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Orta A vrapada siyası ve lktısadl bir blok 
M. Heryonun 
intibaları 

'ı ~azeleler bir iki günden beri 
lltı: t~re_m misafirimiz M. Heryo 
la ıntıbalarından bahsediyor· 
Itır. Bu ;ntibalar umumi olarak 

•a~~lelcetimiz hakkmda çok mü· 

~iıı~ır. ~ akat bu intibalar ~ze· 
ttt e bılhassa bir noktaya ışa
r etmek lazımdır. Bu da sabık 
llı~a~sız başvekilinin memleketi
tc 

2 
e gördüğü sadelik, açıklJk 

•ıd 3•rnirniycti takdir etmiş olma· 
ar ır. ıira M. Heryo beyanati 
asında: 

ltıü; Ankara'da beni en ziyade 
~ ebassıs eden cihet, her şeyin a:11

• açıkça söylenmiş olmasıdır. 
İle ilde aynı sadelik ve samimiyet 
cak cevaplar verdim. Eğer yapa
~t ~.azı tenkitlerim olsaydı bun
~c 1 ıç olmazsa kapalı bi~ şekil
Cck Ya~ardım. Fakat ten kıt ede
Urcb?~r. nokta görmedikimi söy· 

ılırırn.,, Demiştir. 

-ç ~· Hcryo Türkiyede gördüğü 
ltb ~Üreklilikte n ne kadar mü
lı.. assıs olmuşsa Türkler de onun 
~ tarzı tahassüsünden memnun 
~ Qıuflardır ve olacaklardır. Çnn-

hakikaten cumhuriyet Türki· 
~İni imparatorluk idaresinden 
l~ran en mühim farika bu sade· 
Bu w ı, bu sa i i~tidir. 

\tı dna ~ukabit onunu bııka· 
~ n an ıstediği ve istiyeceği şey 
c anc k 
~ . a sadelik, açıklık ve sa· 
lf.~et olabilir. Binaenaleyh 
~iıtı Ctyo gibi sadeliğin, açık
~kd· ve sam1uıiy•tin mana::unı 
~ •r eden insanlar ve onlarm 

trısil tt· w. ·11 1 T .. k' d r1t e ıgı mı et er u ıye e 
k bir hürmet ve mübabbet 

~~ arşdanırlar ise buna hayret 
'tnek lizım gelir. 

(loz ) 
~"' an sulbunun aktinden 

''til 
'tıtttıı uzun zaman bazı garp 
•iy,. ·tketleri Türkiyenin harici 
.ı "ser · 
111111 

10• olduğu gibi anhyama-
l~~ut. Bithessa Türk - Ruı dost
iıta lltın samimiyetine inanama-

t, 
() . 

~~)ellun ıçin bu devletler Türki· 
:'Ilı, el uzatmak mukabilinde 
~q~'tıa ile aramızdaki dostluk 
~~. ın kırılabileceğini zannetti-

P ak 
•nbeı at uzun ve müteaddit tec· 
t~C:e~t gösterdi ki bu tarz dü
~tlic: ~r çok yaohş bir görüş 
1 esıd' H tkcu ır. er millet ve mem-

~atıi : dost olmaama hiç bir 
bı <J uluorn ıyan Türkiyeoio ye· 

~1.ııı ::~ltıklar için eski dostlukla· 
1~. Nibil etrnesi mümkün değil· 

~t'''nd18Yet Türkiye ile Rusya 

r-- - - Tan gazetesinin bir bendi ................................................................ 

Gazi ve Türk Gençliği 
Onun verdiği ve bizim sadık kaldığımız parola: 

''Türkiye, Türklerindir,, 
Paris, 22 (A.A) 

- Ecnebi mem
leketler gençlik
leri hakkında bir 

teşkil eden Türk 
gençliği onun, 
Türkiye, Türkle· 
rindir. Parolasına 

anket yapmakta sadıktır ve onu 
olan Tan gazetesi, tatbik etmekte -
bugün makalesini dir. 

Türk gençliğine Bizzat Gazi de 
tabis etmiştir. Ma· garplılaşmak ba-
kalenin en esas'ı k ı mı n dan uzun 
fıkrası .şudur: müddet uyukla-

" Türk gerıçliği Gazi gençler •r••ında mış olan bir mil-

heyeti umumiyesi itibariyle Jeti idare etmekte olduğunu 
mevcut müşküllere rağmen biliyor ve büyük adamm 
harekete geçmiye cesurane yegane ihtirası halk ıevgisi-
hazırdır. Gazinin ve onun et· dir ve istikbali temin etmek 
rafında bulunan gerek bede- için her şeyden evvel genç-
nen ve gerek ahlaken kuvvetli Jiğe güvenmekte, ona dayan· 
arkadatlarmıo arasında saflar maktadır. .. - --- -

M. Heryo Çanak
kaleden bugün 

şehrimize dönecek 

llıl. Heryo'nun bir karlkatilril 

Reisicümhur Haıretlerinin e
mirlerile tahsis olunan Ertuğrul 

yatile Çanakkaleye gitmiş olan 
M. Heryo ve kendisine refakat 
eden hariciye umumi katibi Nu. 

man Rifat bey bu sabab şehri
mize döneceklerdir. 

M. H~ryo bugün öğle üzeri 
Onyon Fransezd~ şefefine verile
cek ziyafette bu'unacak, yana 
Çiçerin vapurile Rusyaya hare
ket edecektir. 

- - - -
Romadaki konuş
malar hadiseler 
doğurmak üzere 
Riçyone: 22 (A.A.) - M. Mus· 

solini, Avuıturya b•ıvekil M. 
Dollfuss ile yaptığı son konuş-

mada Avusturya'mn hayatı ve 
istikbali, Tuna meselesinin ve -
halli dörtler misalumn işlemesine 
bağlı bulunan başka i~lerin he· 
yeti umumiyesi hakkında ltalya· 
om siyasi noktai nazarını teyit 
etmiştir. 

M. Dollfuss de Avusturya'mn 
gerek dahili ve gerek harici 
hal ve vaziye-
tini anlatmış, 
Avustur v a'n ı n 
istiklali temeli
ne dayanara1< 
komşu memle· 
ketlerle, bilhas· 
sa ltalya ve Ma
caristanla ve 

imkan hasıl o· 
lur olmaz Al
manya ile bir 
arada çalışarak 
sulhu muhafa· 
zaya müstenit 
bir siyaset ta-
kibini düşünc:üğünü söylemiştir. 

(Devamı 2 ln<.'I nylfada) 

Takas sistemi dünden 
itibaren kaldırıldı 

. atk.. nıevcut olan dostlu'< 
l . .. hi • 
1~1tı tchı·kçbır memleketin sulhu 
~ttkiı t~ e değil, bilakis teminat Yeni kontenjan 

esasları 
kararnamesi mühim 

ihtiva ediyor ·~etind tcek bir siyasi amil ma· 
1\ tdir. 
~ \rru 
~· ~illırı:a~~rı beynelmilel siyasi 
? tdeıı~ 1 bu değ:şiklikleri ta 
~·~lioj er Turkiye Cümhuriyeti 
t ,. il her k't .. 1 . d 

rıı 1Yaseu . va ı soz erın e 
~Ukfa erınde açık ve samimi 
t '•nı ~ , 
• fup 1esiz kabul eder· 

Mehmet Asım 
<Devamı ' llncU lll)lfada) 

Memleketimizde bir müddetten.. ne, yani düne kadar veki.letlerce 
beri tabik edilemkte olan takas sis yapılmış olan mukaveleler hüküm· 
temi, dün Ankarada resmi gazete !eri mahfuzdur. Urtısat Vekaleti bu 
ile neşrolunan yeni kontenjan ka- kararnamenin neşrinden evvel pa• 
rarnamesile kaldırılmış, şimdiye zartesi günü bütün Ticaret mü -
kadar neşredilmiş olan kararname- dürlüklerine telgrafla bir emir ve 

' lerin takasa ait hükümleri liğve- rerek takas usuliyle gerek ihraca-
dilmiıtir. ta ve gerek ithalata müteallik her: 

Yeni kararnamenin neşri tarihi- (Dıwamr ' llncU sayıtada). 

----· Dün Istanbulun en 
sıcak günü idi 

Deniz kenarlan, şerbetçi dükkanları 
dolup boşalıyordu.Hararet derecesi; 36 

Kendini ••hille.re atanlar baJ.Uyar idi .. 

Dün lstanbul, bu yılın en sı· ı len, soyunup suya girenler mesut 
cak güoünü yaşadı.Denizler dol- idi. 
du, taştı. Kendini sahile atabi· <Dmıımı s uncu &aaYJfada) 

Milli • 
sınema 

Kazaya uğrıyan Vasıl Ef. 
yangının nasıl olduğunu 

anlatıyor 

Evvelki gün MilJi sinemada bir 
yangın çıkmıf, halk kolayca kaç -
mıf, yalnız sinema operatörü ya • 

nan filmlerin gazı ile boğulmuı ve , 
yanarak ölmüıtü. Bu yangında 
kendini dışarıya atarak bir çok 

yerlerinden yanmıı olarak kurlu• , 
lan muavin Vasi} Efendi timdi Cer 
rahpa§a hastahanesinde tedavi edi 

liyor. 

yangınında 

Va•ll Ef. ve zevce•l Dün Vasil Efendi bir muharri .. 
mize, bitkin bir halde şunları an .. 
)atmıştır: 

"- (Bağdat hırsızı) filminin 
beşinci kısmı oynanırken film kop 
tu ve 5 inci, 6 ıncı kısımları tutu~ .. 

tu. Böyle zamanlarda filmin ha • 
riçteki ku;mını sanlı olan kısmın • 

dan kurtaran otomatikler çah§ma· 
dı. Makine başında makinist Şükrü 

( Dcvnnıı O uncu asayıfadn) 
........................................................ , ................................. . 

- f yt ama baba, Cuma gilnll herke. vaparlua, tlmeadlferlere binip 
ırezmlye gidiyor. Opn l•tanba.lda kJinler çalıııyor ? 

- Hanııdar yavrum ... 
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Mı::~~: d~ t: :~:::r ~gso N;HABERLERIB ltalya manevra 
,. 

Dün büyük bir askerı 

.oı~?!~,~!!;;~:;~r~~~~~~~ Türkiye - Yunan münasebeti 
manevra başladı 

Garessio· 22 (A.A.} - M. M 
solini, bu gün yapılacak biil 
manevra !arda bu'unmalc için .R. 
yone'd en otomobille Garessıo 
gelmiştir. 

Galeaz20 Ciano'yu matbuat müdü
riyetine tayin ettiğini bildirmiştim. 
Faşist idaresinde, matbuat müdü· 
ryetinin ehemmiyeti çok büyük ve 
esaslıdır. 

M. Musolini şu fikirdedir: Mat· 
buat efkarı umumiyeyi tenvir ve 
tanzim el~nekle beraber, tağşiş te 
edebilir x,e bu suretle siyasi ve mil
li tedenrJtiyj! .sebebiyet verir. Bunun 
için matbuat, latlyada sıkı bir 
.kontrola tabidir. 

Matbuat müdürü, prensip itiba -
rile, her fırsatta Musoliniye refa • 
kat eder ve resmi merasimde dai -
ma yanında bulunur. Bütün resmi 

Atinada başvekilin Ankara seya
hatine çok ehemmiyet veriliyor 

Atina: 22 (Hususi) - Başvekil M. Çaldarisio Ankara seyahati hazırhklarına başlanmıştır. Muhtelif 
daireler, iki memleketi alakadar eden dosyaları hazırlamıya baş:am1şlardır. Başvekili lstanbula 
götürecek o~an gemi, ''Elli,, Kruvazörüdür. M. Venizelos'da htanbula gittiği uman aynı gemi ile 
seyahat etmişti. Elli Kruvazörünün ihzar ve telvinine başlanmı,ttr. Başvekile refıkası, Maliye ve Milli 
iktisat Nazırlarile refikaları ve matbuat mümessilleri refakat edeceklerdir. Bu seyahate büyü« bir 
ehemmiyet veriliyor. 

Gizli bir kongre Ronıadaki konuşmalardan sonra .. ··-········· .. ··········-····· ... --.... -..................... -.................. . 
ziyafetlere bir nazır sıfatiyle i,ti - Anarşistler dağılan enter
rak eder ve matbuatın neşredecek- nasyonali tophyacaklar ! 
leri havadisleri okur, imzalar. 

Gece, muayyen bir saatte Kigi Tan yazıyor: lsveçte, İskandi • 

Orta Avrupada siyasi 
iktısadi bir blok sarayındaki dairesine gider ve 1 - navya, Almanya, Belçika, ispanya, 

talyamn başlıca şehirleriyle muha- Fransa, Hollanda, Polonya, Porle
vere eder. kiz anarşistlerinin mümessilleri, Fransız gazetelerinin düşüncesi : 

Garressio: 'l.2 (A. A.) - r-J 
zırlardan M. de Bono ile filf 
fırkası katibi umumisi, mareŞ 

:::o ~~~~r::c~r~~~:;~~11i:rı:e: 
• 1 

keri miıtnevralarda bulunmak ıÇ 
dün Garcssio' ya gelmışlerd1 Aynı zamanda ecnebi ateşeıt11 

terlerle Jsviçrc, Almanya ve R 
askeri heyetlerde bu mancvral• 
seyre gelmişlerdir. 

Manevralar, bu gün ba~hl' 
ca 1dır. 

Romanya borçlarını Ö~ 
gemigeceğini bildird1 

BÜKREŞ, 22 (Hususi) _e 
gün hükumete bir nota veren f . 
ıız sefiri ayni zamanda, Ron1J 
ya hükumetinin verdiği son kıJ gizli bir kongre aktetmişlerdir. Bu 

Günün siyasi hadiseleri hakkın· 
kongrede ,Almanya vekayiinden da görü§ür, hangi hadiselerin, ne 
sonra dağılan enternasyonelin ye -

M.MusoliniA vusturya istiklalini istiyor dan, Fransanın hayret cttiğİJ11 

fahen bildirmiştir. 
suretle ve ne derece ehemmiyet 

rine yeni bir enternasyonal tesis et. verilerek yazılacağını bildirir, ko-
mek kararlaştırılmıştir. 

nacağı sayıfaları tayin eder. Diğer 
'- Anarşistler, gelecek yaz, Bane .. Küçük havadislerin de ehemmiyet 
derecelerini söyler .. Spor havadis- londa toplanacaklarmıf. 
!eriyle meşgul olur. Beynelmilel te
masarda, İtalyan atleteri hakkında 
yapılacak neşriyatın direktifini ve 
rir. 

İtalya matbuat müdürü, bütün 
İtalyan gazetelerinin neşriyat mü • 

dürü gibi bir Jeydir. Bundan başka 
ecnebi muhabrlerine de fevkalade 
nezaket gösterir. 

iki telef oh hattı 
inkıtaa uğradı 

Anlrnra, 22 (Hususi)- Sazak
Biçer jstasyonları arasındn An
kara - lstanbul tel~fon hathni 
tutan direklerden biri devrilmif, 
bu yüzden iki telefon hattı inki
taa uğramıştir. Muhabere akıa· 
ma doğru temin edilmişti. 

(Ba~ tarafı 1 inci sayıfada) vazih bir neticeye vasıl olmalarını 
VİYANA, 22 (A.A.) - Başve- alkışlarız. 

kil M. Dolfus, dün Viyanaya 14,15 Bu hususta, Viyana, Ro.ma, Lon· 
te geldi ve saat 14.58 de tayyare İ- ra ve Paris arasında tam bir fikir 
le Salzbourga gitti. Klagenfurt birliği vardır. 

ta yere indiği esnada M. Dolfus, Diğer taraftan bazı Alman ga • 
ta yere indiği esnada M. Dolfus, zetelerinin Avusturya - İtalya 
M. Musolini ile mülakatından çok müzakerelerini burudetle karşıla. 
memnun olduğunu söyledi. dıkları Almanyanın bu aeri mu -

Fransızlara göre .. J avenetten ve bilhaasa gene küçük 
PARİS, 22 (A.A.) - Gazeteler itilafın iştirakiyle merkezi Avru • 

Ricdone mülakatı hakkındaki mü panın ihyası hususunu tetkik eden 
talea ve tenkitlerine devam etmek- ve hakkında henüz bir hüküm ve • 
tedirleı;. 

Petr~l sanagiinde fiyat /zmirde Cümhuriget bag-
VAŞlNGTON, 22 (Hususi) - ramı hazırlıkları 

Gazeteler Fransız efkarı umu • 
miyesinin Avusturya Macaristan 
ve küçük itilaf arasında iktısadi bir 
blok te§kilini iyi bir nazarla görü
leceğini yaz.makta ve Musolini 
- Dolfus mülakatının böyle bir 
netice vereceğini ümit etmektedir. 
ler. 

rilemiyecek kadar vuzuhıuz olan 
İtalyanın planını derpiş etmek za. 
manın hülul edeceğinden fÜphe el• 
mekte olduğunu göıtermektedir. 

Petrol aanayiinde de fiat tesbiti 

güçlüklerle kar§ılaşmışlır. Bunun 
üzeri· e Mösyö Ruzvelt yeni bir teı
kilat vücude getirmeğe ve petrol 

sanayiini bizzat kendi idaresine al
:mağa karar vermiştir. 

Bu teşkilatta dahiliye nezareti 
müsteıarı ile maden müstahsilleri 
bulunacaktır. 

Eski bir Alman meb'u
sunu tevkif ettiler 

Berlin, 22 (Hususi) - Eski 
Alman nasyonal meb 'uslarmdan 
Kurt Fromm, bir lokantada, Hit
lerin aleyhinde söz söylediğinden 
dolayı tevkif edildi. 

lngiliz amele fırkası 
Londra: 22 (A. A.) - Amele 

fırkası mcb'uslanndan birinin öl· 
mesi üzerine Clay Cross'da ya· 
pılacak kısım intihabat için amele 

fırkası M. Henderson 'u namzet 
göstermiştir. 

MubafazaklrJar, JiberaHer ve 
komünfstler de namzetlerini tes
bit etmişlerdir. 

Gandi'nin hali 
bu sefer harap 
Bo-mbay: 22 (A.A.) - Hükfı· 

met, Gandi'nin karısı için veril
miş •an cezayı, pouna hastaha
nesine kaldırılmış olan mahat
ma 'yı tedavi edebilmesi için te
cil etmiştir. 

Gandi'nin hususi doktorları, 
hastanın tehlikeli bir devreye 
_sür'atle yaklaşbğını söylemişler. 

lzmir, 22 (A.A · - Cümhuri· 
yetin 10 uncu yı1dönümünU kut-

lulama, vilayet komisyonu yar· 

dımcı komitelerinin de iştirakile 
vali Kazım paşanın reisliği altın-

da umumi bir toplantı yapmıştır. 
Fırka reiı:ıi Hacim Muhiddin Be
yin de bulunduğu bu toplantı da, 

3 gün de\lam edecek olan Cüm-

huriyet bayramı şenlikleri etra

fında uzun görüşmeler yapılmış
tır. Tertibat ve merasim komi
tesinin hazırladığı program o~<un· 

muş ve bunun üzerinde müna
kaşa ve müzakere~er olmuş ve 

tesbit edilecek bazı teferruatı 
gelecek celseye bırakılmıştır. 

Uşakta zelzele oldu 
Uşak, 22 (AA.) - Uşakta 

bu gün saat 7.45 te iki hafif 
zelzele oldu. "Zarar yoktur. 

Cümhuriyet bayramı 
hazırlıkları 

Ankara, 2~ (A.A) - Onuncu 
Cumhuriyet bayramı kutlulama 
yüksek komisyonu reisliğinden: 

Onuncu Cümburiyet bayramı· 
ntn kutlulanacağı günler zarfm· 
da şehirler balkının istifadeleri 

ve bayram günlerinin hareketli 
olması için yolcu tar.ifelerinin bu 

3 güne mahsus oimak üıre indi
dirilmesini yüksek komisyon ali· 
kalı şirketlere bildirmiştir. 

İstanbulda haliç vapurları şir· 
keti dahi bu teklifi kabul ettiği-

ni bildirmiş ve yüksek komisyon 
şirkete teşekkür etmiştir. -

Bununla beraber gazeteler ita} .. 
yan muahedelerinin yeniden göz 
den geçirilmesi için besledikleri 
gizli niyetler hakkında ihtiyatlı bir 
liasn kullanmaktadırlar. 

Le Journal diyor ki: 
"M. Musolinin M. Dolfus'a A .. 

vusturya Macaristan ve küçük itila 
fın ittirakile merkezi Avrupada 
siyaıi, iktıasdi bir blok vücude ge .. 

tirilmesine müteallik bir plan tevdi 
etmiş olduğu söylenmektedir. 

Bu blok her türlü infirat tehli • 
kesinden koruyacaktır. 

Böyle bir proje bu şekilde ve 
muahedelerin yeniden gözden ge .. 
çirilmesine ait her hangi gizli bir 
düşünceyi ihtiva etmemek şartiyle 
her türlü teşcilere layıktır. 

Esasen Fransanın bu projeyi 
takip etmesi için sebep yoktur . 
Çünkü bu projede bizazt Fransa • 
nın bazı fikirleri de mündemiçtir. 

Bundan başka Avusturya, Çe • 
koslovakya, Romanya ve Yugos • 
lavya arasındaki gerginliğin zeva
li ile muvazi olarak Fransa ile hal .. 
ya arasında Alplarm her iki tara -
fında da şevk ve sevinç ile kar§ı
lanacağı muhakkak olan bir anlaş 
ma görülmektedir. 

Petit Parisien, şu mütaleayı ileri 
sürüyor: 

1 ". Muıolini ile M. Dolfus'un A .. 
1 vusturyanın istiklalini herfeye kar 

1

. şı mu haf aza etmek ve bunun için 
Avusturyaya yaşamak ve inkişaf 

ı 
etmek imkanlarını bahşeylemek 

zarureti hakkında mutlak ıurette 

Malin gazeteıi de projeyi müsa. 
it bir tarzdakarıılamakla bc;.raber 
ayni ihtiyatlı liıanı kuJlanıyor. 

Bu gazeteye göre, Rlccionc rnü

.lakatı Tuna f ederaıyonunun teşki. 
line doğru atıLmıt ilk adımdır .. 

Her türlü teveccühe layıktır. Fa 
kat bir çok mütküllere tesadüf ede
ceği §Üphesizdir. Binaenaleyh in • 

tizra vaziyetinde kalmak ve küçük 

itilaf 111 bu mesele hakındaki nok
tai nazarını beklemek doğru olur.' 

Ortaya çıkarılan patla
yıcı maddeler , 

Darmştad, 22 (A,A.) - Zabı· 
bir buçuk sene evvel komuniıt· 
Jer terafmdan hazırlanmış ve içi· 
ne çok miktarda cepane ve pat· 
Jayıcı maddeler saklanmış olan 
bir depo ortaya çıkarmııtır. 

Bir çok kimseler tevkif o~un· 
muştur. 

Barakanın içinde bir çok va· 
gon, lokotif ve askeri levaum 
bulunmakta idi. itfaiye kuvvetle
rinin, askerlerin, milliyetçi sos· 
yalist hücum kıt'aları afradrnm 
saı fettikleri bütün gayretlere 
rağmen ancak bir kaç vagon 
kurtarılabilmiştir. 

Bu yangının komun:stler tara· 
fından tutu,tur,lmuş olması çok 
muhtemeldir. Maddi zarar ve z:
yan bir miJyon mark tahmin 
edilmektedir. 

Mavnacılar grevi 
Lille: 22 (A.A.) - Mavnacılar 

grevi büyümüştür. Belçikadan 
hiç bir mavna gelmemektedir. 
Bütün kanallar, bağlanmış olan 
'mavnalarla kapatı:mı~tır. ,.,..,. 

Eylulün beşinde, alacaklı! 
mümessillerile, yeni şerait tt 

edilmek üzere bir konferans "~ 
dilecektir, Fransa hükumeti btl 

rara hayret etmekte haklıdır, 
mi§itr. 

lnigltere sefiri de, Fransanıı1 
diği notanın bir ayn ini vcrJ11İ J 

Ak!il.m ,meclis toplanmış, FrJI" 
ıefiri de içtimaa iştirak etırı' J 

Hükumet verdiği karardan do,. 
miıtir. 

BÜ EŞ, 2Z (Husust) - f'r' 
ıa sefiri Mösyö Drmesson Rol 
ya hükumetine bir nota verdİ· 

nota, hükumetin son verdiği 

rici borçların ademi tcdiyesiıtj 
tir. Romanya hükfımelinın bı.ı ~, 
rarr, bilhaasa İngiliz ve Fransıı 
lacaklıları sau.mıştır. 

lngilterenin de, Romanya ~ 
kumeti gibi bir teşebbüste bı.Jlıl 
cağı zannediJiyor. 

Mısırlı misafirle 
Bursaya gittilef. 
BURSA, 22 (Hususi muh'~ 

mizden telefonla) - Mısırlı 
safirler bugün Y alovadaki b!C 
lokantada şereflerine verile11 j 

fette bulunduldan sonra .aııtl 
gelmiılerdir. 

Misafirler Anadolu otclinJ~ 
lediye tarafından verilen ziY' 

bulunmuşlar ve geç vakte ks~' 
mimi hasbihallerle vakit geçi 

lerdir. Bu ziyafette Halk_{~ 
Belediye ve Halkevi reisler• 
mutlardır. 

Misafirler (yarın) bugüf1 ~ 
yolan ve müesseseleri geı 

ıonra Uludağına çıkarak oıt 
meğini dağ otelinde yeyece~ 
aktama Bursaya dönecekler '~ 

Mısırh miasfir doktor b' 
Azim Bey ziyafette söylen il ıt ~ 

tk d •v• "ıılO, }' nu a ver ıgı cevapta ı ıJ r 
Bursanın beynelmilel birer '1ıl 
ri halini ald!kları bir çok Jl1iı' 

1
, 

anatmı~tır. ıe~eı t 
Cuma günündenbcri ırıel11 ci <J 

ıte ,,. 
mizde bulunan Mısır g& ~e1 

doktorları:;.:!c.n müreklce;ı.ı,ı,1' 
dün Y alovaya, oradan Clıı 
gitmi~tir. 
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M. Hergonan yeni konf enian kararD8JJleSi intiba/an 'J 
Takas sistemı 

lcalJ.ırıldı d 

ti!~~;nM~:.;:~;·;:~;:; Takas kaldırıldı. Vekiletlerle yapılan 
sada arzu edilen tesiri husule k 1 1 h •• k •• ı • hf d 

• • c'l'tfJ3f j 
( Ba~ tarafı 1 ıncı o:z<.•.; _.. 

hangi bir muamele yal"h"a 

bildVmittir. .. .. liii'i 
lşta.nbul Ticaret mud~~ 

emir üzerine Ltanbul P 
1 

bas müdüıılüğüne bir tezkele · 
getirirse, Sabık Fransız başve· mu ave e er Ü um erı ma UZ ur 
kilinin memleketimizde işrttiği 
açık ve samimi sözler bir glin 
resmi Fransadan da ayni dere· 

cede açıklık ve samimiyet ile 
karşıl.ak gör:irse Türk • Fransiz 
dostluğu en mesut &fr safhaya 
gırmış sayılabilir. 

Mehmet Asım 

Gayri mübadiller 
ve 2inci tertip bono 

GayrimübadilJar cemiyetinin 
senelik kongresi dün hanlevinde 
yapılacaktı. lçtimaa ancak 56 ki
şi geleceğinden kon~re on bet 
gün sonraya bıralbfmışhr. Cemi· 
yet reisi dün bGDO tevziatı laak· 
km da demiştir ki: 

11 Gayrimübadillcrin elinde pek 
az bono kalmaştu. Bunlar da Ey. 
lüle kadar bitecektir. Maliye 

vekileti E.ylulde ikinci tertip bo
no çıkarmıya evveke karar ver· 
mi~i- Yeni bono tevziatınıa mik-
tar ve nisbeti henüz meçhtndar. 
lzmil', lstaDbul, Adanada firari 

rumlara ait gizli kalmış et!Miki 

meydana çıkaran heyetler çalış· 

maktadır. lzmirde şimdiye kadar 

bir buçuk milyOA liralık. gizli kal· 

mış emJilt meydana çtka~r. 
Bu emlik Ziraat bankasına dev· 

redilmekte ve banka da bualan 
peyd~rpey satmaktadır. So. alb 

ay zarfında lstanbulda 800000 
liralık firari emlaki sablımşbr. 

Türkiye - Romanya 
Türki'ye - Re ... 'ya tkaret 

mukavelesi Ağustostan itıaaren 

alta ay middetle uzatılmı$hr. 

iktisat Vekaletinin bu hususta 

ki emri dün ticaret odasına bil
dirmiştir. 

r 
TAKVİM 

Çaıfamba 
23 Ağustos 
30 Rebi.ahır 

Glln doğusu ~.ıs 
Gtın l ııtı,ı 19.01 
Sabah oama:L• 3.17 
o~ıc namazı IJ,17 
lı:ındı nanı~ı 16.0 .. 
Akşını namım IQ,0( 
i'atsı namu:ı 2to,4J 
nısal: 3,'"l3 
rılın ı:rçcn :ıünlcrı 231 

!;alan,. IJ!i 

L 

Perşembe 
24 Ağusfos 
1 Cema.evel 

5.l:' 
1 .5 
3,55 
12.17 
16,fi.I 
ıs,şs 

~o.3 ı 

:.ı.cıs 

.32 
ıas 

_J 
HAVA - Y eıilköy aıkeri raaat 

merkezinden verilen .vıalumata g(i.. 

re bugün hava açık olacak rüzgar 
batıc!an saniyede bir metre sür'at • 
le esecektir. 

Dünkü sıcaklık, en fazla 31, en 
az 17 santigrat, hava tazyiki 757 
milimetreydi. 

RADYO 

Bugün 
lGIANHULı 

18 den 19 a kadar Gramofon -
19 dan 19.45 e kadar Cennet Ha
nım - 19.45 ten 20.30 a kadar Ha
zım Bey tarafından Karagöz -

20.30 dan 21.30 a kadar Udi Sala 
Jıattin Bey kemani Nobar Ef. refa

katiyle Hamiyet Hanm1 - 21.30 
dan 22 ye kadar Gramofon - 22 
den itibaren Anadolu ajansı, Bor
sa haberleri .saat avarı. 

• • · _ ..lell 
dererek 21 ağustos tarıh111P 
haren taaks. heyetlerinin .. 
yacağını, binaenaleyla tak•• 
r:İne ithalat ve ihracat ya.,d 
İcap ettiğini haber ve•miflİI· 

Gümrük lı>aş müdürlür de 
taka-s1 dahilindeki bütü11 g;illl 
lerc avziyeti bildirmiştir. i 

Bu Jiaa})er dün piyasada ,-i 
)unca bazı tüccarlar te)graF1-. I 

V k ~ 1 . " t et-"' sat e a etme muracaa 
dir. Biır knım tüccarlar da~ 
bak~adığuıdaı:a Ticaret od 
kayet et.mitlerdir. . ~ 

Bu müb.im kararın veril il" 
hepleri etrafında yapılan t• 

ler §unlardır: . . . r) 

T aka-s sistemı mucıbı.D 

tüccar memleketten ayni ~ 

IJ!al ihraç etmek şartiyle k·~ 
jand.a. bulunmıyan. malları 1 

debiliyordu. Halbuki takatli 
rilen malların bedelini, ihraeP 
yası azalınca, dövizle öde~e!.
buriyeti hasıl olmu§, bu yuı 
cari muvazene bozulmuştur:.,,,ı 

Bu sutcmin bazı suiis~I~~ 
muvazaalaı:a meydan verdi.I 
dia edenler de vardır. 

Diğer taraf tan son zarıı•. 

muhtelif memleketlerle yeJl1 

ret mukaveleleri yapılmı§tıt· 
mukaveleler mübadele esas• 
·ıedir. Yeni şekillerle a• 
memleketler umumi ihr~ 
yüzde eHiıini çekmektedir·~ 

Diğer memleketlerle de ~ 
kilde mukaveleler yapıldıSJ 
ihracatımız muayyen kaJ1ıl 
inki§af edecektir. 

1
1. 

Bu itibarla artık takas• ~ 
kalmadığı mütaleasının sott J' 
rın verilmesine amil old 
tahmin edilebilir. _/ 

Hasekinis~ ~ 
Hasekinisa hastanesı~e l 

bir pavyon ilavesine şehıt ~ 
si11ce karar verilmişti. Paf 

0
/ 

proje ve keşifnamesi baı~ 
Sihhat vekilefüte gön~ • " 
Vekalet mütalaasını bıl<fi'f ;J' 
10&ra inşaat 1116nakasa1• 
cakhr. 

v ''ld'"-'" .n.arısını o ııı ... 
~ 

nüfus müdür'; /ı 
Edirnedc kansı m~e ~ 

tebi muaUimltrinden rJe~ 
hanımı ö dürmekle maıtl0~ ~.J 
Jareli nüfus müdürü Mitb~ r ~ 
muhakemesine Edirne ·~~ 
mahkemesinde devam ~~j 
tur. Bazı müclafaa t•hil~ 
Jenmit ve diren, iddi• il'~ 
nm tılebi ve ittihaz ed•. , I 
ü:ıeriM bati celsede ~ti"• ) 
miştir. ____.,/1 .._ .... ,________ . 

. d'Jmiıtır· na göre tanzm1 e ı . ıe~ J 
Madde, ıs-Takas sıs '.I 

dırılmı§tır. Şimdiye kad-:., f ~ 
dilmiı olan kararnaIJ.:1e)~r ti.t• af 

. bük" ··mı . 1· -vedılJO f ~ ., 
aıt c. erı ag . aribioe ~·' 
kararnamenin neşrı t 

01
,_,, ,, 

veki.letlerle yapılınış dıJJ'' <' 
leler hükümleri uıahfu~ .,ıtı' ~ ~ 

3887 ıı • ..Jf' ~' Madde, 16 - 1 _,.,..,ı T 

kararnamenin onu~?, '}fit ~I 
ikinci hkruile12, 16• ssS .-;;i11 
üncü maddeleri ve 13. ıo'~ 
kararnamenin yedine• ~,ıı 

ı karatP 14431 numara ı 4()31 
ıncı maddel•.ri ve 1 tıf· / 
kararn"me kaldırılOJlf ıır 

Madde, 17 - Bu b'~ 
. 'h" d nuıte netrı tarı ın en __ .... _ 
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l!Qkıt'~ _§_ )1 t- ın edebi tefrikası: 17 ıııı11 111111111ııııınıı11111ıııııııııH11mı11111111111111tt11ıııı ::::=<KISA HABERLER 

J Q 6 D 11 t a z a i 1 ' Y;naniatan ve peynir fiyat.I 
enıııı ı Piyasada peynir fivatları, ge· 

1ıı1111111ıııııııııı11111uııııııııııı1111111tııııııı1111111111ııııııııı11nı Selami I zz.et 11111
111111111

111' çen seneye nazaran pek ucuzdur. 
AŞK DELiSi 

-Tekra d' ı K' ·· d d'? T c t b t il · o"re ıı1.... r e ıyorum [ı.ma Ha • - ım gon er ı. • ı arc orsası ce ve erıne g 
.. , 8"t . k . ltk' u ent Beyle ben sadece bir - Bilmiyorum efendim, çıçe çı tam yağlı peyn•rlerin tenekesi 

llitl•~aş.ız.. Eğer dediğiniz gibi verdi.. 425 ~ur utla 450 kuruş arasında-
l'tl ~ 1 ıaeniz, kendisin alınız ta· _ Kim u.marlamış?. dır. Yunanistan ve Mısıra ehem· 
~ltııyle aferbeıttir. Eğer iste~ıe.. _O da bilmiyor efendim. Tele· miyetsiz denece kadar ihracat 
ı:..anıa · • 1 1 kt d _ acı acı ba§ını salladı: fonla siparıf vermıt er. yapı ma a ır. 

ltrı Aramızdaki mani zail olduk- Hizmetçi çıktıktan sonra Eıma Yeni mektepler 
•onra istiyecektir. dedi ki: . Bu sene içinde yapılan ilk 

- Pek· N d s··1 d'n gönderdiğı. diye 1 ama, ıiz evleneceksiniz - e en u en 1 mekteplerden Istranca, Silivri, 
it 'ben kalkıp gideyim mi?.[. ni saklıyoraunuz?. . Pendik mektepleri tamamiıe bit-

l" &evdiğiniz ad h"k d · Bunları Bülent göndermedı .. )at ama u me emı· - miş ve kati kabul muameleleri 
ı.ı ~~ruz, aJkınızın kudreti yok de- - Nereden biliyoraunuz?. . yapılmıştır. Yeniköyde yapılan 

e hr, Ben Bu"lent Beye hı"ç bı'r Günay kırmızı gülleri go···ıterdı: k ~ il mektep te tamam'anacakhr. 
~ iln yüz vermedim. Belki de Birza evvel bunları gonder • 
ıırıun · . Em ilki milliye müdUrlü§ü 
li •çın peıimde dolaşıyor. di ... 

dıı eyecan ve hiddetinden yatakta - Ya!.. Ankara 21 - lstanbul Emla~<i 
İJlt~~a.~an a~ağa kalktı. Pembe Eıma kalktı, bir az tereddüt et Milliye müdUrlüğüne Emliki Mil· 
tii 1 P•Jamasıyle bir gönül kadar tikten sonra konuştu: Jiye müdüri umumi muavini Mü-
lit ~eldi, Karıısında kıskançlıktan - Bülendi ele geçirmek bir az nir Hey, lstanbul maliye teş'<ilatı 
~Yen çirkin kıza bakıyordu. güç olacak.. Fakat her teye rağ• ikinci mürakipliğine Devlet De· 

llrıa dedi ki: men ona ıahip olacaiım. miryotları muhuebeciıi Kiıım 
~-=-Şu halde birbirimizle uğra§a· Günay, gene rülümıedi: bey tayin edilmişlerdir. 

lız.. - Size bu huıuıta mani olan. lstanbul maliye teşkilatını tet· 
Günııy 'lk . yok... lıteraeniz size elbisemi ve- k'k t k d omuz sı tı: ı e me üzere Varidat mü İ· 
- ... , d ? O reyı'm, bu gece onunla ıiz danı ne en. .. eğmez.. ri umumisi Cezmi bey iki, üç gü-

l')' - Siz ömrünüzde sevmemişsi • ediniz.. ne kadar Iıtanbula gidecektir. 
'~.. S" l · · d b l ı Es.ma reddetti: ,., .. oz erınız en u an aşı ıyor · 

\.IUn b .. - Hayır, böyle gülünç şeyler· Kurba§ah dere 
d ay, yatağın ucunda yere ag 
lt kurdu: den tiksinirim. Göze batmak iıte- Bütçe dar lıj'ı yüzünden Kadl· 

S mem... Hen iniyorum. Her halde köyündekı' K b ~ 1 d b 
.J - cvmek?.. Ben sevmenin ne ur aga ı ere u 

-33-
Sevgilisi uyandırmı~tı. 
Zehra yatakta uzanmış, sabit na 

zarlarla, kımıldamadan bakan Sel· 
mana baktı. 

Selman, kendisi için hayalını 
tehlikeye koymuş, akla gelmiyen 
bir şey yapmıştı. Şeyhe karşı geı
mek, şeyhin çadırına girmek bir 
cinayetti. Fakat Selman bu cesa· 
reli bulmuş, Zehrayı kurtarmak 
için çadıra atılmış, hatta Şeyhe kar 

şı gelmişti .. 
Zehramn gözünde, tekrar çadır

da geçen vaka canlandı. 
Babaıı nasıl olmuf ta Zehraya 

bu kadar haıin muamele yapmış· 
tı? .. 

- Zehra .. Yese kapılma Zehra. 
Zehra, yavaş yava§ ayağa kalktı. 

Selmanın bat ucuna geldi: 
- Selman... Bak ıana buraya 

nasıl geldiğimi anlatıyorum. 

Yaralandı im vakit kendime ma· 
lik deiildim. Seni ıötürdüler. Ne
den sonra aklım batıma geldi. Ba
bam .. Qt ... k siz müsamereye gelemiyecekıiniz ıene temı'zl · ı.t· Lloqe olduğunu biliyorum. Her e nemıyece• ır. 

1'l d zannederim.. Yal d ı. · • Z h ·k' · d f b ha d k 1"I 
1 

c &evmek, musallat olmak de- nız erenin .ok maması ıçın e ra, ı mcı e a a m er en 
.... eK değild!r. Sevmek, beklemek, - Bilakis.. Şimdi dinleniyo • etraftan ve bostanlardan pislik· bir müddet durakladı. Selmanm 
"&er rum.. Gece afagwı ineceı'"im.. Bir l'"'r d"khl d · k I d •• 

11
_. anlatmak kabil olmana, hiç ~ o u memesine ve erenın yüzüne ba tı.. Se mamn yüzün e 

: 'lfl azdan görütürüz.. t · t t 1 •-~ Yet etmeden, o sevdadan vaz emız u u ma ıına çalııılacaabr. hafif bir tebeaaüm belirmitti. Bu 
•es k - Görütelim .. ftle demektir.. tebeuüm, kalbinden yaralı Zehra· 

d 
)'üıu" cı'ddı'leamı'ttı·. Dudakların Fazla bir nezaketle, ıoiuk ıo· D ı· Z.J • • • b" d" F k ır k 1 k 

1 
rO ıs na berleri mn ıçıne yem ır sızı ver ı. a at 

l h ..... ·ın bı'r kıvrım belı'rmı'ttı', Ya- ğu e 11 ıth ar .. ..... - Selmanla bu mevzu üzerinde ko -......................................... 
'°'! Yavaf tekrar etti: Beyaz karanfillerin kokusu, o-
.. - Sevmek, bence bir aylık bir danın dört köşesine siniyordu. 

tuYa.4Jır.. (Devamı var) 
_ . cllitleııdi: 

Sııinl . . 
l'uz... e aynı dılle konutmuyo-

Günay güldü: 

-Bu h ~a.d ... rnu akkak... Beni anla-
~11 •aınızı biliyorum.. Her neyse 

t.ca .. ı · 
111 ıoy eyın, benden ne iıtiyor· 

rıuı? ... 
~İtmenizi iıtiyorum. 
-... Bir hafat sonra gidceğim. 
~·Siz de mi onu ıeviyonunuz? 

Unay, dalgın cevap verdi: 

- B Ik' ta c ı .. , 
.ı;: lrıa.nın yüzünde bir hıçkırık 
\("'tii 
G·~lendi. Dudaklarını ısırdı. 

tt~ Unay, hülyaya dalmıştı. Genç 
till 'kler görüyordu.. Bu erkeklt"
~aa:~~llsında, müşfik bakışlı, yeşil 

t. u hirj vardı. 
t. .. 

'ta . l•nı aalladı. Karşısında Esma 

··~ ' . d G.. essız ağhyor u. 
ünay, canı sıkılarak sord~u: 

.._ N • 
t.lıtı enız var?.. Size Bü:e!ld i 
''-ıt ~ diyorum.. Daha ne iıt!vor-

Ut?. . 

ç0~ ?nu seviyorum Günay... Siz 
su~zelıiniz... Sizinle boy öl • 

ern ... 

~il:: Ama sizin elinizde öyle bir 
~ et Var, ki bende yok. 
•nıa. .. 1 . • 'ld' .._O• &oz erını sı ı: 

~.. nedir?. 
~'lld~y, esrarengiz bir tavır ta .. 

ıı. .._ Bunu . d'l'k .. 1 . "ttı §ı.m ı ı soy emıyt>ce -
<lcsıi'~ . J:'aydi, artık ağlamayır. .. 
lih., rı1nı~i •İlin.. Neredeyse rde-
ıı.. te ecel· s· . vl .. 
'"C~fı •·" iZi as amış ~ı;,r • 
~ ' kavna t .k d "a.p .. e h zanne er. 
,..., 1 \'Uruld \.&... u .. 
,.., Y: 
'.&irin. 
1-f· ıı, dedi. 

....... , ıırrıet . k 
~~ Çı adın, elinde bir de -

fta_ -,, &z karanfille girdi. 
, .. -....., d 
0reraıed: eınett aldı. Baktı. Kart 

1
' Sordu: 

Yangın çıkaran çocuk 
F erilcByUnde lciliae ıokajında 

oturan sekiz yaıında Oımaa ay· 
Dl sokaktaki Marily•n efendinin 
evinin önünde ateı yalcmıı ve 
evin tutuımaaına sebebiyet ver· 
mittir. Tahkikata başlanmııbr. 

Kdlıt oynarken .. 
Maçkada Bayn•t•iıdotru ao· 

kağında 70 numaralı evde otu· 
ran Hasan efendi Galatada 
Abmedin kabvrsinde kiiıt oy
narken Ahmet tarafından bıçak· 
la üzerine biicum edilmiıtir. 
Ahmet yakalanmııtır. Bıçak zıp· 
tedilmiıtir. 

Otobüste kavga 
Yenimahalle il~ Takıim ara· 

ıında çalııan bir otobüste biletçi 
Bahaeddin efendi ile ayni otobü· 

sün şoförü Hakkı efendi arasında 
ka•ga çık mıf, biletçiyi H•kkı 
efendi d6vdUjiınd en tahkikata 

baılanmııtır. 

Cümhuriyet bayramında 
kıymetli bir hayır işine 

hazırlık 
Kunduracı ve Terzilerin nazarı 

dikkatine: 
Himayeietf al cemiyeti Fatih kaza 

§ubeıi 200 adet kız ve erkek çocu
ğa elbiıe ve kundura yaptıracak • 
tır. Elbise, kum&! ve aıtarı hariç o
larak yalnız dikimi münakuaya 

konuldu teraitini anlamak ve mu • 
tedil bedelle dikmek iıtiyen terzi 
ve kunduracıların 30 ~ 933 

çartamba ıünü aktamına kadar Fa 
tih belediye dairesinde cemiyetin 
veznedarı Halil Beye müracaatla • 

n. 

Küstah çocuklar 

Dün saat 14 buçukta ltalyalı 

gemicilere erzak veren Mösyö 
Maryo otomobilini bırakup evine 
sirdiii sırada orad oynayan ıil· 
leyman arabaya arkadaılarile 

binmiı ve 450 metre kadar açıl· 

mıılar fakat kullanma11nı bilme· 
dikleri davara çarpmıılardır. 

Otomobilin çamurluğu ezilmiı 
çocuklar yakalanmıtbr. 

Otomobil yangını 
Dün saat 14 buçukta yeni çar· 

fi cıddeainde 44 numaralı ıaraj· 
da 2448 numarala otomobil ş6fö
rü ihsan efendi tarafından moto

ru temizlenirken açık bulunan 
motor atq almıt ve otomobil 
lnımea 1andığı halde söndürül· 
milfllir. 

Zehirli şerbet ! 
G.alatad~ Perıe111be pazarında 

Belur beyın tUton mağazasında 
çalıımalcta olan ve Kasımpaıada 
oturan Suzan ve Rukiye hanım 
iımi~de iki. kadıncağız dünkli 
ııcagın en tıddetli bir zımaııın· 
da . Galatad.a. ferbetçi Şereften 
nrsnlemek ıçın bir bardak ıer· 
bet içmiıler ve cönerek iılertain 
battna gelmitler. Aradan yarım 
saat geçmit geçmemif, iki ka
dını da evveli hafiften başlıyan 
aora gittikçe artan müthiş bir 
sancı tutmuf. 

Gelen doktor da mosmor 
birrenge giren kadınların zehir· 
Jenmİf olduğnnu ve acele 
tedavi edilmeleri lizım geldiğini 
ıöyleyince Suzan ve Rukiye H. ı 
Beyojlu hastanesine kaldmlmıı
hr. 

§Evelki gün saati 2de Yeniköyde 
Ihsan beyin yahıına misafir ola

rak gelen K1rklareli icra memu· 
ru E11t beyin 6 yaıındaki oilu 

Namık deniz kenar1nda oynarken 
denize düterek boj'ulmuıtur. 

nuşmak istemediğinden sözüne de

vam etti: 

- Babam Paşanın yanma git• 
mitti.. Deli aibi dıtarı fırladım .. 
Ontime ırelene seni nereye götür • 
düklerini soruyordum. Araba ile 
kaaabaya doiru ıötürdüklerini ha· 
ber aldım. Ben de bir araba ile 
pefinizden geldim. Yolda seni gö 
türenleri gördüm. Onlardan an • 
ladım ki, Tayyar Patanın adamları 
ıeni ellerinden almıtlar.. Takip 
ettim. Buraya ıetirdiklerini öğren
dim. Hiç vakit geçirmeden bura· 
ya geldim. 

Sakin bir halde dinliyen Selamn 
Zehra aözünü bitirir bitirmez: 

- Peki Zehra, dedi. Niçin be
nimle bu kadar alakadar oldun?. 

Selman bu suali ıormakta hak?ı 
idi. Çünkü, kendiıi bir uıaktı, 
Şeyhin ufğaı .. Zehra, tenezzül edip 
yüzüne bakmazken, timdi ne di)·e 
peşinden kofuyordu. Tayyar Pa
tanın evine kadar giriyordu?. 

Zehra, birden cevap veremedi. 
Ne diyecekti. 

Zehirli hançerin yarasını kapat
mak için mi diyecekti. Hayır, bu
nu ıöyliyemezdi.. Bunu ıöylerse 

kendisinin de babaıı aleyhinde bu 
lunmut olması icap edecekti. 

- Elbette alakadar olurum, di
ye cevap verdi. Benim yüzümden 
baıına gelmittir. 
Zehra, bir müddet pencereden dı

şarıyı ıeyretti. Karanlık bir gece 

vardı. Uzaklardan aıkerlerin bağ
rıtmaları duyuluyordu. Kara oğlcı· 

nı hatırladı. Onu ilk gördüğü gün 
kalbinde ona kartı tuhaf bir mer· 
butiyet hiuetmitti. Kara oğlanı 
bir daha görmüt ve bu görüş Zeh· 
raya son olmuttu. ikinci defa gör 
düğü zaman Kara oğlan atının üs
tünde idi. Yetil bir çepken giyi • 
yordu. Batı açıktı. 

Karaoğlan gülmüf, alını kotturul'-

Yaz.an: Niyazi Ahmet 
ken elini havayr.. kaldırarak selam 

lamıştı. 

Zehra, günlerce onu düşünmü,, 
bir daha görmek f ıraatını ara • 
mışlı. Uk zamanlarda babası ela 
Kara oğlandan bahsediyor, onun 
kahramanlığını methediyordu. O 
'tayyar Paşa ile Abaza Paşaya l~• 
!im olduğu gün babası: 

- Zehra, demitti ... Bizim Paşa 
yalnız bir ordu kazanmadı. Ordu 
ile bin ordu değer bir kahraman 
kazandı. Demitti. 

Zehra karanlık geceye bakarak 
düşünüyordu. Kara oğlan ölmüş· 
tü artık. Onun sevgisi kalbinde 
bir sızı gibi kalacak ve ölünciye 
kadar Kara oğlanı unutmıyacak .. 
tı.. ltte bu kadar .. 

Bunları dütünürken, genç kızın 
gözleri doluyor, tekrar hıçkırmak, 
saçlarını yolmak arzusunu duyu • 
yordu. Fakat Abaza Paşanın a • 
damları onu niçin öldürmütlerdi? 
Bin orduya değer kahramana kı· 
yılabilir mi idi?. Abaza Paşa bile 
Kara oğlanın ölümünü duyünca: 

- Acıdım.. Mert çocuktu .. 
Demişti. 

Peki Kara oğlan ne yapmııtı? .• 
Zehra bunları dütünürken Sel .. 

man, yatağından doğruldu: 
- Zehra... Diye seılendi .. St:n 

gitmiyecek misin?. 

Zehra birden kendine geldi. Sahi. 
Babasının bulunmamasından iıti • 
f ade ederek çıkmış, hadiselerle 
tekrar dönmeyi unutmuıtu. Ba • 
bası gelir de kendiıini görmene ... 
Bu dütünce epeyce bir korku ver• 
di ••• 

- Gideceğim, Selman .. 
- Git ya.. Sonra .... 
Selman bir müddet durakladı .• 

Artık Zehrayı kırmak istemiyor • 
du. llive etti: 

- Sonra babangene darılır .. Bir 
daha onu darzltma Zehra .. 

- Peki Selman gidiyorum. Al· 
lah rahatlık venin. Tabii bir yere 
çıkmazım. Seni kimıe ıörmeıin. 
Ben gene gelirim. 

-8- -
O gün Abaza Pata mükellef bir 

ziyafet vermitti. Ziyafet, o vakte 
kadar Abaza Pata adamlarının 
göremediği bir surette idi. 

Kumandanlarla beraber aıkerle 
re de ziyafet verilmİ§, her taraf eğ .. 
leni yor, ordu safa ediyordu. 

Abaza Pata bir aralık mecliıi 
terk ederek çadırına gitti. Burada 
kendisini Tayyar Pata bekliyordu. 

Tayyar Paşa, Abaza Paşayı ıö· 
rür görmez ilk sözü: 

- Ne haber paşa?. 
Demek oldu .. 
Abaza Pata çok ciddi ve mah. 

zun: 

- Seninle konuşacağım .. 
- Buyur.. Bekliyorum .. 
- Yuıuf Paşa, dediğin gibi sa• 

hah çadırıma geldi .. 

Tayyar Paıa bıyık altından rU. 
lüyordu: 

- Demek geldi... Ben o kadar 
ceıar.etli olduğuna inanamamıttım. 
Gerçı bana söylemiıti. Fakat dol• 
rusu inanmamııtım .. 

- Haini geberteceğim. 
- Nasıl geldi, Pata.. Y ablaaıı. 

tın mı?. 

(Devaııı1 Yar) 
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Irakta· Asurilerin başına 
gelenlerin mes'ulleri 

Bu mes'uller Asuri patriği ile Misel'in 
Arap kumanda.nıdır, deniyor 

(Taymis) bir baş makalesinde Asurilerin Iraktan 
çıkıp Suriye ve ga başka bir yerde yurt aradık

larını, Milletler cemiyetinin onlara gardım 
edebileceğini anlatıyor 

( Taymis) gazetesi Irak hadise -
leri hakkında bir başmakale yaza 
rak !ngiltere başvekilinin Irak se
firi ile görüştüğünü anlattıktan 
sonra şu malumatı vermektedir: 

"lraknın timalindeki vaziyet he
nüz müphemdir. Muhakkak olan 
nokta Asurilerin genç ve itilafa ya .. 
natmıyacak derecede anut olan 
patriği Marıimon ile Iraklı bir ku-
mandanın tecavüzkar hareketleri 
teessüfe değer neticeler venmiıtir. 

Fransız mandan altındaki Suri
yeden geri dönerek silahlarını "tes 
lim etmek bahanesiyle Dicleyi tek
rar geçmeleri ve Irak askerlerine 
tecavüz etmeleri isyanla alakası ol 
mıyan milletdatları üzerinde tesi
rini göstermiştir. 

Kürtlerden müteşekkil olan ve 
"gayri niazmi,, polis namı verilen 
bir kuvvet Irak kumandam tara
fından Simal havalisinde istih -
"dam edilmekteydi. 

Bu kuvvet dört tabur askere 
bağlı idi ve vazifeleri asileri bul -
maktı. Iraklı kumandan asi olmı
yan Asurileri korumak, yahut me 
deni disiplini muhafaaz için tedbir 
almamıtlır. Bilakis esirleri, muha
kemesiz ida.m ettirmekle kürtlere 
fena bir örnek olmuştur. Bu ter ait 
ta i'tında bir zabıta harektinin ne 
yakı~ Asurilere tecavüz mahiyeti• 
niıalması şayanı hayret değildir • 
N'°eticede yüzlerce Asuri öldürül -
müı, bir çok köyler yakılmış, ge -

"" ride Kalanlar da sefalete uğramıt -
lardır. 

Esirlerin, muhakeme olunma .. 
dan idam olunmaları üzerine lngil 
terenin Irak mümessili ıiddetli 

protestolarda bulunmuş, askeri tah .. 
kikatın baıladığına dair henüz ha-
ber gelmemişse de Kral Faysal bu
mp ypaılacağına söz vermiştir: 

Taymis gazetesi daha sonra ba
fi~OZUK polisin dağılmasını icap et 
ti~rini, !rakın akalliyetler hukuku -
mı nıuhafaza için söz verdiğini, 

esasen Irak hükumetinin Asuriler 
aleyhindeki hareketleri teşvik etti 
ğine dair hiç bir emare bulunmadı
ğını, yalnız Irak hükumetinin li 
yakatli bir kumandan tayin etme -
diğini söyledikten sonra şu mütale 
alan ira tediyor: 

"Irak hükUmetinin Cenevrede 
kendini müdafaa için tutacağı en 
muvafık yol suçluları en ıiddetli 
cezaya çarpmak, sadık olan Aıu .. 
rilerin itimadını kazanmaktır. Irak 
baıvekilinin beyanatı da bu ümidi 
kuvvetlendirecek mahyettedir.,, 

Taymis daha sonra Asuri 
ler patriği ile taraftarlarının vazi
yetinden bahsederek diyor ki: 

"Son hadisenin Martimon ile ai• 
lesi efradınc;lan bazilarınm vazi • 
yeti yüzünden vuku bulup bulma .. 
dığı meselesini bertaraf ettiğimiz 
takdirde onun son dört sene zar 
f ında hep menfi bir hattı hareket 
takip ettiğini görürüz. 

Marşimon, Arap hükumetine 
hiic:mm ile, mübalağalı iddiaları 
..,afaa 1'e f ngitterenin teveccü -
hünG kazanmak yolunu tutmuf, ve 

bu suretle arapların hiddetini uyan 
dırmıştı. 

Marşimon ile arkadaşları Irak 
memurlarının liyakatsizliğinden 

veya daha fena şeylerden şikayet 

edebilirler. 

Fakat Asurilerin diğer cemaat • 
lardan fazla bir şey çektiklerini 
gösterecek bir emmare yoktur. 

Müke.mmel bir surette silahlı o
lan, Arap idaresine karşı daima a
demi itimat gösteren, daima imti -

yazlı muamele ve kendine mahsus 
arazi istiyen bir akalliyet, başka-

larına haksızlık göstermek baha -

sına hukuk ve imtiyazlar vermek 
reva değildir. 

Onun için Milletler Cemiyeti 
meclisi Marşimonun metalibini 

redetmf ve yersiz yurtsuz Asuri -
lerin yerleştiriLmelerini kararlaş · 
tırmıştır. 

Fakat Marşimon bu teklifi ka .. 
bul etmedikten başka Asurilerin 
yerleştirilmeleri planlarına karıı 

gelmeleri ve Suriyeye hicret etme -
leri için tahrikatta bulundu. 

Irak hükumetinin Marşimonu 
Bağdada davet ettikten sonra onu 

mevkuf bir halde bulundurması ha 
ta idi. 

Çünkü bu hareket üzerine Asuri
lerden bir kısmı yerlerini yurtla " 

rını bırakarak Suriyeye haraket et
tiler .. Bu macera bir takım felaket· 
lere sebebiyet verdi. 

Asurilerin başına gelen son ha
diselerin mes'uliyeti Marşimon ile 
Simeldeki Arap kumandanı ara -

aında taksim edilmek icap ederse 
de meselenin kökleri Milletelr Ce • 
miyetinin 1925 senesinde Asurileri 

Irak dahilindeki Hakkari mınta .. 
kasına yerleştirmesinden ileri ge -
liyor. 

Bu gibi hatalar kolaylıkla tamir 
olunamaz. Bununla beraber Mil • 
letler Cemiyeti meclisi Iraktan çı

kıp Suriyeye veya batka yerlerde 
kendilerine yurt arayan ve çok 

oldukları anlaşılan Asurilere yar • 
dım etmek imkanını haizdir. 

Maskeli haydutlar 
Amasya - Burada bir soy

gunculuk vak'ası o'muş. Dört 
müael'ih ve maskeli haydut şeh
re yakın bir yerde, iki otomobil 
ve bir kamyonu soyarak kaçmış· 
lardır. 

Hadise şöyle olmuştur: 
8oiaz köyünde yüzlerine mas· 

ke geçiren silahlı haydutlar yol
cu taşıyan iki otomobille bir 
kamyonun önüne çıkarak, şoför
lere ve yolculara "dur!,, emrım 
vermişlerdir. Haydutlar şehre 
çok yakın bir mevkide olduk
larını bildikleri için çok acele 
çahşmışlar ve 1000 liradan fazla 
para a-aspetmişlerdir. 

Şehrimiz ve havalisinde harp· 
tenberi böyle bir şekavet o'ma
dığından bu hadise muhitte bal
kın hayretini mucip olmuıtur. 

Gemlik'te 
Bir vapur karaya 

oturdu 
Bursa kursuna giden 
muallimlerin Yalova 

seyahati 
Gemlik (Hususi) - Bursada 

Ziraat kurslarında bulunan Ko· 
caeli, Bilecik, Bursa ilk tedrisat 
müfettişlerile köy muallimleri 
cuma künü tetkikatta bulunmak 
üzere buradan Yalovaya geçmiş
ler ve akşam üstü dönüşte ka
sabamıza da uğramışlardur. 

Maarif memuru Hüseyin 
Bey ve Muallimler birliği 
idare heyeti kendilerini otomo-
bille Orhangazi kasabasında kar· 
şılamışlar ve oradan alıp buraya 
getirmişlerdir. Müfettiş ve mu· 
allim Beyler buraya gelir gemez 
cıvarda ve içeride bazı tetkikler 
yaparak gurup zamanı Belediye 
gazinosunda bir müddet iıtirabat 
etm:şlerdir. Mubllimler birliği 

müsafir meslektaşlarına Birlik 
binasında bir ziyafet vermek 
sureti!e kendilerini ağırlamışlar
dır. Ziyafetten sonra tekrar Bur· 
saya dönmüşlerdir. 
· Pazar günü akşamı yüklü bir 

halde buraya gelen "Mudanya 
Zaferi,. vapuru yükünü indirip 
hareket ettiği sıralarda limanı· 

mızda yanlış bir manevra yü
zünden iskele cıvarmda karaya 
oturmuş ve Ahmet kaptanın mo· 
törü vaaıtasile hiçbir hasara 
meydan vermeden kurtarılmıştır. 

Kirazoğlu Ali 

Trabzonda 
Bir cinayet 

Trabzonda. Yomranın Sama
roksayikebir kariyuinde fındık 
toplama yüzünden bir cinayet 
olmuştur. 

Ziganov yaniga köyünden Ab
dullah oğullarından Resul ve 
kardeşi ömer Samaroksada otu
ran ismaili tüfekle katletmiştir. 

Cinayeti müteakip katiller kaç
mışlarsa da jandarmamızın bir 
gün bir gecelik şiddetli takibi 
neticesinde her ikisi de aleti cü
rümle birlikte yakalanarak evra
kile birlikte adliyeye tevdi edil
mitlerdir. 

Erzurum kız muallim 
mektebi lağvedildi 

Erzurum kız muallim mektebi 
talebesinin azlığı ve civar vila· 
yellerden de talebe gönderilme· 
sinin kabil olmaması ve talebe 
başına yapılan masrafın pek faz-
la olması hasebile, ders senesi 
iptidasından itibaren lağvedil

mektedir. Yerine bir kız orta 
mektebi açılacaktır. 

Lağvedilecek .olan bu mekte
bin talebeleri diğer muallim mek
teplerine nakledileceklerdir. 

eu meyanda erkek lisesi de 
mülga kız muallim mektebi bi
nasma nakledilecek ve lisenin 
çıktığı bina da yeni açılacak olan 
kız orta mektebine tahsis o'.u
nacaktır. 

Balıkesir valisi 
Balıkesir valisi lbrahim Etem 

Bey orman müdürü Eyüp Sabri 
Beyle birlikte Çataldağ ormanı
nm Susığırlık kazasındaki kıs· 
mrnı dolaşmış ve bu arada Ya
yaköy, Kütlük, Ekinlik, Kalfa, 
Gurer:e, Yaylaçayır kölerine uğ· 
ramıştır. Vali Bey uğradığı köy
lerde köylü ile köylere ait işler 
hakkında görüımüıtür. 

Yeni yapı 
hakkındaki 

ve yollar 
izahname 

Bundan sonra yapılacak yapılar nas 
şartlara tabi olacaklar ? 

Belediyede ınütehasıs bir heyet 
tarafından yeni yapı ve yollar ka 
mmu tatbik edilinciye kadar bir 
izahname hazırlanmakta olduğu -
nu yazmıştık. Bu izahname dün 
basılarak bütün şubelere gönderil 
miştir. Şehrin müstakbel planı tat
bik edilinceye kadar !stan bul da bu 
izahnanıeye göre inşaat yapılacak
tır. Çok mühim maddeleri taşıyan 
bu izahnameyi aynen dercediyo . 
ruz: 

1 - Yeni yapı ve yollar kanu • 
nunun dördüncü maddesinin E fık 
rası mucibince belde içinden gc • 

çen şimendifer hatlarının istimlak 
hudutlarından itibaren her iki ta .. 
rafında 30 metrelik bir saha dahi -
linde inşaata müsaade edilmiye • 
cektir. 

2 - Mezkur kanunun dördüncü 
maddesinni F fıkrasına tevfikan 
su kenarlarında rıhtımdan itibaren 
veya rıhtım yapılabilecek nokta .. 
dan itibaren 10 metrelik sahada 
hiç bir suretle inşaat yaptırılmıya
caktır. 

3 - İstikbal planı tatbik edilin
ciye kadar bina irtifaları aşağıdaki 
!ekilde olacaktır. 
1- Yeni inşa olunacak binala. 

rın irtifaları azami olarak nihayet 
cephesinin bulunduğu sokağın ar -
zına müsavi olacaktır. 

il - Bu irtifa 15 metreyi teca • 
vüz edemiyecetkir. 

111 - Sayfiyelerde yolları tesis 
ederek teldi .taayyün •tmit yerleı-: • 
de bir dönümden aşağı olmıyan a
razi dahilinde köşk tarzında yapı
lacak binalar için azami irtifa ni· 
hayet 9 metre olabilecektir. 

Buralarda yapılacak binalar ah
şap olursa iki tarafında beşer, kar
sıir olursa laakal üçer metre boş sa
ha bırakılacaKtır. 

VI - Yapılacak binaların arka
larınde bahçe bırakıJ.mak icap e· 
diyorsa bunun lüzumunu tayin ve 
miktarını tesbit keyfiyeti heyeti sıh 
hiyeye aittir. 

V - Sahil arsalarında su ke
narlarından itibaren 30 metre dahi 
linde ve 1 O metreden sonra olan 
sahada inşaat yapılmak istenilirse 
istikbali haritasının ikmaline ka • 
dar ancak bir katlı olarak zemin • 
den itibaren beş metre irtifadan 
fazla bina yapılmıyacaktır. 30 
nıetreden sonraki kısımda yapıla • 
C3k mebani bu cetvelde yazılı ah • 
kamı umumiyeye tabidir. 

iV-Arzı 15 metre ve daha 
ziyade olan sokaklarda yeni baş .. 
tan açılıp yüzde yetmiş kargir ola
rak inşa edilmiş olan yerlerdeki bi. 
naların irtifaı aıağı yukarı biribiri 
ne müsavi miktarda ise bu binala
rın aralarında kalmış olan arsalar 
üzerine yapılacak binaların irtifaı 
yolun arzından fazla çıkarılmak 

istenirse evvelce teessüs etmiş olan 
binaların irtifalarına çıkarılabilir . 
Ancak gerek sokağın ve gerek ar
sanın cephe genitliğine göre evvel
ki ve sonraki maddelerde konul • 
muş olan ahkama göre uygun gel· 
miyoraa fazlası bilabedel yıkılmak 
üzere sahibinden noterlikten mu -
saddak bir taahhütname alınır. 

Her halde bu husu merkez heyeti 
fenn~yesince takdir edilecektir. 

IIV - Cephe arzları beş metre
ye karlar olan binaların irtifaları 

750 metreyi ve bundan fazla 0 

ceph.:! arzlarına irtifalar işbu ar 
nihayet iki mislini tecavüz ed 
mez. 

llIV ·- İstanbul cihetinde 
rakımından yükse kmahallerde 
pılacak inşaat irtifaları nihaye 
metreden fazla olamaz. A 
Fatih kazası mıntakası bu ka 
tabi değildir. 

XI - Çatladıkapıdan SaraY 
nuna çekilecek hattın deniz 
f mda kalacak kısımlarında in!• 
dilecek binaların irtifaları 9 111 

rP,yi tecavüz etmiyecektir. 
X - Henüz kat'i şeklini al 

yan yeni istikameti taayyün e 
miş sokaklarda yapılacak i 
irtifaları mevcut yolun genitf 
müsait olsa bile 9 metreden fa 
olamaz. 

IX - Önden ve arkadan ceP~ 
alan binaların irtifaları atideki 
dinci madde ahkamına göre tetb 
edilir. 

5 - Belediye hududu dahilisi 
de ve sahillerde fabrika tabiri 
masadak inşaatın mevki ve irtİ 
ları merkez belediyesince tayin fi 
tesbit edilecektir. 

6 - Her nevi ilavei inpat fd 
kandaki kayıtlara tabidir. 

7 - Bu izahnamede muayt' 
irtifadan sonra binanın her cib• 
tinde 45 meylinde geçirilecek tJJ(JI 

teviler dahilinde çatı ve saire ill 
şası caizdir. Bunun haricinde bl 
calardan maada hi bir •111·,ptl'- .İ1! 
şaat yapılamaz. 

8 - Her bina ikmal edildi~ 
sonra proje ve şeraiti fenniye ti 
sıhhiyesine muvafık olduğuna &'' 
dair merkez fen ve sıhhat heyetli 
rince rapor verilmedikçe binaıJ 
kullanılmasına müsaade edilınİf 
cektir. 

9 - Binaların irtifaları ceP~ 
sathındaki yaya kaldırımının 1T • 
seviyesinden çatı altındaki döt' 
menin üst seviyesi araıındaki t' 
koli irtifadan ibarettir. 

Çatı yerine trasc yaptırıldığı tİ 
dirde traslarm önüne 75 sant~ 
den aşağı ve 80 santimden yulP', 
olmamak ıartiyle korkuluk yaP' 
labilecektir. 

10 - Ruhsatname talebi/ 
proje~_inin. cephesi muntazam 1 
rak gosterılecek ve rengi de bıl 
rilecektir. 

Ruhsatna.me alındıktan tO~ 
bu hususlarda değişiklik yapı.b' 
mek ancak belediyenin muvaf~ 
tiyle olabilecektir. 

11 - Her nevi betonarına İJ 
atla arzı 15 metre ve daha ziY' 
olan sokaklarda vücude getiri~ 
bilecek inşaata merkez fen heYj 
nin tasdikinden sonra ruhsat t 
le bilecektir. / 

Gerede'de ü/ürükç4 
~ 

Gerede - Ger edenin 1'~ \' 
çüler köyünden aşık Hasan °~it 
larından Mustafa oğlu t'• bit 
boca 75 gün evvel deliren ., .,ı 

gend üfürükle iyi yapa''S•
söyliyerek tedavi etmiye b• d• 
mış ve bu tedavi esıı••':ıı' 
cürmümeşhut halinde yak~ 11~ 
mıştır. Yapılan muhakelJJeıı '' 
ticesinde hoca 3 ay h•P';ııoot 
50 lira para cezasına oı• 
olmuştur. 
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Rus sporu 
nasıl ilerliyor ? 

~i•,a •eyahatl fntibalarından: Kaflle reisi, C.H.F.lstanbul 
d•re heyeti reisi Cevdet KerimB. Atletlerimiz arasında 
~ h' 1 .. h .. ~ Uıyada bir aydan fazla JCala- Bir çok ıe u erı~ız en~z ~po· 

ltıi .tlleınlckete dönen ıpor kafile- run ne demek oldugunu bılmıye~ 
ı,t'ı111 iÖrüıleri ve anlatııları, Rus kütlelerle doludur. Spor hareketı 
~n •Por sahasında ilerilemek için olarak gösterdiğimiz hareketlerin 
dt~l çalıttığını, nasıl tertibat al· yüzde sekseni de sadece futboldur. 
~IQ. O.tını ~eniı bir mevzu halinde :t- =t- • 

1 b~rlarnak için bize güzel ve ye- Biz, Ruıyada yapılan bu son te-
.ı. ~r Veıile oluyor. maıların neticesini çok iyi bulduk. 

~U~ra~~ kendi sahalarına ait gör- Böyle malzeme ve te,vik bolluğu 
~l ~tını belki büyük bir hayran- içinde ileriliyen Rus sporuna karşı 
t - anlata anlata bitiremiyen aldığımız neticeleri hatta umduk • 
L~tıslerinıizi en çok alakadar eden 
11:)' larımızın üstünde bile tutmak la • 
4 ' ''•pora ve sporcuya verilen e-
trn-· 1 B ·· 1 · zımdır. Rusya seyahatine dair içi \ .. &Jyet,, o muf. unu, ıoz erın 
n anlıyoruz.. mizde yerle,en kanaat budur. 

r~llni h ı Sporumuzun ilerilemesi ve bizde 
11 ... •a a arın ve vaaitaların 

ı[ Ugu a 
~ b .1 ' Porun ne demek olduğu-
~" 1 

en ve ıayııı yüz binleri geçen 
..!.en~n, alkışlıyan tetvik eden 
"Yltcı kij } 

}Ol b. ~ el eri, so gene sayı11 
li~i ınle.rı geçen ka .>e;uk gibi elas
~.' çelık gibi sert sporcu kafile. 

ı ... 

lıte R 
~ \lsyada spor ... 

~~•ların spor siyaseti daha çok 
1· i oYun ,. k .. 1 h 'lld , ccm ı spor, ut e a• 

lı e •J>orcu yeti~tirmekmiş. 

tutulacak ıpor aiyaaeti hakkında fi 
kirlerimizi de daha geniş bir tarz· 
da yazmak istiyoruz. 

"Süleymaniye,, kongresi 
Süleyınaniye T erbiyei bedeniye 

yurdundan: 
Nısabı ekseriyet olmadığından 

senelik kongrenin 25 - 8 - 933 
cı·~ma günü aat 10 da yurt merke
zinde inikat edeceği ilan olunur. 

Bu sene 
Birinci kümeye 

"Pera,, da alınacak 
Lig maçları için yeni 

tasavvurlar var 
Öğerndiğimize göre, bu seneki 

lig maçları için yeni bazı tasavvur
lar vardır. Malum olduğu üzere 

geçen seneki birinci küme klüpleri 
yedi taneydi. Bunların sonuncusu 
2 inci kümeye incek ve 1 inci küme 
takmıları altı olarak kalacaktı. 

Şi.mdi, bu eski kararın taraf tar 
bulamadığını, bil'akis ileriye daha 

yeni projeler sürüldüğünü işitiyo· 
ruz. 

Dütünülen şekle göre bu sene 
birinci kilme klüplerinin sayısı ona 

çıkarılacak ve ikinci küme şampi· 
yonu Anadolu takımı ile Pera ve 

kurtuluş ile ltalyan takımlarından 

birisi birinci kümeye alınacaklar 
ve lig maçları için bu seneden iti• 
haren Beşiktaı sahasından da isti

fade edilecekmi§. 

Bu tasavvurun, lig maçlarına 

merak ve alakayı daha umumileş· 
tinnek ve yaymak noktasından ol· 

duğu kadar seyirciyi bir araya top 
lamak ve randıman meseleleri nok 

tasından da eskisinden daha fay· 
dalı neticeler vereceği umuluyor • 

muş .• 

Bu tasavvuru biz ilk na~arda 
hiç te fena bulmuyoruz. Evvelce 
de birinci küme takımlarının azal
tılmaması )azım geldiğini ve Pera 

gibi ilerilemiş Rum klüplerinin lig 
maçlarına iştirak ettirilmeıinin 

faydalı olabilmekten hali kalmıya· 
cağını itaret etmiıtik. 

Lig maçları hakkında fikrimizi 

bir kaç gün sonra daha genit ola· 

rak yazacağız. 

• 
l~~e~Yolun, "spor,, u evvela mem
t~~ e Yerlettirmek ve umumilet • 
İ)İ ek noktasından tutulacak en 
1~0~ olduğu muhakkaktır. Ru ... 
~'ff k \l hedeflerinde ne kadar mu 
~~ı' olduklarını da sporcuları • 
._ ~ l. Yaptıkları maçlarda aldıkla. 

şampıyonu 

tıcele k - 1- .. . ~ r pe a a gosterıyor. 
L~ eıe}a futbol, daha çok cem'i 

~~in, ~ir takım oyunudur. Bu 
l\tl~r a hıze tefevvuk ediyorlar .•. 
f ~t'di 1~1lı ve güreı iıe, daha çok 
d,)~ llnaharete ve ferdi kabiliyete 
tıtıl~ lları bir kıamı. Bunda da biz 
~ a lef evvuk ediyoruz. 

~tı.~Unla beraber, bu vaziyetin 
?;• ""lla, LcJ 
''tıi ~ IQl ar böyle devam edece-
Ç~ll.k·· bul etmek çok hatalı olur .• 
ttıthc:." ferde dayanan sistem pek 
dı~ıe. Ut •ahada kalacağı, spor yıl
e~~ :1~111 da pek güçlükle yetiıtiği 
t\ ~1" l'lllnde olduğu gibi cem'i spo
~.. .:rllıet 
'ttle] vennek te kıymet verilen 
~ ek' i . , 

e•itı Çınde fertlerin tebarüz et· 
ıle~ilcı: !lleydan verilmemek demek 

tr .• 

.,.. ~ ... Q· ... 
~· 1~Ce R. 11:Q el ' \laların tuttuğu yolu bi .. 
te . e tutnı•- . 1 . . 

tıı1 b. ~ıız ve spor ıt erımıze 
~~1~ l~r Yiirüme imkanı hazırla· 

'
1~tlcl a.ıırndrr. Üç bet ıehrimizde 

anan h . 
. '- ''B· spor areketlerıne ha· 
l~~a ~de ıpor ileriliyor,, diye 
~f ~ılll' llıız bir hayli yanht bir ina 

• 

Ergene spor klübü gençleri maç 
yapmak için Dimetokaya gidiyorlar 

Resmimiz Uzunköprünün Ergene spor kulübü gençlerini göste· 
riyor. Erge~e ıpor kulübü, geçen sen Trakya şampiyonluğunu ka
zanmııtı, Bu sıfatı hala muhafaza etmektedir. Trakyadaki seyya~ 
muhabirimiz, bu kulübün şahsi servetteo ma~rum, vfakat g~yreth 
ve kıymetli gençlerinin çahşmalarmın çok taktıre deger vazıyette 
olduğunu bildiriyor. Ergene spor klubü geçen cuma günü Keşana 
~iderek idman spor klubü ile karşılaşmış ve .4· 1 galip gelmiştir. 
Ayni takımla Dimetoka sporculara arasında da bır futbol maçı yapıl· 
ması kararlaşbrılmıştır. Uzunköprü sporcuları yakında bu maçı yap
mak lizere Dimetokaya gideceklerdir • 

7 -VAKiT 

Boks 
Bir Ingiliz 

Dünya şampiyonu 
Karnera'ya mey

dan okuyor! 
Dev adam diye am-

. lan ve bir zamanlar di
ritnavt sıklet diye de 
yeni bir sınıf ihdas et
tircek kadar korkunç 
görünen Primo Karne· 
re, bir hayli kol aylıkla 

dünya aan sıklet boks 
şampiyonluğunu kazan
dıktan sonra şimdi Ame
rikada zevke ve sefaya 
dalmış,film çevirmiye kak 
mış görünüyor. Fakat o 
şampiyonluğunun baş 
döndürücü ruyalarmdan 
sıyrılamadığı bu günler
de de şampiyonluk ke
merini onun belinden 
sıy1rmak için bütün boks 
alemi tertibat almışa 
benziyor. 

Yeni haberlere göre 
şampiyonluğu bir ltal· 
yana kaptırmış olmak· Karnera ıamplyonluğu kazandığı rln,.te 

tan doğan bir teessürle Ameri
kalıların yakında Karnerayn bir 
oyun oynamaları kuvvetle bek· 
lenildiği bu 11ralard" ortaya 
Sarry Gains isminde bir lngiliz 
boksörü çıkmıştır. 

Bu boksör vaktile Karnerayı 
yendiğini işaret ederek birçok 
gazetelere mektup göndermekte 
ve ctünya şampİl•oouoa yeniden 

meydan okumaktadır. 
Bu lngiliz Karnerayı yere se· 

receğine o kadar emin ' bulunu
yor ki müsabaka hasılahnı kami· 
len kazanana verilmesini teklıf 

ettikten başka ayr~ca kendi he· 
sabına ortaya l 000 loı-iJiz lirası 
da koymaktadır. 

Bakalım Karnera bu teklifi 
kabul edecek mi? 

Bostancı' da güreşler 
Amerikadan gelen .Müli

pehlivan güreşecek • 
yım 

Hostancıda tertip edilen ve 
geçen cuma yirmi çiftin iştira
kile birinci kısmı bitirilen yağlı 
güreşler önümüzdeki cuma en 
beyecanh karşılaşmalarmı vere
cektir. Bunun için alaturka gü
reşi sevenler cuma gününü büyük 
bir merak ve heyecanla bekli-

yorlar. 
Geçen cuma küçUk ortaya beş 

çift iştirak etmiş ve en sonda 
Abırkapıh lsmaille Adapazarlı 
Kaum pehlivanlar zorlu bir gü· 
reşten sonra berabere bırakıl
mışlardı. 

Hüyük ortada da keza sona 
kalan Pomak Mustafa ile Hamdi 
pehlivanlar da berabere kalmış· 
lar, başaltı güreşlerinde Koç Ah· 
met Mandırah Ahmedi yenmiş. 
Etem ile lbrahim arasındaki gü
reş neticesiz kalmışh. 

Günün en büyük heyecanını 
başa gür eş enler vermiş, Tekir
dağh Hüseyin Dramalı Hasanı 
kısa bir zamanda yenmiş, Çoban 
Mabmutla Rıfatın kapışmaları 

ve san'atkarane hareketleri seyir · 
cileri heyecandan heyecana sü· 
!emişti. 

işte bu güreşler bu cuma gü

nü bitec~k Tekirdağlı Hüseyin, 
Amerikada büvük bir şöhret 

yaphktan sonra Istanbula gelen 
Mülayim pehlivanla, Manisalı Rı· 

fal ta gene Çoban Mahmutla 
karşılaşacaklardır. 

Mülayim pehlivanm lstanbqlda 
alacağı net ice büyük bir merak· 
la beklenildıği g ibi, Çoban Mah
mut ismindeki güreşçinin de bü· 
yük bir yıldız olmıva doğru git· 
tiğinden şüphe edilmemektedir. 

Bu güreşlerin neticesinde başı 
kaznnacak bu dört pehlivandan 
birisinin baş pehlivan Kara Ali 
ile karşılaştırılması kararlaştırıl• 
mış Kara Ali telgrafla davet 
olunmuştur. 



1-Davet. 2-Hasta. 3- Büyümüş 

Nasıl Güzellik 
Kraliçesi Oldum~ 

jı_~_d_~_;_h_~_~_sz_· _____ ~f Avudurya 

Yazan: Laedri 
- 1 - \ Halbuki Levi, doktora gidecek 

- Merhaba Salamon !. kadar hastaydı. 
- Sabahlar hayir olsun Mi~on!. Bir gün bir ahbabı geldi: 

Nerelerde be Mişon? ... Görüşemi- - Yahu, dedi, sen hastasın. 
yoru~ Miton ! .. Ne alemdesin?. İ§· - Evet, bir kaç zamandir has· 
ler naail yidiyor?. tayim .. 

- İyidir. Bu sene işler fena yit· - Neden doktora gitmiyorsun? 
medi.. Para kazandim şükür ol. Mesela bizim doktor Gruneblum 
sun ... Karime birkürk aldim, yaz .. var... Mükemmel doktordur .. Bir 
lik bir de ev tuttum.. ilaç ~·enin, bir h~ftada iyileşirsin. 

- Aferin be... Demek yazlığ,"l - Gideyim, gideyim ama, kaç 
yittin?. para vereceğm?. 

- Yittim Salamon... Bir gün - llk vizite beş lira, sonrakile>' 
gel, beklerim. üç liradır .. 

- Teıekür ederim Mişon, ge _ - Beş lira da çok para!. 
lirim. Arkadaşı gittikten sonra, Levi, 

- Bu cuma geliver .. Tamam , doktora üç lira vermenin çaresini 
bu cuma öğle yemeğine gel. Sao.t düşündü .. 
onu yinni vapuruna binersin .. Gö;ı. Buldu. 
tepede inenin. İstasyon caddesin Kalktı, doktora gitti ve muaye-
den yürür, ikinci sokağa saparam. nehaden içeri girer girmez: 
Yüz, yüz yirmi adım yürürsün... - Bonjur doktor, dedi, gene 
Bahçe içnide yeşil pancorlu köşkün ben geldim .. 
önünde durursun... Bahçe kapısı· Doktor Leviyi muayene etti, son-
na bir t~kme vurup açarsın.. ra: 

Sallmon fa§aladı: - Hastalık ilerlemiş, dedi, ilk 
- Kapıyı tekmeyle mi açarım?. muayenede tavsiye ettiğim feyleri 

Neden be?. Neden elimle açma.. yapınız .•• 
yayım?. 

- Elinle nasil açarsin?. Elle-
rin dolu olacak .. Et, zarzavat, tat
lı, yemif, ıarap getirecek değil mi• 

. ? 
ıın .. 

-2-
Bir kaç gündür Levi nastaydı .. 

Öksürüyordu, harareti vardı. 
halsizdi.. · 

Karısı: 

- Levi, dedi, ou böyle olmaz 
bir 'doktora gitmelisin.. ' 

- Malum, maİum ama, kim pa. 

-3-
Salamon oğluna bir keten elbise 

aldı. Çocuk elbiseyi bir hafta giy .. 
di .• 

Bir haftanın sonunda yıkadılar. 
Çocuk elbiyesi giyince, kolları 

bileklerinde, pantalonu dizlerinde 
kaldı. 

Kumaı çekilmi§, kısalmıth. 
Salam.on oğlunu kolundan tutup 

doğru elbaeyi aldığı dükina gitti.. 
Dükan sahibi de yahudi idi. 
Karııımda çocuğu aörüncc he

men atıldı: 
ra verecek?. Doktora para vere· - Ma•alla t Ma•alla t B' . )(Ji 'd h 'Y! ... 'Y! .... il 
ce a ar asta degilim. haftada ne kadar da bü .. m .. 
--•--•n••••••••••••• yu Uf. 

Fransa - Al~~-;;y;·· .. ···y;h~'di'i~;··· 
Bir Fransız gemisinin 

AJl!}an limanını ziyareti 

Hambourg, 22 (A.A.) - Volf 
ajansından: Altona ve Hamburg 

limanlarında bulunan Fransız 
ankr avizosu ve Kantin - Ruzvelt 
gemiıi kumandanları Fracsı~ baş 
konsoloıu ile beraber Hamburg 
belediye reisini ziyaret etmiıler· 
dir. 

Belediye reisi söylediği bir nu
tukta AlmanyaD10 bUyük milletler 
ailesi içinde hukuk müsavatı ta-

nınması şartıyle sulh taraftan ol
duğunu söyledi. 

Franıız baı konsolosu Fransa
nın 41a sulh istediğini söyledi ve 
dedi ki: 

'·Bu ziyaret, temenni ede
rim 11.i iki devlet arasındaki mü
nasebetleri derinleıı:tirsin 

y • " 

Ankre gemisinin kaptanı Lou-
dea halkın vaziyetine hayran ol
duğu,nu söyJemiştir. 

ZA YI 
FeD-er nüfus memurluğundan 

aldığım nüfuı tezkeremle tarik 
bec.~H makbuzlarımı zayi ettim. 
Yen~lni alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. (8270) 

Sipahi oğlu Mehmet 
I 

ZA YI 
Pertevniyal Jisesi 4 B sınıfın

dan aldığım tasdiknamemi zayi 
ettim. Yeoiıioi alacaiımdan hük-
mü yoktu.·. (8274) 

497 Süleyman 

Prag' da 48 devlet 
murahhası toplandı 

Prag, 22 (A.A) - Dün akşam 
48 dev1et murahhaslarını toplıyan 
on sekizinci Sioosit kongresi 

açıldı. Alman yahudileri kongreye 
iştirak edemediler. 

Sioniıt teıkilitı reisi M. Naum 
Sok ol of Çek milleti ve M. Ma • 

sarik hakkında hayranlığını ve 

hürmetini hildirmittir. Kongre 

namına lngiltere, Fransa, Polo:ıya 

Hollanda, Itatya ve Amerika 
murahhaslarını selamlamıştır. 

M. Sokolof funlau söylemiştir: 
Bu isme layık en büyük ihtilal 

olan büyük Fransız ihtililinin 

yahudilerin kurtuluşunu ilin et· 

tiğini ve F ransamn Beni lsrail 

topraklarında bir milli yahudi 
yuva11 kurulmasmı vadeden ilk 

devlet olduğunu hiç bir vakit 
unutmıyacağız. 

Bazı çeşme yalakları 
lstanbulda bu!unan bazı çeş

me yalaklarında sular ve yosun
lar birikerek sivrisinek ve tatar· 

cık gibi haşaratın çoğalmalarına 

sebep olduğundan belediye, bu 

gibi çeşmeleri tem izletecek, ve 

hazineleri çoktanberi temizlen

memiş olan çeşmeler de temiz
lenecektir. 

Başvekilinin Roma 
- 16 - Yazan : Raymonde All'' seyahati 

Paris, 22 (A.A.) - Havas 
ajansı bildiriyor: "İtalya - Avus· 
turya ve debas,, rıccıone müll
katından bahsederek diyor ki : 

Hakikatta M. Mussolini hep 
aynı tasavvurları takip ediyor. 
Mua he delerin yeniden tetkiki 
suretile güya kendisine bir kıy
met verecektir. Mussolini - Dolf
fus mü lika tından sonra Stefani 
ajansının yaptığı tebliğ bu b~· 
susta şayanı dikkattir. · 

" M Mussolini Avusturyamn 
bayatı ve istikbali Tuna mesele
sini heyeti umumiyesini ve ballı 
dlSrtler mis akının faaliyetine 
bağlı olan daha geniş meseleler 
bak kın da ltalyaDln noktai naza
rını teyit etmiştir. ,. 

Misak bilhassa orta Avrupa
dan başlamak suretiyle muabe· 
delerin yeniden tetkiki idaresi 
ile hazırlanmıştır. Ve diier taraf· 
tan Hitler Almanyasıoa karıı şid
detli bir siyaset ile kabili telif 
değildir. 

Tasavvur edilen tey, Avuıtur• 
yayı merkezi bir unsur haline ge· 
tirmektir, Bir taraftan da er veya 
geç er azısı genişletilecek olan 
Macaristan Avusturyan1n baıhca 
bir parçası olacaktır. 

Küçük itilaf, Avusturya - Ma
caristan ile bir rabıta daha doğ· 
ru bir "tab aıyet,, rabıtası temin 
edebilmek için bir ıey ödemek 
mecburiyetinde kalacaktır. 

ltalya bunların heyeti umumi· 
yeıioi idare etmek hakkını ken· 
diıine alacaktır. Fakat böyle bir 
kombinezon olursa Almanyayı 
tehdit etmek veyahut idareye 
iıtirak etmek vaziyetinde kala· 
cağını da bili yor. 

Binaenaleyh mesele kllçük iti· 
llf veya Tardieu pro1e11ne uy• 
gun bir Tuna bloku yapmak 
değildir. 

Lindberg uçuyar 
Nevyork, 22 (A.A.) - Lind· 

berg ile karısmın F aroe ve 

Orkuey adaları yolu ile lzlanda

dan Danimarkaya uçmağı düşün· 
dükleri haber veriliyor. 

Almanyada tayyare ile 
posta ve yolcu seferleri 

Berlin, 22 (A.A.) - Temmuz 
içinde 644 muntazam posta tay
yaresi Berlin Tepelgof tayyare 
meydanından 3733 yolcu alarak 
taıımııtar. 

Aynı ay için be Tepelghof'a 
650 tayyare 3761 yo~cu ile gel
miştir. 

Perakende olarakburadan 251 
yolcu ile 408 tayyare kalkmış 
276 yolcu ile 398 tayyare gel
miştir. 

Belediyelere bayrak 
Belediye tarafmdan, Cümhuri· 

yet bayramında kullanılmak üze· 
re mühim miktarda bayrak 
ısmarlanmıştır. Üç gün kutlula-

nacak bayramda, bu bayraklarla 
şehrin muhtelif yerleri süslene· 
cektir. 

Anadoludaki birçok belediye· 
lerde, lstanbul belediyesine bir 
çok bayrak sipariş vermişlerdir. 
Belediye bu bayrak sipariı'eri· 
nin de Cümhuriyet bayramına 
kadar ydittirilmesioe çalışmak
tadır. 

Ne olursa olaun, diyerek ilerle- Mis Şikago, halk ve ben çok Jllll 
dim. Tabii yürünmiyeceğini bili- heyyiçtik. . 
yordum. On altı ya,ında bir kız Şimdi dü§ünüyordum; ll 

gibi görünmek istemiyordum. Ka· maksadiyle yapılan bu müsa~ 
şerlen.miş bir kadın tavrı takınarak da heyecanı uyandıracak hıÇ 
yürümeğe devam ettim. Ne olur .. !ey göremiyordum. 
sa olsun diyordum. Hiç olmazsa Mis Şikagonun yerine oturııı' 
gazeteciİer, küçük karde§imden, sından. sonr~, heyecanlı bir • 
Jül Vern okumakla vakit geçirdi. devresı geçtı. Acaba AvruP 
ğimden ve birdir bir oynamak ile göz koydukların ikinci mü 
gönül eğlendirdiğimden bahseder. kim alacaktı?· 

Her yirmi adımda bir duruyor, Mösyö ağzını açtı: 
- "Mis Fransa Remont Al ve talimat mucibince ayaklarımın 

ve elindeki ikinci kağıdı uzattı· üzerinde bir devir yapıyor, her ta· 
Kağıda baktım, yalnız alt rafı tebessümle selamlıyorduım. d 

yazılı dolar kelimesini anla Gürültü devam lHHyor, hatta git 1 
Alkıtlar devam ediyordu. Mi• tikçe çoğalıyordu. ~ 
yanın yanındaki yerime gitme 

Nihayet ilk tecrübe bitti. Kolis- tedim. Fakat yüzünden öyle 
lere dönerek hamam mayosu giy· detli bir husumet ve kin sö 
dim. llk tecrübede büyük bir mu- ki ona yanatmağa cesaret ed 
vaff akiyet kazandığım muhakkak dim. Bereket versin onu çal 
h. Evvela elli metreyi katederek 
kolislere avdet edebilmi§tim. Sa· 
niyen çok alkıtlanmı§tı.m. Artık 

beklemek lazımdı. Hepimiz son 
derece asabi, yan yana duruyor • 
duk .• 

Acaba kim dünya güzeli ilan e· 
dilecekti?. Bize bakan fU kalaba
lık, bize ne gibi bir istikbal imkan· 
ları elde edecektik?. 

Hakem heyeti, koliılere gelerek 
bizi yakından muayeneye koyuldu. 
Bizi seçmeğe batladılar. Bir tarafa 
mükafat alacaklar, diğer tarafa hiç 
bir fey kazanmıyanlar ayrılıyor • 
du .. 

Mis ltalyanın artık nezaketi kal
mamıştı. Benimle konuşmuyor, ha 
İn hain bakışlarla bakıyordu. Mis 
Şikago kaşını çatıyor, dudaklarını 
kırpıştırıyor, beni yiyecek gibi sü
züyordu. 

Mis İtalya, hakem heyeti azaıı 
geldi. · Kızı ile bir kaz söz konuş
tuktan sonra bana doğru yürüdü .. 
Pariıtenberi gösterdiği sakin ve ha 
luk tavır yerine şiddet ve hiddet 
kaim olmuttu.. Beni hakem aza
sına göstererek işaretler yapmağa 
başladı. Sonradan öğrendiğime 
göre benim noksanlarım hakkında 
bir nutuk söylemiş ... 

Ayrılmamış olan Misler, birer 
köşede ailıyorlar, düzgünleri göz 
yaşları ile çamur haline geliyordu. 
Nihayet bize suare elbiselerimizi 
giydirdiler ve mükafat tevzii için 
sah~eye sevkettiler. 

ilk müsabakada kırk dokuz kişi 
idik. Şimdi on ki!i kalmıştık. Ka
rışık bir halde sahneye çıktık. Ar
kamızdan, elinde kigıtlar olan bir 
Möıyö yürüyordu. Bu kağıtların 
biri, dünya güzeli için elli bin 
frank, diğeri ikinci için yirmi beş 
bin f arnklık ik çek olduğunu ıon
radan öğrendm. 

Bu mösyö bir nutuk ıöyledi. Ta. 
bii hiç bir kelimesini anlamadım. 
Sonra mükafatları tev.zie hazırlan· 
dı. Bu defa kalbim tiddetle çarp. 
mağa batladı. Batım döndü. Es
ki lakaytlikten eser kalmamı,tı. 
Olanca gururum ayaklanmJ'!h .. 
Şüphesiz ki ben de rakiplerime, on 
Iarın bana baktıkları gibi hain ha
in bakıyordum. 

Evveli Mis Şikagonun ismi çağ
rıldı. Meğer Ki~ba süvarisinin hak 
kı var~·~· Nutuk söyliyen Mösyö 
elindeki kağıtlardan birisini Mis 

lar.. Selamsız, tebessümsüz 
dü.. Yüzü çatıktı. Ağzı kırı 

tı .. 
Mükafatı aldıktan sonra, Y 

mıza. geleceğine kolislere girdi· 
Dördüncü mükafat bir Arrl' 

kalıya verildi.. Mis Lükıef11 
dokuzuncu mükafatı aldı. _.k 

Artık tevziat bitmitti. TeFı 
kür ettik ve hakem azası ile 1 

la§hk. 
Mis İtalya ağlıyordu. 

selli etmek içimden geldi. 
ne ona, ne de annesine yanat 
cesaret edemiyordum. Nihayet 
nımıza almıt olduğumuz yol el 
şelerini giydik. Bavullarımıı 

velden sevk edilmişti. Bütürı 

rupalı güıelelr sabahın birinde 
reket eden trenle Galvesto 
ayrılarak Novel Orleandaki ~ 
vapuruna bineceklerdi. 
Çıkacağım sırada, bir çok 

yöler beni durdurdu. Fraıı 

konufan bir mösyö Şveriç o 

onları bana takdim elti. Bu 
yölerin her biri bir teklifte b 
nuyordu. 

Biri, Nevyorkun en büyük J11 

Hölünde sahneye çıkarmak iılİ 
du.. Diğeri, bütün Amerika h' 
metleri dahilinde, mühim bir 
mukabilinde beni dolaıtırae..-.; 
Diğer bir mösyö, Holivut fir,..:: 
rmdan biri namına gönderil 
Sinemalarda çalrımak için gi~J 
sem, büyük bir para alac::•r 
söyliyordu. 'İ 

Mösyö Şvariçe, bu teklifler d 
şıamda tereddüt ettiğimi ıöyl'· 
Kübi\dan, ıonraki vapur bir •1 
ra hareket edecekti. Valid~~~ 
nrmda değildi. Bir ürküntü 
almııtı. Katerlenmit kan t•:J 
artık unutmuıtum, Bir kaç dl' 
dütünmek ricasında bulundU~J 

Validem nihayet geldi. ~ 
vere ettik. Bir aydanberi >-. 
dan ayrılmıtlık. Valid'em dö 
istiyordu. Henüz altı yafınd• / 
küçiik erkek karcteşimi meral'~ 
yordu. Amer;kada yalnız k• ~ 
göze aldır:un'-'zdım. Altı h•f '/ 
bir müddette z nnettiğiın ~ ı 
pervasız olam;ır.1ıthm. Biil ~ 
tikbalimin mevzuu bahsoldı.Jf1' / 
m~ıelede hazırlıksız hareke~,1 
mezdim. Hayata atılaca~. )e b1

• 

tecrübeyi elde etmeden boY "' 
işe girişeme~dim. Ne yrP5~e,_,~ 
ma olarak hareket ede::eğh"r-c 
.d. J f· 
ı ım. 1' 0 e 

Şikagoya uzalı. Salondaki kalaba- Üç möşyöyü, ellerinde çe ,_,,I•' 
lık, şiddetle alkıfladı. Miı Nevyork ll:?ri, bol bol vaitlerde bulııP Jı'~,r 
gelip halefi ıüzel kraliçeyi öptü nna rağmen savdım, vapı.J~~dı~· 
ve mağaranın içinde kendi yanın-, mamnk jç.in hemen trene at tir) 
daki koltuğa oturttu. Mis Nevyork, (Deva1111 
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? ;carlarla aramı~
' a Ticaret mu-

ıai~' ka vel esi 
.. 
~dd ti 
v~ıe e. uzatılan muka-
Mac ~ın esas şartları 
~d•k~tıstanla hükumetimiz ara
, .. ı r 
iusı 0 t ıcaret mukavelesi 15 
lıza: 1~n itibaren attı ay da-

Bu 1 rnıştar. 
dd mi u~avelc mucebince ihraç 

e er · ~tiat tınız mcm!eketimizdeo 
ti!eb · ı ana serbest şekilde gö:ı-
tlar 

1 
ecek, buna mukabil Ma

kı ancak mu~avelcde isimle-
tı ~lll~tleri ve kiloları yazılı 
eb;ı a ları memleketimize ithal 

'l!C kf U~~ ... t· erdir. Bundan başka 
t~Gıı e ede iki tarafın itha 'at 
•ıı f\111 

lesblc edıımiş olduğun· 
~'İcjl!~carJar bize bu miktarlar 
'dır, le mal göndcrcmiyecek-
0nt101 ~t~sat. veka 'eH bu hususu 
•de •çın ılhal hakkında mü
Jt,lc:l~ayı şart koşmuştur. 
ın b tıstandan yapılacak itha
•:tıı dır kısmı lzmır, dığer bır 
c a lsıanbu, limanı vaııta
~ktır. 

•• ' ~ . 
'fe~~nu umumiye 
Sab g edilrnişt r: 
~ ın:~ .Osmanlı imparatorluğu· 
tcı., . 10 '<a.semDu runu umu mi vesi 
t, 1 ~ Osmanlı eshamı himille
~cJ 63 senesi bir Eylulündeo 
t i' . uyunu umumiyenin tek
kr~ıra ile amorti edilebilir. 
al zlarındaki hisselerinin u-
ınrn . . F d ~d k· <ısı ıçın ransa r.ıan ası 

ka a 1 _Şark devletlerile müt-
~t rı 1.azım gelen tedabirin it
~ Cltığini bildirir. 
ak amortismanlar haricinde 
> 29 Eylul 1933 tarihinde 
Utta mezkur devle tler 13 
~usani 1929 mukavelesi çer· 'l d h· ı · d tdiJ ~ ~ m e olarak bir itiıaf 

lll 4hr B . ·ı·f b" diğer . t'İ< u ılı a muce ın-
tr k 15 1 razlar hesabına ha-
t•bv·ı:rşı borçları olarak ka· 

fire • ı tın hemen ve toptan 
~· ~i~ı temin o~unacaktır. (Mü
'bya er bono:arı, Lot Turc, 
&11,. ovasının iskası tahvilleri) 

••Utı •• 
'-~I 

19 
ıçın Şark devletini 1 

t'ııi 1~~ tarihinde 1? Kanu
'te b . 9. mukavelesı muce-
~~ tttr '~!1.krazların her birinin 
~di b rdıgıJ seneliklerde yüzde 

\ ltıt~~~ iskontosuna muadil 
tliat t agı 11 Eylül 1933 te 

\ ~ evdi edeceklerdir. 
~Qıt~Ur~tıe taahhütlerinin ta· 

lttJc •1f a etmiş olan Şark 
k '-cıt/1 duyunu Osmaniyedeki 
~ ~e.,.c1 do!ayısile hamiUere kar
~lıtı ut bUtün taahhütlerinden 

~ ~ uş olacaklardır. 
~Ilı 111~.. • h 

l(ft ıııa cı .. etten ~rakm hissesi 
~ b ~·k tnutedahıllere isabet 
}dıı& ı tar yekunu da hazır bu· 
11Q ııUnd 
~ tdi! an meclis yakıoda ta· 
l 11tcc• ecck bir tarihte tasrih 
ı.'tte,.-~ Usul dairesinde bu mu· 

Ct-b~t td rnuc.cbince hamillerc 
l~~tıt, 

8
en mı.ktarları tevzi ede· 

d!Jt: U mıktarlar tahminen 

"' sı· ark Ilı. ~ 

k ~ bo Utc. de\ Jetleri Ir:ı k Y ckün 
~ 1• nol.ırı 29,50 7,70 37,20 
"at" :· il 29,40 10,10 39,50 

l'ı:ı,.~ it 1,85 1,30 3,15 
'lo s.2s 5,25 <o -._.,., __ 
~al'd !Jataklı hastane 

tıj b arpa d . 
•1 a•t şa a eskı tıp fakül-

t .. arı · . 
~ Cek h esı bınasmda tesise-
~~aı rn astanenin 200 yataklı 
,11lada U\'afık görülmüştür. 
~1lıdc h Yapılan tetkikat neti-

~~tkiıe:~ırlanan proje, sıhbi
'aber ı~c ğönderilmiştir. 
'1 afa~lae. a dığıınıza göre, yeni 

~ \l!•k t h 1.933 bütçesine ~o· 
C\kt1 ' sııatla, haziranda a· ... 

Dün Istanbulun 
en sıcak günü idi 

Köprü cinayeti ve 
katilin aklı 

(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 
Müşahede neticesine ait 

rapor bekleniyor 
Bu yaz kararsız ve daha zi

yade serin geçen havalar Istan
bullulara eski yazların sıcaklığı
nı adeta unutturmuştu. Eu iti
barla evvelki gün başlıyan ve 
dün artan şiddetli 11caklar her
k esi biraz taşırllı. 

Dün ıehir cehennem gibi ya
nıp tutuşuyordu. Sıcaklık bir 
aralık deniz kenarlarında ve nis
beten serin yerlerde 31 santigra
da, şehir İçinde ise 36 &antigra· 
da kadar çıkmı§tır. 

Sıca~ tan boğulan halk soğu'< 
meşrubat satılan yerlere koşu· 

yorlardı. Bu gibi meşrubat satan 
yerler dün, bu l!nenin en karlı 
gününü geçirdiler. Sokaklarda 
caketlerfoi kollarına almış kim
selere de sık sık tesadi:f 
ediliyordu. Bazı yerlerde sıcak· 
tan bayılanlar da olmuştur. 

Rasathaneden verilen malu
mata göre sıcakların bu gün de 
devam etmesi ihtimali vardır. 

Milli • 
sınema 

yangını 
(Baş lamfı 1 inci sayıfada) 

Ef. benden ba§ka kimse yoktu. Ben 
gramofonda oturuyordum. Ate§ 
birdenbire çıktı. Ben ko§tum sön • 
dürmeğe uğra§hm. Fakat muvaf • 
fak olamadım. O sırada arkadatım 
makiniat Şükrü Efendi yere dü§ • 
tü, "yanıyorum, kendimi ataca -
ğım,, tljye bağırdı Ben bu hali gö-

rünce alevlerin içinden f ırlayara.k 
kendimi dı~arıya attım. Ortada 

bulduğum bir kova ıuyu makine .. 

nin üstüne attım ve merdivenler • 

den aŞağıya düıtüm. İmdat hortu
munu çıkardım. Kapıcı Ahmede : 
"Benim ellerim yanıyor, suyu sen 
sık ve arkada§ım Şükrüyü kurta-

rınız.11 diye bağırdım. Kendimi he
men eczahaneye attım. Oradan da 
bir otomobile atlıyarak bu hastaha 
neye kadar gelebildim .. ,, 

Vasil Efendiyi tedavi eden dok· 
torlar onun yaralarında fazla teh· 
like olmadığını koJJarı ile yüz kıs
mının biraz fazla yandığın gazın 
yaralar üzerinde bir tesiri olmazsa 
yakın bir zamanda hastahaneden 
çıkacağını söylemektedirler. 

Bir ecnebi'nin hayranlığı 

"Bu kadar güzel bir şehir 
görmedim ! ,, 

Birkaç gün evvel şehrimize 
gelen Iskenderiye şehir belediye 
meclisi azasından M. F eliks Gren 
dün Ege vapurile memleketine 
dönmüştür. M. Feliks Gren git
mezden evvel belediyeye gelerek 
belediye işleri etrafında malumat 
aldığı gibi kendisine bir de yeni 
yapı ve yollar kanunu verilmiştir. 
M. Feliks Gren demiştir ki: 

- Istanbula 
1
ilk defa geliyo

rum. Bukadar güzel şehir gör
medim. Ben lstanbu!u Mısırda 
iken böyle bilmiyordum. Eğer 
Mısırlılar Istanbulun bu kadar 
güzel olduğunu bilseler muhak· 
kak surette yazın Boğaziçine 
akın ederlerdi. 

Macaristandan seyahat 
Macar - Türk ticaret odası 

Istanbula bir seyahat tertip et
miştir. Bu seyahate iştirak ede
cek olanlar şehrimize geldikten 
sonra T ekirdaiına da giderek 
Macar milli kahremanı Rakoçi 
oio evini ziyaret edec~klerdir. 

Bir müddet evvel köprü üze
rinde Anado!u ejar.sı daktilola· 
rından Suzan hanımı öldürmek· 
ten suçlu olarak Istanbul ikinci 
ceza mahkemesinde muhakeme· 
sine başlanan Ali Fedai beyin 
muhakemesinde, suçlu vekili ta· 
rafından tıbbı adlınin raporuna 
itiraz edilmiş, "Muayenesinde 
ruhi inhitat devam ettiği, fakat 
kendisinin temaruzi evza gös
terdiği, muhakemesinde ve tikir 
tedai.sinde bozukluk, cinayet es· 
nasında ve halen ruhi zaafı ol· 
madığı, yalnız malihülya avarız 
gösterdiği, bunun da tasavvuri 
ve temaruzi mahiyette bu'undu· 
ğu., şeklindeki bu rapor okun
duıdan sonra, mahkeme icabını 
düşünmü,, suçlunun yeniden mü
şahede altına alınmasına ve mü
şahedebane raporunun tıbbı ad· 
li meclisince tetkikine karar ver· 
mişti. 

Mahkeme kararı mucibince 
yeniden müşahede altına ahnan 
Ali Fedai Beyin ikinci 
muhakemesi, 16 Eylüldedir. O 
zamana kadar müşahede netice
sine ait rapor Tıbbı Adli mec
lisince tetkik olunacak ve on 
alh Eylüldeki muhakemede, suç
lunun önce akli ve ruhi vaziyeti 
mevzuu bahsolacaktır. 

Mahkemelerin yaz tatili beş 
Eylülde biteceğinden, suç!unun 
ikinci muhakemesi, Ağır Ceza 
mahkemesinde sröriilecektir. 

Almanyada yangın 
Ninden: 22 (A.A) - istihkam 

askerlerine mahsus kışla cıvarın· 
da 200 metre uzunluğunda bir 
harakada çıkan yangın netice· 
sinde harap olmuştur. 

Beynelmilel tarihçiler 
kongresi 

Varşova: 22 (A.A.} - Yedinci 
beynelmilel tarihcilcr kongresi, 

dün Varşova'da açılmıştır. Baş
vekil M. Zendrzejevicz, hükümet 

namına bir nutuk söyliyerek mu· 
rahhas'ara 11hoşgeldiniz11 demiştir. 

Bir fırtınaya hazırlık 
Hamilton, 22 (A.A.) - Bütün 

kapı ve pencereler kapalıdır. 

Şehirde Hamilton'un Cenubi Gar· 
bisinden gelecek olan bir fır
tına bekleniyor. 

Fırtına saatte 60 mil sür'atle 
ilerlemekte fakat ciddi hiçbir 
hasara sebebiyet v~rrnemektedir. 

Holivutta grev var 
Vaşington, 22 (A.A.) - Birkaç 

ay evvel Holivutta başlamış olan 
sinema storyoları grevin, sinema 
salonları da dahil olduğu halda 
bütün sinema sanayiine yayılması 
tehlikesi baş göstermiştir. 

Buğday kon/ er ansı 
Londra, ?2 (AA) - Neşro~u

nan bir tebliğde, buğday konfe· 
ransının bu içtima devresinde 
ithalatçı memleketlerin ihracatçı 
memleketlerle teşriki mesai et· 
melerini ihracatçı memleketler 
arasında yapılacak itilafın mcri
yete girmesioe bağlı bulunduğu 
bildirilmekte ve bu c ihetten da
ha iyi bir surette temini yol ve 

çarelerinin arathrılmış olduğu 
Hive olunmaktadır. 

Vapurcular mua
meleyi bitire

mediler !.. 
Seferleri deniz işletmesi 

idare edecek 
Vapurcu:ul< anonim şirketin i n 

resmen kurulması için icap eden 

kanuni muamele ikmal edileme

diğinden vapurcular Ey ü ün bi

rinde seferleri kesecekler ve va

purlarını limanlarda bekletecek

Jerdir. Çünkü kanun mucebince 

bu tarihten sonra limanlarımız 

arasındaki nakliyat ancak ş ' rket 

tarafından yapılabilecektir. 

Deniz işletme idaresi bu vazi
yeti nazarı dikkate alarak icap 

eden tedbirleri ittihaz etmekte· 
dir. 

Ş'rketin teşekkülü için yapıl
ması lazım gelen kanuni mua-

mele daha bir ay kadar devam 
edeceği için bu müddet zarfında 

seferleri deniz işletmesi idare 
edecektir. 

Vapurlara konan kıymet gele
cek hafta sahip!erinc bildirilecek 

kendilerine on gün itiraz mühle
ti verilecektir. 

Vapurcular şirketi reisi Liitfi 
B. dün gazetecilere §UnJarı söy· 
lemiıttr: 

" - Şirketin tarifesini üç nüs
ha olarak hazırladık. Bugünlerde 

lktısat veklletine göndereceğiz.,, 

Galatasaray atletleri 

Bursada 
Haber aldığımıza göre Gala

tasaray atletleri yarın Borsaya 
hareket edecekler ve cuma gnnü 

Bursa mıatakası atletlerile kaşı
laşacaklardır. Türkiye biricilik-

lerinin yakınlaştığı bugünlerde 
iki mmtakaya mensup atletler 
arasında yapılan bu karşılaşma-

nm çok fay dalı olacağı muhak
kaktır. 

Müsabaka programı, 100, 200, 
400, 800, 1500 koşuları, uzun, 
yüksek ve sırıkla atlamayı, dik, 

cirit ve gülle atmaları ve 100)/4 
bayrak koşusunu ihtiva etmek

tedir. 

lstanbul ikinci icra memarl• 
gundan: Mahcuz ve paraya çevril
mesi tckarrür eden ve yeminli 
ehli v•ıkuf tarafından tamamına 
1403 bin cörtyüz lira kıymet 
takdir olunan samatyada mira• 
hor Ilyasbey ına ha ilesinde kuyu· 
lu sokağında lcain atik 9, l 1 ce· 
dit 2'.!, 24 numara ile mürak· 
kam bir bap kargir binanın ta
mamı açık arttırmaya vazedil
mişt r. 

27· 9· 933 tarihine müsadif çar
şamba günü saat 14 den 16 ya 

kadar dairemizde birinci açık 

arttırması icra kılınacaktır. art
tırma bedeli kıymeti mubammi· 
nenin ~o yetmiş beşini bulduğu 
takdirde mezkür gayri menkul 

müşterisi uhles
0

ne ihale o'una
caktır. A '< si surette son arttır

manın taahhüdü baki kalmak 
üzere 12-1O·933 tarihine musa

dif perşembe günü saat 14 den 
16 ya kadar keza dairemizde 
yapılacak olan ikinci arttırma· 
sında dahi arttırma bedeli kıy
meti muhammenenin % yetmiş 
beşini bulmadığı takdirde satış 
2280 numaralı kanun ahkimına 

tevfikan geri bırakılacaktır art
tırmaya iştirak etmek istiyenlerin 
mezkür gayri menkulün loymeti 
muhammenesinin yüzde yedi bu
çuğu nisbetinde pey akçesi veya 

milli bir bankanın ten.inat mek
tubunu hamil bulunmaları Jizım· 

dır. Hakları tapo sicillerile sabit 
olmayan ipotekli alacaklılarla, 

diğer alakadarların, irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hu
susile faiz ve masarife dair olan 

iddialarını ilan tarihinden itiba

ren yirmi gün zarfında evrakı 
müsbitelerile birlikte daireye bil-

dirmeleri aksi takdirde hakları lapc 
sicillerile sabit olmayanlar satış 
bedelinin paylaı masından har;ç 
kalırlar. Müterakim vergi, vakıf 

icaresi, tenviriye ve tanzifiyedea 
mütevvelit belediye rüsumu müş
teriye aittir. Daha fazla malü· 
mat almak isteyenlerin 24-8-933 
tarihinden itibaren herkesin gö· 
rebilmesi için dairede açık bu
lundurulacak olan arttırma §art· 

namesile 932· 1594 numaralı dos· 
yasında mevcut ve mahalli mez· 

burun evsaf, mesaha ve saireaini 
havi vaziyet ve takdiri kıymet 
raporunu görüp anlayabilecekleri 
ilin olunur. (6630) 

inşaat Usta Mektebi. 
Ankarada inşaat usta mektebine müsabaka imtihanı ile leyli 

meccani olarak 40 talebe almacaktır. 
• 

ŞARTLAR. 
A) Türk vatandaşı olmak, B) tam devreli bir ilknıeptcp mezu 

nu olmak, C) 12 den aşağı ve 16 dan yukarı yaşta olmamak. 

D)lnşaatçı ustası yetişmek için lazım gelen sıhhi vasıflarda 
olduğu mektep doktorunun raporiyle anlaşılmak yukarıdaki şart 

ları haiz olanlardan mektebe ücretli leyli veya nehari mecceni o

larak girmek istiyenler müsabakasız alınırlar. Ücretli leylilik 

için bir ders yılı için üç taksitte 275 lira alınır. 

E) llkmektepten yukarı tahsil görmüş olanlarda yatları mü• 

sait olmak şartiyle müsabaka imtihanına girebilirler. 

Kayıt iç.in Sultanahmelte mıntaka San'at Mektebine cumar

tesi, pazartesi, çarşamba günleri saat 9 dan l 2 ye kadar müracaat 

etmelidir. 

Kayıt i§leri 2 ey lul cumartesi saat l 2 de kapanacaktır. Mü· 

sabaka imtihanı 6 eylfıl çarşamba sabahı saat sekizde mmtaka 

San'at Mektebinde yapılacaktır. 

Müsabakaya namzet olarak kaydedilmek iç.in: 

Mıntaka San'at Mektebi müdürlüğüne verilecek bir istida ile 

birlikte: A) Nüfus tezkeresi, B) tahsil vcsik:-:.sı , C) aşı §ahadet

nameıi, D) 4x6 büyüklüğünde dört kartonsuz fotoğraf, E) ,·eli il· 
mühaberi getirmelidir. ( 4311) 
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·~l-1111 Karaciğer • Mide • Barsak Taş, kum hastalıklarımn kat'in tedavisi için ıınmmll!~lll llWllllill!ltlml!ll'.' il' D • •ı •ı A ...,,-1\ 

• ~ 7 . 1 ~nııımuın·mwutı~ enızcı ere ı an Tuzla lçmele~ı • Şar_kın F arlıs~·~adı ( . . . . ... .. a .. deıı: 
En Son Konforlu Yem Otel - Pansıyon -Lokanta _ Plaı --ı ~ Fab~ıl~a ve Ha~::ızl,aı, Mudur~u.,,un••••' 

HergUn Köprüden saat 6 30·7 35·8 20-10·11·13 15·1510da Haydarpaşaya giden ~ Şımdıye ka".!ar tatbık edı.meı<te o lan fabrıka ve ha · ı · t 1 
' , ' ' ' -= 'f . d 20/A. 933 h' d · "b '"l · hd1 8 

vapurların trenleri ve cumaları ilaveten sabah 7 vapurunun treni i~me =g tarı esın e -::ustos/ tarı ı n en ıtı aren mu 1ım 
membalarına kadar gider gelirler. 1 yapılmıştır. Tar fe hakkında ma ümat almak arzu buyu2r~o 

• !'!! : f11!~lll!lııınnıııı mrıııımmn 1mnnım•nrı11ıımn11111ıını!mınımııınnıırrrllf;iljffillffilj" lljll'j"'llfı'lj ijll 111' 'l'l'l!j ıı'flj'j"'jjj jjl ' il l"!'!n'ı'I" '! ırı jlill'll"'I •ır.r•ııı ··ı 1111;·11r·ıı ·ı· illi ~ zrvatın fıııhrika v• !ı ~ vuıl;ır miidiir l i~ {!iirıe m ~ r p cu t l 11rı. (43~1 

; '. Rl;!l!litııu .ı • kııııwuüıı ıuıııı ~tt ili :iluıı tlli Lıııı . ı ıl: ~~ı .. :; l. u , u ı ~ ' •'·" •• ı, ';~ı. ~.ı"' .. ıı~ ı ,:, , "''' ol!' ıLili ı, ll..l •• ıı. ~""''~•ılı~ , 19 ~ ... ,,,,.~,,..,.,. .. .,::·:: =·=-:~:·:::::~"= :·: :·:: .,,._ 
1 

,!~ IS 1 a JSeSJ Müdürlüğünden: cm;' ü.küdar ı.m ı zı.k işı.,. •••• ı bir kaı.r :.1ıaı933 pazar~ 
iiii 1 - ilk· Orta ve Lıse kısımlarına kız ve erkek leyli ve nehari talebe kaydına ba ş lanmı~tır. :m Üs\ üdar atpazarmda mt:zaycde ile ıatılc>.caktır. ısteyen.erin Al3~5ı .... ~m ·· d b k •· 11 , 4 / im 2 - Müdiriyet· müracaatları cumartesi, pazartrsi, perşembe günleri saat 10 dan 18 kadar kabul :::: o gun ora a u ur.act memura muracaa arı. ::::.::1 
:m eder. ::;: :ı. r • j 
em 3 - Leyli ve nehari bütün ücretlerde mühim nisbett~ tenzilat yapılmı~tır. Hi~ Dev 1 et Dem i r yo 11 arı i 1 an 1 ar•~ 
ı··· 4 A d ' t ·ı d :::: "' i~~hmE~füfüfürEiğm1ınig!~ğgmtt!?

1

i1tta~dr!~~ ş:~~~deba~ı Polis Merke1i arkası - Tel. 225~4 füfüfüfüfü~ 6462) m~ Eskişehir • Ankaı a arasında Esekent is tas}onu c ."arııs ~ 
lstanbul Birinci iflas memurlu

ğundan : Müflis Jorj Papa namı 
diğer Yorgi Apaminoada Piloti 
masasını tedvir etmek üzere ıflis 
ida resini teşkil ve muamelatı ifli 
s iyeyi mercayi k·munisine irc1 et· 
mek üzere alacaklılarm ve ika· 
metgahı meçhul olan müflisin 28 
Ağustos 933 pazartesi günü saat 
14 de memuriyetimiıe müracaat· 
ları i'in o'unnr. (6643) 

Tashih 
Dünkü nüshamızda intişar eden 

Türldye Cümhuriyet merkez 
ban 1\ asınm 17-8. l 933 tarihli haf
talık vaziyetinin al<tif sütununda 
cüzdan icmali 34, 435. 104 34 
y erin c sehven 34. 433, l 04. 34 
diz!miştir. Tashihi keyfiyet olu-

556, 600 üncü ki'ornetrderde vakı tai ocağından çıkarılat•fl 

ı ....... -- GENÇ ANNELER! 3 b ı 1 fi .. akl'S 
•••ı teslim edılcc ek 6t 00 M · a astın hap.ı ı zn .a mun ~er 'W 14 Ey:u·N33 perşembe gjoü saat 15 de Ankara 'da idare ~' 

\'.ıiı lı.unilı lcn sonra aza) i tcna illi) cnizJc arı.ta ıaha<ldü~Line , c 
muannit lıa~ıalıkl.lr ıcvclluduııc bais olahilccd~ h:ızı mikropların g-ızlcı•mi~ 

olması ihtimali vardır Bunun önünü almak içın ~amimi lU\ alı.. tİnızd~ 

mikrop oJJürücu ıcı.ir ,.e has~asılc ı:ınııııııış 

:\lüstahr.annı kullanınız. Pire "e tahtakurusu sari 

hasıalıklann nakil \'4sıtalandır. Hunlar bu ımızadı 

tııaffun mahluhi ile kaı"iyyC'n tahrip edılcbil ir. AlamC'tİ 

far ı kaımzı ı a~ınıı) aıı muınasil ınustahzarlaıı red
dediniz. 

kezinde yapı !acal\lır. , •ı 
Tafsi.it Ankara veznes '.nde beşer liraya satı : an şarlnaıne4~03 yazılıdır. l 

Devlet Dtmiryolları ldares ode teraküm e den takriben~~ 
bin adet boş çimento çuvalı ile takriben 300 adet muhtel ıf il' 

mir ve ahşap karpit ve arapsabunu fıçısı '19/933 t r ı hi ne ~p' 
sadıf Cumartesi günü saat l4de mi.lı:ayede ıle s 1 tılac1k lır. 1"•1

1' 

lerin teminat akçes=ni haınilen Haydarpaşa mağazasına müracl;2 

(
!arı ilin o'unur. ~ 

ıstanbul Evkaf Müdürlüğü ilanları -~ 

Kıymeti BedeJi 
Muha!1>men'5İ Müza yedesi 

Ura Lira 
386 ~58 Fabrikatörü: Sclıuelkc & .\Tayr A. G. f Taınhurg 

Cınum a.:entası S. J \ l\O l~L ~tah<lumu l •taııbnl 
nur. , ........................................ lllllllllll , _ ______ ......;_ ____ ,. (4045) Uokapanı'nda Yavuıer1in11n mahallesinde Ayuma k~ 

caddes·nde eski - Sl8yeni • 166 No. lu dül<kanın nısı f bisses ~ 
verilen bedel haddi liyılunda görülemediğinden bir hafta ~ , 
detle temdidine karar verilmiştir. Temdiden. müzayedesi _ A~ 
tos'un 28 - inci Pazartui günü saat 1 S • le 1cra kılınacagı~.; 
faılasile taliplerin pey akçelerile beraber lstanbul Evkaf M11

1f 

iLAN 
Osmanlı Bankumm Galata, 

Yenicarni Ye Beyoğly deYairi, 
ZAFER BAYRAMI müoasebe· 
tile Ağustosun 30 uncu çarşamba 
günü kapata bulunacaktır. 

Ciöz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Suuf Mutehassıs 
Hahı:lli ( \ nkara cadde i No. 60 

-'l!l~~~--112' 
:::::m ÇANAKKALE :::::::: ' 
ji .Şelıitlerini Ziyaret ttl 
il 7 EYLUL ıı ı 
1: Gülcemal Yapurilc H 
ı= ......................................................... ~. ....... , ....................................... "._ .... . 

Tetkik gezintileri 
lstanbul Halkevi reisliğinden: 

Evimizin halk dershaneleri ve 
kursları şubesi (lstanbulu tetkik 
gezintileri) nin beşincisini 2~· 8-
933 Cuma günü Mubaha, Buz 

fabrilcasın ve Sillbtatlğa elektrik 
fabrikaııoı tetkikine tahsis et· 
miştir. Arzu eden arkadaşların 
Cuma ıüoü saat 13 tc köprünün 
Haliç iskelesinde bulunmaları ri
ca o unur efendmi. 

Sahibi, MEHMET ASIM 

Neşriyat Müdürü: 1. Safa 

V AKIT Matbauı - Jıtanbul 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili haıtalrkları mütehassm 

Div:- .... ,..Ju N. 118 Telefon: 22398 riyeti binasında mahliı1il kalemine müracaatlara. t43 

Hilaliahmer, Himayeietfal, Milli iktisat ve Tasrruf, Türk Maarif Cemiyet
leriJe idman Cemiyetleri Ittif akı Umumi Merkezlerinin beraber yaptığı 

BÜYÜK EŞYA PİYANGOSU 
ikramiye Yeifi'ınu: 50,000 Liradır. 

BUyük ikramiyel e r ! r .... 

Biletin fiY atı 1 Adet 10,000 liralık emlak te~i~ unu 
1 1 

" 3,000 " 
otomobil 10/11/1933 

Liradır 
1 ,, 1,000 " 

istenilen eşya ANKARA 
2 500 ,, ,. 

" " 
Hasılatı, memleketm mubtelif ihtiyaçhİr1na yardım etmekte olan beş cemiyetin aiıamııameleı,ade yuıh hayır iflerin~ sarfedilecelı~ 
Bu eşya piyango biletlerinden afanfar, kendi ta'iblerini denemiş olacakları ıibi. memleketin muatelif ihtiyaçlarına cevap "' 

beş cemiyetin işlerini ve maksatlannı kolaylaştırmak suretile bir hayır işlemiş o:w ar. 
Bıletler, piyango bayilerinde ve bet cemiyetin vilayet ve kaıa şubcler:Kıde ssuhr. 6596 

lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Ur~ HDBıim ~HUUR~ee: 
- Fabrikamızda çıkanlmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan aı 

olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarıınız eskisi gibidir. Yani İstanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolarımııd• 

:~a~:ı~:~:::ı~~ Kristal Ioz ~e~er:o Kilosu 36, 7 5 ~ao~ı~ro HöB 82~nr a H!ıasu 3 9 ,so Koru~tur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. lstanbul haricindeki yer!erden yapılacak sip3

' 

rişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı han1ule senedi mukabilinde öcl~nmek Üzere der ha} gönderilir. Depodan itib~' 
ren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından ınüşteri hesabına sigorta ettiriliT. Si
pariş bedelinin tamamını gönderenler için sigoı·ta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş. ederek bedelinin tao1a1111111 

peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ede1ler. 

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

Han. 
No. 

No. 40- 30 
24470. 

Telgraf 
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~~llim~ekteplerineve >-~~~l~~~~~~~~-L • ) Himayei Etfal Cemiyeti Menfaatine UCUZLUK 
ıselere, ortamekteplere ı 25 Ağustos Cuma günü TEMiZLik 

meccani talebe ' Kartal rıhtımın~a saat 14te başlıyacaktır SUR'AT 
k b 1 1 ) Amerikada Türkıu~uô L 'A;'~;_. ~~~seıten ( 

a u şart arı : J Memleketimiz d~h!linde bilumum .marul peblivonlar VA K 1 T 
\ ıştırak edeceklerdır. 1 

Maarif Vekaletinden: ı..., ........ ,_ .... ~ ... .,.-~--·-... --..... - .... .....a 
Giresun 2 No. lu Jandarma Muallim Mektepleri 

Bu sene Muallim Mekteplerinin cördürcü, beıinci ve altıncı Si· 

bıf!arına müsabaka ile talebe alınacaktır. 
l - Müsabakalar 9 Eylülde Muallim mektepltriode, mu3llim 

"1tktcbi bulunmayan vilayetlerde Maarif idarelerinde veya orta· 
111~ktcplerde bir komisyon huzurunda tahriri olarak yapılacaktır. 
k Binaenaleyh muallim mektebine girmek ııtiyenlerin bu ma· 
•ırılara müracaat etmeleri Jiıımdır. 
2 - Muallim mektebine girmek şarUırı : 

. A - Türkiye Cumhuriyeti vatandafı olmak "Türkiye bari· 
cırıden girenlerin Vekaletin müsaadesini almak şart.,, 

8 - Yaşı on beşten küçük yiımiden büyük olmaması. 
1 C - Orta mektep mezunu veya lise sınıfları talebesinden 0 trıak. 

D - Uzvi kusurları ~ ulunmamak. "Pepeme, kel.eme, kör, •a · 
Rır, şatı, topal, çolak, ve kambur olmamak.,, 

1 E - Tra.hom, verem gibi sari ve müzmin bastıhklardan ıalim 0
·lllak namzetler kat'i ve nihai olarak mektep doktorlarınca mu· 

'Y'ne edilecektir. 

'b F - Tahsil vesikası, hüviyet cUıdanı ve çiçek aş ııı vuikaaı 1 taı etmek. 

l 
3 

- Her mualJim mektebi için bir mıntakı ttıbit olunmuı· 
~r. Muallim mekteplerine ancak kendi mıntıkaların dın talebe 

• 
111ır, Bu mıntakalar ıunlardır: 
Adana nkek ve kıı muallim mektepleri için : 
E:taziz, Malatya, Kayıeri, Sıvas, 
Seyhan, Ayıntap, Oiyanbekir, Mudin, Maraı, Siirt, lçel, 
Urfa, 
Balıkeıir Erkek MuaUim mektebi için: 
Aydın, Bahkeair, Bilecik, Bursa, Denizli, Kütıby•, Maniaa, 
Muğ:a, 
Bursa Kız Muallim mektebi için: 
Balıkesir, Bo'u, lforsa, Bilecik, Kütabyı, 
~dirne Erkek Kız Muallim mektepleri için ı 

dltne, Kırklareli, Tekirda;, • • 

~rzur~aı Erkek MualJim mektepleri için : 
I eyazıt, Erzurum, Erzincan, Kara, Muı, Van, 
ıtanbul Erkek MuaUim mektebi için: 

Bolu, Iıtanbul, Kocaeli, Kastamonu, Zonıuldak, Sinop 
latanbul Kız Muallim mektebi için : 

lıtanbul, Giresun, Ordu, Sinop, Zonguldak, Samsun. Amasya, 
l<ıatamonu, Tokat, Çoruh, Erzurum, Beyazit, Erzincan, Gümü· 
9•n~. Kırı, Trabzon, 
lıınir Erkek Muallim mektebi için : 
~n~alya, Burdur, Isparta, lımir, 
21hır Kız MuaJlim mektebi için: 
~ntalya, Aydın, Burdur, lıpırta, lımir Dflnizfi, Manib, MufJı. 

onya Erkek MuılJim mektebi için : 
~Yonkarahisar, Çankm, Eskiıebir, Konya, Niide 
\Onya Kız MualJim mektebi için : 

• Ankara Afyonkarabisar, Çankırı, Çorum, Eıkitebir, Kon· 
&~· Niğde, Kırıehir, Yoziat, 
~:"•• Erkek Muallim mektebi için : 
l 111•ıya, Ankara, Ku ıebir, Çorum, Samıun, Sıv11, Tokat, 
oıpt. 

l'rabıon Erkek Muallim mektebi için: 
~iresuo, Ordu, Gümüıbane, Çoruh, 
S - Ikmalli talebe müsabakalara alınmaz. 
1 - MualJim mekteplerinin talebe kadroıu tahdit edilmit bu· 
llnduğundan kazananlardan htpsinin kabulü miimkün olmıya· 
'!a~. Ve kazananlar kadrolaun müıaadesi niıbetinde ve dere· 
;~ •ıraaile mıntakalarında bulundukları muallim mekteplerine 
''i~eştirilecektir. 

td;.- Musiki muallim mektebinin kabul ıartları ayrıca ilin 
L: lecektir. 

1 '•e ve Ortamektepler : 

• - Bu sene Jiıe ve ortamekteplere 915 numaralı kanun 
;ucibince müsabaka ile meccani leyli talebe alanıcaktır. 
~u;- Müsabakalar 9 Eylulde Vilayet merkezlerinde, liselerde lise 
'till.Unınayan yerlerde ortamekteplerde ve h~r ildsinin bulunmadığı 
_t': Yetlerde Maarif idarelerinde, lstanbui'da Knbataı erkek Ye 
3-renlcöy kız liselerinde yapılacaklar. 
~ - Kabul şartları: 
~ .. - Türk olmak "Ecnebi tabiiyetindeki türkler vekllettf.n 
Q ~Saade alırlar. 

- L' k t ııe ve ortame lepler talimatnameıinin her ıınıf için 
~•bit ettiği yaş hatları içinde bu:unmak. 
-ı .. - Bedenen •e ruhan hasta, malul ıakat ve kuıurları 
f) ...... 

~ - V eliıi kendiıini tabıil ettiremiyecek kadar fakir, bulunmık 
(:' - Yapalacak müsabaka imtihaDJnda kazanmak 

- İkınalli bulunmamak. "A ve 8 ıartları nüfuı teıkereai 

mektebi kumandanlığından: YURDU 
2 No. lu Jandarma Mektebinin 1 • Eylül • l 933 tarihinden 

31 · Ağustos. 934 tarihine kadar idaresi için 12 • Ağusloı • 933 
tarihinden itibaren münakasaya konulan aıağıdaki listede cins 
ve miktarı yazılı 24 kalem erzakın 2 · Eylül· 933 gününe müaadif 
Cumartesi günü saat 14 de ihalesi icra kıhaacağını ve taliplerin 
fazla tafsilat almak üzere Mektepteki satan alma kom"syonuna 
müracaatları ilan olunur. (4080) 

Kilo Cinsi 
208000 Ekmek 
40000 Sığır eti 
15000 Bnlgur 
8000 Pirinç 

Kapalı zarf 
Aleni münak11a 

" " ,, 
" 2000 Eritilmiı aadeyai " 
" 4700 Tuz 

8000 
2000 

10000 
5000 
9000 

20000 
2000 
2000 
2500 
500 
500 

1000 
500 

2500 
2500 
1000 
300 

1000 

Soğan 
Sabun 
Kuru faaulye 
Nohut 
Mercimek 
Patates 
Beyaz peynir 
ÜzUm ~ekirdeksiz 
Toz teker 
Kırmızı biber 
Kayısı reçeli 
TeJıehriye 
Zeytinyağı 
Zeytin 
Düdük makarna 
Un 
irmik 
O~üaa; •İrkeai 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 

Kalem 
24 Yirmi dört kalemdir. 
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" 
" . " 
" 
" 
" 
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" 
" 
" 
" 
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Türkiye Ziraat 
Bankasından : 

Bankamızın muhtelif servislerinde istihdam edilmek üzere yü
zer lira maaşla altısı Galatasaray Ticaret "kısmı ve orta ticaret 
mektebi memurlarmdan ve ikisi oıta ziraat mektebi mezunlaran. 
dan olmak üzere bilmusabaka sekiz memur ~lanacaktır. Musa· 
baka imtihanı Ankara ve lstanbulda 29 · Ağustos· 1933 tarihine 
müıadif salı günü saat dokuzda yapılacaktır. imtihan programı 
ve sair şartları havi izahname Ankara ve lstanbul ve lzmir Zi· 
raat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu izabnamede ya-
zılı vesikaları bir mektupla beraber Ankarada Ziraat Bankası 
Memurin Müdürlüğüne veya Istarıbul Ziraat Bankası Müdürlüğü· 
ne nihayet 23 · Ağustos . 933 akşamana kadar göndermek veya 
hiııat vermek sureti le müracaat etm;f bulunmaladırlar. (3910) 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden ; 

idare iht iyı.cı için 7,000 metre 15 nalcilli deniz kablosu ka
palı zarf usulü ile ve takas kaydıyle münakasaya konulmu~lur. 

Münakasa ı4 . Ey.ul. 933 tarihine mil sadıf pazar günü saat 
14 de icra o unacaktır. 

Talip!erin yevmi mezkurda teminat •e teklifahnı havi ve 
kanun daires ndc ıhıar ve temhir edilmiş olan teklifoamelerini 
snt 14 den evvel lstanbuı 'da Yeni Postane 2 nci katta binalar 
ve levazım müdürlüğünde müteşekkil komisyoa riyasetine tevdi 
ey:emeleri; işbu kabloya ait idari ve fenni şartname her gün ah-
nabil-r. (3419) 

C şartı mektep · bulunmadığı takdirde · imtıhanın yapılacağı 
hükiımeı doktoru tarafından icra olunacak muayene neticesin
de verilecek raporlar E şarh idare meclisi maıbatasile F ıartı 
mektebinden alınacak vesika ile tahakkuk ettirecektir. 
4 - Taliplerin 7 · Ey:uı akşamına kadar lise, orta mekteplere 
veya Maarif idarelerine müracaatları lazımdır. 
5 - Bu ilanla kabul şartlara ve imtihanların sureti : crası 
bildirilmiş olduğundan bundan aonra vuku bulacak müracatlara 
cevap vcrilmiyecektir. "4161,, 

ÇALIŞMIY A 
BAŞLADI 
Kitap, Mecmua, Defter, 

Makbuzlannızı ve Tabı 

işlerine Ait bütün iste
ğinizi Vakıt Yurdu Ki-

• • tap kısmına verınız .. 

Basılıştaki nefaset 
ve ucuzluğu bir 

yerde bulamazsınız 

Darüşşaf iıka Lisesi 
Müdürlüğünden : 
Mekteple tane ve okka ile~

tılacak eski kitaplar, eski elbi
seler, lcundıralar Ye sair lüzum
suz eşya müzayede ile sahlaca
ğından talip olanların 23/ Ağuı
tos/933 çarşamba günü saat 15 
de mektebe gelmeleri. (4307) 

Deniz Yolları işletmesi 
ACEnTALARI : 

l{adıköy Köprübaşı T el. 42362 

Sirkecı Mühürdar zade hanı 

Telefon ; 22740 

Karadeniz Postası 

Gül cemal 
vapuru 23 Ağustos çarşamba 

günü saat l 8 de Galata rıh-
tımından kalkar. (4252> -············3~······K~ .... ··o:· ... -...... ~ 

• : 
i aunalma "omisyonu ilılnlan 
• .......................................................... 

M. M. V. Satın AL. Komiıyo. 
nundan: 

Ordu ihtiyacı için yerli fabrika
lar mamulatından 6000, 6400 a • 
det ağı r makineli tüf ek şerit kutu
su kapalı zarfla münakasaya kon • 
muştur. ihalesi 23- Eylul- 933 

cumartesi günü saat 11 dedir. İs
teklilerin teraiti anla.mak üzere her 
gün öğleden sonra ve münakasaya 
i!tirak için de teklif ve teminat 
mektupları ile o gün ve vaktinden 
evvel Ankarada M. M. V. SA. AL. 
Komisyonuna müracaatları 

(3271 ), (4330) 
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