 400.000 lira zarar, 
Cümhuriyet refikimızin katiyetlt!' 
ortaya attığı 268.000 lira zararın, 

amortisi ve faizi bindirilerek ileri 
.-ürülen bir rakamdır. Fakat, 11-
kenderiye seferlerinin zararını bir 
türlü 268.000 den yukan çıkar • 
mak istemiyen refikımız, bir tür
lü amorti ve faiz hesabına yanat • 
mıyor, ki bu da müdafaa ettiği tezi 
bir noktadan çürütmüt oluyor. 

racat maddeleri ile sanayi ve ti • 

caret erbabının fikirlerini tesbit 
edecektir. Tetkikatın ikmalinden 

sonra mütehaasıs bir rapor yaza -

cak ve eylul içinde Amerikaya av
det edecektir. 

Teşrinisani sonlarına doğru tek· 
rar memleketimize avdet edecek 
olan mütehaasıs raporunda müda
faa edeceği tezler dairesinde ve -
kaletin müsaadesi üzerine faaliye
te geçecektir. 

lktısat müteha11111 Mr. Heinz 
lstanbul valisi Muhitin Bey ile ih· 
racat ofisi müdürü Cemal ve tica -

ret odası reisi Nemli zade Mitat 
Beyleri cumarte1i günü öğle ye -
meğine davet etınittir • 

,..- v AK 1 T 
GUndellk, Slyut Gazete 

Iatanbul Ankara Caddeet. VAKIT yurdu 

Telefon Numaralar. 
Yazı l§lert telefonu: 24379 
idare telefonu : 2437& 

Telgraf adrHI: tstanbul - "/AKJT 
Posta ıcutuıru No. te 

Abone bedelleri: 

Seneli': 
6 aylık 
Saylık 

ı aylık 

TUrklye 

1400 Kr. 
7~ • 
tOO • 
ıw 

llln Ucretleri : 

Ecnebi 

2700 Kr. 
uw • 
800 • 
aoo • 

Ticari UAnların llAn Rablft'lerlnde eantl· 

mi IO kuruıtan hatlar, Uk aabllede HO 

kunıp. kadar çıkar. 

Büyük, fazla, devamlı Uln verenlere aJt 

ayrı teazlllt vardır. 

Rellml Ulnların bir atin ıo kunıttur. 

KUçUk lllnlar : 

Bfr detuı 30 iki defaaı 00 Uç detuı ~ 
dört ılefa.sı 711 ve on defuı 100 kuru~tur. 

Uç aylık llAıı verenlerin bir defaaı mecca· 
nendir. Dftrt aatın geçen llAnlann fllr.l a 

atll'lan beş kuruştan beaap edJllr. 

Plakalann yenisi 
1500 plaka ısmarlandı, 

renkleri değişiyor 
İstanbul içindeki bütün otomo -

bil, otobüs, kamyon, bisikletlerin 
plakalarının yenilenmesine karar 
verilmiş, bunun için 1500 plaka 11-

marlanmııtır Bunların renkleri de 
değittirilecektir. 

Taksi ve hususi otomobillerin 
plaka numaraları beyaz zemin ü
zerine siyah olarak yazılacak ve 
taksilerin husuailerden farkedile -
bilmeleri için plakaların kenarına 
X. T. itareti konacaktır. Resmi o
tomobillerin plaka numaraları be· 
yaz zemin üzerine koyu fes rengi 
ile yazılacaktır. 

Fırka nahiye binası 
Cümhuriyet Halk F ırkaaı Şeh

remini nahiyesi binasının dün te
mel atma merasimi yapılmıştır. 

Merasimde birçok zevat bulun
muftur. Bina asri bir tekilde ya -
pılacak ve bir ay zarfında bite -
cektir. 
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7 Temmuz 1918 
- Buclapt'fte - (Klyef )t.-n iş'ar olunu-

yor: (Lllyop) kabinesi istifa etmL,tır. Federal 

110Syallııtler fırkaNıııa memıup (Markl~·e -

\'ltç) yt>nl kabinenin tr.şklllnt> memur t>dll -

ml11tlr. Sabık kabinenin lb.ruıından çofu 3e
rlnde kalmıştır • 

- Temmur.d:ın ltlban>n h~ kimseye a • 

yakkabı vesika.ar \'erllmlyooektlr. Ondan ııon-

ra ayakkabı "'ealkaaının nt> sureUe verUec-.e -

tı hakkında ayrı<'a teblll'atta bulunollU".akttr. 

- Adanada müntetfr (Hayat) retlklml • 

7.ln yazdıtma göre eehlr tanıdfat itleri ıııhhl
yr. dalreıılne d9""ttdlletttlnck'n arbblye dalrt>SI 

bu husus için eııaıılr har.ırhklarda bulanmak -

tadır. Sıhhiye lılerl ~ mıntalcaya takı~ e
dUmlıttr. Rer mıntaka bir doktor ldan\ıne 
ıe,·dl ecllleeektlr. 

Muhterem refikimizin, bize 
verdiği cevaptaki bir sualine hay • 
rP.t etmemek kabil değildir. "Sey • 
., iıef ainin hesapları, acaba Loyt 
Tiryestinonun hesabatı gibi, san
timi santimine doğru mudur?,, su• 
ali bizce katiyen varit olmamalıdır 
Hele bu suale Cümhuriyet, refiki
mizin sorması hiç yakıtık almaz. 
Hesabatının doğruluğuna emin ol· 
madığı bir müesseseye, deiil dıt 
hatlarda, uzun seferlerde zararlı 
bir it gördürmek, iç hatlarda ki,.. 
lr seferler bile yaptırılmaması la· 
7.ım gelir. 

Mademki Cümhuriyet refiki • 
miz, Seyrisefain hesaplarının bir 
Loyt Tiryestinonun hesabatı kadar 
doğru olduğuna emin değildir, ıu 
halde lakenderiye sefe!lerinin 
268.000, 400.000 değil, bir milyon 
açık vermediğini bize nasıl te • 
min eder? 

Muhterem refikımıza, bu husus • 
lllki netriyatı hizmet değildir de • 
medik. Refikımizın hizmet etmek 
istediğine kaniiiz. Ancak lskende· 
riye seferleri hesabatını bir hesap 
müfettişi gibi tetkik etmesi ve mü
him bir sefer yükletmek arzusun • 
da olduğu müeaaesenin hesapları· 
na itimat etmesi elzemdir. 

Selimi izzet 

Çorluda kar ! 
ÇORLU, ü (Hususi) -- Bu sa· 

bah Çorluya mühim miktarda kar 
yağmış, halk kıtlık paltolara bü • 
rünmüttür. 
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Cİ ZVİTlerin 
nı ESRAR/ Buğday fiatlarında Yılan kaplumbağa 

Yazan : Fazıl Şemsi 

-9-
değişiklik yok! alıcı, satıcıları 

Dünkü stok miktarı 
12,200tondu 

Buğday fiatları bu hafta içinde 
büyük bir değişiklik göstermemiş
tir. 

Dünkü buğday fiatı vasati yu

muşak 4,24 kuruş ve ıert 4,04 ku
ruştu. 

Ticaret odası bunlara 
malumat veriyor 

Yılan ve kaplumbağa ticareti 
ıçın alıcılar ve satıcılar ticaret 
odasına müracaat etmektedirler. 

Anadoulunun muhtelif taraf -
larından hemen her gün ticaret o
dasına bir çok müracaatlar olmak
tadır. 

TAKVİM l 
Cuma 

7 Temmuz 
14 Rebi.eve! 

Cumartesi 
8 Temmuz 

15 Rebi.e~el 
Glio doğuşu 
Gün 1 atışı 
Sabah namazı 
ogıc namazı 

ltindl namazı 
Akşıım namazı 

\'atsı nıımaT.ı 

rnsak 
Yılın geçen glinlcrı 

4,36 4,;r1 
19,4J 19,4) 

3,00 3,00 
11',19 12,19 
16.19 16.19 
f Q,48 19,.(3 

21,45 21,4:1 
2.18 2,li 
18~ 189 

kalan .. \..~----------ı8_ı _________ ı_J 
HAVA - l."e§ilköy ruıkerl raa:ıt merl"' 

il 
z.lnden vcrllen ruıılfimata göre bugün ,_1' 
ekscril etle nçık ,·o şimali istikıunctııııtı' lı 
h!ıflt rüzgllrlı olacaktır • 

Dnnkü ıcnklık en fazla. 21, en az ıs ,., h 

Gemi denizde büyük müşkülat 
ile karşıla§tı. Bütün bu mütkülat 
jçinde Loyola karaya çıkarak (Ro· 
ma) ya vardığı zaman aç ve çıplak 
adeta ölüm derecesine gelmiş bu -
lunuyordu. Bir halde ki Romada 
bulunan İspanyollar bu garip ser • 
serinin bir İspanyol olduğunu öğ -
renince çok sıkıldılar. Bir gün ev -
vel (Roma) dan kalkıp gitmesi i -
çin çalıştılar. Loyola Papadan Ku
'düse gitmek müsaadesini aldıktan 
sonra eline bir miktarda para ver
diler. Ve Venedik yoluna çıkardı
lar. 

kendisine şüpheli bir göz ile bakı -
hyordu. Sadaka vermek için hiç 
bir kimse yanma yaklaşmak iste -
miyordu. Çok defa bir evin kapısı· 
nı çaldığı zaman kapı açıp ta Lo -
yola'mn o iğrenç halini görenler 
derhal tekrar kapıyı ı~apatıyorlar -
dı. Onun için hazan üç, dört gün 
geçiyor, İspanyol serserisi ağzına 

atacak bir lokma kuru ekmek bu -
lamıyordu. Geceleri baş sokacak 
bir çatı altı cöremiyordu. 

Dünkü ithalatın 
tondu. 

~ 

yekunu 307 
Oda satıcılara, alıcılar hakkın • tıgrnt, hanı. tazylld 75!) milimetreydi. ~ 

da malumat vermektedir. J 
Loyola bu ahval ve şerait içinde 

giderek Venediğe yalan bir yere 
kadar nihayet gelebilmişti. Buraya 
geldikten sonra öğrendi ki Vene -
diğin içerisine girmek için hur.usi 
bir sıhhat vesikası alma!< İccıp et · 
mektedir. Bu vesikayı veren me ~ 
murlar ise (Padoue) de bulunu
yordu. Fakat Loyola yollarda o ka 
dar yorgun ve perişin düşmüştü ki 
sıhhat vesikası almak için oraya 
gitmiye kendinde takat bulamadı. 
Bir gece açık kırlarda yattı. Uyu .. 
du. Ertesi günü sıhhat vesikası fi· 
lan düşünmiyerek Venediğe girmi· 
ye teşebbüs etti. Ve garip bir tesa· 
düf eseri olarak Venedikli memur 
lar Loyola' dan sıhhat vesikası ara• 
maksızın şehre girmesine müsaa .. 
de etmişlerdi. Loyola bu müsaade .. 
yi adeta bir mucize gibi telakki et .. 
mişti. Bunda kendisi için manevi 

muvaff akıyel buluyordu. Halbuki 
işin esası sadece bir tesadüften 
baıka bir feY değildi. O zaman Ve
nediğin ilkbahar panayırlan be.ılı
yordu. Venedikliler hermden ev
vel ticaret adamları idi. Panayıra 

öğrendiğimize göre lstanbulda 
dünkü buğday stokunun miktarı 

12,200 tondu. Bu rakam içinde 
Ziraat bankasının silolardaki buğ
dayları da dahildir. 

z:rai mahoull~r ve Fransa .:.:.!.:============--

ı~ fındık 

Bugün 
lSTANBUL -
18 den 19 n kadar Gramofon - 19 ıtJ 

20 ~c kadar ul:ıturkn &az (Hnnınılar he~ 
ClkU, Ellzn, İnci) - 20 den 20 SO kadar ,JI' 
turltn snz (0 mnn pchUvnn) - 20.SO ıtJ 

Fakat Loyola'nın adeti üzerinde 
asla para tatımamak olduğu için 
hemşehrileri taraf mda.n verilen 
paraları yola çıktıktan biraz sonra 
ilk rast geldiği dilencilere dağıttı. 
Gene eski halinde paçavralar için
"de on parasız elindeki değnek ile 
kaldı. 

İstanbul ticaret ve zahire bor -
sasmda 1933 mali iç. fındık 53.04 
üzerinden muamele görmüştür. 

Fransa hükumeti zirai mahsu -
lal hakkında 1932 senesi üçüncü 
üç aylık kontenjan listesini hazır
lamıştır. Bu listeye göre Umumi 
kontenjende yumurta, onbin kenal 
dir. Şark ve merkezi avrupa için 
ayrılan miktar ise ancak 2500 ken
taldir. 

'21.SO n l•ndar alnturkn snz (l'llil,errc! nan.-! 
-2ı den itibaren Ajans, llors:ı haberleri, ,,J 
nyarı. 

Şimdi artık ıeynhnt hakikaten 
bir insanın tahammül edemiyece -
gi derecede felaketli bir tekil alı -
yordu: İspanya sahillerinde tahri • 
bat yapan veba salgını o zaman -
]arda ltalyaya da sirayet ebnişti. 
ve Loyola'nın geçtiği her yeri ölüm 
ve dehşet içinde bırakmı§tı. Bü -
tün bu yerler adeta bir çöl halini 
almııtı. Ölüler yollar üzerinde ko
kuyordu. Kimse bunları gömmiye 
bile cesaret edemiyordu. 

Bir çok kimseler korkudan evle
rinden dışarı çıkamıyordu. Sokağa 
çıkmak mecburiyetinde olanlar da 

ellerine sirkeye batırılmış bir bez 

parçası alarak burunlarına tutu • gelip gireceklet için müşkülat ol .. 
yorlar, o suretle bir yerden diğer masın diye muvakkat bir müddet 
yere gidiyorlardı. işte İtalya şehir- için karantinc usulü Venedik hü -
1eri ve köyleri böyle bir deh!el i · · kumetince kaldırılmıştı. Loyola iş· 
çinde iken Loyola Romadan Vene te bu umumi müsaadeden istifade 
lliğe gidiyordu. Esasen üstü başı etmişti. 
pislik icinde olduğu için her yerde "(Devamı var) 

Rusyaya gidecek futbol

cularımız şerefine ziyafet 
Sovyet büyük elçisi M. Suriç 

Rusya~a gidecek futbolcularımız 

şerefine, dün akşam Büyükdere

deki Sovyet sefarethanesinde bir 
çay ziyafeti vermiştir. 

Ziyafette Rusya ya gidecek fut

bolcularnnızla alakadar ve vila -

yet erkanı hazır bulunmutlardır. 

Otobüsler 

Yeni yapı ve yollar 

kanunu için 
Yeni yapı ve yollar kanununun 

tatbiki için Muhittin Beyin riyase
tinde bir komisyon toplanacaktır • 
Komisyonda belediye şube müdür 
leri ile mimar ve mühendisler bu • 
lunacaktır. 

Komisyon inşaat için bir de ta· 

limatname hazırlıyacak ve ancak 
bundan sonra inşaata müsaade e -

dilecektir. Kanundan evvel baı -

lanmıt olan bina inıaatı da dur -

, durulmamıştır. 
lstlftlbul oelediyeıine kayitli o -

Yalnız yeniden inıaat ruhsati -

yesi verilmemektedir . 

Kumar oynıyanlar 

TUrk - Yunan ticareti 

ihracat ofisi tarafından hazır
lanmış olan Türk - Yunan ihra· 
cat ofisi nizamnamesi lktısat Ve 
kaleti tarafından tasdik edilmiıtir. 

Atinada da letkil edilecek olan 
ofisin pek yakında faaliyete seçe

ceği haber alınmıftır. 
Bu ofis ayni zamanda lstanbul

da bir de daimi sergi bulundura -
caktır. 

Nasraddin hoca 

ihtifali 

Aktehirden bildirildiğine göre 
muallim Rıfkı Melul Beyin teıeb
büıiyle geçen cuma günü Nasret· 

tin Hoca için bir ihtifal yapılmıı
tır. Bu münasebetle nutuklar söy
lenmit, hocanın hayatından bah
solunmuş ve türbeıi ziyaret edil -
miştir. 

Arpa 225 bin, elma, ormut 

31, bin diğer meyvalar 117 binken 
tal ve taze sebzeler de 17600 ken
taldir. 

Kestane ithali bu üç ay için 
kontenjan harici olarak kabul e -
dilmi~tir. 

Tütün ve i~viçra 

lsviçre hükumetinin 
halat resmini arttırdığı 
lmmışhr. 

tütün it -
haber a -

1( KISA HABERLER) 

Sahte on kuruşiiuk 
Boraada bulunan aahte bir vıı Ku 

ruşlukln sonra şehrimiz polis ikin
ci şube müdüriyeti de faaliyete 
geçmittir. Şimdiye kadar biri ev • 
velki gün Erenköyünde bir bak -
kalda diğeri dün Üsküdarda iki 
sahte on kuruşluk tesbit edilmiş -
tir. 

,... 
BORSA 

, Üsküdar Kısıklıda kahveci Hü -
seyin Efendinin oğlu Tahsin Efen
di de bulunmuştur .• Tahsin Efendi 
bu parayı tramvaydan almış, para
nın gayri tabiiliği nazarı dikkatini 
celbetmiş polise müracaat ederek 
parayı vermiştir. 

1 

ı [Hizal:ırında yıldız işareti olanlar Uzer-
1,i !erinde 6 Temmuz muamele olanlar· 

dır.~ R:ıkaınl:ır k:ıp:ınış fiyatlarını gösterir 

11ukut (Satıt) 
-~-

]* Loodra 708, - ıF Viyana ~6. -
• Ncvyort 15~. - • l\ladrlt 17, -

,\ * Parls 11.ı. - * Bcrllo 49. -
* Mll!oo 223,- • Varşova 2.J, - • 

* Brukşcl lifi,- • Budapcşte 30,-
* Atina 25. 50 • Bükreş 24, -· 
• Cenevre 8ZO, - • Belgraı :ıs, -
* Sol}a 24, 50 * Yokohama 45, - 1 

* Amstcrdam 84, - *Altın 926, -
• Prag 12(1, - •Mecidiye M, 50 ı 
* Stokho'm :ıs, • - • Bıınknot 236, - 1 

Çekler (kap. sa. 16) 
- -- ---

• I.ondra 70<", - • Stokholm 
1 • Ncv>ork o 6375 •Viyana 
1 * Paıls 1205 • !\ladrlt 
* l\1114no 8.9064 • Berlln 
* Brilkscl 3.8866 • Varşova 
• AtJn• 82.9125 • Bııdape~te 
* Gene\•re 2.4565 • Bükrcş 
• Sorya 68 02- * llelgrat 
• Amsttrdam 1.18- • Yokohama 

2.7~1250 

4 3750 
S.6-165 
1.99- · 
.J.23J!'i 

i 

3.967 > 
80.432~ 

35.45251 
2 2675 

107li.50 

Bu paraların nerden geldiği tes
bit edilememiştir. Bakkal kimden 
aldığını hatırla.mamakta, tramvay
cı da bir çok müşterilerden para 
aldığı için kimin verdiğini bilme -

mektedir. Polis ikinci şube müdü -
riyeti tahkikata ehemmiyetle de -
vam etmektedir. 

Yaman b~r dtı>Sandn·ıcı 

Polis ikinci tube memurlarının 

Sait isminde yaman bir dolandın -
cı yakaladıkları yazılmışlL 

Haber aldığımıza göre bu ada -
mın yeni bir çok dolandırıcılıkları 
meydana çıkarmıştır. Saidin şim -
diye kadar dolandırdığı kimseler 

lan bütü&ı otobüslere regülatör ta· 
kılmıthr. Yalnız tamirde bulunan 

10 otobüse henüz takılmamıştır. 

Bunlar da işlemiye batlamadan 

evvel regülatörlerini takacaklar -

dır. Regülatörlü otobüsler 30 ki -

lometreden fazla ıür'atle gidemi -

yecekleri için kazalar hemen kal -

mamıt gibidir. 

Kadrköyünde Yeldeğirmeninde lb==-===---====::=====::-!I yirmiyi bulmu§lur. Son olarak ken 
kahveci Nizamettin efendinin kah- l====-=E=S==H=A=:;;;M-====~'I disine doktor süsü vermiş bir ç.ok 
vesinde kumar oynandığı haber 1* iş Bankası 9.45 'ferkos 29,!IO kibar ailelerle temasta bulunarak 

* Prag 15.9450 * Moskova 

Elişlwi 
. . 

sergısı 

l'fk mekteplerde yapılan el ı§· 

}erinden en iyilerinin bir araya 

toplanmaaiyle bir sergi yapılmak -

tadır. Serği temmuzun 15 inde 

Halkninin alt kat salonlarında 

açılacaktır. Dünden itibaren ser

gi hazırlıklarına batlanmıttır. 

1 1 K b ı ı Anadolu 25.- "' Çimento as. 12.80 , 
a ınarak arama yapı mı§, ara et, ı ~ Reji 3,55 ünyon Dcy. 20,qo ı 
Şaban, Arif, Kemal isimlerinde 1 sır. ı-ıayrtye ıs. ~ark ne~. 1,05 

dört kiti yakalanmıştır. Tramvay sı.- Balya 2,20 
U. Sigorta 10,30 Şnrk m. ecza 2,35 

<lskUdar hirn ayei eHalinin 
mUsameresD r; 

llomontl 2 r, ıo Telefon 13.-
--~ -
istikrazlar tahviller --
1933 da lst. 95.- Elektrik 

Himayei Etfal Cemiyeti Üskü- lstllmızld.ı. 98,- Tramvay 9551,·~ 
Sark: O.yol 2,35 Ergani 

dar §Ubeıinin dün ak~m Kız Ku· • D. Movah. :;2.25 Rıt>um uı.--
lesi parkında verilecek olan müsa- Giımriıklcr 5 .. 'iS Anadolu ı 44 -

1928 Mü. A. 6,90 Anadolu il 44, -
meresi, havaların bozukluğuna Bağdat. ı ı,75 •A MlimessU 47,-. 

binaen temmuzun yirmisine hıra· ,..._~----..... -..- --;;,;;;;;;;._._._iiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöiiii__,_..JI 
kılmııtır. 

muhtelif vesilelerle dolandırmış 

ve evlerden çok kıymetli eşyalar 

aşırmıştır. Bulunan eşyaların ki.m
lere ait olduğu teshil edilmektedir. 
Sahte doktorun daha evvel bir çok 
uydurma ünvarılarla bir cok kim • 
seleri dolandırdığı anlaşılmıştır. 

)kinci şube tahkikata devam et -
mektedir. 

Bakırköy talebesi 
Bakırköy ilk mektep talebele~i 

bugün vapurla Adalarda bir gezin 
ti yapacaklardır • 

VİYANA: 518.1 m. -
12.30 tanınmıı bestegliı'lann 

grıımofonl& • 18 konser, ıt.10 konserin ıtt'" 
mı., 17 .GS konser. 19.SO musiki , 20.0S ıııu-'' 
l;:I, 20.40 şarkılar, 2S.10 dans musikisi • 

BUDAPEŞTE: 1550.5 m. -

11 grnmoron Jmnserı, ıs ö~le ı:anları, ısİ 
nskcrt bando, B .liO t<'gannl \'O piyano koııf" 
~ı. ıs tegıı.nnl, 18.45 hlkAye, 19.15 ~ramof' 
konscrı. 21.40 opera orkC!ltreslnln ko~ 

1 

en s onda l\le.nclelsonun (İskoçya 11Cnfon..ı> 
28.10 çlgnn muslkhıl • 

\'AUSOVA : 1412 ın. -
ıs.o.;• gramofon konseri, haberler, ~ 

gramofon lconseri, h~be.rler. 16.85 granıtıfl 
konseri, haberler. 17 konser. ıs.tıs ko~ 
19.15 konfcmııs. 19.S:S IK'nfonlk konser İ 
dans muslldsl. 

-4.k---.. -- -
18 hnbe.rler, gramofon. 1'.15 pIAkla. ";J 

mu iki. 18 ra.dyo orkestrcslnln konseri. ıt-' 
devnm. 20. 40 Pusslninin operasr, (l\la 

nutkırflny), plO.kla • 

BELGRAT: t31 m. -

12 grnmofon konseri. lS.OS konııer. ıt / 
monlkle nülll havalar. 20 konııer. 20.50 ~ 
tino\1Ç tnrnfmdım kon...cr. 2LSO milli ha\.,; 
2S.SO çlgıın musikl!ii • 

J?Ol\IA, 441.2 m. -
21 hnbcrll'r, spor, mnslkl.2%.llS 

nmslld eserleri. 28 dans hn.a\·tarı • 

Yarın 

1 S T 1\ N R U 1. : - ~ 
18 dt>n 18.80 a lmdar Gramofon - J...I 

dan J9 n kadar Frarumca ders (MUpucJl'°,,ı 
mahsus) 19 dan 19.45 e kadar alatur~ I 
(Stüdyo heyeti) - 19.45 te.n 20.80 kadar il 
tnrka s:ır. (\'ooi.A Rlza Hanım ) 20.so...n' 

21.SO n kadar alatıırkn &az (BOOayll ıno""1 
bc~('tl, 21.SO dan 22 ye kaclnr granıofoı 
2ı dt'n itibaren Ajans, Borsa haberleri. 

nyıuı. 

VİYANA: 518.1 m. -
12.80 gramofonla Alp cl&ğlan ha\·~ 

ıs.tıs konser .Adolf Adamını (Ben ~t,err/ 

olsaydım .•• ) operasının uvertürü ve ~ 

besteler 14.10 - 15 öğle kon!K'rlnln de' ;' 

l6 lrnnser 20.20 konser. 23.15 ak,3"' " 

seri • 

JH' DAPESTE: 550.5 m. - I 
• I 

ıs.o:; çignn ork<'strcsl 14.30 gra111;,; 

konser. 18 hlkfiyc. 18.!0 kon~r 20.20 

h:ı,·ııtnn. 21,45 c:ır. musUdsl 

\'ARŞOVA: 1412 m. - ~ 

ıs.03 kon er, plAkla. 15.55 konser. / 

10.35 konser, pU\kla, 17.80 ko11Ber. a..-P""' 

bet.lD.35 St. Stanll e' iç tarafmdan ,J 
ltomıerl.20,05 gramofon. 21 gramofo11ı /, 
lbrnnll"rln dlnt muslldslnden mUlh<'J11 ;/ 

bestcl('nmlş escrlertek \"e koro hallnd~, 

nl. 2ı.so ŞotlCn konsr,rl. 23 dnM ha\' 

ntJKUEŞ: 39(.2 m. - ~ 
13 Jınberte-r, gramofon. H.115 lıaflf::;; 

18 muhtelif besteler. 21 koro halinde 

21.4:'> n l<<'rl musiki . 

BEI.GR \T : 431 m. - _,I 
ıs gramofon. 18.05 konser. 19 gr'1ıJ 

20 milli rnı>lodlle,r. 21 eğ'lcnc.-11 bll!J'*;/ 
senfonik lıonser. Ulrnskl Kro:ı:akcıfurt 

eserleri. 28.SO çlgnn musfklsl • 

ROllA: Hl.2 m. - I 
2l h:ı.herlcr, gramofon. 21,45 rıe~. 

rntan. Al<oamı koııser sonunda habtr 
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'1 AKIT'ın Tefrikası : 51 .. _______ ...................................... . Dilimiz 
3 MAYIS GECESi .. Muhtelif mektep mual

limlerinin buldukları 
karşılıklar '' B · l w . - enım an ıyacagım, onun 

~Çin aldığım, onun için döşediğim 
\l t\'i, bir yabancıya veriyor ve o 
Yabancı da beni buradan çıkara -
tak öyle mi?. 

"- Hayır efendim, Vildan ha· 
llırn bu fikirde değil. Sizi konak -
lan çıkarmak istemiyor. Sade, ko-
lla; b d 1. . . . K w aın e e mı ıslıyor. onagı sa· 
tın alınız. 

" y ' o h .. ı h - a. ... anıma soy e, ce-
'nneme kadar yolu var.. Sen de 
0tıunla beraber defol!... Metelik 
b·ı 1 e \'ermem. 

Bana döndü: 
- Refika hanım, zili çalar mı

•ll'lız?. 

''Ben, ne olacak diye biraz bek
; ltdi::1. Ha"an Sıktı bey Safi Bey_e: 
ıJ' - Uşağımı çağrıyorum, sızı 

,J 'ı dışarı edecek, defolup gide -
~ain ... Sen de, arkadaşın da, de-
l, 

''Safi mukabele etti: 

''- Utaklarmız bize el bile sü
~ tttnezler. furası sizin değil, bizim 

e~i-· ı 
•qız .. 

''Hasan Sıtkı Bey kalkacak, a
clarnların üzerine atılacak sandım. 
tJirni omuzuna dayadım. 

''Eaıını kaldırdı: 

Nahide ile bir vekil gibi ali.ka
dar olmuyordu. Ali.kası bam baş
ka türlü idi. 

76 Uncü liste 

9 uncu mektep : 
Nahideyi ne zaman göne çar • trılolllp değı,ıktlli - lıılk:\cı: Toplan -

iri hayvan art ayakları üstürie dineldi 
ve kafasını iki tarafa sallamıya başladı 

pıntısı tutuyurdu. Ama zanediyor mak - intiba: tr bırakma - intihar: Kf'n- ı - 23 -
du ki, bu heyecanı uyandıran kı- dini öldtirmel< - tntıkam: öç aımaıc - in· Yol fevkalade arızalı idi. Troy- lardı. Nihayet birdenbire durdular 
zın biçare halidir. Kazım hassas füap: Bal~fannınk - tntı,ıır: Yaynıak :- fn· Ik~ (kızak) yı çeken iki ren olduk· ve oldukları yerde direndiler. O va 
bir adamdı. Çabık acırdı. Mer • 7.lbat: Tutmak - inziva: Yalnızlık, ko1J6 · 1 ça sür'atle yol aldıklarından ban - kit tüylerimi ürperten ve saçlarımı 
hametin insanı pek çabık aşka gö- Te~bbli!ı: t& tutmak - Ttışci: Yl~ltllk - 1 

ketin üzerinde durmadan zıplıyor· dimdik eden bir manzara gördüm. 
türeceğini kavramıyordu. Trteüm: Ugursuzluk - Tt>şhlr: Göstermek - duk. Kemiklerim acımıya başla - Bizden otuz adım mesafedeki iri 

Nahide ona, Ncrimanm geldiği- , Teşhis: Tanımak, ııyrrt r.tmck - Teşrif : nııştı. Laponyalı bu zıplayışı asla iki çam arasından beyaz ve koca· 
• •• J d" tlnfemek - 'l'e)rih: Açmak. parı;alumnk -

nı soy e ı. aldırmıyo.r. Gayet tabii bir hare - J man bir cisim yavaş yavaş çıktı. 

K h f . h f• l tt ki Teş,•lk: .\lıştırmak, lstA>k wrme - Tl'Z\'lr : 
ızım ar ı aı- ıne ana ı arı . ketle yerınde hopluyor. Hayvan • Bu bir beyaz ayı idi. Çıkınca dur· . . ~·aran - Tnylf: Aşağılamak, Çürntme. 

Kazım Cemılı gene heyecanlandır- ları idarede asla müşkülat çekmi · dıı. Başını bize çevirdi. O ceıame -
dı.. Nahide maıum hali, ona gü - 48 inci metkep: yordu. tine göre küçücük görünen gözler-
venişi, Cemili, genç kıza bağlamıt İnhisar: içine alma - fnkılAp: l"f'nmıı: ' Eğer ben onun yerinde olsam le bize baktı. Ben tüfeğime aanl • 
t defl!Jil\llk - İnikat: B:ığlaııına, lmnılma - d b. 1 t b 
ı... mütema i ır çar es on oynıyan. u mıatmı. Aslak'ın ne yaptıg"'ını gör• 

k t lnUb:ı: Basılma, l:r. bımknuı - İntihar: d "ı" 
Nerimanın suallerine pe ta§ ı. arabayı dünyada sevk-edemez ım. nıu··yordum bı.le. Yalnız·. Kendini öldUrmr. - Jntlkı\m: Öç alma, acı 

Ne diye Nahideye, mavi eıarplı Bı·r sıra oldukça sık bir s.imal çıkarma - İntisap: Oirmo - lntı.'lıır: Yayıl- -
kadını tanıyıp tanımıyacağını sor- mn, dıığtlmn, tireme - tnzibat: Dü7.enllk - çamlığı ormanına yakla~tık. Aslak 
muştu!. Buna neden lüzum gör • lnzlva: Karı,mamn, çekilme • bana burasını işaret ederek dedi 

müştü? 10 uncu mektep: ki: 
F nkat hayreti, Safa Beyin itha- - Şimdi ayılar ormanına giri • 

b 
tnkılAp: Değlşlkllk - inikat: Toplanma . 

mini duyunca ütün bütün arttı . 0 z 
İntiba: Duygu - intihap: llı'tcnmı•k - tn- Y ru • 

Demek Safa Bey, karısını, keri- tıkam Hınç alma - tntı np: Bağlanma - Sordum: 
me hanımı öldürmekle itham et . tntıpr: Dııarı çıkmo - inzibat: DU:r.cnlik - - Burada beyaz ayı bulunur 
mitti! İnziva: Köteye çt>kllmf'_ 

lnaan birini boş ve yok yere it· 33 üncü mektep: 
ham etmez. 

Demek Safa Bey bir şeyden 

şüphelenmişti. 

Memleket: t)Jke - Ml'mnunlyf't: f'Svınnle. 
l\lc\'ıılm: Ytl bölümleri - Mevsuk: inanılır , 
doğnı, sağlam - Mevzu: Konulmtı!J - Mev-

mu? 

- Telaş istemez. Ben söyleme • 
den ate§ etmeyiniz. Sonra güç kur
tnluruz. 

Dediğini duydum. Vücudum gay 
ı i ihtiyari titriyordu. Esasen ateı 

etmek istesem hedefe isabet etti • 
remiyeceğim muhakkatı. Gözleri • 
mi menhus hayvana dikmiş. Man • 
yetize olmuş gibi onu seyrediyor • 
dum. 

" d d. kımılda -- Korkma, e ı, lns:m karısını itham etmek için, zun; J)('nkll, tartılmuı - Meydan, Alan, aı:ık 
• "ıarn. Bu adamlar hem hırsız, hem yer - Mel"·n.: eYmlş - Mide: Yemek tor · 

- Pek nadir p.örülür esas itiba
,.iJe beyaz avılar kutba daha yakın 
mınta!.~larda ve buzlar arasında 
ya,arlar. Maamafih hazan burala
ra kadar indikleri olnr. 

İçimi endi§e .kaplaruı§h. Kutup 
civarında bir kaç beyaz ayıya te . 
sadüf etmekle Hint Jönglünde bir 
süı-i ı kaplanı·· mis; f ,,.Hğin .. uğra · 
mnk arnsında h<..mnı hemen fa1"!• 

yoktur. Beyaz ayı gerek cesameli, 
gerek kuvveti, gerek derisine ko • 

lay kur,un işlememesi cihetlerin -
den en tehlikeli hayvanlardan bi -
ridir. 

Ayı bize dikkatle baktı. Sonra 
iki ayağı üzerine dineldi. Şimdi • 

den mükemel surette parçalıyarak 
yiyeceğine emin olduğu iki hay -
vanla iki adama cilve yapıyormut 

.J tüpheaini kavi delillere iıtinat et· 14e edepıiz hırsız •. Bu vaıiyetna • bası, kunıak - Miktar: A:ıJık, çokluk - Mik 
tirımesi lazımdı .• 

~e de aahtedir. Her halde ınahke· yaa: OJçll - Mluw-: Yaradılı' - Mizah: A • 
111.. d - · Orada Şu halde? lay eğlr.ncllricl, gülı-dUren . ... eye müracaat e ecesıın. • ... 
kozumuzu paylatırız. Cemil Kazım, bir gün yolda 28 inci mektep: 

"Bı'r'ı dedı· kı' ·. gördügw Ü güzel kadının katil ola- .... 1 1 k ~ .- em e et uıkU, ,-urt - '&lt>mnul~·et: Va-
"- Hakkınızda hakaret davası 1 bileceğine ihtimal vermemekle be- sak - Mevıım: ~,ı böllimU - Mevsuk : Doğ-

\çacağım ... Şahit huzurunda küf· raber, o iz üzerinde yürümeğe ru, aağl:ım - Me\'zu: Konulmuş - Mevzun; 
• .... .ı~,, ........ u.ırı. karar verdi. Ölçülii, u:n;un~ blçlmll - Meydan: Düzlük -

"- Ya! ... Öyleyse dinle .• 

d ''Ve ağzını açıp gözünü yum -
l\ a.damlam etmediği küfür kal

~'dı .. Ağzından çıkanları sana 
tada tekrar edemem. 

d ''Bu aralık Safi Bey not alıyor
\l, 

liaıan Sıtkı bey güldü: 

.. ''-Eğer yetişemiyorsan yava§ 
'ö}'liyeyim, belki hepsini yaza -
"''rnıtımdır !. 

''Ve haykırdı: 

Eıaıen Nahide de, Nerimamn 

maıum olduğunu temin ediyordl' 
Mavi eşarplı kadın o değildi. 

Fakat Cemil Kazımın zihnin· 

de Müfitle Neriman iıimleri bi

ribirine karışıyordu. 

Son zamanlarda Mufidin takın· 
dığı garip, lakayt r .aiü- ıhr shrv 

de kuvvetli fÜpheler uyandırmağ:l 
başlamıştı. Bu şüphe ile içini 
hiddet bürüyordu. 

Müfitten, Nerimanla Aytenin 
sıkı fıkı dost olduğunu duymuf • 
tu, biliyordu. 

'' - Haydi, artık defolun? .. 

"Kalkıp gittiler. Ben, haata -

'-'ın, daha ziyade hastalanacağını (Devamı var) 
~lldımdı. Ne münasebet!.. Bütün ==~===========: 

........................................ 
1 ''tun iyiletti, ıükUn geldi. Küfür- Polis Haberleri 
trle rahat etmitti. · 

Döviz kaçakçılığı 

Meyvn; l:"emlD - Mide: Kurııak, kann -
l\llktar: Parça - Mlkyaa; Ülçil - Mimar ; 
ÖlçlicU - Mizaç: aYrn.dılı' - l\llyah; Sular. 

4 üncü mektep: 
Memleket; nı,-ar - Mrmnunlyet: Se\·lnç. 

l\lc\1'1m; Sı!ne bölilmU - Mcnu: Konu!J -
l\ll!'ydan: Açıklık - Miktar : aPr!:a - .Mi
mar; Ev yapmasın ıbllen - Mizaç; Gidi' -
Mlu.h: GU:r.cl söylemek • 

9 uncu mektep: 
Ml'rnlekf't; t,'Jke - Mcmnunly<'t Sevinç . 

Mevsim: Yıl böıtımU - l\Icvııuk; Gerçek -
Mevzu: Konulmuş - l\lenıın; ÖlçlUil, tart ıh. 
Meydan; Orta - Meyvn; 'l"emı, - Mide ; 
Kursak - Miktar: ÖlçU - Mimar: Yapıcı • 
Miz~: Huy - Mir.ah: Şaka. 

48 inci mektep: 
Ml'mlE"ket: t Jke - Memnuniyet 8e\·ln~ . 

Mevıılm: Ytl bölömli - l°fll!vsuk: inanılan -
Me\"Zu: Konnlmn,,, uydurma, dü:r.nm - Mev-l\t''Benimle uzun uzun konuttu. 

1 • ~ıtlar arattı, elmaslar getirtti .• 
n'tlt.ı gerdanlık harikulade bir şey .. 

Sirkeci ekspres treninin ıefi M. :r.nn : Tartılı, uygun, dUz.gUn - Ml'ydan : 

i lna öyle ,eyler nakleti, ki asla 
~'ııa.mıyorum.. Sana bunları bir 
1" il anlatırım.. Vaktim yok. Mek-

hu s>oataya veriyorum. 
''G özlerinden öperim. 

Refika,, 

~ liaınit - Haaan Sıtkı Bey iı -
~ İ~i kadar söylesin. Ben, Müfit 
~IQ katil olduğuna inanamıyo -
~ ·• Kerime Hanım da tuhaf bir 

dtıuıı.,. 
''li ~iıı er ne iıe, eger mektubum i-
~ Jararaa ne mutlu bana.,, 

-10 -

Kanlı mendil 
~~eıtıil Kazım, kardeşinin mek
''-' nu okuduktan sonra yazıhane

~ aitt· ı .. 

'-'i !lir aün evvel tevkifhaneye git
..:· lı Nahide ile görüşmüştü. Esa
~r &ün Nahideyi gidip görü -
~ Genç kızın hayali gözle -

'F''1ft Iİtmiyordu artık .. 
tL..:.-ıt1 at Kazım bir şeyin farkında -,, c1· 

ı. 

Dömafisin üzerinde 30 bin frank Açıklık, dUz yer, ara, ça~ - Me:yva: Yemlf. 

döviz bulunduğunu ve üzerinde 

mühim miktarda döviz kaçırmak 

istiyen bir baş rahibe yakalandı -
ğmı yazmıttık. 

Dövizleri müıadere edilen bu 
iki kaçakçı cümhuriyet müddei
umumiliğine verilecektir. 

§Fatihte Atlamatatı caddesinde 
14 numaralı Ahmedin kahvesin -
de kumar oynanmakta olduğu ha
ber alınmış, ;c. \)1i~n aralt'ada Ka"" 
beı·, Kem~\ı Aiı .. t:t ve ka ~veci Ah
me~ yakal,\nmışl~..>·dır. 

§ Karagümrükte, Çartamba isti
kametinden gelen 1339 numaralı o 
tomobil, Kasımpatada oturan 70 
yaşında Osman efendiye çarparak 
yaralamıştır. Şoför yakalanmıt -
tır. 

§ Bakırköyünde 2534 numaralı 
Bakırköyünde 2534 numaralı 

şoför Yaşarın idaresindeki otomo
bil Nazmi isminde bir çocuğa çar
parak yaralamıttır. Şoför yakalan 
mı l!r. 

Mide: Kursnk - Miktar Bölük, biraz - Mlk· 
yaı; Ölçli - Mtınar: al"pıer - Mizaç: Ya · 
radrlış - Miz.ah: Şaka, eil<'ncc. 

28 inci mektep: 
TeKal1Up: tistünllik - Taltylt: Bnğla -

mak - Taltif: Sc1''lndirıut'! - Tamam: Ek -

tılk"1r., noksansız - Ta\'iz: K11111ılık - Ta -

ylp; Utandınnak - Tefavüt; Değ~lklllc -
Tef..rrüç; Ger.Intl - Tl'ft•rrlit Teklik -
Tefrika: Ayn ayn, kur1'ılık - Tt'frlt ı·nıc • 
ııeltme - Tefsir: Aı;ma - Tt!kaüt: Oturma, 
dinlenme - Tezat: Aykırı . 

25 inci mektep: 
Tegallüp: Kendi baııına bıı~,ınık - Tak • 

yit; uBğfama - Tultlf: Gönlil alma - Ta -

ma.m: Blitün - Ta\'lz; ÖnCf'den Vl'rıDe -

Tayip; Utandırma - Tefın·Ut: Ayırt olmak. 
Teferrüç : Gezinti - Tdtrrllt; Tı-kleşmc.k. 
Tefrika: Ayrılık - Tefrit; Auıltmak - Tef· 

ıılr; özUnU a,·ınnak - Tekoüt: İşten çekil

mek - Tezat: Aykırı olmak , 

4 üncü mektep: 

Tı•gallüp: Çalırtma - Ta\·h:: Deklştlrmek. 
Tefavüt: C.eçm~ - Teferrüç: Hoıı gezinti -
Tefrika; Ayrılık - eTfrlk: Ayırma - Tn
ıdr; Aı;ma - Tı·kaUt ; lı>ten çırak olma . 

Şiımdi troyka, ormanlığın ilk 
ağaçlan hizaııno varmıt Norveç

Finland;ya hududunun bir iki 
"verst,, mesafesinde orımanı kate· 
derek uzanan yola girmişti. İki ta

raf ta çamlar kutup yazının tesiriy
le canlanmış, yeşil yaprakları şef af 

hava içinCle güzel bir revnak pey • 
da etmişti. Bu sırada güneş tam 

fUa veriyordu.Ağaçların eteklerin
de garip böceklerin dolattığı gö • 

rülüyordu. Havada arasıra ıslık 
çalarak geçen bir kuşun çizdiği 
kaviı mütahede ediliyordu. 

iki taraflı ağaçlık yolda oldukça 
ilerlemittik. Birdenbire renler ya • 
vaşladılar . 

Kulakları enditelendiklerini 
gösterir bir ıurette dikildi. ilerle • 
meden çekindikleri anlaşılıyordu • 

Aılak hayvanların bu ürkek halini 
görmüttü. Bir eli ile hayvanların 

dizginlerini idare ederken diğeri i· 

gibi kafasını iki tarafa yavaş ya • 
vaş aallıyarak selam verdi. 

r Dn•anu t·ar) 

Altın 
Esasından ayrılmı
yan memleketler 

Paris, 6 (A.A.) - Gelecek cu
martesi günü Pariste Fransız ban· 
kası umum müdürü M. Moret'in 
reisliği altında (altın esasından 
ayrılmıyan memlektler) adlı bir 
konferans açılacaktır • 

Bu konf eraıua Belçika, F ele • 
menk, lsviç.re, İtalya ve Lehistan 
emisyon bankalarının müdürleri 
iştirak edeceklerdir . 

Bu konferansta istikrar meıeleıi 
kartısında alınan vaziyetlerden do 
ğan vaziyet hakkında tetkikler ya• 
pılacaktır. 

Bu konferans, karşılıklı mal6 • 
mat almak maksadiyle yapılmıt 
bir toplantıdan ibaret olacaktır • 
Çünkü mürahhaalar hükiimetlerini 
her hangi bir taahhüt altına soka • 
cak bir karar alacak defiildirler. 

Bu konferansta başlıyacak ko • 

le yanında uzanmıt duran tüfeği nuşmalara yakında Bale şehrinde 

aldı ve tüfeğin yanında duran ikin devam edilecektir . 

ci bir tüfeği bana işaret ederek: 

- ihtiyat lazım. Niıan almak 
bilirsiniz değil mi? 

Dedi. Doğrusunu söylemek la -

M. Litvinof'un Paris se
yahati hakkında 

Paris, 6 (A.A.) - Havas ajan-
zım gelirse uzun müddet nişan ta- sı bildiriyor: Paris _ Midi gaze • 
limi ayapmış değilim. Herkes gibi tesi M. Litvinofun Parisi ziyare . 
büyük bir hedefe kurşun tuttura • tinin büyük ehemmiyetine itaret 
bilirim .Fakat benden Trilo avcı • ederek diyor ki: 
sının ve Hintli sipahinin meha • "M. Çiçerindenberi ilk defa • 
retini beklemek zait olur. Maama· dır ki, birinci sınıf mevkii olan 
fih Laponyalının sözünü bir daha bir Sovyet devlet adamı F ranaa • 
tekrar ettirmeden tüfeği aldım. dan geçmektedir. Tevfik Rüıtü 
Güzel bir filinta hemen şarjörünü Beyin ziyaretinden "e mütecavizin 
yerleştirdim. Aslak'ın tüfeği evvel tarifi hakkındaki mukavelelerin 
den doht olacak ki buna lüzum gör imzasından birkaç gün sonra vuku 
medi. O garip garip sesler çrkara· bulan hu ziyaret hususi bir mana 
rak renleri teskine çalışıvordu. Tü iktisap etır..::ktedir. Almanya mü
fok di:rlerinin iizerinde ;~;. Renler 

1 
tecaviz siyasetiyle en kuvvetli iki 

Laponların olanca teşvikine rağ - ı müzahirini kaybetmiştir: Türk ve 
men bir türlü yürümek istemiyor - Sovyet Rusyaaı .• 
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Maaş muameleleri biten malôl Londrada 

efrat Ve eytam listesi Amerika heyeti 
gibi düşünenler 

Milli Müdafaa vekaletince maaş muameleleri 
muntazam borçlar müdürlüğüne 

bitirilerek resmi 
gönderilenler : 

senetleri 

Bilal Lidik; Ali oğlu Rifat Bolu; Iu oğlu Musu Besni; Dursun oğlu tafa Sivas; Osman oğlu Bekir Uş
Osman oğlu A. O aman Bürhaniye; lbrahim Rize; Halil oğlu Ömer tak; Abdullah oğlu Tahir Sulta -
Yusuf oğlu Mehmet Arapsun; Os- Havza; Ömer oğlu Mehmet Hav - niye: Zeynel oğlu Mehmet Mer -
m=tn oğlu Rifat Pazar; Hüseyin oğ za; lsmail oğlu İbrahim Hayrabo- zifon; Hüseyin oğlu Kamil Bus -
lu Ali Kalecik; Süleyman oğlu Iu; Kanber oğlu Salih D~vr~k; sa; Sait oğlu Süleyman Fatih; 
Ramazan Balıkesir; lbrahim oğlu Himmet oğlu Mehmet Dıvrık; Mustafa oğlu Abdullah Yozgat; 
Mustafa Yeniıehir; Mehmet oğlu Halil oğlu Süleyman Tav§a~~ı; islim oğlu Ömer Biga; Mustafa 
A. Hilmi Bergama; Mehmet oğlu 

1 

Mehmet oğlu Osman Bursa; Hu· oğlu Osman Avanos; Bekir oğlu 
Mehmet Geyye; Mehmet oğlu Ha- seyin oğlu Mehmet Ilgın; Ahmet Hüseyin Söğüt; Ali oğlu Hüseyin 
san Bayındır; Halil oğlu Ahmet oğlu Mehmet Karacasu; lbrahim Merzifon; lbrahim oğlu Osman 
Aydın; Hüseyin oğlu Hüseyin Ve- oğlu Etem Sivas; Riza oğlu Hüse- Tatköprü; Hüseyin oğlu Mustafa 
zirköprü; Hüseyin oğlu Ali Ilgın; yin Kastamonu; Yusuf oğlu Ali Bursa; Hasan oğlu İbrahim Bay -
Mustafa oğlu Mevlut Tarsus; Mu- Bozkır; lımail oğlu 1. Hakkı Ber- ramiç; Ahmet oğlu Hasan Biga; 
sa oğlu Mehmet Bayramiç; Ömer gama; Veli oğlu Ahmet Divrik; Mahmut oğlu Mehmet Giresun; 
oğlu Mehmet Yenitehir; Süleyman Mehmet oğlu H. Aslan Kemaliye; Hüseyin oğlu Salih Re§adiye; Ab -
oğlu Mehmet Yozgat; lmıail oğlu Ali oğlu Mahmut Sandıklı; Mus - dullah oğlu A. Osman Simav; 
Ali Orhaneli; lımail oğlu Hüseyin tafa oğlu Hüseyin Beyşehir; Veli Mustafa oğlu Halil Mecitözü; Hü
Orhaneli; Ahmet oğlu Mehmet oğlu Ali Çankırı; Yusuf oğlu Ali ıeyin oğlu Mehmet Bursa; Ömer 
Polatlı; Hasan oğlu Hüsnü Tekir- Dörtyol; Hasan oğlu Mehmet Mal- oğlu Hasan Yenitehir; Bal oğlu 
dağ; Ahmet oğlu Ahmet Düzce; kara; lbrahim oğlu Mehmet Gö • Şaban Biga; Hüseyin oğlu Meh -
Numan oğlu Riza Araç; Arif oğ - nen; Adem oğlu Ahmet İzmir; met Akhisar; Hüseyin oğlu Meh
lt& Ahmet Karacasu; Halil oğlu Geri oğlu Ahmet Karacabey; Ha- met Alucra; Hasan oğlu Ahmet 
idris Yenitehir; Veli oğlu Ali Gü- lil oğlu Selim Hayrabolu; Mehmet Çumra; Ahmet oğlu Ali lznik; 
mü~hacıköy; Şaban oğlu Ali Ban- oğlu M. Nuri lsparta; lsmail oğlu Mehmet Hasan Ayancık; Mehmet 
dırma; imam oğlu Mahmut Urfa; Ahmet Tavşanlı; Yahya oğlu la - oğlu Hüseyin Balya; Mustafa oğlu 
Mustafa oğlu Ahmet Gülpazarı; mail Bayramiç; Hüseyin oğlu Mus Muatafa Ç&nkrrı; Ahmet oğlu Is· 
Hüseyin oğlu Muntafa Bolu; Eyüp tafa Kula; Abdi oğlu Ha.an Vi • mail Hayrabolu; Mustafa ojtlu 
oğlu Ali Soma; İbrahim oğlu lb - ze; Ali oğlu Halil Bursa; Mehmet Ahmet Orhangazi; Ahmet oğlu 
rahim Nazilli; Hüseyin oğlu Ali oğlu Adıgüzel Ardahan; Mustafa Osman Kütahya; Ali oğlu Ahmet 
Bayındır; Ahmet oğlu Mehmet Sö- oğlu Ramazan Uşak; Halil oğlu Göynük; Mehmet oğlu Ali Adana; 
ğüt; Ömer oğlu Tevfik Mudumu; Ali Gümüşhacıköy; Ahmet oğlu Hasan oğlu lsmail Çankırı; Hüse
Haaan oğlu Durmut Beytehir; Ali Halit Çerkeı; Halil oğlu Emin Ci- yin oğlu Mehmet Biga; Salim oğ
oğlu Hasan Tatköprü; Hüseyin oğ de; Mustafa oğlu Osman Kır~ehir lu Hüseyin Soma; lsmail oğlu Os
lu Mustafa Gerede; Kurak oğlu Hüseyin oğlu Ahmet Aydın; la - man Tavıanlı; Şerif oğlu Mustafa 
Dursun Adapazarı; Dervit oğlu mail oğlu Dervi§ B~roa; Mehmot G. Antep; lsmail oğlu Süleyman 
Mehmet Nevıehir; Mehmet oğlu oğlu Ahmet lnegöl; Mehmet oğlu Mer:ırifon; Melimet' oilU Nuri M
lsmail Mecitözü; Satılmıt oğlu Kadir Edim~; Ahmet oğlu Ali durma; Mehmet oğlu " Muharrem 
Hakkı Çankırı; Hasan oğlu Nuri Polatlı; . Tahir oğlu Yusuf Balıke - İnegöl; Hasan oğlu Süleyman So
Çankın; Veli oğlu Hüseyin Kes· sir; Hasan oğlu Emrullah Çorlu; ma; Mahmut oğlu Mehmet Deniz
kin; Hüseyin oğlu Yusuf Anamur; Osman oğlu İbrahim Beypazarı; Ji; Mehmet oğlu Ömer Keskin; 
Me-hmet oğlu Ahmet Biga; Hasan Hasan oğlu Bahri Arapgir; Oı • Mehmet oğlu Kamil Erzincan; ls
oğlu Aziz Biga; Hüseyin oğlu Ah-- man oğlu Veli Mihalıccık; ibra - mail oğlu Mustafa S. Gazi; Ali 
duUah Çorum; Mehmet oğlu ibra- him oğlu Rüştü Boyabat; Ali oğ- oğlu Adil Bünyan; lsmail oğlu 
him Bucak; Ali oğlu Mehmet Bey- lu lsmail Denizli; Hakkı oğlu Ri- Kerem Ta§köprü; Hasan oğlu Hü
tehir; Celal oğlu Bilal Bursa; ibra- za Fatih; Ahmet oğlu Ramazan seyin İzmit; Mahmut oğlu Süley -
him oğlu M. Emin Bergama; Ali Balya; Süleyman oğlu Satılmıt man Urfa; İbrahim oğlu Ali Na -
oğlu Hasan Eceabat; Mehmet oğ- Sungurlu; Mehmet oğlu Ömer Bar ~illi; Osman oğlu Mehmet Tav -
lu H. lbrah\m Gediz; Yusuf oğlu tın; Mahmut oğlu İaınail Kozan; tanlı; lbrahim oğlu Mustafa Orha 
Mustafa Ş. Koçhisar; Halil oğlu Hüseyin oğlu Mutuş Karacabey; neli; Mehmet oğlu İsmail Araç; 
Mehmet Beyşehir; Ahmet oğlu E- Ali oğlu Ahmet Göynük; Şerif Mehmet oğlu Hüseyin Soma; 
min İskilip; Recep oğlu Osman oğlu Nuri Manisa; Halil oğlu Hü- Mustafa oğlu Riza Ordu; Mehmet 
Çankırı; ibiş oğlu Mustafa Tekir- seyin Havza; Mehmet oğlu Meh - oğlu Osman Balıkesir; Mustafa 
dağ; Mehmet oğlu Kamil Balya; met lnegöl; Sadettin oğlu Şerafet· oğlu Ahmet Karacasu; Ömer oğlu 
Mustafa oğlu Mustafa Yeniıehir; tin Mudanya; Süleyman oğlu Ah- Mehmet Gemlik; Ali oğlu Eyüp 
Ali oğlu Hasan Sandıklı; Hasan met Mudanya; Veli 0ğlu Mustafa Fatih; Hüseyin oğlu Salih Balı -
oğlu Mahmut Zara; A. Osman oğ- Boyabat; Osman oğlu Fevzi Or - kesir; Hüseyin oğlu Mustafa Er
lu Mustafa Pötürge; Hüseyin oğ - hangazi; Halil oğlu Şükrü Orhan- zurum; Halil oğlu Mustafa Soma; 
lu Mustafa Bolu; Süleyman oğlu gazi; Ali oğlu Osman Gerede; Ali oğlu Mehmet Ezine; Mustafa 
Ömer Alaıehir; Mahmut oğlu Ah- Mehmet oğlu Ali lakilip; Salih oğ- oğlu Mehmet Bolu; Mustafa oğlu 
met Biga; Mustafa oğlu Mehmet lu Ahmet Görele; Meınİt oğlu Re- Yusuf Çerkeş; Ahmet oğlu Os -
Denizli; A. Kaya oğlu Abdullah cep Tosya; Ahmet oğlu Mustafa man Çankırı; lsmail oğlu Veli 
Keban; Ömer oğlu Hasan Bahçe; Bünyan; Ali oğlu Halil Çatalca; Yenişehir; Mehmet oğlu İbrahim 
Tufan oğlu Niyazi Ardahan; Ha- Osman oğlu Mehmet Bünyan; Feke, Hasan oğlu lbrahim Ko • 
lil oğlu Bekir Emet; Hüseyin oğ - Pehlivan oğlu Ali İznik; Dervit oğ zan; Mehmet oğlu Mehmet 

LONDRA, 6 (A. A.) - Afll' 
rika murahhas heyeti mahafili#' 
den öğrenildiğine göre, Ameriiı". 
blar, iktısat ve para meselel~ 
mütehassısları tarafından tetk 

(Dünkü nüshadan devam) 

MalOI efrat kısmı 

Bektaı oğlu Mehmet Antalya, 
Hüseyin oğlu Mehmet Birecik, 
Mustafa oğlu lsmail Muğla, Ha
mit oğlu Ali Y eniıehir, Mehmet 
oğlu Abdürrahman Eskiıehir, Ali 
oğlu Y unuı Adapazarı; Durmuı 
oğlu Osman Develi; Ahmet oğlu 
Osman Çorum; Ali oğlu Mehmet 
Balıkesir; Hasan oğlu Hüseyin 
Konya; Abdürrahman oğlu Meh -
met Davas; Mahmut oğlu Ömer 
Beyoğlu; Abdullah oğlu Mehmet 
Adapazarı; lbrahim oğlu Osman 
Adapazarı; Ağan oğlu Mustafa 
Adapazarı; Mehmet oğlu Ahmet 
Adapazarı; Ali oğlu Mehmet Hı -
n11; Mustafa o. Mehmet Cide Muı 
tafa oğlu Hüseyin Sivrihisar; Yu
nuı oğlu Süleyman Tarsus; Halil 
oğlu Abdürrahman Urfa; Mehmet 
oğlu Mustafa Çal; Ali oğlu Meh
met Kadıköy; Mehmet oğlu Ah -
met T efe:.ıni; Ret it oğlu Mehmet 
F atib; Hclil oğlu Hasan Y eniıe • 
bir; İamail oğlu Ali Demirci; Mus
tafa oğlu İsmail lzmit; Hüseyin 
oğlu Halil Yeni tehir; Hacı oğlu 
Muha Fatih; Musa oğlu Yusuf 
Yeniıehir; Hüseyin oğlu Vakkas 
Besni; Ahmet oğlu Salih Adapa -
zarı; Ali oğlu lbrahim Adapaza -
rı; Mehmet oğlu Ali Çal; Ratit 
oğlu Riza Adapazarı; Ahmet oğ -
lu lbrahim Aydın; Süleyman oğ • 
lu Muıtaf a Kırkağaç; Yunus oğlu 
Ali Vezirköprü; Ali oğlu Ömer 
Emirdağ; Kurban oğlu Hasan A
dapa:aarı; İbrahim oğlu Mehmet 
Orhaneli; Ali oğlu Süleyman Di
yarbekir; Osman oğlu Ahmet Es
kiıehir; Yusuf oğlu İsa Emirdağ; 
Mt'lhmet oğlu Ali Akseki; İbrahim 
oğlu Hıfzı Kasaba; Hüseyin oğlu 
Mehmet Boyabat; İzet oğlu Muı -
ta fa Kırkağaç Mustafa oğlu Ali 
Kırkağaç; Süleyman oğlu H. Mus
tafa Kırkağaç; M. Şerif oğlu Yu
nus Elaziz; Bekir oğlu Osman Sor
gun; Raıit oğlu Şaban Kayseri; 
Nuri oğlu Oıman İnegöl; Hasan 
oğlu Hüseyin Büyükliman; Süley
man oğlu Yusuf lskilip; Mehmet 
oğlu Ramazan Kırkağaç; Emet oğ 
lu hmail Kütahya; Ali oğlu Hü -
ıey\n Muğla; Mehmet oğlu Salih 
İzmit; Y akup oğlu Bekir lzmit; 
Halil oğlu Tevfik Çatalca; ibra· 
him oğlu Hüseyin İzmit; Numan 
oğlu Şükrü Adapazarı; Emin oğ -
man İzmit; 

Ali oğlu Hasan Üsküdar; Is· 
mail oğlu Ali Adapazarı; Mehmet 
oğlu Yaşar V. Köprü; Mehmet oğ
lu S. Ahmet Vezirköprü; İsmail 
oğlu Osman Erzincan; Salih oğlu 
Ömer Ankara; Ahmet oğlu Meh • 
met Ankara; Bekir oğlu Abdülka· 
dir Maraı; Mehmet oğlu Ali Kır· 
kağaç Bey ve efendiler. 

Efrat Eytam kısmı 
Mehmet oğlu Durmut Bolu; 

Muatıtfa oğlu Halil Orhaneli; lb
rahim oğlu Halil Tavıanlı; Riza 
oğlu Nuri Göynük; Ahmet oğlu 
Ali Ç\nkm; Ömer oğlu Hüseyin 
İskilip; Mehmet oğlu Mehmet Mu
durnu; Üzeyir oğlu Fazlı Babaes
ki; İbrahim oğlu Mahmut Ordu; 
H .. fi oila Omıan Ankara; Meh
met oltu Mehmet Lidik; İbrahim 
oğlu Abdullah Bursa; Hasan oğlu 

ve müzakere edilmek hususund• 
kendilerine teminat verilmek taf 
tiyle konferansın tehir edilmeıiıl' c 

muhalefet etmiyeceklerdir. \· 

lu E. Hüseyin Denizli; Mehmet oğ lu Etref Adapazarı; İbrahim oğ • zan Mehmet oğlu Mehmet Nevte· 
lu Osman İnegöl; lbrahim oğlu lu M. Emin M. Kemalpata; Eyüp hir. 
Hüseyin Isparta; Oıman oğlu oğlu Ahmet Gönen; Mustafa oğlu Halil oğlu M. Ali Zonguldak; Ru
Mustafa Mudurnu; Ali oğlu Os - Şakir Bakırköy; Mehmet oğlu lb- ten oğlu Halil Hendek; Hüseyin 
man Bünyan; Himmet oğlu ibra - rahim Uıak; Ali oğlu Ali Kızılha- oğlu Mehmet lnebolu; Hasan oğ
him Sındırgı; Veli oğlu Mustafa mam; Mehmet oğlu Eyüp Çankı • lu Hüseyin Balıkesir; Yakup oğlu 
Bayramiç; Abdürrahman oğlu rı; Halil oğlu Nuri Çanakkale; Osman Havza; Etref oğlu Meh -
Halit Bolu; Mestan oğlu İsmail Hasan oğlu Mustafa Bolu; Salih met Üsküdar; Ahmet oğlu Ali Af
Aydın; Hasan oğlu lbrahim Sın • oğlu izzet Çatalca; Şakir oğlu yon; Hüseyin oğlu Ali Gediz; Mus 
dırgı; Ali oğlu Mehmet Görele; Hakkı Düzce; Osman oğlu Osman 
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tafa oğlu Hasan Sındırgı Bey ve 
Emin oğlu Mehmet lnegöl; Meh - Bolu; Şakir oğlu Hüseyin Ayan - efendiler. 
met oğlu Ali Söğüt; Ömer oğlu cık; Yusuf oğlu İsmail Bursa; Ali 1 -----------
Hüseyin Sandıklı; Durmuı oğlu oğlu llyas Gönen; Mustafa oğlu l?.8Al?l{ Ual{ll{l? ns 
Mustafa Sandıklı; Ahmet oğlu la- Ali Sorgun; Ali oğlu Yusuf Ber - Yıldız caddesinde iyi su çeı -

M. ·Bonnet Amerika heyeti dt' 
dahil olduğu halde, bütün murab' . 
has heyetlerin artık konferan,.- '1 
bugünkü §ekliyle devam edemiY" 
cegını düıünmekte olduklar ~ 

~ı bildirmiıtir. 

:f • • -.~i 

LONDRA, 6 (A. A.) - Aro" ~ 
rika heyetinin bugün, konferaO' ' 
bürosuna, konferansın altmıı ~ ' 
için tehir edilmesini istiyeceği z,- \ 
nediliyor. ~tı . . . ~~ 

)i 
LONDRA, 6 (A. A.) - ~ ~ 

Ruzveltle uzun bir telefon görüt' tı, 
mesinden sonra M. Hull, yanınd• "Jı 
M. Nadolni olduğu halde saat 1 ~~ 
doğru otelinden çıkarak M. Mak' ~ 
donaltla İngiliz heyeti murahha · ta 
sası azalarını görmek üzere kon ~.Ilı 
ferans merkezine gitmiıtir. 

M. Bonne de orada bulunuyo 
du, fakat M. Hull, M. Makdonal 
görüşmesinde hazır bulunmadı. 

• 
ı 

Litvinof Yoldaş ldenl 

Londra, 6 (A.A) - Litvinof yol~ 
daa~_ari- oat:--L. :!---- '.nndd.' Q 

dan hareket etmiştir. Salahiyett eıı· 
membalardan haber alındığına ı' liıa~ 
re Litvinof Y oldat Fransa hükll' ~ 1 

metinin resmi davetini kabul et ' 

miştir. Fraıada olduğu müdd.,t 
Frasız hükUmetinin misafiri ola' 
caktır. ~ 

Amerikanın kurtuluş 

harbinin yıldönümü 
Paris, 6 (A.A) - Havas AjaII 

undan: z 

Paris belediyesi, dün, kurtul 
harbinin 150 inci yıldönümü mii 

ıehetile Amerika milletleri ıerefİ 
ne bir ziyafet verdi. Birletik 

rika, Brezilya ve öteki Ameri 

devletleri sefirlerile bir çok ze• 
ziyafette hazır bulundular. 

Ilı Matbaamıza 
1-E~S E..........,.R L...___._ 

Turan nasıl doğdu 
Tunalı Ali Hüsnü Bey taraf~ 

dan (Bulagristanda Türk apor 
liği nasıl doğdu ve naııl T~ 
oldu?) isiımli sporcu ve TuraO~ 
gençlere hitap eden kıymetli b• 

d·1 . . G l . fi eser neşre ı mııtır. enç erı , 
bilhassa Bulgaristanhları alalı• 
dar eden bu eseri tavsiye ederiS• 

Mimar 
H .. r ,r er ay muntamazan ıntı§S eti 

mail Bursa; Ali oğlu Mehmet Lap- gama; Yusuf oğlu Osman Of; mesinden su alan sucu Haıanla 
seki; Abdullah oğlu Ahmet Akse- Mehmet oğlu Mehmet G. Antep; Sadık, nöbet meselesinden biribir
ki; Bediç oğlu Hicret Biga; Sü • Mustafa oğlu Tahir Soma; lsmail leriyle kavga etmi§ler, Sadık, 
leyman oğlu Kaya Ankara; Mus - oğlu Ahmet Konya; İsmail oğlu Hasam sağ gözü üzerinden yara -

mekte olan bu mecmuanın 29 utJ ~ 
sayısı çıkmıttır. Bu sayıda bi~ 
yazılar ve projeler ile beraber. ,! 
karada inşa edilecek sergi b~O 

11
, 

konkuruna iştirak eden proJ~, 
mevcutur. Memleketin yegan~ .. ıtl 
mari mecmuaııı olan (Ml~
ı tavsiye ederiz. 

tafa oğlu Zühtü Kadıköy; Mami - Ahmet Arapkir; Ömer oğlu Mua- lamıttır. -· 
.J' 
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"Şeytan işi,, 
BUyUk hikaye· Yazan: HUseyin Rahmi • Basan: 
lbrahim Hilmi Kitaphanesi • 1933. lstanbul 

r ~ . , • . • ·. -.ııı. •• • . • 

1tesim 
-. ~ ~ 

Resim .Jobaaa Straass 
··ı·· ? O uyor ınu . Büyük san'atkar, şarkı söylediği. için 

•ıİll' ''! \· •erleriyle tanıdığınız ve ken-
• d• '-'tb.~ uzaktan yakınlık duyduğu-
1 aJr ~~ı~selerin hususiyetlerine gir
r ~ız; dıtardan heybetli bir se
. ,.- ~ilik içinde görülen meşhur a-

Hüseyin Rahmi Bey, halkçı bir 
muharrirdir, halkın muharriridir, 
yani bizim muharririmizdir. Hü -
seyin Rahmi Beyi bunun için se -
verim. 

Fransa timsalini yapan ticaret mektebinden kovulmuştu 
san'atkar ne diyor? 

Resim sanatının geçirdiği buh· 
ran, Fransada san'at mahafilinde 
münakaşaları mucip oluyor. Bir 
Fransız aan'at mecmuasının bu 
mesele etrafında açmış olduğu an
ketten ve bu ankete verilen cevap· 
lardan geçen haftaki san'at sayı -
famızda bahsetmiştik. 

Valsı, bütün tekamül ve güzelli
ği Joh. Strausa'a medyundur. Üs -
tat r•ıhunun coşkun • eşesi ve "b -
şı ile ona hususiyet ve mana ver • 

ıuY ' Yakından beteri zaafları gö
~ Zün önüne serlince gözünüz -
'-etki ehemmiyetini kaybeder !,, 
'ı l~r. Ben bu hükmün yanlışlığı -

rtıl' ~ ~ır kere de Hüseyin Rahmi Bey
atJI ~ıttıktan sonra anladım. O -
gii' ~~iğıt östüne geçmemiş fiK:ir
z-' " ı, nüktelerini itilmek, bilhas • 

\ ~tereaan tahsiyetini safha saf
~ b~lnımak benim için ehemmiyet
)i ır zevktir; Hüseyin Rahmi Be-

~· ~ &e'Verim. Fakat büyük muharri
Üf' "1 ktrıı duyduğum sevgi ve say
df Yalnız onun temiz ve kibar 

ı ~~İYetini yakından _tanımaktan 
ak' Ilı 1 gelmiyor. Kendisile görüt -

~ zevkini kazanmadan önce de 
a ~ da karşı ayni bağlılığı duyar -

l'tb_. 

lf iiaeyin Rahmi Bey, bizim 
leketimizde edebiyatın genit

JJc tabakasının yaşayıfını mev -
• olarak alması kütle için kütle -

ti11 hayatını ya;ması, söylemesi 
ınngeldiği fikrini ilk kabul c -

lılenlerin ve eserleriyle bu davaya 
yol~ güzel yardımda bulunanla -

~başında bir muharrirdir. Onun 
tt e))· t kütüphanemize hediye ettiği 
ı' Jiıı~ tiltlik kitap abidesinin teme

' ~ 1 bu güzel ve öz düşünce teşkil 
et' et. 

d~ 

la' ~ans 

Üstadın, bundan bet yıl evvel 
''V AKIT,, te tefrika edilmit olan 
"Şeytan işi,, isimli eseri, son gün
lerde lbrahim Hilmi kütüphanesi 
tarafından kitap halinde bastırı • 
lıp çıkarıldı. Bet yıl önce müsved
delerini lezzetle okuduğum "Şey -
tan iti,, ni bu sefer kitap halinde 
yeniden okudum. 

Mahalle, lstanbulun pek canlı 
ve hususi bir köşesidir. Hüseyin 
Rahmi Beyin son çıkan eseri, Is• 
tanbul mahallesini bütün canlılığı 
ve hususiliğiyle gösteren bir güzel 
büyük hikayedir. "Şeytan işi,, n
de günlük vak'aların lstanbul ma· 

hallesindeki tesirleri, bu tesirler 
arasında bir ihtiyar İstanbul ha • 
nımının tipi tek baıına yaııyaJJ 
kimsesiz gizli zengin hanımın 

kom!ularının muzipliği yüzünden 
naaıl çıldırdığı pek meraklı ve 
canlı bir tekilde anlatılır. 

Hüseyin Rahmi Beyin gazete 
köşelerinde kalmış daha birçok es·· 
ki yeni yazıları, hikayeleri, ro -
manian vardır. Bunları kitap ha .. 
ser okumayan yeni nesle ve ede -
biyat kütüphanemize bir hizmet o
lur. 

Refik Ahmet 

~;tınaz.el Seda Vand&;~· 

miştir. 

Strauss'un sayesinde vals, yalnız 
dönmek arzusunu tatmin eden ale 
iade bir dans havası olmaktan kur 
tuldu ve yükseldi. 

F ransamn timsali olan Maryan 
heykelini·· yeniden yapmakta o -
lan heykeltrat Pierr Poisson, an • 
kete şu cevabı veriyor: 

Viyanalı sana'tkarın yarattığı 

musikide, gizli bir sihir vardır. O
nun bir valsı çalınırken, bütün göz 
ler neşe ile parlamıya başlar. Her 
kes yerinden zıplar ve sunduğu sa
adet ve neşe ile kederler dağılır. 
Dönen çiftler arasında fısıltılar 

başlar. Ve kalplerin sırlarını niha
yet dudaklar ifşa eder. Ebedi sev-

"Resim ölmemişse bile bulun
duğu halden muztarip görünü· 
yor. Bu, sanırım ki artistlerin mev• 
zulara kartı duydukları titizlikten 
dir. Ben en ziyade işlenmiş olan 
mevzuları tercih ederim. Bunlar 
en iyileridir. Ve hana Abraa bele
diye dairesi için bu Maryanı si _ 
pari§ ettikleri zaman derhal ka -
bul ettim. "Eserimin bidayette 
mahalli tahsisi buydu.,, 

Bir mevzu, bir programdan 
başka bir şey değildir. Bu progra
mı tatbik etmek, hizmet etmek de 
mektir. Sanatın muztarip olduğu 
nokta itte budur: Bir işe yarama
mak! 

Bilhassa kendi şaHsiyetlerini i
fade etmeyi düşünen büyük nrtist-

J l J 

lerimiz yetişmiştir. Bunlar dahi 
idiler. Fakat herkes dahi o -
lamaz. Dehası olmıyanlar orijinal 
olmak için mütemadiyen, çırpını
yorlar. ·Bugünkü manzara budur. 

Artistin içinde ~lunduğu şart
lar onu hoş bir rüyayı tahakkuk 
ettirıniye ıevkedemez. "Ben atöl
yemde kalacağım, sanattan başka 
bir feY düşnümiyeceğim !,, der, fa
kat bunu herkes yapamaz. Bunun 
için dahi olmak lazımdır. 

Biz, benlik fazlalığından, te -
vazu noksanından muztaribiz. 
Halbuki insanın her sabaıh, deha
ya malik olması güç bir ıeydir. 

Güzel sanatlar mektebinde ta -
lehe, görıniye ve hiasetmiye sevke
dilemez. Orada ancak kopya et -
mek öğrenilebilir. Gençlerimizi 
yanlış ve sahte bilgiyle yetiştir -
dik. Bazıları tamamen bilgiyi in • 
kir etmiye kalktılar. 

Sanatın istikbalini bu yolda a
ramak lazım olduğu kanaatinde -
yim: 

Hizmet etmek, faydalı olmak 
ve sadece "insani,, ye avdet et -
mek.,, 

Resim sergisi 

gi ve sadakat yeminleri edilir. 

1 

.,,.,. 
Renk, hayat, aşk, ahenk, coşgun oyun planında eksik olmıyan öl • 

ve aönmiyen neşe .. işte Stro.uss'un h l d' Fi d 'l .k. . mez şa eser er ır: e ermanı a 
musı ısı. z· b v· ı . . . St 1 2 d . d d w ıgeuner aron ıyana ı tıpını ta • raua 8 7 e V ıyana a oa • . , A • 

du Bab .. . bt.:t. mamıle yaşatan san atkar, sıyah . asının ısrarı uzerıne ır . . . . . 
müddet ticaret m kt b' d saçlı, sevımh, hır centılmendı. Ga-e e ıne evam ... 
etti. Fakat ticaret dersleri kendi - yet şık gıyınır' kadınlara çok hür-
ısini hiç alakad2.r etmedi; hatta fe- met e_derdi. Ağzından hiç bir gün 
na halde sıktı. Bir gün mektepten s~rt. hır ~ö~ çıkm.adı~mı söylerler. 

k 1 k . . f .. d l Fıkırlerını ekserıya mce nüktelerle 
urtu ma ıçın pro esor ers an a- anlatırdı. 

tırken yüksek sesle şarkı söylemiş E ı:. t k 
v naya mı ço seven üstat 

ve mektepten kovulmuştur. 1861 d · (J ) .
1 

' 
A • •• e mugannıye etty 1 e ev-

Bu hadıseden sonra Strauss bu- lendı' llk k ··1·· ·· d . arısının o umun en son 
tün kuvvetile musikiye çallşmıya ~a (Dittrich) isminde diğer bir mu 
başladı. Dev adımları ile ilerliye - ganniyeyi aldı. Fakat geçimsizlik 
rek, ilk konserini Sperr ismindeki yüzünden çabuk ayrıldılar. Niha • 
Kafe Dansant'ta verdi. 

yet güzel dul (Adele) son ve çok 
Büyük ve devamlı muvaffakıyef' sevgili zevcesi olmuştur. 

ilk konserde başladı. Genç keman~ S 
traus yorulmak nedir bilme • 

cının eserleri alkış tufanlarile kar- d' 
ı. 74 senelik hayatının sonuna ka-

ıtılandı ve tekrar tekrar çaldırıldı. d b' 
:ı- ar, ıtmiyen bir neşe, sönmiyen 
Ağızdan ağıza dolaşan Strauss is- b' 

ır ateş kemanının seslerinde yük
mi az zamanda bütün Viyanaya seldi. 
yayılmıştı. Artık, Sperr'in Kafe 
Dansanında, o çalarken boş bir yer 
bulmanın imkanı kalmamıştı. 

Hergün yeni yeni eserlerile hal
kı coıturan bu ateşli san'atkarı din 
leı111iye yalnız dans meraklıları kof; 
mıyor. Bruckuer ve Vagner gibi a~ 
rın büyük musiki dahileri de geli · 
yordu. 

Üstat, kendi memleketinde ka .. 
zandığı muvaffakıyeti Rusyada, 
Almanyada ve Macaristanda da eJ 
de edebildi. Ayni akış ve heyecan· 
la karşılanarak ayni kuvvetle se .. 
vildi. Ona bütün dünya meftundu. 

Artı~ herkes ismini anarken ke111 
disine "Vals Kralı., diyordu. 

Viyana şehrine kıvrak valslarile 
yeni bir ses ve neşe v~ren Strau -
sun coşgun bir mizacı vardı ve dai 
ma kendisini dinliyenleri coştur· 
muştur. 

C'fl'lile Enis 

5igatco. 
..... --Halkii;i büyük bir eser 

lıazırlzyor 
İstanbul Halkevi temsil ıubesi 

tarafından "inkılap senbolu,, isim
li büyük bir eser hazırlanmakta • 
dır. inkılap Senbolu, Darülbe • 
dayi sanatkarlarından M. Kemal 
Bey tarafından tertip edilmiş altı 
tabloluk güzel bir eserdir. 

llect· Malmazel ·secianın bir raksı · 
, ~ ıt raks aanatkirı Madmazel ı sik damları tahsil etmittir. · 

• ' \'~da isimli bir genç Hanım, Matmazel Seda Yanda Alman-

Galatasaray lisesi konferans sa· 
lonU,Jlda tertip edilen resim sergisi 
bugiiıı saat on dört buçukta açıla
caktıt-. 

Eserlerini büyük bir kolaylıkla 
yazardı. Daha doğrllsu düşünbez
di bile. o naemeler kendisine do -
ğardı. Mesela bir çok valslerini ye 
mek yerken lokantanın yemek lis· 
tesi üstüne aceleacele çizivermiş . 
tir. 

Mi!tareke yıllarının acı hatıra -
Iarı ve Anadoluda yeni bir Türk 
hükumetinin kurulması, bu esere 
mevzu teşkil etmektedir. 

Halkevi temsil şubesi, bu eser 
için yeni elbiseler ve dekorlar yap
tırmaktadır. Konservatuvar mu. 
allimlerinden Ferdi Ştotser Bey 
eseri bestelemiştir. Darülbedayi 
bale hocası Celal Bey, bu eserin 
balelerini hazırlamaktadır. M. 
Kemal Bey de eserin umumi pro
valarını idare ediyor. 

t,r"'~ii~lcrde Berlinden tehrimize ya, Holanda, Fransa ve Dani • 
l >,ı 'ttır. markada süvareler vermit ve tak -
~'-t~bn~~~ Seda Yanda, Baku dir kaza.nmıt bir sanatkardır. 
t'f -kuçük yqta Londraya Matmazel Seda, bir aralık Is
\ it ve ·bedii raka tahsili • tanbulda güzel sanatlar akademisi 
~, b <>rfLda Mias Jaon Gar • heykeltraşlık kısmına devam et -
~, erıııingin mektebinde batla- mit ve heykeltraı Ihsan Beyden 
J'lt b Bir müddet Cenevrede ders almıftı. Matmazel Seda, St· lleka enstitüsünde çahtmış, bundan üç sene evel sanatkarlar 
~e de sabık Petrcsburg im - birliğinin alay kötkünde verdiği 
~ tluJc tiyatrosu dansözü A • bir müsamereye de ittirak ederek 
' '9 dra. Nikoleyevanın nezdin - yaptığı bedii ralnslarla seyircileri-

lene kalmıf ve ahenkli kla- nin takdirini kazanmıttır. 

Temsil şubesinde imtihan 
İstanbul Halkevi temsil tubesi 

talebesi eylul ayında umumi imti
hana tabi tutulacaktır. 

Evin temsil şubesi tarafından 
okutulup yetiştirilen gençler sade 
rol etütlerinden değil, ayni za
manda eserlerini temsil ettikleri 
muharrirler ve bu muharrirlerin 
eserleri hakkında umumi malu -
mattan imtihana tabi tutulacaklar
dır. 

Onun için eserlerinde ufak biı 
sun'ilik hissedilemez. Bunlar tabii. 
berrak bir su gibi gönüllere akar. 
En fazla çalınan ve sevilen eserle . 
ri: 

Methur "Mavi Tuna,, valsı, "Vi· 
yana ormanının maceraları,, "Şa · 
rap, şarkı ve kadın,, "Bahar sesle· 
ri,, "Sabah yaprakları,, "Şark gül
leri,, "Viyana Kamı,, "Sen ve gene 
sen,, ve ilah .. dır. 

Strauss operetler de yazmıştır . 
Bunlardan ikisi hiç bir tiyatronun 

Temsil şubesi sanatkarların • 
dan yirmi beş genç bu eserde rol 
almaktadır. 

Provalara hararet ve faaliyetle 
devam edilmektedir. Eserin tem
silinden eve] umumi provau da • 
vetliler huzurunda yapılacakır. 
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HİKAYE 
lpekböceğiyle görüştüm 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•iiii+i Yazan : İsmet Hulusi 
Ben bilirim, belki siz de bilirsi

niz. Günün meşhur adamlarına so
kulabilmek kadar güç hiç bir şey 

yok .• 
Fakat "bizim meslek bu güçlükle 

daima mücadeleyi emreder. Tah -
rir müdürü oturduğu yerde kolay
ca söyliyebilir. 

- Git, bilmem ne hükUmetinin, 
bilmem ne murahhası lstanbula 
gelmiş, bir müliikat yap .. 

- Sinema yıldızı Pelin Gelin, 
Patpatyan otelinde imiş, kendisile 
konu~, resmini nl ! .. 

- Ayvansaray cinayetinin kati
llni muhakak görmeli, ve cinayeti 
bizzat kendisinden dinlemelisin!. .. 

Emir vermek kolay, ama verilen 
emri yerine getirmek mecburiye -
tinde olan zavallı muhabirin vazi
yetini düşünmeli .• 

Murahhas efendi, yıldız hanım, 
katil ağa; ben gider gitmez .. 

- O, efendimiz, ne iyi ettiler de 
teşrif buyurdular. Bendeniz de, za
tı alilerinin yüzünüze kırk yıldır 

hasrettim .•. 
Diye karşılamaz .. Bir alay teşri • 

fat, güç bela karşılarına çıkılır .. 
Sonra da ağızlarından Saraybur • 
nundan balık avlar gibi oltayla laf 
yakalame.k icap eder .. 

Bu böyle olduktan sonra, tahrir 
müdürünün .. 

- Tam ze.manıdır, ipek hakkın
Cla bir mül5.lmt yapacaksınız. .. 

Diye talimat verdiği vakit uğra
dığım hali bir kere göz önüne geti· 
nn .. 

- lpel:iş müdürü ile mi? .. 

- Hayır, bir İpek böceğile .. 
- Anlamadım ne dediniz? .• 1 · 

İpek böceği bu sözüme çok kız -
dı, o kadar çok kızdı ki birdenbire 
yüzüme atlıyacak beni sinirlendi -
recek diye korktum. 

- Yok yani .. Balolar biraz tu • 
haftır .. Daima alışık olmıyanlar, 
caz gürültüsünden, uykusuzluk • 
tan ... 

Birdenbire sözümü kesti .. 
- Hayır, hayır siz de onlar gi

bisiniz ... Siz de b!r nankörsünüz .. 
Benim yaptığım büyüklüğü bilmi -
yorda, nankörlük ediyorsunuz. 

- Affedin pek anlıyannyorum. 
Biraz daha açık .. 

-Pek ala daha açık anlatayım .. 
Sa!oya gitmiştim. Bir yanda caz, 
caz caz çalıyor. Çiftler dansediyor 
]a ... dı. Sandalyelerin Üzerleri benim 
için tehlikeli idi. Üzerime oturur 
ezerlerdi. Kendime emin bir yer, 
sarı saçlı, biraz şişmanca bir genç 
kadının beyaz ensesini buldum. Ve 
oraya çıktıın. Kendi eserimi zevk· 
le seyrediyordum .. 

- Eseriniz mi?.. . 
- Evet, balonun mucidi ben de· 

ğil miyim ... 
- Balonun mucidi mi? ... 
-Tabii .. 
- Yok, yani pek tabii olamaz, 

hatta hiç tabii değil, balo medeni
yet, zarafet, moda içtimai hayatta 
kadın ve erkek birliğinin icabı bir 
§eydir .• 

- Bu saydığınız zarafet, mede -
niyet moda, içtimai birlik benim ıa 
yemde değil midir?. 

Daha fazla itiraz etsem ihtimal 
ipek böceği susacak. Ve mülakat 
yarıda kalacaktı, devam etsin diye 
bekledi.m. 

pek böceğile mi? •• 
- Anla§ılmıyacak bir şey 

ipek böceğile. 

- Evet, zarafet, medeniyet, mo 
Y.Ok da •. Bunlarda kadının dahli yok 

mu? .. 
~ "' . -Var •.• 

Seyrisefain Mısır postalar1 ......................................................... 
Seferlerin devamı 

\ 

hesap ve bütçe 
meselesidir 

Başmakaleden Devam 

sır postası için yaptığı masraf tah· 
mini bir hesapla ( 400.000) lira ka 
dardır. Bunun (175.000) liraaı İz
mir postası için ayrılına (225.000) 
lirası Mısır için sarfedilmiş de -
mektir. Bu (225.000) lira içinde 
hem yolculardan alınan para, hem 
de eşya nakliye ücreti dahildir . 
Bu miktara idarenin geçen seneki 
açığını tetkil eden ( 400.000) lira 
ilave ediline Mısır postası için ya· 
pılan masrafın da (625.000) lira 
kadar bir yekun tuttuğu anlaşılır. 

Filhakika yapılan masraf alman 
hasılattan nisbet kabul etmiyecek 
kadar azdır. Adeta üçte bir dere
cesinde bir şeydir. Bu rakamların 
yanyana getirilmesi idarenin zara
rındaki ehemmiyeti gösterir. 

Fakat Seyrisefain idareıinin yap 
tığı (400.000) lira zarara karşı 
memleket hesabına kaydedilecek 
iktıaadi menfaatlere gelince, on -
ları ıu suretle tesbit edebiliriz : 

Seyrisefain idaresi Mıarr seferi
ni yapmak için senede İzmir hariç 
olduğu halde (20.000) ton kadar 
kömür sarfediyor. Eğer Mıaır pos· 
tası işlemiyecek olursa bu kömür· 
leri ecnebi gemileri · alamıyacağı 
için Mısır seferleri yüzünden mem 
lektten °(200.000} liralık kömür 
ihraç edilmiş oluyor. 

Bundan başka Mıaır postasına 

işliyen gemiler için senede (800. 
000) lira kadar bir ma&J veriliyor. 
Bu paraları Cla gene Türk vatan -
datları alıyor. Sonra Mısıra Sey -

risefain idaresinin P-O&ta iıletmiş 
oLmaaından dolayı şüphesiz Türk 
tüccarları en aşağı vasati (o/o 50} 
derecesinde ucuz nakliyat yaptırı· 

yor. 
Mısır postalarından bir yıl • 

da alınan hasılat (225.000) 

lt iıtir. Verilen işi yapmak işçi • 
ye vazife olur.. Ben de kalktım. 

Şuradan 'buradan küçük bir tahki -
kat yaptım. Göztepede Tepegöz so 
kağında bir evde ipek böceği yetiş 
tiriliyormuş. Kalktım gittim. Bö -
cekciye meramımı anlattım .. 

- Öyleyse iyi dinleyin. Kadın lira kadar bira yekun tuttu -

- Şimdi, olamaz, dedi, böcek -
ler uykuda: 

Kolay kolay atlatılmaz. Muha -
birde meslek aşkı vardır.. Vazife 
görülecek: 

- 'Oturur uyanmcıya kadar bek 
lerim, dedim. 
Meğer böcekler insan gibi beş 

on saat değil en aşağı üç gün beş 
gün bir hafta uyurlarmış .• Uyanm
cıya kadar bekledim. Uyandılar .. 
Ve bir böcekle mülakatımı yap -
tım .. O, dut yaprağının üzerinde 
bir küçük hanım gibi kırıla kırıta 
dolaşırken neler söylediyse hepsi -
ni aynen naklediyorum: 

- Dunyada ilk defo bir gazete· 
ci ile konuşuyornm .. Cr-4 iyi oldu, 
söyliyeceğim şeyler vardı. 

Dut yaprağının üstünde duru
şunda, nişanlısı tarafından bırakıl· 
~I§ ~bir gen~ kızı!l l,iizünlü hali gi· 
bı hır şey seziliyordu .. 

- Yorgun musunuz?. 

- Evet geçende bir baloya git -
miştim de! .. 

Bunu çok tuhaf buldum .. Bir i -
pek böceği baloya gitsin .•. 

- le n eğlenceler de insanı 
)"'9 .. 

- Ben eğlenmedim. Bilakis çok 
canım sıkıldı. 

. - Tabii alışıklık olmazsa.,. 

nedir? .. 
Kadın, İpek ıapkaaı, ipek tuva -

leti, ipek çorabı, ipek papucu ile 
modayı, zarafeti temsil eder .. 
Baloya kadın tuvaletle gider, tu • 
valet giyilmese balo olur mu? .• Ba 
lonun zevki kalır mı?. Baloya gi • 
derken bir kadın tuvalet giymezse, 
kutpu şimalide çıplak gezmek ka· 
bilinden budala bir manasızlık yap 
mıı olmaz mı?. 

- Hakkınız var! .• 
-Tabii hakkım var, giyilen tu· 

valetin ipeğini ben veriyorum. Ve 
bu sayede kadınlar giyiniyor, balo 
yapılabiliyor. 

- Şimdi anladım .. 
- Geç, ama, eğer o gece bana 

hakaret eden kadın da anlayabil
seydi. 

- Nasıl hakaret? ... 
- Hani ensesinde oturduğumu 

söylemiştim. Bir ara biraz yerimi 
değiştireyim, dedim. Bir çığlık kop 
tu: 

- Aman ensemde bir şey var?. 
Beni yakaladılar .• Ve bir tufeyli 

imişim gibi kenara attılar .. Hatta: 
- Öldürün .. 

ğuna göre ihracat tüccar -
ları hesabına bundan yapılan is
tifadeyi de (80.000) lira tahmine
debiliriz. Şimdi bunları toplıya -
hm Yekun: (360.000) lira eder. 

Fakat ıunu nazarı dikkate al· 
mak lazımdır ki bu paranın hepsi 
memleket hesabına elde edilmiş 
)lir demek değildir. Çünkü posta
lar vesilesiye sarfedien kömürün 
bir maliyet fiatı vardır. 

Kar olan kısım ancak bu ma -
liyet fiatından sonra geriye kalan· 
dan ibarettir. Aksi takdirde ma • 
denlerimizden çıkarılan kömürleri 
denize dökmek ve bunun bedelini 
hükumetten almakla milli iktısa -
diyata himıet edildiğini iddia et • 
mek olur. 

Verilen maaşlar ile ücretlerde 
tenzilat dolayısile tüccarın istifa -
desi meselesinde de buna benzer 
bazı mülahazalar serdolunabilir. 
Bizce mühim olan cihet bunlardan 
ziyade Mısır postalarının ihraca -
trmızı artırmak noktasından yap -
tığı istifadenin derecesini tayin et· 
mektir. 

Mısıra olan ihracatımız son 
Diyenler bile oldu, fakat bunla- senelerde (3) (4) ·ı l' d 
h

. b' . I , mı yon ıra an 
rın ıç ırıne üzülmedim. Asıl ca - ı'barett' Acab S · f · ·d ı. a eyrııe aın ı are -
nnm sıkan kadının ötekine berı'kı" -
ne gidip te: 

- Acaba kirletti mi?. Beyaz i
pek çabul: lekelenir de. 

Diye yakasını göstremesiydi. Dü 
siinmüvordu ki o beyaz ipeği bem 
beyaz ben yapıyorum. 

• • • 
Böce'kci içeri girdi: 
- Artık yeter, dedi, böceği ar -

11t1ttmmmıummtt1ımııııu11nt11m11ııım111mmıu11nn1tıun11nmuı111nınm11mmı11111nıa 

kadaşlarının yanına götüreceğim. 

Malum ya askıya çıkmak zaman -
!arıdır. 

Dut yaprağını avucuna aldı. Bö
cek götürülürken yüzüme bakıyor
du: 

- Gördün mü; gene size, nan -
körlere hizmet edeceğim .. 

Demek ister gibiydi~ 

Halkevinin tarihi eserlerı 
tetkik gezintisi 

Muallim ve talebe olarak 100 kişili~ 
bir kafile dün Ayasofya camiinde 

Dlhı kafile Ayaaofya camii 8nftnde 

Halkevi deraaneler ve kuralar vermi,, on bet buçuğa doğru 1 
şubesi tarafından lstanbulun tari - kiıiye baliğ olan kafile Halke'1İ 
hi eserlerini ve abidelerini tetkik den ayrılmıştır. llk olarak AY' 
etmek üzere bir gezinti tertip edil- sofya camiine gidilmit ve c 
mittir. lstanbul içindeki bu gezin· hakkında i~ahat verilerek her 
tiye iştirak etmek isti yen taşra mu- rafı gezilmiştir. Buradan ıo 
allimleri, askeri lise talebeleri ve Sultanahmet camii ile meydand 
diğer bazı kimseler dün ıaat on ki dikili tatları, Y erebatan •e 
be§te Halkevi salonunda toplan - Binbirdirek sarnıçları ve k .~ 
mışlardır. dördüncü ilk mektep gezilmitl~ l'a 

Maarif müfettişlerinden Rauf Gelecek hafta perşembe günü 
Bey gezinti hakkında bazı izahat müzeler gezilecektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
si Mısıra poıta işletmeden evvel / ferler olduğu gibi devam ede 
bu memlekete ne kadar ihracatı· hiç bir zarar olmaz, diyor. 
mız vardı? Şimdi ne kadar ihra - Bu iddianın dün yanlış olduğ11 u 
c~tımız vardır? Aradaki fark ne- nu söylemiştik. Dün bu husu•~·~ 
dır? BUlldaı:ı~~ bı.ı ae{Ad~.ı:in yaptıiımız tahkikat gene bi:ıİI. ·. 
devamında ~hra~atı.!-rttır!Pa~ nok- . neşriyatımız al<i isaöe i te ~ 
tasından ne gibi faydası olacaktır? miştir . ~ )~ 
B 'h ti . b" 'h . h . . ıth u cı e erı ır ı tısas eyetı tara· M t l d A"' t 11tı 1' ısır pos a arın a gustoı ,,. 
fından yapılacak tetkikat gösterir "l" · d' t l _ıh.. .• sonra o u mevsım ır. ş er ancl'1"Qllt 
ve ~ncak bu tetkikatın neticesin- Eylul nihayetlerinde başlar. İki ı' > 
dedır ki hükumet Seyrisefain pos· kadar devam eder. Demek ki öl1 l)il' 
talarınm işlemesine ve yahut tati- ·· d k" .. · · d M ... ._!' . • . . muz e ı uç ay ıçın e ıaır poıv ._. 
ime karar ~ereoılır · . . . . larında i§ yoktur. (Cumhuriyet ar 

(Cumhurıyet) gazetesı hızım ı· arkadaşımız gene salahiyettar tJJ' Ş 
fademizi değiştirmiştir : Guya kamlardan tahkikat yaparsa bd "ll 
(Yakıt) lskenderiye postalarını b .. ı h k'k ld ... o" l)İ) 
h 

. nun oy ece a ı at o ugunu 
emen tatıl etmeli diyormuş! Hal· k · B' ~ 

b k
. (V k ) . . . renece tır. ınaenaleyh yaz ve . 

u ı a ıt ı takıp eden karılerı· b h · . 
· k · · b·1· 1 k" b" b" 1 b" a a mevıımınde Mısır postal 

mız pe ıyı ı ır er ı ız oy e ır 

şey yazmadık. Yalnız Mısır sefer
lerinin devam edip etmemeıi bir 
hesap ve bir bütçe meselesi oldu -
ğunu söyledik. Hükumet tetkikat 
yapmadrkça, Mısır postalarının 
zararı ile milli iktıaadiyata hizmeti 
ince ince hesap edilerek göıte • 
rilmedikçe bu hususta kat'i bir 
karar verilemiyeceğini, bunun da 
nihayet Büyük Millet Meclisine ait 
bir hak ve salahiyet teşkil ettiğini 
yazdık. Hatta hükumet mes'uliye· 
ti deruhte ederse meclis toplanın • 
cıya kadar seferlerin devam ede -
bileceğini ili.ve ettik. 

Bir de (Cumhuriyet) ne§riyatın
da yaz ve sonbahar lskenderiye 
postaları için zarar değil, kar geti
ren bir mevsimdir, onun için Mil· 
let Meclisi toplanıncıya kadar se· 

nın zarar etmediğini iddia etıll 
hakikatin hilafına gitmektir . 

Bununla beraber evvelce de 
dığımız gibi Mısır postalarının 
vamı meselesi bir hükUnıet nıe \ 
lesidir. Hükumetin siyaseti nıet' 
lesidir. Hükumet bu iti iltizaJll' 
der ve her sene bütçeden üç ~, \t 
dört yüz bin lira tazminat vertJJ1 ~· 
ği kabul ederse seferler devaJll / it~ 
decektir. ( 

Y almz bu seneler bütçe rtJU" )~t' 
zenesi meselesinin fevkalade~ ~İt~ 
hemmiyeti olduğuna ve timdi , ~ 

kumetten istenilen bu fazla fecllJ 
karlık bütçe müvazenesini as f'. 
sarsacak bir masraf teıkil etti~ 
göre bu husta hükumetin gözii l'~ 
palı bir karar vermesi tabii be1'1 

nemez. 

Gümüşhane 
vili yetinden : 

Bayburtta 33651 lira bedeli keşifli bir ilk mektep y.1pıfaca1"" 
tır. Ancak 33 biitçesinde 20 bin lira tahsisatı olduğuPd•' 
bermucibi keşif 21652 liralık birinci kısım iti 1-7-933 taribi"' 
den itibaren 20 gün .müdd.etle ve kapalı zarf uıuliyle müP•lı'6 
saya vazolunmuştur. ıbalesı 20-7-33 perş;mbe günü saat l 
da daimi encümence icra' kılınacağından taliplerin kanunun t~ 
rifi dairesinde zarflarını ihale &Ratinden evvel encümen riyaıeti' 
ne vermelerinin ve daha fazla malumat almak istiyenlerin eaıc3' 
men Kalemine müracaatları.. (3068) 
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ili~ Göçebeler arasında 1 ~? ~~n~ 
Kavgası 

Muharriri: Ömer Rıza 

- Yazarız efendim .. Sizin yeri- - Neden?. ~ 
nize ben yazarım .. Şayet bu adam - Markus, yahudiler tarafın. 

e Geceleyin kadın yüzünden bir nıçın oldu? 
- 41 

cinayet işlenildi 
ı~. 
~ ır vilayetinde Balçu -
ltındaki dağlarda yaııyan 
~ &§ireti halkından Cemal 

du İsminde genç bir kadı -
. 'di, dere içinde bulunmuı-

~İI · .. . "ki d Al. ~1 • yoru er en ı og u 

mı§, Ömerle birlikte Dudunun bu
lunduğu Cennet kadının çadırına 
gitmitlerdir. 

Orada Mahmut: 
- Kız Dudu! Sen bir şeyler 

söylemişsin. Böyle yalan söyle
mek, müzevirlik etmek ayıp gü -
nah değil mi?. 

yazıyı meydana çıkaracak olursa dan esir edildiği halde Titusun 
İzmirde Seydiköyde bir genç ı 

yazı sizin o~nıadığı için siz onu in· emri hilafına hayatına nihayet ver 
menenjit hastalığından ölmütlür. 

kar edersiniz. Yalnız ıu Kalip na- memiştir. T itus Metler ve Acemler 
Bu ölümün başka bir sebepten 

mındaki adamın affi lazım. Çün· gibi bu şekilde hareket edenleri 
doğduğu da iddia edilmektedir. 

kü Kalip, tacir Demetriusun ta ken ölüme mahkum etmektedir. 
Bu hadiıeye dair malumat fU sa-

disidir. Sizin bu afnameyi Titusa - Fakat bunları kim isbat ede-
tırlarda toplanmıttır: 

imzalatmanız itten bile değildir.. bilir?. 
Kavalah yirmi altı yaşlarında 

Bir yahudiyi affetmekten ne çı - - Kalip.. Çünkü onu esir eden 
Halil oğlu Ali namında bir genç 

·· h l k 1 kar.. o idi .. menenjit asta ığına ya a anıyor 
- Saturius, sen o kadar aptal - Fakat bu hmzir Kalip ne • ve lzmire getirilerek tedavi altına 

alınıyor. fakat doktorlar tam teş- değilmişsin; otur, benim namıma rede?. 
his koyamıyorlar, hasta bir kaç bir mektup yaz ve esirenin Dem it- - Burada, karşınızda!. 

~ İsminde biridir ve suçu· 
etmiştir. Cinayet göçebe Deyince iriyarı bir yörük kızı 

Li Cennet Hanım isminde ih olan Dudu; Mahmudun üstüne hü
Ci t kadının evinde iılenmiı- cum etmit: 
~Yetin ıebebi, kadın mese - - Ben doğruyu söyledim. Ya-

~ün sonra ölüyor. riusa teslim olunacağını taahhüt - O halde iş kolaylaştı. Şim· 
Al. et. Sonra kardeı:im Titusa git, di ne yapalım?. 

'· · lamın yok. '\le• 
V-ı·' fu suretle olmuıtur: Cevabını vermit ve Mahmudu 

1 oğlu Ömer isminde bir dövmeğe başlamıttır • 
~ l'ırazlıdaki çadırında genç Biraz sonra ömer de kavgaya 
. bırakarak askere gitmişti. karışmış ve Mahmudu dövmeğe 
~etle evine gelince, Dudu, bqlamııtır. Hatta elindeki silahla 

e bazı sözler söylemi! ka- vUrnıak için nitan almııtır. Fakat 
.. Ali oğlu Mahmutla görü§· Mahmut daha evvel davranmıı: 

Öı.ı 'nlatmııtır. Bu haberi du- _Al öyleyse .• 
h· er, bir çılgına dönmüı ve Diyerek silahını Duduya bo -

iç uyuyamamıı, evinde ka· ıaltmııtır. Dudu, göğıünden aldığı 
• :ınütemadiyen isticvap etmif, yaranın tesiriyle derhal düşüp öl
tıne giren kıskançlık kurdu • müıtür. Dudu ölünce Ömer de 
'e"kile gra tüf eğ ini kaparak Mahmudu öldürmekten vazgeçmiş 

· ~ ' 0kerken Mahmudun çadırı· ve silahını indirerek oradan uzak· 
mıf 'l'ın h' b' h l§hr. Mahmut, ıç ır ~ey- Iaımıttır. 

~beri olmadığından uykuda Cinayet olduktan sonra Mah • 
. er hiddetli adımlarla iler - mut kaçmııtır. 

\'e çadıra girerek Mahmudu Katil isticvabında: 
Gı, elindeki gra tüfeğini - Duduyu ben vurdum. 

d ğ1J Udun göbeği üıtüne daya • 
u .-kt bir tekme vurarak: 

ubs~iıı..\ Kalk ulan! Seninle hesap 
ız . ,, ld' ı - ge ım •. 

~ )t bağırmıştır. 
~ııth'-ıut, ıaıkın bir halde göz -

tos Jh. . .. e.çınca tehlikeli vaziyeti 
anCl'T~u,: 

iki t f)· >le o?. 
i öıı •}'e 

aa lı- sormuştur. Ömer; karısı 
poıı.r 'aınd k" .. b h • 1 , a ı munase etten a • 
rıye r o(d ~ .. 

1
. _,_ 

. ugunu soy ıyereK: 
ar l'ta Şıtrıdi itini bitireceğim. 
a btJ b· &öyle. 

nu ô ~e bağırmıştır. Mahmut, hiç 
ve · ~en haberi olmadığını söy-
tal ' l U Yalanın kim tarafından 

()ltl duğunu sormuştur. O va -
~t, kendisine bunu Dudu -

de er verdiğini anlatmıştır. 
ın Ut bunu duyunca Dudu ile 

111e \ ek istemi' ve derhal du -
rııeıl ~duran mavzerini al -

' 't· ~ ltede bir genç 
erdi' h-..kadaşını öldürdü 
_, it~ 

e Yarım saat mesafede bu-

··ıtl )..._(liacı köy mezarlığı) deni-
aıu ~r~e b. 

... de ı l· ır cinayet olmuftur. 
a .._f 'il 
di iP' >.ı ilin ipekçiler mahallesin -

f•o;ı ~hbıet oğlu lımail ve htik

aZ ';i tf •Ueainden Sarı oğlu Hüıe
tt.~IJıl' ~ildiler arasında ötedenberi 
Zll ~h ( 
beııtl '~lı ep erden dolayı anlaıa· 

~ le "armıf. 
\tla. 
dit\· 1rıa gitmekte olan lımail 

• 1ıı ı_ 
. a.rKasından takip eden 

Demit ve aıağıdaki izahatı ver
mittir: 

- Dudu kabahatlidir. Bize 
düpnanhk etti. Ömerin kansının 
benimle dütiiP kalktığını söyle -
miı. Sabahleyin Ömer mavzerle 
evime geldi, uykudaydım. Gra tü
feğini göbeğime dayadı. 

- Kalk, Dudunun evine gide
lim yüzleıelim. 

Dedi. Gittik, Dudu, benimle 
kavga etti, korktum. Ömer de be
ni vuracaktı. Ben de elimdeki mav 

1 

zeri Ömere çevirdim, atacaktım, 
fakat Duduya alet ettim, onu vur
dum. Vak'a Cennet kadının evin -
de oldu. Ölen Dudunun cesedini 
dereye atıverdik. Altı adımdan a
teı ettim. Müzevirlik etmiş. Ölüm 
onun hakkıdır. Bu mavzeri Yunan 
lılar lzmirden kaçarken, tepede 
bir Yunanlıdan almııtım. 

Sökede iğrenç bir tecavüz 
Söke ( Husuıt) - Sökenin Bu

run köy 'kariyesinden Şuayip kızı 

Şehnaz hanım çirkin bir tecavüze 
maruz kalmıştır. 

Zavallı genç kız evde yalnız bu
lunduğu bir sırada, ikiz Hasan 

oğlu Mehmedin tecavüzüne uğra
mııtır. Bu §8.hıa genç kız üzerine 
tabanca ile yürümüt ve cebren 

kendi evine sürükliyerek kirlet -
mittir. 

Genç kızın babası Şuayip ağa 
adliyeye müracaatla hadiseyi ha -
her vermiıtir. 

~İi: efendi Hacıköy mezarlığ( Kamyon deveciyi yaraladı 
• dj)~ ~e köy yolunda İsmail e • 

• "t, b')etitip kavgaya başlamıf. 
Tire (Hususi) - Şehir civarın

daki Maltepe yanında bir kamyon 
bir deveciyi yaralamııtır. 

ınin ölümünden evel yapılan :r 
hürmetlerimi arzet ve Kalipin af- - Efendiniz Markusun tevkifi-muayenede Nühayi şevkisinden a-

l h namesl.nı' al gel. ı .. 1• b'ıtir '·- ni emretsin. Onu muhakeme et -ınan su, astalığın ayni sari me- :r ·-
tirsin ve Meryemi tutarak bana 

nenjit olduğunu göstermiştir. Üç saat sonra Saturius Kalipin 
· V k versın. 

a a buraya kadar tabii görül- odasına girdi ve •öze baı:ladı: 
.. :r - Peki!. Titus hareket ettiği i-

müştür. - Pek a"ı'I demı'trius ! Sizı· tebrik 
F k ı:t ç.in askeri işleri braderi Domiıye· 

a at, Alinin ölümünün ertesi eder:...... Her ıı.ey dı'ledı'gwı'nı'z gı·b·ı .. ,.. ~ ne devretti. Artık allaha ısmarla· 
gün müddeiumumiliğe yapılan bir oldu. f ı:te sı'ze, yanı· arkadaı:ınız 
'hb k :r :r dık. Senin şahadetine müracaat 1 

ar, va ayı tabiilikten çıkarı- kalibe ait ve Titus tarafından im· edilecektir. 
yor. Çünkü ihbarda; Alinin has- . . 
talanmadan evel ik' k' · f zalanan afname. Artık Kalıp dı· - O halde esire de bana teı -

1 ıtı tara ın - . w. 
dan döğüldüğü ve ertesi günü has- . ledıgı kadar serbest yatasın. Bu-
talandığı bildirilmektedir. nu elde etmek için bir hayli müş 

Merkez Askeri hastanesinde külita uğradık. Çünkü Titus bu· 

h . gün deniz sahT d k' k'' k "' h cesede otopsi yapılmış, vücutta ıç . 1 ın e ı oş une a 
. . reket edıyor. Tabi ı ·· 

bir darp asarı görülmemıştır. . . . ~er ?nun uç 
Y 1 Al

. . b . k ay ıstırahat etmesını lavsıye etti-
a nız, ının eynıne yumru • l B 'k · 

1 ld w h .. d .. .... 1 er. u vesı a senı hotnut ediyor 
a vuru ugu ta mını e yurutu • 

mektedir. 
Müddeiumumilik, teşhis rapo

runa göre, hareket edecektir. 

iki defa evlenmek 
isti yen 

Evli olduğu halde bir kızla ev
lenmek için müracaat eden Salih 
Efendi isminde birisi bu suçundan 

lzmir asliye ceza mahkemesine ve
rilmif, mahkemece üç gün hapse 

ve yüz lira tazminata mahkum e
dilmiştir. 

Bursada dilencilik 
kalkıyormuş ! 

Bursada çıkan (Gaziyolu) ar· 
kadaşımız yazıyor: 

Halkevimizin devamlı savaş -
)arından birisi; memleketimizde 
hazin bir hal alan dilenciliği orta· 
dan kaldırmaktır. Bu hayırlı ga· 
yeye varmak için Halkevi teşkilatı 

vasıtasiyle dilenciler derecelerine 
göre tesbit olunacaktır. Fakirlere 
ve kimsesizlere yardım için H. F. 

himayesinde bir cemiyet teşekkül 
etmek üzeredir. Bu cemiyete aza 

olabilmek için haftada en az kırk 
para vermek şarttır. Bu yardım -

larla en az zaman içinde Bursada 
dilenen bir kimseye tesadüf edil ·· 
miyecektir. 

Muhafızgücü 

Nazilli, 5 (A.A.) - Sabahleyin 
Aydından çıkan Muhaf ızgücü bi
sikletçileri yakıcı güneş ve kumla 
mücadele ederek Nazilliye halkın 

çoşkun te:zahüratiyle girdiler. 
Kaymakam bey ve bütün memur -
lar sporcuları uzaklardan karşıla

mışlardır. Bisikletçiler Nazilliden 
çok memnun ve mütehassis kal -
mıılardır. 

mu? .. 
Kalip vesikayı okuduktan ve 

mühür ile imzaları tetkik ettikten 
sonra: 

- Mükemmel!. Demek artık 

Kalip meydana çıkarak istediğini 
yapabilir. Dilerse Forumda Ku
düsün sukutuna dair konferanslar 
verir. 

- Öteki taahhütname de işte! 
Bunu bizzat Prens Domisyen im
zaladı. Bu teahhütle yahudi esi
resi sana intikal ediyor. Mem -
nun musun?. 

Kalip taahütnameyi tetkik et

ti: 
- Senin imzan ile Prensin im

zası birbirine çok benziyor. 
Çünkü Saturius şahit sıfatiyle 

taahhütnameyi imzalamı§tı. 
- Evet, imzalarımız birbirine 

benzer.. Bizim yazımızı, damga
larımızı efendilerimizin yazısına, 
damgasına benzetmemiz adettir. 

- Pek ala, bunları kabul edi
yorum .. 

- O halde hasmına adını söyle. 
Kalip, miaafirine yaklath ve 

anlattı: 

- Hasmın adı Markustur. Ken
disi Titusun kumandası altında 
Kudüse karşı harbediyordu. Mer
yemi satın alan- odur. Meryem 
onun Agrippa caddesindeki evin
dedir. Bu ev, Bahtiyarın evi di
ye meşhurdur. 

- Markus mu?!.. Bu adamın 
ölüm haberi geldi.. Onun için 
malının kime intikal edeceği ko
nuşuluyor... Markus, İmparator 
Neronun gözdesi idi. Kendisi 
büyük bir adamdır. Yaşıyorsa 
Domisyenin hile ona diş geçirme
si müşküldür. Bu adamın hayatta 
olduğunu nereden öğrendin?. 

lim olunacak mı? . 
- Ona şüphe etmiyorum. Fa

kat belki de onu tekrar satılığa 
çıkarırlar. Sen de müzayedeye iş· 
tirak ederek alırsın. Sana her 
hizmeti ifa edeceğime emin ol. 

- Sen bana bu iyiliği yapar· 
san ben de sana elli sisterina he • 
diye ederim. 

- Tefekkür ederim. Hediye -
ler dostlukları larsin eder. 

Vekilharç Kalibi bırakarak git· 
ti.. Ertesi sabah Kalip yazıhane
sine geldiği zaman Prens Domis· 
yenin maiyetinden iki adamın 

kendisini beklediğini gördü. Bun 
lar Kalibin derhal kendilerine re
fakat etmesini istediler.. Kalip 
sordu: 

- Nereye?. 
- Şahadet ifası için saraya!. 
Kalip rakibinin yakalandığını 

anladı ve içi sevinçle doİdu. Mu
hafızlarla birlikte yürüyen Kal ip 
yolda düşündü. Kendisi cesaur 
bir adama karşı şahitlik ediyor ve 
yalan söyliyordu. Fakat Kalibin 
içi, zaferin neşesiyle o kadar kör
leşmişti ki, yaptığı cebinane iha
neti hoş gördü. Çünkü Merye -
min artık kollarına düıeceğine 

hükmetmişti... Namus ba:hasına 
hırs teskin edilir miydi?. Kalip 
buna müsbet cevap veriyor ve 
Markusun ölümünden sonra Mer
yemin onu affedeceğini sanıyor -
du .. 

Sarayın kapısına varmışlardı .. 
Saturius, onu dış kapıda kartıla • 
dı ve Kalip sevinçle sordu: 

- Y akaladmız mı?. 
- Yakaladık. 

- Hepsini mi?. 
- Kadın ortada yoktu .. 
- Nasıl yok, nereye gidebilir? 
- Bilemedik. Sen biliyor mu· 

sun?. 
- Bilmiyorum.. Onu bulama -

dıktan sonra beni ne diye çağır • 
dınız?. 

- Şahitlik edeceksin .. 

c•~ ·~~talık alevlenmit; Hü~ 
od•11 

t '- la tnuhtelif yerlerinden 
Şoför Ömer efendi idareıinde 

bulunan Tireye ait kamyon, Tire
den lzmire giderken önüne bir de
ve katarı çıkmııtır. Develer oto -
mobilin komasından ve gürültü -
ıünden ürkerek koımağa baıla .. 
mışlardır. 

n111ınmmnttr11mı1111ımııımnıttmımttut1111ntıınnmmnımmnamımn...-..... 11tıt11 

- Dostum Kalipten !.. Kalip 
Meryemi aatın alan karıyı takip 
etmiş, onların Markusun evine 
girdiklerini görmüştür... Markus 
bu kızı Essenlerin köyünde sev -
mitti. 

Kalip ilerledi ve iç odaya gir
di.. Ortada erguvani elbiseler i -
çinde Prens Domisiyen görünüyor
du. Onun sağında ve solunda kü
çük masalar vardı. Bunların ö
nünde Domisyenin zabitleri our -
makta idiler.. Bir yanda iki ki.
tip bulunmakta idi. Sonra Domi
syenin ;'>nünde müddei duruyor .. 
du .• 

J• bifl' \. 'tt • f,.._
1 

e Yaralanmıştır. 
Jı•' .. , 

: J6 ,L·~~hiye otomobiliyle Jz .. 
ti' ~~~ılnıit, fakat yaralı yol· 
~~ ... ,eti' "\tll 

r 
11
,0' ~ ... __ _ 

~S} -~ aranılmaktadl1'. Devenin sahibi Beyoba köyün -

den İsmail, develeri yoldan çıkar
mak için arkasını otomobilin gel
diği cihete vererek elleriyle deve -
leri idare etmeğe çalıımıı, fakat 
kamyon serbest bulduğu yolun ke
narından geçmekte iken deveci 
yaralanmı§tır. 

- Hikayenin gerisine haçet 
kalmadı. Anladım. Fakat Markus 
müzayedeye girmiş ve kızı almış· 
tır. Ona ne yapabiliriz?. 

- Markus canidir. (Devamı var) 
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Kazan ova diriliyor 

Pariste yeni bir film 
V AKIT namına 

stüdyosunda 
ziyaret 

PARIS, Haziran - "VAKT,, 
okuyucuları namına "Gomon 
Frwo filra Ober,, in (La Vilet -
te,, deki stüdyolarını gezdim. 

• 
K:.ımpnya müdürü Mösyö "Jan 
Ko::.n,, in se.yesinde bu ziyaretim 
gayet };olay ve ayni zamanda a -
13.ka verki oldu. 

zırlıyor ve sahneye koyuyordum . 
Yakında "Kazanova,, biter bitmez 
"Karnaval çocuğu,, nu sesli ve söz· 
lü Fransızca çevireceğim .. 

- Şimdiki sahne koyucunuzdan 
memnun musunuz 4! • 

- Çok! "Barberis,, metotla ça
htan sessiz bir adam. Zannediyo • 
nımki film iyi bir şey olacak .. Ben 

Stüdyonun A - B - C - D -
E _ lF _ h:ırflerini taııyan altı den başka filmde Jan Buatel, Han. 

a f·ım ,_ t l · _..ı ri Lavern, Saturnen Fabi, Oleo, 
yrı ı. çeKIDe a e yesı varaır. 
B 1 ··k "1..... tr ve Kolet Darföy oynıyor. Eski film 
azı arının yu se.tt ıgı on me e- · 

yi bulan bu"., stüdyolar toptan 2000 deki (Rina dö Luquo) nun rolünü 

me~ l b" h · gal edı" şimdi Kolet Darföy yapıyor. Eğer ue .cara ır r.a ayı ış yor-
lar. İJte bu nltı stüdyonun beşi sabahleyin gelmiı olsaydınız çok 
~imdilik (Kazanova) run dekorla- gülecektiniz. Size anlatayım: 
rı ile örtülüdür. Kazanova Venedik valisinin 

Okuyucularımın hatırında oldu· karısını kendisine metres yapmış • 
ğu gibi (Kazanova) bundan beş tır. Herif meseleden haberdar ola-

rak karısını cürmü meşhut halinde 
ıena evvel sessiz olarak çevrilmit-
ti. EGki filmdeki rolünü, Kazano - yakalamak istiyor. Yakalanacağı

nı anlıyan Kazanova elbisesini ka· 
vayı gene Rus artisti lvan Mosj;. 
kin oynıyor. iki sahne arasında 
kentlisi ile uzun uzadıya konut -
tum. lvanMosjokin çok nazik bir 
adam. Elimi samimiyetle sıkarak 
nordu: 

- lstanbuldan mı geliyorsunuz? 
Dedi. Orası ne güzel memlekettir. 
Çok iyi tanırım. 1918 de kızıl ihti
lalden sonra kaçarken bir ay kadar 
lttanbulda kaldım. Gene eskisi gi

bi gü:ı:el mi? Boğazın üstünde kü
çüh: vapurlar gidip geliyor mu ? . 
Sevimli artistin bu seri suallerine 
cevap verdikten sonra dedim ki: 

- "Kazenova,, yı tekrar çevir -
diğinizden memnun musunuz?. 

- Evet! Maamafih son çevirdi
ğlnı "Bin ve iki gece,, den hiç te 
memnun değilim. Bana kalırsa bu 
tarzda eski zaman masallarını fil
me almak ve sesli olarak yirminci 
asır halkına göstermek yanlıttır. 
Zira halk timdiye kadar yüz kere 
gördüğü §eyi görmek için sinema • 
ya gitmiyor .. Yeni ve orijinal bir 
şey görmek için gidiyor. 

- Fransada ilk çevirdiğiniz 
,(Karnaval çocuğu) filmini hiç u -
nubnam ... Ya sonra "Miıel Stro • 
ıof,, "Aktör Kin,, .. 

- Biliyor mu-.unuz ki o zaman 
filmlerimin seiaaryosunu ben ha -

dmınkinle değiştiriyor. Vali ikisi -
ni merdiven ayağında yakalıyor .. 
Kadının yüzü maskelidir. Umdu
ğunuz gibi karısını (Kazanovayı) 

belinden yakalıyor. Başlıyor kıçına 
indinneğe .•. Bu sırada Kazanova 
pencereden dışarıya atlıyor ve ay
ni zamanda bn.ğrıyor: 

- Kazanova burada .. Artık he
rifin vaziyetini düşünün.. Filmde 
güzel kadınlar da eksik değil- Ev
vdce de söylediğim gibi halkın 
hoıuna gideceğini sanıyorum. 

Sevimli artiste rica ederek stüd
yonun müdürü ile beraber resimle
rini alıyorum .. Bana teşekkür edi • 
yor .• Fotoğrafın bir kopyasını gön
dermemei söylüyor. Tam bu sıra· 
da ıahne koyucu (Barberis) inse
si ititiliyor: 

- Mosjokin sırasında ..• 
Kazanova yaldızlı kılıcına da -

yanarak i!erliyor .. 

Bir kaç dakika sonra tekrar ya
nnnızda ... 

- Biliyor musunuz, ben hangi 
milletin tebaanındanrm?. Tahiti .. 
Amerikada iken zorladılar .. İlla ki 
bir mil!eiin tebaası olman lazrm 

diye ... Ben de Tahitiyi seçtim .. Si
ze söylemeği unuttum. Kazanova· 
da rolü ben oynıyorum amma, 
konu§masına başkası konuşuyor. 

BugUn Taksim Stadında 

Türk ve Bulgar 
zabitleri arasında 

at yarışları 
(Baş tarafı 1 inci Sayıfada) 
Müsabakaya iştirak . edecek 

Bulgar zabitleri şunlardır: 
Yüı.başı Semoff, mlilAzlm Mıırnofsky, mil· 

llz.lm J>ctroff, mül!zlm Kafcdjlcff, blnba:sı 

Djcharoff, mUUizJm ımntnlheff, yüzbuşı Bo -

ynjleff, 3iliba:Jı l...ekaeskl, ytlı.bqı Saroff, 

ylimaşı Dagnunadlye.ff. 

Bu zabitler içinde yüzbaşı Le -
kaeski bilhassa calibi dikkat ve 
beynelmilel tanınmış bir binicidir. 
Pariste ittirak ettiği bir müsabaka
da düterek fıtık olmasına rağmen 
hemen atına binerek yarışı itmam 
kahramanlığını göstermiştir. 

Yarışa iştirak edecek Türk za • 
bitleri ıunlardır: 

Yüz.başı Cc\'at, ı. et mUl!tlm C.cvat , 

2 el mlllA7.lm Sadettin, mWhlnı Saim, yUı. -

ba~ı \'cbbl, binbaşı Sami, ı ci müUb.lm Eyüp, 

yU:ı:b.-ı ı TC\'fik Beyler. 

Türk zabitleri arasında da Nis· 
te ve Sofyada beynelmilel müsa -
bakalarda muvaffakıyet kazanmış 
zabitlerimiz vardır. Kıymetli süva
rilerimize muvaffakıyetler temen
ni ediyoruz. 

• • • 
Dün Bulgar misafirlerimiz mü· 

zeleri gezmişler ve akşam §erefle
rine Küçük Çiftlik parkında bir 
gardenparti verilmiştir. 

Süvarilerimizin yaptıkları 
beynelmilel müsabakalar 

• 
eroın, çakmak taşı ... Morfin, ····-··· .. -·············· ..... ·····--············· .. ·· ................................. . 

1 Kız, 1 kadın, 1 erkek 
tevkif edildi! 

. · ·~~~~~-

Adliyedeki ihtisas mahkemesinde dün akşam g 
zamana kadar muhakeme görüldü 

Adliyedeki dokuzuncu ihtisası Hallaç Hüseyin ve Mehmet ı 
mahkemesinde, dün bazı kaçak - f endilerin işte alfıkaları göriiiııı 
çıhk davaları görülmüş, muhake - mi, bu ikisi beraet etmişlerdir· 
meler, akşam geç zamana kadnr Eroin ·• ·ıllanmak ve satuı~ 
sürmüştür. muhakeme edilen halatçı J(oÇ' 

Bu arada morfin, eroin, çakmak köfteci Osman, garson Ahoıe'1 
kaçakçılığı dnvaları vardır. Morfin Şerif, Ahme~ Ülvi Efenclilerill 
meselesinden mahkemeye gönde • Matmazel Frozanın muhakeııı~' 
rilen bir kızla eroin meselesinden ri, en t;onda başlamış, saat yir'JIS~ 
mahkemeye gönderilen bir kadın kadar devam etmi!, hepsi sorJ'" 
ve bir erkek tevkif edilmişlerdir. çekilmişlerdir. 

Morfin meselesinden mahkeme· Muhakeme şahitlerin çağrıt~• 
ye gönderilen Matmazel Viyolet • sı için başka güne bırakılmıtll'' 
tanın evinde araştırma yapılmış , 
on beş gram morfin bulunmuş . 
Ardaş Efendi isminde birisi de 

bu morfini sattığı iddiasiyle birlik 
te mahkemeye verilmişti. 

Matmazel, bu morfinin kendisi
ne ait bulunmadığını, oturduğu 
evde eskiden kalmış olduğunu söy 
Jemiş, Ardaş Efendi de (ben sat • 
madım) demittir • 

Mahkeme, matmazelin tevkifi
ne, diğerinin mevkuf olmıyarak 

muhakemesine ve şahitlerin çağ • 
rılmasına karar verimtiıtir. 

Eroin satmak ve kullanmaktan 
muhakeme edilen Muzaffer Ha -

Ağırcezada bir karar 

İstanbul ağır ceza muhakeıl 
si, polis Kemal Efendiyi t~ 
ettiği, dövdüğü ve vazifeden ~ 
ettiği iddiası ile epi müddettell~ 
ri muhakeme ettiği Faiz Ber 
muhakenıf'si:ıi bitirmiştir. 

Önce bir sene iki ay hapis 1'J
1 rarı verilmiş, fakat bazı cihetl.J 

cezayı azaltıcı sebep olarak r 
rülmüş, müddet iiç. ay on bet ~ 
ne indirilmiştir. Bu ceza da teU 
olunmuştur. 

Faik rtüzhet Beyin ~av-' 

Süvarilerimiz 931 Balkaniyatm- nrmla Osman Efendi, inkar etmiş
da ilk defa olarak Bulgarlarla ler, bunlar da şahitlerin ç.ağnlma· 
beynelmilel müsabakalarını yap - sına karar verilerek, tevkif edilmiş 

Bir müddet evvel, Akhisar ıı0 

teri Recep Beyin zevcesinirı 

isine ait icra müzekkeresir.f eııf 
etmediği kaydile, gayri mübad~ 
lcr kıymet takdiri komisyonu r" 
si Faik Nüzhet Bey aleyhinde, 
kibata başlanılmış, kendisi adli 
ye ça~ılarak !Orguy Çdsihıtl 

mışlar, 30 nisan 933te de Niste lerdir . 
yapılan beynelmilel müsabakalara Çakmak taşı kaçakçılığından 
girmitlerdi. 931 deki Balkan mü· muhakeme edilen Fındıklıda bak
sabakaları yalnız Türk - Bulgar kal. Ki.zını E.f.e.ndinin.1nuhakeme • 
zabitleri arasında manej - mani si, müdafaaya kalmıştı. Dün mü • 
ve arazi mukavemet hareketleri dafaa yapılmış, neticede Kazım E
olarak yapılmı§ ve memleketimizi fendi yedi ay hapse, 2975 kuruş 
yüzbaşı Vehbi, Avni, Cevat, bi • para cezasına mahkum olmuştur. 

Haber aldığımıza. göre, bu dş 
muhakemeye verilmi~tir. Yakıt' 
muhakeme yapılacaktır • 

rinci millirim Sa~hatti~ Ceva~ ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
mülazim Eyüp, Salih Cevat Bey- 36 zabit arasında finale kalmıya ı girmiş olan §U klüpler çarpıfa 
ler temsil etmişlerdi. Bu müsaba- muvaffak olarak hatıra kurdelası lardır: • 
kalarda arazi mukavemet koJUSİy- almış, ,, Belçika mükafatı,, koşu· Kadıköy Atlas spor - Sult-' 
le manili kısımlarında ferden en sunda Saim Bey üçüncü mükafatı ahmct Gençler yuvası. 
iyi dereceleri kazanmıı fakat ta - ve "prens Letisyo,, mükafatım ka- Fatih idman - Kuşdili Spot· 
kım hesabiyle hafif bir farkla kay- zanmıştı. Kıymetli süvarilerimiz Bu maçlardan birincisini G 
betmiştik. bu mühim beynelmilel müsabaka· tasaraydan Bürhan, lkincisi11İ 

Niı müsabakalarında ise birinci larda Portekizlilerden sonra ikinci Beşiktaştan izzet Beyler idare 
1 

müsabakalardan daha çok muvaf- vaziyette olarak en iyi dereceyi deceklerdir. Bu dört takııııd 
f akıyetli neticeler almıştık. Bu kazanmış oluyorlar ve ilk defa iş- Kadıköy Atlas Sporluların o~ 
müsabakalara ltalya, Fransa, Çe- tirak ettikleri Nis beynelmilel mü- larmı bugün ilk defa göreceği~ 
koslovakya, Belçika, ispanyanın sabalalarmdan memleketlerine için bunlar hakkında hiç bir~ 
da en sayılı süvarileri giriyor - büyük bir şeref ve zaferle dönü- söyliyemeyiz. Rakipleri olan t 
lardı. Burada mülizim Saim B. yorlardı. tanahmetliler ise çok çevik, ~ 
45 İn<:i dakikada teref direğine T } gan ve oldukça teknik oytı /l 
Türk bayrağını çektirecek kadar UfD UVa maç an turnuvanın kuvvetli takımıdır· l 
muvaffakıyetli bir koşu yaparak laslıların karşısında ne netice Jjt 

ispanya, lrlanda, Çekoslovakya, Çukurbostanda bugün caklarını bugün sahada göreedel' 
Fransa ve İtalyayı geride bırakmış Fatih idmanlılar ile Kuşdilli1 ~ 
ve Portekizlilerden aonra en iyi altı maç vardır gelince; bunlardan Kuşdili ilet!_, 
dereceyi almıştı. (Haber) gazetesinin açtığı tur- ri müttefiklerin bu sene en f" 

Bulgarlara karşı mukavemet nuva maçlarının bugün üçüncü çarp.an bir takımıdır. i~ 
koşularında birinci olan Cevat B. haftasıdır. Onun için bugün Ka- Fatihlileri ise gene bugüıı f 
de Nis manialı müsabakalarında ragümrük sahasında turnuvaya defa sahada göreceğiz. Val<1• J1 

Artist bu aralık yanımızdan ge • 
çen 15 inci asır kılığında giyin.miş, 
genç ve güzel bir kadını çağrıyor ~ 

- Kolet gelsene!. 

yor musunuz?. 
- Çok hoş, sahne koyucumuz 

bilgili bir ndam.. Fransada ilk 
sesli film (Duvardaki deliği) 

tık bakı§ta tanıdığım 
kadın bize yaklafıyor. 
cisi Fuat Bey!. 

bu güzel çeviren odur • 
Mosjokin Artistten imzalı fotoğraf mı isti-

- Kolet Darföy .•. Türk gazete -
cisi Fuat eBy!. 

- "Vakıt,, namıµa Türk seyir • 
cilerinin takdirlerini kabul ediniz 
matmazel.. "Dünyanın sonu,, nda· 
ki rolünüzü ne kadar muvaff akı -
yetli oynadığınızı hayranlarınız 
daha unutmadılar .• 

- Beni sevenlere benim de on· 
ları çok sevdiğimi yazınız.. llk de· 
fa bir Türk gazetecisi ile tanıştı • 
ğımdan dolayı memnumun .• 

- Kazanovadaki rolünüzü sevi· 

yorum. 

- isterim amma. Yanımda bir 
fotoğrafım yok .. Evime telefon e • 
din si~e hazırlıyayım . 

Konuşm<ımız uzıyor. Onun da 
fotoğr~fını alıyorum. Bu sırada es
ki zaman rahibi kılığında giyin· 
miş iki rahiple karşılaşıyorum. • 
Bunlar da kim?. Stüdyoya niçin 
girmişler .. Afaroz etmek için mi?. 
Ne gezer! Bunlar büyücülükle it· 
ham edilen Kazanovayı doğru yo
la geth·ccek az izlerdir. 

A. Fuat 

çen hafta Fatihliler ayni ışlı~f1' 
Karagümrüklülerin (B) takıtıl1; 
bir maç yayıp yenilmişlerdi, f~I, 
o maç hususi bir maç oldui" ~ 
fatihlilerin asıl kuvvet ve ınelt 
leri bugün belli olacaktır. 'JI 

Bize kalırsa bugün Kutdi
111y 

F atihlilcre kar§ı biraz faz}• 'ıı/ 
basacaklardır. Bununla be1~" 
F atihlilcr de bugün iyi bir t• ei 
fevkalade bir oyunla rakiP1~· 
yenebilirler. Ayni sahada tıJZ 
va maçı olmak üzere gene b .,. 
Karagümrük üçüncü takımi~ 
mis ikinci takımı, KaraS .~ 
ikincileriyle Kuşdili iki.,&_% 
Karagümrük (B) takıbinle S I 
ya Türksp~ birinci takımı ~ (>, 
sonra da Karagümrük birioe'. ~ 
takımiylc Feneryılmaz birisı'1 
kımı çarpışacaklardır. 
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isteri lise ve ~rta MeUeplere 
lnle~e alınıyor 

1 - 1933.1934 ders senesi için lstanbulda bulunan Kuleli 
ve Maltepe Liselerile Bursa'da bulunan Bursa Askeri Lisesine 

l\.onya ve Erzincan'da bu'unan Askeri Orta mekteplerine talebe 
alınacaktır. 

2 - Liseler 9, 10 ve 11 "1, 2, 3,, üncü. Orta mekteplerde 
6, 7 ve 8 ''), 'Z, 3,, üncü sınıfları muhtevidir. 

3 - Liselerin muhtelif sınıflarına 600 ve Orta mekteplerin 
llıuhtelif sınıflarına da 300 talebe alınacaktır. 

4 - Almanca okuyan talebeler tercihan alınacaktır. 
5 - Liselerin 11. inci sınıflarına iyi Almanca bilen talebe

tr alınacaktır. Bu talebeler Liseyi ikmalden sonra yapılacak 
ltıUaabaka imtihanını da kazandıkları takdirde Askeri mühendis 
\'e Fen memuru yetiştirmek üzere Al manyaya gönderilecekler 
\'e müsabakayı kazanamadıkları takdirde harbiye mektebine gi
~erek zabit çıkacaklardır. 

6 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesinden 
başka giydirilmesi, techizata ve kitapları hükümete ait olduğu 
iİbi ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 

7 - Liseyi muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler mü-
8abaka imtıhanına girerek kazandıkları takdirde Beşio~i ~~dde
de olduğu gibi askeri mühendis ve Fen memuru yetıştırılmek 
Gtere Almanyaya gönderilirler Buna arzu etmiyenler Harbiye 
lllektebine iiderler. 

8 - Bütün mektep!erle kaydü kabul mekteplerin bulunduk. 
ları yerlerde l/Temmuz/933 tarihinde hatlar ve Ağustosun bi
tinde biter. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa ders 
s .. n · · d "de! t• 5•1 v'ıl lise ve orta mekteplerden '° c sının evamı mu e ınce 
tıak il suretile talebe alınmağa clevam olunu~.. • • . 

9 M kt 1 · b ı ndug· u yerler harıcınde asken hse ve - e ep erın u u . . . • . 
orta mekteplere kaydedilmek istıyenler 1/Hazıran/933 tarıbm~en 
1' em muz sonuna kadar bulundukları yerlerin askerlik şubelerıne 
lllüracaa t etmelidirler. 

1 O - Mekteplere girmek için lazım olan şartları muhtevi 
kaydü kabul şartnameleri ve mubtaraları bütün askerlik şubele
rinde mevcuttur. Taıip !er as '~erlik şubelerine ve askeri Jise ve 
orta mek tepi ere müracaat ederek mezkur şartları öğrenmelidir· 
ler. (2232 

ı _______ ı_s_t_a_n_b_u_ı __ E_v_k __ a·t~-M ....... ü~d~U-r_ıu~·ğ __ u~ı-ı_a_n_ıa_r_•-:------' 
Evkaf Umum Müdürlüğünden: 

Taşde:en suyuna son senelerde pek ziyade artan rağbetten is
tifade emelile bir takım suların Taşdelen suyu namı altında sa· 
fıJdığından şi kayet edilmesi nazarı dikkate alınarak bunun kat'i 
0 ara < önüne geçilmesi için damacanaların ağzına Evkafça da 
bir 1. ur şun vurulma sı muvafık görülmüş, taklidi müşkül, takibi 
kolay olan bu mühürler arzuya tabi o 'mak üzere vurulmıya baş· 
lanmıştır. Kurşun mühürler dört köşelidir. içinden tel dört dafa 
do'aşmaktadır. Üzerine vurulan damganın b:r tarafında üstünde 
Ufak bir ay ve a ltında 1 'Evkaf11 diğer tarafında Taşdelen yazılı· 
dır. Taşdelen suyu satıcılarının ve behemabal Taşdelen suyu 
içrnek zaruretinde olan ve su arından şüphelenmekte bulunan 
~tvatın nazarı dikkat ine arzo.unur. (2698) 
~---------------------------------~~----------------

D arülf ün un Mübayaat 
Komisyonundan: 

1 - Cerrahpaşa hastahanesine yeniden yapılacak anfi 
Paviyonu ile Beyazıt Darülfünun binasında kiin eski inzibat 
daires:nin teşı ih ve ensaç binası olarak yapılacak inşaat ve ta
dilata 7 gün müddetle ve pazarlık suretile ayrı ayrı ihale edil
l'lle c üzere münakasaya konulmuştur. 

~ - Cerrahpaşa hastahanesinde yapılacak pavyon inşaata 
talip müteahhitlerin asgari 100,000 liralık tek bir binayı, Da· 
t-ülfünun arsasında tadilen yapılacak teşrih ve ensaç binasına 
talip olanların ise asgari 150,000 liralık tek bir binayı muvaffa. 
kiyet!e ikmal ve tes lim etmiş olmaları şarttır. 

3 - Tal'pler Maarif Vekaletinin Güzel San'atlar Akade· 
lbisinde bulunan reımi Mimarı Bürosuna müracaatla ehliyetlerini 
Rösterir evraklarını tetkik ettirecekler ve mezkur Bürodan ihale· 
~e iştirak edebileceklerine dair alacakları tezkere ile Darülfünun 
'1übayaat Komisyonuna müracaat ederek 20 şer lira mukabilin· 
de şartname lihika mukavele ve projelerin suretlerini alacaklardır. 
. 4 - Talipler kendi teklif edecekleri bedelin % 7,5 nisbe
lınde teminatı muvakkale mektupları ile birlikte ihale günü olan 
lS • Temmuz - 933 cumartesi günü saat 15 te Darülfünun Müba-
hllt Komisyonunda ha:ıır bulunacaklardır. (3149) -

Kiralık Odalar 
C)rhan Bey hanında kl
"'alık odalar vardır. Talip 
~lanlar V AKIT idaresine 

\ __ rneıracaat edebilirler 

................................................. -······ 
1= 3. K. O. 

Sntınnlma Komisyonu il:\nlan : 

i ··-···················································· 
M. M. V. SA. AL. KOM. dan: 
Yerli mamulatından 500 adet 

mahruti çadır kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur.. ihalesi 15 
temmuz 1933 cumartesi günü saat 
15 tedir. isteklilerin nümune ve 
§artnamesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek için 
o gün ve vaktinden evvel teklif ve 
t eminat mektuplariyle Ankarada 
M. M . V . SA. AL. Komisvonuna 
müracaatları. 

(3103) (2751) 

M. M. V. SA. AL. KOM. dan: 
Hava kıt'atı ihtiyacı için yerli fab 
rikalar mamulatından 5,960 metro 
kıtlık elbiselik kumaş kapalı zarf· 
la münakasaya konmuştur. ihalesi 
15-T emmuz·933 cumartesi günü 
saat 15,5 tedir. Taliplerin şartna -
me ve numunesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya iştirak e

deceklerin o gün ve saatinden ev· 
vel teklif ve teminat mektuplarile 
Ankara.da M. M. V. SA. AL Kom. 
una müracaatları. (3120), (2867) .. ,,. ,,. 

M. M. V. SA. AL. KOM dan: 
Yerli fabrikalar mamulatından 
ıstooo ila 19,650 metro kur,uni 
renkte kaputluk kumaş kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur. ihalesi 
22-Temmuz·933 cumartesi günü 
saat 15 tedir. Taliplerin şartname 

ve nümunesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak ede -
ceklerin o gün ve saatinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarile An
karada M. M. V. SA. AL. komis· 
yonuna müracaatları. 

(3119)' (2868) 

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

50,000 metre boz renkte elbiselik 
kumaş kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 31 temmuz 
933 pazartesi günü saat 15 tedir. 
Taliplerin şartname ve nümunesi
ni görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak için teklif ve te
minat mektuplariyle birlikte An -
'karada M. M. V. SA. AL. KOM.-
nuna müracaatları. (3139) 

- '(2979) 

Üsküdar birinci sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Doktor Naci Beyin Tophanede 
Mehmet biraderi Emin efendi 
kahvesinde mukim Mustafa efendi 
aleyhine ikame etmit olduğu dür
bin istirdat davasının muhakeme
si neticesinde tayin kılınan günde 
müddeaaleyh Mustafa efendi gel
memiş ve gönderilen davetiyenin 
ikametgahı meçhul olduğundan 
bahisle bila tebliğ iade olunması 
üzerine mahkemece ilanen tebli • 
gat if asma karar verilmiş ve mu· 
hakeme 6 - 9 - 933 çarşamba 
günü saat 10 a talik edilmişoldu -
ğundan yevmi mezkurda saat 10 
da mumaileyhin Üsküdar sulh hu
ku mahkemesine gelmesi ve yahut 
bir vekil göndermesi aksi halde 
gıyaben muhakemesi icra oluna • 
cağı ilin olunur. ( 7815) 

Göz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınlf Mutehassıs 
BnbıAl i (Ankara caddesi No. 60> 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehaasısı 

Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 

Divanı Muhasebat 
Riyasetinden: 

Madde: 1 - 30 lira maaşlı murakıp muavinliği için 19 ve 20 
temmuz 933 tarihinde Divanı Mubasebatta müsa· 
baka icra edilecel<tir. 

Madde : 2 - Birinci maddede zikred ilen günlerde saat 13 bu
çulc:ta müsabakaya başlanacaktır. 

Madde: 3 - Hariçten müsabakaya kabul ediiebilmek için: 
A. Mektebi a li mezunu olmak. 
B. S inleri 35 ten yukarı olmamak. 
C. Memurin kanununun 4 üncü maddesinde mu· 

harrer sair evsaf ve şeraiti haiz olmak lazımdır 
Madde; 4 - Müsabaka tahri ren ve mevaddı atiyeden icra 

edilecektir. 
1 - Ticari ve mali usulü defteri 
2 - Muhasebei umu miye ve muvazenei umumiye 

3 
kanun ları 

Vize muamelesi "maaş, tahsisatı fevkalade ve 
harcirah, müzayede ve münakasa kanunları-
na temas etmek üzere tasvir olunacak mu. 
ayyen bir mesele üzerine bir muralup tara• 
fından kabul veya reddi mutaıammın olarak 
yazılacak esbabı mucibeli bir müzekkere ve

ya tahrirat 
4 Divanı Muhasebat kararname ve müzeyyelih 
5 - Hesap, faiz, iskonto, tenasüp. 
6 - İlmi mali "vergiler, Türkiye usulü 

hakkında malumatı mücmele,, 
nazariyata • 

tekalifi 
bütçe 

7 - lkhsat "evrakı naktiye, kambiyo ve meskü· 
kat, senedatı ticariye hisse senedatı, tahvi
lat ve şirketlere ait mebahis,, 

8 - Kitabet "vize sualinin tarzı tahriri kitabet 
için esas olacaktır. 

Madde : 5 - Fıkrai sabıkada tadat olunan suallerden 1, ı, 3 
4 üncüye kadar olanlara takdir edilecek nu
maraların emsali iki itibar olunacaktır. 

Madde: 6 - Halen Divanı Mubasebatta Jiakal 20 lira maaşla 
müstahdem memurlar müsabakaya dahil olmak 
hakkını haizdir. 

Madde: 7 - Müsabakaya iştirak etmek istiyenlerin 15 temmuz 
933 akşamına kadar Divanı Muhasebat Başkitabe
tine müracaat ve vesikalarını tevdi etmeleri. (2927) 

l Devlet Demiryolla.rı ilanları 
İdaremiz için pazarJıkla satın alınacak olan ( 16) kalem hamal 

arkalığı, tarihli madeni damga, ampul, yassı çelik, muvazi men

gene, cerri eskal zincirli ve saire gibi mubtelifülcins malze

menin pazarhğı 12 - VII - 33 tarihine müsadif çarşamba günü 

mağazada icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkurda saat 9 

dan 11 e kadar isbati vücut ederek tahriren fiat vermeleri, bu 
baptaki malzemenin listesi mağaza dahilinde asılmış olup numu
ne getirilmesi icap eden malzeme için pazarlık günü numunele
rinin beraber verilmesi, numunesiz tekliflerin kabul edilmiyeceği 
ilin olunur. (3148) 

Emlak ve Eytam Bankası Istanbul Şubesinden: 

Satılık Makine Alat ve Edevat 
Nişaotaşın'da Eski Ekmek Fabrikasında mevcut ve istimal• 

den sakit Transmisyo ile müteharrik Un Harman Makineleri, 
Makineli Hamur Ka:ıaoı, Yuvarlak Hamur teknesi, Hamur ka

rııtırma makinesi, Galvanizli hamur te:knesi, Elektrik motörleri, 

Kalorifer kazam, Radyatör maa Molör asansör Ekmek fabrika

ımda ve Değirmenlerde kullanılabilecek diğer bir takım alat ve 

edevat muhammen kıymetleri üzerinden açık artt1rma ile aatala

cakbr. 
Satış 27. Temmuz. 933 Cumartesi günü saat ikide Nişanta

şın'da Meşrutiyet Mahallesinde Harbiye Caddesinde 135 No. h 

eski Ekmek Fabrikasında yapı lacaktır. Alıcıl arın teminatlarile 
beraber oradaki Komisyona müracaatları . \3015) 

Nafıa vekaletinden : 
Irmak - Filyos haltının Fılyos Km. "135,600 - 16 ı ,00,, 

arası ı.7 inci kısım,, inşaat ve ame liy atı kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. 

Münakasa 24 - 7-933 tarihine müsadif pazartesi gunu sa
at 15 te Nafıa Vekaleti Müsteşarlık makamında icra edile
cektir. 

Münakasaya iştirak edecek taliplerin bu kabil demiryo'u 
inşaatını muvaffakiyetle icra etmiş Mühendis veya şirket ve 
yahut talibin böyle bir mühendisle hissedar olması şarttır. 

Bu şeraiti haiz ol mıyanların teklifle ri naıarı itibara alınmaz. 
Talipler bu husu1taki şartnameler i Ankarada Nafıa Vekaleti 

Levazım dairesinden yirmi beıer lira muka?ilinde tedarik ede-
bilirler. (3011) 
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; 1 ' 
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 etmiş bulunacak, yaşı 
30 dan yukarı olmıyacak, bu evsafı haiz olanların: 
Adlarını • • • • • • . . . . 
Babalarının adlarını • • • : 
Do§dukları yeri • • • • • : 
Doğdukları seneyi • • • • : 
Bilfiil Cjahştıkları yerleri tarih· 
lerile beraber • • • • 
Şimdi Cjahştlkları yeri • • • : 
Daimi adreslerini • • • . 
Evli ve CjOCukları olup olma· 
dıklar1nı • • • • . . . 

• 
Esas san'atlar.nı . • • • • : 
En az istedikleri gündeliği : 

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. 
İşe alınacakların, telgrafla iş başına çağırıldıkları 
tarihten itibaren üç gün zarfında yola çıkmalan 
şarttır. 

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

fından ödenmez. --------------·(5186) ___ _ 
ıstanbut Belediyesi ilanları 

Şehir içinde ve dışmda bazı sokak ve şoıalara beynelmilel 
kabul edilmiş olan Seyrisefer işaretleri .konulmuştur. Bu işaret· 
lerle bunların delalet ettiği manalar aşağıya yazılmışbr. 

Vesaiti nakliye sevk ve idare edenler bir kazaya uğrama· 
mak ve başkalarına zarar vermemek için bu işaretlere dikkat 
etmeleri ilan oluour. 
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1. - Karşılaşma tehlikesini gösterir. 
2. - Tehlikeye ihtar. 
3. - Viraj tehlikesi. 
4. - Mektep bulunduğunu gösterir. 
5. - Y almz bir istikamete gidilen sokağı gösterir. 
6. - Rayla vesailten maada diğer vesaite kıapalı o!an cad-

deleri gösterir. (3130) 

Darülfünun Mübayaat 
Komisyonundan: 

Haydarpaşa'da Tıp Fakültesinin lstanbulda Darülfünun Mül
ga harbiye binasına ve bu binadaki Hukuk, Edebiyat, iJAhiyat 
Fakültelerinin Veznecilerde Zeynep Hanım konağı binasına ve 
bu binadaki Fen Fakültesinin de mezkur Darülfünun binasına 
müctemian ve yahut münferiden nakil ve yerleştirilmeleri olbap· 
taki şartnamesi mucibince pazarhk suretile icra lulmacağından 
nakle tabi eşyalar 7 gün zarfında mezkur binalar dahilinde Da· 
biliye Müdürleri tarafından görmek istiyenlero irae edileceğin
den bu baptaki taliplerin ehliyetname ve teminatlarile birlikte 
15-Temmuz • 933 tarihine müsadif cumartesi günü saat 13 te 
Darülfünun binasında istibat Müşavirliği odasmda mevcut müba-
yaat komisyonuna müracaatları ilan olunur, (3147) 

Adalar Malmüdürlüğünden : 
B•gaı ada11nın Manastır caddesinde 41 No. lu hanede 

mevcut 200 kalem muhtelif ev etyaıı 9 - 7 - 933 tarihine müsa
dif pazar günü mahallinde aleni müzayede ile satılacaktır. (2901) 

1 Askerf Fabrıkalar ilanları 1 ı 
300 ton döküm koku "yerli ma

lı olacaktır.,, 

Yukarıdaki malzeme kapalı zarf 
auretile 31-7-933 tarihinde aa· 
at 14 te ihalesi icra edilecektir. 
Taliplerin şartname için her gün 
öğleden sonra münakasaya girmek 
için de o gün teminat ve "tek· 
lifat,, ile müracaatları. (3004) 

lstanbul altıncı icra memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ta
bak ve çatal masa ve saire lokanta 

eşyası işbu temmuzun 12 inci çar
şamba günü saat 15 te Galatada 
Tünel sırasında Yeni Cami kapısı 
ittisalinde 4 numaralı lokanta 

dükkanında paraya çevrileceği i · 
lin olunur. (5276) 

1LAN 
Kalpakçılardaki 112 Numaralı 

ticarethanemi Pangaltıda Halas -

Tl:JRKiYE 

llRAAT 
BANKA51 

D.A-QA-~~~ 
BiRiKTiREN 
RA~T--~D~r2 

Harp Malulleri ile Şehit yetimlerine 
dağıtılacak ikramiye paraları 

hakkında ilan: 

M. M. Vekiletinden: 
1 - 1485 numaralı kanuna tevfikan Harp malfıllerile şehit 

yetimlerine verilecek ikramiye parasından şebit yetimlerine ait 

olan kısmının 21 - Haziran· 933 tarihine tesbit edilen 38997 şe" 

bit yetimlerine dağıttırılmasına başlanmıştır. 

2 - Bundan başka 930, 931, 932 senelerinde ikramiyesini 

alamayan 6332 şehit yetimlerine de o senelerde emsaline verileO 

nisbette ikramiye verilecektir. 

3 - Bu ikramiyelere ait havalelef Ziraat Bankası tarafıd' 

dan icap eden mahallere gönderilecektir. 

4 - 22 • Haziran - 933 tarihinden sonra ikramiye talebinde 

bulunan şebit yetimlerinin hakları 934 senesinde yapılacak te\f" 

ziat ta verilecek tir. 

5 - Malullere ait ikramiye paraları tefsir kararına gör" 
Harp Malulleri tesbit edildikten sonra iki ay zarfında verilecelc 

keyfiyet ve ayrıca gazeteler ile ilan olunacaktır. (3130) (2910 
kirGazicaddesindeSalihRüstem ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Beyin terk ve alikasını kesmİ§ ol
duğu 2 2 numaralı dükkana 933 
temmuzdan itibaren naklettiğim 
ilan olunur. 

4-7-933 Mihaliki Marta oğlu 
(7802) 

Sahibi, MEHMET ASIM 

Netriyat Müdürü: l. Safa 

V AKIT Matbaası - lstanbul 

inhisarlar idaresinden: 
Miktarı Cinsi 

16240 Kilo Çul ve kanev:çc lzmirin 
8000 ,, Kaneviçe Aıapkapı 
1700 

" Çul ,, 
Balada cins ve miktara yazılı iiç kalem ~,yanın ilk müz•Ye,: 

desinde elde edilen fiyatlar haddi layık görülmediğinden kat' 
pazarlığı 8 • 7 • 933 cumartesi günü saat 14 te yapılacaktır. 1•' 
liplerin teminatlarile birlikte müracaatları ilin olunur. (3U9) 

.. 

~ 


