
~llsyadan gelen sporcu/a
tımız bu sabah 8,5 ta 
rıhtıma çıkacaklar 

Yarın sabah erkenden 
•• • 

guneşın 
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tutulacağını 

lıaber veriyor 

: : SAyaklanan Asuriler Katliam Edilmişler T:=~~:-
Mısırlı dostlarımız ... r----------- Sofga ziyareti hakkında-----------., ............................................................ 

l>ii '-1 ndenberi Mısırın en tanın -
tı~~ ia.:ıetecilerinden ve doktorla .. 
Eitj ~n :mürekkep bir heyet misa -
~İd tnı;ı bulunuyorlar~ Böyle bir gü 
lire heyetin memleketimize ge
t~ Yeni Türkiye ile Mısırlılar a .. 
bil' ~ıda eski bir dostluğun yeni 

e:ıa.hürü mahiyetindedir. 

d0~1'-Yatta insanların hazan öyle 
tey l\rı olur ki bazı mecburiyetler 
~el' tesadüfler onları uzun se -

er a . ltt Ynı çatı altında yaşatmış -
• A.y . 

lt k nı sofra etrafında sabah 
lt.'!l fa:rn birleıtirmiştir. Ayni ha· 
)t,l.

1 
teneffüs ettirmittir. Bu uzun 

"•nlık .. b . • l k '"t.I nıunaae etı zarurı o ara 
l't.b atında bir çok müşterek his 

;t.a.Iarı huıule getirmiştir • 
b1tt·&kat gene bir gün bazı mec • 
1. ıyh7tler veya tesadüfler o dost
~ ı 'b' ' rı ırinden ayırmıştır. Arala-
~. a;ı çok uzun mesafe koymu§-

Bulgaristanın komşula-
rile arasını buluyoruz ! 

Atioa,19 (Hususi)
Türkiye Başvekili is
met Paşa Hazretle· 
rile Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Beyin 
Sofyaya mukarrer o· 
lan seyahatleri, bura 
gazeteleri tarafından 
Balkan sulh ve sü· 
kuououo bir zımanı 

sıfatile hararetle se. 
Jamlanmaktadır. 

Hükumet taraftarı Sofyanın s~hilnOttl 

tarda hali ihtillfta bu 
ulnmadığıyeglne mem. 

leket, Türkiyedir. Bu 
itibarla Türkiye, Bul
garistamn bütün kom-
şularile anlaşması için 
tavassutta bulunabi-
lecek bir mevkide
dir. Türkiye, şimdiye 

kadar akdedilmit o
lan Balkan konfe· 
ranslarında böyle bir 
tavassutta bulunmak 

Proia gazetesi bu seyahate 1 hususundaki arzusunun gayri 
tahsis ettiği bir makalede di· re~~i birçok delillerini göıter
yor ki : "Bulgaristanm Balkan· mışbr.,, 

M. Heryo Ankarada 
Başvekilimizle samimi 

bir te.lô.ki . . .. -- - -

-f.~et'" P-:,a, ıf:-ii;ı;;'-ve • A.;.ı;:;;da · Bqveki'ıet dalr•I 

~İt Q) u. "Va.ziyette olan insanlar biri-
erı . h 

~ nı atırladıkJarı zaman iç .. 
~.·ilde alelade dostluk sevgiıin • 

S~riyeİÜ~ciıer Cümhuriyet abidesinde;: 
ANKARA, 19 ,(Hususi) - M. Recep Beyler, Ankara valisi, Bul· 

Heryo ve refakatindeki zatlar bu gar, Rus ve F ramız sefaretleri er
aaban şehrimize gelmif, istasyon - ki.nı tarafından karşılanmıtlardır. 
da Başvekil ismet Paşa Hazretle- İsmet Paşa Hazretlerile M. 
riyle Hariciye :Vekili Tevfik Rüş • Heryonun telakisi çok samimi 0 ] .. 

~ fa:z:J b" ı ~ a ır §eyler duyarlar ve 
~ ~.Y~lann tesiri altında ola • 
~ ırı?ırlerini görmek isterler • 
ı.ı t'ltıedıkleri için bir nevi hasret 
~eı-ler 
ı . 

h...• ·~ hu "nki' T'" k ' '1 M -.et l'·: ltl ı:ru ı ur JVP. 1 ,. ıs ı • 
\İ "" ~de Mısırlıların kar!ı .. 
l~- t tuhi - .. b 1 . k 
116~Je b' •qunase et erı anca 
~. ır teınsil ile ifade edilebi -

lill]ri~ 
,

1 
d ~en Türklerle Mısırlılar 

'~kakı dostluk rabıtası iki , 
•i~'a' e et ve millet araıındaki 
~tı 1 Ya.kınlık münasebetlerin • 
dil', vrı '\'e daha kuvvetli bir fey· 
~ilci, lkıa asırlarca ayni idare al .. 

~la.~~a~ş~an ~~~l-'~-----------~~~~-~---~~--~~ bİtib· r:hi zaruretler neticeıinde .. 
~ ır erinden ayrılmıştır. Fa -
) 'l'rl} . 
ı.'1tıtıı k 1! onların ruhlarındakı 
1\ ~ 1 

'\'e sevgi rabrtalarım as -
)~i~anıııtır. Bu tıpkı yirmi, 
'f, eı sene ayni evin çatısı al· 
~~ b!~•Yan iki kardeşin bir gün 
~ t .•~er aile tetkil edebilmek 
' Ottıb' 1 ltıd ır erinden ayrılmıt olma-

'ul\an. başka bir ıey değildir • 
~llltu Utıla beraber dünyamn bu
'tt.lt iti h~Unıi vaziyeti o şekilde -
.,. ır b. 1 ~l~k 1 ır erine yakın olan 
~~~ak etler değil, biribirlerine 
t d'ttu ı:ıenıleketler bile mümkün 
,~bttaı adar aralarında dostluk 
"" l\rr t · t • Çullk" esıs etmeğe çalışıyor .. 
t"ıleri . u Ilı üş terek rahat ve men 
.»'~•taı l'lı ancak bu yolda dostluk 
11t ı. 'rın "'lll ın tesis ve takviyesin-

U:toriar lf . 
'il &.lbu1t· 
~ '<>11 h f 1

• Anadoluda yapılan 
ı, ı '•er~ tıyat ile meydana çıkan 
~ "• taraf er, lllesela eski Mısır kral 
L tl'il...._ •ndan Et' T·· ki . .. 
1\ ··•İ• I ı ur erme gon td· ı- o an h 
~~t' '~eler .. eykel cinsinden 
(} kı:re i 0 steriyor ki Mısırla 
tii~'l'llıJa.:tasındaki münasebet 
dt .•1', l' ar·h~evrinde başlamış de -
'•tı:'l'letjl'l~ •n. :malum olan en eski 
d~l' •ık1 ~ hılc hu iki millet ara 
'~\ı lal'ih Osl!.uk rabıtası bulun-

~l'ldir Çe ttıushet ilmi hakikat-
• 

Mehmet Asım 
rne, amı ' üncü aayıfada) 

Macariıtanda yapalan ıenliklere iştirak eden Suriyeli izci 
kafilesi memleketlerine dönmek üzere şehrimize gelmişler, dün 
sabah Cumhuriyet abidesine bir çelenk koymuşlardır, resmimiz 
Cümhuriyet abidesi önfü:ıde Suriyeli izciler çelenk koyduktan 
sonra alınmıştır. 

Bir hiç uğruna 
ağır bir yaralama 

Dün bir hiç yüzünden Beşik
taşta Şakir Beyin mahrukat de
posunda hir cinayet olmuştur . 

Depo amelesinden Hasan sa
bahleyin saat 7 de oraları sula
mak için karşısındaki tulucr.ba-
dan su alırken Atlas mağazası 
mozayik amelesinden Şevket gel
miş ve Hasandan evvel su alıp 
gitmek istemiştir. Hasau da işi 
olduğünu ve kendi sırası oldu· 
ğunu söylemişse de Şevket ısrar 
etmiş biraz ağız kavgasından 
sonra ikisi de sularını alıp git
mişler. 

ikinci defa su almağa geldik
leri zaman evvelce başladıklara 
kavgaya devam etmişler. Hasan 
kızarak depodaki odunların bi· 
rini almış, Şevketin başına indir
miş; Şevket sersemlemiş. Fakat 
mukabele için bıçağını çekmiş 
Hasaoı omuzundan ko!undan ve 
iki böğründen ağır surette yara
lamıştır. 

Çok ağır yaralı olan Hasan 
Etfal hastanesine kaldırılmııtır. 

Şevket polis tarafından yaka· 
Janmııtır. 

Yarın sabah erken 
güneş tutulacak 

21 Ağustos Pazartesi günü 
sabahı bir cüz'ü küsuf vukua 
gelecektir. Şehrimizde bu küsu
fun başlangıcı saat beş, nihayeti 
yediyi yedi geçedir. 

Pazartesi günü güneşin tuluu 
beşi çeyrek geçe olduğundan 
güneş tutulmuş olduğu halde tu
lu edecektir. 

Küsufun büyüklüğü güneşin 
kutru vahit alınmak suretile yüz
de 76 dır. Küsuf memleketimizin 
her tarafından görülecektir. An· 
karada hemen doğarken küsuf 
başlıyacak, Ankaranın şarkında
ki memleketlerde başlangıç da
hi görülebilecektir. 

Beşiktaş Varnada galip ! 
Varoa,19 (Hususi) - Beşiktaş 

takımı bugün on beş bin seyirci 
önünde Kral kupası şampiyonu 
Ho!apipJo takımile karşılaımııtır. 

Beşiktaş, maçı bire kar· 
şı iki sayiJe kazanmışlar. Golleri 
sol açık Hayati Ye merkez mu· 
avin Nuri Beyler yapmıılardır. 

tü, Halk Fırkası umumi katibi (Dc\'amı ı mrı sayıfada) 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mısırlı misafirlerimiz 
Dün şehri gezdiler, gece Belediye tara

fından şerefl~ri~~ ~iy~f e.t verildi 
Mı ı ı rl ı misafirler P".:'""="~-~~--·-~-~-~--lm!!!!!!!"'9-. 

dlin şehri gezmişler· ' 9 \ 
dir. Misafirler sabah- ~ 
leyin Ayasofya cami
ile müzeleri gezmiş
ler, öğle yemeğini ; 
Perapalasta yedikten j 
sonra hep birlikte ' 
Taksime gitmiıler, be~ 
yetin reisi Ali ibra-. 
him paıa Cilmhuriyet '. ._.._. 
abidesine bir çelenk! 
koymuştur. \ 

Müteakiben Top- Jr191rh mJaaflrler d6n Ayaaofya kahve•lnde .. 

kapı sarayına gidilmiş, heyet 1 dan Abdullah Lemlum ve Aslan 
sarayın açık bulunan dairelerini Beyler, Matbuat Cemiyeti reisi ve 
baştan başa gezmiş, çiniden ve (Devamı 6 m<'ı ısayıfıı4a) 
halıdan çok iyi anlıyan Ali ibra- amınıııı11111111111-"'""'' uımuınııııııım tn•mmınınmıaı•ımımııııww,..ınmum 

him paşa bilhassa bu iki nevi 
eserler üzerinde alaka göster· 
miştir. 

Topkapı sarayından sonra Ev
kaf müzesi gezilmiş, İbrahim paşa 
Müze müdürü lbnülemin Kemal 
Beyin vukufundan istifade için 
bu müzeyi ayrıca tekrar zivaret 
edeceğini söylemiştir. 

Bundan sonra SülP.ymaniye ve 
Beyazıt camileri gezilmiş ve 
Perapalasa dönülmüştür. 

Geceki ziyafette 
Dün gece İstanbul belediyesi 

tarafından Mısırlı misafirlerimiz 
ıerefine bir ziyafet verilmiştir. Zi· 
yafette Mısırlı misafirlerimizden 
başka vali muavini Ali Riza, bele
diye reisi muavini Hamit, şehri -
mizdeki Mısır konsolosu Ahmet 
Hakkı, Üniversite rektörü doktor 
Neşet Ömer B. ler, Tıp fakültesi re 
iıi Tevfik Salim Paşa, Etıbba Mu 
hadenet cemiyeti namma dotkor 
azım Hamdi, Mısır meb'usların. - Hınzır bacaksız, in apj'ıya, 

yok•a oraya seHr, kafam paUabnm. 
~ 
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Atina suikastı ~---...-;-~ -.....--.S_O_N_H_A_B_E __ ,--R-L-. E-R-~~~~~~?.T~ 
Muhalif fırkalar hücum ~ ::- ~ 

hazırlığında 1 k d A Al • da~::;:·na1z~rı~~~:~t~!.-;;.~:;~ ra a Önen surı erın 
lar başlamaz, M. Venizelosu Öl· 

dürmiye teşebbüs etmiş olanları \J katıı·am edı.lmı·şıer 
meydana çıkarmak için göster· ç ogu 
m·ş olduğu faaliyet, muhalefet 
mahafilini sevindirmişken sonra· 

dan soldan geri ederek ;uikast J ·ı• } • t k•d• K } h taland 
faillerinin yakalanamamış olması· ngı iZ erın en 1 ı K ra as 1 
mn mesuliyetini tahkikata idare 
eden müstantıka yükletmiye kal
kışması hayretle karşılanmış ve 
muhaliflerde ilk günlerdeki faa
liyetinin göz boyamak kabilinden 
birşey olduğu kanaatini uyandır
mıştır. 

Vaziyetin bu şekli alması 

üzc':ine mubalıf fırkalar rüe· 
saıı, suil<ast tahkikatı rapoıuou 
hazırladıkları istizah takririni 
sala gunu meb'usan meclisi 
riyasetine vermiye karar verm·ş· 

lerdir. Bu takrir önümüzdeki 
cum-a günü, Mecliste miizakere 
ed•,'ecek ve bütün siyasi fırkalar 
reisleri söz alarak hükumetin bu 
meıelede göstermiş olduğu ihmal 
ve müsamahayı tenkit edecek
lerdir 

Muhalifler hükii·uetten suikast 
tahkikatı dosyasının ve vazıfesini 
ifada zabıta erkanı tarafından 

uğradığı müşkülat hakkında tah
kikat mustantikliğin Adliye Na
zırına vermiş olduğu raporun 
Meclise tevdiini de istiyecektir. 
Münakaşaların pek ıiddetli ola
cağı ve günlerce süreceği tah
min edilmektedir. 

Dün muhalefet fırkası reisle
rinden M. Papa Anıstasyu, Baş· 
vekil ile Mecliste görl'ışmüştür. 

M. Papa Anastasyo, bu müla
katta ıui kast tahkikatı mes'ele· 
sinde dahiliye Nazırının fıkirle· 

rinde ansızın hasıl olan değişik· 
Jikten duyduğu inkisuı hayali 

anlatmak ve bir takım adi cani
ler uğruna memleketin şerefini 
tet'öir etti iddiasile kabinenin 
hattıbareketini şiddetle müaha· 
ıe etmışt i r. 

Balkan kon/ er ansı 
Balkan konferansı, 15 eyli'il· 

den 22 eyliile kadar Se!aoikte 
topl~nacak hr. 

Selinik seyahat bürosu, kon· 
greye iştirak edeceklerin birleş
tirilmeleri için hazırlığa başla· 

mıştır. 

A1lhıctngada selam usulü 
Berlin, 19 (Hususi) - Dahili· 

ye nezareti, polislerin selim ver
me tarımı tayin etmiştir. Üzerle-

rinde resmi elbise varken, eskisi 
gibi, ellerini kasketinin ucuna 
götürerek selam vereceklerdir. 

Eğer başlarmda şapka yo1fsa, o 
zaman Alman usuli, sol ellerini 
kaldırarak selim vereceklerdir. 

Eğer bir müfreze, amirlerinden 
birinin selamına mukabele ediyor· 
sa, eller kalkacak ve "Yatasın 
Alfoanya !,, diye ba 2'rac!\klardır. 

Ankarada geni Avus
turya elçisi 

VıjaGa, 19 (A.A.) - Avustur
yanm yeni Ankara sefiri Mösyö 
Buchberger vazifesi başına bi· 
rinci teşrin içinde gidecektir. 

Sıt'kı Paşa Pariste 
Paria, 19 (A.A) - Mısır baş 

t'ekili Sıtkı paşa Londradan Pa
riae ıelmittir. - - -

(Tan) gazetesine Londradan lara çekilerek dağıldıklarını iddia 
telefonla bildirilmiıtir: etmektedir. 

Suriyeye iltica etmek için Irak - Halbuki hakikat böyle değildir. 
tan kaçan, fakat bilahare Musu .. Asuriler kendilerinin düşmanları 

lun ~imalinden tekrar lraka av • olan kürtlerle araplardan mürek-

Avrupada kür yapmakta olup 
Asuri hadiselerinin vukuu üzerine 
tayyare ile Bağdada dönmüı olan 

Kral Faysal bu ahvalden dolayı 
hastalanmıştır. İngilizler bu hildi-

det eden Asurilerin çoğu katliam kep ve Bekir Sıtkı Bey isminde selerden dolayı fevkalade mütees-
edi!miştir. birisinin kumandahı altında bulu sirdir. 

Bir çok Asuri köyleri yakılmı~- nan gayrı muntazam bir zabıta 
Bilhassa Asurilerin katliam e -tır. Miktarı bin beş yüz kadar tah kuvvetine tesli.m edilerek imha o

dilrnesinden dolayı Cenevre Cemimin edilen kadın ve çocuk Muau- lunmuştur. İngiliz memurları bu 
yeti Akvam meclisinde hasıl ola • . lun doksan kilometre mesaf esin .. adamın suiistimalatım görerek 

de bulunan (Dehok) ta toplan • 1 tecziyesini istemişse de Irak ma -
mıştır. liye nazm tarafından himaye gör-

r.ak teessürrün büyük olacağını 
dü,ünmektedir. Zira İngiltere hü .. 
kUmeti Irak hükumetini Cemiye-Hepsi de perİ!an bir haldedir . müştür. 

Taymis gazetesi Bağdat hüku - İngiliz ba~vekili bu hadiselere ti Akvama koymak için müracaat 
metinin neşrettiği son tebliği ga- vakıf olunca meseleyi ehemmiyet • ettiği zaman bu memleketin he • 

yet ciddi bir lisanlar tenkit etmek- le tetkik etmcğe başlamıştır. lngil· 
te ve bu tebliğin hakikate muva • terenin Bağdat sefiri olup haliha -
fık olmadığını kaydetmektedir . zırda lsveçte bulunan Sir Francis 

nüz kendi kendini idare edecek 
kabiliyette olmadığı ileriye ıü • 

rülmüş ve İngilterenin bu husus • 
Kral Faysalın hükfuneti asi olan Hurphrey sür'atle ağdada git .. ta gösterdiği itimada Akvam ce _ 
Asurilerin avdetleri esnasında dağ mek için e.mir almıştır. miyetinde iştirak edilmemifti. 

Almanya acaba Yeni kontenjan 
neye hazırlanıyor? Vekiller heyeti yeni Iiste-

Berlin 19 <Hu ~usi) - Alman- • h 1 "· 1 l 
yanın tayyare hücumlirana karşı nın azır ıgı e meşgu 
mücadele ve tertibatı başladı. Ankara, 19 (Hususi) - Yeni 

Tayyare hücumlarına karşı kootenjau listesinin hazırlanması 
muhafaza teşkilatı memurları . işi bitmiştir. Liste yarın Vekiller 
bütün evlerin çatı aralarını do- heyetinin son tetkikinden geç· 
!aşmakta ve yatak yorgan, ot, tUıten aonra -rewm1 g•~tede n~ı· 

kuru tahta gibi çabuk alev ala· redilecektir. 
cak eşyaları en sahiflerine tah· Vekiller heyeti bu akşam top· 
)iye ettiriyorlar. lanmış ve listeyi tetkikle meşgul 

Bu tahliye işi bittikten sonra, olmuştur. z:raat vekili Muhlis 
muhafaza ttşkilatı evlere, tayya- B. bütün gün ve gece liste üze-
re bombalarından yan~ın zuhur rinde çalısmıstır. 
ettiği takdirde, itfaiye'ye haber -----------
vuecek r.öb~•ç:ıer ikame ede- Halkevinden bir 
cektir. 

Yer altı dehlizleri ifşasına da köye hediyeler 
başlanmıştır. 

Samsun, 19 ( A.A) - Dün 

Sabık Kayser ae 
Yahudi düşmanı! 

Doorv, 18 - Sabık Kayser 
Vılhelm Hitler tarafından Yahu
diler aleyhinde tatbik edilen 
tedhiş siyaseti üzeride eski Ya· 
hudi dostlarile münasebetini kes
miştir. Vilhelmin yanında bulu · 
nanlar Umumi harpten sonra 
Yahudiler sabık Kayserin a!ey· 
hine dönmüş olduklarını ileriye 
sürerek onlar lehine bir tek 
kelime ifade edemivece!lini söy
lemektedirler. Sabık Kayserin 
Yahudilere karşı aldığı bu hattı 
hareket i<endisinin hala Alman· 
yada eski mevkiini bir gün ala-
l:ilmek ümidinden neş'et ettiği 
anlaşılmaktadır. 

Çekoslovakgada tevkif 
edilen Hitlerciler 

Praı, 19 (A.A) - Saksonya 
hududuna yakın bir yerde olan 
Asclı de Hitler taraftarlarının 

propağandasına kartı zabıta ta· 
rafından ehemmiyetli bir müca· 
dele hareketinde bulunulmuştur. 

Çekoslovakyadaki ırkçı Alman 
fırkası azasından on altı kişi 
tevkif edilmiştir. 

Almanyadaki Hitlerci teşkilitla 
münasebette bu!unduklarından 
şüphe edilen yirmi kadar kimse
nin evlerinde araşhrmalar yapıl. 
mıştır. 

Samsun Halkevinin bütün şube· 
)erinin iştirakile 200 kişilik bir 
heyet Kamalos köyüne giderek 
köye Gazi Hz. nin büyük kıtada 
bir fotoğraflarile bir de bayrak 
hediye ettiler. 

Köyde bayrak çekme merasi· 
mi yapılmıştır. Maarif müdürü 
bir nutuk söylemiştir. 

Bundan sonra doktorlar bütün 
evleri ıezerek köyde mevcut 51 
hastayı muayene ettiler ve ilaç 
dağıttılar. 

Bu münasebetle köylüler muh· 
telıf milli oyunlar ve eğlenceler 
tertip ettiler. inhisarlar ziraat 
mutahha~sısı ile doktor Etem 
Vasaf bey tarafından tütün zira
atı ve sağlık hakkında öğütler 

verilmiş, gürbüz çocuk, temiz 
çocuk, okuma ve güreş müs1ba · 
kalan yapılarak kazananlara he
diyeler verilmiştir. 

Bu vesile ile kama ~o 3 ~övünün 
ismi Ulu pınara tahvil edilmiştir. 

ltalgan-Rus ademi teca
vüz ve emniyet misakı 

Paris, 1~ (A.A.) - Temps 
gazetesi ltalya ile Rusya arasında 
yapılacak emniyet ve ademi te
cavüz misakını söz gelişi ettiği 
sırada bu misakın Avrupa sulhu 
ve muvazenesi için yem bir 
teminat mahiyetinde o!duğunu 
yazmııtır. 

Avusturya başve
kili Italyada 

Viyana, 19 (A.A. · - Başvekil, 
M. De fua ltalya'da bulunan Ri· 
miniye gitmek üzere bugün saat 
13 ü çeyr~k geçe Viyanadan 

r tayyare ile hareket e-tmiıtir. 
( M. Delfus ou seyyıbate M. Mu· 

so11n1ma aaY1::\I aı:crıuc çıwmı nr. 

M: Mu!olininio yaıhk ikamet
gahında iki Batvekil ar111nda 
yapılacak kooufmalahn her iki 
memleketi alilcadar eden bütün 
işle bilhassa Alman Avusturya 
ibtillfı etrafında cereyan edeceğı 
doğru malumat alan mahfellerde 
söylenm .. ktedirler. 

Hitlerin bir vasi
yetnamesi var 

tvletz, 18 - Sarrbrük 'den bil
dirildiğine göre Beck-les Şardcn 
de yapılan Nasyonalist· Sosya· 
!istler fırkası şefterinin içtimaın· 
dan sonra başvekil Hitler dost-
larından ikisine mühürlü bir zarf 
vermiştir. Hitıerin siyasi vasiyet-
namesi mahiyetinde olan ancak 
onun ölümünden sonra açılabi· 
lccek olan bu zarfta Nasyonal -
Sosyalist fırkası liderinin ini bir 
ölümü halinde onun yerine baı
vekil olacak zatın :smi de vardır. 

T. D. 1: Cemiyeti dün 
toplandı 

lstanbul, 19 (A.A) - T.C. l. 
Cemiyeti umumi kitipliğinden: 

T. D. T. Cemiyeti umumi 
merkez heyeti btJgün üç celse 
yapmıştır. Birinci celseye Maaı if 
vekaleti nkili Doktor Refık 
bey reislik etmiştir. ikin
ci ve üçüncü celse umumi ı,alip 
Ruşen Eşref beyin reisliii altın· 
da açılmıthr. 

Bu celselerde karşılıklar kla
vuzu için ankete gelen cevaplar 
üzerinde tetkiklere devam edil
miştir. 

Polis ter/ileri 
Ankara, 19 (Hususi) - ikinci 

komiserler arasında imtihan ya· 
pılmasmı DabiJiye vekaleti vili· 
yetlere bildirmittir. imtihanda 
muvaffak o!anlar Cümhuriyet 
bayrammda terfi edeceklerdir. 

Reisicümhur 
Hazretleri 

Reisicüm~ur Hazretleri 
Ya!ovıaya gıtmişler, akşam Ü 

Dolmabahçe sarayına döo 
lerdir. 

Küçük Sanaatl 
Kanunun Tatbikatın 

Dair Talimatname ha 
lanı yor 

Ankara, 1 Y tHususi) - ~ 
çük san'atların Türklere h• 
hakkındaki kanunun iki yıl ıÇ 
de tedricen tatbikatına dair t 
limatnıı menin Devlet Şurasııı 
tetkikine başlanmıştır. 

Dahılive ve~aleti kanuout 
velden itibaren her üç ayda, b 

I< sım san'atları ecnebilere ~ 
netmek suretile iki sene zar 

da kanur:u tat bık edecektir· bf' 
Vekalet talimatnamenin 

1 ümlerini çok sıiıli tutmaktad 

Bursa da 
Iktısadi vaziyet 

• ve asayış 
1NEGÖL, 19 (Hususi) ..,., 

gündenberi hükumet daire~İ 
teftiş et.mekte bulunan velı 
Zeynel Bey muhtelif ıualleriıt' 
zerine bana şu beyanatta bolıl~ 
du: 

"- Vilayetin asayiti çok ~ 
gündür. Herkes, çok emin olr.; 
gece giindüz istediği yere ser;, 
edebilir. Geçmit hadiselerin J 
lunamıyan faillerinin çoğu tU j 
.. ... 1' ........ .ı_ı-~ ... ..... ı~- ...... ;,_;,''..-

Fenalığa alışmış olanlar da b 
dan ibret aldılar. 

Vilayetin iktısadi vaziye~ 
çok iyidir. Mahsul bereketllı' 
Bu yıl fazla miktarda koza 'f 
mıştır. Bunlar iyi fiatla sat1ld1~ 
çin halk memnundur. Bir çok./ 
leri gezdim.. Bu vaziyete b• 
şahit oldum. j 

Vilayetin 845 kilometre 1" ti 
yolu var. Bunun 700 kilc.metr~ 
rak tesviyesi yapılmış tose Ş 
dedir. Bu kadar uzun olan 1 ~ 
rın muhafazası için icap ede11J 
birler alınmış, yeni yolların 
masma da teşebbüs edilmiıti~ 

Vilayet, zengin maarif ııı .( 
selerini ihtiva ediyor. Bir ısı• 
21 bin liralık vilayet bü~Çj 
44.500 lirası maarife tah•11 ! 
miıtir. 28 ilk mektebimiz "~ ıı
Bir iki kaza müstesna idare•; 

. . 1 • !/ 
ıusıyenın temmuz maaş ar• ~' 
miştir. Ağustos maaşları I 
sonunda verilecektir. Bund•" 1 
ra her ayın maa~ı o ay içinde 
rilecektir. 

İnegölkazaaının orta rnelıt;:; 
şası için gösterdiği gayret 
takdirdir. ,, 

Yeni MançtJt 
ve Rusya 

R . t cB! usya ile ademı e 
misakı f 

ooi•tı 
Moskova, 15 - Ko~ J•f 

kası merk~zi komitesinıPı ~"'~ 
ya Mançu hükumetiniP. ~1 l 
·ı b" d . - ın••' 1 ı e ır a emı tecavuı . ,,tı_.. 

detmeleri şartı)~, yen• e" 

bükiimetir in tanının15111~er ,,1 
itibarile kabul ettiğı b• 
ritiyor. 



Sadri Etem 
<Oevuın 1 5 lncı llaJ ıfl\da) 

Üniversite için bir heyet 
Dünya oldu o 'a lı, bu dava 

görülmi"ş Her eski, her yeniye 
itiraz etmiş. i nsanlar çırılçıplak 

gezerlerken, biri önüne bir yap· 
rak bağlamış. Çıp'ak gezenler 
itiraz etmişler: Olmadı, olmaz, 
o amaz 1 demişler. Zamanla, y:ııp · 

rağm yerini post tutmuş. Yapıak 

takanlar beğenmemiş'er: 0 . madı, 
olmar, olamaz! .. Entari giyenler 
panta!onu, cübbe girenler caketi, 
mintanla dolaşanlar yaka ve kı
ravatı brğenmemişler. Ve eski· 
nin, yeniye düşmanlığı edebi
yatta, siyasette, iktısatta görül
miye başlamı~. 

Yeni teşkil edilen heyet bugün 
toplanmıya başlıyacak 

Sıhhat vekili ve Maarif veka
let vekili Refik B. dün akşamki 
trenle Ankaraya gitmiştir. Refik 
B. Ankarada maarif işlerile, bil
hassa yeni açılacak Jise ve orta 
mekteplerin kadrolarile meşgul 
olacaktır. 

Refik B. dün sabahtan akşa
ma kadar üniversiteye gelerek 
çalışmış, idare heyeti azalariJc 
ve bazı ziyaretçilerle görüşmüş
tür 

Evvelki gün lağvedildiğini yaz· 
dıiımız ıslahat komitesi azasın· 
dan Avni ve Rüştü Beyler de 
dün ak,amki trenle Aokaraya 
gitmişlerdir. Islahat heyetinden 
Osman Hey profesör Malşın ya
nında kalmıştır. 

Fakat başkalarının tasar
ruf unda kalmış dükkanlar 

Balık pazarında elli kadar ma· 
ğazanın hazineye intikali lazımge· 
lirken başkalarının tasarruflarına 
geçtiği yolunda Defterdarlığa bir 
ihbar yapılmış ve tahkikata baş· 

lanmıştır. ihbarda doğru cihetler 
görUldliğü ve bu mağazaların kıy
met itibarile mühim bir meblii 

tuttuğu söylenmektedir. Hakiki 
vaziyet biJttabi tahkikatın neti· 
cesinde anlaşılmış olacalır. 

Şehrimizde bu'unan büyük er
kanı harbiye reisi müşir Fevzi Pa
şa Hazretleri evvelki gece Kan
dilli rasataneıini ziyaret ctm :ştir. 

Fevzi Pata Hazretleri, saat do
kuıda rasataneye gelmiş, bir bu-

çuk saat kadar kalmış, rasata
neyi gezmiş, teleskopla yıldızları 

seyretmiş ve kendisine izahat ve
rilmiştir. 

Maarif vekilliği 

Dün bir gazete, maarif veka
letine Riyaseticumhur katibi u· 

mumisi Hikmet beyin tayin edi · 
leceğini yazıyordu. Hikmet B. bu 

hususta: "Bövle bir şayiayı iJk 
defa işitiyorum. Bu hususta hiç 
malümatım voktur., demiştir. 

Sümer bank müdürü 
Kayseride açılacak fabrika 

hakkında lktısat ve Ziraat ve· 

kili ile birlikte Kayseriye giden 
Sümer bank müdürü Nurullah 
Esat Bey dün şehrimize ge:
miştir. 

Mülga komıtenin vazifesini 
görmek üzere talim ve terbiye 
reisi Ihsan Beyin riyasetinde yeni 
bir heyet teşkil olunmuştur. 

Bu h€yette profesör Malş ile 
idare heyeti azaları bu!unacaktır. 

Üniversiteye alınacak yeni mü
derris, muallim, muavin ve asis 
tanların isimleri yakında bildiri
lecektir. 

Vekilin beyanatı 
Refık 9ey dün öğleden sonra 

üniversite'de kabul ettiği bir mu· 
harririmize şu beyanatta bulun· 

muştur. "Darülfünunun Jağvı ve 
üniversite'nin tesisi mesaili ile 
meşgul o~mak iizere vekalet er· 

Yeni bina 
300 Bir ayda 

inşaat izni 
Belediye fen heyeti tarafından 

son bir hafta zafında 300 ze yakın 

inşaat ruhsatiyesi verilmiştir. Da -

ha bir çok müracaatlar vardır. Bu 

vaziyet karşısında şube fen heyet 

!erinin de esikisi gibi inşaat ruh • 

satiyesi vermeleri kararJaıtırılmı~
tır. 

Yalnız !Ube fen heyetleri geni§-

liği 15 metreyi 

ve caddelerde 

geçmiyen sokak 

yapılacak infaata 

müsaade vereceklerdir. Daha geni' 
sokaklara bakan binalar için mer• 

kez fen heyeti müsaade verecek • 
tir. 

Zelzele 

Evvelki gün saat l 5,50 de ş'h
rimizde pek hafif hiuedilen bjr 

zeJzele olmuştur. Ayni zelzelf'nin 

lzmirde de hissedildiği haber ve

rilmektedir. 

VA KIT' 
<.:tlndellk, Siyası Gazete 

htanbul Ankara Caddesi, VAK J"l' yurdu 

Telefon Numaralarc 
Yazı l§lerl teıetoou: 243711 

kanının iştirak ile f op'::ınmakta 

olan komisyeınun vaı.itesi bitmiş

tir. 

iştirak eden v c~ alet yüksek 
memur ları tsl<ı vazıfelerine ilti-

hak etmek için emir almışlardır. 

Talim ve terbiye dairesi Reisi 
Ihsan Beyin reisliğinde darülfü-

nun ıslahında müşavir profesör 
Malşin'de iştirak edeceği bir 

heyet üni-.crsite emini ve fakülte 
reiıleri de dahil olmak üıere bu 

günden itibaren toplanmak em· 
rini almıştır. Bu suretle yeni üni-

versitenin dtrs başlangıcına ka
dar yapmaya mecbur olduğu iş· 
Jeti bir arada devam edecektir 

" 

Yolcu salonunda 
Bir de ahır yapı1mak 

icap ediyor 
Iıtanbul yolcu ~alonu için mü

him bazı tasavvurlar vardır. Yol
cu saloniarı islah edılecek, yeni 
inşaat He düzeltilecektir. Bu me

yanda yolcu salonunda bir de 

ahır yapılacaktır, Avrupadan ge
len bazı yolcular beraberlerinde 
at, kedi, köpek getirmektedirler. 
Bazı zamanlar, yo!cular bu hay
vanJarın gümrük resmini bir kaç 
gün sonra vermektedır. Bu müd
det zarfında, kuşlar ve kediler sa· 
Jon müdürünün odasında, köpek
ler ve diğer hayvanlar salonda 
beklemektedir. Geçenlerde bir 

Mısırlıya ait pek pahalı bir atı salon 
da bir gece bekletmek bir mesele 
olmuştur. Mısırlı zengin zat, atın 
altına samandan yatak yapmış, ya
nma da bir bekçi kovmuştur. 

Tazim telgrafı 
Evvelki gün şehrimize geldik -

}erini yazdığımız "Amerikada 
bulunan Yunanlılar,, cemiyeti a .. 
zası bir telgrafla Reiaicümhur Hz. 
ne tazimlerini bildirmiştir. 

Dün sabah Çar F erdinand vapu 
ru ile Köstenceden şehrimize yüz 
Çekoslovakyalı seyyah gelmiştir . 
Syyahlar İstanbulda bir kaç 
gün kalacaklardır. 

Evvelzamand a, ortazaeda, ye
nizamanda, her yenilik muhak
kak itiraza uğramış, her yeniye: 
Fenadır! • Kötüdür f.. Manasız
dır 1.. demişler... Münakaşalar 
olmuş, dövüşler olmuş, hatta 
savaşlar olmu~. Ve her mücade
leden "yeni ,, muzaffer çıkmıf. 
Zaman, eskiyi tarihe göme göme 
ilerlemiş ve her devirde bekle
nilmiyen, itiraz edilen, fena, kötü 
manasız, olmaz, olamaz denen 
"yeni,, yirminci asır medeniye· 
tini kurmuş. 

Hayat, mütemadi bir evoliis
yondur. Y eniJiğc doğru inkişaf 
etmiyen sahalarda, yenilik ihti
yacı ihtilal koparmıştır. 

Yeni, ya tabii tekamül kaide
siJe eskiyi altelnıiştir, yahut ih
tilalle eskiye galebe çalmış, za
manında hükümran olmuş ve an
cak değeri olan rnağliiplerine 
müzede bir yer vermiştir. 

Bu, oldum olasıya böyledir. 
Fakat artık gönül istiyor, ki 

yeni - eski davası güdülmesin. 

Aıırlardanberi süre gelmiş olan 
bu davadn, daima ' eninin ga le
besi göz önüne getirilsin de, 
beyhude mücadeleye girişilmesin. 

Biz öyle tasavvur ediyoruz, ki 
bugünkü san'atkir, bugünkü mi
mar, bugünkü edip, şair, rusam, 
bugünkü po!itika adamı, dünkü
lerden ço~ daha münevverdir. 
Yir mincı asrın tekniği, ilmi fen
ni, eıki dev:rlerin ilmi, fenni ve 
tekniğin kıyas kabul etmiyecek 
derece ileridir. Bu, bugünkü ka
faların da, eski kafalardan ileri 
olduğuna delil te~kil etmez mi? 

Bu asırda, münevver dimağ· 
larla, yeni · eski davası gütme
leri abes değil midır? 

Ne söylense, ne dense, neka
dar uğraşılsa, "eski,, davayı kay
beder, nasıl ki daha ıimdiden 
kaybetmiştir. Devremize hakim 
olan yeni mimari tarzıdır, her 
yerde beğenilen yeni ressamla
rın fırçasıdır; okunan yeni uı üp, 
ıeyredilen yeni tarzdır. 

Eskiler müteessir olmasınlar. 
idare t elefonu : :,ı4378 

rcıgrat adresı: Istantı~ı _ ·ı AKM 
Posta kutusu No. ccı 

Mekteplere talebe kaydi Selami izzet 
(Lillfen sayıfayı çeviriniz) 

Abone bedellerı : 

1'Urklye Ecnebi 

::>eneli': HOO Kr. :mıo Kr. 
ti aylık 750 u:w 
ıs aylık 400 • 00 
1 aylık lôO 800 

illin ücretlerı; 

!'icarı llıuıların illin ıoahllf'lcrtııdtı -rıtl· 

mi SO kuruştan ba~lar, ilk •ahilcılc :ıM 
kuru,a kadar 1:ıkıır. 

HiJ.n1k, ruıla, ı.le\ anılı il An n•n•nlere alt 

aJ rı tenzilat \'ardır. 

tkıunl UAnların bir ııatırı 10 kurıı,tur. 

KUçUk ilanlar: 
- - . ' 
Bir dda.sı 30 iki defası ôO Uc; cıerası ,..~ 

dört ılefası 75 ve on defam ıoo kunı~tur. 

Uc; aylık Utln verenlerin bt · defam mccca· 
nl'ndlr. Dllrt satırı geçen IUlnlann ruıa 

Orta mekteplerle lise ve mual .. 
Jim mekteplerine bugünden itiba· 
ren talebe kayt ve kabulüne baş • 

! lanmıştır. 

Viyanaya gidecek bazı 
memurlar 

Seyrüsefer işleri hakkında tet • 
kikatta bulunmak üzere belediye 
altıncı şube müdürü Faik Beyin 
eylul ortalarına doğru Viyanaya 

ı gitmesine Dahiliye Vekaletince 

r"mtlh il llOUWtatıt U1 llllJI 11111 Hft RIPDll lwtllllııtUtuıUWf muttUt f 
i 15 Yal Evelki VAKiT İ 
- umu '""" ıuı ım ıım 111ıu wı ın 11 ıı uı nmmınmuı • 

20 Ağustos 1918 

- Tcdık Fikrec ın<'rhumun. 'cf:ııı
nııı i.ı.;uncu ~rııe .. i ıııurıast.beııle, mcm
lckcıimiıdn ilim H edebi~ at ile uğraşan 
'c ş;ıirin talebe \C chibh:ı,ınJaıı bulu
nan bir çok :ı:c\at \C Janiltüııuıı lakul
ıeleri ıı.ıınıııa ıııt.htciiı he) <:tlcr Jüıı a. 
b:ılı Fdıpsıılıan.1 ~iJcrd mrı hun·uıı koh
rıııi r.i' :ırt't ('tmi~lerJır. 

- ,\ lınaıı~ a br:ırıralıı umum \inde 
A iman~ :ı 'c A' u tun .ı ımp:ır.1tor arı , e 
müş:I\ irlcri :ır.ı.~ında ı:cre~an eden mu
zakcr.ıt harp 'c • ulhc ta.11luk eden hil
ı:o.ınle ııH~,aıl tetkik cdilmış ,.c ga\ eı 
mu hını kar.ırlar 'erılınıştir. · 

Fransada tedavi edilmekte bu
lunan sabık Sovyet hariciye Ko
miseri M. T roçki kalp hastalığın
dan muztarip bulunmakla ve Rus· 
yaya avdet arzuıunu izhar etmek
tedir. Fakat M. Litvioof Troçki 
yoldaşın affı zamanı111n gelme: 
diğini ıöylcmiıtir. 

" aatırları be~ kuruştan hesap edlllr. 

müsaade edilmiftir. Faik Beyle 
birlikte e.mniyet müdürlüğü me .. 
murlarından Sual Tahsin, Fahri 
Kemal, Eminönü merkez memuru 
Ka.miran ve Ankaradan Mehmet 
Ali Beyler de Viyanaya gidecek • 
lerdir. 

- Gnr .. i:;t.ana :\iman a kerinın cir
~ıc.'indcnberi bu m('mlckcıtc a<;a\ it t-' e 
ıntızam l-ıa.-lamı}tır C.ıürı:u orJusunun 
te~kili ı lcrlcn1<:ktcdır. 
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AŞK DELiSi U (Ilaş tarafı 3 üncü sayıfamızda) 
11111111111111 S l • J ,J meuillerinin 600, ıı.ehir mebusla· / ı1111ınıınıııııı11111111ıımrrıııı1111111ıııı11rıııu111111ııırıın111111 e amı zzet """""""'"' 'l" 

rınm 300 isterlin arazi v~: 3isi ver 
~~rha.n Kaya, Sadun Bülent, 
ı, ıh~, Günay, kumlara uzanmıı
rır"' ıun.e!in biraz daha ısınması .. 
1 ' •ula.rın durulmasını bekliyor -
'"dı. 

fuJ Gü~ay, yetil mayosu , saten 
l\i -... ıle, o gün gene harıkulide 

d ıcldi. Kl'ı"nların üstünde, vücu-
'& •• 

ç ' Uıtat bir heykeltraş elinden 
..,'~ıt, §aheser bir heykele benzi· 
~Ordu. Yanı batında yatan Meli· 
'' boYUna söyleniyordu. 

) ita.yanın ıesi çıkmıyor. Yan 
c~~., ııgarasmı tellendiriyordu . 
1) oıJerini Günaydan ayırmiyordu. 
'"' llleselesinden bir daha bah• 

~~eınitlerdi. Soğuk duruyor, 
"'"'ınlc }' un olduğu kadar az konutu· 
l>~·rdu. Müsamere o gece olacaktı. 
1-Ordu de müsamereyi düşünüyor-

r, fakat bahsetmiyorlardı. 
fc ~Ünay odasında, jigolet kıya .. 
d tı tezlongun üstünde duruyor -
)"\~Ünay, kısacık plise eteği, si
tı~ 1J>ekli çorapları gözlerinin ö
~tıe getiriyordu. Yeşil karako 
'-· •lı rengi fişu, siyah mendil ona 
1tıın b'l' ı tr ne kadar yakışacaktı?. 
d Meliha sessizliii bozdu. Bülen

t •ordu: 

1 k- Bülent Bey, geceyi sabırsız • 
1 

la bekliyor musunuz?. , 

C··- Sabırsızlıkla bekliyorum ve 
unay naınma heyecan içindeyim. 
Bu .. .. . K b k 1 t IOZ uzerıne aya ıyı a .. 

l~lld&ıl güldü. Günay görmemez • 
deten geldi •. Bulutlar güne!İ ört -

"1cfc baılamıfh. 
Orhan kalktı: 

~ - liava bozuyor, denize gire • 
Ye~~ aırehm, yokıa hiç ıirmi • 

ceaız .. 
- liaydi gireHm ?. 

"alBtd~ntlc Kaya birden atıldı ve 
~;~ı kulaçlıyarak uzaklaıtılar. 
lin ~ha ile Günay su dizlerine ge • 
du~'Ye kadar yürüdüler, sonra dur 

ar. Meliha: 

.... - Çok soğuk, dedi, hen gide. 
'}'ece~· 

gım .. 

di.~Unay iyi yüzücüydü. Mükavim 
"'d •lıklama kendini attı.. Bu es .J 

Çılct a bir dalgaya kapıldı, battı, 
tı .~· Öksürüyor, yarı ağlıyor, ya• 

l'Ulüyordu. 

Sil.._ Sahilde dalıalar büyüyor, a-
1Yoruın .. 

te ~Ya ile Bülende doğru yüzme
'-t-ı 1.Jladı .. Hiç ütümiyordu. Su • 
ta,. n ' 0 iuk olması ıayretini arttı· 
"Ordu Ak "'&I • fama kadar yüzse yo • 
"'•Yacakmıt aanıyordu ... 
~kadatlarına yaklaştı .. 

ulent oeri d" .. t". ....._ • onmuş u. 
"''"il Geldiniz mi, dedi, fazla gel
>'a~1 n, burada akıntı var, anafor 

}'or oe . d"' l' tt_ 1 
• rı one ım. 

........_ 3;; Yaklaıtı: 
slltaıe e_den bu kadar açıldınız? .. 
dt11 tıtınek güç olacak. Yanım. 

1) •nı1ınayın. 

, ''•·• ~t b •r arkasında vuruyor, 
tiLI una ra w •• 1 . . 
~-eır . gmen yuzme erını 
_""'lta\~rıyordu .... Sağa sola sürük-
~lt ı~ ek İçin kol ve bacak ger • 
. llut"ııın geliyordu. 
ıJ... ent önd .. .. d K 
d" ~iin en yuzuyor u. aya 

•. ay arkasından geliyorlar .. 

t llird 
qia .. _ enbire G" I 
~tti. k unay yoru duğunu 

t~)ordu. •Ya mütemadiyen so -

l~ ~\'o;..ld 
)111 " unuz mu? Doğru söy-

,,.oruıın d ......_ li a ınız ya? 
..... \'•Yır, Yüzüyorum. 
C.-•ıııından ayrılmayın. 

·~p \' . 
erıyordu. Dalralar onu 

bir öne atıyor, sonra geri fırlatı • meleı-i şarttı. 

yordu. Suların sert olmasına rai • Hlltti, hu demokrasin;r. vatanı 
men sırtüstü yatmak istedi, Fak~t j denen memlekette sulh h~k.imleri 
dönerken, böğrüne ve koluna bır ancaK 40, milis askerlen:ım ku
sancı girdi. Ağzına sular doldu. mandınları olan miralay!':lr mut· 
Battı. laka centilmen]erden ve senede 

O zaman Kaya hemen daldı, lOCO lita vergi verenler c!\,ltından 
omzunu yakaladı, haykırdı: seçilinli. 

- İmdat!... Kontluklardan birinde 14.000 nü 
Güçlükle, Günayı suyun yüzü • fus v1lrdr. Bunlardan anr.ak 21 

ne çıkarmağa çalıtıyordu. Genç kişi :n~ihap hakkını haı-ıc1i. Bir 
kız bembeyaz oMııuttu: sene, intihap gününde yalnız bir 

- Bülent yetiş ... Geri dön!. müntehip geldi, kendi namına bir 
Bülent duymuror, yüzüyordu. meclis teşkil etti. Mecfü • eisliği-
Orhan Kaya müvazenesini bul- ne namzetliğini koydu. ..ısulüne 

mutlu. sol kolunun altına Günayı göre yoklama yaptı, kendi .,amma 
sıkıttırmıftı. Sai kolile yüzmeğe kendi mevcuttur! cevabını verdi . 
hatlamıttı. Canını ditine almıtlı. reis oldu. Kendinin intihap edil. 
Sahile bir kaç metro kalnca dal " mesi için söz söyledi. Kendi na· 
galar büyüdü ve o zaman ıüçlük mına rey topladı. NihAyet: 

.~~HÜKÜMDAR~~ 
-30-

- Paşa dedi, paşa kalmak ve 
boynunu celladın satırından kur· 
tarmak ister misin?. 

Yusuf paşa, vazivetin tehlil<eli 
olduğunu kavrıyordu. Tay· 
yar paşa madem ki bir plan 
kurmu,tu, kendis'ni de şuracık

ta öldürtebilırdi. Tatlı canını 
kurtarmak için verecek cevap 

aradı. 
Tayyar Paşa, meşin bir kese· 

den bir 1' ağıt çıkardı. Yusuf pa
şaya uzattı. Kağıt bizzat Tayyar 
paşaya yazılmıt bir hattı hüma· 
yundu. 

Yazan: Niyazi Ahmet 
bası.. O, bir baba değil, bir li • 
ın ... 

N.. d ? - ıçın vur u .. 
- Vurdu... Çünkü sırrını fi! 

edecektim. Gece gündü~ hu .. çe
ken derviş, Zehrayı bayılttı. Onu 
bir zaniye gibi yerlere çarptt. Ça· 
dıra daldım.. Baygın Zchrayi ye 
rinden kaldırdım. Onu ayıltmak 
için uğraııyordum. Beni koğmak 
istedi .. İsyan ettim. 

- Kurtar, Zehrayi kurtar. Di .. 
ye bağıdım. Hançeri kalbime sap 
ladı ... 

Yusuf Paşa: 

batrösterdi. Bereket versin bu es - - hifakı ara ile intih~p olun - , 
nada sahile çıkan Bülent vaziyeti dun .. Dedi ... 
gördü ve derhal atıldı. Günayı 1829 da dük dö Nivkastel ken - ı 

"Benim sadakatkf\r ve vekili 
mutlak hamiyetşıarım Yurnf pa· 
şa seni, selim selamet enca· 
mı hümayunnmda badettal· 
tif malümun olsun ki hizme · 
timde her halini rizayı hak 
ve rizayı şahanemle tatbik ile 
tarz mi umuru devlet ve tesviyei 
mesalihi ibat rabbı izzet husu· 
sunda a&ulane ve riza cuyane 
sayügayretin malumu hümayunum 
olmağla senden vOcilhla razı ol-

- Hain, diye yerinden fırladı .. 
Hain dervİf .. 

- Beni öldü aznniyle hali bir 
arsaya fırlatmıflar.. Allah koru
du .. kaptı. Sahile çıkardı. di namzedini kazandırmak için. 

Günayın cansız gibi duran vü • kendi namzedine rey vermek istf. .. 
cudünü kollarının arasında tutu " miyen 587 kiracısına yol vermişti. 
yordu .... Biraz dolaıtı, ıonra Bu mesele orada parlamentoya 
kumlara bıraktı. Kaya . korkudan aksetti.. Fakat sonra §U cevabı 
sapaarnydı. verdi: 

Kazanın neden sonra farkına "- Kendi mülkümü istediğim 
varan bir kaç kiti ıenç kızın etra- gibi idare etmeğe hakkım yok 
fına toplanmıttı. Bülent: mu? ... 

- Doktor lizmı, dedi. 1814 te parlamento makamları, 
Orhan Kaya kendine ıelmitti. babadan oğula intikal edf'r, yahut 

Hemen Günayın yanıbatına diz .. para ile alınır satılır malikaneler 
çöktü: halini alm11tı. 

- Doktor istemez, dedi. Kusurlarından sarfı nnzar, 1n -
Derhal sun'i teneffüs harekatı gilterede demokrasi kabiliyetlerin 

yaphrmağa batladı. hür bir surette inki,af ına da müsa 
- Neredeyse ayılır. Çok su yut- ade etmiyecek bir hal alırnş !. 

madı. Hemen kendini kaybetti. 
Şimdi ayılır,. Bülent, bana biraz 
konyak bul. 

Meliha, Günayın deniz takkesi· 
ui çıkarmıftı. Kıvılcımlı saçlar 
car.sız yüzünü çerçiveledi. 

Şimdi her kafadan bir ses çıkı
yordu: 

- Yan yatırınız... Omuzlarını 
ovunuz ... Saraınız. .. 

Orahn Kaya doiruldu: 
-- Ba Jımıza toplanmayınız ... 

H \vayı kesmeyiniz ... Ben ne ya .. 
pacağrnn biliyorum. 

Ye sun'i nefes veriyordu. Bir 
aralık sevinçle haykırdı : 

- Kendine geliyor, kımıldadı! 

' f '"''""" rnr ı 

Vapurlara demir atma 
ger/eri 

Fransız hukuku esasiye ilimi 
Leon Düziye göre Fransada 1881 
den 1914 e kadar muhtelif fırkala 
rın ittirak ettiği intihaplarda halk 
asla hakim olamamı~tır. 

Dokuz intihap devresine.le Fran 
sada halk hakimiyeti teessüs ede-
.memittir .. 

Fransada, 1881 de 4,778,000 
rey seçilenler almış, 5,600,000 rey 
de seçilemiyenler almışlardır .. 

1885 te 3,420,000 rey seçilenler 
alnıışl~r, seçilemiyenler 6,000,000 
rey almışlardır. 

1889 da 4,526,000 reyi ~çilen 
Jer almışlar, seçilemiyenler 5 mil 
yon 800,000 rey almışlardır. 

1893 te 5,515,000 rey seçilenler 
almışlar, seçilemiyenler ;; milyon 
390,000 rey almışlardır. 

1898 de 4, 906,000 rey seçilen
ler almışlar, ~eçilemiyenlcr 5 mil 
yon 633,000 rey almışlarrlır. 

duğum iştibahtan aridir ... ,, 
Diye başlıyordu. Bukadar tantanalı 
başlangıçtan sonra, Yusuf Paıaya 
emri hümayunun tebliğ edılmesi 
ve kabul ederek Abaza Paıa 
aleyhine döndüğü takdirde vakit 
geçirilmeden terfian istediği ye
re tayin edileceğini bildiriyordu. 

Yusuf Paşa haltihümayunu baş 
tan sonuna kadar okuduktan son· 
ra Tayyar Patanın yüzüne bak
mağa batladı. 

Tayyar P.aıa: 
- Ben, canımı emri Paditahi· 

ye feda etmitim. Sen oüşün ve 
bana cevap ver .• 

Tayyar Pata haklı idi. Abaza 
Paşa ne kadar mukavemet etse 
bir gün ele geçecek ve cezasını çe
kecekti. Bu işte devleti iltizam et
mek elbette hayırlı olacaktı. Yu
suf Paşa dütünceye daldı. Fakat 
Abaza Pata korkusu şimdiki hal• 
de daha galipti .. 

Ya duyarsa... Tayyar Paşa ile 
onu da öldürtecekti. 

- Dütüneyim Paıa, dedi. Ba
na yirmi dört saat mühlet ver. 

Tayyar Paıa, acır gibi Yusuf 
Papnın yüzüne baktı.. 

- Canından çok korkan tiz can 
verir.. Karar ver .. 

Bu esnada kapıdan bir ses du-

Solgun gözlerini Tayyar Paşaya 
dikerek: 

- Paşanın adamları görmüş • 
ler... Buraya getirdiler ... 

Selman, bir müddet durakladı .. 
Yutkundu... Sesi kesilr11İşti. Göz
lerini Yusuf Patanın gözlerine di
kerek: 

- Bir az daha fazla azap çeki
yorum.. Ölmeden sizlere bu sırrı 
faş edebileceğim için rahat öl ece .. 
ğim ... 

- Hayır Selman, sen ölnıiye • 
cekain... Sen mert bir gençsin. 

Selmanın dudaklarında acı bir 
tebessüm belirdi: 

- Şeyhin hançeriyle derisi ka· 
nıyan kurtulmaz .. 

- Zehirli mi?. 
- O zehir kaç bigünah öldür .. 

dü .. 

Selman bir müddet daha durak 
ladı.. Yavaı yavaş sözüne devam 
etti: 

- Çok yafayamaıyacaiı.m.. Zeh 
rayı kurtarın... Zehra teybin kızı 
değildir.. Zehra, Şeyhin hançeri 
ile ölmüı zavallı bir köylünün kızı 
dır.. Şeyh onu büyütüyor. Fena, 
Şeyh çok fena adamdır. O, Zeh· 
ra gibi kaç kız öldürdü.. Acıma
dı... Acımıyor ... 

Selmanm bacakları titriyordu .•. 
Olduğu yere çömeldi. ~i~ anda 
Yiİ7Ünün rengi değitmit. l<ararma .. 
ğa başla:J11ftı. Etrafım sardıJ,..,. .. 
Su getirdiler~. Fakat o, artık lo -
mıldamıyor, konutamıyordu. 

yuldu: - Bırakın beni... Papyı g8re-

H P ceğim... Selman, selman .. - azır aıa ... 
- Gelsin!.. Bu ses, bir kadın sesi idi.. O 

DahiJiye, lkh11t, GUmrük ve 
Sıhhat Vekiletleri tarafından 
müıtereken hazarjanın Jstanbul 
limanı niıamnameai Devlet SOra
ıında tetkik ediJdikten sonra 
)'Ükıek tasdika iktiran etmiş ve 
a!akadarlara teblii olunmu,tur . 
Yeni n:zamnameye göre, lstanbul 
limanı, fenerlere kadar bütün 
eoj'aziçi ile Haliç, Pendik ve 
KOçükçekmtce arasındaki mın
ı akadan ibarettir. 

1902 de 5, 1 n9,000 rey s~çilen -
ler alınışlar, se~ileıniyenlc!· 5 mil 
yon 818,000 rey almışlarcl.,r. 

1906 da 5,209,000 rey ~eçilenler 
nlımşlar, seçilemiyenler 6 milyon 
739,000 rey almışlardır. 

1914 te 4,484,000 rey sc>çilenler 
almışlar, seçileıniyenler 6 milyon 
421,892 rey almışlardır. 

Sendeliyerek, ve iki yardımcı- kadar sert, ve o kadar hI"da söylen 
nın kolları arasında bi:-i Tayyar mi§ti, ki İçeride son nefesini ver • 
Paşaya doğru ilerledi. Yerlere mek üzere olan Selmanın etrafına 
kadar eğilerek selamladıktan son- ı toplanmış olanlar bile duymuf, ka 

lıtınbul limanı üç lcııoıa ay
rılmaktadır: Dış liman, Galata 
limanı ve iç Jiman. 

Dıt liman: Sarayburnu ile Fın· 
dıldı Sarayının şimal kaşeıini 
birlettiren hattın dııında Marma· 
rı ve Karadeniz cihetinde kalan 
sahad1r. 

Galata limanı: Sarayburnu ile 
Fındıkla sareyıaın timıl lcöıesini 
birlf ttiren bat Galata k6prüıü 
arasındaki sabadır . 

iç liman: Karalcöy lcöprOıün
den itibaren kiiıtbane Ye Ali B. 
dereleri üaeriad.eki ilk köprülere l 

Şu rakamlar gösteriyor ki F ran 
sa dokuz intihap devresindP. bir 
akalliyet tarafından idart> edilmiş· 
tir. Buna niçin millet hakimiyeti 
fU bu ismini vermelidir?. 

Sadri Etem 

kadar olan sahadır. 
Dış limanda serbest demir 

yerltri aıağıda gösterilmiştir: 
Ahırkapı feneri ile Haydarpa

şa Mendirek feneri arasına çe· 
kilen hattın cenubundaki sahadır. 
Serbest demirlemek isteyen ge· 
miler bu sabada demirliyebilirler. 

ra: pıya doğru f ırlamıtlardı. 
- Emredin Paşa.. Diye bek • Kapıda muhafızlarla bofutan 

Jedi.. bir kız duruyordu. Üstü ba§ı yır
Tayyar Paşa, Yusuf Pa~ayı gös

tererek: 
- Anlat, dedi.. Kayserili ~eyh 

seni nicin yaraladı. 
Yusuf Paşa yaralının yüzüne 

dikkatle bakmağa başladı. Bir -
den: 

- Selman. diye haykırdı.. Sel 
• • ? man sen mısın ... 

- Tanıyamadın mı Paıa ... Be
nim ya.. Abaza Pa,anm peygam
ber sandığı feyh vurdu ... 

- Baba .... 
- Evet... Abaza Patn.nıa ha-

tıktı .. 
Muhafızlardan biri Tayyar 

Patanın önüne geldi. 
- Kapıdan getiriyoruz. Zati 

devletlerini görmek istiyor.. Bu -
raya gelince, elimizden k3çıp oda 
ya girmek istedi.. Dedi .. 

Tayyar Pata kıza döndü: 
- Sen kimsin?. Kimi arıyor .. 

sun?. 

Kız, atet gibi parlıyan gBzlerini 
Patanın yüzüne dikmiş bakıyor • 
du: 

(Devamı var) 
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Sinemada bize istifade Telef onlar Mısırlı misafirlerimiz 
ettirecek filmler 

Medeni memleketlerin kendileri için 
yaptıkları filmlerden biz de yapmalıyız 

Dokllmanter Ras fllmlerlndea iki ••hne 

Sinemacılarımızın film satın a
lırken düıündükleri şey sinemala
rında gösterdikleri zaman o film· 
den kir edip "etmiyecekleridir. 

insanın şahsi menfaatini koru
ması kadar makul bir hareket ol • 
madığına göre onları bu dütünce· 
lerinde ayıplıyamayız. Demek, bu 
vaziyet karşısında asıl bize lazım 
olan (bilhassa nahiye ve köylere) 
filmi gör miyeceğiz .. 

Bahsetiğimiz asıl bize lazım o • 
lan filmler hangileridir ? . Çok ... 
Ba!la dokümanter filmler .. Hani 
§U, çiftçinin tarlasında iyi bir neti. 
ce alması için nasıl çalışacağı • 
nı, köy çocuğunun nasıl yetiştiri • 
leceğini, köye her zaman lazım 
küçük sanayiin nasıl doğacağını 

ve yaıayacağmı, ufak tef ek icat -
larm ne suretle yapıldığını, pa • 
muk ve incirin ve yahut her han • 
gi bir mahsulün nasıl yetiıtirilece -
ği, üstünde işleneceği ve ambalaj 
yapılacağını gösteren kua ve 
faydalıfilmler. Bu filmlere her 
hafta muntazam gösterilecek dış 
memleket havadislerinden olduğu 
Kadar asıl iç, bizden bahseden, ba
şından sonuna kadar Türkçe 
sözlü izahatlı havadis film gazete
sini de ili ve ediniz. 

'.Ayrıca sırf köylülere mahsus 
olmak üzere kısa (bir, iki ve ni • 
hayet üç kısımlık) komedi filmle • 
ri çevrilmektedir. Bu komedi film 
ferinin mevzuları köylüye iyi ve 
fenilnm, kurnazlık ve açıkgözlü • 
lüğün ne olduğunu anlatmalıdır. 

Yarısından fazlası dııarıdan 
gelec~k bu filmleri nahiyelerimiz
de Halk fırkası ocaklarına köylüle 
rimize bedava göstermek o kadar 
zor ve pek pahalı bir iş değildir, 

Bugün 1500-2000 liraya küçük 
bir ~li film makinesi alınabiliyor. 
Bunlardan ilk seneler için yirmi 
tan~ almak kaf dir. 

Bu makineler köyden köye, na· 
hiy~den nahiyeye gezecek, kendi· 
siyle beraber geçtiği köy ve nahi
yeye akıl ve fikir sokacaktır. 

Memleket havadislerini şimdi 
nispeten ucuz olan seasiz manzara 
alma makineleriyle çekmek kabil
dir. Manzara çekıne makineleri 
kullanmak zor değildir. Fotoğraf 
çekınesini bilen ve biraz da sinema 
fikr.i olan her hangi bir genç pek 
ala bu iti yapabilir. Filmlerin ban 
yos\11'ı1, kurutmasını ve bar.ması • 
m yapmak için lpekfilminki kadar 
bir laboratuvar kafidir. 

Film işleriyle uğratacak, bu 
san'ati az çok bilen ve anlıyan 
adam bulmak kolaydır. 

Biz, Avrupa stüdyolarında se • 
nelerce çalııan ve memleket için 
çalıımağı arzu eden, fakat, 'u ve -
ya bu sebeple bu isteğini hakikate 
çeviremiyen genç ler tanıyoruz. 

Aramızdakilerin bazısına aykırı 

dütecek olan bu fikirleri bizden 
evvel 150 milyonluk bir memleket 
tatbik etnıif ve pek mühi.m neti· 
celer almıı bulunuyoruz: Rusya .. 

On sene evveline gelinciye ka • 
dar sinemanın ne olduğunu bilmi· 
yen Rus köylüsü bugün onsuz du
ramıyor. Rusyanm her tarafında: 
Ukraynada ,Moskovada, Türkis .. 
tandaki stüdyolar yukarıda kısa -
ca anlattığımız filmleri yapmak 
için uğra§ıyorlar. 

Moskova stüdyolarından çıkan 

büyük eserler bütün dünyayı hay· 
rete düşürüyor. Pudovkine ve Ni
kola. Ekk her rejisörün önünde 
sayılıyor. 

Sovyet inkılabına sırt çevirmiş 
bir memlekette Franıada (Hayat 
yolu - Mustafa) altı ay gece ve 
gündüz gösteriliyor. 

Son statistiklere göre Sovyet 
Rusyada 32.000 sinema var. 1931 
senesinde sinemaya gidenlerin 
yekunü bir milyarı geçiyor. Mek· 
teplerde ve komünlerdeki sine.ma 
tesisatı 15. 000 den fazla. 1932 
senesi birinci kanununda bütün 
Rusyada 53 sesli sinema salonu 
varken şimdi 5.000 tane .. Bunlar • 
dan 500 Ü büyük ıehirİerde, 2.900 
ü amele klüplerinde, 600 ü mek· 
teplerde, 300 Ü Kırmızı orduda, 
1.500 ü de köylerdedir. Yapılacak 
filmlerin adedi: 

Her sene artacak; 1933 te 660, 
1934 te 950, 1935 le 1.150, 1936 da 
1.500, 1937 de 1.900 olacaktır. 

Şimdi kullanılmakta olan sine
ma makinelerine 1933 te 30.000 , 
1934 te 70.000, 1933 te 80.000, 
1936 da 108.000, 1937 de 122.000 
tane ilave edilecektir. 

Bu dehtetli rakamları bıraka • 
rak, yazımı bitirmeden şurada tek 
rarlıyalım ki dokümanter filmler 
okumuş adamları nispeten az olan 
Rusyada değil, bütün dünyada, en 
medeni memleketlerde; İngiltere, 
Almanya ve Fransada fevkalade 
rağbet görüyor. 

Gözlerimle gördüm, size temin 
edeyim yalnh Pariste sade hava .. 
dis filmleri ve dokümanterler gös 
termek için 8 sinema salonu var -
dır. Bunlar sabah saat dokuzdan 
itibaren başlarlar çalı!mağa, her 
bir saatte seans yaparlar. Kapıla -
rını kapadıkları zaman gece hiri 
geçer. Kazançları her tinemadaJ?-

Ankara, lzmir ve 
Istanbul arasında 

lzmir, Ankara ve lzmir ile 
lstanbul arasındaki telefonların 

işlemesi için tertibat alınmıştır. 
lzmir, lstanbul telefonunun 

Belakesire kadar olan kısmı ik· 
mal edilmiş ve muhabere de başla· 
mışhr. 

Ay sonunda lı:mir ile fstanbul 
arasmda mükilemelerin baıhya
cağı tahmin olunmaktadır. 

Sabık bir polis memuru 
muhakeme ediliyor 
Kasımpa,şa merkezinde polis 

memuru iken, bir vak'adan do· 
layı emaneten verilen Fatma 
hanıma ait beş hra ile iki çift 
altın ki1peyi ve bir sustalı çakıyı 
deftere kaydelmiyerek zimme· 
tine geçirdiği iddiasil muhakeme 
edilen Salahattio efendi, dün 
lstanbul ikinci ceza mahkeme
sinde muhakeme edilmiştir. 

Kendisi, inkar ediyor, "ben, o 
sırada mezun bnlunuyorduml,, 
diyor 

Ozaman Kasımpaşada merkez 
memuru olan ve ıimdı Ediroede 
bulunduğu anlaşılan Tevfik beyin 
istinabe yolile ifadesi alınmak 
üzere, mubake, kalmııtır. .. 

O/dürmekten suçlu 

(Baş tarafı 1 inci sayıafda) f ve yeni medeniyetlerin sahibi 
Gires~n meb'uıu Hakkı Tarık, Va lan ve yer yüzünde büyük bir h . 
kıt baımuharriri Mehmet Asım, ve iktısat tefevvuku vücude g.e:ı 
Ağaoğlu Ahmet, Mehmet Nuret • ren milletlerin Akdenizin sahıl I 
tin, Vali Nurettin, Ömer Riza rine yerletmiş bulunan ınillet 
Beyler, belediye iktıaat itleri mü- olduğunu beyan ederek bunl~ b 
dürü Asim Süreyya, belediye tu • rasında Mısırlılarla Türklerın 

rizm §ubesi şefi Ekrem Besim Bey rinci safta bulunduklarına İf81 

ler hazır bulunmuşlardır. etmiş, ve şu sözleri söylemittir: 
Güzel ve samimi sohb~tler İ• "İşte bu mülahazadan dolaY' 

çide geçen yemekten sonra evvela dır ki seyahatinizin matuf bul~~ 
belediye reisi Muhiddin Beyin Mı duğu gayelerin her iki taraf JÇI 

sırlı misafirlerimize hitaben yazdı en kısa bir zamanda tahakku~ 
ğı mektup ve tercümesi okun - debilmesinin mütevakkıf bulun I 
muş, daha sonra vali muavini Ali ğu mesaiyi en doğru ve en se•İdl 
Riza Bey çok güzel bir nutuk söy- bir vazife telakki etttiğimizi te" 
(emiştir. rar etmeyi faydalı bulmakta:YI'' 

Muhiddin Bey mektubunda Mı- Ali Riza Bey nutkunu fU .c;sl 
sırlı misafirleri bizzat izaz ve tek - le bitirdi: 
rim etmeyi cidden zevkli ve şerefli "Bu gaye etraf mda sizlere f' 
bir vazife saydığım bildirdik • ~en vazifenin de ayni ihtinıato fi 
ten sonra ifasına mecbur olduğu dikkatle mazhar olacağından •' 
bir vazife dolayısile bundan miniz.,, .,e 
mahrum kaldığını, fakat muavin.. Daha sonra Mısır halkının 

leri arkadaılarmın hürmet • Mısırlı misafirlerin şerefine icl"" 
lerini iblağ edeceklerini söyle · ekdah edilmiıtir. 
mit, daha ıonra bu güzel ziyaret • Muhiddin Bey tarafından 1" 
lerin "iki memleket ve iki millet lan mektup ile Ali Riza Bey t~; 
arasında asırların kurduğu mÜ§le- f mdan irat olunan nutuk Ömer 
rek tarih ve müıterek hayatın za Bey tarafından arapçaya tef' 
muhtelif manevi ve maddi saha • cüme edilmiş ve çok alıkıılandl1 
larda yarattığı yakınlık ve bera • tır. 

berliğin bugünkü hayat ve va- Mısırlı misafirlerimiz naroııı' .,_, 
ziyetimizde her iki tarafa yeni kafile reisi Ali İbrahim Paıa t' 
faydalar temin edeceğini muhak • zel bir nutuk irat etmiı ve gazete" 
kak saydığını,, ilave ederek bu gü cilerin kalemleriyle, dilleriyle, ~ 
zel teıebbüsten dolayı teıekkür ve zip yazıları ile kıymeti gaY"-

Ma bmut iıminde birisini öl- tebriklerini ve İstanbul halkının hizmet edeceklerini doktorl,ıt' 
dürmekten suçlu Musa Ye Ab· muhabbet ve muhalesetlerini tak - da nasihatları ile ve halka teİ' 
basın muhakemelerine dün sa· dim ettiğini söylemiştir. kin ettikleri emniyetle ayni İ§İ 1' 
hah Istanbul ikinci ceza mabke· Muhiddin Beyin bu mektubu pacaklarını anlatmıı, bu güzel~ 
mesinde devam olunmuıtur. çok alkıılanmıı, daha sonra vali tuk seyahati tertip etmekte bü~ 

Muhakeme, MusanJD yaıının muavini Ali Riza Bey nutkunu hizmetler ifa eden Muhadel". 
tahkikine kalmııb. Gelen cevap· sövliverek "kendileriyle uzun se• refikimizin sahip ve baımuh~ 
tan, bu luıauela utıfu•t• bir kayı neler devam etmiş siyasi ağlılı • tarafm<lan Türkçeye teTcume e 

görülemediği anlaşılmıf, bu ci· gvm hissiyat ve fikir sahasında im dilmiş ve alkışlanmııtır. '"' 
betin tasbit edilerek kayda ge· H 1 rıır 

tidadını gösteren asil bir arzu Daha sonra Gazi azret e 
Çirilmeıine kırar verilmittir. l F H 1 · • f 

ile memleketimizi ziyarete gelen Mısır Kra ı uat azret erınıll -J Musanm mahkemede öldürü· ~ 
d d b. 'hb çok muhterem misafirlerimizi ara- reflerine idarei ekdah edilmİ§ı . ..ı leceğioe air A liyeye ır ı ar i" 

db 1 mızda görmekle müstesna bir se - teakiben misafirlerimizle saııt yapıldığından, ihtiyati te ir a ın· 
mış, bu muhakeme saraaanda vinç ve heyecan duyduğumuzu sohb .. tler yapılmıştır. , 
mahkeme salonuna girmek isti- söz batı,, olarak ıöyledikten sonra Bugün heyet Boğazda bir~ 
yenleria, silah bulunup bulunma· sıkı temaslarla mevcut olan hara nezzühten sonra Etıbba , 
dığının anlaşılması için, Üzerleri ve his bağlarının geniş ve sıkı le· hadenet Cemiyeti tarafı~, 
aranmıştır. Sillh bu'unmamışhr. maslarla ~uvvetlendiril~eı~ içi~ 

1 
d~n Büyükadada . Yatıd~ 

• • • memleketimıze gelen mısafırlen bunde, akşam da Tunng ~ 
Zıraat sergısı ve onların şahsında Mısırın mub. tarafından Park otelde veril·;' 

Eylulde. vilayet bah~e~inde ~çı• i terem halkını İstanbul namına se- ziyafette, yarın Matbuat cero•_!W 
lacak sergı hakkında vılayet Zıra- lamlamıttır. tarafından Yeniköypalasta "''. 
at müdürlüğü bir talimatname ha· Ali Riza Bey daha sonra eski cek ziyafette hazır bulunauJıll' 
zırltyarak vekalete göndermitti. 

Vekalet bu talimatnameyi bazı 
tadillerle kabul ederek müdürlüğe 
geri göndermiştir. Bu talimatna • 
me diğer vilayetlerde açılacak ser 
gilerde de tatbik olunacaktır. Zira 
at müdürlüğü sergi zamanının ya .. 
kınlaşması dolayısile faaliyete geç 
miıtir. Sergi eylulün son haftasın • 
da açılacaktır. 

Sergi geçen seneki sergiden çok 
farklı ve umumi olacak, çi .. 
çekçilik, kümes hayvanatı, bağ
cılık, ve bahçecilik kısımlarını ih· 
tiva edecektir. 
Bunlara ait pavyonların yerlerini 
tayin için vilayet bahçesinde ça • 
lıtılmıya başlanmak üzeredir. 

Ham maddeler 
Yerli fabrikaların ham madde

lerini tesbit etmek üzeTe tetkikat• 
ta bulunan sanayi umum müdürü 
Recai Bey bu hafta sonunda ıeh • 
rimize gelecektir. 

Recai Bey buradan sonra lzmir 
ve Adanaya gideceklerdir. 

iyidir. 
Hulasa, bizde başka milletler 

gibi sinemadan istifade etmeliyiz • 
Ve hatta hepsinden daha çok!. 

A. Fuat 

M. Heryo 
Ankara da 

Bir elbise masrafı 
ve kavga 

Üsküdarda , Bülbüld:; 
caddesinde, Çömlekçi ba~ıt1 ; 
alacak yüzünden bir badııe f'. 

muş, başvekilimzle sabık Fransız muştur. Bütün 0 civarı veı~elef 
baıvekili öpüfmüşlerdir. veren gürültülü hadise nıbl ti' 

(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

istasyonda toplanmış olan halk bir kişinin yaralanması ile .,e 
M. Heryoyu hararetle alkıtlamış .. celenmiştir: r 
tır. Çömlekçi sokağında o!urlll'U 

M. Heryo ve arkadaşları-Anka. ta olan terzi Kamil veresıye ~ 
rapalasta kendilerine tahsis edi • tığı elbiseden dolavı ar• ,1 
len dairelere çekilmi9ler, öğle ye• Kamilden alacaklıdır. Ne ,I_ 
meğini otelde Hariciye Vekili bey mandanberi alamadıiı ~ar I._ 
le hususi surette yemiflerdir. ikide birde istemeğe gidıp -; 

d·ıgw 'ı halde b'ır tu·'rlü kop•.'' .ı.t M. Heryo öğleden evvel başve- P"" 

kil Paıa Hazretlerini, müteakiben dıiı garerek içerlemekt~dır'-
Tevfik Rüştü Beyi makamlarında na karşı Cemal de bUtÇ •"
ziyaret etmi,tir. İsmet Paşa Haz • ağır gelen bu elbise OJ•!' t~ 
retlerile M. Heryo bir saatten faz. ödemiye muktedir olm~~:J;r. 

hiç te bu niyetinde degı J 
la görüşmüttür. M. Heryo öğ" ·ı bıç _,. 
leden sonra da müzeyi , mek- Bunun üzerine Knınıyar•lı";;. 

ile beraber yakalanmış •• ,iP' 
tepleri, Hace Bayram camiini gez· b ye 11 

tedavisi için hasta ane, - ../ 
di. Geceleyin Hariciye Vekili T ev• ~~ 
fik Rüttü Bey bir ziyafet verdi . ~r~ı~lm~ı~şt~ı~ı·.~~~~~ZÇ.dr'~ 
Ziyafette ismet Paşa ve diğer ve- treniyle lstanbula hare e I 
killer bulundular. tir. 

1
., ı.J1bİ' 

lamel Paşa Hazretleri yarın M. Herro reisi bulundu ııs"" 
Marmara çiftliğinde bir öğle ziya· belediyesi ile bu aktafll 11tıt• 
feti verecek, M. Heryo akşam telefon mükalemeai yaplll 
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1 ltaJyan Hikciyesi 

Vecizeler 
A harfinin yanma, saat inin V 

rakkamını koyarsan av o!ur! 
,,. . ,,. 

Kaynam:.•sına, karısına, iki ço· 
cuğuna kokain çektiren bir zat 

tasavvur edin ... Ne mükemmel bir 
aile değil mi? 

Eldiven imal edildiği zaman, 

acaba evveli düğme delikleri mi 
yapılıyor, yo~<sa eldiven mi? 

• J(. • 

Öyle züppe kadınlar tanırım, 
ki dört kelimede bir Fransızca 

söz söylemek için öğle yemeği 

yememiye razıdırlar. 

\. ~ ... 
Baldırı çıplaklık ne iyi, ne rahat .. ? 

Zengin o!saydım yalınayak ge
zerdim! 

Bir diş fırçasi!e bir Fil ara
sında ne fark olduğunu biliyor· 
musunuz l 

Bilmiyorsunuz değil mi? 
Çok yazık 1 

Çübkü, diş fırçası almak için 
eczaneye girseniz ve eczacı size-, 
diş fırçası yerine Fıl verse siz, 

ikisinin arasında ne fark oldu
ğunu bilmediğinizden, koca Fil 

Bir tren kazası 
Balıkesirde bir tren kazası 

olmuştur: 

Hacı Faik Bey zada lbrahim 
Beyin hizmetçisi M. Kemal Pa-

şanın Armankadı köyünden 

Cuntlalh oğullarından Mehmet 
bir araba karpuz yüldemiş Ye 
şehre getirmek üzere yola çık

mı~tır. Araba tam Fazlıkuyusunu 

aşıp tren yolundan geçeceği sı
rada Izmir - Bandırma ekpresini 
yapa~ trenle karşılaşmıştır. Tren 
istasyon istikametinde bütün 
siir'atile ~ · ol almakt•dır. Kaza 

bu sırada vukua gelmiştir. Tren 
Çarpışma neticesinde araba te-

pet<lkla gelerek hurdahaş olmuş· 
tur. Çarpıtma o kadıır ani ol· 

mu~tur ki ne arabacı ne de içinde 
bulunan eski meb'uslardarı Vehbi 
heyin oğlu Orhan ve İbrahim 
beyin oğlu Şadi efendiJer atla

mıya muvaffak olamamışlar, ara
banın ankazı altında kalmışlardır. 

Orhan Ef. nin bacağı burkulmuş 
arabacının da ayak mafsalı incin
miş .ve dili dişleri arasında ka
lara·~ ezilmiştir. 

Şadi Ef. ye hiçbir şey olma· 
mıştır. 

Ayni yerde sabahleyin de bir 
kaza olmuş, lzmire giden eks· 
pres treni ayni yerden geçerken 
Nalsız Ali ağanın öküzüne çar
parak öküzü yaralamıştır. 

lzmitte Cümhuriyet 
bayramı hazırlıkları 
lzmit (Hususi) - şehrimizde 

€ümhuriyet bayramı için yapı
lacak merasim için hazırlıklar 
yapılmaktadır. Cümhuriyet bay
ramında Kocaeli büyük ve em
salsiz tezaburat yapacaktır. 
Cümburiyet bayramı günü büyük 
Gazimizin keykelinin küşat me
raıimi de yapılacak heykelin et
rafını çerceveliyen yerlere Cüm
huriyet m'°;.ydam ismi verilecektir. 

Müellif i:Eltore Petrolini 
alıp evinize gelmek mecburiye
tinde kalırsınız! 

Yirmi senedenberi tiyatroda 
aktörlük edrdim. 

Yirmi senedir, koltuklardan, 
birinde ağlı yan bir çocu 'c sesi 

duyarım ve kendi keııdime dü
şünürüm: 

- Bu çocuk büyümez nıi? 

Sür'atin haddi kusvası: 

Bir istasyonda, istasyon me· 
muruna lokat vurmak için el 
kaldnmış Ye tokalı, köteği istas· 
yon memuruna vurmuş 1 

Hakiki hikaye: 

Falcı, tellş içinde Neronun 
yamna girdi ! 

- Ev Sezar, dedi, hükümdar· 
Jığmın son günleri geldi... Yıl

dızlarda okudum .. Son zaman

larını yaşıyorsun... Atıaba niyaz 
et ••• 

Neron soğuk kanlılıkla cevap 
verdi: 

- Azizim, sen hastasın, tav· 

siye ederim bir şişe gliserofosfat 

al ve birkaç gün yatağından çık
ma .. . 

Hiç yüzünden cinayet 
Kasaba, 18 (Hususi) - Bura

da bir hiç yüzünden bir cinayet 
olmut, hiçbir ıeyden haberi ol
mıyan 12 yaşmda bir kızcağız 

beynine isabet eden bir kurıunla 
öldürülmüştür. 

Köy civarında bulunan çardak· 
!arda oturan lsmail oğlu Halil 

koyunlarile beraber Ômerin çar

dağından geçmekte iken köpek
ler bağırmağa başlamış ve iki 
tarafın köpekleri birbirini kov· 

mağa uğraşırlarken, kavga Ha
lil ile Ömere sirayet etmiş ve 
yekdiğerine karşı silih atmağa 

başlamışlardır. Çıkan kurşuplar· 

dan bir tanesi Ömerin kızı 12 
yaşında Ayşenin beynine isabet 

etmekle zavallı kızcağız birub 
olarak orada kalmııtır. 

Vak'adan haberdar olan kaza 

müddeiumumisi Nazif ve jandar

ma kumandanı Saim beyler ge· 

ce olmasına rağmen vak'a ma
halline otomobille giderek tah· 
kikata vaziyet ederek katili der

sdet etmişler ve sabah saat S de 
kazaya avdet 'tmişlerdir. 

Dolandzrıcıkla müttehem 
bir tayyareci 

PARlS, 19 (A.A.) Matin gaze

tesine Nevyorktan bildirildiğine 

göre adliye ile bir çok iJleri olan 
Atlas tayyarecilerinden Bharles 

Levine dün Jersey City'de tevkif 

edilmiştir. Tayyareci piyasaya sah 

te 100 dolarlık bonknotlar sürmek 

teşebbüsünden müttehemdir. 

Meçhul altın alıcısı 

LONDRA, 19 (A.A.) - Meç -

hul altın alıcısı dün piyasada sa " 

tılığa çıkarılmış olan 280.000 lira 

külçe altını bir once'u 125 ŞilirP 
den almıştır. 

1 

1 

l 
J 

Deniz silahları 
yarışı var! 

Japonya ile Amerika 
arasında rekabet müthiş .. 

Pdt is, 19 (A. A) - Havas 
ajansı bildiriyor : ''T emps,. gaze· 
tesi, "deniz silahları yarışı,, baş· 

lıklı günün yazısında Amerika
nın yeni deniz inşaatı programı 

ile Japonyanın Londrada yapı· 
lan deniz muahedesini l 935 te 

yenilemiyeceği tehdidinden do· 
ğan endişeleri kaydediyor. Bu 

takdirde, Amerika hare!-<et ser· 
bestisini geri alacak ve lngilte
re de onu takibe mecbur o!a· 
caktır. 

Gazete, netice olarak şöyle 
yazıyor: 

''Deniz silahları yarışı, Bahri
mubitte Amerika ve Japon re
ka beli yüzünden çok fazla endi-

şeli bir şekilde tekrar başlama· 
ğa mecbur gibi görünüyor. Böy-

le yeni bir deniz silahları yarışı 

i~e esasen bir ço':< teknik ve si
yasi müşküllerle karşıla1an bü-

tün silahları bırakma programı· 
nın bozulacağını saklamak kabil 
olamamaktadır. Filhakika, bilhas-

sa Avrupa devletlerine mütevec
cih olan kara ve hava silahlarını 
azaltma meselesi ancak deniz si· 

liblarınm muvazi bir şekilde a· 
zaltılmalarile halledilebilir. Aksi 
takdirde dünya hakimiyeti en 

kuvvetli deniz devletlerinin yani 
Amerika ile lngilterenin ellerin

de olmuş olacaktır ki bundan 

milli mevcudiyetlerini ve haysi
yetlerini korumak mecburiyetin-

de olan devletler için emniyet· 

sizlik ve bu kuvvetlere boyun 
eğmek vaziyeti hasıl olacaktır. 

Hitler ve otomobil 

Dünyayı 33 defa devre
decek kadar seyahat 
BERLlN, 19 (A.A.) - Son 14 

sene icinde Hitler, otomobil ile Al 
man yolları üzerinde 1.300.000 ki
lometreye yakın bir mesafe katet .. 
miştir. Bu rakam 33 defa dünya 
çevresi demektir. 

Bulunan parçalar kayıp 
tayyareciye mi ait? 
STOKHOLM, 19 (A.A.) -

Degens Nagheter gazetesi, Tran .. 
soe'deki muhabirinin Bjoernoen 
(Kutup denizi) civarında ağları .. 

nın içinde büyük bir ihtimalle 
Fransız Latham'ın olduğu zanne
dilen tayyarenin enkazını bulan 
balıkçılarla görüştüğünü bildiri .. 
yor .. 

Bu tayyarenin 1928 senesinde 
meşhur kaşif Amundsen ile Guil .. 
baud'yı kutupta ceneral Nabile'ye 
yardım için götürürken denize düş 
tüğü hatırlardadır. 

Balıkçılar tayyarenin enkazını 
gemilerine almağa muvaffak ola .. 
mamışlardır. Fakat enkazın bulun 
duğu yeri adamakıllı tayin ettikle
rini bildirmi,lerdir. 

Balıkçılar, 3,5 metre kadar u -
zunluğunda olan enkazın parlak 
alaminyomdan olduğunu zannedi
yorlar. 

Trousol'daki Fransız konsolosu 
bunun kaybolan tayyare olduğu 
kanaatindedir. Fritjof Nansen, 
Norveç vapurunun taharriyat için 
gönderılmesi muhtemeldir. 

Nasıl Güzellik 
Kraliçesi Oldum~. 

- 13 - Yazan : Raynıonde All'1 

Vapurdan indiğimiz zaman bir 
murahhas rıhtım üzerinda gelme -
mizi bekliyen halka bizi prezante 
etti. Orkestra, herbirimizin takti
minde, mensup olduğumuz mille
tin mar§ını çalıyordu. 

Sonuncu olarak indim Kalaba 
hk bir İtalyan kolonisi , Mis İtalya 
nın etrafını sarmıştı. Benim etra· 
fımda ise İngilizce sualler soran 
adamlar vardı. Mis İtalya, bana 
tercümanlık etmek vadinrle bulun 
muştu. Fakat, kendisine yA-klaı .. 
mak istediğim zamart i~itmeımez -
likten geldi. Aramızda arhk mü
cadelenin başladığını ve samimi .. 
yelten eser kalmadığını hiuediyor 
dum.. Ne yapalım, artık doat ge
çinemiyecektik. 

fJ' 
ma üstüne dondur.ma yemekle 
kit geçirdik. ~ 

İkinci günü "Küba,, vapur0~, 
.. . . f " . b' ce ııY 

suvan!ıl şere ımıze ır b :! pı 

feti ver ·J i. Yalnız o aks:ııtı )<Jr 

mı doyurabil...iim. . ·~~ 
Bu ziyafette, muhtelif A!ller~~ 

hükumetl~rinden gelen Arnet'ırı 
güzelleriyle tanıştık. H;•r de" 1 
bir güzel göndermi§tİ. Buııl~t 
kadar kalabalık idiler ki biz 

0 

kuz Avrupalı aralarında kaYbO 
yorduk. r) 

Bir arada oldukları zama:ıı ı-r 
zip bir heyet vücude getirİY~~ 
dı. Birbirlerine az çok b0n.~# 
lar, sinema perdesindt: go ,1 
"gril,, leri andırıyorlardı. P.b or 
fih, arkalarındaki müsl:n "er"" 
gandiden elbiseleri ile aoıı de 
cazip idiler.. , 

Amerikalıları uzun boylu ı' 
diğim sırada, arkamdan birinin nederdim. Bunlar, kıs!\ h0 

Memleketlerimizin nncakları 

ile bezenmit olan arabı-.bra bin -
dik.. Arabam sonuncu idi. Bin· 

fasih bir Fransızca ile: narin, cazip birer bebek idiler·" 
Sabahın onunda Ame':ik• r, 

Avrupa güzelleri Galveston P ;; 
jmda mayöleri ile toplandı . ·i 
mimizi aldılar. Amerik& M1 ~· 
gibi fotoğrafimi aldırmafia '~ 
mamışım.. Resmim çirkin ~ 
Kabahat benimdi. Yan durdll .

1 
~ 

için vücudum biçimıiz bir ıe"1 

- En güzeli sizsiniz!. 
Diye bağırdığını duydum. Fa -

kat Galveston halkı, heyeti umumi 
yesiyle, Meksika halkı kadar teza
hürat yapmak taraftarı değildi. 

Burada, İspanyanın ateşli kam ye 
rine, İngiliz bürüdeti kaim olmuJ-
tu .... 

Amerika toprağına ftdım atar 
atmaz, bize karşı tatbik olunan 
dikkat, bir az daha sıkı~tırıldı . Za 
ten vapurdan hakkımı:?da ciddi 
hareket ediliyordu.. Galvestonda 
bu ciddiyet, kat kat arttı. 

Mis Belçika, bu tazyika dayana 
mıyarak bana: 

- Zaten mükafat .ı. alamryaca .. 
ğım.. Hem bu hayata t?.hammül 
edemem .. 

Dedi. Annesi bağırdı, çağırdı. 
Mis Belçika: 

-Adam sen de! ... 
Diye mukabele etti. Hatta bir 

sigara içti .. 
Galveıtonda bir kadının, bahu

sus bir kızın sigara içmesi pek a
yıp bir şeymiş.. Katiyen menedil .. 
mesine rağmen, akşamlan delikan 
lılarla dolaşıyordu. Hatta onlar -
la beraber koktey içtiği bile söyle
niyordu.. imzasız, i.mzah bir çok 
mektuplarla muhabere yaptıkları 
bildiriliyordu,. 

Sonunda, kendisini diskalifiye e
dilmemekle beraber hep\ı:ıiz adam 
akıllı zılgıt yedik. Ann~lerimiz 

yanımızda olmadan dııarı çıkamı 
yacağırnız, delikanlılarla görüte
miyeceğimiz, evvelden kararlafhr 
madan otelin büyük salo'l.una ine 
miyeceği.miz, kati surette tebliğ e
dildi .. 

Bu kati emirleri bana kısa boy
lu bir mösyö bildi;di. iri gözlük
leri vardı.. Saçı azdı. Çabuk ça 
buk söylediğinden ann~mle ben 
söylediğini bir türlü anlıyamıyor
duk.. Maamafih ayni 1eyi yirmi 
defa söylediğinden nihayet maksa 
dı anlaşılıyordu. 

Doğrusu zahmetini boş buldum. 
Kimse Fransızca bilm .. diğinden 
hiç kimse ile konuşamazdım. Bir 
çok mösyölcrin otelin salonunda 
bana dinlettikleri uzun nutuklara 
tebessEmde bulunmakla iktifaya 
mecburdum .. 

Konuıcımadığım bir ta. .afa kal
ım, yemek le yeyemiyordum. Bir 
kızartma bulmak bile imkin11zdı. 
Bana, türlü, sirkeli garİi> yemek .. 
lerle, gönlümü bulandıran yerli 
meyveler veriyorlardı.. Annem, 
ben süt veya muzlu su ;ıe karın 
doyuruyorduk. Beş gün dondur. 

mq~ 1 
Böyle bir fotoğrafım çıkt~ 

sıkıldım. Ertesi günü, hu Ç~, 
resim, bütün vitrinlerde ve IJ 
telerde halka takdim ediHyor~, 

Fotoğrafım fena çıkmııtı· ı · 
gilizce bilmiyordum, müteııı• ir 
yen tebessüm canıma ta.k d~J 
ti, yorgunluğum gittikçe faılf ~ 
yordu, içimi yeis kaplamağ• / 
lamıştı. Fakat ayni zamand• ti 
fımda gittikçe f azlalatan bi; ~ 
mimiyet ve teveccüh duymal1 JI 
ladım. Bu, cesaretimi kcv\'e' 
dirdi. l 

Avrupa güzelleri araınır.l• i. 
nız benim için halk otelin ki; 
na toplanıyordu. Dışarı çık'/ 
maz, her kesin bozuk bir f rı 
ca ile: ıl 

"- Mükafatı siz kazan•";ı; 
nız, sizin birinci olacağır.•z ııı 
kak !.11 

Dediğini duyuyordum. .~ 
Galvestona varııımıztU 1 J. 

günü bir madam bana r•"1 ı 
Galvestondan beş yüz kiloJ" ,ı1 
mesafede oturduğunu, Vt': ..4~ 
ka gazetelerinin hakkımda 'ti_ 
ğı takdiri makaleler üzeri11e ~ 
görmeğe geldiğini söyliyeI1 b~ 
dın Fransız imit.. I_ 

Bu kadar beni methedeJ1 'rı 1 
tecilerin şahsımı tanımad.ıkl~ 
yalnız Jurnaldaki biçiıns.1:ı .. 1/. 
mi görmüş oldukları dütLi11';Jf 
gösterilen teveccüh, ban• f 
Fransaya idi. Hali hazırcl•• 
burada timsallik ediyorduflJ· ,11~ 

Beni alkışlamaları bir ş:ı I• ~ 
ma gidiyordu. Ben ~erefi ."' f 

• • .,~· ır 
şekılde tasavvur etmeınıf · ~e Yİ 
nim arzum Komedi Fraı11eı ııl• 

. 1 k . ·ı . h• 1 trıs o ma , seyırcı erın JJı.1 

kıtlarma mazhar olmaktı· .._,,f 
. t' b ki d"w' d n ı'le zıye ım, e e ıgım e 

farklı ve rahatsız edici ich· .... (. 
J"''Jfl'' ~ı' 

Doğrusunu söylemek ;.ııı· .11 
lirse, seyahatten hotl•11 ı,şlı~ 1 i 

b.l d"w• b. k.ıl:i ııuP sanını ı me ıgım ır Jr ·~ 

boğazlaı.mak işime gel~e~ir ''~~ 
tanımıyan, hakkımda hıÇ J•''fJ it 
fikir sahibi olmıyan ad•ı11,.ıeltt , 
kıtları beni sevindirıneı· ~of" 
kalıp dondurma ile ]<ar•" ,1) 
~ak bence bir azaptır. 1211ıı ' 

( J)c''" 
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,..,cı .... =-J~!.~~~~ ..... ~.~~~~~~!. ........................ ...ii Güba isyanı Rusyada Garip kadın 
Son··· .. ;y·····~;;f;·~d;·····64······· Hapisler ve iki Kızıl hava filosu Adliye koridorla· 

sarraf işini bıraktı haftalık grev bayramı rında neler söy-
l'ııtuı b' . - . . La Havana, 19 (A.A) - Mac· bü~:·;~:;et19 R(~Y· a~~ ~Y~~: lüyordu ? 

an hado'nun siyasi mahku:nlarıoı 
&oıı.. ır ıstatıstıke göre Son hafta ı·hracatz bayramı kutlulanmıctır. Bu mü· Ü .. y tatf d 64 f hapsettirmek adeti oldugw u Car· " ç kocası var zengı"n tlf · . ın a ten azla sar· nasebetle bütün gazeteler evvel· ' · ' 

ııı t k Son hafta zarf arıda Is tan bul tilf o, Atares kalesinde 4 cesedin f k 
btbj Cra~·1cetmişlerdir. Bunun se· gümrüklerinden 958,285 Jiralık bulunması ij7.erine sekiz gardiyan ce Rusya tayyare ·senayii kati· a at .. 
~a,, .. a ve Eytam bankasının mal ihraç edilmiş 6t4,838 Jiralık tevkif edilmiştir. yen mevcut olmadığı halde bu· Dün öğle vakti adliye kori· 

ri~' ~aa CUzdanları mukabilinde kır- Galata, 293,447 liralığı lıtanbul Diğer taraftan hükumet Mac- gün bu senayiin mühim suretle dorlarında do!aşan orta yaşlı bir 
r~ ~ba

1

:el bu yüzden cüzdanlara ait gümrüklerinden olmuştur. hado'nun yakınlarından baıı kim- inkişaf etmiş olduğunu kaydet· kadının, giilerek kendi kendine 
vlel S e elerin azalmış olmasıdır. S J l h ıeler tarafından yapılan tahrikat rcektedirler. söylünmesi dikkat uyandırmış, 

~l"r f arzyerue ima at ane l k . 1 . h t' t r.r ' ha1ı, .... a lar başka işler yapmağa hakkında bir tahkikat açmağa cra omıser erı eye 1 ayya· niçin kendi kendine gülüp söy-
do t~•çı ~şl~rdır. Maamafih bir Yazma ve do\rnma kooperati- ve suçlu olanları cezalandırmağa rec ' lıkte hizmet leri görülenleri lendiği rıi soranlara bu orta yaşlı 

1 vQ .. ıflis elm ştir. fi Sarıyerde bir imalathane aç· karar vermiJtir. Lenin ve Kızıl yıldız nişanları ile kadın, şunları anlatmıştır: 
/J41"cııl • • mıı ve piyasaya yerli yazmalar Bilhassa iki hafta süren umu· taltif etmiştir. - Ben, tam elli yaşındayım. 

" V ar nızamnamesı çıkarmıya başlamııtır. mi rrev dolayıs i le varidat büsbü· Milıi müdafaa kom'seri M. Vo- Ac!ım Hüsniyedır. Burada koca· 
~ 'Purcula T" k · · 1 d f k )lf tlj · r ur anonım şır- tün azalmıştı. Hükumet bozulan rochilof Kızıl mi ı i mü a aa uv- larıMı arayorum. Ben:m üç kocamın 
~~ b llızartınamesi avukat Ismail Cenubf Amerika bizden mali vaziyeti düzeltmek üzere vetlerine hitaben neşrettiği bir üçü de adliyede... Bunlarla 

ey la f l · t · ~· ta ından hazırlanmıştır. ma ıs ıyor acil bir istikraz yapmak mese· beyannamede diyor ki: aşikare nikahımız vardı. Lakin, 
1 ıtaıaıname b ·· .. · d lesı' halckırıd d - k ı d K l h a fı' losu bu" tu-n bir l' ._ 1• • - ti · d ' 'ttt \' • u gun muessıı- Cenubi Amerika firmaların an a a muza ere er e ızı av e ıme coş "'agı arını verıvcr ı· 
V ı Ctılecek · ı d l ı bulunmu•tur. teknı'k tecbı'zatı ı'le mÜ"ehhezdir. ı ·· .. b' · d ~l(il ve ımza an ırı ara< bazıları Ticaret odasına müra· " .. er gunun ı rırı e ..... 
, , ete gönderilecektir. caat ederek memleketimizden Vaşington, 19 (A.A) - Emin Kuvvetinden emindir. istikbali D şarda hırsızlar var. Beni 
v•p .. 1 w bir menbadan haber verildiğine sükunetle derpiş etmektedir ve rahat bırakmıyorlar. Hepsi pe· ld -.t arın k t' · t kd" ceviz, çam, maun, karaagaç, 

• t11 ko . ıyme ını a ır göre, M. Summer ValJes, Cuba· tarihi vazifes:ni görmek için ş imde ... Ben de buraya kocala-rı.. ınıs d ·r · · kayın kerestesi almak istedikle· 
•
11datl yon a vazı esını ya· dan gelince, eski vazifesi olan azimle çalışmaktadır ve bu tarihi rımı aramıya geldim Elbette 

sonra bitirecektir. rini bildirmişlerdir. Ayrıca tica- . 1. . k d f d 

l nazır muavın ığıne te rar evam vazi e ıudur: Havacılık fennin e birisinden bir'. rıi bulurum, nikah t ret od111 tarafından cenupi · b Q/ya ·z t. t. . d b 1 etmesı mu temeldir. O zaman en ileri gitmiş olan memlekt:t· tazeler iz. Olmazsa başka bir z e ıcare ımız Amerikasına ithal e e i eceğimiz · · .. b M R 1 · d' 1 · k k . , 
1 

\, •ı:ı · reısıcum ur . ooseve t, tım ı ere yet •şme ve onları geçme . koca bulacaüım kendime... Be· 
ı" gıda maddeleri hakkında tetki· · · 1 M J ff d 6 

'lıd 1 •enenin ilk altı ayı zar- · nazır muavını 0 an · e er on nim şimdiye kadar sekiz çoco· 
~ 1 kat yapılmaktadır. C ff ' · C b f k 200 b •• •• k '~ talya ile harici ticareti- a eny yı u a se iri olara ta· gram uyu • ğum diinyaya ge!di. Bunlardan 

• ~ t q . yio edecektir. · · b .. h' · 
~it aır hazırlanan bir jstatiı· ÜzUm piyasası } d d } beşını iliyorum, üçi.inu ıç mı 
~ 0 .. Bu değişikliğin, reisicumhur u·· gv u·· n e 0 U h' 
ııtaı,ı., ~. hore Italyaya 4,664,086 k ıç tanımıyorum. 
~ " T k" d w B k' Cubada yeni hükumetin isti rar B 1 d · · H ~Q d ı racat yapılmı•br. ltılya· e ır ag - u sene ı uzum en, asın a zen~mım. em 

"' 4 -ı mahsulu" pı·yasaya çıkarılmıı ve peyda ettiğine kanaat getirdiği Lehı•standa on kı"şı"yı· ok z · · Sa 1 )'"'ıl " ,376,434 liralık ithalat ç engınım. ray aram var. 
" ıı:ı t muamele görmiye başlamıştır. zaman yapılacaktır. l d Fakat, kendim harap bir ha-

~.lb ışır. Buna göre ltalya ile Üzümün okkası on beı kuruşa Kambiyo/arda müsavat yara a 1 mamda oturuyorum, halime ba-
11, ttda 271,434 liralık lehimize kadar satılmaktadır. Mahsul iyi- Lodra, 19 (A.A.) - Amerika- Varşova, 19 - Krakovya ci- kıp ta beni fakir sa n mayın, sa· 

• h iııele Yapıl mıştır. dir. nın Amerika dövizinin kalkın· varında bir fırtınayı müteakip kın! 
( ~ masına mani olmak üzere kam· gayet şiddetli dolu yağmıştır. Daha böyle garip bir takım 

tnan mulıabere Macarlar, ltalya biyolarda müsavat tesis için bir Yağan dolular o kadar büyük- sözler söyliyen kadın, biraz son· 

~tlıanyada Uzaklardan 

8 azı ile konu uluyor 
tRllN 
~İtnıe} ' 19 (A.A.) - Uzakta-
} erley .1 .... 
tr" . azı ı e goru§me ma ,,k •nın her kes tarafından kul 

'llltaı · · 
\..il, li ıçın posta idaresi Ber • 
·~~ arnbourg arasında bir hat 
~li}'a karar vermiştir. 

'ı..ı~ enler evlerine bu otomatik 
~~b·rdl an kurdurabilecekler ve 

ır e ·ı 
d. rı e temasa geçebile -

~ ır. 
~' bıak· l'i ])· •neler, telgraf ve hatta 
., b lt ~akine ile telefon hat. 

~nabilecektir. 

"'~---------) ~t" Yorktaki grev 
~ltl'i~~tk, 19 (A.A) - Dikiş 

ı,tı e çalışan işçilerin yap-
t~ \)d ıtev hakkında bir anlaş
~ td e tdilnıiştir. Greve işti-

) 'tı 60 b" . . 'f . tııid ın ışçı vazı elerı-
~ en başlıyacaklardır. 

O'»ıQll 
Ya Kralı ve Veli-

ı. &~k ahtı hasta 
'\t teş 

~:ı l\~t'aı!8 - Sıhhi bülten 
l- . j) old un kızamıktan muz· 
'\t~ı u ~ 
\ b11 hiUrıu kaydetmektedir. 
>,~ l\6at, asta lığa veliaht Mişd 

'l-tııaı tıceye yaptığı sayahatte 
~1' ıttır. Veliaht ta hastadır. 

ij11iik_ -----.ı--
fi1tQ 4lman musiki-
~~lı~.z Vağner için 

.. ~1k ,,, 19 ( 
-.~ ı \>e A .A.) - Dünya 

tı-~ . !a.rkı c . t ' . 'k' . 
t~ı •ı, ile e.nuye ının ı ıncı 

·ıle ile 1 t§ernbe günü Bay -
''ti ~ t llıı•t B' 

\ 't ır. ır çok ecnebi 
ti' Cellıi 

tq· 'l'~ d Yelleri tatafından 
~Hil'. 0

•tluk telgrafları çe • 

'.'iıl\'darn W· 
-ilt· IQe ınefred Wagner'e 
. '~iıı.- trtlekellerden 16.000 
l..tı ' 'Ve h \ :t,ı, eatekar tarafın • 
~~ • llll'ııf b' . 

l'ıl~ k ır tebrık mek • 
" e tir. 

Macaristanın kendi ken .. 
dine yaşamasına yardım 

PAR!S, 19 (A.A.) - ~falin ga 
ze:csinin Roma muha hiri, ltalya 
ve Macaristan iktisadi mukaYele -
lcri hakkında ~unları yazıyor: 

Buğday meselesinden hariç ola

rak, bu yeni mukaveleler, genıt 

krediler, ile mensucat, makineler 

gibi bazı İtalyan ma.mulatınm 

Macariıtana ithali işini tanzim et• 

mektedir .. 

Macaristanın açıktan açığa lehi. 

ne olan bu mukavelelerin heyeti 

umumiyeıi, İtalyanın Macar hüku

metinin kendi kendine yaşayabil • 

mesi için yaptığı yardımın büyük • 
lüğünü göstermektedir. 

Bu cihetten, mukaveleler, hal • 

yanın orta Avrupayı tanzim için 

yaptığı teşebbüslerin mühim bir 

merhalesini teşkil etmektedir. Bu 

mukaveleleri İtalya ile Avusturya 

ve Romanya ve belki de Çekoslo• 
vakya ile Yugoslava arasında mu
kaveleler takip edecektir. 

Timsah ağzında bir kız 
Kallcüta, 16 - Madaripur ha

kiminin kızı Mis Sen yanında bir 
çok arkadaşlara olduğu halde 
nehirde banyo yapmağa gitmişt i 
Mis Sen çok iyi bir yüzücü ol
duğu için arkadaşlarından uzak
laşmıştır. Bu sırada Mıs'jn (im· 
dat!) diye feryat ettiği işidilmış
tir. Arkadaş'ara kojarak yanına 
nrınca bir timsahın hücum ede· 
rek kızı ağzı ile yakaladığı ve 
nehrin ortasına doğru sürükle
mekte olduğu görülmüştür. Bu· 
nun üzerine hepsi debıet ile o 
kadar haykırmı,lardır ki timsah 
ağzındaki kıı:ı bırakarak kaçmış · 
tır. 

sermaye tahsisi ihtimali dün, tür ki her biri seksen ile iki yüz ra ge ne kendi kendine söylene 

Amerika ve Avrupa hesabına gram arasındadır. Düşen dolu. söylene. gülerek adliye dairesin· 
yeniden dolar teklifleri yapılma- lardan on kişi yaralanmıştır. den çı\< ıp gitmiştir. 
sına sebep olmuştur. Bunların bazılarının yaraları çok 

Kail - Street açılır açılmaz öğ- ağır olduğundan hutaneye nak-
leden sonra biraz hafiflemiı olan lolunmuılardır. 
taıyik arth ve dolar, bir akşam Babasını arıyor 
evvelki kapanışından 10 puvan 
geriliyerek 4,53 oldu. BudapeJle, 19 (A.A) - Deb-

Evvelcc olduğu gibi doların ren ahalisinden on yedi yaşlarırıda 
zayıfliiı frank üzerine lngiliz ve Josepb Keresztesi isimli genç 
ko~tro!unun müdahalesine sebtp bir Macar izci bugünlerde Çine 
pldu ve Frank lngilizce göre 
yavaş yavaş 84, S 1-16 ya indi gidecektir. Bu izci Şanghay et-
ve filorin de 8, 19 oldu. rafında yapıları muharebelerden 

Şikago borsasında sonra ne olduğu hala arılaşıla
mıyan babasını bulacağını ümit 

Chikago, 19 (A. A.) - Board etmektedir. 
of Tradc'ın resmi mehafili, bubu-

l 1 Para olarak yanına birkaç bat kurs ara muapıe e!eri için ko· 
nulmuş olan memnuiyetleri kal- paogodan başka almıyacak olan 
dumağı düşünmektedirler. Bu hu· bu izci muhtelif otonıobi klüple-
susta pazartesiden evvel bir karar rinin yardım ile bu seyahati bata· 
alınacaktır. racağını ummaktadır. 

Buğday konferansı 

Londraya memleketimiz 
de davet olunmuştur 
CENEVRE, 15 - Milletler cemi 

yeti umumi katipliği başlıca buğ
day ihracatçısı olan Arjantin. A
vusturalya, Kanada ve şimali A • 
merika hükumetlerinin teklifi ü • 
zerine buğday ithal veya ihraç e
den 25 memleketi ağustosun yirmi 
birinde Londrada toplanmağa da· 
vet etmi,tir. Davet edilen memle
ketler ~unlardır: 

Dörtler misakı 
Mürıih, 19 (A. A.) - Volkis· 

cher Beobahtei gazetesi dörtler 
misakıhakkında Kont Bet!1len'in 
bir yazısını neşretmiştir. Kont 
eethlen bu makalesinde diyor ki: 

"Büyük harpten sonra ltalya 
merkezi Avrupadaki nüfuz mın

takasını geniş etmiştir. lngiltcre
de dörtler misaknu imzalamakla 
ltalyan siyasetile ayrıı fikirde ol· 
duğunu göslerm'~tir. 

Yeni deniz tarif esi 

Yılancı Hacı 

Üsküdarda yılan oynabr
ken yılanı kayboldu 

Y ılancılık yapan ve bir miiddet 

gazetelerde de kendisinden bah· 

gedilen yılancı Hacı isminde ki a• 

damın başından garip bir vak'a 

geçmiştir. 

Yılancı Hacı Üsküdarda iskele 

civarında bir arsaya oturarak et -

rafına bir çok kimseleri toplamı~ 

ve meydanlıkta yılan oynatarak 
pnra toplamağa başlamıştır. 

Belediye nizamatına göre sokak 

ta ehli olmıyan hayvan oynatmak 

menedilmiştir. Hacı meydanlıkta 

yılan oynatırken bir belediye za • 

bıta memuru görmüş ve yılanını a· 

lıp gitmesini söylemiştir. 

O sırada Hacı arkasına döndü • 

ğü zaman yılanın kutu ile b eraber 

ortadan kaybolduğunu görmÜ§tür. 

Bunun üzerine Hacı merkeze gi 

derek hayvanın d enize atıldığım 
iddia etmiştir. Hacı memurla ko• 
nuşurken arkadan başka birisinin 
yılanı aş ırmış olması muhtemeldir. 

JIAezbahada baskül 
Ankarada bulunan deniz Almanya, Avusturya, Belçika, Mezbahaya getirilen asri bas .. 

Bulgaris~ an, lngiltel'c, Danimarka, müste~arı Sadullah Beyin pazar • küllerin bundan bir ay evvel 

İspanya, Estonya, Finlandiya. lesi günü ~ehrimize geleceğ i bek - tecrübeleri yapılmış, basküllerden 
Fransa, 1\facaristan, İrlanda , l tal- lenmektedir. Sadullah Beyin yeni biri bozulmuştur. 
va, Lctonya. Norveç, Felemenk , deniz tarifesinin esya listesini ve- ı F b 'k h · · 1 b ' • · 1 ~ a rı anın şe rımıze ge en ır 
Polonya, Portekız, Rom:rnya, İs kalete tasdik ettirmiş olduğu için .. h ~ 
vcc, İsvir !'C' , Çekoslovakva, rriirki-1 l' l b l" t · ı · d' leck mule assıs memuru bozuklugu 

J • • ge ır ge mez u ıs e ı an e ı d.. lt · b k " ll · · 1 ·1 · ye, Rusya \ 'C Yugoşlavva. . . : uze mış, as u erın ış etı mesı• 
· · f · 1 ve derhal tatbıkıne başlanacak • . d 'k' '-' . .. w • • Bu kon eransm 3ayesi buğday m e ı ı ••!tye ogretmışlır. Bas • 
istihsalatı ve ticareti üzerinde tır. küller yakında i şliyecek ve bundan 
beynelmilel bir itilaf temini ola • Tarifekc.msiyonu ancak salı &Ü· ı sonra mezbahada bütün kesilmiı 
caktIT. nü toplanabilecektir. etler bu basküllerle lartılacaktır. 



- 1 O - V AKIT 20 Ağustos 19 3 3 !!!!!!!'!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!".!!!!!!!"!!'!!!~!!!!!!!!'!!""!!!"!~~!!!!!!!!~!"!!!'!'!'~ --'!""'l!".'~~"-""!!~~!!'!!!!!!!"!!"!'!'!~!'!'"I'!"',._...,_ .... ,_-..,_~~--1!!'1!!!'!-~ 

:························································ 
:_~!!.: ... !.!."!:.?.:~!.~~~. ! S P O R 

Balıkpazarında ........... -........................................... . 
yankesicilik Rusgadaki sporcular 

busabah geliyorlar 
Vehpi Efendi isminde biri Ba

hk pazarında 35 lirasını çarptığı 
iddıasile Konyalı Kac!riyi şi l a· 
yet etm iştir, Kadri yakalanmıştır. 

Kumar kahvesi 
Çemberlıtaş c varında bir kah· 

vede kumar oynanmakta o!duğu 
haber alınaHş, Alemdar merkezi 
kahvede L>ir ara~tırma yap'llışlır. 
Araşlmr.a neticesinde be, kişi 
cürmü meşhut halinde ve bir 
miktar 1\ umar par asile yakalan
mışlardır. 

~0lajda hırsız 
Erenköyünde ~ostan p'aj •na 

banyo için gelen, ve Fat.hte 

Kıztaşında oturmakta o :an tüc 
cardan Talat Beyin locasındaki 

elbisesini Galcttalı fsrail karıştı
rırken cürmü meşhut olarak ya· 
kalanmıştır. 

Peynirden zehirlenme 
Evvelki gece Karanlıkçeşme· 

de 19 numaralı hanede oturan 
ter İkçi Hakkı efendi, karısı, kal
fası Niyazi efendi ile çocukları 
Kasilnpaşada Pazar yerinde bir 
Bulgardan aldıklaaı peyniri ye· 
mişler zehirlenmişlerdir. Beledi
ye doktorunun gösterdiği lüzum 
üzerine hepsi hastaneye yatırıl
mıştır. 

§ Dün saat 13 de Çukurcuma 
cacic!esinde Tevfik beyin 33 nu· 
maralı hanesinin ikinci katında 
oturan Osman efendi sofada 
bulunan gazocağını yakarken 
ocak parlamıştır. Hemen keodi
tarafından &öndürülmüıtür. 

§Salacakta rusumat kulübcs:n. 
de sandalcı KarAali ile Hüsnü 
kavga ederek Hüsnü KaraAliyi 
dövdüğünden yakalanmıştır. 

§Göztepede Bağdat caddesin 
den bisikletle gelen ve Kızıltop· 

rakta oturmakta. olan Ihsan ca d· 
deden hızla geçmekte iken Yu
suf Efendi ismirıde birine çar-

. parak bacağından yaralanmasına 
sebebiyet vermiş ve takibata 
başlanmıştır. 

§Dün gece yapılan ıilih araf
tırm.ısırıda . eeyoğlunda. karpuz 
sattığım ıöyleyen Biğalı Vebip 
ve Raaım isminde iki kit inin üze· 
rinde birer bıçak çıkmış müsa· 
dere edilmiştir. 

~SandalcıKazım isminde birisi 
Kadıköyünden gelerek Sirkeci
nin tenha bir yerine yanaşır1'en 
nazarı dikkati celbetmiş aran

mış. 76 paket kaçak Bulgar ve 

k~yiü cigarası. 14 tane çakmak 
hır ço!c çakmaktaşlariJe kaçak 
eşya bulunmuş, müsadere edil
edilmi,tir. 

Çalınmış elbise 
Bar?b efendinin dük1'aoından 

300 Jıra kıymetinde pulla bir 
takım elbise aşırmaktan maznun 
Muıtafanın mubakemeı · d. 
I • un 
~tanbul ikinci ceza mahkeme· 
sınde neticelenmiştir. 

Rus yaya gidtrek Rus fut bo'cu· 
ları, atletleri ve güreşçilerile 

muvaffakiyetli müsabakalar ya· 
pan sp:>ıcularımız bu sabah 
memlekete döneceklerdir. Kafi· 
lenin büyük merasimle karşı .an

ması ıçın l aıımgelen tertibat 
alınmıştır. Sporcularımızı getiren 
vapur sekiz buçukta rıhtıma ya· 
naşmış t;u lunacak ve rıhtımda 

top lanan S?Otcu'. ar tarofından 
karşı !;.naca ı, tır. 

Eundan b.:ş'< a den:ıciler imiz 

fut a l ıı r ile vapuru rıhtıma yanaş

maC: c: n l. aı~ı ıyacaklardır. Avrıca 

scıat allr'a Çinili rıhtım hanı 
ö r. ünden l.all.acak hususi bir 

molörlc 5poıcu!aıımız Cüm~uri
yet Ha.k f ıı kası, ls ı anbul Hal· 
kevi ve matl.uat tareıfından 
Kav<tldarda karşılanacaktır. 

Davet 

lstanbu' Halkevi Reis l iğinden: 
Vapur!ln gecik mesi yüzünden 
Rusyadak: sporcularımız ancak 

l:ugün saat 8,30 da rıhtıma 
vasıl o'acaklardır. Evimize ve 

klCpler :m!ze mensup sporcu 
ar\\adaşların saat sekizde Galata 

rıhtımında bu' unmaları lstanbul 
mıntakasından ku'üplere yapılan 
tamim veçaile denizci klüp~ e
rin de futa ' arı eile ski Seyrisefain 
önünde vapuru karşılamaları rica 

olunur. 

Komşu izcileri 
Peşle civarında Godo'o da 

yapılın beynelmilel izci şenlik
lerinden avdet eden Surye ve 
Lübnanlı izciler evvelki ııünıehri

mize gelmişlerd ir. 

lzc:ler dün sabah C ümhuriyet 
abıdesine bir çelenk koymuş· 

!ardır. 

izciler pazartesi gOnü Halep 
yolu Suryeve -.vdct edeceklerdir • 

Amerika ve ticari mah
reçler meselesi 

VAŞlNGTON, 19 (A.A.) -
Ayandan Pittman, radyo ile ver -
diği bir nutukta şunları söylemiş . 
tir: 

"Londra iktısat piyasalarını 
kendilerine tahsiı etmek niyetin -
de olduklarını, Amerikanın Av
rupaya ihracatlarının pek az mik .. 
tarcla artmak ümidinde bulundu
ğunu göstermiştir. 

Amerika, Meksika, ve Çin hemen 
hemen biil;:!i cenubi Amerika dev 
letlerinin Londra konferansında 
biribirlerini tutmak ve müşterek 
hareket etmek hususunda ne kadar 
menfaat bulduklarını da kayit ve 
işaret etmek lazımdır. 

M. Pittman, Londra konferan • 
sının Meksika, Çin ve cenubi A.me 
rika devletleri ile Amerika'nın 

mütekabiliyet esası üzerine ticari 
mukaveleler yapmak vazifesini 
isbat etm:s, bu devletlerin Ame .. 
rikanın fazla istihsalatını alabile • 

--·-------------· Deniz Yolları işletmesi 
ACErtTALARI: 

l\aJıl.öy · l\öpriıra~ı Tel. 42362 

Sirkccı Mühurdar zaJe hanı 

Telefon ; ~::?:-40 

lskenderiye Postası 

EGE 
vapu•u 22 ağustos salı gunu 
saat ! l de Galata rıhtı ,nından 

lzmir. Pire ve lskendcrıye'ye 
ka lk n . (4251) 

iplikhane fabrikası önünde 
bağlı bu"unan Nimet vupuıu 
teknesi l:urda o!arak salıla

ca ~ tır. Tal p !erin 21 ! Ağust oı/ 
933 p azartesi günii saat on 
beşte Levazım Şet iğine mü· 
racaa t l arı. (4'2 1 O 

ı~. 2 inci ill:is mcnıurlu~undıın: Sul
tanhamamında Dıkranyan hanında otur· 
makta \'e konıi~y0ııculukl.ı mc~pul hu

luıımat~ta ol.ın l\aom·el ı\ hro' an cf. iflhı 
13·8 9JJ tarihinde açı~ıp ta firenin adi 
~~·kilde yJpılm:ı ,ınu karar 'erilmiş oldu
gundan: 

1 - MuOi~tcn alacağı olanl:ınn ve 
i<.tıhkak iddia~ıııd;t buluıı.ııılann alat.:akla
rını 'c istihkaklaı ını ilanJın bir a~ için· 
de 2 inci ill<is daim.ine gelerek k:.yd 
ettirmch:ri Ye delillerini (senet \'C defler 
hulasaları \e !'.:tire) asıl \Cya musaddak 
suretlerini tc\di C) lcmclcri. ~ - l lila
fırıa hareket cezai mesuli • eı i müs ı elzim 

olmak üzere müflhin borçlubrının a) nı 
müddet içinde kcııdılcrini ,.e borçlarını 

bıldiıındcri. 3 - .\lüllisin mallarını her 
ne ıfatla olursa ol:ıun ellerinde bulun
duranların o mallar iızcrindeki hakları 

mııhf uz kalmak şartilc bun im a) nı müd
det içinde <l.ıire emrine tc,·di cımeleri 

ve etmezlerse makbul mazeretleri bulun
madıkça ccıai 111c uli rcte ıı~ra ya.:akları 

'e ru.;han haklarından mahrum kalacak
ları. 4 - 2J·8 93J tarihine mü:;aJif 
ç.ır~:ıııba ,rünü saat 14 de alacaklıların 
ilk içtimaa gelmeleri ve mürıis ile mı.iş· 
terek borçlu olanlar 'c kefillerinin ,.e 
borcunu tekeffül eden •air kim,clcrin 
t oplanmada liUlunınasa 

il.in olunur. 
hald a.ıı olJugu 

(654J) 

,, _ ' 
ESKİŞEHİRDE 

1 Vakıtve Haber 
Gazetelerinin SA T I Ş 

MERKEZi 

SON POSTA 
Kütüphanesidir 

Mustafa, pul çalm!lktan beraet 
etmiş. elbiıe çalmaktan bir ay 

be' gün hapse mahkum olmuş~ 
tur. VÇalnımış elbiseyi. çalınmış 
oldui'unu bilerek sah!'l almaktan 1 
muhakeme edilen Supbi efendi 
beraet etmiştir. ' 

cek vaziyette oluduklarını göster - \. ./ 
mi~ olduğunu da ııöylemiştir. ---. ...... -...;,,,;;;;..._=~•-----......--

Usküdar Amerikan Kız Lisesi 

Po~a, Telgraf kongresi 

.\ lcktep e\'lülün 18 inci p:ıı:ırte ı sa.ıt ı.t:ıo Ju açılır. Li~e kısınınd;ın 
• maad.ı mükemmel ticari ,.e C\ id1rc;,i şubeleri \'ıırdır. 

Şubatta Kahirede posta ve 
telgraf g4ngresi toplanacaktır. 
Be kensrreye bOkümetimiz de 
resmen davet ediJmiıtir. 

Lcylı t.dcbclcr bir ailt: h.ı) atı ) aş:ı ı !ar. .\hUk , e hüsııühale son derece 
ih ı im.tm edilir. DJriılfuı•uıı bakalonnsıııa hı7.ırladı;!ı d.ı bu Sl'llC mc7.un J 
olup bakalorya .imtih.ın.l~rına. ;!İren hanımların mu' alf:ıki reli le sabittir 
Ücret dört ıaksıtle ,.~r~lır. 1-az!a malumat :ılm:ık i.;in her z:ııııan mcktupl.ı 

'e ağföto~tan ıtılıaren Salı 'c Cuııı.ı ~lİ·1lcrı bi7.ı:ıt mektebe 
i=•~••'EZll:I müracaat cJcbılirlcr. Tclclon: 00!';"·1 (520;-J 

Erenköy kız lisesi 
Müdürlüğünden 

l - Ağus tosun yirminci pazar g ünunden itıbaren talt 
ka yi t ve kabulü.1e başlanacaktır. 

2 - Pazar, Sair, Perşembe günleri saat ondan on yedi 
kadar esl<i talebenin kayıt lara ltcd ı t, müracaat edecek Y 
talebe namzet kavıt o unacaktır. 

3 - Kay ıt ve tecdidi kayıt :çin müracaat edecek 
sıhhi muavcne'eri yap lma '-c üzere muayyen günlerde saat oO 

mektepte hazır bulunmarı lazımdır. 
4 - Yeniden kayıt o'unacak talebenin hüviyet cüıd•111t 

evvelce bu ' undukarı mekteb•n şehadetname veya tas:i iknamesi5 
kuruşa kadar maaş a lan memur çocuklarından pans yon k•11 

nuna tevfikan yiizde on tenzi at yapılma '< için ba ba l arının buh• 
dakları vazife ve maeş mi '<tarın ı gösterir vesika " on beş kU1 

luk pul lazımdır ,, beraberlerinde o1arak velileri ile b irlıkte 111 

racaat eylemeleri. 
S - Mekteb m·ıin ilk kısım dördüncü ve beşinci sınıfl•rı 

orta ve lise sınıflarına leyli talebe kabul olunur ilk kısınıP feY 
ücretı 200, orta ve lise sınıflarının 225 liradır. 

6 - Ey Ü' iptidasına l< adar kayı tl arını tecdit ettirllle
~lan eski ta ' eb•eıerin yerine yeniden müracaat edenler k' ti 
o:unacaL.tır.Tatil münasebetile bulundukları mahallerden mua1Y -
zamanda gdemiyecek olanlar ücretJerıni göndermek şartıle Y' 
ile müracaat edebilirler. , 

7 - Mezuniyet. ikmal ve kabul i mtihan l arı Eylül iptid•"~ 
dan onbirine kl!ldar yapı lacak eylCılün onbirinci günü derılt 
başianacaktır. "3937u 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Ankara•da Umum Müdürlük servisluinde istih dam edıldl 
üzere al tı şef namzetliği için 26 · Ağustss - 1933 cumartesi tJ. 
sabahı saat do~rnzda Ankara ve lstanbul Ziraat Bank a l arınd• 
musabaka imtihanı açılacaktır. imtihan neticesinde muvaff•~" 
ihraz edenlere gösterecekleri ehliyet ve liyakatleri dereceleJ 
göre yüz kırk liraya kadar maaş verilecektir. Musabakays t' 

rak edeceklerin Mülkiye veya Yüksek lk tısat ve Ticaret r.f 
teplerinden veyahut Hukuk Fakültesinden ve bu mekteP ' ; 
ecnebi memleketlerindeki muad ıller inden mezun o l maları JiS 
dır. ~ 

imtihan programını ve sair şartları havi izahnameler A11k;( 
lstanbul ve lzmir z ;raat Bankalarından tedarik edilebilir. 1\, 
lcr IJu i7ahnamclerdc yaz.ılı vesikaları bir mektupla beraber I 
kara'da Ziraat Bankası Memurin Müdürlüğüne nihayet ~O· Ağıl51 ı 
933 akşamına kadar göndermek veya bizzat vc:rmek sur9e~I müracaat etmis bulunma'ırlır. ı3 , 
Kiralık Odalar 

I' Orhan Bey hanında 14 
ralık odalar vardır. Tali~ 
olanlar V AKIT idaresiı1 

müracaat edebilirle( 

------------------~~ Marmara üssü Bahri kumandaııb# 
Satın Alma Komisyonu Reisliği~d! 

5 bin ton Maden ~ ömürünün tahmil ve tahliyesı İf1 ,., 

münakasa uıulile l · E ylül - 933 salı günü saat onda luoitlC l 
mandanlık satın alma komisyonunca müteahhide ihale edU' f 
lir. Şartname surtti musaddakaları knmisyondan alınabilir• I 
)iplerin % 7,5 nisbetinde teminatı muvakkate ile komisyo~ 
racaatları ilan olunur. ~ 

İstanbul Kız Muallim Mektebi MüdürlüğÜt1de~ 
ıı ' 1. - Mektebimiz müsabakasına girme için 20 ağus t o51' 

sonunR kadar namzet kaydına başlanmıştır. ~ 

2. - Nan zetler ortanıektebi b ı tirmiş olmalı veya lise 51~1 
talebesi eulunmalıdır. (Eunlar arasında da ikmalli talebe 

o unmaz.) ııl 
3. - Namzet: A) hüviyet cüzdanı, B) mektep şehadet ı.I 

veya tasdiknamui, C aşı şehadetnamesi , D) 4.5 X 6 bO) 

dört tane ~o ' ografı beraber 2'etirmelidir. ~/ 
4. - Meldebimizdeki Oı ta mektep k ısmı talebu:nden e• 

ı b · • 1 ~ ere e cnın ag us os sonuna kadar ka yıt l arını yenilemek uz 
lerile beraber mektebe geimeleri lazımdır. oJ"~ 

5 - Ortamektep \..ısmına ~eo i den kaydolunmak iste)'eı;J,ır 
de 20 ağustostan ayın sonuna kadar A) Hüvıyet cüzda01

' 1 f( 
C) /41 ı' 

me'<lep şehad<!tname ve vcc ortamcldep tbdıknames·. or•' 
hadetnamcs:, D) 4 5 X 6 Loyunda cörl tane fotografl• .ıs 
at etmcl~ri l azımdır. ,rt'' 

6. - Ey ül mezuniyet ve jkmal imtihanlarına 2 eylül '"~,.,er 
sabahı başlanacaktır. (Ders ler ve g ün!erini --=--steren cet"e 
leple asılıdır.) "' . 11 ıf 

1. - Muallim kısmı ve ortam,ktep l.ısmında derslc'(,ıııJ 
Jü: paıartesı günü baş ' anacaktır. 



----- --~ - ~-- . -

lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Jürk H~onim ~irketin~en: i 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda 1 
::a~:,~;yaç:::;;~ Kristnl loz ~e~erin Kilosu 36, 7 5 ~on~ı~IB Küp ~ekerin Kilosu 3 9 ,so Kuru~tur. i 

Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak sipa- I 
rişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itiba- J 
ren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Si
pariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin tamamını 
peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : Istanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf 
adresi : Istanbul, Şeker Telefon 

Han. 
No. 

No. 40- 30 
24470. 

Telgraf 

Muallim Mekteplerine vej 
Liselere, ortamekteplere 

meccani talebe 
kabul şartları: 

Maarif V ekiletinden: 
Muallim Mektepleri 

Bu sene Muallim Mekteplerinin dördüncü, beıinci ve altıncı sı
lrıflarına müsabaka ile talebe ahnacaktır. 

1 - Müsabakalar 9 Eylülde Muallim mekteplerinde, mu3llim 
l!lektcbi bulunmayan villyetlerde Maarif idarelerinde veya orta
.. ekteplerde bir komisyon huzurunda tahriri olarak yapalacakhr. 

Binaenaleyh muallim mektebine stirmck iıtiyenlerin bu ma
kamlara müracaat etmeleri Jizımdır. 

2 - Muallim .mektebine girmek artl rı: 
. -: - Türkiye Cumhuriyeti vataodaıı olmak "Türkiye hari
cı~en girenlerin Vekaletin müsaadesini almak şart.,, 

, - Yaşı on beşten küçük yirmiden büyük olmaması. 
, C - Ortamektep mezunu veya lise smıfları talebesinden 

O :nak. 

D - Uzvi kusurlars bulunmamak. "Pepeme, kekeme, kör, 
•a ıır, fa~ı, topal, çolak, ve kambur olmamak.,, 

E - Trahom, verem gibi sari ve müzmin hastalıklardan salim 
<>lll'lak namzetler kat'i ve nihai olarak mektep doktorlaranca mu
~Yeoe edilecektir. 

.b F - Tahsil vesikası, hüviyet cüzdana ve çiçek a1111 vesikası 
1 rat etmek. 

3 - Her muallim mektebi için bir mıntaka teıbit olunmuş
t\I·-:-. Muallim mekteplerine ancak kendi mıntakılarındao talebe 
alınır. Bu mmtakalar şunl.ırdır : 

Adana erkek ve kız muallim mektepleri ıçın : 
Eliziz, Malatya, Kayseri, Sıns, 
Seyhan, Ayıntap, Diyarıbekir, Mardin, Mara,, Siirt, lçel, 
Urfa 

' 
Balakesir Erkek Muallim mektebi için : 
J\ydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Denizli, Kütabyı, Manisa, 
Muğla, 
Bursa Kız Muallim mektebi için : 
Balıkesir, Bo'.u, Bursa, Bilecik, Kütahya, 
~d!rne Erkek Kız MualJim mektepleri için: 
dırne, Kırklareli, Tekirdağ, 

~rzurum Erkek Muallim mektepleri için : 
~eyazit, Erzurum, Erzincan, Kara, Muf, Van, 
stanbul Erkek Muallim mektebi için : 
~lu, Iıtanbul, Kocaeli, Kestamoou, ZonıuJdak, Sinop 

1•tanbul Kız Muallim mektebi için: 
~tanbul, Giresun, Ordu, Sinop, Zonguldak, Samsurı, Amasya, 
aıtamonu, Tokat, Çoruh, Erzurum, Beyazit, Erzınca~, Gümü· 

~•ne, Kars, Trabzon, 
~nıir Erkek Muallim mektebi için: 

1 n~alya, Burdur, Isparta, lzmir, 
~trıır Kız Muallim mektebi için: 
l( rıtalya, Aydın, Burdur, Isparta, Iımir 0f"niıli, Manin, Muğla. 
~~nya Erkek Muallim mektebi için : 
l( YOnkarahisar, Çankm, Eskişehir, Konya, Nığde 
A 0~Ya Kız Mualtim mektebi için : 
h~ ar~~ Afyonkarabisar, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kon-
Si Nıgde, Kırşehir, Yozgat, 
~ vıs Erkek Muallim mektebi için : 

ltlasya A k K S ı· k 'Voı 1 n ara, 11ıehir, Çorum, amıuo, S,vu, · o at, 
? i•l 
c~•bzon Erkek Muallim mektebi için : 

resun, Ordu, Gümüıhane, Çoruh. 
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Müdafaayı Milliye Vekaleti Sa
tın Alma Komisyonundan: 

Ordu Sıhhiye ihtiyacı için 5000 

1 
kilo idrofilli pamuk kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. . İhalesi 
28 ağustos 933 pazartesi günü sa· 
at 11 dedir. isteklilerin ~artna • 
meyi görmek üzere her gün F m -
dıklıda Üçüncü Kol Ordu Satın 
Alma Komisyonuna ve münaka • 
saya gireceklerin o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat mek • 
tuplariyle birlikte Ankarada Mü • 
dafaayı Milliye Vekaleti Satın Al
ma komisyonuna müracaatları . 

(3231 ) (3807) 

l zmir Mst. Mv. Satın Alma Ko
misyonundan: 

54,000 kilo koyun eti kapalı 
zarfla münakasaya konmu§tur. 
İhalesi 28 ağustos 933 pazartesi 
günü sat 16 dadır. Taliplerin §art 

nameyi görmek üzere her gün ve 
1 münakasaya ittirak edeceklerin de 

4 - lkmalli talebe müsabakalara alınmaz. 
5 - Muallim mekteplerinin talebe kadrosu tahdit ediJmjş bu· 
Junduğundan kazananlardan hepsinin kabulü mümkün o lmıya
cak. Ve kazananlar kadroların müsaadesi nisbetindc ve dere
ce sıra sile mm takaların da bulunduklara muallim mekteplerine 
yerleştirilecek tir. 

6 - Musiki muallim mektebinin kabul ,artları ayrsca ilin 
edilecektir. 

Lise ve Ortamektepler : 
1 - Bu sene lise ve ortamektepJere 915 numaralı kanun 
mucibince müsabaka il e meccani Jeyli talebe alınacaktır. 
2 - Mütabakalar 9 Eylülde Vilayet merkezlerinde, liselerde lise j 
bulunmayan yerlerde ortamekteplerde ve her ikisinin bulunmadığı 
villyetlerde Maarif idarelerinde, Is tan bul' da Knbataş erkek ve 
Erenköy kız liselerinde yapılacaktır. 
3 - Kabul şartları : 
A - Türk olmak "Ecnebi tabiiyetindeki türkler vekaletlf.n 
müsaade alırl a r. 
B - Lise ve ortamektepler talimatnamesinin her sınıf için 
tesbit ettiği ya ş hatları içinde bulunmak. 
C - Bedenen ve ıuhan hasta, malul sakat ve Crnsurları 
olmamak, 
D - Velisi kendisini tahsil ettireıniyecek kadar fakir, bu'unmak 
E - Yapılacak müsabaka imtihanında kazanmak 
F - lkmalli bulunmama k. ''A ve B şartları nüfus tezkeresi 
C şarta mektep - bulunmadığı takdirde - imtıhanın yapılacağı 
hükumeı do1<toru tarafından icra o lunacak muayene netices in
de verilecek raporlar E şartı idare meclisi mazbatasile F şartı 
mektebinden alınacak vesika ile 

0 

tahakkuk ettirecektir. 
4 - Taliplerin 7 Ey!ul akşamına kadar lise, ortamekteplere 
veya Maarif idarelerine müracaatları lazımdır. 
5 - Bu ilanla kabul şartları ve i mtihanların sureti icra sı 
bildirilmiş olduğundan bundan sonra vuku bulacak müracat lara 
cevap vcrilmiyecektir. u4 l 61,, 

o gün ve vaktinden evvel teklif ve 
teminat mektuplariyle birlikte fz
mirde Mst. Mv. Satın Alma Komiı 
yonuna müracaatlar. (3232) 

(3806) 

M. M. V. SA. AL. KOM. dan: 
Ordu ihtiyacı için 68 adet komp 

le büsing tekerleği kapalı zarfla 
münakasaya korunu§tur. lhaleıi 
10- eylul- 933 pazar günü saat 
11 dedir. Taliplerin tayin edilen 
gün ve saatte teklif ve teminat 
mektupları ile Ankarada M. M. 
V. SA. AL. KOM. nuna müracaat-
ları. (3248), ( 4088) 

Dr. Ihsan Sami 

Gonokok aşısı 
Oclsoğukluğu ve ih tilAtl:ırı nı kırtt 
pek tesirli ,.e caz~ aşıdır. Dh·ıınyolu 

- Sultan Mahmut türbesi No. 189-
(5961) 
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DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklara müteha11111 

Divanvolu N. 118 Telefon: 22398 

Sahibi, MEHMET ASIM 

Neşriyat Müdürü: 1. Safa 

V AKIT Matbaası - lstanbul 
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Leyli ve Nehari 

•••• •••• 

ZİA Tİ LİSELERİ 
Erkek 

Arnavutköy'de • Çiftesaraylarda 
An._ ıibıfını, ilk kısmı, orb. ve lıae ımıflarıoı havi:iir. Tedris ve terbiye usullerinin ciddiyet ve mükemme· 

ll~li ile t4nınmıı olan müe11eae lıtanbul'un en süze( yerinde kain ve her tür:ü aıhht ıartları haizdir. 

Gayret ve muvaffakiyeti görülen talebeler için mekttp bütün tahsil devrelerine ait 
kolaylıklar ve imtiyazlar temin eylemiıtir. 

Leyli ücretlerinde çok esaslı tenzilat vardır. 
Mezuniyet ve Umum sınıflara ait ikmal imtihanlar1na 2 EylUlde ve 

derslere 11 EylUlde başlanacaktır. 
Kayıt ve yenid~n kayıt muımeleıine baılanmııbr. Cuma1 teıi, pazartesi, çarıamba aünleri ; aat 10 dan 

ıs e kadar müracaat olunabilir. isteyenlere mektep tarifnameai ıöndertlir. 

Telefen: 36210 

Nişantaşında • Tramvay ve Şakayik 

rı:;ışi Terakki' Lisesi 1 Nehanl 
• 
ı 

Ta~ıması daha kolay 
ve temizdir. 

l htıyaç halinde yeni paketlerden 

ASPiRiN 
20 ve 2 tabletlik arnbalAjlar içinde 

her yeroe bulunur 
. ' .ıı ... 160'° 

~_:;__~~~~~~~~~~~~~~~.---~~~~~~___..,,. 
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Leylf • nehari • Kız • Erkek 

ı rl 
Ana - ilk - orta ve Lise sınıfları. 

MUessisi : nebi Zade Hamdi 
Kayıt ve kabul muamelesine başlamıştır. Resmi mekteplere 

muadeleti Maarif Vekaletince tasdik edilmiştir. G üzide ve muk· 
tedir bir talim heyetine maliktir. 

Ecnebi Jisanı tedrisatma ilk kısmm son iki sın1fıodan başla· 
mr. Dertler haricinde ayrıca parasız lisan kursları vardır. Cuoıa· 
dan maada hergün saat 14 ile l 6 arasında müracaat olunabilir· 

' 

Cağaloğlu Yamk Saraylar Caddesi 
-- '6460 __ ,, 

Türki~e Ziraat 
Bankasından : 

Bankamızın muhtelif servislerinde istihdam edilmek üzere yO• 
zer lira maaşla alhsı Galatasaray Ticaret kıımı ve orta ticaret 

mektebi memurlarından ve ikisi orta ziraat mektebi mezunla11°· 
dan olmak üzere bilmusabaka sekiz memur alınacakbr. Mu••' 

baka imtihanı Ankara ve lıtanbulda 29 • Ağustos • l 933 taribiO' 
müsadif salı günü saat dokuzda yapılacaktır. imtihan progra~' 
ve sair şartları havi izabname Ankara ve Istanbul ve lzmir ıı: 
raat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu izabnamede Y' 
ıılı vesikaları bir mektupla beraber Ankarada Ziraat Bank•" 
Memurin Müdürlüğüne veya lstanbul Ziraat Bankası Müdürlnill" 
ne nihayet 23 • Ağustos - 933 akşamına kadar göndermek ve1~ 
bizzat vermek suretile müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (3920 

Hatıralar ve l' esikalar 
Harp kabine/erinin isticvabı . 

Bu eser, mütarekeden ıonra, umumi harp mes'ullerinin dı· 
vanı alideki isticvaplarını, resmi vesikalan ihtiva etmektedir. 

Harp kabineerinin isticvabında 
Bütün harp senelerinin ve mlUareke yıllarmıo en caoh saf· 
balarını, bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyacakııoıı. 

600 sayıfalık kitap bir lira 
DaAıtma yeri VAKiT matbaası 

Bursa Vilayeti Muhasebei 
55 sene en-el Scllnikte tesis ve 1919 da Istanbula nakledilmi~. Türkiycnin en eski hususi mektebidir. • Hususiye Müdürlügv ünden .: 

Resmi Vselere muadeleti ve muamelatı.1ın düzgünlüğü Maarifçe musaddakhr. k bı' 
ı Kıt ve ERKEK TALEBE iÇiN yanyana ve geniş bahçeli iki binada AYRI LEYLi TEŞKiLATI Bursa Merkez Kazasının Köy koruculara için yaptm~ıc• hJ~ 

Ana - i 1 k - Orta - Lise SINIFLARI caket bir kilot pantalon bir meşin kasket bir siyah meşın toı0,,, 
bir de köy isimleai üıerinde yazılı madeni tokalı bel kayışın eti 

Fransızca - Almanca - İngilizce kurları vardır. 13 ibaret tahminen 135 kat elbise mevcut nümunesi ve şar~•d~tle 
1 

45 kişilik bir Maarif encümeninin nezaret ve himaye:.ine mazhardır. ERKEK mucibince ) 6/ Ağustos/933 tarihinden itibaren 20 gün rnud .. ·,ııi 
~lcktcp her gün s:ıat 10 - ! 7 arasında açıktır. Kayıt i~lerinc 

0
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c u M A R T E s i. p A z A R T E s i v E ç A R ş A i\l B A münakasaya çıkarılmıştır. Talip olanların şeraitini ve nünıu ıerile 
c o H L E R i 8 A K 1 L 1 R. görmek üzere Eursada Muhasebei Hususiyeyc teminat akçe191 ~~~~~~~~~~~~~~ Telefon: 42517 ·~~~~~~~~~~ müracaatları ilin olunur. (4~.,~ 

----------------~------------------------- ~ı~ 
Süt 
~ren 

aıınelere 
Fosfatlı rk at laA s Kullanınız sütr:;:rıtı 

1 arttırır. Çocu vel' 
kemiklerini kU~~ 
lendirir. 


