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Reisimiz Ankara ya Gitti 
Lozan 

~ 4ııkara !hukuk mektebi müdü -
J4. l'e hukuku düvel profesörü -.:;;il Bey iki ciltlik bir kitap 
~ ı. Biri bet yüz, öteki yedi 
· tayıfaya yakın olan bu kita-

~ •dı (Lozan) dır. 

t ~ı~I:ozan) nın maksadı okuyu -
iL.~ Lozan sulhünü, daha 
ı:nu•u yeni Türkiyenin kuru • 
~u anlatmaktır. Profesör 
~il Beyin kendi ifadesiyle (Lo
~)~Türk istiklalini elde editin 
~u düvel bakıtından hikaye-
"- it, yirminci asrın içinde efsane 
l:ıı ~Ucize sayılacak bir hadisenin 
~Yeıidir, bütün bir milletin ö-

den dirilitinin hikayesidir, hem 
'it. l'ürk milletinin sırf kendi eseri 

tırk dirilişinin hikayesidir. 

Gazi Hz. bugün Anka
raya dönmüş olacaklar 

l\onf eranata Türk heyeti mu • 
~hasasının reisi olan ve muahe-
~i imzalıyan hmet Paıa "Lo - Gad e.. bareketıerlnde• eT•et trelMle 

~· büyük bir eserin bir parçası- Reisicümhur Hazretleri dün ak-ı bir iki dakika görüttükten sonra 
.,, deıni~ ve eseri yaratanın da tam trenle Ankaraya dönmütler • trene geçmitlerdir. Huıuıi tren 
:tz~t Gazi olduğuna iıaret ebnif- J 
. ismet Paıamn bu güzel ve çok dir. saat tam on doku~d~ al~ılar ara· 
'nalı ıözü ayni zamanda tunu Gazi Hazretleri dün aktama ka aında hareket elmıttır. 

ifade eder: Nasıl Jtocaman bir dar Dolmabahçe sarayındaki hu - feisicümhur Hazretleri Hay -
tin içinden yalnız bir ıayıfası- susi dairelerinde meıgul oLmut - ~arpaıa istasyonunda ıehrimizde 
ayırarak okumakla onu anla - lar, saat on sektz buçukta refa - bulunan mebuslarla, vali Muhit -
---ınar.rnkiln olmazsa sadece katlerindeki zevatla birlikte Hay- tin Bey, kolordu kumandanı Şük
ozan) konferansında olup bi - ~arpap.ya geçmek üzeıe Söğütlü rü Naili Pıııa ve diğer birçok zevat 

feyleri tetkik etmekle Türk yatına binmitlerdir. 'Söğütlü saat tarafından tefyİ edilmitlerdirA 

. ikli.lini anlamak ta öylece ka • on dokuza bet kala Haydarpaıaya Gasj Hazretleriyle birlikte meb 
olamaz. varmıf, Reisicümhur Hazretleri uslardan Kılıç Ali, Nuri, Hasan 

· Onun için Cemil Bey (Lozan) ı doğruca istasyona gitmitler, ken - Cavit, Salih, Riyaaeticümhur u
~~ anlatabilmek için kitabına dilerini uğ~rlamağa gelen zatlarla mumi katibi Hikmet, Riyaseticüm-

harbinin baılangıcını ve .,. ____________ _ 
hur hususi kalem müdürü Hasan 

Yugoslavya ile dostluk 
misakı aktediyoruz 

Misak, hariciye vekilimiz tarafından '" 
gelecek ay Belgratta imzalanacakhr 
iki taraf metin üzerinde kat'i surette anlaştılar 

Cenevre, 9 (A.A.) - Türkiye lar, Yugoslavya kralı Alekıandr 
ve Yuıoılavya hariciye vekilleri Hazretleriyle vaki görütmelerin • 
gelecek ikinci tetrinde Türkiye ha de, Yugoslavyanın Türk -Yunan 
riciye vekilinin Balgrata yapacağı misakını memnuniyetle kartıladı
seyahat eınaıında imzalanacak ğının anlaıılmıt olduğunu ıöyle -
dostluk ve ademi tecavüz misakı· mitlerdir. 
mn metni üzerinde kati surette an Bulgaristan ve Yugoslavya 
latmıtlardır. Atina, 9 (Hususi) - Alınan 

Batka ml•aklarda malumata göre Belgrat siyasi .ma-
mevzuubahis hafili Yugoslavya - Bulgaristan 

Atina, 9 (Huıusi) - Buraya yakınlığının temini ancak Bulgar -
gelen malumata göre Türk - Yu- ların bugünkü hudut vaziyetini 
nan misakına benzer bir Türk - kabul etmeleri ve Makedonya ko· 
Yugoslav misakı imza edilmek ü- mitesini ortadan kaldırmaları 
zeredir. Bu misakın imzasından neticesinde mümkün olabileceği 
ıonra Bulgariıtanın ihtiyari yalnız kanaatindedirler. 

lıiı terketmesi bekleniyor. ÜCj Kral tekrar görUfe-
Diğer taraftan Balkanlarda bir cekler mi? 

lik temini için diğer Balkan dev - Sof ya, 8 - Bulgar ve Romanya 
Jetleriyle de misaklar akdi mubak- krallarının yakında Belgrata gi • 
kak addolunmaktadır. derek Yugoslavya kraliyle görüte 
Yu9•la.,.a ve Tilrk ·Yunan cekleri burada rivayet ediliyor . 

ml•akı Bu mülakatta Balkan meseleleri 
Atina, 9 (Husuıt) - Korfodan tetkik edilecek, Balkan miaakı 

dönen Yunan bat vekil vekilii M. için mevcut güçlüklerin kaldırıl -
Kondilis ile hariciye nazırı M. ması yolu aranacaktır. Bulgar ga 
Maluimos matbuat mümessillerini zeteleri bu mülakata çok ehemmi

U harbe Türkiyenin karı§masını 
)aılklakla başlamıt, bu harbin 0.-

kabul ederek beyanatta bulunmut· yet veriyorlar. 
Rıza Beyler de Ankaraya ıitmit - ~ }erdir. .,. __ ..__.......,_..._._.. __ ._.--._......,_..._ ______ _.. ....... _....__.. __ .__,_-.., Pek yakında 

t' 'nlı İmparatorluğunun ınevcu -
&J ~j ... t' .. . 
P ~."e ı uzerıne Y•Pllğı tesirleri, 
t/ liı\ milletinin karşısıncl., beli -
t' ~il. ölüm tehlikesini, milli mile.. 

"C)ri tetkik etmiı, nihayet Lozan 
) 'iizakerelerini göstenniıtir. 

d ~ıasen gündüzü.n. ne demek ol
'&gunu anlamak ıçın gecenin ka
'lığını görmüt olmak lazım 

il ~~ldiği gibi istiklal demek olan 
~lozan'? .nın mahiyetini kavraya
lınek ıçın de ondan evvel Türk 

~lletinc cebren kabul ettirilmek 
~?ıilen ve hakikatte Türklüğün 

' lUrn ilamından ba§ka bir ıey ol
~l}ran (Mondros ve Sevr) i iyi 

Selami İzzet'in "V AKIT,, 
için hazırlamakta olduğu bü -
yük romanın tefrikaaına bat
lıyacağız. 

KISKANÇ 
Kudurmuı hislerin, vak'a · 

larla tahlil edibnit canlı bir 
nümunesidir. Bir çift göz , 

bir aletli bakıt insanı çile -
den çıkarır; kıskanç eder ve 
bu kıskançlık sevdayı binbir 

safhadan geçirir. Macerama. 
cerayi takip eder. 

Sellml izzet 

Tevkifler 

Avusturya başvekiline 
suikastta bulunanlar 

Viyana, 9 (Hususi) - Möıyö 

Dolfusa vuku bulan ıuikastte met 
haldar oldukları füpbesiyle poliı 
6 kiıiyi tevkif etmittir. 

Aktam geç vakit ıiyaai poliı ıe 
finin izin aldığını ve eıki ıiyasi 
polis ıefinin siyasi polis müdüri -
yetine ıetirildiği haıberini emni -
yet müdüriyeti tebliğ etti. lınek icap ederdi. Onun ıçın Bu·maceraları, kıskançlı -

{'_ -.• B · d ( Tebliğin sonunda, Viyana aa • 
~ı eyın eserin e Lozan) ile ğın cotkun safhalarını bu e - • 
~ .. b (M zetelerinin bu haberi neıretmeleri a er ondros) ve (Sevr) i serinde yafatmıthr. >a.. l..__ ~ yazılıydı. ~'il yan.a izah etmesi çok faydalı·~---._ ... _. ____ .., __ .., ________ .,.. 

• ~uıtur. 

~' ~Cemil Beyin kitabı büyük bir e-
1 ~k mahsulüdür. Kitabın hemen 

~tı' aayı~a~ında bu emeğin izle -
ı goruyoruz. (Lozan) gibi 

t Mehmet Asım 
,, (Devamı 4 UncU aaylfada) 

'-
/ OLUR MUYA? 

;.._ l>üııya yU:ıilnde lktı8adl buhranla lıtal:ı -

t en U hüküm 8Ürdilfil lCr 'J'Urklyedir , 

: ~ bu, blule hlp bir lplz yoktur demeli 

\ r. ıı.ı bekllycn bir çok ltflkrlml:ı , ·ar. 

\ böyle) krn, Ankarada çıkan haftalık 
' '-' bir mecmuada ı.ıunu okuduk: • .... 
f ~\·inin bahreıılnc cltnar ördürtt.rk olan 

~ ~- uııtayı, bürosuna bir yazıhane yap • 

.. ."~ olan Macar dolramacıl ı, kalorifer 

- Ulan, bana bak, gece yar1sı yata
ca§ın yerde kazma ile böyle ne yqı· 

Bir taht 
devriliyor I 

ikinci Abdülba
midin yaveri Ke
çecizade izzet 
Pata anlabyor 

Yakında 

VAKIT'da 

Kapalı çarşıcılar 
" Kubbenin tamirinden, koridorlara 
kalörifer koymaktan vazgeçtik .. ,, 

" Hiç olmazsa şu gezginci esnaftan 
kurtulsak ! ,, diyorlar 

Çartı esnafı ve rakipleri seyyar •atıcllar 

Son zamanlarda, kapalı çarıı- j çartı yavat yavat bir bot koridor 
nın tamiraizlik yüzünden her gün halini alıyormuı. 
biraz daha yikıldığına dair neıri- Dün, kapalı çartı esnafı cemi· 
yat yapılıyor. Kulağımıza gelen yetinin reisiyle görüttük. İsmail 
rivayetlere göre; Avrupalıların, Hakkı Bey namındaki bu zat, ri· 
sade Avrupalıların değil dünyanın vayetlerden bir kısmını cerh, bir 

1 
dört bir tarafından gelen seyyah - kısmını tasdik ediyor, diyor ki: 
ların hayret içinde gezip dolatlık· "- Çarıının günden güne bo
ları çarfıyı müzeler idaresi de , taldığı §eklindeki §ayialar doğru 
belediye de benimsememekte ısrar değildir. Size katiyetle temin e. 
ediyorlannıı. Gene bir rivayete derim ki geçen sene bot dükkanla 
göre, günün birinde çöküp mah- rın sayısı yüzde 20 nispetinde iken 
volmak tehlikesi karıısında, es - bugün yüzde sekizdir. Yıkılm•' ~or•un? •• 
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Sermaye tamamlandı. 

Banka bayramda açılacak 
Ankara, 9 ,(A.A.) - Yeni be -

lediye kanunu mucibince belediye 
gelirlerinden her sene ayrılacak 

yüzde beşlerden toplanacak para 
ile bir belediyeler bankası açıla

caktı. Son defa neşrolunan bele • 
diyeler bankası kanununda da bu 
J.iizde beılerden toplanacak mik -
tar bir buçuk milyon l irayı bulun
ca ba.nka kanunen teşekkül etmiş 
olacaktı. Sayısı 591 olan Türkiye 
belediyelerinin iki senede varidat
larından ayırdıkları ve bankaya 
yatırdıkları para bugün 1.573.377 
lira 78 kuruşa baliğ olmuştur. 

Silahları azaltma konferansı 
Amerika; Almanyanın ileri sürdüğü 

tekliflerin aleyhinde .. 
Nevyork, 9 (A.A.) - Times Müsavat ve emniyet temelleri 

gazetesinin yazdığına göre Ameri üstüne l:urulmuş bir sulha taraftar 
ka, Almanya tarafından silahları olan' arın hepsi bu siyaseti endite 
bırakma konferansında istenile - ile karşılıyacaklardır. 

cek herhangi bir silahlanmağa iyi karşılanan bir haber 

M. Norman Davis ile yaptığı ko -
nu§maları M. Paul Boncoura an -
latmıştır. 

Bahse mevzu olan meselenin e
sası hakkında M. Edenin Fransa 
taraf mdan ittihaz edilen hareket karşı muhalefet edecektir. 1 

Nevyork, 9 (A.A.) - Amerika tarzına uygun bir vaziyet muhafa
resmi mahafili, Cenevreden se· za ettiği zannolunmaktadır. 
len bir haberi gayet iyi olarak te -

M. Bonkur ve M. Eden 

Bayrama hazırlık 
Memleketin her tarafıod 
hararetJi hazırlık yapılı)' 

Bu paralar belediyeler banka -
sı hesabına ziraat ve iş bankaların ... 
<fadır. Binan-eleyh kanuna göre 

Hükumet dairesi, Hitlerin Ce 
nevredeki mümessillerinin vaziyet 
!erinden çok endişe etmekte ve ile 
ri sürdükleri fikirlerin sadece bir 
tecrübe balonu olmayıp pazartesi 
günü silahları bırakma hususunda 
herhangi bir anla§ma ihtimalini 
ortndan kaldıracak mahiyette bir 
program ile meydana çıkabilecek 

lakki etmişlerdir. Bu habere gö -
re M. Nadolny, M. Norman Da· 
wisden silahları bırakma mese1e -
lerini münakaşa edebil.mek için 
Fransız ve Alman murahhasları a-

Edirne, 9 (A.A. ) - Cüınh\l 
yetin onuncu yıl dönümü için Y 

dun bu şil'İn köşesinde de güıılt1 

denberi yapılmakta olan büyül: 
zırlıklaı· gönülden ve İ :ı ten tııf11 

bir istekle her gün biraz dahl' I 
a liyet çerçevesin i geniş l eterek ~ 
reketlenmektcd ir. Bir tarafı' 
vali beyin reisliği altındaki kotı1 
yon muntazaman toplanaı· ak çs 
lı~masma devma ederek diğer 1' 

raftan halk fırkası ve halkevi he 
yelleri de hemen her gece topla.ti 
rak hummalı bir faaliyet göste 
mekte ve bu çalr~malara beledi> 
nin bi lhassa halkın ve mektepler' 
de kendi sahası dahilinde içl' 
gelen bir arzu ile kıymetli eme~ 
rinin katıldığı görülmektedir. 

Cenevre, ~ (Havas ajan$ı) - Komisyona yardımcı olmak~ 
lngilterenin sıli.hları bırakma kon zere te ·ı d .:.r"ı belediyeier bankası bugün kurul -

mut bulunuyor. Malumdur ki, ban 
ka belediyelerimize, şehirleri n 

tanzim ve teıis i~lerinde yapncak
l~rı yeni faydalı ve parayı yapı -
]acak İ§lerin ehemmiyet ve beledi
yelerin ödeme kabiliyetlerine göre 
ikraz etmek ve kısa veya uzun 
vadeli avans ve cari hesaplar aç-

rasında bir görüşme hazırlamasını 
istemiıtir. 

msı , onanma, ne~ 

ferans divanındaki murahhası M. , ve me · ı · · h }"'ıf. 
rasım yer erını azır "' 

Eden dün öğleden sonra M. Paul namı altında dört komite teşkil ' 
Boncour ile samimi bir mülakatta mı', ve b ·· d 't'b d ç"lı 

l' ugun en ı ı aren e " 
bu'unmuş ve mumaileyh Almanya mıya başlamıştır . Resmi ve h1' 
nın Londra ve Romadaki son şifa· d !erini zannetmektedir. 

Versailles muahedesinin mad • 
deleri le hemen hemen ayni olduk 
!arma göre, Amerika Alman is -
teklerine karıı durmak için itilaf 
devletleri ile hukuk noktasından 

Vatingtonun fikrine göre böy
le bir görüşme iki devletin silah -
ları bırakma hakkında dostane 

~usi müessese· erle dükkanlar ş 
hi tebligatının resmi İngiliz maha- maada bayramın devam edece 
filinde fena tesirler hasıl etmi§ ol üç gün zarfında bütün evlerin e 

bir anlaşma yapmalarına yardım 

edebilir. 

teaduğunu teyit etmittir. Bunu lektrik ve bayraklarla donatıla 
müteakip M. Daladierin Vichyde - 1 h ı . 

mak veya bunlara tavassut ve ke -
f alet etmek ve belediye mallarının beraber hareket etmek vaziyctin- Konferans bürosu toplandı 

Venevre, 9 (A.A. ) - Silahları 

gı yapı an azırlıklardan anlıı.~1 

söylemiş olduğu nutuk dolayısiy • maktdır. 

ve memurlarının sigorta işlerine de kalacaktır. 
le memnuniyetini izhar etmiştir. 

bakmak ve yalnız belediyelerle azaltma konferansı bürosu bu ak Hava silahlarını bırakma 
muamele yapmak için kurulmu~ - Almanya müsavat istiyor! şam toplanacaktır. Birinci teşri - konferansı 
tur. 

Belediyeler bankası cümhuriye· 
tin onuncu yıl dönümü günü açıla
cak ve işe baılıyacaktır. 

Resmi dairelerin kırtasiye 
ihtiyacı 

Berlin 9 (A.A.) - Volf ajansı nin 16 smda içtimaı kararlattırıl- Londra, 9 (A.A.) - İngiltere-
bildiriyor: mış olan umumi komisyon toplan- nin "hava silahlarını bırakma,, 

Silahları azaltma hakkındaki hımın geri bırakılmasına büronun propagandasına devam eden "Da
müzakereleri söz gelişi eden Cor· karar vermesi muhtemel görülmü- ily Mail,, hükumet tarafından si -
respondance Diplomatico - Politi- yor. - vil tayyareciliğe verilen az tahsi· 
que Allemande gazetesi şu ıözle • Görünü§e göre umumi kom is - sattan sikıiyet ediyor ve diyor ki: 
ri yazıyor: yonun 16 birinci teşrinde toplan - "Şimdi bir mütearife vardır: 

"Almanya bugün b&§lıyan mü· maıı hakkındaki karar değiştiril - Ticari tayyarecilik ile· aak~ri ay -
Ankara, 9 (Hususi) - Müvaze zakere!erin iyi bir surette netice- miyecektir. Bununla beraber u - yarecilik ınkı bir surette biribirle

nei umumiye dahilindeki dairele- lenmesini sağlama bağlamak için mumi komisyonun müzakerelerine rin tamamlar.,, 
rin kırtasiye ihtiyaçlarını temine elinden geleni yapmıştır. yeniden giri~mesinin, diplomat ar Diğer taraftan Morning Post 
dair olan kanuna müzeyyel layi • Sinirlilik, korku ve tela~ gös· arasında konuımaların yeniden gazetesi deniz meselesini tetkik e
hayı bütçe encümeni kabul etmiş- tererek, siya!!İ buhran tehdit ve ba§lıyacağı zaman rastg~lmesi de derek 1937 senesinde ba§lıca de -
tir. Layiha per~embe günü B. tehlikeleri karşısında bile geriye muhtemeldir. Böyle olduğu tak - niz kuvvetlerinin şu suretle olaca-
Millet meclisinde müzakere edile çekilmiyerek hükumet üzerinde dirde umumi kc.misyonun asıl me ğını yazıyor: 
cektir. bir tazyik yapmağa çalıtan Fran- saisinin hiç değilse birkaç gün sa • İngiltere 679.000, Amerika 

La;ihanın esaslarına nazaran; sız gazetelerinin manevraları dik- dece teknik meselelere münhasır 689.000, Japonya 657.000 ton. 
Maliye Vekaletince satın a- kat'e takip edilecek olursa, vücu - kalacağı söylenmektedir. Londra, 9 (A.A.) - Nazır'ar 
lınacak bütün kırtasiye ve tab- de getirilmek istenen, yüksek sulh Cenevre konuşmaları meclisi silahları azaltma mesele • 
İye levazımının nakil, idare me • eserinin ba§arılmasına set çeken Cenevre, 9 (A.A.) - M. Eden sinin aldığı buhranlı vaziyet hak -

sarifi olarak yapılan zamlardan hakiki engeller kolaylıkla sezilmiş ile M. Paul Boncour bugün gö - kında konuşmak üzeı·e bugün lop-
ve hakiki sarfiyata göre hasıl ola- olur. ı rüşmüş"erd ir. M. Eden dün akşam lanmı!hr. 

cak tasarruflardan bir buçuk mil-
1 

yon lirası bu işlere mahsus olmak 
üzere mütedavil sermaye itihaz e
dilec~ktir. 

Maliye Vekaleti bu sermaye hu 
dudu üahilinde dairelere icap e -
den miktarda kredi açacaktır. 

Bulgar - Sırp dostluğunu 
protesto 

Harp borçları 
Amerika ile lngiltere ara

sında müzakerelere 
başlandı 

Londra, 9 (A.A.) - Harp borç 

Arnavut Kralının Cloğum 
yıl dönümü 

Tirana, 9 (A.A.) - Kral Zo 
gonun doğumu yıl dönümü müna
sebetiyle büyük tezahürler yapıl-
mıştır. 

Halk, Kralı ve Kral ailesini al -Vek.·~ılet ayni sene içinde itfa e· 
dilmek \,;zere mütedavil sermaye • 
yi çoğal~bilecektir. 

Sofya, 9 (Hususi) - Make
donyalılar Cumaibalada akşam 

saat 6 buçukta tiyatro binasının ö· 
n;:nde f evkalide bir içtima aktc -
clerek Sofyada Sırp - Bulgar dost 
luk cemiyeti namile bir cemiyet tc 
siıS edilmesini ~iddetle protesto et
mişlerdir. 

larına ait Amerika hazinesi ile kışlamıştır · 
İngiltere heyeti arasında müzake
reler resmen bugün başlıyacaktır. 

Vilayetler idaresi kanunu Bu toplantıda Orçarov isminde 
{Hususi) - Vila • bir hatip "Makedonya ve Sırp şö· Adkzmı, 9 

Bu müzakereler hakkında yazı 

yazan nadir İngiliz gazeteleri, res 
mi mehafilin derhal bir neticeye yeller idaresi kanununun birinci 

maddesıinde değişiklik yapılması 

hakk~nda hazırlanan l<anun layi 
hası B. M. Meclis ine verilmi§tir. 

Bir tefsir talebi 

varılacağı hakkında pek az ümit -

leri olduğunu kaydetmekte fakat 

venliği,, mevzuu üzerinde hararet 
li bir nutuk irat ~tmİ§tir. Hatip sö
zünün nihayetinde; Yugoslavya 
hudutları dahilinde Bulgar el<al -

15-12 taksitinden cvel bir Mo
liyetlerinin hukuku tanınmadığı 
takdirde Balkanlarda kat'iyyen dus Vivendi hazırlamak üzere 
aulh knkim olmıyacaktır,, demiş· kat'i karar v~rilmiş bulunduğunu 
tir. ili.ve etmektedirler. 

Almanyadan kaçanlara 
yardım edilemiyeceğe 

benziyor 
Cenevre, 9 ( A.A.) - Ecnebi 

memleketlere gidip sığınan Al • 
manlara yardım için bir teıkilat 

vücuda getirilmesi hakkında İs

viçre murahhas heyeti taraf mdan 
verilen takririn akibeti hala mual
lakta bulunuyor. 

Bu sabahki müşahadelere göre 

Çank1rıda 

Çankırı, 9 (A.A.) - Muhit s 
leme komitesi toplanarak şehir ~ 
saba, köylerin tezyin ve len\11 
için tertibat almaktadır. Şehir, ){ 
saba, köy yol· arı tak ve hayra~ 
larla te7.yin ve tenvir edilecekti' 

Komite her gün toplanıyor. O 
bin kişi alabilen büyük meyde.il 
lığın tesviyesine başlandı. Bu ri1 
danhğa cümhuriyet meydanı l\ 

konulacaktır. 

Buraya kon•;lacak halk kür&\j 
!erinde her vatandaş tertip edile 
mevzular üzerinde nutuklar sÖY 

yecektir. 
Duygu gazetesi on seneli~' 

kayeseli ve biı· fevkala i:f• n us 
çıkaracaktır. 

Tuna 

İtalya, bu memleketlet 
hakkında bir muhtıra ver 

Roma, 9 (A.A.) - Tuna 111e 

leketlerinin bellerini doğrult 
kalkınması hakkındaki ltah' 
muhtırası ~u temellere da.yanıyo 

1 - iki taraflı anlaşmalar ytJ 
pılması, 

2 - Tuna boyundaki memle. 
ketlerin yetiştirdikleri zahircfl1 

ve sair ziraat mahsullerinin riiÇ 
hanlı muamele tabi tutulması, . 

3 - A vusturyadaki sanayi isl' 
salatı hakkında rüçhanlı muaf11 
le tatbiki, 

4 - Tuna memleketlerinin tı 

caret müvazenelerinin düzeltilJ11 
si ''e ihracatlarının çoğaltılma•'' 

5 - Tuna memleketlerine ,. 
nakliyatın bu memleketlerdeki t 
bii yollar vasıtasiyle yapıl111t' 

için tedbirler alınması, 
6. - Tuna memleketlerinin te 

diye müvazenelerinin düzeltilJ11 

Ankara, 9 (Hususi) - Veraset 
ve intikale dair olan 797 numa • 
ralı kanunun 1836 numaralı ka -
nunla tadil edilen ikinci madde -
sinin tefsiri B. M. Meclisinden is
tenilmiştir. 

M. Heryo iyileşiyor İspanyada kabine ~eselesi Almanya milletler cemiyetinin sı. 

Sanayicilerin dertleri 
Unııat Vekaletiyle aanayicile -

rin dertleri hakkında görüşmek 
kere Uç kişid~n mürekkep bir sa
nayici heyeti dün Ankaraya git -

e iştir. Heyetle beraber İstanbul 
"layi müdüru de gitmiıtir. 

Liyon, 9 (A.A.) - M. Heryo Madrit, 9 (A.A.) - Kapineyi himayesi altında bir yardım teş - Ceneral Yudeniç gömüld 
kilatr yapılmasına muhalefette ıs· Cannes, 9 (A.A.) _ Dün ,,. 
rar göstremektedir. Almanların bu hah büyük bir kalabalık huzurıl 
hususta tatmin edilmeleri muhte - b 

nun sihhatine ait son haberler teşkile memur edi' en M. Barrios 
kendisinin iyileşmekte olduğunu bu sabah saat 5,15 te dahiliye ne
teyit etmektedir. Hararet 37,S'a 

zaretine giderek M. Manranin mel gibi görünmektedir. 
inmiştir.. M. Heryo, biraz kalk-

da çar ordularının Kafkasya 
kl!mandanı jeneral Yudeniçin ,e 
naze merasimi yapılmıştır. mı§ ve yemek yemeğe başlamı~ -

tır. 

Paris, 9 (A.A.) - Geceyi çok 
sakin ve rahat geçiren M. Heryo , 
nekahat devresine girmektedir. 

muhafazakar cümhuriyet fırkası 

müstesna olmak üzere bütün cüm· 

huriyetçilerin teşriki mesaisini te

min eylemiş olduğunu bildirmit -

tir. 

Fransız parlamentosu 
Vichy, 9 (A.A.) - M. Daladi

er, parlamentonun 17.10 da toplan 

mağa çağırılacağınr bildirmiştir. 

Cenaze, büyük düka Nik~ 
ile prens Loldenbuı·gun defaed1 

dikleri büyük Rus kilisesine g 
mülmüştür. 
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iŞARETLER Adliyedtt 

~-;~;İerin 
islahı 

1co iahanelerin ıılahı için konu-
nutana.. Muharrirler ıöy -

~ hukukçular ıöyliyor, hekim 
liyliyor. Ve fÜpheıiz bütün 
~elli in.sanlar hapiıhaneleri 

;-1 arkaıından ıeyrediyor -
•nıyorum ki hapiıhaneler 

ı._01.nıalı, böyle olmalıdan ev-
Pııhane nedir?_ Ona cevap 

ek li.zrmdır. 
Piıhane, cürüm, ceza birbi

Pek ırkı ıurette bağlı §eyler -

~ olmayınca ceza olmaz. 
01'.ıayınca hapıe lüzum kal -

ün anla,ılı,ı tarzıdır ki 
~1 \'e cezanın bir kıımı olan 
111 l:banaıını, mahiyetini tayin 

,eğer hüriyet ıahibi in -
r taraf mdan yapılıyor denir

' •erilecek ceza ba,ka olur. 
türüm bir haıtalıktır dene

olul'la cezanın manası gene 
türlü olmak lazım gelir. 

llıut cürüm insan cemiyetleri
de ... • b' · f·ı· k h' · b' .. • .. nı ır ın ı a , 1111 ır 

l:bel gösterdiği 9eyler -
denecek olursa cezanın da ne 

1 lazım ge' diiini artık man
deail doğrudan doğruya cemi
ltyin edecektir. 

~ 1of. • 

ilrı cürüm meseleıi halledil
defildir. 

'Ücrim bir hasta mıdır?. 
~ ha evet diyen de var, hayır 
'-d H .. d.' Cfi e.... ang111 oıru •. 

"tümle bedeni letekkü1ümüz 
taıavvur edilen münase-. 

11lıanları aldatmıyor mu? .. 
İQı hürriyetine sahil> bir in

il J "'•dır?. 
ı ~n.ın hür olmadığı, detrizme 

01duğu, en çok hürüm dedi -
~an ancak zaruretlerden bi
·~"""hap ettiğini zannettiği mu 
•ktır. 

t.fİitefekkir efendiler cürmü bir 
0 loji ve yahut bir feleefe me
i diye tetkik ede dursunlar, 
t dünyanın hürriyeti "-kkın

fikri olnuyan, cürmün hasta -
0lup o .. dığınr bütün hayatın 
'-la dlcl miyen nice cemiyet· 
~lr~ır lti orada cürüm, ceza 

'l ~·~ vardır. 
~ ıtıraf etmek lazımdır ki; 
11be kar!• duyulan hiı Lon -
' ne iıe, Nevyorkta ne iıe, 
Oda, Çat gö:ü ıahillerinde, 
ıon boyunda, Kongo kıyıla -
aynıdır. Hepıi de mücrime 

t aksüla.mellerini gösteriyor -
' Meıeli keııeıi bıçakla vu -

'lda, yahut ipe çekilmekle, 
ile iıkemlesinde idam o'un -

~ •ra11nda teknik farkından 
~ n.e ayrılık vardır?. 

•nrn fekillerini de, yani ha· 
~~~larını da böylece mütalaa 
•hrıiniz .. 

Tayyare piyangosu yarın çekiliyor 
On betinci tertip tayyare pi • en büyük ikramiyesi 200.000 lira- 100.000 liralık bir mükafat var -

yanıoıunun ıonuncu keşidesi ya- dır. Bundan ba~ka 40.000 30.000 dır. Gelecek aydan itibaren yeni 
rın yepılacaktır. Bu ke,idenin 20.000 gibi büyük ikramiyelerle tertip batlıyacaktır. 

.................... 

Sur davası 
Belediye, tahrip iddiasile 

10,000 lira istiyor! 
Belediye tarafından Fettah Ali 

Efendi isminde bir zat aleyhine 
hukuk mahkemeıinde 10.000 li • 

Vapurcular şirketi kurul
du mu, kurulmadı mı? 

ralık bir tazminat davaaı açılmıf • 
Konservatuvar ve tiyatro Küçük san'atJar Türklere tır. 

binası için hasredildikten sonra Yedikulede bir halı yıkama 
Vapurcular, evelki ıün yaptık

ları toplantıda üç vapurcunun 
müstenkif kalmaıına rağmen §ir -
keti tetkil elmitlerdir. 

Şehzade batında inşa edilecek Küçük san'atların Türklere has- ( f abrika11 vücuda getif'ilirken ıu -
konservatuvar ve şehir tiyatrosu rı hakkında evvelce yapılan ka - rün tahrip edildiği iddiasr, dava
binasının proje müsabakası ay ha· nuna ilaveten Ankarada hazırla - nın esasını ıe,kil ediyor. Beledi • 
tında yapılacaktır. nan yeni talimatname yeni sene ba ye, bundan dolayı tazminat iste • 

Yeni vapurcular tirketi dün vi
layete bir istida ile müracaat ede
rek yeni tirketin tescilini istemi§ -

Projeleri miitehassıs bir hakem şından itibaren tatbik mevkiine diği gibi, surun eski haline geti ~ 
heyeti gözden geçirecek, tercih e gireceğinden Ticaret müdüriyeti rilmeıi isteğinde de bulunmakta
dilen projenin sahibine ikramiye bütün müesaeaelerde çalıtan kü - dır. 

lerdir. Bundan ba,ka iktısat veka
letine de tirketin vaziyeti hakkın
da malumat verilmi,tir. Müıten· 

kif kalan Yelkenci zade, Naim ve 

verilecektir. çük işçilerin vaziyetini yeniden Mahkeme, ıurde ehli vukuf ta· 
tn,aat §artname'eri hazırlan- tetkike başlıyacaktır. Geçen ıe - rafından tetkikat yapılmasına ka

mışlır. Ketif bedeli 400.000 lira neki teftiş neticesinde hazırlanan rar vermi,tir • 
tQtmaktadır. listede bir deği,iklik olup olma - Belediyenin açtığı 

harita davası Cemal Beyler ise birinci ticaret T k . d l Terkos 
hk . . d'-· k a sım e yapı an ma emeıının ver ıgı arara ve • 

Jirketin sureti letkiline itiraz et - tesısah 
mitlerdir. Belediye tarafından Taksimde 

Bu huıuıta iktısat vekaletine tesis edilen terkos ıuyu deposu ve 
bir telıraf çekmitler, Jirketin ka- ıuyu yükseltme makinesi yerinin 
nuna muvafık olmıyarak te,kil e· yapılması bitmiştir. Makine ay 
dildiğini iddia etmiılerdir. başında Avrupadan getirtilmiş o -

Şirkete giren vapurculardan bi lacaktır. 

ri dün demittir ki: Makine yerine konulduktan son 
"Yeni vapurcular kanuna göre ra, Beyoğlu ve civar yerlerdeki 

· k t" · 500 b" l" 1 en yüksek apartmanların en üıt tır e ın sermayesı ın ırayı 

"t · b 1 l" d ı katlarına da kolayca ıu çıkacak -mu ecavız u unma11 azım ır. 

Bundan ba,ka kanunda, tirketi tır. 
mevcut armatörler tetkil edecektir Ga'atasara~.ci;~rınd~k~ terk?ı 
k d h 1 l b 1 borularının degıştırılmeıınc, eıkı -ay ının ıara at e yazı ı u unma . . . . 

·· k'I d'l - k . lerının çıkarılarak yerlerıne yenı-
sına gore tef ı e ı en !•r etın va- . . 
· · k b dd . lerının konulmasına başlanmıttır. 

zıyetı anunun u ma esme uy - K y "k · 
· aıımpafa - enı apı cıvarın -

mamaktadır. Alakadar vekaletlere daki boruların deği,tirilmesi işi de 
müracaat ettik. Gelecek karara 

devam ediyor . 
aöre vaziyet belli olacaktır.,, 

Diğer taraftan bazı vapurcular 
aradaki ihtilafın kaldırılmaıı için 
tetebbüıler yapmaktadırlar. 

Muayyen müddet ıeçtikten son 
ra bildirildiği kaydiy!e bazı vapur 
cular tarafından hakem kararinın 

kati mahiyette ıayılamıyacağı nok 
taamdan yapılan itiraza dair, latan 

bul ikinci ceza mahkemesince he -
nüz karar bildirilmemittir. 

Karar ancak itiraz iıtiduında
ki k111.ydiye noksanının tamamlan -
masından -onra bildirilecektir. 

Seyfi Paşa 
Bir müddetten beri !elırimizde 

bulunan gümrükler umum mu hafa 
za kumandanı Seyfi Pata dün ıa
bah Ankaraya gitmittir. 

Adliyedeki toplantı 
lstanhul adliyesindeki memur

lar intihap encümeni, dün toplan -
mış, zabıt katiplerine ve müba -
tirlere ait itleri tetkik etmittir. 

.................... HIMl ........ _1•1-llfll ......... tMIMtHMllHMHllllllNtMMIMllHl l tltlll 

ıonra hapıedilen' erin ıayısı azal· 
tılacak diye yaparsak aldanmıt o
luruz. Çünkü cürümlerin çoğal -
maıını, azalmaıını baıka sebep -

Adliye tayinleri 
Giresun ceza hakim.i Tevfik Bey 

Beyoğ!u, Fatih sulh hakimi Cemal 
Bey Üıküdar hukuk amirliğine, 
Gümütane müddeiumumisi Süley
man Bey Beyoğlu, Kütahya ağır 
ceza mahkemeai azaıından Şük
rü Bey lıtanbul icra amirliklerine 
tayin edilmit'erdir. 

Ticaret odasında 
Bir müddettenberi mezun bulu 

nan Ticaret odası umumi katibi 
Vehbi Beyin mezuniyet müddeti 
bitmiş, dün vazifesi batına gelmit 
tir. 

Şimdi de raportör Hakkı Ne -
zihi Bey izin almıftrr. 

1 T 
Gillıdelik, sıyuı Gazete 

l•t&Dbul Ankara Caı!deal. VAKrı yurdu 

Telefon Humeralarn 
Yazı lşlert telefonu : 2437:» 
idare telefonu : 243711 

reırrar aııresı . lııtant•t.I - ·ı AKn 
Posta kutuau No. ce 

Abone bedelleri· 
l llrkıye l!;cnetıı 

dığına bakılacaktır. 

Mektep sergileri 
Maarif vekaletinden cümhuri

yetin onuncu yıl dönümünü kutlu
lama münasebetiyle yapılacak 

mektep sergileri rehberi ve sergi
de yapılacak graf iki er vilayete gel 
mittir. 

Mektep serıileri rehberi muci
bince derhal her mektepte sergi 
için tedbirler alınacaktır. Serıi -
ler bütün ,ehir, kaza ve köy mek 
teplerinde gaye ve teknik esaıları 
dahilinde hazırlanacaktır. 

Sergiler muallim ve talebe ta -
rafından elbirliii ile vücude geti -
rilecektir. Ziyaretçiler ıerıi ma -
halline girer ginnez ıadelikten do 
ğan bir güzellikle kar,ılatacaklar
dır. Duvarlara tezyinat için ki • 
ğıtlar ve saire konmuıyacaktır. 

Sergilerde kı11mlar vücude re
ti rilecek ve Gazi kö,esi, umumi 

ve mahalli maarif köteai, eski 
mekteple yeni mektebin farkları, 

mektebin tarihçesi, tedriıat, içti
mai faaliyet, içtimai yardım tetki

litı, kitap kö,eıi, muhtelif ka -
nunlarımızın çocuklara temin el· 
tiği haklar köteıi yapılacaktır. 

Sergilerin kazırlığı 26 te,rini -
evel ıabahı bitmit olacaktır. 

İş bankası bir şube 
daha açıyor 

it Bankası yakında Üıküdarda 
ufak bir tube açacaktır. Buna 
ait hazırlık yapılmaktadır. 

Muhtarlıklar kalkınca 
ne olacak? 

1934 seneıi bafından itibaren 
ilga edilecek muhtar'ıkların yeri -

ni tutacak tetkilitın nasıl olmaıı 
lazım geldiği husuıunda tetkikat 
yapan belediyedeki komiıyon. iti
ni bitirmittir. 

Belediye tarafından vücude 
getirilen İstanbul haritasını mü • 
ıaadeıiz tekıir ettiği iddaıiyle 
bir müddet evvel (Foto Franıe) 
sahibi Jan Vaynberg Efendi aley
hine açılan davanın, temyizden 

nakzen tetkikine lstanbul ikinci 
ceza mahkemeıinde devam olu • 
nuyor. 

Mahkeme ehlivukufça yeniden 
tetkikat yapılmasına karar ver -
mifti. Son celsede belediye avu • 
katı, fotoğrafhane ıahibinin ehli • 
vukuf ücretini iki celsedir verme

diğini ileri ıürerek, bu huıuıtaki 
iıteğinden vaz geçmit sayılmaıını 
iıtemiıtir. 

Mahkeme, bir karar vermek üze 
re muhakemeyi yinni bet tetrini. 
evvel bırakmııtır. 

Bugünkü muhakeme 
Eroin meseleıinden latanbul a

iırceza mahkemeıinde muhakeme 
edilen Bernard Blumental Efendi 
ile arkadaılarının muhakemeıine, 

bu ıabah lıtanbul ağırceza mah • 
kemeıinde devam olunacaktır. 

Bu sabahki muhakemede müda -
faalar yapılacaktır. 

Bir eroin meselesi 
Bir eroin meseleıinden mahke. 

meye verilen Yorgi Efendi ile da
ha birkaç kitinin muhakemelerine 
dün lstanbul ağır ceza mahkeme
sinde bakılacaktı. Fakat, dava 
edilenlerden bazılarına teblijat 
yapılamadığından, muhakeme kal 
mıtlır. 

Nazım vapuru davası 
Ruıyadan kaçak mal ıetirditl 

ididaıiyle muhakemcıi yapılan 
Nazım vapuru davaaına dün ba • 
kılmıf, bazı noktaların anlatılma. 
ıı için dava baıka bir güne bıra
kılmıştır. 

Komisyonun teıbt ettiii eıaı - -l-' ------------

lı lerde aramak lazımdır. '1,.,. h 
lar, tetriniıaninin batında top - 1 15 Yll Evelkl 
lantılarına ba,lıyacak olan tehir '"" "' Seaell" 1400 Kr. 2700 Kr. 

Şa 11 
•neler naııl olmalıdır?. Meıeli. iıtibdatla idare edilen 

, "1di huna cevap tu olacaktır: bir memlekette fertleri hapıedip 
, Sıhhate uygun olmalıdır. onları tahıi hürriyetten mahrum 

liapiıhane bir mektep olma- etmenin mana11 nedir?. Aç'ığın 

8 aylık 1Mı . 141'>0 . 
ıs 1&ylıJc 400 . Hl)() . 
ı aylık 150 . ~00 . 

llAn Ucretler • 
11,.ıut lllnlarıo ilan ıoahır .. tı•rlıulf' ..aıatl · 

mı .!10 kuruşınn hatlar ilk 'Whlfıodt- ı~e 

1 meclisinde müzakere edilecek, 
neticede veri'ecek kararlar, tet -
kik olunmak üzere Dahiliye veka
letine bildirilecektir. 

'- li diz boyu olduğu bir yerde gıdayı 
lıct apiıhane bir hanstane ol- çoğaltmak ıuretiyle hapiılerin sa- ltf aiye mütehassısından 

1\ ...... l 
"'"'al d y111nı aza tmıya imkan yoktur. mektup geldi 

ı.uruıtıt klldar çıkar 

U!l)"Uk, faıJıt , dt•\·11rnJ1 itin Vt'ft•nlf'" ail 

1 ır. · · · · Olmalıdır.. Maksadım hapiıhanelerin ıı -
Ş\iph • ."" • • lah edilmesine mani olmak değil, Geçenlerde lstanbulda itfaiye 
't eıız kı hapishanelerin çok bilakis cürüm itlemit inıanlara KVçUk illnlar letkilatının ıılahı için tetkikat ya. •e b · Hlr der ası ·111 ıkı <1eııu11 :'>O u~· aeruı .,:, 

a,·rı tf'n7.llAI varılır 

fCt?nıl llJınlıırın h1r tıatın IO kıınıtttır 

10 1 inci Tetrin 1918 
- it' ıtylık tatll de \ tt ini bltlrPD 

ml'cllıl milli bııgllıı aı;ılmr,tır , 

- Alman~ a lmparatcıru ordu , ... balt • 

rl;,l')f' hitaben n.-,rrttlll hl'~annam~: "~ 

dPN't'r. ıedlt müııaraat eıııııt"mda 1'1akf'dotı)a 

CPphe•I sukut .. tml~tlr. Pakat 1ılıı.ln Cf!'phf'

nlz krrılrnanuı;tır. Müttenkt.•rlmlıı:ln "1 

,,. mınafakatr ile dü,.m:ına bir dalta sulll 

h'kllf PtnM·te karar ,.,.rdlm. Fıtkat hlz an-

1'.ak Ş('rttnı bir ıılha dt•ııtl nmnıfakatlmld • 

ı iı ır mektep halini alma · kartı bile insanca ve karfılık11z <lllrt •• eıa~ı 1~ \'e 011 11efıuıı ıoo kunışt•Jr pan Alman mütehasaııı Almanya-
• ~el:biyecek tek bir insan yok- bir merhamet ve ıefkat gösterme · Uc aylık ılAn verenlerin bir defıuıı mecca- dan belediyeye bir mektup gön - _ (~)il ~ .. ).I) gazıott' ı, Pruıya "" A 

.. •ltat L L • ı• d rıendlr Dnrl !l>tt ı rı ı: e1;~n llAnl:ı rın fJlZl.11 d . . 
h.. ounu, ou ııte ı ıa e- öe mecbur olduiumuzu söylemek- ermııtır. ,..,.tur)•)• karııı da, Rııll'arlıtana o1c1u-

zatabiltrlz... ~lllf'ktf'dlr , 

·q-. 1 • •tırlan ~ış kuru~taıı heııftp edtllr ... 

l.n hir dü!Ünce diye ileri tir. Bu mektputa, raporunu hazırla &'lbl blllka)düo:art t .. ı.um olmaıını ~ldU • •d· 
..-.._~_;,;•r~.---'B~u teıiaatı hu ~~~~~~~.Jlatllrl-.l!!~llll~~~~~~~~~~~~~~~~~m_a_k_t_a~o_ld_u~fu...__n_u~b_i_ld_i_nn~e_k_t_e_d~ir_.~~~lllf'k_•_•d_ır~· ~~~~~~~~~~~ 
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l l~n 1 il evlet ve.il MuhaMrriri: eceı~ı !u.ri lı 1 . 10 s;::vel l~'~.~vbe~ ~~tba~~~·:;::.:~:ü:d::·~~;~:ı: M:'!~~d:e~!~p~~ii:~:!el 
ı! u 0 n 19 Ccma . .ıhir 20 Cema ahir milel bir hadiseyi hakkiyle göste- . 

( .un do u~u 0 o;- 0,o:- re bilmek büyük bir ilmi · tahlil Başvekalet İstanbul Maarif 111~~ 
hlandada şu dakikada, ayrılık 

temayülleri fazladır. 
(Büyük Britanya ve şimali lr -

li.nda birle§miş kıratlığı) ise, ayrı 
ca §U kııımlardan mürekkeptir: 
1 -1ngiltere; 2 - lskoçya; 3 -
Walleı (yani Galleı) memleleti; 
4 - ~imali İrlanda; 5 - İdaresi 
diğer kısımlardan ayrı bazı ufak 
adalar. 

Üçüncü yani (Federal) devlet -
lerin dahili hakimiyetleri mütead
dittir, harici hakimiyetleri birdir. 
Ş~kadar ki dahili bazı İ§ler bir 
merkeze vel'ilmi§tir. Misalleri: İs
viçre, şimali Amerikanın birle§mİ~ 
devletleri, Avusturya, Almanya, 
Almanya, Sovyetler ittihadı, Bre
zilya, Meksiko, Canada, Avustral
ya, Cenubi Afrika ittihadı. 

Dördüncü (yani devletler kon -
federasyonu) na bu dakikada mi
sal kalmamı§hr. 

Konfederasyon, federasyon • 
dan daha hafif bağlarla birbirine 
merbut devletlerdir ki Almanya 
bu"nun eıki misali idi. 1814 Paris 
mu1rhedesile kurulan bu heyet 
1871 •de Almanya İmparatorluğu • 
na varmıştı. 

Beıinci (yani yarı müstakil) 
devletler hakikatte ya büsbütün 
müıtakildirler, yalnız patron (Su
:zerain) lerine kar§ı bir rabıta ile 
bağlıdırlar. Yahut mahmi devlet -
lerdir lci bunların harice kartı mev 
cu.diyctleri yoktur. 

Osmanlı devrinde Bulgaristan 
g\iya Babıi.liye merbuttu. Lakin 
hariçte diplomatik mümeuil un -
vani)e elçiler bulundururdu. 1878 
Berlin muahedesi Bulgaristanı büs 
bütün müstakil bir devlet addetme 
de tereddüt etti. Emaret, müstakil 
devletin başlangıcı idi. Bulgaris -
tan akıbet istiklal buldu. 

Mısır, bir garibe idi. Harice kar 
şı hiç bir mevcudiyeti olmıyan 
hu Osmanlı vilayetinin dahilden 
idareai müstakil idi ve İngiltere iş
galinde bulunuyordu. Himaye edi 
len devlet haricen yok demektir. 
Dahilen de hakimiyeti zedelenmiş 
tir. Belki bazı mahmi devletlerin 
az ~ok dahili muhtariyeti olur. 
Mahmi devlet, hami devlete hari -
cen temsil hakkım terketmiıtir. 

Misal: Fas imparatorluğu, Tu -
nuı Beyliği, Annam imparatorlu -
ğu, Haydarabadi Dekan nizamlığı 
ve saire. Bir takım mahmi devlet. 
ler, akıbet hamilerce müstamere 
ittiha.ı edilmişlerdir: Kore ile Ma 
dagaskar gibi. 

Altıncı (yani bitaraf devletler) 
ki taarruzi harbedebilmek hakkı 
kendilerinden merfudur. Miaali 
sabıkta Belçika ve timdi İsviçre 
ile Lüksenburg. 

Müstamere1 müıtemlekenin dev 
Jet olmak itibarile hiç bir mahiye· 
ti yoktur. Müatamere mensup bu -
lunduğu '~evletin bir vilayeti me -
l!~ ... indedir. Şu kadar ki devlet · 
le!İn hepsi cümhuri veya meşruti 
olduğu halde ana vatan, oralarda 
cümhuriyet veya meşrutiyet kaide 
leri lfnucibince bir idare tesis et -
mez. Müstamerelerde idare mut • 

' lakıyet dairesinde cereyan eder. 
Bu iti~arla unvanı (Hindistan 

İmparatorluğu) olan bu kıt'a bir 
devlet değil, alelade bir müstamc· 
redir. Hindist~n İmparatorluğu -
aun Cenevedeki devletler cemiye
tine dahil olması onun devlet ol • 
mamak mahiyetini hic bir vakit 

.. ' değiştirmez. (Papalık. makamı, kü 

çük bir devlettir. Lakin bu maka • Cun .ı ıı şı ıı . c, 11 •• 16 ) h dürlüg-ünden millet mekteplerİ 111 
kudretı. ı' ster. ( Lozan ın e - . !' .ıl ııh naııı.ı ;tı 4 ::ıu '4,5 :.ı l'k f ı· · d · b. ıs· 

mm ehemmiyeti bir kaç. dönüm n- ı)~lc: r .ı ı .:ıı:ı 1 ,ı 1 1~.oı men her tarafında bu kudretin beş sene ı aa ıyetıne aır ır 
raziye, bin kadar sekeneye malik ~ıııdı 11 .ı ıııazı ı :ı , ı o ı s. ıu damgalarını buluyoruz. tatistik istemişti.Bu istatistik ynP11 

olmasından münbais değildir. O- 1 .n~ 11 r.ınıa1. ı ı ;-,.ııı 11 •3fı • B . k' b k t mıs ve Ankaraya gönderilmiştir· 
\ ııı ı .ı ıı aı.• •".l7 ıcı,ıı? Cemıl eyın ıta ına ıyme 

1 
- , ld b . . illet 

na ehemmiyet izafe eden manevi I, :ı~ 4,\!'J .ı • .?9 • • h d sta'.lou a eş sene ıçın n1 
, · · ı 21H veren diğer hır cıhet da a var ır. , 

mevkiidir. Bu manevi mevı-a ıse 'ı \ılı rı;eçcnı: un crı - ~·3 O da 
0

aayet cı'dd"ı bı'r mevzuata- 1 mekteplerinden 127057 kişi rne. 
1 k• f ı \ılın knl.ın " ;; b4 e 

onun bir devlet omasına a 1 gc • L _J . zun olmuştur. A kursund:m rn 
ı d ----------- al1uk eden bu eserın yazılış tar - .. ...

6
50 nıez. Eğer son Lateran mua ıe c - ---------""""'.""'~~~~-! F'lh k'k C .

1 
B k' zun olanların 48544u kadın, 3::> 

· t O y Ü ı zıdır. ı a ı a emı ey ı -sile Vatikan'ın mülki tamamıye k A si erkektir. B kursundnn mezurı 0 : 
d'k d'l tabını yazarken tekniğin kuru ı: 

ve istiklili İtalyaca tas 1 c 1 me· -------------' _ !anların da 21008 i kadın, 2165:> 1 

Scydl. p""pnlıg-m devlet olması büs· bugun ve sert metoduna baglanıp kal - 1 k . M"ll ı t 1 . b sc. 
.. l . . h d k . er <e tır. ı et met: ep erı u 

bi.itün bir acibe teşkil edecekti.) ı s 1 " N ıs u L -: mamış, hadise erı 1~.a e er en : ne de 1 Teşrinisanide açılacaktır· 
:f. :f. * 18- 18 SO <.r:ııııoroıı. 18.30 - Hl il erle· 

DEVLETSiZLiK 111111 olıınl.ıru Fmm;ı;r.c.ı dı•rs. l9 - 19.J:ı 

l • h l k nuVUS Ilnlıınure llun :Iuıı llnııım. 19, ı;; - 20,SO Fa· Kurunuu anın, e e uru • ı . 
k"k d'J k ı.llı•t Hıııııı . ı. Z0,311 - '!l,30 'tütlyo sııı: hry-

tanın devletleri tet ı e ı cclc do - t•tl. 22 den itlb.ııcıı Aııaılolıı ııj:ııı '• borsıı, 
lurset bunlarda milli prensip er en ımnt. 
ziyade şahsi siyasetlerin galip ol -
duğu görülür. Kezalik siyn:;cte, A Nl\ ı\ HA: -

a• mme hukukuna mütedair olım e
12,80 - IS,80 Grnmoron. 18-18,Hi or· 

l<c<ıtra. J8,15 - IJ,30 ~ıl:ıturl.a saz. 19,80-!0 

serler dikkatlice okunacak olur • dnns ınıı.lklsl. 20 ujnıı" habt•rlcrl • 

sa anlaşılır ki eskilerin en fazılla
rı bile devleti bugünkü gibi telak-

ki etmemi!lerdi. 

Eflatun ve Aristo, İbni Haldun 
ve Maverdi devlet mefhumile uğ -
raştılar. Her dördünün kemal ve 
iktidarlarım tasdik etmekle bera -
her diyebiliriz ki bu üstatların na
zariyeleri bu asra göre gayet ipti -
daidr. Amme hukuku bir ilim ol -
mak üzere ilerledi. Devletler de 
tekamüllerini o ilmin terakkisile 
telife çalı§tılar. lmdi, zamanımız· 
da müıbet (positif) amme huku -
kundan devletlerin teşkilatı pek 

ayrı değildir. 

\ l\',\NA: 6Ul.1 m. -

12,80 lmııser .ıs kon!ler. 11,10-1:; plAk -

la ınl'şhur be 1clıfırlarm ıı erleri. 16,35 pH\k· 

J,, esli fllnılı•rdı•kl b:ızı ha\.uılr, 18,23 l>eınnn 

ltonserl. 22,ltl kon er. 23,30 orkestra konseri. 

Ul'U \l'F.ŞTE: 630.n m. -

18,0.i <'lgnıı mu lld. l t,:{O hıındo, 111,80 

plil •. 20.33 opcrn. Soıır.ı. <;iı;un haalıırı. 

BUKHEŞ· 804..2 m. -

19, I c; J,oıı er. 21 ş:ırkılar. 21,20 radyo 

orkc tr.ısı, nıuhtl'lif tnnınmı:; besteler. 

\ ' Alt!$0\'A: 1'112 m. -

s pl!ıl•. ı s,o;, cazb:ınt. 16,-10 nctbıı\·r.n 

koıısı-rl. 21 scnfonll• kon er, 23 tıpor, 

damı h:l\"nlnrı. 

BF.LGH.\ll: •31 m. -

•onra 

12 ltoıı!l('r. lS,05 konser, rıll\k. 17 mııtt 

Jı:ıyalıır. 20,80 UcthU\'Clı komırrt 21 komırrl • 

yazılarına yalnız mutehassısları B 
2500 1

. h . _·ı 1 r.• u sene ıra ta sısat varo 
değil her sınıf okuyucuyu alaka • B .. h · f 1 ·ht"yacı ' unn gore şe rın en az a ı ı 
dar edebilecek surette renk ve a - olnn ~~mtle~·inde açılace.ktır. aıı 
henk vermiştir. Ayni zamanda h\lsusta tetkikat yapılmaktadır. 
en karı,ık ilmi meseleleri tahlil e-
derken bir ilim adamından bekle- Baytar mektebi taşmıyor 

nen yüksek derecede bitaraf hü
kümler vermeğe muvaffak olmu§
tur. 

Mesela Osmanlı devletinin u • 
mumi harbe girişi büyük bir da • 
va mevzuudur ki her vakit ıçm 

bunun lehinde ve aleyhinde bulu
nanlar olacaktır. Cemil Beyin 

kitabında bu bahse dair yazdığı 
yazılarr, yaptığı izahları şimdiye 

kadar bu dava etrafında okudu -
ğumuz izah şekillerinin belki en 

ilmisi ve tetkiklisi olarak göstere
biliriz. 

Mehmet Asım 

M.Musolini'nin bir dostu 
tevkif edildi 

Ankarada yüksek baytar mel< ' 

tehi binası yapıldığından buradıı• 
ki mektebin Ankaraya taşınması • 
na başlanmıştır. 

Hamiyetli b;r Jcadın 

Safiye Hanım isminde biri fli · 
mayeictfal Cemiyeti İstanbul ınel'' 
kezine müracaat ederek yüreğin • 
den kopan (i) lirayı kimsesiz ve 
fakir çocuklara yardım ecli'ımek U· 
zere vermiştir. 

Abş yerleri a~alacak 

Barut İnhisarı biri lstall • 
bulda, diğeri Ankarada ol • 
mak üzere iki satış poligollıl 

açacaktır. lstiyenler burada atış ' 
lar yapacaklardır. Bunun için şelı• 
rimizde bir atıcılık klübü tesis e ' 

Venedik, 9 (Husuıi) - Deyli dilecektir. Barut inhisaı-ı po1igo11 
Bu keyfiyetbile tarihte bir iler· 

lemeğe delildir. 
Bununla beraber devlet fikri -

nin muarızları da çıktı. 

2 ı ı,ons!'r. 28,40 ıl:ıns h:n alıı.rı. 

ltOMA: 01.% m. -
l 1 lrnııst'r. l 8,15 rnilyo orkrııtra"ı • 

Telgraf gazeteainin muhabiri, aa- inşası için münasip bir arsa 
:ıı zetesine Mösyö Donato Batellinin maktadır. 

hulıeilrr. 1\Jıısll,J. 2J,SO opera. tevkif edilip hapse atıldığını tel - Sırrı Beyin yeni vazifesi 

grafla bildirdi. Maliye vekaleti para işleri rrılİ' 
Mösyö Batelli Mösyö Musolini- dürü Sırrı Bey düyunu umumife 

J>\HIS: S28.2 m. -

21 pUılt. 21.80 Jf'nl plnlilnr. 22 sohhı>t • 

Şu kitabı yazarken ittihaz etti -
ğimiz nehiç, ilmi fikirlerin ifade • 
sinde bitaraflıkhr, yani kabul et -
mediğimiz mütaleaları da söyleme 

ği tiar bildik. 

Jllil il• musiki. 21.80 son haberler. , 

----------------ı nin samimi dostudur. Deniz kuv- komiserliği ba~katipliğine tayıJ1 
ENi ÇJKA vetlerini ecnebi bir devlete satmış edilmi§tir. 

Bir müessese olmak üzere, evet, 
devletin muhalifi olan fikret erba· 
bı mevcuttur. Bunlara anarşist der 
ler. Tavtıa makamında söyliyelim 
ki ötede beride cinayetler ika e • 
den, kundakçılıkta bulunan, bariz 
şahsiyetleri öldüren anarşistlerden 
felsefi bir meslek olan anarşiyi a • 
yırmak muktazidir. Cürümden, ci
nayetten, ihtilalden hoşlanan şe -
rirlerden bahsetmiyoruz. 

V. S E R' 1. F. R 

Tiyatro 
olmakla müttehemdir. Vergi işler) 

r yeni mafiy• ceş ilatı faaliyete 

Darülbedayi sana'tkarlarmdan 1 B Q R S A geçtiği sı>art'°aenberi pürüzlü ve bİ' 
rikdı1Ş birçok meselelerin halliı1C 

Anarşi kelimesinin başındaki 
A = an bir nefiy edalıdır. Ar -
ehi = arşi ise baş, sulta, hükumet 
manasına gelir. Demek ki bu mü -
rekkep kelime devlet ve hükumet 
mefhumunun zıddını ifade cdi -
yor. 

M. Kemal Bey, (Tiyatro) ismiyle 
güzel bir eser yazıp neşretmiştir . 
Devlet matbaasmda temiz bir kap 
içinde dikkatle basılmış olan ki -

tap. tiyatro hakkında amatörlere, 
meraklılara ve herkese pek fay
dalı malumat vermektedir. 

Bu kıymetli tetkik eserini kari • 
lerimize tavsiy" ederiz. 

Mim ar 
Memleketimizin yegane mima· 

ri ve İn§aat sanatı ve kültürü mcc· 
munsı olan (MiMAR) ın 32 inci ' 
saysı birçok eserlerin fotoğrafla -
riyle proje"eri ile, teknik birçok 
yazılar ile 1n!işar etmiştir. Ala · 
kadnrlarına tavsiye ederiz. 

Bu felsefeye salik olanlar hükf1 
metlerin ilgasını istiyorlar. Hüku • 
met yok, mecburi inzibat yok, her 
hükumetle, her devletle, her kud • 
retle, her sulta ile içtimai ve ikli - ,.llB!:sn:sı~ Pek Yakında 
ıadi nizam ile muhalefet var. TÜRK Sinemasında 

Bu felsefenin hnkiki üstadı RAJRIJU. ALBERT 
Fransalı Proudhon'dur; lakin mcş 
hur Diderot'yu ondan daha eski PRE}EAN-ALJCE 
addedenler yok değildir. On seki- F /ELD 
zinci l\Sll'daki ansiklopedi muhur -
riri şöyle demiş: ~,1uhabbet Tellalları 

l'ı lın iı dl·. ~c\ iıc 'rn. k~h~:ıh:ı ile 

;.:ııldu cc J,lerdir 1 

rcccvoir dcs loi:ı.,. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

Yak1nda: Türk Rus Maçı 

"La naturc n'a fait ni servitcurs: 1 

ni maitres. Je ne vcux dor.rıcr, nı 1 

Harfiyyen: "T;ıbiv.t ne h • d im, ~:c:ı:;ım::ıı~z:'ll==-=--•ıı:----•' 
ne efendi ynrattı; ben ne kanun 
y~.pmak isterir.ı, ne de kanuna tfı· 
bi olmak,,. 

Fakat anarşi mcslcldn"n Dide -
rot'dan evvel de habe~·cileri celdi. 
Maksadımız meslekin tarihini yaz 
mak olmadı~mdan bu ciheti hsa 
kesiyoruz. Bunlar hulasatan de -

..... 
mel< i:;~·yorlar ki "dünya yuzun • 
den her ne sekilde olursa olsun , . 
sultn, autoı-ite lrnlkmalıdıl'. Bun · 
dan '"'".r3z bilhassa siyatıi ve ildi
sadi. mcnevi sultalardır {yani şim 
diye kadar bahsettiğimiz devlet 
teşkilatı kendilerince fazladn). 

( Uı·uanu var) 

[ l li"t.alarında yıldız i~aretı olanlar fü:er· 
!erinde 9 1 ci te~rin ınunmele olaol.&r· 
dır.] Hakaınlar kapanış fiyatlarını g ii~ccrır 
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* cı ort 

* l'arls 
• l\111Ano 
* flrıik•c:I 
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* ı\lırn IJ~il, -
* :'lle.ldıye 
• R. nı.nnt 
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il. :'ıluı ah 

C:Umrul.leı 

1928 ~\b. A. 
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Tr:ım' :ıy 
ı:r~:ırıi 

Hıhım 

~.35 • .\nadolu ı 
~.'i!i • Anadolu il 

ı ı 7S • \ \lümcssll 

ve bitirilmesine çalışılmaktadır. 

Bu al'ada kazanç, bina, istinaf, 
muamele, veraset ve istih1fık ver· 
gileriyle meşgul olmak üzere 
4 komisyon teşkil edilmiştir. StJ 
komisyonlar bugünden itibarcJJ 
faaliyete geçeceklerdir. 

Demir istihsali İCjin 

Meksuf demir madenlerimiz # 

den işle;miye en elverişli olan f e.• 
raş ve Piyrut dağlarındaki madc11 

lerin ve Söğüsözü kömür madeni ' 

nin tetkiki takarri.ir etmi~, bir he' 
yet tetkike memur edilmiştir. 

Ciümrüklerde 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti 
müsteşarı Adil Bey muhtelif işlet 
hakkında şu beyonatta bulunmtJf 
tur~ 

- İnhisarlar vekaleti binasın1" 
inşasına yakında başlanacaktıl'• 

Bina bitince İstanbuldaki inhis1'1 

idareleri Ankaraya naklolunaca1" 
tır. 

Gümrük tarife kanununda yt/ 

pı1 aca ı, tadilat için mi.itchassıs•" 
fikirlerini tetkik etmekteyiz. ye' 
ni tadilatla gümrük işleri daha 1'"' 
laylaşacaktır. Kaçakçılıkla mü'' 
dele teşkilatımız iyi ve istenite" 
neticeyi temin etmektedir. 

Tütün inhisar kanunu için esir 
lı bir proje yapılmış, fikirleri a11-

mak ü~crc veka'ctlcrc, ticaret ocll' 
, larma gönderilmiştir. 
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Denize Gömtilen Aşk Şehitlikler C h . . . 

.J Yazan: Nezahat Hasan I . t• • . ep mU arrzrzmzz 
~~~~~==~~~~~~~~~~- ~arce~ıyeı reısı 
Dadıma, başımdan geçeni ayni bir yıldızın nurları altında saadet Hatırlar mııınız, bumdan bir rıyorsunuz?. Bir az durun, ıize 

ile uzun uzun anlattım. Sabah O• halkalarını birbirimize takıyoruz. ne diyor ? kaç yıl evvel, Almanlar ufak çap- bir defter getireyim, ziyaretinizin 
luyordu. Başım §İddetle ağrıyor, Salonumuz bütün dost'arımız - ta bir kruvazöre en büyük dret- maksadım, kim olduğunuzu ya • 
vücudum yanıyordu. Oykusuzlu- la hıncahınç dolu ... niıan merasi- Çanakkale şehitleri için büyük navtların harp kıymetini verdiler- zm. Siz fU taraftaki odada bir sa-
ğuına rağmen istirahata ihtiyacım mi fevkalade geçiyor. Rahatsız - bir abidenin yaptırılması hususun- di de Fransada ve lngilterede bu· at kadar oturun. Ancak o suretle 
Vardı. hğıma rağmen bu saadet günümü da teşebbüslerde bulunulduğu şu na "Cep dretnotu,, denildiydi. kendisini görebilirsiniz. 

Yavaşça odadan çıktım. Yata- dostlarımız ve arkadaşlarımız a - sıralarda şehitlikleri imar cemiye· Geçenlerde Avusturyada ken · Vay efendim, bu ne teşrifat!. 
ğıına uzandığım za.man vücudu - rasında geçiriyorum. Onun bütün tinin bugüne kadar yaptığı faali - disine kurtun sıkılan başvekil Ya fırka "Serbest fırka,, olmayıp 
ınun bütün sızılarını unuttum. iz- arkadaşları ve muzika dışarda yet hakkında karilerimizi malu- Dolfus'e de İngiliz gazetelerinin ta "Sıkı fırka,, "Başı bağlı fırka,, 
hrapla karışık göz yaşları arasın- çamlığı dolduruyor. malt::ır eitmeği faydalı bulduk. - boyundan bosundan ötürü - olsaydı, ne olacaktı?. 
da yalnız Oktayı düşündüm.Artık Salondakiler birer birer dışarı 1 Dün bu cemiyetin reisi Nemli "Cep batvekili., dediklerini gör - Zaten dikkat ediyor muıunuz, 
0 nu görebilecek miydim?. Bu ak· çıkıyorlar. Güzel bir orkesta bah zade Cemal Beyi yazıhanesinde zi düm. Şu halde, belediyenin so- adamın son günlerde yürüyÜfÜ 
§aın benden tamamiyle dargın ay- çeden hazin hazin yükselecek salo yaret ettik. Cemal Bey bize şu kak köşelerine diktiği boylu boslu bile değiftİ. Köprüden geçerken, 
rılmıştı. 

1 
na kadar uzanıyor. beyanatta bulundu: işaret memurlarına taban tabana değme rüzgarla sallanmıyan bir 

O son gecedenberi Oktayın ha- Ok b' 'b' · · zıt bir boyda olan Vakıt'in İşaret- ş k tay, ırer papatya gı ı gıyı- ı "- Sehitlikleri imar cemiyeti h çınar tavrı takınıyor. ap ası, 
Yali onun ac.kiyle yatağımın için. k d l ı ~ ler muharririne de "Cep mu ar -:ı- nen ar a aş arı arasıno:ı. en mes· eski bir cemiyettir. Ve şehitlikle- yüksek soba borularının tepesine 
de derin iniltilerle kıvranıyordum. ut dakikalarını yşıyor. Slonda . . . . k 1 h t takılmıt teneke kapak ıibi ıabit .. 
li 1 · 'k f I 1 rımızı ımar etme on arın a ıra -asta ıgım gıttı çe az a aşıyor, musiki Şopenin en güzel parcala-

1 
• Kimseyi selamlamak için çıkmı -

Ve uzıyor, her <YÜn doktor bir kere ı B h d 'ftl · ., larına abideler dikmek gaye erıy-
u rını çauyor. a çe e çı er, agır 

uğrayıp: bir valsla birer kelebek gibi dö - le teessüs etmittir.. Bununla bera 
- Üzülmeyin, bir şeyiniz kal - nüyorlar. 

tnıyacaktır, ı Bahçeye inemiyor henüz rahat· 
Diyor. Fakatbukabilmi?.On- l~ ~ d'kt d ·· 

sız ıgıma ragmen o or an mu -
dan ayrı yasadıkca düsünmemek, d k y l B'lk~ ) l .. • • • saa e yo .. a nız ı ar a sa o-
u:ıülrnemek imkansız.... 1 • l · d nun gemş pençe ererın en seyre· 

Onu görrniyc1i on bes gün olu-1 d' Okt k k l' 
~ 

1 

ıyoruz. ay sı sı ge ıyor. 
Yor. Müdiir, hemen hemen her B'lk~ k d · · b ld k' 

• w ı arı o a ar ıyı u um ı, 

saat iç.in hem yoklndıgı halde Ok- k d' 
t M 

.. .. d b' d k'k 

1 
onu ,o zaman ço ıev ım. 

ay yok.. udur en ır a ı a 
"' l Okt b ı e - Gördün mü Bifkar böyle ol-... yrı mıyan ay, uraya gem - ... 
ınck için kim bilir ne mazeretler 1 malı.. Bak ne kadar ıyııın, de -

h ı ı 
dim. Güldü .. 

u uyor. 
Bir an iç.inde Bilkarın mazisini Dışarda orkestra hali. devam e· 

ber cemiyetimiz daima mahdut bir 
bütçe ile çalıtmağa mecbur kal -
mı~tır. Varidat altı teşrinievel gü 

nü dağıttığımız rozet, ve seneden 

seneye tertip ettiğimiz Çanakkale 
şehitliklerini vapurla ziyaret hası-

li.tiy le her sene çıkardığımız tak -
vim ve muhtıra def terleri karın -

dan ibarettir. Bu da senede vaıa

ti olarak bize 3500 lira kadar bir 

hasılat temin eder. Bütün bunlar 

yapılacak büyük işlere nazaran 

çok küçük bir yekundur. ·Bunla-hatırladım. Fakat ben ondan çok diyordu. Misafirler bir taraftan 
daha betbnhttım.. yavaf yavaş dağılıyor. Yalnız 

kalınca, Bilkar, Oktay ve ben ü _ ra istinat ederek abide yaptırmaia 
Uzun znmanlardanberi köşkün 

kapısını açmıyan Ernin, nasılsa 
heni yoklamıya gelmişti. Bi~ ara· 
lı a bcyisinden bahsetti. Onun 

çümüz uzun uzun görüştük. gül - imkan yoktur. Bununla beraber 
dük, söyledik. biz §İmdiye kad~r yaptığımız ha -

Herkes odasına çekilirken Bil _ ıılat ile Edirnekapı tehitliklerini 

rahatsız olduğunu söyledi. Son -
ta derin derin içini çekti. Zaval
lı ağabeyim hem çok hasta, dedi. 

kur yanıma k9~tu: imkan derecesinde düzelttik, ora-

OnU' dinlemedim. Esasen ken
di gönül acılarım bana kafi idi. 

- Aysel, dedi, vallahi enişte ya mütevazı bir abide yaptık, ağaç 
beyimi öyle beğeniyorum ki, bu lar dikdik ve yol yaptırdık. 
sevimli genç bahriyeli ile hayatı - Son gün'erdeki netriyatı ve mil 
nızın her zaman mesut ve şen geç li Türk Talebe Birliğinin tetebbüs 

Y r> lnız kalıp ta gecenin esmer 
,gö gcleri. arasında pençeremden 
ıuları seyreder en yavaşça kapı 
vuruldu .• 

mesini temenni ederim lerini memnuniyetle karıılıyoruz .. 

Sonra odasına çekildi.. Çanakkale bütün milletin malıdır, 
Odama çıktığım zaman saate buraya yapılacak abide de bütün 

baktım, sabaha pek az vardı. milletin malı olmalıdır. Biz bu -

- (.;.iriniz.. Dedim. Hasta vücudum yatağa uzanır u - nun için çalıtlık, çalışıyoruz. Bu 
husus için bütün teşekküllerle teş-içeri, beklemediğim bi zaman

da dadımla Oktay girdi. Onu 
hayretle karşı' adım. Yatağımın 
başına geldiği zaman: 

- Geçmiş olsun Aysel, dedi. 
- Mersi Oktay, nasıl hatırla-

dınız?. Dedim. 
Mahcup , başı önüne eğildi. Ö

lüme intizar eden hastalar gibi 
!!Üzel yüzü solmuş, yanakları sa
tarmış, dalgalı kirpikleri altında 

hafif buruşukluklar hasıl olmuştu. 
Oktayın, bir an içinde dizlerime 
cliiş::m ba~ı arasında hıçkırıkları -
nı işittim. Sesi yavaş yava~ yük- 1 
&eliyordu: 

- Aysel yalvarırırm sana, beni 
affet.. Atıkın beni cildırttı. Bir 
d ı · 'b' .• ' • e ı gı ıyım .... 

A'Srıel bu kıskançlığı bana çok ı 
Rörıne.. Senden uzak kalırsam 1 
Yaşıyamıyacağım. Aysel seninle 
evlenmek, sonra seni insanlardan 
kıskandığım kimselerden uzaklaş
lırınak, kimsenin göremiyeceği, 
ereıniyeceği bir yere kaçırmak, O· 

tada yalnız atkımızı !Üphesiz ya
!aınak istiyorum. Aysel, kıskan - ı 
dığım böyle bir sürü insanlar ara- 1 

••.nda kaldıkça, bu kıskançlık be- ı 
rıı Yeyip bitiriyor. 

Onun dalgalı saçlarını okşa .

1 

d~: 

- Oktay, ben yalnız seninim. 
.\sk d · · .. h d' • ımız an nıçın şup e e ıyor -
;lln?~ Mai suları seven Aysel on
~rın hakimi olan genç bahriyeli
'1rı-e ihanet eder mi?. 

..... , ...... \lltl 

ıza Tevfik ölmüş 
Mıaır gazetelerinin neşriyatına 

göre yüz ellik listeye dahil file· 

riki mesai etmeğe hazırız.. Gaye· 
mizin çok müsait şartlar dahilinde 
tahakkuk etmesi bizi sevindiriyor. 

Bu itibarla Milli Türk Talebe Bir-
sof Rıza Tevfik ö'mü§tÜr. Fakat liğine gerek şahsan gerek cemiy~

öldüğü yer ve ölüm sebepleri hak- timiz na.mına teşekkür etmeği bir 

kında başka malumat verilmemek borç sayıyorum. Söyliyeceklerim 
tedir. l bundan ibarettir.,, 

Clmbarlyetln 
10 uncu Yıldönümü için 

Tenvirat 
Elektrik Şirketi, resmi daireler ve muhterem ahali tarafın· 

dan yapılacak tenvirata ait tcsisabn, ruhsatlı tesisat müteah
hitlerine yaptırılması icap ettiğini bu vesile ile hatırlatır. 

Bu tesisat her ne kadar muvakkat iıe de muaddit kudre• 
tini tecavüz ettiği takdirde . bir ihbarnameye tlbi tutulmalı· 
dır. Aksi takdirde tesisat ya taidiye edilemeyecek yahut ten· 
viralın heyeti umumiyesi üzerinde teıevvilptı mucip olmak 
tehlikesine sebebiyet verebilecektir. 

ihbarnamelerin birinci Teşrinin 14 ünden tvvel Elektrik 
şirketine ııönderilmesi rica olunur. 

Istanbul, 1 Teşrinievvel 1933 

Müdiriget 

Sa drl Etem Bey 

riri,, "Cep mütefekkiri,, "Cep edi
bi,, "Cep hikayecisi,, "Cep roman
cısı,, "Cep hocası,, diyebiliriz. 

Sadri Etem, pek ali. bu çapta 
olacağına bir Ruıen Eıref, bir 

lsmail Hakkı çapında olabilirdi. 
O zaman, mizah gazetelerinde çe
tit çeıit karikatürleri çıkardı. Me
seli Ramiz, ıünün birinde üstadı 
yan beline kadar çizer, altına le
jant olarak tunu yazardı: 

"Mabadi gelecek sayımızda.,, 
Yahut, - Darülfünunda bir 

kürsü ele geçirdiğini ve fıraat bul
dukça bu müe11eıeyi kayırdığını 

tasavvur ediniz - Beyazıdın met
hur yangın kulesiyle onu kol kola 
çizmit bir karikatüre rast gelirdi
niz ve altında şu cümleye: 

- Ben ıenin yanında iken sana 
kimıe hücu.m edemez; korkma!. 

Yahut, Darülfünun meydanına 
o çam dikerdi ve arkasından Ce -
mal Nadir, daha yeni büyümeğe 
uğratan bir çamın üzerinden ha -
kan üstadı karikatüre alır ve ken
disine tu sözleri söyletirdi: 

- Eh, bakalım kendi elimle 
diktiiim çamların boyuma yetişe
ceji ıünleri de ıörecek miyim?. 

Boyunu, buıünküne nisbetle bu 
kadar aykırı dütündükten sonra, 
kafasının içini buıünkünden büs
bütün batka dütünemez miyiz?. 

Sadri Etem, bu kavak boylu 
dütünücü, Fethi Beyin kurduğu 
ıerbeat fırkanın en ileri ıelen pro
paıandacılarından biriıi de olur
du. O zaman Beyazıt kahvele • 
rinde oturan Darülfünun hocaları 
ile, Meıerret kahvesinde tavla oy
nıyan Babıali ıazetecileri arasın -
da bir dedi kodudur yol alırdı: 

- Dün Takıimdeki ıerbeıt fır· 
ka merkezine uğradık; bizim Sad
riyi görecektik. Odacıya sorduk: 

- Sadri Beyin odası nerede? . 
Odacı aıık bir ıuratla cevap 

verdi: 
- Kimıiniz?. Neciıiniz?. Sadri 

yor .... ,, 

Bir baıka gün yarı boy resmi • 
nin altında şöyle beyanatı çıka • 
caktı: 

"- Osmanlı devleti liberallik • 
ten değil, liberalliği güzel tatbik 
edemediğinden yıkıldı. Sanayiin 

ve ticaretin devletlettirilmesi fer· 
din ıahsi te~bbüıünü, icat fikrini 
ködettirecek isabetsiz bir yoldur •. 
Fırka arkadaılarım, bunu dojru • 

dan doğruya iddia edebilmek ce
saretini gösteremiyorlar. Halbu -
ki ben, Avrupadaki uzun tetkik 

ve tahıilimden, hakikatleri olduiu 
gibi söyliyecek medeni bir teca -
atle döndüm. Ben söyliyorum. 
Biz liberaliz ...... v. s.,, 

Muhalif ıazeteler, onun reımi
ni operatör Emin Beyin fotoirafı 
kadar sık basacaklar ve eıki tarz· 
da edebiyat yaparak: 

"Liberalizm tarlasını ıüıliyen 

fidanlar araıında iıte mağrur bir 
çınar gibi yükselen, dütünen bq,, 
diyeceklerdi... , 

Methur adamlarla yaptıiı an • 
ketlerde hazan düyanın en akla 

gelmez, en aykırı ıorıularını so
ran Hikmet Feridun Bey, onunla 
da töyle bir görütme yapacaktı: 

- Üıtat, hususi hayatınızı na
sıl geçirirsiniz?. 

- Aktamları bir az ıeaerim. 
Bu gezinti ertesi günü yapacajım 
fikri meıai için bana kuvvet -.e -
rir. Sabahları erkenden kalkıp 
okurum. Öileyin yemekten son -
ra yarım aaat kadar uyurum. On
dan sonraki hayatım da bildijiniz 
veçhile, siyaıi, içtimai. iktıaadi, 
mali, edebi, fenni, tarihi mesai
ye sarfolunur. 

- Peki c~ endim, henüz ıenç ve 
gürbüz bir zatsiniz. Kadınlara kar 
§1 bir meyil, bir aık duymaz mııı
nız?. Siyasi hayatta liberal olma· 
nıza mukabil, bu sahada muhafa
zakar mısınız?. 

Muhatabım gevrek ıevrek aü
lümıedi: 

- Eğer gazeteye yazmıyacalı
nıza söz verirseniz söyliyebilirim 
ki ben, her şeyin fevkinde bir itı· 
kım.. Bir defa gönlümü kaptır
dım mı, hani eskilerin iradei cüz· 
iye dedikleri bir fey vardır ya, o
nu bile kaybederim ........ 

Bu esnada telefon çaldı ve ÜI· 

tat konuımaia baıladı. Yakın bir 
yerden konutulduğu için ben de 
duyuyordum; te1efonda ince bir 
seı: 

"- Siyul faaliyet, fırka, mır -
ka tanımam; hemen ıel !.,, diyor, 
du.,, 

• 
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Çanakkale valisinin Aydında Halkı sıtma derdinden 
V AKIT' e beyanatı iki Bulgar tevkif kurtarabilmek için 

Vilayet hududu içinde yol faaliyeti 
günden güne ileriliyor 

E~ine, (Hususi) - Dünya har- Bu sene ve vilayet yollarında a 
binde tarih sayıfalarımıza büyük zami faaliyet gösterilmiştir. 
ve §erefli yer kaplıyan Çanakkale, Vali Beyefendinin söyledikleri 
cümhuriyet devrinde en çok nur- gibi Ezine - Bayrami~ şosesi 
lanmıı, ilerlemiı bir vilayettir. Türkmeneli Yahıieli - Çavuş 

Vilayetin her köşesinde netice- köylerinin silindir geçirilmiş fenni 
lenmiı büyük iş!er vardır. Vila- yol.Jarının yapımında fen memuru 
yette yapılan feyizli işleri sayar· Nurettin, Bayramiç jandarma ku
ken, haıta yorulmak bilmez çalış • mandanı yüzbaşı Şerafettin Bey · 
kan valimiz Süreyya Beyefendi ve lerin yüksek himmetleriyle, köylü-
bütiıi.n memurlarımızı takdirle an- l . · · d enmızm can an çalıfmalarını öv· 
mak bir borçtur. Çanakkale köy meğe çok değer bir iştir. 
kanunu tatbikatı, mektepçilik, 
telefon şebekesi, yolculuk işl erin. C. H. 

de en baıta gelir~ y 
Her köyde köy kanunu bu"'tu··n 

ol parasını vermiyen 
köylüyü öldürmüş §Ümulü ile tatbik edilir, köyler 

muntazam birer köy odasına, e . Tarsusun 1skiliç mahallesinde 
aaslı reımi kayıtlara maliktirler. Rumeli muhacirlerinden Hüseyin 
Her köyün bütçesi vardır. Sarfi - 1 pehlivan tarlasında gece yatmakta 
yat usulünde yapılmaktadır. Köy - iken yol parası istemek üzere bek 
ler l~mizdir. Binalar muntazam· çi Süleyman yanına gelmiş ve yol 
dır. parası borcunu istemiıtir. 

Köyde bir canlılık vardır. Köy Hüseyin pehlivan yanında an. 
ferin güzel yeni mektepleri vardır. cak iki buçuk lirası olduğunu ve 
İyi yetiştirilmiş çalı,kan köy mu· başka parası bulunmadığını söyle
aallimlerimiz köylerimizde çok miş, bekçi iıe paranın hepsini ver 

faydalı birer unsurdurlar. Tele _ mesinde ısrar etmiş, aralarında 
fon ıebekesinin ulaşmadığı köyü- gürültü baılamışhr. Bekçi bun -
müz yoktur. Her köy merkeze dan kızarak taban~ıını çekmiş ve 
bağlıdır. Bütün emirler vaktinde alet ederek müteaddit kufJUn Rk· 
ve çabuk tebliğ olunmaktadır. mış, zavallıyı öldürmüştür. Katil 

Yol işlerinde en ön safta olan bekçi yakalanmıştır. 
Çanakkale gelir, bütün fena isler Köylülerin buğdayı 
de aleım olan yolsuzluk artık • bu İktısat Vekili Celal Bey Tur· 
mmtakada lam manasiyle kalkmış haldan döndü. Celal Bey bu se
tır. 

yahatinde köylünün vaziyetini ya-
Bugün üzerinde işlenen ve vila 

yeti Balıkesire bağlıyan büyük yol 
ile Ezineyi Bayramıça ulaştıran 
yeni ıose çok mükemmeldir. Bu 
yıl da Ezine - Ayvacık sosesine 
başlanmıştır. • 

kından tetkik etmiş, köylünün 
elindeki buğdayı daha kolay bir 
şekilde satabilmesi için yeni ted -
birler ittihazına karar verlmiftİr. 

Yemiş bolluğu 
Geredeye tabi Mengel şım

diye kadar misli görülme -
mış bir yemiı bolluğu var
dır. Mengen ihtiyarları bu sene· 

ye kadar bu derece mebzul yemi§ 
olmadığını, tahminen 25 sene evel 
buna benzer bir yemiı bolluğuna 
tesadüf etmediklerini söylüyorlar. 

olundu 
Aydında zabıta marangoz Ya

ni ve Ceno adında iki Bul garı tev· 

kif ederek adliyeye vermiştir. Bu 

şahıslar komünist tahrikatı yap -
maktan maznundur. Suçlular tev 

kif edilmiş ve adliyece hakların 
da tahkikata başlanmrıtır. 

Kaçakcılık yapan 
karı koca 

Balıkesir, (Hususi) - Dün şeh 
rimizde kaçakçılık yapan bir karı 
koca yakalanmıştır. 

Amasyada mücadele hekimliği 
bu s~ne neler yaptı ? 

Amasya sıtma mücadele dok • ı 4 - Şehre üç saat mesafe· 
torluğu bu sene şunları yapmış - de "Kaynar,. ismi verilen suyuıı 

tır : hasıl ettiği birikintiler kaldırıl -

1 - Suluova nahiyesinde mev
cut olup her tarafı bataklık bir 
hale getiren büyük sulama kana • 
lından alınan harkların sızıntıları· 

nın ve iki mühim kaynağın hu -
sule getirdiği Çardaklığı sazlığı 
namile maruf bataklık 750 metre
lik kanal açılarak kurutulmuştur. 

2 - Memleketimizin en münbit 

mıştır. 

5 - Etrafına sızıntı yapara1' 
sıtma mikroplarının çoğalmasın3 

belli başlı bir amil olan ve Pekte
mir köyünden itibaren altı saat 
devam eden sulama harlu kami -
len düzlendirilmiştir. 

Hacı ishak mahallesinden Ça -
kır Mehmet ile karısı Feriha ha -

ve en vasi ovalarını teıkil ve bü -
mmın kaçakçılık yaptığı inhisar • yük bir nahiyeyi tamamen ihtiva 

6 - Muntazam bir disiplin al • 
tında çalı~an mücadele neticesin -
de memleket dahilinde sıtma yüı 
de 30 ve bu sene yüzde 11 nispeti 
vasatisine düşmüştür. 

lar idaresi tarafından tesbit edil - eden Geldiklan ovasını tehdit e . 
mesi üzerine Çakır Meh.medin evi 

dün emniyet ve inhisarlar memur
ları tarafından aranmış, yirmi 

dört paket tütünle ayrıca bir kiye 
kaçak tütün ve her biri yetmiş beı 

yapraklı doksan def ter kaçak ci -
gara kağıdı bulunmuş ve müsade
re olunmuştur. 

Kaçakçı karı koca bugün adli 
ihtisas mahmekeıi müddeiumumi
liğine verilecektir. 

Burhaniyenin elektriği 
Bürhaniyede lielediye elektriği 

şirketin elinden alarak kendi ida· 
re etmeğe başlamıştır. 

Belediye idareyi ele alınca 
elektrik itleri yoluna girmiftir. E

velce gecenin pek erken saatlerin
de sönen elektrik şimdi sabahlara 

kadar yanmakta ve kasaba bol 
ışık içinde bulunmaktadır. 

Muğla Halkevinde 
Muğla, 9 (A.A.) - Muğla 

Halkevi tarafından halka cümhu -

riyet ve istiklal marşları öğretil

mektedir. Büyük bir kalabalık 

halkevinde toplanarak ilk provayı 

yaptılar. Tecrübeler muvaffakı -

yelle neticelenmiştir. Bayramı kut 
lulama hazırlıklarına hararetle 
ve faaliyetle devam ediliyor. 

den Kırgözün önüne vaktiyle çe -
kilmiş olan iki set yıktırılarak en 
büyük bir sıtma membaı kurutul
muş ve bütün nahiye halkı sıtma 
felaketinden kurtarılmııtır. 

3 - Havzadan itibaren şehri -
miz hududuna girerek şehir içeri· 
sinde Y eşilırmağa karışan Deli -
çoy namiyle maruf ters akan ır -
mağın mecrası tamamen temiz -
lenmittir. 

Giresunda fındık satışı 
Giresun, 8 (A.A.) - Dün bor

sada 60 kuruştan 64 on paraya ka 
dar 375 çuval fındık içi, 13 kuruş
tan 29 kuruşa kadar 915 çuval yaş 
kabuklu fındık satılmıştır. 

Muğla tütünleri 
Muğla, 9 (A.A.) -Tütün kum 

panyaları eksperleri tütünlerin ev 
saf mı tetkik ve yeni sene mahsu -
lünü tesbit etmeğe başlamışlardır. 
Eski sene mahsulünden şimdi,.-e 

kadar 1500 balya tütün .atılmıştır. 
Fakat henüz piy•ea açılmamıştır. 

Tarihi künkler 

7- Suluova ve Geldiklan ova
larında mevcut köylülerin şimdi ., 
ye kadar yetişmiş çocukları görül• 
memekte ve görülenler de pek cı • 
lık ve sıska bir halde idi. 

Mücadele başladığmdanbcri do 
ğan yavrular gürbüz ve sağlaıtJ 
olarak büyümeğe başlamıştır. 

Köylü evladının sıhhatini ve 
gürbüzlüğünü görerek Cümhuri .. 
yet hükumetine canla başla sarıl
maktadır. 

İz mirde bir işçi, katibi 
yaraladı 

lzmirde ikinci kordonda M. Ji
ronun ticarethanesinde bir yara " 
lama hadisesi olmuş ve ameledeJ1 
birisi katibi bıçakla yaralamıştır. 

Hadise şöyle olmuştur. 
Ticarethanenin amelesin,.1 ... ıı 

Mehmet Ali oğlu Kah•..:ıtlan na .. 
mında birisi ile ı<t1.tip Mustafa E .. 
fendi aral•'ında ötedenberi bir 
bü,,. ... det mevcut imiş. 

Kahraman haf talıi;ını almak i· 
çin yazıhaneye girince Mu3tafo E
fendi, kendisine biraz dışarıda 
beklemesini söylemi~tir. 
· Bunu izzetinefsine bir tecavüı 
addeden Kahraman bıçağını çe .. 
kince katip Mustafa Efendinin 
baldırına saplamıştır. 

Dun Ayvacık fOsesinin başlan -
gıç İ§ine vali Süreyya Beyefendiy 
le beraber gittik heyette baı mü
hendis Asım Beyle müteahhitler 

de vardı. Otomobillerimiz Ezine 
Bayramiç şoseıinden toprak yola 
saptı. Araaıra mühendisler ve mü 
teahhitler inerek yolun istikşaf 
haritasını arazide tatbik ediyor -

lardı. Yola baılanacak olan Arap 
lar köyü altına gelindi, güzergah 
üzerine kazıklar çakılarak ilk kaz 
ma vuruldu, bu kazma senelerce 
çamurdan çıkamıyan ve kııın 15 
kilometrelik yolu üç saatte alan 
Ayvacık yolcularına kurtulutu 
müjdeliyordu. 

Ezin enin kurtuluş gününde 

Denizliden Landikya giden su 
yollarından çıkarılan iki künk a -
sarı atika meclisleri tarafından 

celbedilerek Ankara müzesine 
konmuştur. Bu künklerin tarihi 
kıymeti büyüktür. 

Bunu gören oradnki amele ka .. 
dınlar feryade başlamışlar ve di • 
ğer amele tarafından tutuları 

Kahraman zabıtaya teslim edil ' 
miştir. 

Mağazasını yaktığı zannile 
Ağır cezaya verildi 
lzmirde Gazi bulvarında yüz 

numaralı mağazada tuhafiyeci tb. 
rahim oğlu Vehbi Efendi, kendi· 
diaine ait mağazayı yakmakla 

maznun olark adliyeye verilmiş -
ti. Birinci istintak hakimliğnce 

yapılan tahkkat neticesinde beş 

bin lira sigorta parasına tama e -
derek yangın çıkardığı anlaşıldı -
ğından ağırceza mahmesine ve -
rilmiştir. 

Yaralı Mustafa Efendi hasta ot: 
ye kaldmlmıştır. Zabıtaca tahkike. 
ta devam edilmektedir. 

Burdurda Halkevi binası 
yapılıyor 

Burdur - Şehrin en güzel ye -
rinde yapılmıya başlanan Halke • 
vi binası bu ay içinde tamamlana• 
cak cümhuriyel bayramında bü " 
tiin tcferrüat ve mefruşatiyle ik · 
mal edilmiş bulunacaktır. Bin" 
betonarmedir. Üç katlıdır. . Çol< 
büyük bir konferans salonunıl 

Halkevleri teşkilatını bol bol idil' 
re edecek bir çok odaları ihtiva et• 
mektedir. 

Bina Cümhuriyet Halk fırkas• 
idare heyeti erkanının bakımı al' 
hnda yapılmaktadır. 

elektrik yapmış, Ka•amürsel elci<' 
trik imtiyazını <'.lmıştır. Yakın -
da Kilis'e de elektrik yapacaktıt• 
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Meşhur Yunanlıyı lstanbulda görmek kabil olacak mı? 

T ~ki;d;ğı;-·Hii"~~Yi~""i'i~····Miii"iYi;···p~iı-
livanlar Cim Londosa meydan okuyor Türkiye futbol birinciliği müsa

bakalarına önümüzdeki Cuma gü
nünden itibaren baf lanacaktır. 

naya giren takımların sayısı 15 tir. 
Trabzon müsabakalarını idare i • 
çin federasyon namına seçilen Nu
ri Bey Trabzona, Kemal Halim 
Bey Balıkesire gitmişlerdir. ~\ 

MUl3yim pehlivan 
Yunanlıların meşhur bir peh • 

livam vardır: Cim Londos .. 
Bazılarının iddiasına göre ser

best güre§te bu adamın sırtını ye
te getirecek kimse yoktur, ringe 
çıkar ve karşısına çıkanın bir kaç 
dakika içinde sırtını yere getirir . 
Bazılarının iddiasına göre de bu 
adam fazlaca "şi~irilmiş,, bir peh
livan.d!r. Sırtı pekala yere eelebi -
lir. 

Geçen sene bir kaç defa Türk 
Pehlivanları ile karşıla§lırılmaaı 
tnevzuu bahsedilen bu Yunanlı 
son ay içinde Amerikadan Atina
Ya d.önmü§tÜ. Olimpiyatlar dola
Yııiyle Atinaya giden Türk spor -
cuları kendisini yakından gördü -
ler 'Ve kendisini Türk pehlivanları 

ile kartılqtırmak yeniden günün 
meselesi olmıya baıladı. Atinada
daki arkadaılarımızdan bu husus
taki tasavvurların bir teıebbüs 

§ekline girdiği yolunda haberler 
de alarak yazdık. 

Bu haberler her vakit olduğu gi
bi Türk güreı aleminde büyijk bir 
ha11asiyetle karıılandığmı görü • 
yoruz. Dün Amerikada töhretini 
yayarak memleketine dönen Mü • 
)iyim pehlivanla, alaturkanın en 
dikkat ve alaka UY.andıran sima -
sı Tekirdağlı Hüseyin pehlivan -
dan müşterek lbir mektup aldık . 
Yukarıda itaret ettiğimiz te -

ıebbüsle uğraıanları da alakadar 
edebilecek mahiyette bulunan bu 
mektubu aynen neırediyoruz. Bu 
hususta icap ederse bir tavaı • 
aut ta yapmıya hazırız. 

Mektubun sureti 
"Gazetenizin dünkü nüshasın • 

da spor sütununda diğer ıpor ha -
vadiıleri meyanında bu günlerde 
Atinada bulunan dünya serbest 
güreş şampiyonu Cim Landosu 
Türk güre§çileriyle müsabaka 
yaptırmak üzere bir teıebbüs ya· -
pılmak üzere olduğunu okudum . 
Ben ve Tekirdağlı Hüseyin pehli -
van bu güretÇİ ile her zaman kar· 
şılaımağa hazırız. Yalnız bu da 
geçen ve evvelki seneler yapıla -
cağı müteaddit kereler ilan edilen 
Kara Ali - Cim Landos müsa • 
bakasma benzemesin. Her kim bu 
işe delalet ediyorsa ve bu keyfiyet 

Cim Londos 
hakiki ise §İmdiden haberdar edil
memizi rica ediyoruz efendim.,, 

Güreşçilerimiz ge
ne galip geldiler 
Peıteden gelen haberlere göre 

güreı takımımız yapbğı dördüncü 
müsabakayı iki mağlubiyete kar§ı 
beş galibiyetle kazanmııtır. 

Bu müsabaka Senteste yapıl -
mıt ve bilhassa Çoban Mehmedin 
töhreti bütün Macariıtana yayıl • 
dığı için güretçileri seyre gelen -
lerin sayııı bu müsabaka.da daha 
fazla artmıştır. 

Ru miisabakadaki bet galibi -
yetimizin dördü tuıla birisi hük • 
mendir. 

~~~----------------------------~~--~~~~~~~ 
': 

Bafrada spor 
Samsun idman yurdu ile Bafra Gençler birliği 

berabere kaldılar 

Bafra, (Hususi) - Haftanın j vaziyette bile başlıyan oyunda iki 
kayde değer en mühim hadisesi bin kadar seyirci vardı. Futbolcu • 
Samsun idman yurdu ile Bafra 1 lar rakipleriyle olduğu kadar ça • 
gençler birliği arasında yapılan ~ murln da mücadele ediyorlar ve 
futbol maçıdır. 

1 

gol yapabilmek için bütün gayret

29 Eylul Cuma, Bafranın spor 
hayatında cidden ehemmiyetli ve 
tneserretli bir gün olarak geçmiş
tir. Maç tarihi bir hafta evvel ilan 
edildiği için bütün halk bu günü 

;;-hırsızlıkla bekliyordu. Bilhassa 
•Por klüplerinde gece, gündüz hep 
bu mevzu üzerinde münakaşalar 
Yapılıyor ve türlü türlü tahminler
de bulunuluyordu. Maç günü er · 
kenclen Halkevinde toplanan spor 
cularımız Samsun İdman yurtları
nı otomobil ve kamyonlarla tehir 

haricinde k~rşıladılar. Ve misafir 
8Porcularm renkleriyle süslenmiş 

Gençler birliğine getirdiler. Bir -
lik dost klübün bu ziyareti için gü 
tel bir program vücude getirmişti. 
Program mucibi Birlik tarafından 
\>erilen öğle ziyafeti çok samimi 
bir hava içinde geçmiş ve karşılık
lı nutuklar söylenmi§tir. Mutat zi
}'aretler de ihmal edilmedi. 

Maç saatinden çok evvel sahayı 
kadın, erkek yüzlerce halk doldur 

lerini sarf ediyorlardı. Yağmur de 
vam ediyor ve halk ta çok derin 
bir alaka ile oyunu takip ediyor • 
du. Nihayet maç bir çoklarının tah 
min ettiği gibi sıfır, sıfıra beraber 
likle neticelendi. 

Sahasızlık yüzünden çoktandır 
ekzerszlerini yapamıyan ve takı -
mındaki oyuncularının bazılarının 

ilk defa olarak maça iştirak etmiş 
olmaları itibarile "Gençler birli -
ğinin ve bilhassa değerli kaleci 
Mithat Beyin gösterdiği muvaffa· 
kıyet şayanı takdirdir. Bu maç 
bize şunu ispat etmiştir ki Bafra 
sporcuları muntazam çalışmaları -
na devam ettikleri takdirde rakip
leri için hatırı sayılır bir kuvvet 
teşkil edeceklerdir. 

Halkevimizin spora verdiği e • 
hemmiyet ve kıymeti de zikretme 
den geçemiyeceğiz. Evimizin bun
ca maddi müşkülat içinde ne ya -
pıp yapıp "Hasbahçe mevkiinde,, 
bir saha vücude getirmek suretile 
sporumuzun en birinici ihtiyacını 

lttuttu. Ne faydaki yağmurun yağ- temin etmiştir. Spor komitesi sa • 
~a.~ı; sahanın bir çamur deryası 1 hanın tekemmülü için çalışmakta-

a.I:ne gelmesi halkın güzel bir dır. 
esine mini oldu. Bu 

Yüzücüler 
Avı:upa birincilik

lerine davet 
edildiler 

Gelecek sene Magdeburg ,ehrin • 
de yapılacak Avrupa yüzme bi -
rincilikleri müsabakasına Türki -
yeyi davet için Alman spor tetki. 
litma mensup Her Blume isminde 
bir murahhas gelmiştir. 

Bu zat ıehrimizde alikadarlar
la bilhassa yüzme komitesi reisi 
Ekrem Rüştü Beyle görüşerek Av 
rupa birinciliklerine dair tafsilat 
varmiş ve Türkiyede ıu sporları 
hakkında da malumat almıştır • 

Bu hususta kendisine daha 
müspet bir fikir vermek üzere, 
dün Büyükderede lidoda 1. S. K. , 
Galatasaary, F enerbahçe, Beykoz 
klüplerine mensup yüzücülere, 
atlayıcılara, kısa mesafe yüzücü -
lerine bazı gösteriş müsabakaları 
yaptırılmı§tır. 

Alman sporcu Türkiye yüzme 
sporları faaliyetini beğenmiş ve 
yüzücülerimizle tanıştığı için çok 
memnun kaldığını söylemiştir. 

Yeni bir rekor 
Dün yapılan yüzmelerde Bey -

kozlu Soff an 400 metrede yeni bir 
rekor yapmıya muvaffak olmuş -
tur. Esk.i rekor 6,22 idi. Saf -
fanın yaptığı yeni rekor 6,15,5 tir. 
Kendisini tebrik ederiz. Dün Ley
li Hanım da l 00 metre ıırt üstü· 
nü 1,58,8 de yüzmüttür. 

Bu Cuma günü kartılaşacak ta
kımlar Balıkesir ve Trabzon grup
larına mensup takımlardır. Adana 
grupunda gelecek Cuma, Bursa ve 
Ankara gruplarında da 20 Teşri -
nievvel Cuma günü müsabakalara 
bqlanacaktır. 

Balıkesir grupu, Bandırma, Is · 
parla, lzınir, Manisa, Uıak mınta
kaları şampiyonlarından, Bursa 
grupu Çanakale, lstanbul, Kocae -
li ıampiyonlarmdan, Ankara gru· 
pu Eskıehir, Konya, Kütahya şam 
piyonlarından Adana grpu Antal-

I ya ve Diyarıbekir, Trabzon grupu 
da Samsun ve Balıkesir şampiyon 
larmdan terekküp etmektedir. Bu 
vaziyete göre bu seneki ıampiyo • 

Grup müsabakaları kur'a uıuli· 
le yapılacak ve mağlup olan takım 
mm takasına dönecektir. Yalnız 

Ankara grupu müsabaklarına gi • 
rf'n takımlar orada kalacaklardır. . 

Grup şampiyonluklarını kaza -
nacak takımlar da 29 Teşrinievvel 

Cümhuriyet bayramında Ankara • 
da final müsabakalarını yapacak
lardır. 

İstanbul şampiyonu F enerbahçe 
dahil olduğu Bursa grupu müsaba 

kalarına girmek üzere ayın on se
kizinde Bursaya hareket edecek -
tir. 

Balkan müsabakaları 
Umumi neticelere göre Romenlerle 

beraber üçüncülüğü kazandık 

YtlJuek atlamada Balkan 9amplyoaluğun11 kazanan Haydar blrlnclllil 
kazannkea-llaraton kota•unda bir atlet - Atletlerimiz •on anbea• 

manian yaparlarken - Gtllle atmada Balkan tamplyonluj'una 
kazanan Vey•I, Burbaaeddhı Beyle Her Abrabam arasında 

933 Balkan müsabakaları da bitti. ' dördüncü sırada gelen Romenle -
Umumi neticeler bu ıene bekledi- rin puvan hesabiyle bize yetittik • 
ğimizden daha iyidir. iki birin - leri anlaşılıyor, yani iki takım da 
cilik, ikincilik, sonra bir kaç ta - 61 rer puvanla üçüncü oluyorlar. 

ne dördüncülük ve beşincilik.... Balkan oyunlarında hiç bir za· 
Birinci ve ikinci müs~bak~ gun- man bu kadar puvan alamamıttık. 

lerinde üçüncü dereceyı katı ola - He!e geçen seneki Balkanlarda 
rak elimizde tutuyorduk. Pazar aldığımız puvan adedi ancak 15 ti. 
günü yapılan müsabakalarda ise Müsabakaların son gününe ait 
••lllM•--11-•m11•1"""1"""'"'1111""'"""'"""''"'"''"'"'""""""'ıımmm neticeler şunlardır: Ba 1 kan Atina - Balkan oyunları son 

Güreş şampiyonlu
ğu 1 Kanunuevelde 

Öğrendiğimize göre gene şehri
mizde yapılacak olan Balkan gÜ· 
ret fampiyonu müsabakalarının 

tarihi 1 kanunuevvel olarak tesbit 
edilmi§tİr. Peştede kolu yerin -
den çıkan büyük Mustafanın bu 
tarihe kadar eski kuvveiini bula • 
cağı şüphesiz sayılıyor. 

Bu müsabakalara kadar, güreş 
takımımızın formünü kaybetme -
mesi için tetrinisani ortalarında 

bir ecnebi takımla daha müsaba
ka teminine alı ılacaktır. 

gününde 50.000 kişi ıeyirci önün· 
de yapıldı. 

Fa!eroda bulunan İngiliz donan 
masının Amiralı da gelmiştir. 1n-

giliz donanması muzikası bir ge • 
çit resmi yapmış ve bir çok hava· 
lar çalmıştır. 

1500 metre neticesi: 

Birinçi Çukalas 4,12 yeni Bal_ 
kan rekoru, ikinci Yarjakopu!otı 
4,l4,4, üçüncü Kreos (Yugoslav) 
4,13. 

Cirit atma: 

Birinci Mihalakopolos (Yunan) 
571281 ikinci Papagoergo (Yu
nan) 55,94, üçüncü Kovaçevi 
<Yullosla v) 55,68. 

Devamı B lncl aa 
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Hik 

Haaa! .. " Kubbenin tamirinden, koridorlara 
kalörifer koymaktan vazgeçtik .. ,, en zengın 

köpeği 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Yazan: Mediha Münür 

(&t tanlı ı lııcl aayıfamu.da) 

tehlikeıine gelince; gerçi birçok 
taraflarda akıntılar vardır. Ve bu 
!Üpheıiz ki çartı için zararlı olu
yor. Maamafih kaim duvarlar, da 
ha bu akıntılara dayanabilecek 
bir aağlamlıktadır. Çar§mm en 
göze batan kusuru görünüş nok -
•anlığmdan doğuyor. Yabancı 
seyyahların, memleketimize ge -
lir gelmez "Grand pazar,, diye gez 
meğe ve gönneğe ko~tukları ka
palı çarı ı, maalesef on lan in ki -
sarı hayale uğratacak bir çirkinlik 
tedir. Tenvirat noksan ve ışık ki· 
fayetaizdir. Koridorlar yarı ka -
ranhk bir haldedir. Kaldırımlar 
bozuk, girintili çıkıntılıdır. Sey -
yah, çok defa, camekanlara ba
kayım derken burun üstü düşer. 
Çarımm umraniyle de mükellef 
olan cemiyet, aylarca evel bele -
aiyeye müra~at etti. lstediğimiz 
fU idi: 

Tamiratı ve dütünülen tesisatı 
belediye vücude getirsin. 

Mülk sahipleri masrafı muay -
yen taksitlerle ödesin. Bu jş!e bir 
komiıyon uğraşsın. Komisyon, 
mal sahipleriyle şehir meclisi aza
larından müteıekkil olsun.. Bi
zim bu müracaat:ıırnz, aıağı yu -
Karı, belediyenin mürakabesini 
talep mahiye.tinde idi. Belediye 
k'anununun 115 inci maddesinde 
ae, ıelırin umranı yolundaki u -
mumi i9lerin, tehir meclisinin mü 
rakabeai altında yapılacağına. da
ir kayıtlar da vardır. Buna rai -
men mürcaahmız reddedildi. Bü • 
" tün ')>llnlarımız suya düştü. Halbu 
kı, ne ca.zip tasavvurlarımız var-
lfı! ... 

En uf ak koridoru bile kalöri -
rerle ıırtacaktik. Dahili nakıt • 
lan bozmadan mükemmelen sıva
yacaktık. Seyyahları sendeleten 
ve bazan burun üstü düşüren kal
'dırımları aıf alta çevirecektik. Met 
hallere, büyük bonmarıelerde ol 
duiu ribi, asri camlı kapılar ta
liacaktık. Dütününüz bir kere: 

Şu fıAliyle, kapalı çarfı, Ca • 
ğaloğlunu Bayazıda, Bayazıdı 
Cağaloğluna bağlıyan en kestirme 
yoldur. 

Balıkçı Artin Efendi, batının 
üzerindeki tiklıım tıklım balık dolu 
tablaaından piı sular sıza sıza, ba
lık pazarından Bayazıda çıkarken 
bu yolu ıeçer. Bilfarz Hacı Meh
met Beyin Beyazıtta yapılmakta o 
lan apartımanının yahut evinin in
ıaat malzemesini ta§ıyan hamal 
bu kısa yolu tercih eder. Ve, bü
tün bunlar, kapalı çar§ı müıteri
lerini buradan kaçıracak en mü • 
him sebepler değil midir? ipekli 
robuna dahut mantosuna balık su
yu damlıyan kadın, balık paza -
rında mı yoksa kapalı çarJıda mı 
olduğunda tereddüde düşerse hak
ıız dıdır? O canım paltosunu ki -
reç kaymağı sürülen erkek, ka -

dar olur!,, diyor. Bunları menet
mek güç le değildir. Mevcut dört 
belediye me.muru kafidir. Şimdi 

ki halde memurla satıcı kovalama 
ca oynuyor vaziyettedir. Memur 
göründü mü, hepsi de birer kovu 
ğa sıkı!ıyorlar. Geçince de, tek -
rar birer birer meydana çıkıyor -
lar. Memur sayısı arttırılmalı, 

kontrol daimi olmalıdır. 
Son söz: Avrupalıların "Grand 

pazar,, diye, görmeğe koştukları 

dünyanın en büyük pazarını biran 
eve} yüzüne bakılır bir hale koy • 
mak gerektir. Buranın tamiri ve 
aslına halel gelmeden asri bir pa -
zar şekline çevrilebilmesi işi, sade 
mal sahiplerine değil, belediyeyi 
de, müzeler idaresini de düşün -
dürmelidir .,, 

Keçiborlu kükürt madeni 
Devlet şurası, Keçiborlu kükürt 

madeni imtiyazını, madenin işle -
tilmemesi ve saire gibi sebepler • 
den feshetmiştir. Buna dair olan 
karar dün vilayete gelmiştir. 

Bu, madenin i!letilmemesi ve 
kükürt ihtiyacımızın bu maden -
den temini için iktısat vekaletince 
mühim tetebbüslerde bulunulaca
ğı haber alınmıştır. 

Balıkçı gemisinin 
tetkikah 

İzmir, 8 (A.A.) - lktııat Ve
kaletinin balıkçı aemiai limanı -
mızdadır. Limanda ıünger ve 
balık tetkikatı yapmak üzere ge • 
mide mütehassıs mister Simon da 
bulunmaktadır. Tetkikattan sonra 
gemi lstanbula gidecektir • 

Tıp kongresi ve sergi 
Ankara 8 - Bu sene tıp kon -1 

gresi ayın yirmi birinde açılacak -
tır. Tıbbiye ıergisi de ayni gün 
açılacak ve her ikisi de gerek kon 
gre ve gerek serginin yerleri tayin 
edilmit olacak ve serginin hazır -
lanmasma ayın onundan itibaren 
ha,lanacaktır. 

Tedrisat meselesi 

Teessüründen öldü 
Dünyanın en zengin köpeği 

öldü. Bu köpeğin adı Tobi idi. 
Mis Ella Wendel namında Amc -
rikalı bir zengin kadına aitti. Mis 
Ella 1930 da vefat etti ve bütün 
servetini köpeği T o biye bıraktı. 

Bırakılan servet 75,000,000 do· 
lardır. 

Mis Ellanm vefatından sonra 
bu büyük servete bir çok talipler 
çıktı. Fakat bunların biri de 
ıerveti ele geçirmeğe muvaffak o
lamadı. 

Fakat T obinin son günlerde 
fazla rahatsızlanması bir çokla • 
rınm ümidini uyandırdı. Son 
köpeğin rahatsızlığı arttığından , 
kendisi de iyileıemiyecek bir hal
de olduğundan doktor tarafından 
ıstrrap duymadan öldürülmüttür. 

T obi hanımının hayatında bin
lerce dolar harcetmişti. 

Kendisi mükellef bir dairede 
yaşar, ipekten ve ketenden yapıl
ma muhteıem bir yatak içinde ya. 
tardı. Her sabah kahvaltısını 
yatağında yapar, hususi bir hiz -
metçi onun batı ucunda beklerdi. 

Hanımının hayatında bunca 
naz içinde yafıyan T obi için, en 
büyük feli.\tet onun ölmesiydi . 

Köpek, hanımının matemini 
pek acı bir surette tutmuş, gece 
gündüz evinin içınde ' Clolaıarale 

hanımını aramıı: liir' çök geceler 
bir lahza uyumamıştır. 

T obinin vasisi, hanımın bütün 
servetini köpeğine bırakmasına 
rağmen ona ıyı bakmıyor, onu 
mutfakta bir sepet içinde yatırı -
yor, ona bayağı köpekler gibi ba
kıyordu. 

Bu yaıayı!ı milyoner köpeğe 
son derece dokunduğu için köpek 
hastalanmıt ve günden güne bo • 
zulmuştur. 

Köpek öldürülmemiş olsaydı, 

inkisarı haya) hastalığından öle -
cekti. 

Atinada sıcaklar 
Atina, 9 - Yunanistanı meJgul Atina (Hususi) - Bir müddet 

eden meselelerden biri de bü - tenberi Yunanistanda sıcaklar son 
tün mekteplerde yapılması dü - 1 derece artmıştır. Bu hararet yük

!Ünülen tedrisat ısl~hatı~ır. Buna j s~li~inden :bilhassa Atina müte~s: 
ait olan kanun li.yıhası ayan mec , sırdır~ Atmada derece otuz ıkı 

lisindedir. Geçen gün ayan mec- santigradı bulmuştur. 
lisi bu layihanın tetkikine başla -
mıt. müzakere hararetlenmiş, mü 
nakaşalar artmıt ve celse bütün 

mıı ~ııı•ııı~ooı•ı 

Sel inik 

gece devam ederek sabahın saat 
betinde kapanmıştır. 

il 11~111~111 ııı~~ı~ıııııııı~ııı~ııı~ı 

Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 

Size, ~üze} gözlü bir kadın hiç 
göz etti mi?. 

Aman ne nefis şeydir o. 
Evvelisi gün bana, sarı saçlı, 

kara gözlü bir kadın göz etti. 
Cümhuriyet meydanına doğru 

yürüyordum. Tramvay durak ye-
.. . ? s rı rinde bir de ne goreyım.. a 

saç'ı bir dilber... Şöyle dolandım. 

Önünden geçerken .... 
Aman yarabbi ne heyecanlı an

dı o! .. 
İki çift siyah göz, gözlerime 

çarptı. Hem de ne çarpıt!. Ta 
kalbime kadar süzülü .. 

yalnız saçları ve gözleri güzel-
d. Her tarafı o:aheser-ı san.mayın. ~ 

di. Narin vücudu Venüs kadar 
güzeldi .. 

Yürüdü, yürüdüm. 
Başım çevirdi, bir daha baktı. 
Kalbim yerinden kopacak san -

dım. Aynı zamanda da iftihar et
tim. Çünkü bu nefis mahlukun 
peıinde yalnız ben yoktum. lht~
yarca bir zat te kadını takibediyor 
du .. 

Taksim bahçesine yakl34tığımız 
zaman vaziyetin gülünç bir şekil 
aldığını farJ< ettim. 

Kadın bahçeye girdi. 
Biz de arkasından girdik. O 

zaman kadına yaklaş mağa karar 
verdim. 

F akat ihtiyar zat, aklımdan ge-

kaldın?. Görüyorsun ki bekJiye-
cek vaktim yok..,, 

Kol kola girdi'er, uzakla~tılar. 
Ben lcala kaldım .. 

:(. 'f. :(. 

Bütün gece bu hal içime dert ol· 
du. Ne diye sanki tereddüt el -
mi§ tim?. Neden bir an evvel ~ 
güzel kadına yaklaşmamıştım, nı~ 
çin bu fırsatı kaçırmıştım. 

Ertesi sabah uyandığım zaman 
aynı sualler fikrimi kurcalıyordu· 

"Cıkayım, dedim, gene bahçeye 
gid;yim, belki kadını orada bulu· 
rum.,, 

Giyindim, çıktım. 

Tahminim doğru çıktı. 
orada idi. 

Kadın 

Şapkamı çıkardım, önünde iğil
dim: 

- Hanımefendi, dünkü bakı~· 
!arınız beni ihya etti. Dün gece
yi mesut geçirdim. Bugün de ... 

Kıvrak bir kahkaha attı: 

- Ay ay ay!.. Dün sana bak· 
tığımı gördün de seni beğendiJ1l 
mi zannettin?. Ayol bende erkek 
beğenecek göz var mı?. Bir kere 
sen beğenilecek kadar güzel de ~ 
ğilsin.... Bol paran olmadığı da 
halinden belli. Öyle değil mi? Me· 
sela bana 50 lira verebilir misin?· 

- Hayır.... Öyle ise ne diye~· 

- Göz attım, değil mi!.. Kar-
ceni anladı. Cebi, kesesi dolu 0 • şımdaki ihtiyarın paralı olduğun\J 
J b · sezdim. Bir türlü cesaret edip lanlara mahsus bir azametle enı 

1 

· k d ki t yanıma sokulamıyordu. Sana gö:ı geçtı, -a ına ya &f ı. S d 
Kon.u•maia ~aıladılaT. attmı, peşime dü~tü~.. en en 
Kadın bir kere daha hana dö - cesaret aldı, o da duştu ve yanıma 

nü baktı. B~ b~kışİa ;a~ki;· ' ngeldi.... Annladın mı şimdi sanıı 
p . .. " ' "- Sersem, diyordu. neden geç neye goz athgımı .. 

Balkan müsabakaları 
(B~ t•rafı 7 inci 11ay1fıldıı) 

400 metre kotu: 

Birinci Nenes (Romanya) 51,4 
ikinci Passi (Yunan) 51,6, üçün
cü Stavrinoı (Yunan) 52,4. 

4X100 bayrak kotuıu: 
Birinci Yunanistan 43,3, ikinci 

Türkiye 44,4, üçüncü Yugoslav
ya 45. 

Mehmet Ali dördüncü, ciritte Ka

rakat dördüncü, üç adr.mda Se .. 

lim dördüncü, Tevfik altıncı, 

1500 metrede Besim altıncı gel .. 

mitlerdir. 

Hava canbazlığı 
Villacoublay, 9 (A.A.) - Dün 

Üç adım atlama: öğleden sonra Avrupa hava cam -

Birinci Pateraki (Yunan) 13,89 bazlığı maçı için yapılan uçu§larıı 

ikinci Mikitis (Yugoslav) 13,72 İ§tİrak etmiş olan tayyareci Det • 

üçüncü Lamberakis (Yunan) royat ile Cerhardt Fieselc maç 

13,25. nihayetinde berabere kalmışlar .. 
Sırıkla atlama: dır. 

Birinci Doyçef (Bulgar) 3,90, 
yeni Balkan rekoru, ikinci andro· 80 metre dünya rekoru 
pulos (Yunan) 3,70, üçüncü Mit- Varşova, 9 (A.A.) - Son olim-

rofani (Yunan) 3,60. piyatlar da 100 metre sürat reko· 
Maraton yarışı 3 saat, 2 dakika, runu kırmış olan koşucu Vlasie .. 

41 saniye ile Romanyalı Gal ka · vicz bugün Katovice de iki yeni 

zanmıştır. _ rekor daha kırmı~lır. 
ikinci 3 saat 5 dakika ile Yu · 

nan Kirakidis. Üçüncü Yugoslav 
Sporn dur. 

Halk maraton koşularını şiddet 

Birisi 80 rr.ctrc koşu rekorudur· 
Valasicvicz bunu altı saniyede kır 

ISI AN BUL idare merkezi : 
1 

P!h çarııya linet etmez mi? Bir 1 
daha buraya uğrar mı? 

ı 
le alkıtlamıftır. 

Umumi netice: Yunannistan 

1
169, Yugoslavya 108, Romanya 

, 61, Türkiye 61, Bulgaristan 53, 

mıştır. Öteki bin metredir. Yeni 

rekor üç dı-.kika iki saniye 5- 10-
dur. 

Evet .• Bütün tasavvurlar, bu -
gün uzak bir hayal artık. Geçtik. 
Bütün bunlardan, hepsinden geç
tik. Hiç değilse çarıı esnafı, fU 
ıezici satıcılardan kurtarılsa... E
min olunuz, bunlar kapalı çar§ı • 
nın tere fi ne nakisa veriyorlar. T o
punun da ıattığı feyler çürük ça -

. .._,..,,~,... rık etJaclır. Bunlarda aldanan 
.. , !lk ~erhaf hükmünü yapıttm· 

·: "Kapalı mın mah bu !ka-
~ '<L:.....:..:.__;...;.;;;.:;.;-..!i:!!!!!lııiıı.---...:.:.:.:.:....:.;::...:.:.::.;_~ 

Tllrklyedekl Şubeleri : 
Istanbul ( Galata ve Istaobul ) lzmtr 

Samsun • Mersin . Adana 
Yunaolstandakl Şubeleri : 

SeU\nik. Kavıda. Atine. Pire 

Bilümum Banka muameleleri. Kredi mektuplan. Cari hesap
ları küıadı. Esham ft Tabvilit. Kasalar icarı. 

Arnavutluk 7 puvan. 

Maraton kotusunda Yunanlı 

E Stef aner stadyoma ilk olar~k ~ir
-, mit fakat Gal, yarışın netıcesme 

50 metre kala kendisini geçmit -
-ı. 

br. 

Stef ano da yarı tın neticesine 
birkaç metre kala düşüp bayılmıt-
tır. 

1936 Olimpiyatları 
ve Yahudiler 

Nevyork, 9 (A.A.) - Ameri .. 
ka yahudi komitesi, Amerika oliır' 

piyat heyetine bir mektup yazmıtı 
yahudi atletlerin de iştirak ede • 

bilmesi içi" 1936 olimpiyadınırı 

Berlinden ba,ka bir merkezde ya· 

pılma11 için te§ebüse geçmesini ir 
400 metreye bizden i~tirak eden temiıtir. 



~~!!!l!!!ı!!~!!!!!!!~~~~~"""!"'!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-.ıı!!!!!!!l!!!!~·~~~~~!!!!!!!!!!!!!:!!!ı-!!!!~"'!!!!!!'!!!~~'!""'!"!""!!!!!!!!!'!!!!!'!~!!!!!!!!~"""!"'!~...-~-:-9-VAKl1 

ı:---·-.. ···---····-5-;h·hi····0;h·;·;i·;·; .......... - .................. j 
10 B. teşrin IY.H ~ 

- . 
S 

-.................................................................................................. . 
ağlam bir çocuk elde ((o DÜN-YA HABERLERİ 

etinek şartları , it:!Y::d:ra:~~~a~:~~a 1 Uyuşturucu maddeler 
Yazan: Çocuk hastahkları mütehassısı Ali Şükrü 1 Roma, 9 (A.A.) - Yapılan son 

_ 2 _ 1 Yağı fazla olan gıdalar: Yağ, j istatsitiktcn anlaşıldığına göre t - ticareti alıp yürümüş! 
Nit~kiın vaktinden evvel doğan j yağlı elleı·, zeytin yağı, fındık, ce· ! talyan bankasındaki ihtiyat altın 

~?tukların anne .sütü ile beslendi- viz, yılan balığı taze yumurta sa- i mevcudu artmış, ye:li milyar 45 
tı halde bile kan zafiyetine ducar rısı. 1' milyon lireti bulmuştur. 
~~ ~ 

tat, bu çocuğun hamileliğin Şekeri fazla olan gıdalar: Şe - ı 
~.n &.ylarmda demir madenini he- kerler, unlar, meyveler ve reçel • Deniz kaza) arı 
t\ııı k d. k . ~ . d 1 . kme ı . 

Bu işte en büyük mes'uliyet hissesi 
Japonyaya düşüyormuş 

Londra, 9 (A.A.) - 1- 26 de· en ı ara cıgerıne epo yap en, ve pe z erı. 
illa& v· . . f 1 l "'~ vakit kalmadan dünyaya ıntamını aza o an gıdalar: 

•
t:lrnesidir. Ve bilahare de anne Taze tere yağı, balık yağı, porta-
1ır · .. d Unun ~elik madeni az olduğun- kal, dc-natis, havuç, limon, muz 
,.'n bu noksanı telifi edememe- börtleğen, kara dut, tizüm, incir . 
k1.llderıdir. İşte bu sebeptendir Bunlarda fazladır. Esasen vita -
dı biz helcimler bu gibi çocuk.ara min alelumum taze meyvelerde 
ltıclttir madeni vererek tedavi et - vardır. Eritilmit yağlarda keza 

nizaltı gemisi cumartesi günü İs - Londra, 9 (A.A.) - - Man • 
koçya kıyılnrıntla Paterson kaya- cister Gardiyen gazetesi Cenevre

hkların:ı oturmur., sonra yüzdürü- deki istihbarat bürosunun afyon 
lerek kendi kendine Cambelta~u alış veı-işi hakkında bu yakınlar -

limanmn gelmiştir. ı da yaptığı ne~riyat söz gelişi ede· 
F akal bu limana gelir gelmez rek uyuşturucu maddeler ticareti· 

tk 'mecburiyetinde kalıyoruz. ateıte piş iri' erek nebatattan yapı-
~ l\ireç madednine gelince: Bu- lan yağlarda vitamin yoktur. 
,. da çocuk ihtiyat olarak valide- Şu liste bize gösteriyor ki bir 
blrıden hamlin üçüncü ayından iti- tek gıdada aradığımız her şey yok 
~ten depo almıya başlnr. Diğer tur. O halde karışık gıda yemeli

makine dairesinde bir patlama ol- nin Çinde alıp yürüdüğünü anla -

muş, iki kişi ölmüş, 3 kişi ağır tıyor ve bu hususta en büyük mes
surette yaralanmışlardır. uliyeti Japonyanın yüklenmesi ge 

1- 19 denizaltı gemisi de ayni rek olduğunu sanıyor. 

• taftan da kemiklerine yerle,ir yız. 

zamanda karaya oturmuşsa da yüz 
düriilebilmiştir. 

San Fransisco, (A.A.) 
T cxman vapuru, Baltimorea, gi -
derken Santa Barhana (Kalifor -
nia) açıklarında pervanesini kay· 
bettiğini haber vermiştir. Bir çok 
gemiler yardıma gitmişlerdir. 

~c henüz yumuşnk olan kc.":llikleri Mesela etli sebze, ekmek ve ar
~ dricen ~ertleşir. Ve mütebaki kasından meyve yersek şu tarzda
lott'eşme keyfiyeti de doğduktan ki gıdadan istediğimiz her şeyi bu 
Q rı.r~ ~ocuğun nnnesinden aldığı labiliriz. Görülüyor ki bu yemek 
~Cr>odan !arfolunmak suretiJ•le ve en buit ve en ucuz, aynı zaman· 
d~lt '1İlaminlerin yardımı ile mey- da vücut için en faydalı bir ye -
'r\a. gelir 

1 

mcktir • flllllhHhllttUHl!HlmtllU flU!fllllllTittfflllm1111mınmtımı10 ıt ı ı ı~ •lllt!ltld nlU llUll 

f';: k·· - d. Şuna nazaran bir yemek listesi tehlikesiz büyütemez. Keza zaif 
ı;: 't--<n u çocugun em ıği anne -
"'liind k" d 

1 
t tertip edecek olursalc: çocuk her hastalığa çabuk tutulur 

bıı e ıreç ına eni azc ır. şte S b h T k k ve ölür. Zaif çocukların annele· 
ı.. •ebepten hamile bir hanım za· a a : ereyae, e me , pey· 
~ıl rine sıhhi ve kuvvetli bir gıda ver-
d ttrnda kirecli maadini havi gı- nır. 
ll · tk· d. A dig~ imiz zaman rocuklarının tom-

1 ar ye.911ezse cocukların kemik - ın 1 : ynı. ::r 
trj ·f k l ~ S Öölc: Etli sebze bullaştığmı bittecrübc gör.me~te -'Q· zaı a ır. ~ u izr:hatnu ma· b ve meyve 

ittin b. k ·· d · · mev~ımıne göre turp aa' atası li • yız. l ır çocu · vucu u tem ne 'l\d • l Şu hal de gıda vasıta.siyle anne 
L ar lüzumlu olduğunu ır.cydana mon u. 
•tıt, Ak~am: Keza sebze ve meyve sülünün terkibinin kuvvetlendiği· 

ni gösterir. Buschepten emzikli ni d h 1 · h. ·· · d· r e ~rp sene erı ıze goster-
1 k it ~ sırf kuru sebze veya kon -
~ t.,e yemekleri yiyenler, fazla 
t ~ddct ate~le durarak pişirilen 
tt~ekleri veya icine kar
>~ll~t alarak pİ~ i ril en - yecekleri 

~ren ve ba~~l\ hiç bir meyva ve 
~il.talık yemıyenlerde göı-ü len bir 
d talık vardır ki buna iskorpot 
}tler. Bu t<ıze gıdaların iceri -
~ . 
~ d.! bu· unan bir hassanın ar.zo -
lıı l\arı ~ebeplerclen dolayı mahvol
> il.sı hasebiyle böyle gıdaları yi • 

t~rı.lerin di!' cf erinde kanlar etle-
ı • 
~ele ve kemiklerinde ağrılar Ye 
hlikl d h . • 1 . el . l I' · er, a a ı er c.mı~ evır e -

ve mevsimine göre salata .. 
Burada sebzeler ve meyveler 

m evsimine göre değiştirilerek in
tihap olunuuı1. şu I:ste sağlam bir 
vücudun aağlam ve sıhhi olarak 
yaşaması için şay;rnı tavsiyedir. 
Şu izahattan anlatılıyor ki kar· 

nımdaki çocuğuma dokunacak di. 
ye annelerin her ğıdaya karşı per
hiz yapmaları doğru değildir .. 
Ya.mz anne böbreklerinden, mi· 
de veya b:ı.ğırsaklarından rahatsız 
olurs&ı. onlar miiateanadır. 

Çoçuk doğduktan sonra anne -
lcrin yiyeceği gıdaların intihabı: 

Bu bahis te çok müh!mdir. Em
zikli annelerin bu hususta bilgi · ııı~., t k ·ı .. d d . . ı·k h 

1 I ~ e mı vucu un a şış ı u· 
~ e l" y 

1 1 
. . siz hareket etmelerinin zararını 

~ ge ır. eme ( erın ıcerisinde 
'1\h 1 • zavallı yavrusu çekmektedir. Ye-
d Vo an bu hassaya vitamin 
... ~rı.~r. Yemek intihabederken vi- diğim yemek çocuğuma dokuna. 
'~ · el d cak diye anneler arasında öteden d lnı e üşünmek mecburiyetin 
t}'· beri sakim bir adet vardır. Bu 

~ ıı. Bugün biz hekimler bazı 
l>tttk' .. t .. I ~ pek yanh~tır. Bu fikir zanneder· 'il :arın anne su u a masına ras:! 
tn 1 k "" sem şu gfö-güden yanlış olacaktır. 

~· top anmadı larını görünce 
1li\rn· · h . ·ı A l Yeni doğan bir çocuğun bazı.arın-
it I ını evı ı aç arı verin~e sik. 
t .. · • w da bağırsalclarmda gazlar olur, 

anneler tıpkı hamilelik zamanında 
olduğu g~bi ayni gıda arı yem eli 

ve 'u saydığım gıdaları da az ye -
melidir. Bu gıdalaı· fazla yenecek 
olursa hazan çocuklarında ishal 
yaptığı görülmektedir. Ve bu ço· 
cuklarda diyatezik bünyeli çocuk
lardır. Mesclft fazla dut, fazla si-
yah erik, fazla armut, fazla incir, 
fazla kavun yiyen annelerin diyn· 
tezik çocuklarında hazan ishal gö 
rüldüğü gibi, amel ilacı alan an
nelerin çocuklarında da ishal ol -
duğu görülmektedir. 

Keza uyuşturucu ilaç alan veya 
alkol kullanan annelerin çocuk -

larmm uyuduğu görülmektedir. Şu 
hal anne sütü ile bu ·maddelerin 
çocuğa geçtiğini göster.:nektedir . 
Keza günde on cigaradan fazla ci 
gara içen annelerin çocuklarına 

sütleri vasıl~siyle tütünde bulunan 
nikotinin geçen miktarının zarar 
tevlit ettiği sörülmektedir. 

Gerek hamilelik zamanından . 
t;: •• ~rın.ın arltıgmı çok defalar gö-
'l· ~ı. karnı şişer çocuk sancıdan ağlar, beri ve gerek emzikii zamanında 

Q ve bazıları da anne memesini alır vitamini az gıdaları yiyen yani seb 

Bu gazete yürüttüğü ittihamın 
Çinde arazi itibariyle menfaatleri 
olan devletler hakkında da varit 

olduğunu kaydetmekle beraber 
Japonyanın fevkalade imtiyazlı 

bir mevkii işgal ettiğini bilhas
sa ileri sürüyor. 

Mancester Gardiyen yeni Man
çuri hükumetinin afyon hakkında 
bir devlet inhisarı vücuda getirdi-

Amerikada ipek kanunu 
Vaşington, 9 (A.A.) - M. Ruz 

velt, İpek kanununu imzalamış • 
hr .Bu sanayide azami 40 saat ça
lışılacak ve asgari ücret 12 dolar 
olacaktır. 

Beyaz evden bildirildiğine göre 

çelik sanayicileri Check Off sis -

temi hususunda kömür madenleri 
sahipleriyle anlaşmı,lardır. Bu 
usul sendika aidatlarının bizzat 
işçiler tarafından tediyesidir. 

M. Ruzvelt, işe devam edilme -
sini veya tekrar başlanmasını ve 
intizamın muhafaza edilmesini is 
tem iştir. 

Tevkif edilen kadın 
muhabir 

Paris, 9 (A.A.) - Cenevreden 
Malin gazetesine bildiriliyor: 

Gazelle de Lusanne'ın bir ka • 
dın muhabiri hasat yortusunun ya 
pılmış olduğu Augsbourga gitmiş-

ti. Bu muhabir Paris gazetelerin -
den birinin bir kadın muhabiri ve 
diğer Amerikalı kadın ile birlik • 
te orada tevkif edilmişlerdir. 

Hapishaneden çıkarak dönen 
muhabir üçünün de hapishaneden 

&alı günü çıkmış olduklarını ve o· 
rada kendilerini casuslukla itha -
ma çalışmış bulunduğunu söyle -

ğini, bu hükumetin uyu~turucu 

maddeler için her hangi bir bey • 
ne!milel mukavele ile bağlı olma· 
dığını, bundan ötürü elinde, bü -
tün dünyanın ihtiyacına yetecek 
derecede morfin vP. eroin imal et
mesini mümkün kılacak miktarda 
ham afyondan bulundurduğunu i· 
lave ediyor. 

Bu gazete, Japonya.da istihlak 
edilen afyon miktarının diğer mil
letlerde kullanılan miktarlardan 
çok üstün olduğunu, halbuki Ja • 
pon halkının diğer milletlerden 
daha fazla uyuşturucu madde kul. 
lanmadığını da herkesçe bilinir 
bir şey olduğunu kaydediyor • 

Bu gazete bütün bu hallerden 
şu neticeyi çıkarıyor: 

"Demek oluyor ki Japonya Çi· 
ne mükerrer ihracat yapıyor.,, 

Almanyada iki hükumet 
birleştirildi 

Berlin, 9 ( A.A.) - Mecklem -

bourg - Sterlitz hükumeti ile 
Mecklembourg - Sohwerin hüku 

meti 1-1-34 ten itibaren birleş
tirilmişlerdir. 

İki hükumetin birleşmesi mu • 

amelesi, Hitlerin iş başına geçti .. 
ğindenberi ilk defa oluyor. 

Bu tedbir, iktısadi ve idari iş

leri kolaylaştırma sebeplerinden 

alınmıştır. 

Almanyada yasak 
edilen film 

Essen. 9 (A.A.) _._ Nation&] 
Zeitunga göre Almanya propa • 
gan nazırı, bugün ölümün yıl dö -

nümü münasebetiyle gösterilecek 
(Horset Veasel) in filmini yasak 
etmiştir. 

Propaganda nazırı sebep olarak 
(Milli sosyalist kahramanının ha
yatım gösterek bu eserde kafi de-
rece san'at meziyetleri,, bulunma
dığını ileri sürmüştür. 

Halk, bu yasağı hayretle karJı· 
lamışhr. Çünkü bu film hariçte 
bulunan Almanlara gösterilmiJti • 

Okyanostan dönen İtalyan 
gemileri 

~· halde nasıl yemek yenmeli 1 it"> - almaz derhal ağlıyarak ishal ya - ze eri çok fazla pi~irerek yiyen ve 
~k·' Bu husu~ta ~ntihap oluna· par. Şu hali gören anne, işte bak ya sırf konserve yemekleri veya mi~tir. Roma, 9 (A.A.) - M. Musoli • 
· Yemekler sımdrv k d d. Kendisine hapishaneden çıkar • l ~it\· ' - J e .a ar ye ı· gördünüz mü çocuğa sütüm do • sardalya balıkları yiyen ve hiç ni, Atlas Okyanosunda yaptık arı 
.ı iz yemeklerden ha•k b' ) lcen mevkufiyetinin hakh oldugw u• h l · • 
111!'"' ~ a ır şey kunuyor diye perhize ba~lar. meyve yemiyen veya pek az yiyen gezintiden dönen arp gemi erını 
•·ı ~•1dir. yalnız bunlardan han- H lb k b d k b h .kl l . ki na dair bir beyanname' imza ettir· .. k . . cı·v·ıtavekı"aya gı·t-' ' '- a u i ura a a a at anne- emzı i anne erın çocu arının is- gorme ıçm 
dj··· n tercih olunması lazım gel . . d k h l mi~lerdir. · · ttni aöyliyeceğim. nın sü ünde değil, çocuktadır. orpot asta ığa tutuldukları ve mıştır. 
~a d' . f 1 Perhiz yapsa da yapmasa da ge. gözlerinin kör oldu~u görüL-:nekte Karaşi'ten dön en Yenı" ı'talyan tahtelbahı"rı· 

" a ını aza yemekler· Alel h l 1 k U" l"k b. d d' B h ) · l · · · · ~"'\t · · ne o a o aca tır. ste ı ır e ır. u ma zur arın ız~ esı ıçın tayyarect .. 
~~"'ltll sebzeler ve meyvelerdir. perhiz yapınca annenin südü ya emzikli anneler etli sebze. ciğer, 1 A · g (AA) . Taran, 9 (A.A.) - Tecrubele-
1. ., a.rd ld k lb . 1 tına , . . - Karaşıden , l S ld d 

e Vard r tmaya ugrıyan , . l · · 88 t d · l·-
~~1-11 da 0 u ça a omın ve vi - kesilir, yahut südı1"inün gıda kuv. tereyağı ve taze meyvelerin envaı 

1 

avdet ederken A · w 1 ri yapılmakta 0 an mera 0 e • 
ı · t" l k ~ b 1" ı· ı· C - 1 ı k nıza t gemısı me re erın ıga ı,.., ve ı aza ara çocugu es ıyemez.. m yeme H ır. . ocuga c c .cunaca tayyaı·ec·ı A l · ı "' 1 «\tr . . . sso ant ıle Lefevra _ 

\t. eç maadini fazla olan gıda- ı Çocukta husule gelen o haller per- <lıye perhız yapmamalıdır. Moars ı· lya · ı k .. 3 30 kadar d ... .Jmış, İtalyan tezgahların-
ı · P · l b . . .. ı ~' ya gı me uzere saat . . . 
ib._ eynır er, se zeler, turplar, hiz ile değil, hekim tedavisi ile İste bu arzeltı3~m şartlara go· 1

1 
d h l l d da yapılmış aynı sınıftan denızal .. 

••al L l k • a ava anmıs ar ır 
1) ~r, i.1ll. ı lar. ı geçer, basit bir şeydir, tehlikeli re hareket edilecek olunursa co • • · tı gemilerinin şimdiye kadar ka • 

~t. ~!t'lır maadini fazla olan gıda- , değildir. Asıl tehlike perhiz ya. cuklarımız &ağlam ve akı1 lı ol~rak Şeker itilafı olmıyor zandıkları rekorların hepsini kır-
~ib. Salatalar, kuzu kulağı, hin- pa yapa annenin südünün kesil - dünyaya gelecek, ve böyle sağlam Vaşington, 9 (A.A.) - Selahi· mışlır. 
~~~ ~oınatis, semiz otu, ıspanak, mesinde, veya anne aütünün kuv- doğan çocukta diinya mezahimine yettar bir membadan bildirildiği-

A' ara ciğer, dalak. veli azalarak çocuğun zaifleme - göğüs gere gere büyüyecektir, ak- ne göre ahiren tanzim edilmiş o • 
" ".\}bo • . f 1 f\~ mını az a olan gıdalar: sindedir. si takdirde gayri müsait ~erait da- lan şeker itilafmdan ,·az geçilmiş· 
~İtrı ~\'l: etler, fasulye, nuhut, mer· Anne sütü kesilince çocuk inelc iresinde doğan, ve büyütülmiye tir. Çünkü Kuba bu itilafı ka • 
\ k ' l>ezelye, balıklar, av etle. sütüne kalacakhr ki o vakit teh - uğraşılan çacuklann yaşamak ka· bul etmediği gibi itilafı..; tatbıka - ' 
~ .. l'. . ... d 1 k b hh 1 k ·· 1 ~ t ''ı. cıger, a a , yumurta sa- like büyüktür. Hiç bir zamıı.n iliyeti, ıt atli ,.e akıllı olması, j tmda da bir takım müş u ata e- ' 

inek sütü, anne sütü gibi çocuğu tabiate ve tesadüfe bağlı kalrr. sadüf cdilmi~tir. 

Dr. tturi Fehmi 
GOZ HEKIMt 

Cağaloğlu, Süreyya Bey apart. 
Saat 2.6 ya kadar. Telef :23212 
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Loit ·Corç diyor ki • • 

"' i AS!U O 

Polis Haberleri 
····································• 

aza 
"Hitlercilerdevrilirse Almanya komü- . . . __ k ld . . . d .. f Bır mualh~ın ayagı ın ı 

lllZffilll pençesine UŞer . ,, l.hu-. sabah Uskiidar ile Haydar- , 
paşa arasında bir araba devrilmiş, l 
iç;ndel<1 1er yere dökülmüş ve bir 

L~dl":ı, 9 (Hususi) - M. Loit 
Corç bir nutkunda, Almanyadan 
bahıetmiş ve demiştir ki: 

- Eger naziler devrilirse, Al-
manya komünizmin pençesine dü
şer. Filvaki komünist Almanya 
herkesie pek çabuk sulh eder. Güç 
lük ~ıkarmadan ıilahlarmı hıra -
kır. Fakat komünistler toplardan 
daha öldürücü silahlar kullanır • 
lar. Bir komünist Almanya, bir 
komünist Rusyadan bambaşka bir 
tehlike olur. İşte bunun içindir ki 
Sovyet Rusyadan birleşik Ameri
kaya kadar her "Kızıl,, garp kuv
vetlerinin Hitlerzmi devirmesine 
dua ediyorlar. Çünkü o zaman 
Almanyada bir komünist ihtilali 
olur.,, 

Bu sözleriyle M. Loit Corç 
Hit1erizmin Avrupada komüniz· 
me set çektiğini açıkça söylemi, 
oluyor. 

Nutuktan sonra Matin muhabi
rine de şu beyanatta bulunmuştur: 

- Nutkumda, Hitlerizm yıkı· 
hraa, Almanyada komünist ihti -
lali olur dedim. Bu sözümü çok 
bitr1raf fakat çok emin membadan 
aldığnn malumata istinaden söyle 
dim. Muhakkak olan bir şey var
ıa o da ancak komünistlerin nazi
lere kuvvetle muhalefet ettikleri • 
Clir. Eğer Hitlerizmdevrilirse, ko-

Loit CorCj 
münistler muzaffer olur. 

M. Loit Corç muhabirin Al -
manyadaki askeri tezahürata dair 
vaki olan sualine de demiştir ki: 

- Ben bu tezahürlerde ani biı· 
tehlike görüyorum. Bu hususta 
şahsi tecrübelerim vardır. Pek 
küçük bir kuvveti idame edecek 
kadar techizata sahip olan bir mil 
Jeti silahlamak pek kolay değildir. 
Büyük harpte bütün sanayi mena
biimiz yalnız top ve eslaha imali
ne hasredildiği halde orduyu iki 
seneden evel silahlandırmamıza 

imkan hasıl olmadı. 

ı····· .. --.......................................................................................................... . 
ı_ ............................ !..~ .. !!. .. !!: .. ~ .. ~ .. ~ ... ~ .. ~ .. ~ ... ~ .. ~ ............... ~ ........ ..i 
insanı hayrete veren 

bir paraşüt tecrübesi 
. İngiliz Con T ranum bugüne ka-1 dan §iddetle geçmesi ve altındaki 
'dar emsaline hiç rastgelinmemiş yer yüzünün gittikçe kendine doğ
hayret~ şayan çok heyecanlı bir ru yaklaşıp kabarmasıdn. Tayya
paraşüt atlayışı yapmıftır. Muma- reden atlayınca 900 kadem (yani 
ileyh Hawker Hart gündüz bom - 270 metre kadar) düştükten sonra 
bardıman tayyareıiyle 17500 ka - düşüş azami sürati olan saatte 
dem (6 bin küsur metre) irtifaa 192,5 kilometre sürat iktisap eder 
çıktıktan sonra kendisini paraşütü ve paraşütünü açıncıya kadar bu 
açmaksızın bir taş parçası gibi tay süratle düşüşe devam eder. Azami 
yareden hotluğa atmış ve 5 bin düşüş sürati ilk defa olarak Ame
küıür metre düştükten sonra ye - rika Hava kıtaatı tarafından ta -
re bin metre kalarak paraşütü aş- yin ve tesbit olunmuştur. Düşüş 
mı,, ve salimen yere inmiştir. B. devam edince düşen bir kimsenin 

and M. Films Ltd. sinema şirketi şuurunu kaybettiği yolundaki eski 
tarafından sineması alman bu mü nazariye bu suretle çürümüştür .. 
him hadise lngilterede halka gös- Mademki insan oğlu bir yarış oto-
terilmektedir, Mister Tranum ye mobiliyle ukfi olarak saatte 300 
re indikten ıonra ıergüzeştini şöy-
lece anlatmıştır: 

"Tayyareden ba§ım yukarı a -
yaklarım a§ağıda. olarak boıluğa 
alladım. Sol avucumun içine bağ 
lanmış kalan kronometre aaatine 
taklım. Beıbin kadem (1520) met 
re düşmüştüm ve düşmeğe de -
·:a:n ediyorum. Ondan sonra ken 
':mi toplıyara.k güzel bir dalma 

: "':·d:c~ine geçtim. Vücudum tak
ı ibz:.ı 45 derece'ik zaviye halinde .. 
D:i~üçe s:iatte 144 mil (231,5 ki • 
1 om et re kadar) süratle baş lamı§ -
tım. Saatim hana tıpkı bir ta, gi
bi 17500 kadem düttüğümü gö.te
ı·iyordu. Paraşütün ipini çektim. 
Para~üt açrlır açılmaz korkunç bir 
~ademeye uğradım.,, 

"Düşerken inaanm duyduğu 
hisler pek azdır. Tayyareden ken 
dini a~ağı atan bir paraşütçü eve
la bo!lukta birkaç boş taklak atar 
ve sonra gittikç~ bu taklak atma
lar azalll'. Başaşağı, vücudünün 
aldığı şeMe göre şaku1i ve yahut 

kilometre süratle seyahat edebili
yor, o halde şüphe yok ki, saatte 
192,S kilometre süratle seyahati 

cazibei arziye tesirinden başka bir 
tesire maruz kalmaksızın yapıla -
bilir. Jşte bunun içindir ki, ben 

para§Ütü açmak suretiyle yapılan 
paraşütle atlama rekorlarının hu -
dudu olmadığını iddia etmekte • 

yim. Tayyare ne kadar yükseğe 

çıkabilirse insan <:>ğlu da o derece 
yüksekten kendini atabilir. Eğer 

yolda açlıktan ölmek muhakkak 
olmaaa insan oğlu ilanihaye düşe
bilir.,, 

r~~~~~~~-

I ESKiŞEHiRDE 

ı Vakıtve Haber 1 

Gazetelerinin SATIŞ 
MERKEZİ 

SONPOSTA 

mualhmin ayağı kırılmıştır. 1 

Maarif Vekaletinin Üsküdarda 
Validebağmda bir prevantoryo • 1 

mu vardır. Bu müessesenin müdü
rü Fethi B., doktoru Bedriye Ha -
mm, Erenköy lisesi muallimi Maz ı 

lum Bey, Çapa kız muallim mekte 
bi Behice Hanım hastanenin a • 
rabacısı Mehmet Ağanın idaresin
deki arabaya binmişlerdir. Araba 
Hayclarpaşaya gelirken yolda at · 
lar ürkmüş ve araba da devrilmiş
tir. Arabadan atlamak istiyen E -
renköy lisesi muallimi Mazlum Be 
yin bu kaza neticesinde sağ ayağı 
kırılmıştır. Diğerlerine bir şey ol -
mamıştır. M";lUm Bey hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Tramvay ~arpb 
Y edikuleden Sir~<eciye giden 

vatman Sabrinin idaresindeki 
tramvay, Sirkeciden Yedikuleye 
gelen vatman Şerifin idaresindeki 
tramvay arabasına asılan 12 ya -
şmda liyaya çarparak başından 
yaralamıştır. 

Bir köpel( merakhsr 
Beyoğlu Galip dede caddesin -

de oturan llyazar Eskinazinin dük 
kanı önünde bulunan Rus köpeği
ni Recep isminde biri çalarak ka -
çarkcn görülmüş, köpek geri alın
mıştır. Recep polisçe yakalan -
mrştır. 

Köylü sigarası satıyordu 
Karagümrükt~ Malta çarşısın -

da şekerci hanında 10 numaralı o
dada oturan F eı·hat köylü sigara • 
sı satarken 21 paket sigaı·a ile ya-

kalanmıştır. 

Asabi bir adam! 
Beyoğlunda Uzunyolda oturan 

aşçı Ahmet ile bakkal Riza kavga 
etmişlerdir. Bakkal Riza Ahmet E 
fendinin istediği yemek parasın -
dan muğber olarak dövmek iste • 
miş ve tabaklarını kırmıştır. Ah • 
met Efendi vakalanrnı~tır. 

Ödünç para verenler 
Ödünç para veren müesseseler 

Ticaret müdüriyeti mürakiplerı 

tarafından kontrol edilmiye baş -
lanmıştır. Ticaret müdüriyetine 
beyanname vermiyen müesseseler 
le beyanname hilafı~a hareket e
denler para cezası vereceklerdir. 

Bundan ba~ka veresiye satı§ 

yapan bazı müesseselerin de va
ziyetleri tetkik edilecektir. Bir 
çok kimselerle iş yapan bu mües -
seseler bundan sonra gayet sıkı 
bir kontrol altına alınacaktır. 

wr_ us - ;t' ı••= çwww •• WRS"!!Ei9LE!E ~ , 
VAKiT 
Kitap işleri 

muhabere 
köşesi ve 
sütunu 

Devlet matbaası tarafrndan 
basılan ve mekteplerde okuttu
rulan kitapların tevzi ve satış 
işi müessesemize verilmiştir. 
Bunlar İstanbul da yalnız 
(V AKIT) kütüphanesinden te -
darik olunabilir. 

<><>-

harriri bayiimiz Cevat Beyclc 
mevcuttur. Oradan tedarik ede· 
bilirsiniz. 

İmroz adasında Ağritya kÖY 
mektebi maullimliğine: Jlk 
mektep tarihleri on beşer kuruŞ: 
tur. Fakat dördüncü ve beşinC1 

l sınrflara ait tarihlerin hangisirı· 
"-en kaçar tane istediğinizi bil· 
diriniz, gönderelim. 

Devlet matbaasının diğer 1 
neşriyatı da (VAKiT) yur · 
du tarafından satılmaktadır . 
11 mi eserlerle Maarif Vekaleti 

Nevşehir Derinkuyu ilk melt
mecmuaları ve sair kitaplar için ' 
de (VAKiT) kütüphanesine l tep baş muallimliğine istediği · 
müracaat edilmek lazımdır. niz kitaplar bizde yoktur. 

~· Siirt bayii Mehmet EmiJl 
(V AKIT) kütüphanesi, her Beye : İlk mektep tarihleı·ı 

vilayet merkezinde bu kitapları 24 - 9 - 933 tarihinde Zira • 
satmak üzere birer şube açmış
tır. Vilayetler hududu dahi -

at Bankası emrine sevkedil · 

linde, Devlet matbaasının mek- miştir. 
teplere mahsus olan kitapları Alaşehirde Jnegöl mektebi 
ile diğer eserleri için bu şubelere muallimi Suat Beye: lstediğiniı 
müracaat olunmalıdır. kitaplardan bizde yalnız ilk 

~~ 

Vilayetlerde şubemiz olarak 
adresleri gösterilen kitapçı · 
larla kırtasiyecilerden ve gaze
temiz bayilerinden henüz mua· 
melelerini bitirmiyenlerin temi
nat mektubu, gönderdikleri hal
de mukavelelerini ihzar, yahut 
mukavelelerini gönderip te 
teminat muamelelerini ikmal et· 
miyenlerin, yenı siparişleriyle 
birlikte noksan olan işlerini ta· 
mamlamaları hususuna nazan 
dikkatlerini celbederiz. 

<><> 
Cevaplarımız 

Tarsus Maarif memurluğu -
na: Evvelce gazete ile cevap 

I• 

verildiği veçhile yurt bilgileri 
biz de yoktur. 

Mara~ gazeteler bayii Musta· 
fa çavuşa: Yurt bilgisi bizde 
yoktur. Medeni bilgilerin mev
cudu kalmadığından tab' edil - , 
mektedir. 

Kırşehir orta mektep ikinci 
sınıf talebesinden 124 numara
lı Ömer beye: istediğiniz kitap 
lar Kırşehir gazetesi ha§ mu -

mektep tarihi vardır. BunLl 
da vilayet merkezindeki bayii • 
mize yazar iseniz size gönderir· 
Gönderdiğini• para vürudunda 
iade ed ilecektiı-. 

Şibinkcırahisar Ziraat Ban • 
kası müdüriyetine: Kazanız Gi· 
reson bayiimiz Tasarruf pa:zaı·ı 
sahibi Llıtfi Beyin satış mınta· 

kası dahilinde olduğu için tav• 
siye ettiğiniz zata ayrıca bayi • 
lik vermek mukavelemiz ahka • 
mına mügayirdir. 

İzmirde Pmaı·başı baş mu • 
allimi Nihat Beye istetliğiniı 

kitapları Gazi bulvarında Kar' 
diçeli Hüseyin Bey hanmClt' 
bayiimiz Hamdi Bekir Beydcıı 
tedarik edebilirsiniz. 

Bur.,a askeri lise müdüriyeti • 
ne: Sipariş ettiğiniz kitaplar3 
ait faturayı bayiimiz Esat BcY 
vasıtasiyle göndermiştik. Bü • 
yük devletler coğrafyası tev · 
hiden !lir cilt olarak basılmış· 

tır. ihtiyaç varsa bildiriniz: · 
ayrıca faturasını gönderelim. _... 

1 Devlet Demir yolları ilanları 1 ._ _______ _ 
Cumhuriyet Bayramı Münasebetile 

Devlet Demiryollarında 23 gün 
müddetle mühim nisbetlerde tenzilat 

19 Teırinievvel • 1 O Teşrinisani zarfıoda umumi yolcu tarif ele· 

ri üzerinden asgari % 50 olmak üzere mühim nisbetJerde ; 

Haydarpaşa ve Ankara banliyö hatlariJe Mudanya - Bursıı 
hathnda yalnız bayramın üç günü zarfında tenzilli yolcu tarife• 

leri üzerinden % 50 nisbetinde tenzilat yapılacaktır. 

Ankara· Haydarpaşa sür'at ve Toros sür'at katarJarma bıJ 

müddet zarfmda üçüncü mevki yolcu kabul edilmez. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (5494) 

Lokomotif bakır boru ayrıalarile diğer bakır aksamın kapalı 
zarfla mlinakHası 5/11/933 pazar günü saat 15 de Ankarada 

idare Merkezinde yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydar• 

paşa veznelerinde beheri beşer liraya sahlan şartnamelerde yı: 
zıhdır. (5406) 

~ 

Maarif Vekaletinden : 
Hususi tabilere müesseseler ve şahıslar tarafından Cumhuri• 

yetin onuncu yıl dönümünü doldurması münasebetile neşredilrnif 
veya oeşr~dilecek matbualar 2305 numara ve 1 l · 6- 933 tariblİ 
kanunun yedinci maddesi mucib:nce posta ücretinden muaf tıJ' 

tulacakhr. Bu münasebetle neşredılmiş veya edi 'ecek matbuaıa· 
rın posta ücretinden muaf olmasl için üçer nüs:1asının en gev 
25 ·Teşrinievvel· 933 tarihine kadar Maarif Vekiletine bir istid' 

mail bir ~ _ a. •• 1'11AkMıY ınnkıııhilincl,. vl'!rilm,..•İ lanm<TPlrlıoi ilan nlnnnr. 
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o 
GONK 
VURDU 
Reşat ENİS 
1 -Istanbulun kenar mahalleleri 
2 - &bıi'lli dediğimiz yazı ve 

gazetecilik alemi 
3 - Reyoğlunun mahut yan so-

kakları 

M B
u romanda en realist lSS\ ir· 
Jerle - l~rcnç çirkinlikleri, 

hoşa giden güzellikleri acındı. 

net selilliklerile, olduğu gibi -

A 

N 

gösterilmişlerdir. Rütün bu üç 
muhitin insanlan maddi \'t: ma
nevi ıztıraplarilc GO~K \ 'LJR
DC'da anlatılı) or. 

ÜCj y üz sayda. Renkli 
kapak. 75 K U R U ş 

Sühulet kütüpanesi 
29 Teşrini ev ve ı de 

ÇIKIYOR 

lstaabul ikinci icra memurlu
ğundau: 

Muhittin Beye birinci derecede 
İpotekli olup paraya çevrilmesi 
takarrür eden ve yeminli ehli vu-
kuf tarafından tamamına (Dört 
bin iki yüz) lira kıymet takdir olu 
nan &yoğlunda Hüseyin ağa ma 
hallesinde yetil sokakta kain es· 
ki 17 yeni 9 numara ile murakkam 
ve dahili kıs.men ah§ap bir bap 
kargir hanenin tamamı açık art
tırmaya vazedilmiş olup 14/ 11 / 
933 tarihine müsadif salı günü ıa-

at 14 ten 16 ya kadar dairemizde 
birinci açık arttırması icra kılına
caktır. Arttırmı bedeli kıymeti 
muhamminenin yüzde yetmit be
şini bulduğu surette mezkur gayri J 

menkul müşterisi uhdesine ihale 1 
olunacaktır. Akıi halde en son 
arttıranm taahhüdü baki kalmak 
üzere 29/ 11 / 933 tarihine müsa
dif çarşamba günü saat 14 ten 16 

Türkiye 
Merkez 

Cümhuriyet 
Bankası 

Al-<TiF 

5/ 10/ 1933 vaziyeti 

PASiF' 
Kasa: Lira 

Ahın: safı kilo~ram 11.6..ıS -oSJ ! ... 16.412.958 .77 Sermaye ....................................................... . 
Banknot .......................... ,........... .. 17.':. ôS.608. - lhcivat aı.çe·i ....................................... , ............. .. 

Ufaklık ...................................... : ... . 707.055. 77 3-t. 4SS.ô~2.04 
T edavUldekl Banknotlar: 

Dahildeki Muhabirler : 
,\ ltın: ~afi l'g . ..... . ı. 788-024 l- l.5 ı 5.003. 70 
l'ürk lirası ...... ..... . .. ...... lı .. 2.143.371.31 

Hariçteki Muhabirler: 
\ ltın: Safi kilogram 3.2'16-871 ,, 4.ô3ı.3~'2.:>0 
\!tına tahvili kabil Ser be~t dö,·izler 1 951.6:> 1.22 

1 
Deıııhtc edilen evrakı naktiye ı L. 158.748.50:1 ..• 
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 

4 658.375.07 !erine te\'fik:ın val.;i 1 eıliyaı • o.382. )tı:t-

Deruhte edılen e\rakı naktiye 
La'ovesi .. .. ....... . .. ... 152.3~6.UlXJ. -

o.sss. 973. 12 l\ar şılıffeı tamamen :ıltın olarak 

Lira 

15.000.000. -
.349. ı ıo.2r 

Hazine Tahvilleri : 
tedavüle vazcJilen ................... L. 8.038.000.- 161 054.000 -

Deruhte edilen e\rakı nakti\·e " 
ıı arşılığl L.158.74&563.-
l\anunun O \'C 8 inci mad-

Mevduat: 
l Türk lira·ı ............................ ~ 1 0.645.073.63 

s rn3 84971 28 528.923 3 ~ 
delerine tevfikan \'aki tcdiyaı ô.382.5ô'i. - l 52.3t6 000. -

Döviz .......................... 1 

40.99l072 07 Muhtelir .......................................................... . 
CUzdan: 

'encd:ıı . . . . . 
l~shamve) Deruhte edilen evrakı 
ıahvilaıJ naktiye k:ır~ılıjtı {iti· 

'.>ari kıymetle) 

L. ·1.993.916. 28 

,, 27.125.825 . -
l~sham ve Tahvilıl.t .......... . " 1.505.92() .91 33.625 671.21 

Alhn ve döviz Uzerfne a vans .......... . 
Hissedarlar...................................... .. ........ . 
Muhtelif 

Yek On 

Ucazlak •• 

16.359.39 

4.500.000.-
9.687. 704. 24 

245. 93 l.705.67 
YekOn ~45.93 r. 705.ö? 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 

Iskonto haddi o/o 5 l /2 - Altın üzerine avans % 4 1/2 

temizlik •• Slr'at 

VAKiT YURDU 
KİTAP KISMI 

Ç A L iŞ M 1 Y A B A Ş L A D 1 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi .. 
Makbuzlarınızı .• 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her • • • • 

ışınızı • • 

VA iT YURDU 
Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 

Vakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 

ya kadar keza dairemizde yapıla· 
cak olan ikinci açık arttırmasında 
dahi arttırma bedeli kıymeti mu -1 
hammenenin yüzde yet.miş beşini 
bulmadığı takdirde satış 2280 nu
maralı kanun ahkamına tevfikan 
geri bırakılacaktır. Arttırmıya iş 
tirak etmek istiyenlerin mezkur 
gayri menkulün kıymeti muham· 
minesinin yüzde yedi buçuğu nis
betinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu ha
milhulunmaları lazımdır. Hakla
rı tapu sicilleriyle sabit olmıyan 

ipotekli alacaklılarla diğer alaka
darların, irtifak hakkı sahipleri -
nin bu haklarını ve hususiyle faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını 

ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
zarfında evrakı müsbiteleriyle da 
ireye bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicilleriyle 
sabit oLnuyanlar satış bedelinin 
paylatmasından hariç kalırlar. 

!!!!!1111••• Dr. Ihsan Sami ---• müterakim vergi, vakıf icaresi, tan 
zifiye ve tenviriyeden mütevellit 6ksllr Uk şurubu 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : belediye rusumu müşteriye aittir. Oksürük ve nelcs darlığı boğmaca 

Daha fazla malumat almak isti- ,.e kızamık öksürükleri için pek te 

yenler l 5/ 10/ 933 tarihinden itiba- sirli il~çtır. Her eczanede 'c <'eza 
h - depolarında bulunur. (79631_ .. ren erkesin görebilmesi için daire 

de açık bulundurulacak olan art- -------------

tırma ıartnomesiyle 932/ 2867 nu- •••a•ö•z•D•o•k-to•r•u••llll! 
maralı dosyasında mevcut ve ma-

halM •e:ıtttr.m evsaf ve meıaha Süleyman Şükrü 
ve uireıini havi vazıyet ve takdiri 

.. ., ,kıymet raporunu görüp anlıyabile (Babılli) Anka ra cad-
~ k d esi no. 80 .e ler! ilan olunur. (8751) 

40 ton Gaı : Kapalı zarfla münakasaaı : 1 - Teşrinisani - 933 çar

şamba günü saat 14 de. 

30 ton Benzin: Kapalı zarfla münakasası: 1 - Teşrinisani· 933 
çarıamba günü sut 15 de. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda mıktan yazılı Gaz ve 

Benzin kapab zarfla münakasaya konulduğundan şartnamelerini 
görmek i ıtiyenlerin her gün ve itasına talip olacakların da mü

nakasa gün •e aaatlerinde teklif mektuplarile birlikte Kasımpa
ıada Deniz Levazım Sahoalma Komisyonuna müracaatları. (5466) 

Deniz Yolları işletmesi 
ACENTALARI · 

Karakôy · Köprübaşı reı. 42362 
~irkeci Mühürdar zade hanı 

Telefon : 22740 

Karadeniz sür'at postası 
KARADENiZ vapuru 12 

Teşrinievvel Perşembe 18 de 
Galata rıhtımından kalkarak 
loebolu, Samsun, Trab1on, Ri· 
ze, Hopa'ya dönüşte bunlara 
ilaveten Pazar ve Polathaneye 
ufirıyacaktır. 

KARADENiZ HA TTlNA 
bareket eden vapurlara hare
ket günü zevalden sonra ge
len yükler alınmıyacağı gibi 
hareket günü de 200 tondan 
fazla yük kabul edilmiyecek· 
tir. Muhterem Tüccarların 

yüklerinin mühim kısımlarını 
hareket gününden evvel va
purlara tahmil eylemeleri rica 
olunur. (5511) ---Mersin Sür'at Postası 

KONYA vapuru 13 Teşri· 
nievvel Cuma l O da Sirkeci 
den kalkarak Çanakkale, Iz
mfr, Antalya, Alanya, Mersin 
Payasa dönüşte bunlara ili· 
veten Taşucu, Anamur1 a uğ-
rıyacaktır. (5513) 

Ayvalık aralık postası 
ANTALYA vapuru 12 Tcı

rinievvel Perşembe 17 de lda· 
re rıhtımından kalkar. (5512) 

idaremizin Trabzon, Barbn, 
lzmit, Bandırma, Mudanya, Ka · 
rabiğa, Ayvalık, lzmir, Mersin 
hatları kahve ocakları l 5 Teş
rinievvel 933 tarihinden 31 
kinunueYvel 934 tarihine ka· 
dar on dört buçuk ay müddet
le ve pazarlıkla kiraya verile· 
cektir. Pazarlık 15 Te~riniev· 
vel 933 pazar günü saat on 
beşte levazım Şefliğinde yapı
lacaktır. Talip olanların şart
nameyi görmek üzere 10, 11, 
12, 13, 14 Teşrinievvel 933 
günleri saat dokuzdan on ye· 
di buçuğa kadar levaıım Şef· 
liğine müracaatları. (5409) 

... ............ 3~ ...... K~·· .. ··o~ .... -.... ~ 

. 
: 

Satınalma Komisyonu il~nlan : . ....................................................... . , 
M. M. V. Sa. Al. KOM. dan: 
Hava kuvvetleri ihtiyacı içiıı 

73 oktanlık 150 ton ve 80 oktan " 
lık 100 ton benzin kapalı zarfl• 
alınacaktır. Talip olanların ıart " 
nameyi görmek üzere her gün ,,e 
münakasaya iştirak edecekleriıı 
14- birinciteşrin - 933 cumartt" 
si günü saat 10 ve 11 de teklif ,,e 
teminat mektupları ile birlikte 
Ankarada M. M. V. Sa. Al. KO~· 
nuna müracaatları. 

(3310) (5008) 

l\ıl. 1\1. V. Sa. Al. KOI\1. daıt: 
Eskişehirdc garnizon dahili 

ve haricinde iki efrat pavyo
nu bir hamam, n1utfak, ~a " 
maşırhane, kanalizasyon ,,e 
bir efrat pavyonu ile bir hail" 
gar inşası kapalı zarfla mil" 
nakasaya konmuştur. lha " 
lesi 4-11-933 cumartesi gU
nü saat 10 darl ··. '!'alipleriıt 
şartname ve kc·jif resim]eı+ 
ni görmek üzere her gün (;f" 
leden sonra ve r.1Ur~~·hasaY~ 
iştirak edec~klerin t '!Tilin t' 
ve teklif mektuplariyle mcı" 
kfır günde vesikalariy]c be " 
raber saatinden evvel Ank3" 
rada l\f. l\f. V. SA. AL. Ko" 
misyonuna müracaatları. 

(3348) (5500) 


