
in hisarlarda tetkikat 

Konferansın 
ölümü 

~~erika cümhur reisi Ruzvelt 
\'Yet baklayı ağzından çıkardı 
'on sözünü söyledi. Altın esa -
~ aleyhtar olan Amerika birle
~ hiikfunetleri ile Avrupa mem -
'ııl~tlerinin para meselesinde 
~"'fnıaları mümkün olmadığını 
ıltçn anlattı. 
~ ~erika Fransa ile beraber al
~ ~•asına bağlı olan memleketle-

lloktai nazarını kabul etmedi . 
~())olar) ın kıymetini tesbite ra
t 01ınadı. Razı olmayınca lngilte
t (Sterlin) de ayni prensibi mu -
lf~ıa etti. Onun için Londrada 
. h komisyonda müzakereye im -

l~t>. kalmadı. Fransa ile beraber 
l>'a, Lehistan, Holanda, Belçi • 

. ' İaviçre mali komisyondan çe
ld· ı· k . . . ı ve ma ı omısyonun mesaısı 
du. 

imtiyazı ahnmak Uzere olanlardan biri daha .. 
···································································································· 

Telef on ·şirketini Bele
diye satın alacak .. 

Mukaveleye göre şirketin hükumetçe 
satın alınma zamanı gelmiş geçmişti 

Su suretle mali komisyonun dur
'•ı diğer komisyonların ve tali 

itelerin havada dönen birer · 
k vaziyetine dü§mesi demek • 

la' Binaenaleyh Londra iktıs.at 
llf eransına artık öl mü§ nazarı le 
ılabilir. 

~ İtıgiliz hatvekili Makdonald bu 
.~·' 'ıiyeti görür görmez büyük 
~ ... ·ı ""' 
-' 1 eseri gösterdi. Konferansı 

liınden kurtarmak için derhal te· 
l -hüalere girifti. Neticede yeni bir 
"\tarla konferansın tatil edilmi -
~eği ili.n edildi. Fakat ilan edi -
~·ararın sokline vo mahiy~tine 
\f l dikkat edilirse görülürkü 
d,lkdonald muvaffak1yetini ken· 
1•i • . b' f 1 . 1 ~ ıçın ır fere mese esı o a -
l~ telakki ettiği konferansı ö · 
'den kurtaramamıştır. Konfe -
"f• ölmüştür. Fakat bu ölüm ilan 
~hnek is teni 'memiştir. Hiç ol · 
\ ~a bu ölünün ceset halinde da
' hır müddet yerinde durmasın · 
~ • sun'i vasıtalarla ba§ının, eli-

• r,4 
\>e ayağının oynatılmasından 

• >da beklenmiştir . 
O/ di ~Caba bu fayda ne gibi bir fey

te. \~? 1-taniya eski zamanlarda bazı 
O/ ~:•leh.it hükUındarlar öldüğü va • 

le• ~ \'eıırleri ölüyü geydirip kuşa· 
~-~ •arayının penceresinden hal
~•terirlermiı. Elini ve başını 
\ ından gizlice oynatarak hal· 
~ •elaın •erir gibi hareketler yap· 
~~larınış. Bu suretle hükfundarı 
~~~ )a§ıyormuş gibi göstererek 

1 
hükumdar tahta çıkıncıya ka-

Mehmet Asım 
~ Deuamı ikinci Sayıfada 

~ Önl.imUzdeki Sahya = 

Yeni bir telefon 1ıatb d3tenlrken ·ye blr telefon ••ntralında 

Haber aldığımıza göre lıtanbul leleri mucibince devlete intikal e
belediyesi -hükiimetçe mübaya- decek olan bilcümle t esisat ve em 
ası zamanı gelmif olan - Tele· val bilabedel belediyelere devro -
fon şirketinin kendi namına alın - lunur. İşbu şirketlerin imtiyazları 
ması ve belediyece idaresi için te- mukavelenamelerinde hükumet ta
ıebüsatta hulunma~tadır. rafından mübayaa hakkı için ka -
Bu te§ebbüa beledıye kan~nunun bul edilen müddetin hulülünden 

157 inci maddesiyle beledıyelere 

verilmiş olan salahiyete iıtinat et
mektedir. Bu.madde şudur: 

" Su, elektrik, hava gazı, tram -
vay ve emsali belediye sının da -
hilinde bulunan imtiyazlı şirketle
rin mukavelenamelerinde tayin olu 

itibaren belediyelerin müracaat 
ve talebi üzerine mü!Javaa bedeli ' . 
belediyi:? tarafından temin edil -
rnek şartiyle hükumet vasıt::ısiyle 

rnübayaa edilerek şirket tesisat 

ve emvali belediyelere devrolu -
nan müddetin hitamında mukave- nur.,, 

Bafrada kanlı bir düğün 
Kızı almıya giden alaydan babası 
yolluk istediğinden bir facia oldu 
Bafra, 7 (Hususi) - Kazamız 

köylerinden birinde evelki gün ya
pılan bir düğün facia ile netice -
lenmİ§tİr. 

Keresteci köyünden bir deli -
kanlı gene ayni köyden Bekir oğ-

Yeni bir Garbo 

lu Ahmedin kızını istiyor. Mu· 
vafakat cevabı veriliyor. Aradan 
bir zaman geçtikten sonra düğün 
ba§lıyor. Bermutat alay tertip e • 
dilerek kızı almağa gidiyorlar. Kı
zın evine geldikleri zaman kızın 
babası Ahmet adet üzere yolluk 
(para veya bir hediye) istiyor. Ve 
kapıyı açmıyor. Kızı almıya ge • 
]enler "Bir şey vermeyiz,, diyorlar. 
Verirsiniz, vermeyiz derken kö -
yün muhtarı Mehınet ağa: 

- Ne duruyorsunuz? Kırın ka
pıyı, alın kızı! diyor. 

Londra 
ikiye 

konferansını 
ayıran ihtilaf 

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

Bir taraf fiatların yükseltilmesini 
istiyor, ötekiler paranın istikrarını .. 
LONDRA, 8 (A. 

A.) - Bilhassa bir 
blok halinde aıkı sı • 
kıya biribirine bağ • 
lı olarak hareket e • 
den berri Avrupalı 
milletlerin hemen 
hemen hepıi ara -
aında görülmüş olan 
birlik ve tesanüt şa • 
yanı dikkat olmuş · 
tur • 

Filhakika Hin -
distan, Avusturalya, 
lsveç, Norveç, Por· , 

tekiz, Arjantin ve Londra konferanu bir taraftan bin bir mAtkGIAt· 
J h 1 la mGcadele ederken bir taraftan da ganlenpar-aponya er mese e· .x.d bl d 

• tllerle eğlenlyor s ReaJmde ••~ a r gar enpar-
de hır uzlatma gay- tide Fran•ız maliye nazarlDlll refikası g3rO.nGyor. 
reti gösterilmesini 1 

ve fakat her §eyden evvel fiatların Belçika, Lehistan, Yugoslavya, Lit 
yükseltilmesi hususunda uzlaşıl - vanya, Bulgaristan, Almanya ve 
ması tezini müdafaa ebni§lerse de it.al ya daha ev el nakit sahasında 
buna mukabil laviçre, Avusturya , istikrar temin edilmesi lüzumunda 
Felemenk, ispanya, Çekoslavakya, ısrar etmi§lerdir . 

Mısır seferleri ve Seyri
sef ainin zararları 

• Bu zararları eksilhnek için üç yol var 

H AKAY,, ın yenllerfnl almak l•tedfji Adalar ve Yalova vapurlan 

Seyrisefainin Mısır seferleri de- 'ııınıınııııv " Akay ın ,.._..., 
vam ediyor. Devletçe ince bir tet- ; " J 
kik yapmad~n: bu seferler~n kar yeni üç vapuru 
ve zararları ıyıce hesap edılme - . . . .. 
d b ... b. d b" f 1 · ke- (Akay) ıdaresı yemden uç va.

1
"" en ta ıı ır en ıre se er erın . . 

·1 · d ~ l d Binaen. , pur yaptırınıya karar vermıftır. sı mesı ogru o amaz ı. .. , . . 
aleyh şimdi yapılacak şey bir ta - Bu vapurların sur ~tı· 1·8 mıl ola-
raftan Mısır seferlerine devam et- ~caktır. Vapurların ıkısı Yalova~ 
mekle beraber diğer taraftan ge - ( ve Adalar hattına tahsis edile - J 
en sene dört yüz bin lira açık ve- ' cektir. lktısat Vekili Celal Beyin' 

;en bu postaların zararlarını azalt J Londradan avdetini müteakip g 
mak çarelerini aramak ve bu se - .,, vapurların ısmarlanması hak - ~ 

1 kında son karar verilecektir. f 
(Sonu 1 O uncu Sayıf ada) ~~mmııı ıımuıııııınııııı 1uıımııınuııııııınııınıuııınıııııııııııııuııııımıııııuıııımmıııa tlıTBOL 

Por değildir ! 
Ağa böyle söyler de delikanlı • 

lar durur mu? Haydi bir omuz, bir 
omuz daha kapı kırılıyor. Kırılı
yor ama evin sahibi yani kızın ba
bası Ahmet de: 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lltagUnkU koşular, atla
lttaıar, güreşler V. S. de 
,_,or değildir. Olimpl
~'-tlar manasız birer 
~evcudiyettir. Spor tek-
1~U diye manasız bir 

:e"cudlyet peşinde gi· 
b:»oruz. Jimnastik diye 

~ r ilim de yoktur. 
ttln b t-. Unlan maruf spor muharriri 

• ''-iTii 
VAKiT' ta 

. ) 

Katlrfn Hepbun 
· Hollvndun en eon fakat en parlak yıldızı 

J Katrin Hepbor'dur. Bu genp kızın blrdenbl • 

ı re parıa.ma.ma, Greta Garboya çok benze • 

mcsı de sebep olmuştur. BUtUn Holhut onun 
yeni bir Garbo olduğuna kanldlr.. Kendl~l 

Yazacakhr. Onun şimdiye kadar çevtrdJg-1 filmler kuan-

Q"11 dığı muvatfakıyctl<'r ileride blr Garbo olma -

Amerika aosyetcıılnln çok aevdJğl genç kız -

lardu birt ldJ. l\lüretteh bir ailenin kızıdır • 

"-Uzdekı" Salıya -••• - mıı umdun:naktadır • 

- Vay sizmisiniz evimi basan! 
Kapımı kıran? diyerek tabanca -
sına sarılıyor ve ileriye atılan Fa· 
ik isminde bir genci beyninden 
vuruyor. 

Artık düğün evinin ne hale gel
diğini anlamak güç değildir. Za -
•allı delikanlı şimdi Samsun has· 
tanesinde inlemektedir. Hayatı -
nın tehlikede olduğu söyleniyor. 
Ahmet tevkif edilmiştir. 

işte size mazinin ocaklar sön
düren, hala köylerimizden kalk· 
mı~an ~ötü adetlerinden biri ve l 
netıcesı. 

- Hayim, işler böyle yiderse şubeye yonderdiyimiz 
kazanç beyannamesi doğru c;ıkacak galiba .. 



Konferansın 
ölümü 

Gazi Hz. 
Reisi Cümhur Huretleri 

R k f 1 d 
Dolmabahçe ıarayındaki da__.... .. 

dar memleketin nizammı muhafa- usya on erans ar an meş rinde m91gul olmuılar, akt&lll iit. 
zaya çalııırlamuı. - tü otomobille Çekmeceye kadar 

Denilebilir ki Londrada ölen ik· ıezinti yapbktan soma Florya 1" 

~!::.:::::~::~=~i~~ kiik neticeler bekli.yor ~:~;ir~e motörleaaraya döDlll 
dejildir. Ölen konferansın cesedi-

:! ~::.~!~:te'!::::-:~:::u:~:~ Q L d d d b• b ki • d Gümüş para 
umumiyesini oyalamak maksadı ' On ra an a Jrşey e emıyor U M r kileti mal 
takip edilmektedir. a ıye ve b. . 

Filhakika konferansın. ölümüne R h d J h • • d h • b • •• •• k f dıklarına ır tamını 
sebep olan teY para derdidir. Fa. USyanın U Ut arı anCıD e iÇ lr gOZU YO .. raDS8 gönderdi 
kat bu derdi doğuran mikrop siyasi ve iktısadi yakınlıgv a çok taraftar •• ~ N K AAR ~· .. 8 .. (Huaual) 
memleketler arasındaki menfaat Malıye Vekaletı gumuf para 

ihtil&fıdır ki bunu Amerika cüm. PARIS, 8 (A.A..) - M. Litvi- "Halihazırda faaliyette bulunan için de piyasalar bulmak çok mü - nununun muvakkat maddesi h 
bur relıi Ruzvelt açıkça ıon beya- nofun buraya gelmesi münaıe - veya faaliyetleri durmuş olan bey himdir. Ayni zamanda ithalatla- müne ıöre halktan alacalı 
nabnda ifade etmiıtir. Binaena betiyle ıerefine Sovyet Rusyanrn nelmilel konferanslardan ancak nnı arttırabilecek memleketleri ve paralar hakkında mal ıandıld 
leyh para meselesi olmasa dijer p . f' . M D 1 k" t f k11.1. b" tak t ' 1 bek bunların hangı' a• .. *lar altında ya. bir tamim ıöndermiqir. 
bir 1 

_,_ arıs se ırı . oga evı ı ara ın· 
1 
meş W\. ır ım ne ıce er • s-&" 

meae e ortaya ÇUlacaktı. Dev • dan bir ziyafet verilmitşir. Ziya - lenileceği kanaatindeyim. Fakat pılabileceğini de tesbit etmek lA - Vekalet; devlete olan bo 
Jetler kendi menfaatlerini diler fette bir çok nazırlar ve bil hana bu konferansla bağlam lan ümit zımdır.,, mahsuben alınacak fÜDIÜf ~ 
memleketlerin zararında aradıkça M. Daladier ile M. Paul Boncour ne kadar küçük ise sulhun ve asu - M. Litvinaf yeni ticaret mua - lardan mecidiye, yanm çe 
iatenilen büyük fikir birliiini yap· hazır bulunmuılardır. deliğin muhafazasında alakadar o- bedeıi aleti için lngiliz - Sovyet mecidiye ve bir iki kurutluk 
mak mümkün olmıyacaktı. Davetliler meyanında Türkiye lan ve beynelmilel sergüzeştlerin müukerelerinin yeniden batlama- ıikletini tesbit etmiqir. 

Londra lconferamının toplan • Hariciye Vekili de bulunmakta idi. önüne geçmek istiyen devletler a- amdan dolayı memnuniyetini bil- Tamime ıöre vekiller heye 
mumdan mabat mal6mdur : Ziyafetten sonra M. Litvinof, rasmda birlik vücuda getirilmesini dirmit ve demiıtir ki: teıbit ecleceii fiat üzerinden 
Milletler arasında iktıaadl sulh Sovyet Ruayanın ıiyaıeti hakkında istihdaf eden mesai 0 kadar büyük "İngiltere ile olan münasebet· mOt para alınacaktır. Al~ .... .,.. .. 
~pmak.. Fakat tıe a~lı ~aldir beyanatta bulunmut ve bu aiyase- olmak icap eder.,, }erimizin siyasi sebeplerle her an paralann yazılan ıilik ve oku 
ki k?nferansta beynelmılel ıktısa· tin nihveri sulhtür ve d,ima ıulh M. Litvinof, Franıaya kartı ıah• bozulmak tehlikesinden azade ol - yacak derecede olur veya bir 
dt -hır ıulh muahedesi imza etmek ! olacaktır, demiıtir. ıan muhabbeti olduiunu bahıet. muma büyük ehemmiyet veriyo • fı ekıik hulununa kabul eclilmi 
töyle dunun, ciddi bir mütareke M. Litvinof kendi memleketinin tikt . 1 k .. 1 d nız. Son senelerin tecıiibesi de cektir • 

t. . b"I ld d'J . ş· d' en sonra netıce o ara toY e e· .. t . ti ki b .b. inki'tala p 1 iL• • 1 ne ıcesı ı e e e e ı emıyor. ım ı emperyalist hiç bir emeli olmadığı . . gos ermış r , u gı ı - ara ann ı 1Uetı tam o up o 
k nf k• k l ki d mıttır: '11 t' . . .. . d ruh" b' d i z· t B--•--- k 1 o erans a ım a ma a yeni en nı hudutları haricinde hiç bir ara· • .. . n mı e ımızın uzenn e ı ır ı mı ıraa ....... ontro 
milletler arasında aldürücü bir ik- zide gözü bulunmadığını söylemit- "Rusyanm ne sıyası ve ne de ık- takım tesirler yapmaktadır Ba - celctir. Ziraat Bankası bulumn 
tıaadl harp batlamrş oluyor. tir. tısadi menfaatleri dünyanın hiç bi: zr siyasi sükıln ve istikrar te~inatı yerlerde ıümüt paralar tahail 

Bu takdirde ne olacak? .. Bizim Mumaileyh Sovyetlerin müte • ~oktasında Fransanm menfaatlerı elde edemezsek sanayi müessese- lar tarafmdan alınarak darp 
aörütümiiz odur ki konferansta cevizin tarifine dair olarak bazı tle çarpışmamaktadır. Bu sebC?pten !erine karşı nasıl uzun vadeli ta - ye sevkedilecek ve darphane ,a 
toplanan her devlet bundan sonra memleketlerin imzaleımıt olduklan dolayı gerek siyasi ve gerek iktı • ahhütlerde bulabiliriz. Yeni )etinin tam olduiunu bildil.lill'9ıll 
umumt bir anlatma mümkün ol • mukavelelere diğer devletlerin de sadi mukarenet siyasetine devam mukavele metninin tanzimi esna • rfunüt paranm hükemet 
madılını görerek kendi menfaat - imza edecekleri ümidini izhar et - etmemize mani bir sebep olmadığı smda, Sovyet Rusyaya engeller mahıuben alınma muamelesi 
lerine en yakın olan devletlerle mütaleasındayız.,, konulması şiddetle reddolunacak- yet keıbedecektir . 

mittir. t 
anlatmalar yapmağa çalııacaktır . M. Lit•inof Sovyet Ruaya aiya • Eaaaen netice beklemiyorlar ır.,, 
BunClan sonra baıbyacak ve ele • aetinin Franıada sit side daha iyi M~a, g l..A..A.) - M.Lltwl- fzmi tli bi~ ''ı!ft~ ' ntOti 
vam edecek olan büyük iktısadl anlatılmakta olduiunu görmekle nof Londrada çıkan Daily News 
cihan harbinde yalnız kalmamağa meı'ut olduğunu beyan etmi, ve gazetesine beyanatında demittir mobille seyahate çıktı Komisyon, şirketin b, .. ~bııl 
çalıtacaktır. Fran11z - Sovyet misakının imza ki: ~ N K A.R A,. 8 (Huı~i) - olduğuna karar verdi 

Mehmet Asım edilmesine ve Ruıyamn son musli- "Sovyet hüktimeti e:ınsen dün- lzmır muallımlerınden Vecdı Bey 

Cenevrede 
Alman heyetinin yeni 

bir teklifi 
Berlin, 8 (A.A.) - Silahlan 

bırakma konferanımdaki Alman 
heyeti, milletler cemiyeti umumi 
kitipliğiııe lngiliz mukavelena -
me projesi hakkmda iki tadil tek
lifi Yenllİftir. 

Bunlardan biriıinde me:ı:kUr 
projeye fU maddenin iliveıi tek
Uf olwmyor: 

" imzalarım koymuı olan dev • 
letler deniz atm çok uzak memle
ketlerde bulunan ukert kuvvetle -
rini muhuıran aaayiıin mubafa • 
... huaumnda ve ancak tedafüi 
makaatlarla iıtihdam etmeyi taah
hüt ederler.,, 

ikinci tadil teklifinde bilbaıaa 
deniz atın memleketlerdeki ıarni
aonlarm takviyeıine tahıis edil • 
mit laı..etleri ordu tiplerinin ba
aitlektirilmeai hükümden hariç tu
tan Diaddenin mukavelenameden 
çıkarılması i.tenilmektedir. 

Alman murahhas heyeti, bu su
retle Scw,.et heyeti aibi bu kuvvet
lerin ordu tiplerinin buitleıtiril -
mesine müteallik olan hükme a -
lmmumı iıtemektedir. 

Uzun hava seferleri 
Madrit, 8 (A.A.) - lıpanyol 

ta;nueci Rein Loring yakında is
panya ile Arjantin arumda hafif 
lanette bir t&JJ'&re lie bir UÇUf --L ~· At-..1!.. .,....,_.. ... uyııuaa.......,...... 

hane teıebbüılerinin Franaada te - ya iktrsat konferansından hiç bir ve refikası Necil Hanım otomobil· ANKARA, 8 (Huauat) 
veccühle karfdanmaımın bu anla· netice beklemiyordu. Maamafih le 1zmirden ıehrimize ıelmitler - lıtanbul telefon ücretleri ib • 
tılmayı bilhasıa iıpat etmekte ol • bu konferansa yardım için elinden dir. Buradan Samauna gidecek - tetkik eden bet Yekiletin b 
dutunu söylemiıtir. geleni yapmıştır. Dünya ticareti- ler ve tatil müddetini Anadoluda müpvirlerinden mürekkep 

Sovyet Hariciye komiseri tözü • ni arttırmak için vasıtalar ve mü • otomobille seyahat yap.malda ge - yon bu mesele hakkında huırl 
ne devamla demittir ki: esseselerin istihsalatım arttırmak çireceklerdir. dıjı raporu Vekiller heyetine 

ketmiıtir • ........................................................................................... 

Altın Babaları 
Dünya buhranının başlıca sebebi : 
Altın muhaceretinden zarar edenler •• 

1928 1933 

. \ 
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Bütün dünya iktısadi buhran - ı ber l'Örünüyor. Yalım hastalığa 
dan tikiyet ediyor. Buhranın e • çare aranırken tikiyetçiler birle -
sası da (Altm hastalığı) dır. Al - temiyorlar. 
tın bastalıiı denilen teY altm ıto • Alt t ki Jekett 
kunun b leketlerd kal

'- ın ı o annm mem en 
azı mem en a... 1 k t h . . . 
d·ı L-- ---'eketl d mem e e e mu aceretı netıce11 o -

ması, ı er uam lllCllll er e 
tonlanmuıdır. Albn aıtokunun bu larak geçen dört, bet .ene zarfm-
mubaceretinden son .enelerde ba· da dünya yüzünde hasıl olan ta • 
zı memleketler istifade etmiıtir. havvülü görmek için yukarıya der
Fransa banlann batmdadır, Ba· cettilimiz krokiye dikkat etmek 
zı memleketler ele çok zarar etmit" kifidir. Çünkü ba kroki altın 
tir. Almanya da hunlarm ba • mevcudunun hanai memleketler • 
ımdadır. Bununla beraber her den hanai memleketlere geçmek -
memleket ahın hutalıjmdan do - te oldujunu pek iri bir ıurette aös
layı ıene ıikiyet etmekte bera • termektedir. 

Sıhhat müdürleri arasında Bu huıusta ıCSriiftütüm 
yetli bir zat bana ıunlan IÖJ A N K A R A, 8 (Hua1111) -

lzmir sıhhat müdürü Liitfi Bey bat 
ka bir yere tayin edilmit yerine al
tıncı mıntaka nhbat mü(• ttiti Yu
nus Lutfi Bey getirilmiıtir. 

Trabzon ııhbat müdürü Fuat B. 
dördüncü dereceden ikinci derece-
ye terfi etmittir • 

Prusya devlet şurası 
kanunu 

Berlin, 8 (A.A.) - Volf ajan
ıı bildiriyor: 

Pruıya kabinesi devlet f8ruı • 
mn tefekkül tanı, YUife Ye ali · 
hiyetleri hakkında huırlanan 1e
ni kanunu kabul etmiıtir. 

Bu kanuna ıCSre Pruqa dnlet 
ıuraıı ittitart mahiyeti Mis bir 
mecliatir. Vuifeai memleket it • 
lerinin iclareaincle hüldım.te Ye 

nuırlar meclisine taYaiyelerde IN
lunmaktır. Devlet tGruı bütün 
Pruıya nazırlarından ve bqvekil 
tarafmdan tayin edilecek elli iza~ 
dan mürekkeptir. Bu elli lza fu 
üç ıınıf arasından intihap olunur. 
1 - Nezaret müstqarları, 2 -
milliyetci 901yalitt f ırkaıma men • 
ıup yiikaek memurlar, 3 - Kili-
ıeleri, iktıaat, meaai, ilim, fen Ye 

güzel sanatlar mümessilleri. 
Devlet ıOraıı buımn •azife -

leri tamamiyle fahridir. 

"- lıtanbul telefon tir 
hatti böyle bir komıiyonun 
lanmasma bile lüzum ıörülm 
bakaız çıkarmak mukavele 
iktızanndandır. Çünkü mub 
sarihtir. Dolar esası üzerine 
dilen mukavelelerden doların 
meai nasd nazarı dikkate 
lnailb liraaınm temevvücü de o 
retle nazan itibare almmuı · 
ederdi .lnailiz liraamm dÜflll;J 
ya Jiibelmeai ıayet tabiidir. 
vaziyet karııamda telefon 
rinin indirilmeai icap eder. 
miıyon hazırladıiı raporu 
ki.Jete vermiıtir .. Komilyon d9 
lediklerimi nazan dikkate 
Ye tirketin baba olduiu 
vermittir. Maamafih Vekiller '6. 
etinin ne karar vereceji helli 
fildir.,, 
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SOHBETLER 

iğneli .fıçı 

• 
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iir e ı ı er ı . . .. 
.. c~huriyetin onuncu yıl dönü-! lkı Musevı surer

un bütün me~lekette büyük l ken yakalandı 
'tan ve tezahuratla karşılan- i 

Dikilen ağaçlara zarar 
verenlerin cezalanması 
Vilayetimizde ağaçlama işleri ~ 

nin intizam altına alınması karar· 
laştırılmıştır. Ağaçlama işleriyle 
şimdiye kadar belediye ve vilayet 
ayrı nyr ımeşgul oluyorlardı. 

Sanayi mevzularile 
alakadar olacak 

Çocuğluğumda beni dadım, iğ· 
meli fıçı ile korkuturdu. Yara -
mazlık edecek olsam, yemek ye • 
mesem, ağlasam, hemen kulağım -
dan çeker: 

- Seni yahudiye veririm. İğneli 
fıçıya atar! Derdi. 

Yalnız başıma sokak kapısından 
adım ntmağa ödüm patlardı. Da
dım kaç kere söylemişti: 

l . • 
ıçın her yerde şimdiden ha- ! • 
lar yapılmaktadır. Bu ara- 1Kalp para basan makıne- İhtısası olan Türkler 

çalıştırılacak ~--rik Vekaleti de kendi his- lerde bir tecrübe 
'le düten vazifeyi görmek için 
lelif tedbirler almaktadır. 
lrdan biri de lnkılabımızın 

ve ehemmiyetini göstere-
~rler yazılmasını temin et -
ır. Maarif Vekaleti, Türki

t\irnhuriyetinin onuncu yıl dö-
• U münasebetiyle Türk mu
lerinin Türk inkılabının her 
İ hir cephc:;i hakkında vücu· 

~~tirecekleri eserleri satın a
~hrmağa karar vermiş, Maa
ekili Reşit Galip Bey muhte

'-'uharrirlere birer mektup ya

hu ciheti kendilerine bildir
)e bu yolda eserler yazmala -
rica etmittir. Kendilerine 
~at edilen muharrirler Türk 
~~hının herhangi bir cephesine 
tr mevzu üzerine şiir, hita • 

1 
bıanzum ve mensur piyes, ro

• küçük hikaye, monoloğ, 
Iİbi yazılardan kendi iştigal 
1-..ına dahil nevide eserler 

Uda getireceklerdir. Bu eser -
1 ilk mektep çocuklarına veya 

nıekteplere, daha yüksek 
leplere devam eden gençler, 

lij ve halk :kütl~ine hitap edebi 
ki erdir. Yazılacak . eserlerde 
la yobazlık, .koli.atik zihni -
muzir ve batıl fikir, itikat 

ananeler, yanlış telakkiler, 
sulü · gibi Türk inkılabı

hktığı §eylerin memlekete 
•iı zararları tebarüz ettirmek 

,, ~İıahi bir yoldan gidilmek de 
\' Ün sayılıyor. 
lıdacak olan eserler, niha -

t)lul başına kadar Maarik Ve
ne gönderilmit olacaktır . 

............... ---------------~----~le diye zabıtası için 
"}'eni talimatname 
~ediye zabıtası için yeni bir 
' bıame hazırlanmaktadır. 
il talimatnamede, belediye 

•
1 

ının yalnız itlek caddelerde 
'. -rka sokaklarda da icap et-

~'hi faaliyet gösterebilmesi , 
• 
1 
etle her taraftaki esnafın la· 

1 e kontrol edilebilmesi im -
•n temini gözetilecektir. 

.. 
\llıhuriyet bayramı için 
. ile Fırkası İstanbul merkezi 
· ~\'det Kerim Bey dün vali 
~İ)aretle uzun müddet görüt· 
rd' ~ ır. Bundan sonra daha 

..... \re daha genit bir program
ı, ıt edilecek "Cümhuriyet bay

4 ~ llrn kutlulanma tekli üzerin· 
. ""tulduğu tahmin edilmekte-

'r, 
~ l>ı ve yollar kanunu 
. 'ı>ı 

~ I)') \'e yollar kanununun be • 
· b~ tebliğ edildiğini yazmıt

) '-b \in bu kanunun tatbikatiy • 
f) ~ ~ •,:'tna.k üzere '\·ali ve beledi-
8'~ \ ~ ~ t.tuhittin Beyin riya.setin· 
;.I ~, ~~ma yapılmıthr. İçtima• 

~İlt) . kanı ve bel diye ıubeleri 
\... ,;.rı ile fen heyeti müdürü, 

ti 'iit·''ler bulunmutlardır. iç
~) 1 )\i'~~~at kadar sürmüştür. 

t\ ~ •tn Bey içtima hakkında 
-~ ,..,. ~e yollar kanunu ile di
.'4i~le.rın tatbikatı etraf mda 

l'llJ:, demittir. 

Bundan sonra bu itle iki daire -
Perşembe günü bulunan sahi e 

niıı i~tirakiyle vücuda getirilecek on kurutluklardan sonra iki yet·- :;-
hususi bir teşkilatın me)gul olma de de sahte yirmi beş kuruşluk bu- -

lunmuştur. Sahte yirmi beşlikleri sı daha faydalı görülmüştür. 
Gümüşf;uyunda Nevzat ve Muam· Bundan başka bu suretle ağaç -
mer efendilere veren eskici Av . lama işlerinin muntazaman tayini 
ram ve Mişon idi. Bunlar yaka . de mümkün olacaktır. Dikilen a · 
Jnnmıştır. ğaçları tahrip edenler cezalandırı· 

Sahte yirmi beşlikler ve on ku - lacak, eğer bunlar çocuksa veliler\ 
ruşluklar dün darpaneye gönderil- , b~lu~.arak. ~apılan. zararlar velile· 
miştir. Geçen sene Samsunda rme odettırılecektır. 
sahte yirmi beşlik basan makine - Yeni yaptırılan asfalt yolların 
ler yakalanmıktı. Bu makineler kenarlarına da ağaçlar dikilecek · 
elyevm darpanede olduğundan tir • 
bulunan paraların bu makineler - ------------
de basılıp basılmadığı tetkik edile. İspanyol Darü lfünunluları 
cektir. Eğer paraların bu maki • Şehrimizde bulunan İspanyot 
nelerde basılmadığı anlaşılırsa or- Darülfünunluları ,eref ine dün ak
tada başka makinelerin mevcut ol. şam İspanyol klübü tarafından 
duğu meydana çıkacak, akııi Park otelde bir çay ziyafeti veril -
takdirde paraların eski makine - . t' z· f tt ı k 1 • mış ır. ıya e e spanya onso o· 
lerde basılmış ve eldenele te~avül 1 su, lstanbuldaki lspanyollardan 
ederek lstanbula kadar gelmış ol- bir çoğu hazır bulunmuşlardır .. 
duğu anlaşılmış olacaktır. Zabı - .. .. 
ta k l 1 ·· 1 h kk d İspanyol Darulfununluları bu -a p para arı suren er a ın a .. .. .. 

h · ti t hk'k t d t gün saat 14 bucukta Darulfununu e emmıye e a ı a a evam e • ~ 

kt d . ziyaret edecekler ,sonra Türk Da • me e ır. 

Bir vapurda araştırma 
Gümrük muhafaza memurları 

taraf mdan dün Sadık zadelerin 
Kemal vapurunda ara§tırma yapıl
mıf, 600 paket köylü ~igarası bu -
lunmuttur. 

Dişçilerle bir ihtilaf 
Etibba odası aidatından 

ileri geliyor 
Öğrendiğimize göre kırk elliye 

yakın dit tabibiyle Etibba odası 

arasında mühim bir ihtilaf çrkmış 
ve hadise mahkemeye intikal et -

mittir. İhtilaf oda aidatı dolayısiy
le çılr.mııtır. Etibba odası aidatını 
verıniyenleri icraya vermiş, icraya 
verilenler de kendilerinin Etibba 

odasına on para borçları olmadı
ğını ileriye sürmüılerdir • 

rülfünunluları ile birlikte Şirketi 
Hayriyenin 53 numaralı vapuru ile 
Tarabyaya giderek Darülfünun e-

maneti tarafından T okatliyan ote
linde verilecek çay ziyafetinde ha 

zır bulunacaklardır. Ziyafet üç yüz 
kişiliktir. Bütün müderrisler ve 
profesör Malş da davet edilmişler
dir. 

Yeni mali teşkilat 
lstanbulda tatbik edilecek yeni 

mali teşkilata ait kanun İstanbul 
Defterdarlığına tebliğ olunmuştur. 

Yeni teşkilat Eylulden itibaren ya
pılacağı için kadro işlerinin tanzi -

mine bugünlerde Ankarada baş -
lanmış olacak, kadrolar, mezunen 
şehrimizde bulunan Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik Beyin Anka

raya dönüşünde kat'i şeklini ala -

caktır. Vekil Bey Ağustos bida -
yetinde Ankaraya dönecektir. 

9 uncu senesine giren 
bir Türk bankası 

Kadro işleriyle meşgul olmak ü
zere Ankaraya gitmiş olan Sumer
bank umumi müdürü Nurullah E
sat Bey lstanbula dönmüştür. 

Bankanın kadrosu Vekiller hey
etine verilmiştir. Bugünlerde ban
kaya tebliğ edilmek üzeredir. Kad 
roya nazaran bankanın Ankarada 
umumi müdürlük teşkilatı olacak~ 

tır. Bu teşkilat iki umumi müdür 
muavininin idaresi altında mali ve 
banka muameleleri kısmı ile Su· 
merbank'm filen iştigal edeceği 

sanayi mevzuları ile alakadar ola
cak bir sanayi kısmından terekküp 
edecektir • 

Bu teşkilatta lüzumu kadar me· 
mur ve mütehassıs çah~tırılacak -

trr. Bu işlerde ihtisası olan Türk -
ler bulunduğu için bu mütehassıs· 
Jar Türkler arasından seçilecek -
tir. 

Ankarada bankanın umumi mü
dürlük teşkilatı haricinde bir de 

Ankara merkez tubesi ihdas edil -
mektedir. 

lstanbuldaki teşkilat bir şube 
mahiyetine getirilecek, yalnız ls -

tan bul Sumerbank'm faaliyet 

merkez sikletini teşkil edec~ği için 
buradaki şube bu işe göre takviye 
olunacaktır. 

Reşat Şemsettin B. 

İlk tedrisat umum 
müdürü oldu 

Hk tedrisat umum müdürü Ragıp 
Nurettin Beyin Maarif Vekaleti 

Baş müfettişliğine tayini üzerine 

yerine maarif vekaleti umum mü -
fettişlerinden Reşat Şemsettin B. 

ilk tedrisat umum mudürlüğüne 

tayin edilmiştir. 

Reşat Şemsettin Bey darülfü
nun edebiyat fakültesi felsefe şu-

besi mezunlarındandır. Galatasa -
ray ve Adana liseleri, Çapa kız 

muallim mektebi muallimilklerin • 
de bulunduktan sonra yedi sene -
denberi de Maarik Vekaleti umum 
müfettişliğini büyük bir liyakatle 
ifa etmiştir Reşat Şemsettin 

.. ~y pedagoji hakkında bir e

ser yazdığı gibi Berlinde top-

lanan terbiye kongresinde Türk 
murahhası olarak bulunmuş, 

Almanya ve Fransada tetkikatta 
bulunarak mesleki bilgisini kuv -
vetlendirmiştir. 

Genç ve değerli bir fikir adamı 
olan yeni ilk tedrisat umum müdü
rüne muvaffakıyet dileriz. 

[
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ı - Pctersburg telgraf ajanın bildiriyor : 

Dilnkll meraalmde ı Banka' memurlanndaa bazdan 

YHAdh·osoktan gelen ha!M-rc nazaran 1rkot k 

1 

1 

fCbTi ,\iman ~bltanın kumandası altında o -

1 larak Alman üserayı harbiyesi tarafından 

:ıııptoollmlştlr • 

- Bcrlln - \ 'oll ajansından alınnn bir 

hnbcrc göre kont Mlrbah iki meçhul abuı ta

rafından katledllmlttlr • 

Adapazarı Türk Ticaret Ban
kası lstanbul ıubesi dün sekizinci 
tesiı senesini bitirerek dokuzuncu 
senesine basmıtbr. Bu münase -

betle dün bankada merasim yapıl
mış, davet edilen birçok bankacı 
ve maliyecilere bir çay ziyafeti 
veril mittir. 

- Kll .. rcl baoılığR başkAtlp a:ı.lı. Bey tayin 

rdllml~tır • 

- Yalnız sokağa çıkma, yahu -
di kapar, seni iğneli fıçıya atar !. 

Bizim çocukluğumuzda, uma • 
cımız sırtı torbalı eskici yahudi , 
korku bam telimiz iğneli fıçıydı. 

İğneli fıçıdan korkmıyacak bir ya· 
şa geldiğim zaman bu fıçının bir 
hurafe olduğunu da anladım. Bu 
hurafe, eski bir zamandan arta ka· 
lan yahudi düşmanlığının bir pele
sengi gibi dillerde kalmıştı. Her 
halde, her yerde ve her zaman ça
lışır gördüğüm yahudilerin, insan
ları iğneli fıçıya atacak kadar gad
dar olduklarına kani değildim. 

Fakat dün Berlinden gelen bir 
telgraf benim bu kanaatimi sarstı. 

Almanyada miithiş bir yahudi 
düşmulığı baş gösterdi. Bir çok ya
hudilerin, Almanyayı terkedip 
kaçtıklarını biliyoruz. Hitlerin bu 
sistemi ,bizce yahudilere büyük bir 
fenalık etmiş değildi. Yahudi ne -
rede olsa ekmeğini çıkarır. Hani 
meşhur bir fıkra vardır. 

Bir gemi batmış, büyük bir ba • 
lina balığı bir Rum, bir Ermeni , 
bir Yahudi, bir sandık da portakal 
yutmuı. Balığı tutmuşlar, karnını 

yarmışlar. Bir de bakmıtlar, ki ya
hudi, Rumla Enneniye portakal 
satıyor! 

Amma, dün Almanyadan gelen 
telgraf, Almanlaı-ın, son bir karar
la, iıkenceye konulduklarını haber 
verdi. 

Almanyayı terketmek istiyen 
yahudilere: 

- Vergi borçlannız var, bu 
borçlarınızı ödemeden gidemez -
siniz! Diyorlarmış. 

Bir kere yahudilerin pek çoğun
da borçlarını ödiyecek para yok • 
Parası olanlar borçlarını ödeıeler 
bir parasız kalacaklar!. Zira Al -
manyada, hemen hemen hiç kimıe 
vergisini vermezmiı .. Seneler ve 
ıenelcrdenberi hüklımete borçlan 
var .. tşte Hitler bugün ıenelerden• 
beri birikmiş paraları -istiyor. 

Git gidemezsin, kal, rahat otu • 
ra.mazsın, ekmek parası kazana • 
mazsın .. 

Bugünkü rejim, yahudileri ii · 
neli fıçıya koydu . 

Çocukluğumuzda bize anlatılan 
yahudilerin iğneli fıçısı hurafe de
ğilmiş .. Alman yahudiler, bir za • 
manlar yaptıklarının cezasını çe • 
kiyorlar galiba .. 

SelAmi izzet 

Beynelmilel turizm 
Beynelmilel turizm birliği ta • 

rafından Londra - lıtanbul yolu 
hakkında te~kiklerde bulunmağa 
memur edilen M. Bradley bugün 

Romanya vapuru ile Köstenceye 
gidecektir. M. Bradley Köstence -

den itibaren seyahatine otomo -
bille devam edecek ve Londraya 
dönecektir . 

Vapurlara kıymet 
Vapurlara kıymet koyan komia

yon dün Cide, Güzel Bandırma 
vapurlarını ~ezmiş, kıymet takdir 

etmiştir. Komisyon bugün de Yel
kencilerin Erzurum vapuruna kıy
met koyacaktır. 
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Kaldırımlar 

Şehir içinde kaldırımsız ve 
yaz kış geçilemiyecek bazı sokak
lar bulunduğundan buralarda kal

dırım yaptırmak lazım gelmekte -
dir. Belediye yeni sokakları parke 
taşlarla yaptırmıya karar verdiği 
halde bütçe darlığından bu gibi 

-11-

lnyas Loyola kendisi için her 
birisi ayrı ayrı şayanı hayret olan 
bu bir çolç fevkaladelikleri gezer -
gen, görürken, tetkik ederken 
Kudüse gelmesini mucip olan asıl 

maksadını asla unutmuyordu. 
Hatta Kudüsteki ruhani teşkilatı -
nın reisi nezdinde teşebbüsatta bi
le bulunmu~tu. O vakit Kudüsü 
ziyarete gelen hıristiyan hacıları 
için burada bermutat kaç gün ka
lacağı muayyen idi. Bu muayyen 

müddetten fazla kalmak istiyen -
ler içm ayrıca müsaade almak la -
zım gelirdi. Bundan dolayı Loyo-

la daha (Kudüs) e girer girmez 
burada daimi surette kalarak hı -
ristiyan olmıyan herkesi bu dine 

çevirmek için hayatım vakfedece
ğini söylemi§tir. Bunun için mü -

saade istemişti. loyola kendisi -
nin bu talebi iaaf edileceğinden 

Yazan : Fazıl Şemsi 

büsler olmuştu. Bu yolda teşeb -
büste bulunan adamların hemen 
hepsi müslümanlar tarafından ya 

öldürülmüştü, yahut esir tllına -
rak hapsolunmuştu. Fra Angeli -
co kendisi Kudüste hıristiyanlarla 

müslümanların iyi geçinmesinden 
mesul olduğu için Loyolanın bu 
tarzdaki arzusunu yerine getirmek 

sokakları arnavut kaldırımı ola -
rak yaptıracaktır. 

Bir kadın yankesici 

için ona asla yardım edemezdi. Zabıta bir kadın yankesici ya-
kalamıştır. Emine isminde olan bu lnyas Loyola iptida fikrinde 

ısrar etmek istedi. Bağırdı, çağır- kadın muhtelif hırsızlık ve yanke
dı. Ne ölümden, ne de esir ol _ &icilik cürümlerinden maznundur. 
maktan asla korkusu olmadığını Emine evvelki akşam da Fatihte 
söyledi. Fakat Fra Angelico pa· bir tramvayda yolculardan bir ka
panın kendisine vermi§ olduğu e - dmın çantasını a§ırırken yakalan
mirnameyi gösterince mukaveme- mıştır. Emine evrakile birlikte 

ti kırıldı. Çünkü bu emirnamede mahke:neye verilmiş ve tevkifha
F ra Angeliconun Kudüsteki bütün neye sevkedilmiştir. 
hıristiyanlara emir verebilmek sa-

Çöplerin naı.n 

Şehrimizdeki çöplerin imhası 

işini deruhte eden müteahhidin 
mukavele müddeti bittiği için be
lediye yeniden açtığı bir münaka· 

Polis Haberleri 

Dut ağacından düşen 
çocuk yaralandı 

Salmatomrukta Avcı Bey ma· 
hallesinde oturan Sadettin Efendi
nin oğlu 7 yaşında Bürhan dün ar· 
kadaşlariyle birlikte dut ağacına 

çıkmış, ağaç tepesinden uçurtma 
uçurtmıya başlamıştır. Bir aralık 
gözü kararan çocuk yere düşmüş, 
başından yaralanarak hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Hamallar arasında 

Balat iskelesinde hamal Osman 
çavuş iskele civarındaki tahtalaT 
üzerinde yatarken hamal Bekir an
sızın eline geçirdiği bir taşla tah
talara vurmuştur. Dalgın uyu .. 
makta olan Osman çavuş birden -
bire uyanarak fırlamış, araların
da kavga çıkmış, Bekir sırtındaki 
semerle Osman çavuşun başına 

vurmuştur. Osman çavu§un ar -
kadaşlanndan Salahattin de kav -
ga yerine gelmiş, Bekiri dövmüş
tür. Kavgacılar yakalanmıştır. 

Yolda bir kaza 
Osküdarda Bülbülderede otu • 

TAKVİM 
Salı Pazartesi 

9 remmuz 
16 Rebi.eve! 

10 Temrnuı 
17 Rebi.eve! 

GUn doğnşu 
Gün lıatışı 

Sabah namazı 
o~ıe namazı 
ikindi namazı 
Akşam mımaı.ı 
~·acsı namıız.ı 

msak 
Yılın geçen gliolen 

lı:a lan" 

4,37 

19,43 
3.00 

l 'i,19 
16,19 
19,43 
21,43 

2,20 
190 

179 

HA VA - l'~llköy askeri 

zinden verilen nulD.mntn göre bugün ııa'I" 

bıllutlu \'C akln ol3çaktır. 

DUnkU sıcaklık en fazla 25, c~ nz 19 tlı 
tJgnıt, hııva ta:t)1ld 761 mlllmctreydl~ 

] __ RADYO 

BugUn 
•S1'AN'8ULı 

18 den 1D u ltıı.d:ır gramofon - Jf 

20 ye ltadaJ' Udi Jlcoflk TalAt Bey ve nr 

tarı - 20 den 20JIO n lmdar Saz (BeliM ~ 
- 20.SO dan 21. SO a kadar '.l'nmburl 

Bey \ 'O nrkndaşlan - %1.SO dan 22 ye 

gramofon - 22 den itibaren 

haberleri \"e saat aynrı. 

\1YA'NA: 1518.1 m. -
.9.28 konser plıllda. ıı.ıo kon er. 

ran 48 yaşında Çerkeşli Mevlut senfonik konser. 18.46 konser. 16.S.S hiç şüphe etmiyordu. Bu itibarla 
'diğer hıristiyan hacıları hep avdet 
için tedarika' tn bulundukları hal -

Cle o Kudüste kalacağım düşüne -

rek hareket ediyor, hiç bir türlü 
avdet tedarikinde bulunmağa lü -
zum görmüyordu, halbuki günü 
gelir gelmez Fra Angelico ismin· 
'deki teıkilat reisi diğer bütün hı -
ristiyan hacıian gibi kendisinin de 

lahiyeti yazılı idi. Bu emirname -
ye göre Loyolanın da Fra Angel -
conun sözlerini olduğu gibi kabul 

etmesi icap ediyordu. Loyola dü -
§Ünüyordu ki papa yer yüzünde 

!sanın vekili idi. Kendisi de Jaa 
ordusunun itaatli bir asI<eri idi. 

Bunun üzerine kısa ve sakat a· 
yağiyle topalhyarak ve- elindeki 

sayla çöplerin nakil ve imhasını 
evvelki mukaveleye nazaran on 
beş bin lira noksanına yeni bir 

müteahhide havale etmiştir. 

Uncular sokağından geçerlcen o • musllcısı. 17.15 Dr. ı~nuıts Mlltner ~ 
muzunda ta§ıdığı balta birdenbire d:ın Jrnnfernns. (lzmlrdckl yeni hafriyat 

düştüğü zaman alay katibi Nail celeri.) n .45 konser. 20.20 asknt b3116'' ı 
Beyin zevcesi .Nedime Hanımın ;?ı.4:> ( Pıı.Jynço) opernsı. 23.lö ~lgan mu5 

ağzına isabet etmiş, ehemmiyet· BUDAPEŞTE: 550.5 m. -

değneğe dayan~rak kalktı, (Yafa) Giin ve Her gün 
yoliyle gene geldiği yerlere dönüp Gün ve Her Gün isimlerinde iki 

lice yaralamıştır. Nedime Hanım • ıs gramofon kon!i('rı. 17,45 tlgım nıll-' 

hastaneye yatırılmıştır. sl. lDSO Johan Ştrnvsın ese.rıerl 2s,15-~ 

gitti. Loyola (Kudüs) e gelirken yevmi gazete imtiyazı için vila • 

burasını hıristiyanlık hesabına yetten müsaade istenmiştir. 

ı;ignn musikisi. 

Mütecaviz bir dost VARŞOVA: 1412 m. -

Kudüsten çıkıp gitmesi lazım gel· 
Cliğini tebliğ etmişti. 

mutlaka f erth ve zaptedeceğine 

kani bulunuyordu. Fakat ıimdi 
büyük bir yeis ve teessür içinde bu 
ümidinden ayrılmıt bulunuyordu. 

Galatasarayda sergi 

Hamit Necdet Bey isminde genç 

bir ressam Galatasaray lisesinde F ra Angelico ibu tebligab ya -
parken ç.ok nezaketle söz söylü -
yordu. Fakat ifadesi kati idi. Bu 
ifade ile şunu anlatmak istiyordu 
ki Loyolanın tasavvur ettiği fikrin 

tatbiki imkansız idi. Çünkü o za

man Kudüs havalisine hakim olan 
Türkler her ne kadar hıı-iı;tiyanla -

rın bu yerleri ziyaret etmeleri için 
kolaylık gösteriyorlar ise de bu -

rada müslümanları ve yahudileri 
hıristiynnlığa çevirmek için pro • 
pagan·da yapmağa asla müsamaha 
edemezlerdi. Hatta Loyoladan 
'daha evel buna benzer bazı teşeb -

Yalnız arzı mukaddesten ayrılır - eserlerinden mürekkep bir sergi 
ken koltuğunun altında küçük bir açmı§lır. 

tahta sandık da beraber alıp gö - Açılma merasimi evvelki gün Ga 
türdü. Bu sandığın içirisine (Ku .. 
düs) te ziyaret ettiği yerlerden 

topladığı küçük taı parçası, ya • 
hut çiçek ve sair gibi ufak tefek 
şeyleri doldurmuştu. Butün bun -
lar memleketinde kendisine kar§ı 
merbutiyet gösteren ve yardım e -

den Antonia Estrada ismindeki 

kadına hatıra olarak götürüyordu. 

(Devamı var) 

lnhisarlarda tetkikat 
yapan Amerikalılar 

Likör fabrikası bir kere yapıldığ1 için 
iktısadi bir şekilde işletilmeli .. 

lnhisar iclarelerinde yapılabile- J te~kilit~a tadili.ta lüzum görme -
cek ıslahat hakkında tetkikler ya- mıtlerdır. 

pan Amerikalı mütehassıslar ha - Mütehassıslar Cibali fabrika

zırladıkları raporları İnhisarlar sında da bazı tadiller ve ıslahlar 
Vekaletine vermişlerdir. teklif etmi§lerdir. Çok eski olan 

latasaray lisesi müdürü Tevfik B. 
tarafından yapılan sergide uzun za 
man Pariste tahsil etmiş olan res

samın 67 tablosu vardır. Sergi yir

mi gün açık kalacaktır. 

,. -~ -..., 

I BORSA 1 

1 [Hizalarında yıldız işareti olanlar iizer
lerinde 8 Temmuz muamele olanlar- l 

11 
dır.] Hakamlar kapanış fiy:ıtlannı gösterir 1 

_ nukut ~s~~Ş) 1 

* Loodra 705, - • Vf)'o1D8 26, -
* Nevyort 15>, - • l\tadrlt 17, -
* Parls 171, - * Berlin 49, -
* l\lllAno 224, - • \'aışova 24, - • 
* Brüksel 116, - • Budapeşte 30, -
• Atlna 25, tiO * Bilkrcş 24, -· 

I • Cenevre s~o. - * Belgrat 55, -

* Sofya 24, 50 * Yokohama 45, -
I! * Amsterdam 84, - *Altın 929, -

* Prııg mı, - * Meddiye !i6, 50 
:i • Scokho'm :;,s. ·- * B~nknot 240, -
~ ·~ 

1 Çekler (kap. sa. 16) 
- ·~ -

• r.oodra 704 - * Scokholm 
* NeV)Ork 0.6720 • Viyana 
* Paıls 1205 • Madrlt 
* MllAno 8.8!150 * Berlln 
* Brlikscl 3.378~ • Varşova 
* Atlnı. 82.6250 • Budapeşte 
* Gcnevre 2.44- • Bfikreş 
* Salya 68 1350 • Bclgrat 
* Amstcrdam 1. 1693 • Yokohama 
* Prag 15.9350 * Moskova 

2.7,'\12 50 

4 2575 
5.646750 

I.9110 
4.2225 
3.832> 1 

80.20-· 
34.8075 
227.59 
10~6. -

Bcyoğlunda Bursa sokağında 
34 numaralı evde oturan lstavri 
kızı Nina iki senedenberi dostu 
olan İsmail ile para yüzünden kav
ga etmiştir. lsmail kendisinden 
ayrılmak istediğini söyliyen Nina· 
yı fena halde dövmü§ ve bıçağını 

çekerek evden çıkarsa öldüreceği
ni söylemiştir. İsmail yakalan· 
mıştır. 

§ Unkapanında Yalrköyünde is
met ağa bayırında oturan kundu
ra fabrikasında amele Kiryakonun 
oğlu Rifat, arkadaşı Hayrettinle 
bilye oynarlarken aralarında kav
ga çıkmıştır. Kavag büyümüş iki 
çocuk yakapaça biribirlerini döğ
miye başlamışllardır. 

§ Beşiktaşta hamal Hüseyin 
Köyiçinde sütçü tlyadan aldığı 
100 dirhem sütle zehirlenmiştir. 
Hüseyin Beyoğlu hastanesine kal
dırılmıştır. 

§ Kadirler yokuşunda oturan 7 
yaşlarında Hamdi Mecidiyeköyün 
de Etemin dutluğunda gezerken 
Aksarayda oturan seyyar dutçu 
Bahrinin oğlu Sadıkla kavga et -
miştir. iki çocuğun kavgası uzun 
sürmemiş, ayıran bulunmadığın
dan Sadık sopayla Hamdinin ko
lunu kırmıştır. Etfal hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Y akup Kadri Bey 
Değerli muharrir ve edip Yakup 

Kadri Bey safra kesesi iltihabın -
dan mustaripti. Bu hastalığı bir a

meliyatı icap ettiği halde buna ba

Aldığımız malumata göre; mü
tehassıslar raporlarında i~hisarlar 
teşkilatının birleştirilmesi kararı
nın faydalı neticeleı: verdiğini, bu 
kararın çok isabetli olduğunu bil
dirmişler, merkez teşkilatına ait 

bazı tavsiyelerde bulunmuşlardır. 
Mütehassıslar müdürü umumi mu-

Cibali fabrikası seneden seneye 
imalat arttıkça ihtiyaca göre ila
veler yapılarak bugünkü hale gel
miş bulunduğu için bu fabrikanın 
daha iktısadi bir şekilde çalışa-

l~==============lll zı doktorlarımız muhalefet edi -
ESHAM 

lş Bankası 9.45 Tcrkos 29,!iO 
bilmesi esaslı tadilata lüzum gös· Anadolu 25.- • Çimento as. 12.90 

termektedir. •Reji S,60 Onyon Dey. 20,QO 
Şlr. Hayriye ıs. Şark Değ. l,Q5 

Müskirat fabrikaları için de T B 1 2 °0 rnmvay 51,- aya •"' 
mevcuttan azami şekilde istifa- U. Sigorta 10,30 Şark m. ecza 2,35 

yorlardı. 
Yakup Kadri Bey Parise gitmiş 

ve büyk bir Fransız doktoru evvel· 
ki gün kendisine muvaffakıyetli 

bir ameliyat yapmıştır • 
avninlikleri yerine tütün, satış, Bomontl 21,10 Telefon 13.-

tuz istihsal, ispirto imalat ve ida- de için alınacak tedbirleri gös - 1=====~===-=====ıı Macaristanın mali vaziyeti 
re müdürlükleri ismi altında beş termişlerdir. 1 istikraz!!!:.. !ahviller Budapeşte, 8 (A.A.) - Maliye 
müdürlük ihdas edilmesini, diğer Mütehassıslar Mecidiye köyün- j ı93J da lsL 95.- ı-:ıenrlk - nezaretinin Macaristanm mali va-

deki likör fabrikası bir kere ser- lstllı':razld 1. 98,- Tramvay 51,30 1 zi bakında aylık raporuna nazaran 
bütün ŞJJbelerin bu müdürlüklere b I k I b l * Şıo rk o >·ol 2,'i.5 • Ergani 95,-
bağlanmasını tavsiye etmektedir • maye ağ anara yapı mış u un- ı • D. 1u,·ah. !13.25 Rıhtım ıs.-- devlet varidatı 68.5 milyon pengü, 
) duğu için bunu memleketin ihtiya- Gümrükler s.:ıs Anadoln ı 44,- yü masarif 55.5 milyon pengüyü 
er. ema göre iktısadi bir tekilde işlet- ı ı 1928 Mü. A. 6,90 Anadolu n 44, - bulmuştur. 

M ._. li lhak • • 

1 

Ba~dat. 11,75 •A Mliıııcssll 4:",-. 
ütenassıs eyet mü at ıçın I menin muvafık olacağı kanaatini ~11~,._ ... _,_;;;,;;;;;o.;;:;;:;;:;;;;,;o .... _...,.. ..... _..... Şu hale göre 13 mlyon varidat 

mevcut teşkilatı beğenmişler, bu izhar etmişlerdir. fazl_.·'\Sı vardır. 

18.11> muslld. 15,20 hafif 

h:onser. 1'7,80 Su:ıan Karin tarafından t 

nl. 18,15 ltonser. 21 hafif mıııılld eserleri 

dans mu iki t • 

BELGRAT: 431 m. -
ıı gramofon. ıs.o:s gramofon lS.80 1' 

vıılıır. ıs pUUc.. :to vıu 15n.._ ... 

ROl\IA : 441.2 m. -
21 h:ıbcrlcr, 8por .. 21,45 (Bambu) o 

u. 
j 

Yarın 

ISTANBUL -

18 den 18,SO a kacbr gramofon; ıs,SO 
10 n kadar frnn ızca dl'l"B (müptedllere 

sus); 19 ılıın 10,45 c kadar Udi Re.flit 

B. \ ' C arknda lıırı; 19,45 ten 20,80 a 

S:ız (\'l'dlıı. Uım hanım); 20,80 dan 21! 

lmdar B<ldnyli rnuslldyc heyeti; %1180 ~ 
JC lmılnr gramofon; 22 den itibaren 

borsa haberleri "\'C saat ayarı. 

VİYANA: 518.1 m. -

12,80 ltöy lıa\nalrı. p14W:ı. ıs öğ'Io ı.o:, 
H ,10 - 16 dımlm. 16,80 Sezara dıılr JCoY' 

rans. 16.55 gramofon konseri. 18,%5 V 

\ ·c piyano. 20konscr. 20,40 de\·nmı. 21,66 

Viyana bcstclerl. 28.20 çlgnıı musUdsl • 

BUDAPEŞTE: 1550.5 ın. - ,J 
18.0:S rndyo ltonserl. 18 Viyana pr~· 

18,80 erltck modasına dair. 19 plAI:· 

mnrşlnr. 28,40 c:ız haYnl:ln • 

llt'KREŞ : 39{.2 M. - I 
18,40 lınfif musiki pltılda. 18 rtıd)·o 

kcstrc ı . 10.15 nıdyo orltestttsl. 20,20 r 
konser. 21 odıı. muııiklsl. 21,30 çifte pl).gııo 
konser. 22 (Lldo) dan Jnnıı musikisi • 

VAHŞO'' A : 1412 m. - t 

18,03 pl!ik. 1885 pltılclıı cnz hnvnlıırf• 
1
, 

pl4k. 16,16 pICık. 16,50 pl4k, 17 konser· 

t eganni. 10,85 piyano. 21 opera. %S,16 

cnz mu iki 1 • 

BEJ.GRAT: 431 m. - t~ 

12 pl!ık. 18.05 konsu. 1'7 kon!lt'.f• fl9'1 
plAk. 20,50 l\fm. Sofi) nDn,idovı:ı tart' 

ıııırkdnr. 28,80 çlgnn musikisi. 

ROMA, 441.2 m. - 5'tf-
21 hnlwrler, plAk. 28 hant muslld e 

28,55 haberler • 

İrtihal 
~ 

Senedat müdüri sabıW ~ 
hum Sait Beyin zevcesi Dilb~',11t 
lek Hanım dün akşam ecel• ~· 
udiyle irtihal etmişi. Na§1, ıııv' 
firet nakşı bugün öğle üzer• ;ııt 
ğaloğlunda Başmusahip so~ ,.ıl' 
da 7 No. lı hanesinden kııl .;eı 
caktır. Cenabı hnk efradı "'1 

sabrı cemil ihsan etsin. 

d 

' 
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3 MAYIS GECESi • • 
B - Anla§ılıyor, hep ayni sistem. - Ben başka hiç bir şey düşü • 
laa.na. Yardım edeceğine, alttan al- ne.mıyorum. 

' kurnazca mü§külat çıkarıyor - - Öyleyse çabuk anlat. 
~n. İlk günden beridir de yaptığı - lşte bulduğum şey. 

"• S~nin acem kılıcı gibi, iki ya- Ayşe, çantasından kanlı mendili 

~1 k.estiğini anlıyorum. Artık buna çıkarıp gösterdi. • 
'lnı oldum. Müfit irkildi ve adeta haykırdı: 

Bir ınüddet sustu ve ilave etti: - Ay~e, bu mendili sakla, daha 
- Ne canın isterse onu yap. Yal doğruı>u bana ver. 

llıı tunu bil, ki Nahide Hanımı sa- - Merak etme. 
~ ~rşı müdafaa için lazım gelen Ayşe mendili tekrar çantasına 

1
. tun tertibatı alacağım. Senin ha lcoydu. 
1 ıı ne olur, onu bilmem. - Bana dünyayı bahşetsen sana 
- Gene tehdit. Kendini koru bu mendili vermem. Benim için 

~ıtıil, sen çok beceriksizsin. Kar . 1 biiyük bir kıymeti olan bu mendili 
dtıin seni iyice benim aleyhime 1 senin ne yapacağını pek iyi biliyo-
~h 'L l rı~ etmiş. rum. 
d Cenıa Kazım omuz sifütl. Miifit - G<:ne çıldırıyorsun Ayşe. 
e\'aın etti. - Deli sensin! 

~ ':- Herhalde bir avukatçtı. hiç Müfit, ıslık çalmıya başladı. 
r lf göremiyeceğine eminim Ayşe surnt ediyordu: 

. - Neden? .. Şimdiye kadar da - - Mndcn~ki l< nimle alay edi -
lı:ııa. senin emirlerine itaat ettim di yorsun, bundan sonra sana hiç bir 
:~ tni?. Bundan sonra ctmiyece - şey söylemiyeccğ:m. 
l1tı., _ Sabırsızlıktan çatlıyorum, 

h· - Mektuba güvenme. Karışık aörmüyor musun? 
ır arap saçı meselesidir. Biz bu - Hayır. 

'•sı kaç zamandır nçmıya uğraşı - - Canım söyle, anh.t. 
).0ruz. Sen işin farkında bile değil - Bir saat evvel ve manto ile 
'1rı. 1 bu mendili yakıyordum, bu esna -
l· - Mesele hiç. karışık değil ar · da neyin farkına vardım bil baka
d k. Senin için &öylenenleri oku • yım. 
lt 

b· )nlar da bunağın sözleri. Hiç 
ır kıymeti yok ... Uzun sürmez, 

~ı:ıliı> benden af dilersin. Ben cid· 
i konuşuyorum. 
Etrafa bir göz gezdirdi: 
- Telefon rehberi nerede? 

- i şte.. 
~ Merı;i. 

- Defteri karıştırdı. 
- Ne arıyoreun? 

d - Safi Beyin numarası.. Bul -
\!.~. Eğer beni ortada göremez -

~en, Safi Beye gidi? sor, o herha l-
e banim nerede olduğumu bile · 

tektir. 

h M~fit rehberi bıraktı, şapkasını 
ı-:~tonunu alıp kapıya doğru yü
·11d·· ll. 

Cemil Kazım sordu: 
._Nereye? 

..._ Safi Beyin evine gidiyorum. 

._Ne için? 

h - Sen de ağzını nçtm mı mu -
ıt'-• . , b. B. 
~ ~:c ır şey soruyorsun. ır a -
'lı at bazı şeyleri sormadan anla
alıdll". 

rn,,ıınmı ,.ar) 

Türkler ve şirketler 
Karilerimizdcn birisinden ald1-

ğımı:t. mektupta bir şirketteki me
murların tasfiyesinden ve iki Türk 
memunmun açığa çıkarılmasın

dan bahsedilerek deniliyor ki: 
Size bu tensikat hakkında mal 

1ahibinin Tiryesteden Fransızca 
olarak yazdığı bir mektubunun iki 
satırını aynen tercüme ediyorum: 

(Tensikat yapılırken şirketimiz
de knlacak memurların ekseriye· 
tini Türkler te§kil etmesini ehem
miyetle nazarı dikkate almanız ri
ca olunur.) 

Bu. nezaketi gösteren şirketin 
ınal sahibidir ve ecneb~dir. Bi • 
zim buradaki adamı i!e ne cevap 
verse beğenirsiniz: 

~1i.ifit çıktı. 
~t 1'i.ınn Cemil arkasından fırla -

1 ~· 1ıonra vaz geçti, geri döndü. 
0 tuğuna oturdu: 

(Şirketimizde Türk memurlar 
ekseriyeti teşkil ederse yazıhane -
mizde bir de polis te§kilatı yap -
mak lazım gelir.) 

Bu cevapta müdürün ne demek 
istediğini tabii anlarsınız. İşte bu 
çirkin ve küstahça propagandasilc 
Türk gençliğine ecnebilere karşı 
zehir saçan bir adamın asıl mak
sadı nedir biliyor musunuz?. 

........._Ne demek istiyor? •. 
,.. 1(. ,,. 

,;~l'\' k~sında Müfit Ayşeye te

~-~ ~i. Kız ahal, morumordu. 
llfıt görünce pek sevindi: 

........._ Ne iyi ettin de geldin. 

~~ Ne iyi ettin de burada bulun
. Sana evde değilsin diye . 

~;:Sana söyliyecek mühim bir 
~var. 

hi~ Söyle sevgili nİ!anlmı, mü -
t~~ t.y nedir? B~ni memnun ede

......_ 1r §ey mi? 
tvet ........ . 

......._ liaydi gidelim. 

>ı:ııd liayır, beraber yürüyelim, 
', .. 1 1\ oy erim. 

~•ı-:1 kola girip yürümiye ba~la -
...._: A..yfe söyledi: 

\. ~Ühim bir şey daha keşfet -
~i ~'- le bir §ey, ki manto ile ma· 
'- !1> hiç kalır. 

c~ne mi o menhus bahis. 

Evvela bu adam Türklere kar
şı dehşetli bir ırk düşmanlığı gü
der. Saniyen yazıhanesindeki me
mur bezirganlar baştan aşağı ken
di kardetleri ve bütün akrabaları· 
dır. Türklerin ekseriyeti teşkil 
etmeleri lazım gelirse bu akraba· 
larm hepsinin dışarı çıkmaları i • 
cap eder. Halbuki bunların aza
mi maaşları altı yüz ve asgari ikj 
yüz liradır. 

Kendisi bu şirkete mütareke 
zamanında İntisap etmiş, bugün 
yüz binlerce lira shibia olmuştur. 
Fakat bir Türkü on para sahibi bi· 
le olmağa bırakmamı§tır. l~te ol· 
dukça mühim olan bu yağlı kapı· 
dan daha bir çok zaman istifade 
etmeği düşünen adam, şirkette 
mümkün mertebe Türk istihdam 
etmemeğe azmetmiştir. 
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Dilimiz 1 KapalzHudutları 
Muhtelif mektep mual- C A. Ş' AN: TAR :J 

limlerinin buldukları .H L1" 
karşılıklar Kızak şiddetle sarsıldıktan sonra uçu.., 

81 inci liste k l d 
4 üncü mektep: rum gibi bir çu ura yuvar an ı .. 
Mııgıalı\tB: Yanılma - J\lıığ!Ak: Kapalı - 25 -

- J\lnkn~ ese: ncn7.Ctnıe - ::\luk ted r : OücU 

;n•tmc - l\fııtubıılmt: U,rı;tın olma - Mü -

tavıınt: Uymıı - l\lünofık: • 

9 uncu mektep: 
l\luğlAI<: Impah - l\ıuk:ıwle; Jlnğlıımnk -

illlıknyeııc: Ölçmek - l\luldcdir: GUçlU -

Muhacır: Göç t>dt•n - :Musibet: {l7.üntti -

Mutnbaknt: Uygunlul< - MUtnle:ı: 01\ıımllk 
Mutııvnnt: Uymnk _ l\lliıuıfıl•: tkl yULlü -

J\lll\ n:r.an: Doll rtı.) u ört mek. 

Telkin: Anlatınnk, sındırmalc - Temaşa: 

llulon:ık - T<ımaylll: tylloırk - Temccldün: 

t,ıcumlş, ııli!ılcnmlıt - Tcıncsslil: örnek ol

mıııı - Tcmettn: l\1\7.ıınç - Temsil: örıwlı 

olan - Tt~dllr: ıcureılMına - Tesahup: 

Edhımc - T eseyyUp: Ocri lnnıluna - 'ft•fl· 

llmlyct: Boyun lğmc - Tc \ 1.) e: Beraber • 

lil< - '.H.ihmet: uç. 

Telkin: 'indirmek - Tcmnşn: Bakma, 

gczm" - Tt•m:ıyül: tğllmc, çurp·lma - Tc· 

ıneddUn: 1ll'rlemc - 'l'cmcsslll: Biçime gir -

me - T<'mcttU: Knznnmn, ltaı.ruıç - '.l'f'm• 

ııU: Ben:r.ctnıc - Tesndiif: KBrşılama - Te· 
sahlıp: l\t>ulınS4·nı .. , <'ıllnmıı - Teslimiyet: 

Uırakm:ı - T<"Ml~c: Bir etme, ılUZl"llme -
Töhmet: Suç, 

48 inci mektep: 
l\lıı~nltı.ta: l'nnıltmııl< - :'\luj;rfl\k: Kapa

lı - Mukııvt>lıı : Bnğlnm:'k - l\luka~e5e· 

ölçmrlt - :llııktcdlr: GUı;lü - 1\lul•tl':.ıl: U

yuk - :r.ıııhnclr: Göı; MJcn - 1\lıısibct: t ' -
7.üntll, knygu - l\lutnbalmt: Cygunluk -

ltliltnlc:ı: Olrum:ık - Mııta\'ant: Uymak -

l\lumfık: lid yUılU - l\lu:ınt: Aykırı. 

l\lunhaw: çıkışına - MınıLffakıyet: Elde 

ediş - l\Jumkknt: İğreti - 1\fumzcnf': Öl· 

çU - ımw..ssesc: ıcuruınıu:t - l\lilkl'ifnt: Kol· 

tuklarna - 1\llikl'mmel: :.'ll·oksansır, bitmlş--

1\lllkcrJ:<'r: nlrlblrl nrdınn - l\llilf'Llıaza: DU

şünco - Jllll!Lkat: Buluşma - Miin!\feret: 

Tik lnınc - l\liln:ıknşa: ı;.cklııme - Müma • 
ıı. at: Esirgeme - lllUıı.webe: ~a. 

Mıı:ıhıır.n: ı;cktştlrıne, ('ıl.ı~nıa - .Mu • 

\ nklmt: SUrcks17; - Mu,·n,..cne: Dcnlilcmc, 

bir olma - MU05scsc: 15 ynrdn - l\IUknfat: 

Karşılılr, koltuklııın:ı - Mükemmel: Bltnıl' 
- l\llllilhnuı: 1ylcc dU:ıUnmo - l\Iülfılmt: 

nııluşma, gorli mc - l\Iünınnant: Karısı dur· 

ma - l\IUn:ıferet: Sc\lşnU"me - ::unnalmşn: 

Atı!jııın, çcldşmo - lUUn:ı\'cbe: Sımfama. 

Tl'şeblılis: 1·,.pışmn, erıhna - Tc:ıd: 

Yeğltlil;; - To:ıeUnı: U{:.'1.ırsuzluk - Tcşck

kiil: lllı;lme r,lrıno - Tt·~hlr: Göstennt•l< -

Tcthls: Aprınıt, t:ııımıa, ııeı;me - T<'.şkll: 

nlçlmıı verme - Tt·~rır: Gltro!", gelme -

Teşrih: Açmak, p:ırç:ılnmııl< - Teş~·ll•: fııte

f:tnl ıırttırmn - Tı•zvlr: l>olandırma, yalan 

- T<':ı:ylf: çllrDtme., <'~lcnme. 

Türk - Yunan mahke 

mesinde 
Türk- Yunan muhtelit hakem 

mahkemesinde on beş davaya ba -

kılmış, dokuzu reddedilmiştir. 
Reddedilen davalarda hükumeti • 
mizden 121340 lira tazminat iste· 

niyordu. Bundan başka mükerrer 
tebliğata rağmen mahkeme harç -
larını vermiyen 1700 dava da ibtal 
edilmiştir. 

Türkiye -Avusturya 
takas itilafı 

Viyana, 8 (A.A.) - Nazırlar 
meclisi, Türkiye - Avusturya 
takas itilafını taavip etmiştir. 

Talebe birliğinin gezintisi 
Türk Talebe Birliğinden: 

Milli Türk Talebe Birliğinin 11 
temmuz salı günü Yalova ve Ada
rala yapacağı vapur gezintisinin 

davetiyelerini almak istiyen arka -
daşlarımızın her gün öğleden son· 
ra saat 14 - 18 de birlik merkezine 
müracaatları. 

Köyden ayrıldıktan bir saat 
sonra Finlandiya ile Norveç ara -
sındaki hududu hali bir noktada 
a~tık.. Arazi ayni arazi, manzara 
ayni manzara idi .. Yalnız bu mm
takada arazi turpluk ve ~imdiye ka 
dar katetttiğimiz araziye nisbetle 
daha sulak ve bataklıktı. Bundnn 
dolayi Aslak kızağın idaresinde 
güçlük çekiyordu. 

Dört bet saat sonra bir köye 
vardık .. Bu köyün ahalisi mukad
dema tesadüf etmiş olduğum 
Skoltlardan idi.. Skolt köyünde 
insan ne bulabilir? Fakir ve bit
kin kadınlar, deri ve kemikten mü
r~kkep çocuklu rakı içmekten 
gözlerinin feri kaçmış erkekler .... 
Bunlar troykaya hırsa bile delalet 
etmiyen donuk bir bakışla bakı ~ 
yorlardı. Asi aka sordum: 

- Yüzü sarılı adamı bu köylü
lerden soracak mısınız?. 

- Hayır, dedi. Bu köyün aha
lisi tamamen komünizm fikrile a· 
fılanmııtır... Sovyet arazisinden 
gelen hafiyelerin en ziyade itimat 
ettikleri köylerden biri burasıdır .. 
Eğer ba,ka yoldan geçmek müm
kün olsaydı buraya uğramazdım 
bile.. Şu gördüğünüz sefil ve mer
hamete şayan mahluklar günün bi-
. d "H d "H 1 . k" rın e aparan a,, ve e sın ı,, 

burjuvalarını işkence altında öl • 
dürmek ümidiyle yaşarlar.. Yü • 
zü sarılı adamın bir Sovyet me -
muru olması ihtimali kuvvetlidir. 
Onu burada sorarsak takip edil -
diğini kendisine haber verirler ... 
O vakit yakalamamıza imkan kal
maz .. 

Köyde durmıyarak tekrar yola 
çıktık.. Artık köyler sıklaşmağa 

batlamıştı.. Bir saat sonra diğer 
bir Skolt köyünden geçtik.. Ayni 
sefalet, ayni manzara, ayni ra§i
tik mahlukların donuk donuk ba
kı§ları .. 

Aslak bu köyde hiç durmadı .. 

Nedense yüzünde bir az endİ§e ~ 

seri görüyordum... Kendisinden 

bunun sebebini öğrenmek iste -
dim: 

- Bir şey değil... Dedi .. Yalnız 
bizden şüphelenmeleri ihtimali 
var ... Eğer şüphelenirlerse avımı -
zı kaçırmak tehlikesi gözükür. 

Bir buçuk saat sonra üçüncü 
bir köy; bu köy bir az daha bü
yüktü. Turp tan yapılmış sefil
binaların içinde iki üç küçük ve 
zarif ev gözüküyordu. Bu evler
de ormanda odun kesmeğe gön -
derilen Skoltları idare için gönde
rilmiş bir kaç finua memur otu -
ruyordu. Laponyalı bana: 

- Kızak tamiri vesilesiyle bu -
rada duracağım .. Siz Finlandiya -
lılarm ağzından bir malumat al -
mağa çalışınız .. 

Dedi. Kızağı, evlerden birinin 
yakınında durdurarak renleri çöz
dü.. Kızağın dingilini sözde ta -
mir ediyordu.. Evde oturan genç 
bir Finlandiyalı ile zevcesi çıka -
rak kızağa yanaştılar.. Avrupalı
yı görünce selamladılar .. Nereden 
geldiğimi, nereye gittimiği sordu
lar.. Ben gösterdikleri alakaya 
te§ekkür ettikten sonra dedim ki: 

- Bir arkadaşla yola çıkmış -
tık.. Ben Norveç mıntakasında . 
o da Finlandiyada bazı kutup ne
batı toplıyacaktık.. Norveç mm-

takasında itimi bitirdim. Şim • 
di kendisine tekrar kavu~mak isti-
yorum.. Zannedersem aramızda 

çok mesafe yoktur. 

Finlandiyalı genç - Bir mü -
hendis imi§ - hemen cevap ver
di: 

- Arkadaşınız uzun boylu, za· 
if, yaflı .. Yüzü sarılı bir zat mi?. 

- Ta kendisi .. 

- Şu takdirde çok uzakta ol • 
mıyacak.. Bundan beş saat ev -
vel buradan kızakla geçti.. Hat
ta kızağı durdurarak burada or -
man işlerinde çalıştırdığımız Skolt 
ların miktarı hakkında bazı malu
mat sordu .. 

Memnuniyetle dedim ki: • 

- Verdiğiniz malumata çok te

şekkür ederim. Şu halde yaptığı 

tamiri çabuk bitirmesi için kızak

çıma emir vermeliyim. 

Beş dakika sonra Aslak renle

ri kızağa bağlamıştı .• Hemen bin

dik ve süratle uzaklatbk .• 

Karşı karşıya 
Troyka turpluk ve bataklık a· 

razi arasında oldukça güç yol alı
yordu.. Aslakın buna sinirlendiği 
görülüyordu.. O güne kadar ren
lere karşı gayet mutedil ve mütfik 
davranan Laponyalı onları zorlı -
yor, kırbaçlıyor, ayakları kaydık
ça dizginleri §iddetle çekiyor ,hay
vanların canlarını acıtıyordu. Bu 
kadar gayrete rağmen güçlükle 
ilerliyorduk. Yolumuzda bir takım 
hendekler vardı. Bunları dönmek , 
bataklıklara saplanmaktan çekin -
mek icap ediyordu. 

iki üç saat kadar böyle yol al

dıktan sonra Aslak yol alış tarzını 
değiştirdi. Ara sıra duruyor, eği • 

lerek yere dikkatle bakıyor. Son

ra tekrar yerine athyorak renlere 

hazan sağa, hazan sola istikamet 
veriyordu. 

Böylece yolumuzdaki bir köyün 
oldukça açığından geçtik .• Bir kü· 

çük gölün şimal sahilini takip e

derek yol aldık. Daha sonra göl

den ayrılarak şimal istikametine 

döndük.. Nihayet tekrar şarka 

dönerek turpluk ve son derece arı

zalı bir arazi dahilinde ilerlemeğe 
başladık .. 

Aslak kızağa tekrar sürat ve~ 
mişti.. Renleri durmadan kırbaç· 
lıyordu. Hayvanlar fazla yorgun 
olmalarına rağmen kırbaç altında 
bacaklarının var kuvveti ile kızağı 
sürüklüyorlardı. 

Bir sıra gözüyle mütemadiyen 

ufku araştıran Aslak, bir sevinç 

sayhası ç.ıkard ı. Uzakta, ufka 
yaklaşan güne§ içinde bir nokta 
gözüküyordu. Laponyalı bu nok • 
tayı işaret ederek: 

- Yetişiyoruz!. .• 

Diye homurdandı .. O anda bil
mem nasıl oldu.. Renler irkilmit
lerdi. Avını yakalamak sevinci 
ile heyecanlanmış olan Laponya
lı, dizginleri yana çekti. hayvan
ların ko§umu birdenbire koptu .. 
Kızak şiddetle sarsıldı, !Onra trup
luk ve bataklık arasında husule 
gelmiş ole.n uçurum gibi bir çuku
ra doğru yuvarlandı. 

(Devamı var) 
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Kadıköy mektubu 

Büyük eksiklerimiz: 
Evveli bir kütüphane 
K'Oket Kadıköyden bahseder -ı niçni yapılmıyor dediği zaman: 

ken işin bir az sarpa saracağını A ... Siz hiç çalışmıyorsunuz, bina
düşünmemiş değildim. Pek ala enaleyh bu mevkie layik değilsi
biliyordum ki, aşıkları çok olan niz manası çıkarılmaz ve çıkarıl
bu güzel kadın kasabasınm karşı· mamalıdır. 

sında onların itirazlarına, serze -
nişlernie ve hatta hücumlarına 

maruz kalacağım. 
işte ben buna göre silahlanmış 

ve yola çıkmışımdır; yani her ih
timale karşı hazırım. Koket Ka -
dıköyün konbinezonunu, bir gü -
zel buketi saklıyan, ince beyz ka
ğıt giabi, üzerinden sıyırarak bü
tün uryanlığıyle temaşaya başla
madan evvel onun harici kıvrım -
ları arasında bir az daha gezin • 
mek gerektir. 

İtirazlara, tenkitlere hiç alış -
mamış bulunan benim aziz Fırka 
arkadaşlarımın dostane tarizleri • 
ne uğradım.. Fakat bu çok iyi 
oldu, çünkü bir çok gizli nokta -
lara birer ışık salındı. 

Evvela şu sevimli ve samimi 
dostlara bir daha söyleyeyim ki 
hen idealist bir adamım. Ülküde 
her zaman en son noktayı göz ö -
nünde bulundururum. Bunu iste
diğim şekilde görmedikçe, bana, 
hiç bir şey yapılmıyormuş gibi ge
lir, üzülürüm; hundan ötürü fer
yat ederim, ve bu bir tenkit sayı
lır .. 

Tenkit... Bu mefhumu bir kaç 
cepheden tetkik etmek lazımdır .. 

Birincisi: (Emest Rönan) m 
dediği gibi bir az da kötü isteyici 
hethahlık gizliyen tenkitlerdir .. 
Ben bundan çok uzağımdır. Be
niın açık ve samimi ruhumu bilen 
ve bana itimatlarını her vakit ve· 
ren arkadaşlarım beni tenkitçile • 
rin hu kısmına sokmazlar, ve illa 
günahıma girerler .• 

Tenkidin diğer cephelerinden 
biri de dostane ihtar ve ikazdır .. 

Hangi teşekkül olursa olsun, o
nun karşısında yalnız kaside oku
mak, başkalarına itminan vermez. 
Kasideler mutlaka doğru bir şey 
ifade etselerdi, impartorluk dev -
rinde yazılmış oalan kasidelerin, 
iyilik ve doğruluk ifade eden bi
rer senet olmaları kabul edilirdi •• 
Halbuki onların derece derece 
yalnız birer edebi kıymetleri var
dır; işte bu kadar. 

lstanbul ise daima bir Bizans• 
tır ve orada doğduğu gündenberi 
Maviler ve Yeşiller eksik olma -
mıştır ve olmıyacaktır. Onun için 
asil ruhlu ismet Pa§amn dedikle
ri gibi biz tenkitten korkmayız ve 
korkmamalıyız. Müşarünileyh bir 
defa, bir münasebetle: arkadaşle
rım, bu mesele hakkında düşün • 
celerinizi mutlaka açık söyleme • 
nizde israr ediyorum, demişler -
dir. C. H. Fırkasında hakim olan 
ruh hudur .• 

Tenkit ettiğim bir tek nokta idi. 
Konferans verilmiyor, dedim; hu 
nu sokakların pisliğinde beledi
yenin faaliyetsizliğinden ziyade 
halkın bunda amil olmasında bu
larak veslie edindim. Yoksa orada 
dini, siyasi, içtimai, iktısadi v.s her 
nevi teşekküllerin daima hasımları 
aleyhtarları, müstehzileri vardır. 
Onlar her hangi bir teşekkül için 
okunacak methiye ve kasideler 
karşısında iyi bir his beslemezler; 
onlar hir kelime ile daima kötügö
rücü (betbin) dirler. 

Benim Fırka arkadaşlarımın 

atıl oldukları manasmı çıkarma -
dım. Ben de biliyorum ki, çalışı
~orlar, fakat bir dost, filan şey 

Ben de biliyorum ki, Fırkanın 
vücude getirmiş olduğu bir kaç 
dispanser vardır. Bunlarda gene 
Fırka ya mensup kıymetli doktor -
arkadaşlar tarafından bir çok has
talar tedavi olunuyorlar. Bunlar 
şükranla kaydolunacak şeylerdir. 

Programın bütün maddeleri ki 
halkın dilekleridir, eldeki malze
me ve vasıtalar nisbetinde taıtbika 
çalışılıyor. 

Arkadaşlarım beni temin etti· 
ler ki bu konferanslar için teşeb
büslerde bulunulmuştur. Ama 
Kadıköy halkı buna rağbet etme
miştir. 

Tabii arkadaşlarıma inanırım. 
O halde bunu Kadıköylülerin ala -
kasızlığına hamletmek icabeder .. 
Bu kayıtsızlığın ruhi imilini ara -
mak, meydana çıkarmak ve teda
vi etmek lazımdır. 

İşte bir küçük tenkitten doğan 
büyük bir fayda.. Demek Kadı -
köylüler benimsememek illetiyle 
maluldurlar.. Niçin?. lşte bunu 
el birliğiyle }".oklıyalım. ... 

:[. :/o ~ 

Kadıköyün mühim noksanla -
rından biri de burada bir banka 
ile bir kütüphaneye malik olma -
ması idi.. İş Bankası buraya bir 
şube açmakla bu noksanı gider -
miştir, ve fena havalarda Kadı -
köylüleri müşkülattan kurtarmış -
hr •. Banka idare heyetine yürek
ten teşekkür .• 

Kütüphane için bir teşebbüs ve 
bir hareket henüz yoktur. Kadı

köyde ise bir kütüphane bulunma
mak çok büyük bir noksandır .. 
Böyle bir kütüphane vücuda ge -
tirmek istenilse ben bütün kitap -
larımı teberru etmeyi şimdiden ta
ahhüt ediyorum •• 

Bu mektubuma nihayet ver -
mezden evvel, her gördükçe beni 
üzen, yüreğimi kanatan mü -
şahedelerimi unutmadan kayde • 
~eyim:· Kadıköy belediyesi so • 
kaklara birer at verirken ne ka -
dar kadirbilmezlik etmiş: 

1 - Şair Nefi sokağı; Küçük 
Modada yazın tozdan, kışın ça -
murdan geçilmiyen bir patıka. 
2-Şinasi E. sokağı; Gene Mo

dada elli arşinlik en ehemmiyet • 
siz bir sokak .• 

3 - Şair Latifi; bunlardan hiç 
talihli değil.. onu da odun ve taş 
depoları arasında, en murdar bir 
sokakta asmıştır. Zavallı Latifi~ 

Hiç değilse Moda Kadıköylü
lerin ince, kibar, hassas ruhları 
huna nasıl tahammül etmiş ve e -
diyor, kestiremedim. 

Halbuki öte tarafta en güzel 
ve düzgün sokaklara leylek kadar 
her tarafı eğri bir "Leylek sokağı,, 
adı vermişler; · imam falan atlı 
sokakları, iğrendiğim için yazmı
yacağım. insan bu tablolar karşı
sında ne hüküm vereceğinde du -
ralıyor. Zehi kadirşinaslık!. 

Kıhçoğlu Hakkı 

Su havuzu 
Beyoğlu civarında verilen su • 

yun tazyikini arttırmak için Tak· 
simde yapılmakta olan havuzun 
yirmi gün sonra ikmal edileceği 

anlaşılmaktadır. 

Aynca İstanbul tarafında da 
böyle bir hvuz yapılacaktır. 
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Bartında Öküzün ayağı yüzündeıı 

Gaz ayni saflıkla 
hala akıyo~ 

Bartın refikıınız yazıyor: 

Bartında geçen yıl eylul sonla
rında, eski bir su kuyusundan saf 
denilebilecek derecede temiz bir 
petrol fışkırdığını yazmıştık. 

lktısat Vekaleti ilk tetkikat için, 
geçenlerde Zonguldakta vefat e -
den maden mühendisi Nermi Be
yi memur etmiş ve hu zat sathi bir 
tetkikten sonra dönmüştü. lktısat 
Vekaletinin ondan sonra hiç bir 
alaka göstermemesinden tahmin 
ediyoruz ki bu rapor pek müspet 
değildir. 

Ne olursa olsun, petrol, o zaı -
mandanberi hiç kesilmemiş, mun
tazaman akmıştır. Kuyu duvar -
larındaki çatlaklar, kışın yükse -
len su ile kaybolduğu zaman bile 
kuyudaki suyun yüzünde daima 
bir petrol tabakası mevcut bulun
muştur. 

Memleketimizin muhtelif mm -
takalarmda bulunan altın ve pet -
rol madenlerinin tetkik ve keşfi 
için tktısat Vekaletince son gün
lerde mütehassıslar getirildi. 
Memleketimizin yabancısı olan bir 
zatla bundan bahsederken, söz, bi
zim petrol kuyusuna intikal etti. 
Biz de bir müddettenberi kuyuyu 
görmemiştik. Beraber gidip gör
dük. Kuyu hala faaliyettedir. 
Petrol gelen çatlaklar daha ziyade 
çoğalmış ve kuyunun duvarlarını 
çepçevre kaplamıştır. Petrolün 
çıktığı bu çatlaklar akan gazla ka
rarmıttır. Kuyu aahipleri su üze -
rinden muntazaman petrol topla 
dıklarmı, aylardanberi çarşıdan 
gaz almıyarak bunu kullandıkla -
rını söylediler ve bir şişe gösterdi
ler. Bu şişenin en altında, su, or· 
tasınd~ beyaz ve kalın bir rüsup, 
en üstünde de rengi sarımtrak, fa
kat piyasadaki bazı gazlardan her 
halde daha temiz bir petrol taba -
kası vardı. 

Mihiyet ve sebebi henüz izah 
edilemiyen bu tabii hadiyese e
hemmiyet atfedilmesini ve başka 
mmtakalarda keşfiyat yapılırken 
Bartının da unutulmamasını lktı· 
sat vekili Celal Beyefendiden 
memleket namına tekrar rica edi -
yoruz. 

Uludağda işaret 
direkleri 

Uludağda kışın yapılacak ge -
zinti ve yürüyüşlerde yolun yaki • 
nine işaret direklerinin dikilmesi 
için bir heyet ayrılmış ve hemen 
işe haşlamak üzere faaliyete geç
miştir. 

Bu işe harcanmak üzere idman 
cemieytleri ittifakı umumi merke
zi tarafından üç yüz lira gönde • 
rilmiştir. 

2000 liralık kaçak eşya 
yakalandı 

lskenderondan hayvanlarla 
mühim miktarda ipekli kumaş, 

çakmak ve sair eşyayı dağ üzerin
den aşırmağa teşebbüs eden dört 
kişi Ceyhanda pusumuza düşmüş
lerdir. 

Bunlar (dur!) emrine itaat et
mediklerinden ateş edilmiş ve iki 
si, mavzerleriyle yakalanmıştır. 

Diğer ikisi kaçmıştır. 
Yakalanan kaçak eşyanın kıy • 

meti iki bin liradan fazladır. 

Tarlada çıkan kavga bir köylüyü mezarlığa, kont'" 
şusunu hapisaneye gönderdi 

Bir ay evel Kaman köyünde bir f te olan maktul Hüseyin, yold' 
cinayet olmuş, Davut isminde Davuda rasgelince kavga başl~ ' 
birisi Hüseyin isminde bir köylü - mış, Hüseyin elindeki balta ıle 
yü kama ile öldürmüştür. Davuda hücum etmiştir. Da~1 

Hüseyinin elinden baltayı çekJ1J1~ 
yere atmıt; Hüseyin bu sefer k•' 
masiyle saldırmıştır. Bunun uır 
rine Davut kamayı elinden aiııııl 
ve onu kendi kamasiyle öldürroiif 

Bu cinayetin muhakemesi Bar
tın ağır ceza mahkemesinde görül
müştür. Muhakeme safahatından 
anlaşıldığına göre cinayetin sebe
bi ve şekli tudur: 

Vak' adan beş on gün ev el, mak
tul Hüseyinin öküzü Davudun tar
lasına girmiş, Davut, hayvanı 
bacağından yaralamıştır. O gün 
oğlu ile beraber tarlasına gitmek-

tür. 
Mahkeme, Davudu 15 yıl ağıt ı 

hapse mahkum etmiş, fakat f~ 
şekle göre hadisede tahrik gördii' 
ğünden cezanın yarısını indirıııİf 
tir. 

Bir açık göz\ Bir çocuk 
Para çekmek için ı Eiektrik cereyanı' ı 

ne yapıyor ? na kapılıp öldü ' 
Sıvasın Zara kazasında Cavit 

Efendi isminde biri peygamberlik 
idiasiyle etrafına bazı kimseler 
toplamıştır. Cavit Efendi elli yaş
larında bir adamdır. Erzincanda 
oturan Bekir Efendi isminde biri -
ni allahın timsali olarak tanıyor. 
Halbuki Bekir Efendi kendisinin 
uluhiyetle alakası olmadığını, Ca· 
vit Efendiyi de peygamber tanı -
madığım söylemiştir. 

Yeni dinin esasları şunlarmış: 

1 - Allahın bulunduğu Erzin -
cana doğru iki rekat naı:naz. · 

2 - Kadından nefret (bunlar 
kadını insanı dalalete ıevkeden 

şeytan makulesi sayıyorlarmış, 

Yeni dine girecekler karanlık 
bir odnda bir gece bir post üzerin
de kalıyor, bir takım korkunç 
manzaralara tahammül ederse ye
ni dine alınıyor, peygamberin ö
nünde yemin ediyormuş. Yeni di· 
ne girmek için servet sahibi olmak 
ve bu serveti peygambere nezret· 
mek de lazımmış! 

Cümhuriyet müddeiumumiliği 
işe vazıyet etmiş, Cavit Efendi ile 
etrafındakileri tevkif etitrmiştir. 

Tahkikata devam ediliyor. 

Bilecikte kurtlar 
Bilecikte rüzgarların tesirile kır 

larda bulunan ağaç kurtları, şehre 
hücum etmiştir. Caddeler, sokak
lar simsiyah bir hale gelmiştir. 

Her adrm atıldıkça toprak yeri· 
ne kurtlara basılmaktadır. Bu kurt 
lar meşe, e1.ma, badem, kira:z:, viş -
ne gibi meyva ağaçlarını harap et
miştir. 

Adanada Belediye reisleri 
Ekmek formülü hakkında kat'i 

bir karar vermek üzere Mersin be 
lediye reisi Mithat ve Tarsus bele
diye reisi Muvaffak beyler Ada -
naya gelmişler, belediye reisi Tur
han Cemal beyle uzun u:a:adıya 

görüşmüşlerdir. 

İzmit köy muhtarlan 
İzmit köylerinde ihtiyar heyet

leri için Halkevi köycülük şubesi 
tarafından açılan kurs nihayet bul 
muştur. Kurs üç gün devam et • 
miştir. Kursta ihtiyar heyetlerine 
öğretilen mevzular kitap halinde 
basılarak köylere meccanen dağı ' 
tılacaktır. 

Adanada kimin çocuğu ol ' I~ 
duğu anlaşılamıyan yalınayalıı ~ 'I 
başı çıplak, üzerinde bir göırı' '" 
lek, ayağında sarı ketend& 
bir pantalon bulunan sekiıı ~(S 
dokuz yaşlarındaki bir çocJ I' 

Borsa civarında barcı Şefik Ef ell' 
dinin terkettiği bir kepenği kapal1 

ve bir kepenği açık bulunan dülı' 
kanına girmiş, orada kapağı kırılı 
elektrik anahtarına temas eden bif ~ 
demir parçasına elini dokundurıJ'~ a 
dokundurımaz yere yuvarlanmıştıt~ l-1 
O civarda bulunan kahve sahiple 'h 
rfyle kalfaları derhal yenşc::1 eh: ç<1' Jli 
cuğu bir araba ile Halk eczanesil11F~ci 
getirmişler, eczacı, doktor beylerle Se 
elektrik şirketi müdürü hat mii' ~h 
hendisi ve elektrik şirketi memııt' 
ları yetişerek çocuğa iki saatte~ 
fazla sun'i teneffüs yaptırmışlars' 
da çocuğu kurtarmak imkanını b&l' 
lamamışlardır. 

Hadiseden haberdar edilen Ciiıı' 
h . t .. dd . .. . ı .,~ ~ ~ 
urıye mu eı umumısı mese eı 

vaz'ıyet ederek gece geç vakte 1'1'. 1~:d 
dar bir cok lcimselerin ifadelerifl

1 
t, 

almış ço~uğun cesedi üzerinde fet' .,i 
ef '•ı' hi meyil ameliyesi yapılmak ve t 1 

his edilmek üzere cesedi merole' . 
ket hastanesi gasilhanesine göıt ~' 
dermiştir. t '-

Polis ve rı<lllve tahkikatı da Je' ~di 
vam etmektedir. laitl 

"' ~· 
Bir kadın dayaktan öJdıJ hq1~ 

··( t.' t 
Sındırgının Akçekısrak köf~f ~ b 

den Hasan Hüseynin karısı Belı•, e ·"lq 
mal yüzünden kendi anası Miil11

', '

ve halası Hatice ile kavga etıı'if ~i 
tir. Münire ile Hatice sopa ile ~ \ ~ 
hiyeyi dövmüşler, gebe olan seJlı' ~· 
yenin çocuğu düşmüş ve doğııt , ~,~ 1 

ğu çocuk ölmüştür. Adliye işe t' \:. 
zıyet etmiştir. 1 

Beraet etti , "ı' 
J e ~ ı 

Adapazarı - Sekiz ay e\"~ 
1
, ~ 'ıt 

vinin kapısı önünde yirmi yed~· it~ t ~ 
rinden bıçakla vurulup öldiittl I , t)i 

Hakkı Fethi Efendin in katili 'Ji~ ~ 
mala maznun bahriyeli Ahıı1e ··( '-

muhakemesi bitmiştir. Ahın et '/ ~' 
mü sabit olmadığı için ber,_.et ~lı~ 
m~~ '-

Gerede' de zelzeleiet ~ ~. 
Gerede geçen ayın 28 illd;ıı' ~ 

defa, otuzunda bir defa, teıı' İ ~ 
zun birinde iki defa, zelzele \ ~ 
muştur. 
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1' "-- Kızlar, gefjen gün bir kaza geçirdim, yangın ku-
~ - l"e fiıkmıştım. inerken o beş yüz basamakh merdi· 

.. ,_, 'fiden kapının önüne kadar yuvarlanmaz mıyım •• 
e9 - Bir şey olmadın ha, hayret edilecek şey •• 

& - Hayret edilecek bir şey değil, çünkü sondaki 
1't basamaktan yuvarlandım ••• 

Kaçırılan Kadın 
1 llııuıııtl il il""" 1 1 1 ıı 1 1 

•111111 11111111 1 '""" '" ıınııı ılff l ıı• . -

~rköyde büyük bir kötkü o·\ Bana bir kaçak olduğunu, ismini 
td liıkmet Bey kı§ yaz orada otu- yerini söylediler, 6;itim Fuat Beyi 

Je ~~ergün lstanbula İ§İne inerdi. evinde ve zevc~~iile beraber bul -

ç~ 1l'·k · d'' d"W·· dum i ecı t:' tam evıne on ugu zaman · 
il lltr haber aldı: - Peki ama timarhaneye neden 

r ~ gittiniz? a @.. lgili karısını kaçırmışlardı. 
tJt' ~huı bir adam evdekileri tehdit - Zevcenizin fotoğrafını gör • 

•t le ki b dükten sonra onu kaçıracak ada_ te bi' arıaını sürü emiş, ir oto-
rtl lı le abnış, götümıüştü. mm mutlaka deli olacağına hük -
t q'kı.ı mettim de onda-

b ··} . . et Bey hemen lstanbula, 
'l\l ııı1111ıııııııı111111ıır 

l'tyete gitti. Üç bet polis me-
hu itin tahkikine ve kaçın -

, ~~tceyi bulmıya memur edildi. 
~ı d derine sıkı sıkı tenbihler ya
rı"' 1, 

fer ·~ilan B ak' ' 1 t· et ey geç v ıt evıne ge -
t 1 >....~ k d .. ı· I ~'""ilan apı a uç po ıs memu-
e 1tikat yapıyordu. içlerinden 

'~ı1t göz dedi ki: 

'. 8eyefendi, zevceniz hanmıe
. ~?hı bir fotoğrafını liitfeder 
~•ı' 
~· . 
.. 
1~t Bey hemen cebinde ta -

. tı ıe... ·ı· . . . 1 . · ~· .... gı ı zevcesının resım erın 
if' "lrıni polise verdi. Polis me • 
it' teııne bir kere baktı, sonra: 
'f 1 k'-S· !._., l'l.ı •ıe yarın sabah zevcenizin 
v; "\ t larafmdan kaçırıldığını ha -

~ ~eceğim.. 

~ ~\~et Bey bu söze inanmadı. 
~· trtesi sabah ayni memur 

tai .. e ı· , •• ge ıp te: 

, ~~)'efendi, zevcenizi kaçıran 
1 ~evkif ettik. Bu sabık kay -
~ "it~ lardan Fuat Bey isminde 

, h. t\ır. 
1 "İ)i 'jl '~."ee hayretinden dona kala -

;;f '~ I ~ hil değil, dedi. Bu kadar 
'"'t ~~ rıası) öğrendiniz? Yan -
'- ~rn. 

Yağmur 
Geçen günkü yağmurda ihtiyar 

bir bey sokaktan giderken genç 

\re zarif bir ıemsiyeli hanıma ras

gelir. Peşine takılır. Bir hayli gi

der. Tam lakırdı atacağı sırada 
kadın başını çevirince ihtiyar şa -
şırır: 

- Eyvah bizim hizmetçiymif .. 

Sonra arkadatlarına çatarak kı-

za seslenir: 

- Şemsiyeni ver bana 

yım. 

baka -

~Başında 
Tokatlıda bir arkadatına telefon 

etmek istiyen Ruf telefon dairesin
de bir zatın yarım saattenberi meş 
gul olduğunu görerek bekliyordu. 
Ancak bu zat telefon ahizesini ku· 
lağında tuttuğu halde yarım saat • ı 

tE;nberi bir kelime söylememişti. A 
lay mı ediyor, bir şey mi bekliyor· 
du? 

Rauf dnkikalarm geçmekte ol • 
duğunu sfo i~nce ').rlık dayanama • 
dı. lceri ,, ir• •; • 

- \,)o • • 

- Beyefendi, dedi. Eğer telefon 
et.miyorsanız müsaade edin de biz 
edelim. 

- Nasıl etmiyorum, yarım saat
tir karımla mükaleme ediyorum a 
beyim ... 

ııı1111ııııırrı1111ıııll 

Hayımın ziyanı 
Hayım efendi Bakırköy treni· 

ne binerek eski komtusu Nail he • 
ye misafir gider. Ak,ama kadar 
yeyip içtikten sonra Nail Bey mu
sevi dostunu alıkoydu. Pek de ısra
ra mahal kalmadan Hayım efen -
di geceyi dostunun evinde geçir -
meğe razı oldu. Yalnız, Hayim ef. 
dinin içinde bir küçük dert vardı. 
Dostuna dedi ki: 

Dişçi - Dişinizi çektim, siz kahkaha ile gülüyorsu· 

• - Nail B. fansa inanır misin? 

- Bazı bazı Hayim efendi •. Ne 
den sordun?. 

Bu sabah ba§ımdan yaman bir 
bela yeçti: 

- Ne gibi?. 

- iki para etmiyecek bir mala 
buraya yelirken tam 17,5 kuruş 

verdim. 
- Hadi canım, sen öyle faka 

basar mısın hiç. Olsa olsa 100 pa
ra aldanmıtsmdır. Ben şimdi, se
nin iki para etmez dediğin mala 
gözü kapalı 15 kuruş veririm. 

Hayim elini uzattı, Nail B. 15 
kuruşu verince cebinden şimendi .. 
fer biletini çıkardı ve Nail beye 

nuz, demek ki hiç canınız acımadı • 
MUşteri - Hayır, dehşetli canım yandı ama 

kaynanam beş dişini birden çektirecek te onu 
nüp keyifleniyorum •• 

şimdi 

düşü· 

Biraz Da Şaka 
Çiçekler .. 

Küçük Faik elinde koca bir bu· 
ket çiçekle koşa koşa bir yere gi
diyordu. Yolda komşuları onu tut
tu: 

- Faik, yavrum. Bu güzel çi
çekleri nereye götürüyorsun?. 

- Nahide hanıma ... 
- Aman ne güzel. Kimbilir ne 

kadar hoşuna gidecektir. 
- Zannetmem. Çünkü Nahide 

hanımın tabutuna koyacaklar. 
ıııı11111ıııııı111111ııı 

Domuzlar 

Şarlok Holmes 
Meşhur polis hafiyesi Şarlok· 

Holmes bir cinayeti tahkika me .. 
mur ediJmişti. Cinayet yerinde he
nüz ıslak olan toprağa, yerdeki ci
gara küllerine, ayak izlerine bak .. 

tı. Kendisini kemali hürmetle din -
liyen etrafındakilere şunları söyle· 
di: 

verdi. lsak ile Levi yolda rastlaşır -
Bu gidip gelme biletin yanan lar ! lsak der ki: 

- - Katil 1,65 boyundadır. Sarı 
saçlıdır ve saçları ortadan ayrıl -
mıttır. Ahali cigaras! içiyor yalnız 

başına ve 6 beygirlik bir otomobil 
ile geldi, kat'i ve tereddütsüz a -

dımlarla yürüdü. Adımları son de
rece müsavi atılmıştır. Parmağında 

parçasıydı. _ Davit Beharı tanirsin. Hay~ 
ıı11111ıııt•ııı111111ııı 

Cevapsız bir sual 
. - Hala yüzüne bu kadar pud· 

rayı niçin sürüyorsun?. 

• - Güzelletmek için yavrum. 

- Peki, neden güzelleşmiyor -
sun?. · ~ 

vanın biridir. 

- Neden be lsak?. • 
- Y eçen yun evine kadar yit-

tim, yalvardım, yakardım. iki pa· 
pel borç ver, dedim. On para ver· 
medi. Böyle domuz yörmedim . 

- Kizma, kufur etıne. Çünkim 
ben de domuzum. 

yüzük yoktn, ayağındaki iskarpin

ler koyu kahv~ rengindedir. Başın
daki şapka siy;\htır. 

Yanındaki muavinlerden biri 
Şarlok Holmese şu suali sordu: 

- Afferlenin üstadım, katil ka· 
el ırı mı, erkt k mi? 

Meşhur üsta bir lahza dütündü. 
Sonra: 

- Vallahi, dedi. Orasını ben de 
bilmiyorum. 

lll111111ıııı ı ı111 111 ıır 

Bir konferans 
Darülfünun müderrislerinden 

bir zat konferans veriyordu. Beda
va vakit geçirmek için Naum da 

konferansa gelmişti. Yanında da 
iki Selanikli oturuyordu. 

Konferans başlamadan bir 
kalkıp ta: 

zat 

- Efendim, fıkaraya yardr,m i . 
çin hamiyetinize müracaat edece • 
ğiz. 

Diyerek iane toplamıya başla -
yınca Naum bayıldı, Yanındaki 

1 ~ ~ efendim, bu bir kera -

-· ~Ya .. Sizinle dün akşam 
I ~'- arı sonra, zevcenizin fo -
,~, t3rdükten sonra doğru ti. 

\ti ~e gittim. Oradan kaçmıf 
'IS> olmadığını sordum. 

Birader, galiba yeni şehir 
rtereden anladın ? 

pllnını tatbik ettiler .. 
SeJanikliler hemen onu tutup dı§a

rı çıkardılar ve ayılınca hep bir • 
den evlerine döndüler. - ()~ gUndUr evi ar.yorum, bulamadım da ondan ••• 
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Seni .. Honore 
Yazan: Albert Jean 

Matmazel Organdi birdenbire ı B~.çok resimler aldı~ar v~ n~ha
Mösyö Honorenin odasına girince, yet Luksenhurg bahçesıne gırdıler. 
Matme.zel Davrilin hesaplarına ha Biraz dolaştılar. Organdi, ta ö
kan matmazelin aşıkı yerinden sıç- tede biribirleriyle hararetli hara . 
radı. retli konuşan bir çifti gösterdi: 

Organdi sordu: - Bak, biribirlerine ne yakış -
- Lilet burada değil mi?. mışlar?. 

- Hayır, annesi hastaymış, ora- Çiftler arkadan görünüyorlardı. 
't · Kız: yaya gı mış .. 

Organdi gülümsedi: - Şunların resimlerini alalım, 
- Kadın fena günde hastalan - dedi .. 

mış .. 
- Neden?. 
- Bugün Sent - Honore hayra· 

mı .. 

Mösyö Honorenin yüzü kızar -
dı: 

-Bugün benim bayramım oldu
ğunu biliyor muydunuz?. 

- Elbette her halde Lilet de 
bayramınızı tebrik etmiştir. 

- Hayır, etmedi, Lilet böyle 
basma kalıp §eylerden hoşlan -
maz ..• 

Matmazel Organdi hunun üzeri
ne elindeki paketi Mösyö Honore· 
ye u'Zattı. 

Honore sordu: 
- Bana mı?. 
- Bunda şaşacak ne var?. 
- Lilet heni böyle şeylere alış-

tırmadı da .. 
Pak2ti açtı. 
- Bir fotograf makinesi! .. Ne· 

ler yapıyorsun çocuğum?. 
- Kardeşimin bir arkadaşından 

ucuz aldım. Üstü biraz eski amma, 
objektifi ço kiyidir. 

Honore objektife bastı. Organ
di dikkat ediniz, dedi, camları ta· 
kılıdır. 

Sonra teklif etti: 
- Haydi, çıkalım da, makineyi 

beraber tecrübe edelim. 

- Ayıp olmaz mı?. 
- Neden olsun .. 
Tam resmi alacağı zaman, genç 

adam üzerler ine doğru fırladı: 
- Bana hak, şantaj yapmıya 

kalkıyorsan nafile bana geçmez . 
- Ne diyorsunuz canım?. 
- Yanımdaki kadının kocası 

seni peşimize taktı değil mi?. Res· 
mimizi alacaksın, mahkemeye gÖ!. 
terecek. yağma yok .• 

- Hayır efendim, sadece resim 
alacaktım ... 

- Saçmalama .. Haydi, çek ara· 
bam .. 

- Fotoğraf makinesini veriniz. 
- O bende kalacak.. Ucuz kur· 

tulduğun~ şükret. 
)/. :t. )/. 

..... Bir saat sonra Organdi o 
çiftleri bir barda buldu. Buluştu .. 
lar. Kız içini çekti. 

- Oh! Size rast gelinceye ka • 
dar ihtiyar filimleri bitirecek zan~ 
nettim. 

- Bitirebilirdi .. 

- Bir şey değil ,fotoğraf maki -
nesi benim değil. .• Ben Lilet Davri .. 
le fotoğraf dersi vermek üzere 
gelmiştim. İhtiyarın da isim günü~ 
nü tebrik edip gönlünü alayım de
dim .. 

Sıtma ile mücadele 
Kurutulan birçok bataklıklar- Bu işe 

hararetle devam olunuyor 
Ankara, 8 (A.A.) - Sıhhat ve 

İçtimai Muavenet Vekaletinin sıt
ma mücadele te§kilatları tarafın -
dan muhtelif mıntakalarda birçok 
bataklıklar kurutulmuştur. Her 
tarafta bataklıkların kurutulması 
işine hararetle devam edilmekte • 
dir. 

Konya mmtakasında IJgına 
2500 metre mesafede bulunan 200 
dönümlük Çayırpmarı ile Aksa -
ray şehri kenarında Bülcük ve 
Aram! köyü ci~armdaki 50 dönüm 
Iük Aratol ve Beyşehir dahilinde 
20 dônümlük Pınarbaşı batakhk -
ları kurutulmuş 15 bin dönüm vü
satindeki Ağalar bataklığının da 

Muhafız gücü bisikletçileri 
Denizli, 8 (A.A.) - Muhafız -

gücü bisikletçileri dün saat 22 
buçukta buradan hareket etmiş-
lerdir. Denizli bisikletçileri ve 

sporcular kendilerini uzaklara ka
dar giderek teşyi etmişlerdir. 

kurutulmasına başlanmış ve 1200 
metrelik bir kanalın inşaatı bit

miştir. Dedemoğla köyünde bir 
kilometre uzaktaki Karataş ba • 

takhğmın kurutulması için de 
1200 metrelik bir kanal açılmı~tır. 

Kocaeli mıntakasında lzmitin 
şarkında gündoğdu, Çayırköp, 

Solaklar, T epeköy köylerine ci -

var 300 dönümlük Altıncı oğlu 

bataklığı kurutulmu§ aydın mınta-

kasında Nazilli çiftlik, Aksaz, A
cızabat, Manisa mıntakasında 

2000 dönümlük Türkili bataklık • 

larınm da kurutulması işleri de -
vam etmektedir. 

Bafra Halkevinde 
Bafra, 7 (Hususi) - Halkevi

mizin güzel sanatlar şubeıi ta • 
rafından bir konser ve Halk der -

saneleri ve kuralar komietsi reisi 

ilk tedrisat müfettiti Ali Erdoğan 

B. tarafından da (Halkçılık, Yeni 

Türkiye) mevzulu bir konferans 
Köprülü zadenin konferansı verilmi§tir. Kadın, erkek yüz -

C. H. F. Alemdar Nahiyesi Ak- Ierce dinleyicinin hazır bulunduğu 
bıyık t>eağından: (8 - 7 .. 933) cu bu konser ve konferans çok alaka 

undaki ocak binasında Köprülü • 

zade Fuat beyefendi tarafından 

. ~ 

DÜNYA HA~BERL'E-Ri~ ı 
Bir canavar IBeyrut'ta sabık bir Pren- ] 

. k.b d·ı ·ı·"' . ' Annesini öldür- sın l ar l encı ıgı . '' n 

müş, etini yemiş Seyfettin in oğlu Tevhit Hindistand~ kıı 
topladığı paralar bitince işi değiştirdi~: Fakat katil karnını 

doyurunca ölmüş 
Varşovadan yazılıyor: Rikadan 

gelen bir haber, burada tüyler 
ürpertmiştir. Lekonyada Resis 
köyü sakinlerinden Edvar isminde 
bir köylü 52 yaşındaki annesini 
boğmuş, sonra etlerini lokma1a -
yıp fırında kızartmış ve yemiştir. 

Katil, karnını doyurduktan 
sonra ölmüştür. 

Yenibuhran 
Amerikanın buna 
tahammülü yok! 

Beyrut, 7 (Hususi) - Sakıt Os- döndüğü zaman, bu Mustafa f ~ i 
manlı hanedanından Prens Seyfet· miyi buldu ve iki arkadaş elele ~•HııA.~oı 
tinin Tevhit adındaki oğlu, buraya rerek kibar dilenciliklerine ~oy~~ ! 
geldiğinden beri bir çok yüz kJzar- dular. Fakat bu yolda önlerıne 3? tt 
tıcı hallerde bulunmuştur. Parasız kan her kapının suratlarına 1" ()); 
kalınca, bundan üç dört sene evvel pand~ğını görünce bu iki düt tııı!\ 
Hindistana gitmiş ve orada az çok tıynet, Türkiye aleyhine bir .. lı~ 'ık 
para toplıyarak Suriyeye dönmüş· m'tecilik dolabı çt-virmeyi dut lııı 
tü. O paraları burada zevk ve se - mekte gecikmedilPr. Önce bir~ ı11 ~ 
fahet alemlerinde erittikten sonra defa Mısıra gittıleı. Oradaki fiır 

1 
~~: 

parsa toplamak için tekrar Hindis- kiye aleyhtarı mahafille teııı ~ 1 

tana yollanmış ve fakat bu sefer geçerek Suriyede kurdukları rı>~ e tı 
oradaki Müslüman ümera ve aya - him komitelerden, kendiler 
nından yüz bulamıyarak gerisin ge mensup mevhum azaların hül'İ 
riye Suriyeye gelmişti. Burada düş ve adetlerinden bahıe baıladıl 
kün hayatını devam ettirirken Irak Ve filhakika oradan bir miktar 
ve Hicaza gidip bir miktar para ra da kopardılar. 

VAŞINGTO~, 8 (A. A.) - toplamak hülyasına dü§mÜş ve fil· Fakat kızgın saca ne day& 
hakika Iraktan epeyce yardım da ki ... Ellerindeki bu paralar tii~' 
görmüş ve fakat Hicaz Kralı lbnis nince, hu muhayyel komite na 
suut bu ipsiz sapsız Prens eskisine na Suriye ve Lübnan a!·.- lisiııi ' 

Amerika fabrikaları tarafından 
yapılan spekülasyona müsait son 
imalatın fazlalığından ve fiatlarm 
yükselişinin kütlelerin alı~ kabili
yetini azaltarak yeni bir buhrana 
sebebiyet vermesinden endişe e -
den milli kalkınma kanununu tat
bika memur M. Conston, dün en -
dişelerini bildirmiş ve tehlikeye !
şaret etmiştir. 

M. Johnston, bütün sanayiciler
den, mesai saatlerini azaltarak 
gündelikleri arttıran yeni bir ha -
rem yapmalarını istemiştir. 

- Amerika demittir, yeni bir 
buhrana tahammül edemez. 

metelik bile vermemişti. dolandırmağa kalkıştılar. Li~ 
Prens Tevhit bu vaziyet karşı - burada bu sergüzeştçi ada.mi . il 

sında geçenlerde Hicazdan Beyru· mahiyetlerini herkes iyice bild Q t'a· 

ta geldi ve Türkiyeden matrut eı· için hiç bir tarafta yüz bulanı• ~ 11 
)' 

h l Çol bak Yemen meb'usu Mustafa Fe ar. 
mi ile tanıttı. Mustafa Fehmi 19? l t bu ıekle girince prens Te1 ' bl 
senesindenberi Suriyededir. Ve o ile Mustafa Fehmi başka bir l~l', • 
günden heri ıakıt hanedan azasın - buldular; Ermenilerle anlaştı i 1'.tıı 
nın kuyrnklarmdan ayrılmıyarak Kürtlerle görüştüler ve HuybuJ1~ >ı d4 

yaşıyan bir adamdır. Bir aralık, şu Taşnak komitelerile mesai orta ()t\uı 
radan, buradan para bulmak sev - ğına girittiler. P'l· 
dasile Sultan Reşadın oğlu Ziyaet· Bunun makabli de vardı. ~ile~~ 
tinle tanıştı. Nihayet bununla ara kü Tevhit Bağdada gittiği ıırallı2'u111 

Amerika iş federasyonunun ra· 11 bozulunca Prens Şevket Efendi- da da Vahan Papazyanla ve b• lttiil 
nin oğlu Cemalettin le anlaştı ve T aşnak reislerile tanıtmış ve o 1,

1 
poruna göre, işçilerin varidatı 

marttan mayısa kadar yüzde yedi 
nispetinde artmıştır. Halbuki sınai 

imalat ayni zamanda yüzde 35 
artmıştır. • 

İngiltere - Avusturya 
Batavia, 8 (A.A.) - Mollison'

un yapmış olduğu Avusturalya -

İngiltere rekorunu kırmak teşeb -

büsünda bulunan Jimny Wods, 
dün Bataviaya geldi. Sabah saat 
birde Singapura gidecektir. 

Bir Fransız mektebi Rus
yayı ziyarete gidiyor 
Paris, 8 (Hususi) - Grisiyon 

milli ziraat mektebi talebeleriyl;, 

ziraat mühendislerinden müte§ek

ki bir grup ağustosta Rusyaya 
gidecektir. 

Bu grup, Savyet Rusyanın, zi -

rai teşkilatını ve hu teşkilatın ve
rimini; zirai istasyon ve laboratu

varlarda fenni araştırmaları ve 
tedris usullerini tetkik edecektir. 

Bir Fransız mektebi, Ruayaya 
ilk defa olarak tetkik seyahati ya
pıyor. 

İstihsali azaltmak için 
karar verildi 

birlikte dilenciliğe başladılar. Az dan para koparmııtı. 
sonra onunla da bozuşarak bir Şimdi Ermeni komitecilerile. 
müddet yalnız kaldı. lı ballı gÖrÜfÜp onların emirlett 

Prens Tevhit, yukarıda anlattı • tında bütün insani hislerden ııs 
ğım maceraları bitirip son Beyruta bir köle gibi çah~maktadır. 

Hicaz ve Yemen 

. ~i 
l)otl 
t 

Doların rekortJ );~ 
ı i~ 1 

İsyan son derece şiddetli Londrada Amerika dö~ . if,d1 

ve geniş çok düştü ~ ~i 
b~ 'Ilı) 

Londra, 8 (A.A.) - Ka~ 'k ŞAM, 7 (Hususi) - Hicaz ve 
Yemen hükumetleri arasındaki ih
tilaf günden güne şiddetlenmekte-

piyasasının dünkü faaliyetinıjc 
yanı dikkat hadisesi amerika 

dir. Yemen veliahtmın, Necran ci- vizinin dütmesi olmuştur. 
hetinden yaptığı taarruzun muvaf- Dolar, düşme hususunda • 
fakıyet kazanması, Hicazlıları çok bir rekor yapmış ve bir trıf' 
müteessir etmiş ve gönüllü asker lira11 4.74 e kadar düşmü§, bıl ~.~~ 
kaydına hararetle başlanmıştır. la beraber 4.71 de kapanJ11~ . ij)i 
Yemen veliahtmm eline geçirdiği Muamelelerin yekilnu pek eb; ~~~\d, 

h ık H . · miyetli olmamakla beraber, '.,I ~'i, Necran havalisi a ı ıcazın ıç f'r 
taraflarına doğru kaçmışlardır. lan muamelelerin sayısı çok ı, 

Yemen veliahtının, Necran ve ha· dır. . ı~~ l 
valisinin yemenden ayrılmaz bi • F rankta hissedilir bir dejıt .~~ 
rer parça olduğunu bir kat'iyetle olmamış 85 te kalmıştır. I V lı., 
ilan etmesi Hicazlıları pek fazla a- öteki altın ölçüıüne bağlı i •~ 
sabileştirmiştir. lbnissuudun, l • vizler vaziyetlerini iyi mub' I ~ 
marn Yahya kuvvetlerine tiddetli etmişlerdir. lıai 
bir darbe indirmiye hazırlandığı ~~ 
tahmin edilmektedir. Diğer taraf- Bir dava ,A~~~ 
tan imam Yahya kuvvetlerinin de Stokholm, 8 (A.A.) - ,,\l~ Ş~lı 
Tihame çölüne, Hican, F enan ta- f. . · l h · · ıııaf:1 A~~ • 'tıt se ırının sveç arıcıye 1ıı tıl\i 

r."l.iyle Konfodaya akın etmeleri .. · .. · dl" e rı" q\l 1 
muracaatı uzerme, a ıy t' . '" I 

ve Aair ınıntakasında da ilerleme- M. Goering aleyhine hal"' .. i ~, 
ye hazırlandıkları haber verilmek- . ıtl\J q ı 
tedir. neıriyat yapmıt olan hır ko 1,f q~~tı. 

ve bir sendikalist iki gazete ' 11tı-~· 
Bundan baıka Asir atiretleri ~r· li 

de lbniasuuda karşı isyan ederek hine kanuni takibat açnUf '1 ~ ı 
l======:=:-~'İ lıb.l imam Yahyanm tarafını iltizam - b1~" ~,,~ 
Asir aşiretleri imam Y • ' ~ ~ etmişlerdir. Bu aşiretlerin il ti ha - ııı: · J S 

kiyle imam Yahyanm huduttaki emir almadan Vahabtler "" tı} ~ 
kuvvetleri ziyadeleşmiştir. Son za- hücum etmitlerdir. Çölde, 1' 
manda aldığım malumata göre müsademeler olmaktadır. 



Cihan Kon/ eransından Sonra .• 

Y 
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eni bir beynelmilel 
konferans hazırlandı 

Yunanistanda 
•······························· 

Hükumetin muha
lefete karşı ısrarı 
Hükumet mukabil bir 
beyanneıme neşretti 
ATlNA, 8 (Hususi) - Hüku -

met Selanik intihabatından sonra 
muhalefet fırkaları tarafından 

k llıillctin iştir akile bu konferans insa1darın bütün 
da '1V\tet membalarından nasıl istifade edeceklerini 

J: tetkik edecek f neşredilen müşterek beyanname -

(JJ Cihan iktısat konferansının lamak kolaydır. Çünkü soğuk su ye karşı mukbil bir beyannkamb:l 
d neşretmiştir. Kabine bu ınu a ı 

l toplandığı bu sıralarda bu ile buz arasında hararet farkı var-. beyannamede son kabine içtima -
•çind "h' b l ·1 l dır. Bu hararet bir takım vasıta -

L e mu ım ve eyne mı e larındn verilen kararları zikret -
"Onfera St kh l d t l larla buharlaştırılarak ve onunla ns 0 0 m e op a - k' 

1 
. 

1
. kt' mekte ve muhaliflerin itham ve 

!.. ma ıne er ış ıyece ır. . k 
ne 3? • • taleplerıne harşı cevap verme tc ·-

isi ~ılletin iftirakiyle toplana - Kutupları bıle bu suretle kont-
1 

dir . · 
olan bu yeni konferans ilmi 1 rol altına almak ili~. k~~asmı Kabine beyannamesinin başın -
,llılhiyettedir ve hedefi insanın kandıramıyor ve onun ıçın ılım a· da, muahilf fırakalrın talebine 
t kuvvetlerinden istifade yol" - damları yeni yeni membalar arı • rağmen istifa etmiyeceğini ve 

ir I 1 lramak, arttırmaktır. yorlar. 5 Mart intihabatı neticesinde mil -

1 r.t ~ Bu membaların biri arzın deru- 1 tt Id w k l lA h. t "' ~-!la. , tabii muhitini fethetmek. e en a ıgı ve a et ve sa a ıye e 
-.b ku nundaki harercttir. Hntta Ameri- müsteniden memleketi idare et -

ıat vvetlerinin hepsi üze· kalı profesör Milikan'n göre koz -llıutlak bir hakimiyet kazan- mekte devam edeceğini kat'i bir li-
dır. mik şu'alardnn dn kuvvet istihsali sanla beyan ettikten sonra muahilf 

l,b. mümkündür · fırltaları inatlarında ve hükUınete 
ıatın kuvvet membalarını is- :,ı :;. ~ müşkülat çıkarmakta devam ve ıs 

t etınek çok mühim bir mese· Bugün makinelerimizi, köhne rar edecek olurlarsa, hük\ımetin i-
t, Çok şükür ki tabiatın ımem· usullerle idare ediyoruz. Çünkü cap eden tedbirleri ittihaz etmek
t d nda henüz buhran yok. Kö - kömür bir çok israflara sebebiyet te asla tereddüt göatermiyeceğini 

e, petrol da henüz mebzul ! ı veriyor. kaydetmektedir • 
talar henüz genit ve kesif !.. Hükumet mukabil beyanname -
rıJ b b Onun için yeni kuvvet memba - sinin sonunda ittihaz edilecek olan 

~ a era er bir gün gelecek • ları aramak ve bulmak icap ediyor 
il bu membalar kuruyacak !. mukarreratın kanuni esasi çerçe-

ve onun için nehirlerden, denizler- h · · k .... b'lh 
l . il İçin ıııimdiden yeni memba _ vesi arıcıne çı mıyacagını ı as 

:r den kozmik ~u'alardan, atumlar - h · ı k d t kt il b~rııyor. sa e emmıyet e ay eme e ve 
Qlt den kozmik şu'alardan, atumlar- başvekilin emniyet ve itimadını 

ırı' )eni memba, bilhassa sudur. y .. lnız Akdenı'zden 600.000.000 k l k ,. k ... haiz bir zat taraf mdan di ta tör ü 
~0 memleketler, daha şimdi h beygir kuvveti istihsali mümkün- ilan edileceği şayialarını red ve 

~t u membalardan istifade e - dür. tekzip etmektedir. 

it~' Bugün tunu açıkça söyliyebili - ı Hükumetin bu mukabil beyan -
Yalnız bugünü dü§Ümnez · · h l f h f'l' d ıı · ' riz: Kuvvet devirlerinin biri ni - namesı, mu a e et ma a ı ın e 

u 1 de dütünür. h ~ hayet bulmakta ve yeni devir açıl- ayrct ve infial uyandırmı§tır. 
Un için bugünün ilim ve fen maktadır,. Muhalefet fırkaları reisleri 

~le arı yarının hangi kuvvet F ransada bulunan başvekil M. Ve-
S'"'.". Kuvvet membalarını • bulmakla 

ı>ö! arından istifade edeceğini nizelosa hükumetin bu beyanna -
'""~d insanlar her meseleyi halletmiş 
J • 

en aramaktadır. mesini telgrafla bildinni§ler ve bu 
"-'it olmazlar .Çünkü asıl mesele on -

0 
,lırı erenin en büyük ilim a • hususta fikir ve noktai nazarları -

dan sonra ç.ıkar: insanlar bulduk-
\tından olan profesör "Je . nı sormuşlardır . 

ları kuvveti insanlığın istifadesi 
11 e · kb M. Vcnizeloslan gelecek tali -

göre ısti alin kuvvet ug'"'runda l L il ki ? J he.J nası KU anaca · ar·· n· mata tevfikat muhalefet fırkaları 
· arı nehirlerde, ve deniz - sanların bu kuvvet membalarını tn ittihaz edecekleri hattı hareketleri 

ed ve cezirlerindedir. Bir suiistimal etmelerine nasıl mani o· ~ı'll tesbit edeceklerdir. Maamafih mu-
, 1 etler, nehirlerden istifade lacaklar?. ~Otlar. halif gazeteler ,şimdiden hükume _ 
l'\h. d Belki de ileride bu meseleyi mü- tin bu mukabil beyannamesini şid 
, ._a a Ron nehrinde 850 000 k d k b' b 1 ·ı l k tit k · 1 za ere e ece ır eyne mı e on detle tenkit ve muahezeye başla -

Uvveti istihsal olunuyor . f t I , ~ erar.s op anır.. • rnışlardır. 
''d !beınleketlerde nehirlerden ......................................................................................... .. 
I~ e .ederek fabrikalarının ma- Dün Belediye Dairesinde .. 
~ tl.ı besliyorlar . • ..................................................................... . 

. ~.-~ Volganın Sa.mara tara - Yapı ve yol~ar kanunu 
i#CI' ti 1 ınhinasmdan 10.000.000 il 

~ l' ltuvveti istihsal ediyorlar • 

da bugün insanların hangi etrafında bir toplantı 
tt rnembamdan istifadeye . 
1tt :»il olduklarını apaçık gös· 

~edir. Konuşulan meselelerin esası şehrimize 
'~ k nehirlerin kuvvetlerinden 

· 'l. '. etmek, ıuyun temin ede -
modern şekil vermek .. 

~lıfadelerin yalnız biridir. 

'~ bi~ :ıaman mukaddem pro-

Dün belediye dairesinde vali 
ve belediye reisi Muhittin Beyin 
reisliği altında bir toplantı yapıl -~al'Jet Paris fen akademisin-

i ı>ların sularından kuvvet mı§hr. 
~ . olunacağına dair (Jül İstanbul vilayeti dahilindeki 

~hikayelerini andıran bir kaymakamlar, kaymakamlardaki 
lflti~· muıtu. baı mühendisler, belediye reısı 'l ınütahassısı Jön Hedgson muavinleri, belediye fen müdürü, 
~ "ll ehemmiyetle telakki e • fen müdürlüğü şube şefleri, dai -

~
0ııu t tb'k . .. k.. mi encümen azaları, sıhhiye ve a ı etmenın mum un 

~ \l .. maarif müdürlükleri murahhasları 
~i~d· &öY,ledi. 
1 

l) ve bazı belediye erkanı, bu top -
llit,,h~ kadar tabiatın kuvvet - lantıda hazır bulunmuşlardır. 

~.. ır etmek yolunda bundan 

·· \ -~~ii~ bir teşebbüs vuku bul
~· ~l Ç'Unkü bu sayede hararet 

1~'\ ~farklarından istifade e· 
~.l)to· \>\ret istihsal edilecektir. 
~~leye göre buz kütlelerinin 

~~u. hararet membaı ola -
~ı,~•l•hilir. 
~lit,n. ~asıl hararet istihsal 

' dıyeceksiniz .. Bunu an. 

Bu toplantı, şehirlerimize mo -
dern şekiller verilmek ~çin vücuda 
getirilen yapı ve yollar kanununun 
belediyeye bildirilmesi üzerine, 
tatbikata geçilmek hususunda ilk 
hazırlıkların tespiti maksadiyle
dir. Toplantıda bu mevzu etra -
fında uzun uzadıya görüşülmüş -
tür. 

Toplantılar, daha bir müddet 

sürecektir. Bazı tali komisyonlar 
seçilerek, bunlara ilk hazırlıklar 
i~inin havale edilmesi kuvvetle , 
muhtemeldir. Bu suretle tali ko -
misyonların hazırladıkları esas
lar, sonra esas komisyonda toplu 
bir halde gözden geçirilecek ve 
tatbik faaliyetine geçilecektir. 

Bilhassa müstaceliyet ifade e -
den cihetler arasında her cadde ve 
sokaktaki binaların yükseklikleri
nin tayini, ahşap ve kargir bina
ların bahçe duvar ve parmaklıkla
rının, . dükkanların ne renge bo -
yanmalarının la~ım geleceği, bü
tün binaların oluk ve lağım terti -
batının değiştirilmesi, açılmış ve 
açılacak yolların uygunluk göster
mesı, bunlarla beraber bunlara 
ait hususlar için tatbik şekilleri 
bulunması, yeni şekillerden han
gilerinin mevcut binalara, hangi • 
lerinin yalnız yeni binalara tatbik 
olunacağının tayini vardır. 

Kurt, Kuzu, Kartal 
Kavgası .. 

Muharriri: Omer Rıza 
43 -

Domisyen derhal ilave etti: Burada çalışan itçilerin hepsi 
- Fakat yahudiler tarafından de hiristiyandılar.. Bilmiyenler 

esir alındınız. Davanız Sezara ar· bunu anhyamazlardı. Fakat ha• 
zolunacak. Doğru söylüyorsanız 1 kikat bu idi.. Hiristiyan misyo -
sakladığınız kadını meydana çı .. nerler, ezilen, çiğnenen halk içinde 
karın. Şehadetini dinliyelim. Ak - kandırabildiklerini gizli bir cemi
si takdirde mahpus kalacaksınız. yet halinde toplatarak çalııtırıyor, 
Muhafızlar! Maznunu götürün! kazandırıyor, bütün kazançlarını 

Zafer alayının ferdasında Mer- umumi bir hazinede saklıyarak 
1em ile dadısı erkenden yola dö- h.er kese geçniebileceği ~arayı ve
küldüler. Uk önce Galusun evine rıyor.. Paranın artanı ıle hasta -

uğradılar. Juliyen onu serbest 
görmekten çok memnun idi. Fa
kat Meryemin dadusı ile birlikte 
bu eve gelmesi, ihtiyatsızlıktı. 
Bilhassa Gallus bu fikirde idi .. 
Ona göre Meryemin derhal Ro -
madan uzaklaşması lazımdı Çün
kü Domisyen Meryemin peşini bı
rakmıyacak, onu ele geçirmek iç.in 
her şeyi yapacak ve muhakkak ki 
Gallusun evini tarassut altına ala
caktı. Meryem vakit kaybetme -
den saklanmalıydı. 

Gallus bu nasihati verdikten 
sonra çıkıp gitti.. Üç kadın baş 
başa verip düşündüler, taşındılar 
ve kararlarını verdiler. Bunlar 
hiristiyanlarm iltica etikleri yer -
lerden birinde saklanacaklardı .. 

İki saat sonra üç kadın şehrin 
mütavazi ve kalabalık bir semtin
de Septimus namını ta§ryan bir 
dülgerin evine girdiler. Dülger 
dükkanın önündeki odada idi. 
Fakat bu adamın dülgerliği, onun 
ancak dış yüzü idi.. Hakikatte 
bu adam, Romadaki bütün hiris -
tiyan cemaatinin ruhani reisi idi. 
Ve hepsi de onu piskaposları ta -
myorlardı. 

Evvela Gallusun karısı ilerli -
yerek onunla konuştu. Piskapoı 

ayağa kalkarak misafirlerini kar
şıladı ve onları oturttu. Zaten 
piskapos Meryemi tanıyordu. Mer
yem ona dadısını takdim eti. Da
dı anlattı: 

- Bir batın evvel mukaddeı 
Yuhnanın eliyle vaftizlendim. 

Piskapos memnun oldu ve Mer
yemi dinledi: 

Meryem ona başından geçen ~ 
leri anlattı ve himayesini diledi ... 
Piskapos sakalını sıvazlıyarak sor 
du: 

- Yapabileceğin bir İş var mı? 
insanları müstefit edecek bir i~ 
yapamaz mısın?. 

- Heykeltraşım !. Eserlerim -
den birini imparator Neron da 
takdir etmişti. 

- imparator Neron mu?. O za· 
valh çılgın artık göçüp gitti .. O -
nun adını bile anmak doğru de -
ğildir.. Fakat sizin eserinizcle11. 
haberdarım... Hatta onu gör -
müştüm.. Fakat biz böyle eser -
lerden istifade edemeyiz. Mesela 
siz lambalar yapabilir misiniz?. 

- Yaparım. 

lara bakılıyor, muhtaçlara yardım 
ediliyor, diğer masraflar temin e

diliyordu. Dükanlara bititik ev -
ler, bu işçilere mahsustu. Birer 
izbeden ibaret olan bu evlerde 
yaşıyan işçilerin hepsi de bir ha -
las günü bekliyorlardı. O gün 

açlar doyacak, çıplaklar giyine -
cek, mazlumların intikamı alına

cak, zaifler kuvvetlenecek. Mer
yem de bu evlerin birinde idi .• 
Kendisi ile dadısı çalışıyor, çaba
lıyor, ekmeğini kazanıyor, ve hiç 
bir kimse tarafından aranmıyor .. 
du.. Geceleri bütün itçiler top -

lanarak gizli ayinler yapıyor ve 
cemaat işlerini konufuyorlardı .. 
Cemaat efradından her biri, Ro -
mada cereyan eden bütün hadise
leri dikkatle takip ediyordu. Fa -

kat cemaatin en belli başlı istih -
bar membalarmdan biri Julye idi. 
Onun getirdiği haberlere göre, 
Meryemi vakit geçirmeden kaç -
ması pek isabetli olmuıtu.. Çün
kü Meryemin firarından üç saat 
nonra Prens Domisyenin adamları 

Gallusun evine gelerek tahkikat 
yapmışlardı. Gallus onları neza
ketle ba§ındnn savmış, ve Meryem 
hakkında hiç bir şey bilmediğini 
söylemişti.. 

Markus ilk muhakemesinden 
sonra Mars mabedinin civarındaki 
zindana götürülmüş, servet ve 
mevkii yüzünden davasının Seza
ra arzı kabul olunmuş, ve henüz 
mahkum edilmediği için iyi mu -
mele ile karşılanmıştı. 

Markuıun adamı lstafanus, E
fendisine hizmet ediyor ve her 
gün yemeğini getiriyordu. Bun -
dan ba§ka Markus kaçmıyacağına 
dair söz verdiği için, bahçelerde 
gezmesine, misafir ve dostlarını 
kabul etmesine müsaade edilmiı
ti .. 

Markusu ziyaret edenlerin ilki, 
Domisyenin adamı Saturius idi •• 
Saturius, efendi sinin gözüne gire
bilmek için Markustan yeni malU
mat almayı umuyordu. Markuı 
onunla açık konuştu: 

- Beni ne diye buraya tıktılar? 
- Çünkü çok nüfuzlu bir ada-

mı darılttmız. 

- Ne deye darılttım?. 

- Çünkü onun hoşlandığı bir 
cariyeyi elinden aldınız. 

Markus bir lô.hza dü!ündükten 
sonra bir sual daha sordu: 

- O hnlde ekmeğini kazanabi .. 
lirsin evladım.. - Bu işten sıyrılmanın bir yo-

D l
w • d•'k- d .. d 1 lu vnrmı?. ü gerın u anın an yuz a ım 

ileride büyük bir dükanda vazolar . -. - Ben sana bu yolu gösterebi· 
lambalar ve bunlara benzer şeyler lırı~. Fakat va~iyeti anlatayım .• 
yapılıyor, bunlar toptan satılıyor- Sem~ namuslu hır asker olduğun
du.. Dükanın bir göşesinde yeni ela şuphe yok.. Yalnız aleyhiniz· 
bir işçi kadın çalışmağa başlamış· de bir takım .. dclaail var.. Seza.r 
tı.. Çok geçnıeden burada çalı • bu davaya mudahale etmiyecek • 
şanlar, yeni işçinin çok güzel lam· tir.. Çünkü oğlu Domisyen ile 
balar işlediğini, lambalar için ye· kavga etmek istemiyor.. Büyük 
ni desenler buluduğunu, zevk sa~ Sezar, senin davam Titusa havale 
hibi müşterilerin bunlara iyi fiat- edecek .• 
lar veridiğini anladılar. Nu ça - - Benim de istediğim budur .. 
muru hazırlıyor, yuğrulan eserle- Titus bana adalet gösterir .. 
ri fırına sokuyordu. (Devamı var) • 
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Bugün inicilik müsaba
kalarının ikinci günü 

Parasızlık yüzünden bu sene beynel
milel atletizm temasları yapamıyacağız 

Bir kurs 
Ankarada fizik 
ve tabii ilimler 

Gazi Ter biye Enstitüsünde orta 
mektep muallimleri fiziki ve tabii 
ilimler ikinci kursu açılmıştır. Bu 
kursa muhtelif orta, lise ve mual
lim mektebi muallimlerinden ha -
nım ve bey 125 kişi giri}or. Is -
tanbuldan kursa muallimler gir • 

Türk - Bulgar süvari zabitle • 
ri arasında tertip edilen binicilik 
müsabakalarının ikinci ve son kıs
mı bugün gene Taksim stadında 
yapılacak ve müsabakalara saat 
üç buçukta başlanaacktır. 

mişlerdir. 
nifinde de birinciliği ve ikinciliği Kursun tedris heyeti şu zevat -
kazanmışlardı. tır: 

Bugünkü müsabakalar bir par - Fizik - Gazi T erhiye Enstitü-
kurlu olacağı ve manilerin irtifaı sü fizik muallimi Hayri Bey, 
daha ziyadcle~eceği için cuma gü- Darülfünun fen fakültesi mu-

Cuma günkü müsabakalar iki 
(parkur) lu yapılmıştı. Bugünki • 
ler bir (parkur) lu olacak ve ayni 
zamanda maniaların yüksekliği bi 
raz daha artırılacaktIT. 

nünden daha heyecanlı ve mühim allimlerinden Fahir Bey, 
olacaktır. Yardımcı: Gazi lisesi riyaziye 

Kıymetli bincilerimize güzel bir stajyeri Arif Bey, Balıkesir mual-
şans diliyoruz. lim mektebi fizik stajyeri Nusrat 

Bey, Adana lisesi fizik stajyeri 

Cuma günü ilk parkurda birin -
ciliki, ikinciliği ve üçüncülüğü ka -
zandığımız halde ikinci parkurda 
Bulgar zabitleri çok şanslı bir ko 
şu yapmışlar ve umumi puan tas -

Misafirlerimiz, Bulgar süvari 
zabitleri şerefine Sipahiocağı tara· 
fından dün akşam T rabyada T o -
katliyan otelinde bir çay ziyafeti 
verilmiştir. 

Dünya kupası maçların
da ilk rakiplerimiz 

934 aenesinde yapılacak dünya 1 Rumanya), (iki finalist) Holanda, 
kupası maçlarına, alakadarlar ta - Belçika, lrlanda (iki finalist), Al
rafınd<tn verilen kararlara göre 16 manya, Fransa, Lüksemburg (iki 
takım iştirak edecektir. finalist). 

Maçlara iştirak için yazılan mil
letler 12 gruba ayrılmışlardır. Bu 
gruplar aralarında bir müsabaka 
yaparak (finalist) lerini tayin ede 
ceklerdir. Bu ayrılmada bizim ta
kımımız Mısır ve Filistin takımla -
rı ile bir grupa düşmüştür. Bu üç 
takımın galibi asıl dünya kupası 
maçlarına girecektir. 

Diğer gruplar şunlardır: 

Amerika birl~ik cümhuriyeHeri 
(bir finalist), Brezilya, Pero (bir 
finalist), Arjantinli (bir finalist), 
lsve:ç, Estonya, Litvanya (bir fi · 
nalist), İspanya, Portekiz (bir fi · 
nalist), ftalya, Yunanistan (bir fi
nalist), Çekoslavakya, Polonya 
bir finalist), İsviçre, Yugoslavya, 

Her grup kendine verilen mu • 
ayyen mühletler içinde karşıla~a • 
rak finalistlerini tayin edecekler • 
dir .• 

Bizim takımın da hu vaziyete 
göre ya ayrı ayrı Mısır ve Filistin 
takımları ile ve yahut Mısır - Fi
listin maçının galibiyle karşılaş • 
ması lazrm gelmektedir. 

Bu suretle daha ilk hamlede Mı· 
sır gibi futhıl sahasında bizden 
her halde çok ileride olan bir ta -
kımla karşılaşmak vaziyetine düş· 
mek taliin cilvelerinden biriJ;ini leş 
kil ediyor. Hiç olmazsa şimdiden 
programımızı çizip çalışmıya baş • 
lasak.. 

Rusya seyahatı ve 
beynelmilel temaslar 

Dünkü sayımızda önümüzdeki 
mevsimde atletizm sahasında bir 
çok beynelmilel temaslar hazır -
landı~ını haber vermiştik. Dün 
öğrendiğimize göre bu temasların 
maale1ef yapılamaması ihtimali 
baş göstermiştir. Sebebi de atle • 
tizm federasyonunun istediği tah
sisab'n umumi merkez tarafından 

verilmemesidir . 
Duyduğumuza göre umumi mer 

kez federasyonun istediği (18) bin 
liraya mukabil 5.700 lira vermiş -
tir. Bu tahsisat ise ancak Türkiye 
birinciliği ile Atina seyahati mas • 
raflarına tekabül etmektedir. Bu 
itibarla Bulgarlara ve diğer ala -
kadarlara temasların yapılamrya -
ca&ı bildirilecektir. 

Federasyon reisinin dikkate 
değer sözleri 

Dün federasyon reisi Bürhanet • 
tin Bey bir m~ahririmize: 
"- Merkezi umumiden istedi -

ğim tahsisatı vermediklerinden bu 
sene beynelmilel müsabaka yapa -
mıyacağız.. Atletizm sahasında da 

• milli mücadele kabili1•etimiz eksik 

olacaktır. Bundan hasıl olacak 
mes'uliyetleri de atletizm federas· 
yonu bittabi kabul edemiyecek -
tir.,, demi~tir. 

Rusya seyahat haz1rhğı 

Rusyaya gidecek spor kafilemiz 
için yapılan hazırlıklar bitirilmiş -
tir. Güreşçiler de bugün seçilmiş 

olacaktır. 

Dünkü sayımızda bu spor kafi -
lesine, atletlerin iştirakinin muhte· 
mel görülmediğini ve federasyo -
nun bu hususta malurnattar bulun
madığını yazmıştık. Dün öğrendi· 
ğimize göre Rusya seyahati işleri 
ile doğrudan doğruya Halkevi spor 
şubesi meşgul olduğu için f eder as 
yon vaziyeti ancak dün öğrenmiş • 
tir. Halkevi spor şubesi tarafından 
kafileye iştirak için seçilen atletler 
dün tamamiyle tesbit edilmiştir. 

Bunlar Galatasaraydan Semih, 
Mehmet Ali, Haydar ve küçük B~ 
sim Beylerdir. 

Küçük Besim Beyin yerine F e -
nerbahçeden 800 cü Ziya Beyin 
götürülmesi mukarrerken kendisi· 
ne vazifesi dolayısiyle izin alına-

Celalettin Vasık Bey. 

Kosmoğrafya - Gazi Ter biye 
Enstitüsü riyaziye muallimi Sudi 
Bey. 

Kimya - Gazi Ter biye Enstitü
sü kimya muallimi Dr. Avni Re -
fik Bey, 

Adana lisesi fizik - kimya mu
allimi Dr. Tahsin Rüştü Bey, 

İzmir erkek lisesi kimya mual
limi Salahattin Fuat Bey. 

Biyoloji - Ankara erkek lisesi 
tabiiye muallimi Hayri Bey, 

İstanbul kız lise:ıi tabiiye mual
limi M. Emin Bey. 

Elişleri - Gazi Terbiye Ensti • 
tüsü resim ve elişleri muallimle -
rinden Hayrullah Bey, 

Gazi Terbiye Enstitüsü resim 
ve elişi şubesi muallimlerinden Şi
nasi Bey. 

Askerlik 
Fatih askerlik şubesinden: 

1 - Şubemizde kayıtlı bulunan 
bilumum dereceleri tesbit edilmiş 
olan ümere, zabitan ve efrat hak • 
larmda M. M. Vekaletinden ge· 

len talimatın bilhassa 11 ci mad· 
desini mütalea etmek üzere malul
lerin şubeye müracaatları. 

2 - Mumaileyhin hangi harp 

malulü olduğu hakkında defterle

ri yeniden tesbit ve tanzim edilme

si için geriye gelmiştir. 

3 - Y edlerinde gerek eski ve 
gerekse yeni derecesi tesbit dil • 
miş olan raporlariyle maaş cüz • 
dan ve senedi resmileri hamil ol • 
duğu halde birlikte gelmeleri. 

4 - Yukarıdaki esbaptan dola· 
yı ikramiyelerinin tavzii teahhür 
etmiştir. Süratle müracaat edil~ 

cek olur ise defterleri vaktinde 
tanzim edilerek makamı aidine 
takdim edilerek olveçhile ikra -
roiyelerinin verileceği· iş' ar olun
duğu ilan olunur. 
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madığıııdan yerine küçük Besim 
Beyin götürülmesi kararlaştırılmış· 
tır. Bizce bu vaziyette büyük Be -
simin götürülmesi daha muvafık 
ve faydalı olurdu. Çünkü bildiği
mize göre gerek tecrübe, gerek 
form ve gerek derece itibariyle 
büyük Besimin arkadaşından daha 
ileride olduğu muhakkaktı. Bu iti
bar1a kendisinin secilmiş ol.madığı 
na biz de hayret ettik. 

Davet 

İstanbul Halkevi reisliğinden: 
Rusya da yapılacak maçlara iş· 

tirak etmek üzere Türkiye Halk -
evlerini temsilen gidecek olan fut 
bolcu, güreşçi ve atletlerimizin 
10-7-933 pazartesi günü saat 18 
de Galata rıhtımından kalkacak 

Mısır seferleri ve Sey
risef ainin zararları 

(Baş tarafı 1 inci Sayrlada) ti de müstefit olmaktadır, Bu isti• 
ferlerin bundan sonra devam ede - fadenin derecesi hiç şüphesiz SeY' 
bil~esi için zarar miktarının ne risefaine tenzilatlı fiat üzerindeJ1 
kadar eksiltilebileceği hakkında kömür satmağa nispet edilemiye • 
salahiyettar makamlara kati ra • cek dereceleri bulmaktadır. 

kamlar vermektir . 3 - Mrsır ile iktrsadi itilaf ... 
Bizim tahkikatımıza göre Mı - · 

sır seferlerinin zararını azaltmak Hükumet Yunanistanla bir jtı: 
laf yapmıştır. Bu itilaf neticetı 

için birkaç yol vardır: · e 
ı _ !ş aylarında postalan haf_ olarak son zamanlarda TürlcıY 

tada bir yapmak, ölü aylarda ile Yunanistan arasındaki 111,.I 
ise seferleri on beş günde bire in- mübadelesi geçen seneye nispetle 
diıınek. artmıştır. Acaba Türkiye ile Yıı' 

İstanbul - İzmir - lskenderi- nanistan arasında olduğu gibi rJr 
ye postalarında iş mevsimi ikiye sır ile de bir iktısadi anlaşma Y~ • 
ayrılır: Birincisi ilkbahardır ki pılamaz mı? 

mayısta başlar, haziranda ve Buna (Hayır!) diye cevap ver• 
temmuzda devam eder, ağustos mek için ortada hiç bir sebep yol<' 

iptidasında biter. Bu mevsim iki, tur. Binaenaleyh hükumetçe te' 
iki buçuk aylık bir devredir. Bu t 

şebbüs edilirse Türkiye ile MJ51 
devrede iptida Mısırdan, sonra lz- art' 
mirden şimale doğru yolcu nakli • arasındaki iktısadi mübadele ş 

Y larım da oldukça genişletıııe~ 
yatı olur. Sonra Mısırdan una· 
nistana yaş meyva ve sebze ihra - müm·kün olabilir. Bu imkan te' 
catı yapılır. Ağustostan sonra ölü min edildiği takdirde gene Mı•1' 
mevsimdir. Bundan sonra sonba - postalarrnrn işi artmış olacaktır• 
harda gene bir iıı. mevsimi vardır. Senede dört yüz bin lirayı bul~ 

~ ·ı· 
Bu da eylul nihayetinde başlar. zarar derecesi de o nispette eksi 

llkbaharda Mısırdan ve lzmir - miş olacaktır. 
den, Yunanistandan şimale doğ- Herhalde bu iş ile alakadar o' 
ru gelmiş olan yolcular o lanlarm Büyük Millet Meclisiılİ11 

zaman memleketlerine dö • önümüzdeki teşrinievel içtimaı1l ' 
nerler. Ayni zamanda bu dan evel bu esaslar dairesinde ıı' 
mevsim memleketimizin ih - l b ı ~ · · k"k ı ri, yapı a i ecegını tet ı etme e 
racat zamanıdır. Bu hareket za· bu tetkiklerinin netices.ini açık b'.' 
manı da iki ay, yani teşrinievel b" l · lA lv surette tes 1t etme erı azım ge 
ve teşrinisani aylarında devam e • 
der, kanunuevelde biter. Ondan yor. 
sonra gene bir ölü mevsim gelir. 
Ölü mevsimin en koyu devri İCle 
§ubat ve marttır. 

Şu halde geçen senelerdeki tec

ı·übelere gore Mısır postalarında 

iş mevsimi mayıs, haziran, tem· 
muz ile teşrinievel, teşrinisani, 
kanuevel aylarından ibarettir. Bu 
takdirde senenin yarısındfl Mısı -
ra haftada bir gün, diğer yarr -
smda da on beş günde bir defa se
fer yapılırsa ihmal edilmiyecek 
bir tasarruf temin edilmiş olur. 

2 - Kömür masraflarmdan ta
sarruf ..• 

Bu da şu suretle mümkündür: 
Seyrisefainin Mısır postalan için 
senede sarfettiği kömür miktarr 
(30.000) ton tahmin olunabilir • 
Şimdiye kadar Seyrisefain bu kö

mürleri hep Zonguldaktan oLmak 
tadır. Her bir tonuna da (10) -
(11) lira vermektedir. Bu fiat 
kömürün memleket dahilindek1 
satışlarına mahsustur. Fakat E -
reğli şirketinin ayni kömürleri faz
la ihracat yapmak maksadiyle ec -

nebi gemilerine yedi liraya kadar 
verdiği ele malumdur. Eğer Sey • 
risefain Mısır seferlerini zarar se · 
behiyle kesecek olursa tabii bu kö
mürün sarfiyatı eksilecektir. Şu 

halde hükumet bu işle alakadar 
olursa ve İktısat Vekili Celal Bey 
meseleye şahsan müdahale ederse 
Ereğli şirketinden Seyrisefain için 
senede otuz bin ton kadar bir kö
mür ecnebi vapurlarına verilen fi. 
at üzerinden alınabilir. 

Ereğli şir'ketinin bu yolda yapa· 
cağı fiat tenzilatı haddizatında 

f eda·karlık demek te değildir • 
Çünkü memleketimizin kendi te
baası için aldığı himaye tedbirle -
rinden, gümrük usullerinden, kon· 
tenjan usullerinden Ereğli şirke· 

vapurla hareket edeceklerdir. 
Halkevine ve diğer lstanbul spor 

teşekküllerine mensup sporcuarm 
arkadaşlarını uğurlamak için ha • 
zır bulunmaları rica olunur. 

~----------------~~-
M. Musolini'nin yeni bit 

makalesi 
Milano, 8 (A.A.) - P.op*

d' ltalia, M. Mussolininin "RoO' 
sevelt ve Sistem,, isimli bir ma1''' 
lesini neşrediyor. Mussolini, b~ 
makalede, Amerika cümhur re~ 
sinin devletin milli iktrsat işleri( 

e' le meşgul olamamazlık edemiY 
ceğini söylediğine işaret ediyor• 

Filhakika, faşizm, ihtilal il' 
beraber, bugün Amerkada ort'~ 
çıkmış olan müşkül meseleleri lı' 
için teşkilat yapmıştır. ,t 

M. Roosevelt, gençliği k-'~ 
ve cesaret ile mücadeleye ds. J' 
etmekle faşizmin kullandığı ll9 

leri tatbik ediyor. J 

T. D. T. Cemiyeti 
dün toplandı C' 

Ankara, 8 (A.A.) T. D. 'f. 
miyetinden: 

' 
T. D. T. Cemiyeti umumi J11~~i~ 

kez heyeti bugün de umumi gS. JI 
Ruşen Eşref Beyin reisliği allJ~,ıt 
toplanarak klavuz komisyonıJfl 

1 
• 

anket sözleri üzerine gelen k•t!1d 

lıkları seçme İ!İni ileri götürı11 
çalışmıştır. J,1 

Umumi merkez heyeti yarJJJ 
saat 16 da toplanacaktır. 

Jg 
Fransız parlamentosll11 

.,,a 
Paris, 8 (A.A.) - ParI3ı11; o' 

henüz bir karara bağlanın3~J Jilı' 
ı . 1 . . d k bitıt iİ' an son ış erını e çı arıp . tfı 

ten sonra bugün akşam uıer• 
zakerelerini tatil edecektir· ~~ 

s.1'' I 

Mebusan meclisi bu 5 Jı' 
toplantısında fikri çalışına 11 Ji 

d .. "l . . l"k h kkJfl "'' sın a goru en ışsız ı a ıce•''', 

istizah takririnin müzare t «' 
k~e , 

fikri mesai erbabının hü 10~, 
rafından şefkat ve ihtiınartl ~e' 

- · d • · f rııııfl it' cegıne aır maarı nazı tı9 

diği teminat üzerine tehir e 
tir. 

• 

f 

t 



Adliyede 

Bir ölüm 
üpheli görüldü, 
ahkikat başladı 

Darülfünunun taşınması 
gelecek hafta başlıyor 
Bir senelik muvakkat kadro bitti, 

muayenehanesi olanlar için karar •• 
~latada Zürefa tokaimda Ma· 
. ICatinanın dört numaralı e • Temmuzun on altıımdaı:' iti~-ı kadro için altmıt olduiu tahm~~ 

!illCleld bir lraclmı aönneie tiden ren dariilfünunda nakil Ye IDf& ıt- olunmaktadır. Bu ıuretle tekaut 
IUre11a Pqa mensucat fabrika • leri tam bir tekilde baıhyacaktır. edilecek müderriılerin çoiu edebi
~ İ~i Tahir efendi, bir müd • Darülfünun meydanlıiında yapı· yat ye tıp fakültelerinde bulun-

IÇeride kaldıktan eonra, bir • Jacak tetrihhane binaaı ile Cer • maktadır • 
..... İre üzerine fenalık ıelerek, rahpap haataneıinde yapbrılacak Darülfünun nizamnuneıi alt • 
,._. cliifmÜftÜI'. amfi paTJonu inpab münaka • ID1f bet yqmı tamamlamıt müder-
1.}f_emen doktora haber verilmiı, aaya konmuıtur. Temmuzun on rialerden, lüzum ıörclüklerini 70 
;:-at doktor yetiıiaciye kadar, betine kadar talibine ihale edilmiı yqma kadar diYan karariyle kür
'"-Efendi ölmüttür· olacaktır. Nakil itleri eYelce yaz- ıiiaünde çalııtırabiliyordu. Darül· 
.., lfidile, müddeiamumiliie ha· dılımız tekilde yapılacaktır. Yani finun ile birlikte darülfünuna ait 
~ •erilmif, müddeumumi Fer • tıp ve fen fakülteleri darülfünu • biitUn nizamnameler ilga edilmek· 

Bey derhal hidiae yerine gi • nun timdi bulunduiu biJlanm aai teclir. Bu nizamnameler üniver • 
tahldlrata bqlamıtbr. Ne ve eol kııımlanna yerlettirilecek • aite için yeniden tanzim olun•cak· 
buıün anlap.lacaktır. tir. Eminlik dairai etkin aibi ye- br. 

Eroin dav... rinde kalacaktır. Edebiyat ve hu· Muayenehane ve yazıha· 
Eroin kullanmak ve aatmaktan kuk fakülteleri fen fakültesinin bu nelerl bulunanlar 

ılrülerek adliyedeki doku - lunduju binaya 7erleteeektir. 
KaclrO._. tamam ı Hariçte muayene ve yazıhane • 

lhtilu mahkemeaine verilen . . feri bulunan doktor Ye avukat mü-
Efencli ile matmazel ICatinanm Kadroların tetkikmde hazD' bu- derrialer hakkında naıd bir karar 

emelerine, dün devam o • lunmak ye bazı huaualarda fikri Ymildiii kati surette henüz malôm 
Uftur. alınmak 6sere Ankara,. çaimlan delildir. Bazı haberlere göre mü-
malaalıemede ildıi de teYldf profa&r Malt Qrenclilirılls• t8 • derrielikte kalacak doktorlar mu -

~itti. Dün bazı phitler din • re bqün Ankaradan dönecektir. ayenebanelerini kapatacaklar ve 
:UWlden IOlll'&, mücleiumuml Duydujumuza ıöre üniversitenin ancak kolıoltasyonlarda bala • 
411tlaaffer Be.,, matmazel katina- hlr aenellik muvakkat kadrosu ta- nabileceklerdir. Keza, müclw
'- eerheat bırakılarak mahake • mamiyle bitirilmi! gibidir. Pro • riılikte kalacak avukatlıkla met • 
~ deY11111 olunmuım istemit, f eıör Malt tarafmdan yapılarak ,uı hukuk hocaları da ıene de an-

Tevfik Bey, bu isteği mu • Aırkaraya ıönderilmit hulanan cak birkaç dava ile meşgul olabi • 
""" sarer.k matmazel Katinayı kadronun üzerinde bazı tadilat ya- lecelderdir. Hakiki vaziyetin bir 
;;.:ı bıralmuı, muhakeme Ali pıldıtı anlatılmaktadır. Kadrola- iki süne kadar taYazzuh etmeıi 

inin y .. ı nüfua dairainden f ·· Maltm a. -Laradan be· ~ -s n pro eeor ftll& bekleniyor. 
L !arak tealtit edilmek üzere raberinde getirm•İ ve on bet tem-
....ı..11tu. muza kadar müderria" ~ idari Dtl• - Relalllder 
t.ı.t.a..ı Katina, müddei111DU- lere ~ teblil edllmit Evelce yazdıiDDIZ gibi darülfü-

· fıl,"'l'll1111t latlltid el........_, heye • bulunmaıı kuvvetle muhtemeldir. nunun idari itleri bir senelik mu· 
ailamata batlamıttır. Ser Tekaüt edilecek mUderrlsler vakkat kadronu.cari olacaiı za-

bırakılma kararım alarak .. · · ·1 __ ,_ d Ankaradan ıelen haberlere ıo- man içinde tlariilfünun emını ı e 
1._ ~ ...unun an çıkar • .. d • 1 mel altmı f-Ln•te reitlmıaclen --n-LL- bir 
~ .. _ al'- d re mu eme er atU a t ya- ..... ......_.., 
~ UJ'OT u. ımı dolduraalar hkaüt eclilerek komiqon tarafından ,arlllecektlr. 
Hlklıe dava•ı bitti kadro haricinde bırakılacaklardır. Oniveraite eminliii ile fakülte ~ 

trson Potta,, ıazetesl aleyhine, tekaütlük yqı altmıt bet oldujuna iılilderi de bu bir aenelik intikal 
ifade,, iaimli bir hilıiyeden ılre, eler bir 1anbthk yoba, bu d.....al nmamncla Maarif V eki • 
8Çdan clwlet memurlanna kararın bir senelik muvakkat im tarafından seçilecektir. 

teca'rils :rollu neıriyat dava- -!!!!!!!!!!!!!!'!!!9'!!!!!9!!!!9!!!!1!!1!!--~l!!!l!l--~11!9------~~-1!9!!11!!!!!!!!!!!!!!!!1 
clün latanbUı üçüncü ceza mah Fransada büyük bir yangın TayyareciMattem bulundu 

inde bitmiftir. Pariı, 8 (A.A.) - Pariı - Mi Sen Francilco, 8 (A.A.) - Ma~ 
Mahkeme, hikayede on dört eli ıueteainin yerclili bir bahere tem bülnncla malimat ıelmeie 

8Yelki bir miiıtantlkten bah - clre dün ıece Nantea'da maden baflamıfbr. Behrinı denizinde 
ili noktasından, bunun Bü- kimürlerinin istif edilcliii yerde aahil mubafm bir ıeminin telıiz-

Millet ~ecliıinin .tetekkül~: ıiddetli bir yanım olmut, bütün le alchiı bir habere ıör~ 14 hazi • 
e.eld samana aıt olmuı iti- iatifleri ve maden kömürü tosu randa yere inmele mecbur kalmıt 
le matbuat .kan~nun~aki. o • yatmıanı.ı kül etmiftir. Zarar mik •• ı t.mmasda bulunarak Ana • 

'8~- ~~~ ıümulu daire· tan milyonlarca frank tahmin e • dire ıetirilmiftir. Tayyare çok 

V A K 1 T ne,,rlyatı 

Fevkalade heyecanl1 bir roman 

Suana'lı münkir 
Aanmma en me,bur ediplerinden Gerbart Haaptma•'m 

eaericlir. Bir papazın feYkallde heyecanı., meraklı. cotk• 
qlunı, san'atkirane bir tekilde anlabr. 

Teni Yerh Ankara Cacldeainde ln"''•P K8ttlp ... •esl 

Flatı 25 kuru11-

lstanbuı Beledlyesl llAnları 1 
Mülga duhuliye idaresinde hesabı cariıi, emanet buabında 

alacağı veya ilitikli muamele ve he1abı olanlann he1ap Ye maa
meleler;ni tasfiye ettirmek llzere Tem muz nihayetine kaclu mil· 
ga duhuliye muamellh tasfiye bey'eti Şefliğine mBracaat etme-
leri lOmmu ehemmiyetle ilan o!unar. (5162) 

Bakırkay tahıildarlarmdan Senet Efendi zimmetine para 
geçirdiği için 3/4/9~3 tarihinde kaydı terkin edilmiftir. Mumai-
leyh hali firarda olup resmi mObOrll iade etmedipden bu t .. 
ribten ıonra Balurk&y talaaildarı mlblr&nln lata.le -il.,
bin imzaaile keıilen malrbuzlann bOkmD olmadıfı iJAn olunar. (5165) 

Akıınydaı 92,04 metro murabbaı aru: Teminat 41,5 lira hpala 
zarf. 
BDyOk Adada Çınar caddeıiade 2,5 ve 28 metro murabbaı dd 
arH Teminat 7 lira: açık mlllıyede. 
Ak .. rayda 16,08 metro murabbaı araa: Teminat 5 lira açık mllaJede 
0..lclarda 34,0S ,, ,. ., : ,, 5,5 " " .. 
Fatih rantın yerinde 34,78 metro murabbaı ana: Temin•t 26 li
ra. Apk illlUyecle. 
Fatih Yantm yerinde 45,50 " 
mllzayede. 

.. .. : "7 lira·~ 

Yukarda ruıb analu lablmak ısere mlbayedeye çakanl
mııtır. Talip olanlar ıeraiti anlamak llzere her p l.eYuam m~ 
dDrlDil"· mliuyecleye girmek itin de t .. illat .. kb• ••J• 
mektabu ile Tin /933 perıembe g6nll uat OD bete kadar Dal· 
mi EacDmene müracaat etmelidirler. (3166) 

1 
Sel6nik Bankası 

Tesis tarihi ı 1888 
Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 

idare merkezi : IS1 AN BUL 
Ttlrklyedekl Şabelerl : 

lstanbal ( Galata ve lstanhol ) lzmlr 
Samsun • Menin • Adana 
Yuoanlstandakl Şubeleri ı 

SelAnlk. Kavala. Atlaa. Pire 

...._ ~ın..clıimı kaydederek, P - diliyor. ~- T · b• 
•~ lletri1at müdürü Halil arar ı&mlifuu-. ayyarecı1e 11' 

~Ye eahibi Ali Ekrem Beylerin Denizden çıkanlan servet ..,. olmanuttır· Matlla Toclorl Koetantl• efelwllnln ikinci topl-• .__... 
~letible karar Yennİftlr. Londra, 8 (A.A.) - Trtiılio 1_._ L-ul Ticaret .. d ... etin" • S. Alacaklının istediği Kabul ohın- Kabul olu- Reddohman 

P•lk NUzhet lley 
L_..1_ -n... mu urıy N . i ..ııuft. sıra nan p .. - ft!IN 

lemiıi Plymoutha I07 ÇUuua IÜ • den•. _. ısm para 41 
"- -· ...--

laa brarnu iafu etmedili müı, 5 buçuk altın Ye 72Z parça Rehin üzerine ödünç para ve - J A. "e s. Hanri ve ve- ıso 6,6 1n. 
cliJle, ---=-='bacliller k""'"et altın para ıetirmittir. renler baWundaki nizamnameye kili Mercan Bey 

6 13~6 6 in. 

... ~...... ·J- 55000 lnıiliz liruı kıymetinde tmikan maat cüzdanı üzerine ö - 2 Di. Nort biritiş ıir· 119,13,11 1n. 6 
iri komiı1onu reiıi Faile Nüz- d ek • ı · olan bu altın ve ıümllf, batmıı o- ünçü para verm •uretıy e ıcrayı keti V. Daniı B. 
•-..!n muhakeme edileceiini ' etm k :~- k nc1ı-• ~ lan Ecpt vapurundan çıkarılmıt- aan at e -re e .. ıne me • 

Da.aya lıtanhul ikin- zuniyet verilmit olan latanbulda 
~·-mahlcemeeinde bakılacak· br. Veznecilerde Kemer altmcla 66 
~ ıttd. .henfis 1'el- ----i-, -d-tin-. -.-.. -.-nlNl .... ---x.ır-caa--mah- mnaralı pzdıaneyi kanuni ika • 

. ...,....... ...... -. metcih ittihaz ebnİf olan Türk 
kem•inde Mtmiftlr. . teb'umclan 1878 cloiumlu Ellziz-

Bu ıuçu Ahmedin itlediii aa • li Mustafa Hamdi Bey bu kere 
bit ıörülmemif, bakkmda bera • münca•tl• yazıhanesini kapattı • 
et karan yerilmittir. iım beyan ile teminatının iadeıini 

lhtlua mUddel umumll•I iıtedijinden yukanda yazılı mu • 
ameleden dolayı kendisiyle her ne 

Bir müddet evel mezuniyet a • 
lan adliyedeki dokuzuncu ibti • 
au mahkemesi müddeiumumlıi 
Muzaffer Bey mezuniyet miiddeti
ni bitirmiı, vazlfeaine bqlamıt • 

ıuretle olursa olıun allkau ve ili • 
t iklikleri olanların haklarını ara • 
mak üzere birer hafta f uda ile ya· 
pılmakta olan üç ilandan itibaren 
üç ay zarfmda evrakı müıbitele-

tır. rile mumaileyhe ve yahut dairemi 
Yakında pmrükteki sekizinci ze müracaatları ve bu müddet hit· 

ibtiau mahkemesi müddeiumumi· tikten eonra mevcut teminat ak • 
ai Reıit Bey de mezuniyet mldde- çeainin iadesi cihetine ıidileceii 
tini seçirmele bqlıpcaktır. Ma- Y• artık bu baptaki talep Ye müra· 

3 Niko ve Dimitri er. ve- (talehint geri almışhr.) 
kili Kalodi ef. 

4 Mahmut el Vekili 6 10809, T. L 6 10809 T. L 
Vahan B. 

ı.tanbul ikinci lfll• memurluiundan ı 
Mütlis İstanbul Mercan yokuşunda 26 N. lı mağazada terzi Todori K~ 

tin d. nin borçlarına ait tetkikat binniştir Yapılan sıra defteri yukarıya yaral11pt: 
ur. Alacakhlarm ikinci toplanmasınan 31-7-933 pazartesi günü saat 15 de yaJÖ' 
ması kararlaştırılmış olduğundan alacaklılann yö,·mü mezkurde ikinci lflls ~ 
sinde hazır bulunmaları ilin olunur. (5339) 

1933 
DOKTOR 

Almanağ Hafız Cemal 
caatlann mesmu olmıvacaiı ma • 

saffer Beyin itini Yeklleb9D ~ IOm olmak nzere kevfiyet nİZ&Jtl • Dahili butalrldan mltehauuı 
._..._.on .tart lirumı al· müddeiummnt Ferhat Bey Reııt namenin tS inci maddesine tevfi • 

letanbul matbut c.......-: 
taraflndan tertip eclllM11•~1 

"'ila Ahmedpa mubake • Beye de vekllet edecektir. kan illn olunur. (5314) Divan1olu N. ltl Telefon: 22398 Her kitappu bul .... 



. 
·~ll~lllmııIBllllllll Karaciğer • Mide • Barsak, Taş, kum hastalıklarınm kat'in tedavisi için ~ınlllli~lll~IOOlllillfüffilllm 1• 

! Tuzla içmeleri Ve Oteli i 
(; Açılmıştır. En Son Konforlu Yeni Otel - Pansiyon - Lokanta - Plaj ;; 
~ HergUn Köprüden saat 6,30-7,35·8,20-10·11-13,15-15,10da Haydarpaşaya giden ~ 
il vapurlaran trenleri ve cumalar1 illveten sabah 7 vapurunun treni ic;me :: i membalar1na kadar gider gelirler. :.; 

•urnıı ~1111ııınım~ııınııooıııımıııınmımıı~ııooııınıııımmııınıııınıınnıınııııııııııııııımıınıııınıııw.11nıııımııımıımıım~ı~~ınıııımııııııııınııııınıııınıııınıııııııııııııımııııııııınıııınııımıımı ımııııııı ıııııııııı ıınıııınııımııımııı ınııııı~ıımııııımıı • 

Ucazlak .. Temizlik .. Sür'at ----

Büyük TAYYARE Piyangosu 
15 inci Tertibin 3 üncü keşidesi 

11 Temmuzdadır. 
Bu keşidede Büyük ikramiye 100.000 Liradır. 
Ayrıca: 25.000, 15.000, 10.000 Liralık büyük 
kramiyeler ve 50.000 Liralık Mükafat Vardır 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden : 

idaremiz ihtiyacı için mübayaası muktazi 6000 kilo yerli İD"' 
ce sicim aleni suretle münakasaya konulmuştur. 

Mezkur sicimlerin 29 temmuz 933 tarihinde münakasası icra 
edileceğinden taliplerin bu baptaki şartname ve nümuneyi gör

tı 

VAKiT YURDU 
KİTAP KISMI 

mek için her gün, münakasaya iştirak için de mezkur tarihe mü• l ı 
sadif Cumartesi günü saat 14 de yeni postanede mübayaa ko· 
misyonuna müracaatları. ( 3074' 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI Kiralık Odalar 
Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerin· zi .• 
Makbuzlarınızı . . · 

Orhan Bey hanında ki
ralık odalar vardır. Talip 
olanlar VAKiT idaresine 

müracaat edebilirler 

Defterlerinizi . . . lstanbul Evkaf Müdürlüğü illnları 

Baskıya Ait Her işinizi .. 
VAKiT YURDU 

Her Yerden Çok Ucuz Yapar 

Mahalle ve mevkii 
Çemberlitaş mollafeneri ' 
Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi 
He,ikjaş Şenlik dede 

Sokak ve caddesi 
Mahmudiye 
Telgraf 

Numarası Cinsi 
5 Hane 

13. 15 " 

istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 

Çarşı 
Kumkapı Nişancı Mehmetpaşa 
Beşiktaş Dikili taş 
Kadıköy Caferağa 
Ortaköy 
Mabmutpaşa 

Yeni yol 
Çadırcılar 
Cami avlusunda 
Cami altında 

" " Vapur iskelesi 
Sultan hanmda 

41 " 
121 • 123 dükkitı 

-34 Kahvehane ~ 

4 DükkAo t 
18 ,. ı 

6 - 4 Gazino l 
1 Oda ve od• l 

başılık 
Yakıt Yurdunun .Fiyab Heryerden Ucuz olacaktır Yukarda yazılı emlak 934 senesi Mayıs nihayetine kadar ki• 

raya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. ihaleleri Temmu• 
zun 19 • ncu çarşamba günü saat 15 • te yapı lacaktır. Talip o· 
tanlar Varidat idaresine müracaatları. (2942) 

Türk T~yyare Cemiyetinden: 
Türk Tayyare Cemiyeti Merkez 

Binası münakasa ilanı 
Türk Tayyare Cemiyeti Merkez Binasaoıo inşası 28 - Hazi

ran - 933 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya 
kouulmuştur. Şartname ve planlar Cemiyet Merkezinden elli lira 
ücretle alınabilir. Şartname ve planlar ancak en az doksan bin 
lira kıymetinde bir binayı taahhütlerini bihakkın ifa ederek yap
mış olduğuna dair vesika gösterenlere verilecektir. Münakasa 
18 ·Temmuz - 933 sah günü saat on beşte Türk Tayyare Cemi
yetinin Ankarada Hacı Bayram mahallesindeki Merkez bioasm-
da yapılacaktır. (3012) 

Yeni Tarih 
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Harp kabine/erinin isticvabı 
Bu eser, mütarekeden ıonra, umumi harp mes'ullerinin di
vanı alideki isticvaplarmı, resmi vesikaları ihtiva etmektedir. 

Harp kabine/erinin isticvabında 
Bütün harp senelerinin ve mötareke yıllarının en canlı saf
halarmı, bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyacaksımz. 

600 sayıf alık kitap bir lira 
Dağıtma yeri VAKiT matbaası ,6 -.............................. .,, 

Usküdar Amerikan Kız Lisesi 
i\1ektep eylülün 18 inci pazartesi saat 13,30 da açılır. Lise kısmından 

maada mükemmel ticari ve ey idaresi şubeleri vardır. 
Leyli talebeler bir aile hayatı yaşarlar. Ahlak ve hüsnühale son derece 

H f t ıh IA ih t im:ım edilir. Darülfünun bakaloryasına hazırladığı da bu sene mezun 
er SIDI Br kitı\bının bu a.SBSI olup bakalorya imtihanlarına giren hanımların muvaffakiyetile sabittir. 

Tarih imtibanıoı Yermek isteyenlere lüzumlu bir rehberdir. Ücret dört taksitle verilir. Fazla malumat almak için her zaman mektupla 
100 1 ı r ı1 fiatla Iıtanbulda Kanaat Kütüphanesinde sahhr. ve ağustostan itibaren Salı ve Cuma günleri bizzat mektebe 

~~~~~~l~~~~~~~~~~~~~~~~~lli~~~~müraade&W~k~ Tclefon: 6MM ~2ITT )~ 

Istanbul ·Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Emlak Hisseye göre 
No. No. muhammen kıymeti 
391 Heybeliada Yalı Kuyubaşı Ahşap dükkan Tamamı 18 700 T. L. 
394 Burgazadası Burgaz Hacıpalaş , Ahşap hane ., 20 800 ,, ,, 
401 Kumkapı Muhsine hatun Çifte gelinler · Kagir müceddet hane 1/8 57 750 ,, ,, 
536 ,, Tavaşi Süleymanağa Telliodalar ,, ,, ,, 112 39/37 2500 ,, ,, 
537 Beyazıt Emin bey Parmakkapı Kagir dükkan ve üstü odalar 50/120ve40/l20 22-20 563 ,, ,, 
538 Kadıköy Zühtü paşa Reşadiye Ahşap hane 1/2 6 3000 ,, ,, 
539 Yeşilköy Köyiçi Kilise ,, ,, ve dükkan Tamamı 22/1-2212 6SO ,, ,, 
540 Bakırköy Cevjzlik Eski telgraf hane Ahşap hane ,, 5 800 ,, ,, 
541 Üsküdar AJtunizade lcadiye Çıfte çınarlar Arsa ziraı (183) ,. 14 200 ,, ,, 
542 ,, ,, imrahor Doğancılar Arsa ziraı (77) ,, 157 100 ,, ,, 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelJeri naklen veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarıda evsafı yazılı gayrı men
laller açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 10171933 pazartesi günü saat on beştedir. Şartname bankamız kapısına 
asılmııtar. Senei hafiye Yergisile belediye resimleri müşteriye aittir. (ı988) 
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Deniz Yollan işletmesi 
ACEttTALARI : 

Kadıköy - Köprübaşı T el. 42362 
Sirkeci Mühürdar zade hanı 

Telefon ; 22740 

lskenderiye Postası 

EGE 
Vapuru 11 • 7 - 933 salı gü· 

nü saat 11 de Galata rıhtı
mmdan lzmir • Pire lskenderi-
yeye kalkar. (3159) ~ 

Fatih icra memurluğundan: 
Atıf Beye ait olup mahcuz bulunşıJ 

1170 çift muhtelif terlik ikinci at ' 
tırma olarak 10 ~933saat14 ti 
Sandal bedesteninde bilmüzayed' 
satılacağı ilan olunur. (5318) __,,,,, 

Göz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınıf Mutehassıf 
Babıali (An kara caddesi No. 60) _...... 

··'' :··················································· 
~ 3. K. O. 
5 Satınalma Komisyonu ilAnlan ~ ,. . . . .-
···-·············································· ıs, İzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dıı .~ 

Müstahkem mevki ihtiyacı jç'f· 
48. 784 kilo toz şeker kapalı ~İt . 
la münakasaya konmuştur. lh':.:u 
si 20 temmuz 933 berşembe gıJ ,,, 
saat 16 dadır. isteklilerin şart"f~ 
mesini görmek üzere her güJ1 {ift 

münakasaya girmek icin de o ' i• 
ve vaktinden evvel teklif ve !:;'1-
nat mektuplarım lzmirde ~· 1'' 
MV. SA. AL. KO. Riyasetine ııı' 
buz mukabilinde vermeleri. ) 

(3132) (29~ 
~ Sahibi, MEHMET ASIM 
Neşriyat Müdürü: 1. Saf~ 
V AKIT Matbaası - latanb 


