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Makedonyada gene bir 
bomba atıldı ve bir 

katar uçuruldu 

Tayyare Piyangosu 
On be~inci terr'p Tayyare pi\•angosunun sonuncu 
keşidesine dün başlnnmıştır. 200.000 lira dün çık· 
mamı~tır. 50 000 ]ıra 2 i505 numara\ a 30.000 lira 
12327 ııumaraya 25.000 ]ıra 15195 numara) a, 
J0.000 lira 16.000 numaraya çıkm JŞtır. 
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l<apalı çarşı 
Açılamaz mı ? 

Balkanlarda sulhün temelleşmesi r:- ,_, ... _,_.._ .... ___ ~ .... ----· ... -----------... --------------------~ 
Mütarekenin yıl dönümü 

d~aPalı Ç&rfı her sene bir az 
lılirt' harap oluyor. İcabeden ta-
1\tf ~ Yapı!amıyor, içindeki es -
l>atı ırer hırcr dükkanlarını ka • 
b() tor, çıkıp gidiyor. Bu hal 
,
0

: ece devam ederse bet on sene 
ta h .. t.. b 1 İdd· u un çarfının oşa acağmı 
~-edenler vardır. 

b\lı addi zatinde çok basit olan 
larni · • · · 1 , ~İt r J§ı nıçın yapı a.mıyor .. 

tılt ~ Ça~§ının milkiyetine ait karı 
O azıyet buna mani oluyor. 

Sltl rta. tarih devrinden kalan ka
~ 1 Çar§ı içindeki dükkanların bir 
bi;.rnı ahaliye ait ıahsi mülk ka • 
le 1.ndendir. Burada hin1erce ai -
~ ~n a.li.kaaı vardır. Diğer kısmı 
aj\~ftır. Sonra belediyenin husu
d k~r rnevkii bulunmaktadır. için· ' 

0~ 1 esnafın hemen hepsi kiracı 
arak oturmaktadır. 
·~ 

v u·go·sıa·;ya·· .. iie ..... itilaf 
parafe edildi 

Bu yeni itilaf mühim bir sulh amilidir. 
Macar ve Romanya nazırlarının 

seyahatleri yakın .. 
.. ·' .. . 
. ·~. _...j . ... ,..... : ·. .. . ..... : ... 

h ' .. .· ... . '·· ..... . 

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

Bir lngiliz heyeti Geliboluya 
ve Istanbula geliyor 

Dün Mudanya mütarekesinin, 
yani Türke lstiklalini kazandıran 
harpte Türkün .zaferini devletle -
rin ilk kabul ve imzaladıkları 
günün yıl dönümüydü . Bu mü • 
tarekenameyi evvela imzalıyan 
ceneral Haringtondu. Bu cenerah 
yakında gene lstanhulda görece -
ğiz. Fakat bu defa büsbütün 
batka bir vaziyette ... 

Filhakika Harbı umumi za -
manrnda harbiye nazırlığı yap · 
mış olan Lord Churchil'in riya -
setinde eski İngiliz muhariplerin -
den mürekkep bir grup önümüz • 
deki tetrinisaninin yirmisinde 
Liverpool' dan Geliboluya hareket 

1'22de Mudaayada i•met ~•t• 
ve Ceoeral Haringto11 

Harrington da bulunan grup Ge

liboluda İngiliz mezarlıklarını zi-

b·· apalı çartının ta.miri için de 
~tiin bu mal ve alaka sahipleri • 

edeceklerdir. yaret edecek, sonra İstanbula ge • 
Macar batvekllt l!ulırarl•tana •~rbe.t mıntaka g&ete- Yusoılav hariciye k b 

M. G6nb6s rlleecetl söylenen SelAnlk t•hrl oaıarı M. Yehlç İçlerinde lngilterenin sabık ]ara urada bir kaç gün kalacak-
llın b· 

ır araya gelerek konutmala -
tı t . 
) ' •rnır masrafını aralarında pay 

Cenevre 10 (A.A.) - Pazar gü haaı kont Razitski otele gelerek Şark orduları kumandanı ceneral tır. 
nü geç vakit buraya gelen harici- Tevfik Rüıtü Beyi ziyaret etmit· ...._ - - ---- -- -- - - - -- --~ .'~:.taları mümkün değildir. Onun 

~ın esnaf istiyor ki İstanbul be
ediye . b .. k d' .. . l Ç sı u ıtı en ı uzerıne a sın. 
~l'§tnın icabeden yerlerinde ta

llıırl • S erı yaptırım. Masrafını venin. 
d 0~ra da içindeki dükan kiraların· 
.'b istifade edenler üzerine tak • 

11ın etsin. Herkesin borcunu son· 
t'..ı.dJln •• .. ,.. .. ta hsll @_y:J~n. 

k İstanbul belediyesine gelince: 
b~ndi hususi itleri batından aım•J 
1_ ır halde olduğu için esasında çok 
l{&rı k h' · ' l fr ır J§ o an hu tamir mese-
eaini bir türlü üzerine alamıyor. 
h Fakat bu. it, böy)~ senelerce da
a uıatılabılecek hır tCY değildir. 

Onun için mutlaka bu tamir mese-

Mehmet Asım 
( Oenmı 4 llncU sayıfııdıı) 

OLUR MUYA? 
1 

GUn g~mı•ı. ve~tı be on gt'ter .. Mem

e1<etı" bir kö r.ıılndrn "l\li13 onrrlrr Türk 
"'-'lıt•ı • ğlnl ~miyetlrrlne Az:ıı 3apm:ık l!!tl • 
lnrı ı 

ar,. diye bir feryat kopar \C arkadan 
'•1<~ 1 IJı atar gelir: A~fJ\', Fatma, Hasan, Ahm<'t 

11
da cttırlltll • Falan veya fiilin koll~Jdcn 

IJı.ı t 1 a ehe ,\nıcrlka hlznretlne alıııdı • 

ftUtUn bunlnr ya hakikattir \'Cl'll de.ıHt. 
~t • ~· 1 
1( • lfaklkııtsc bu nwtıl'lr3 I kokündcn 
~!ıhı t 

ı._ • a nıal<, drğllııt' yalan ııöyll;rrnlerl, bu 

""'''•dl . 1 o;lrrı UJdıır::nl:ırı t~ıtl3e r.tmemrk o • 
lir 

ınu ya-:. 

ye Vekili Tevfik Rüştü Bey gece tir. 

Yunan baıvekili ile uzun müddet Dün sabah Alman murahhası 
gÖrÜJmÜ§tÜr. Polonya murah · (~l'al11• G inci sayıfada) 

Üçüncülük 
dün 

derecesi alan atletlerimiz 
Atinadan geldiler 

dman cemiyetleri ittifakı ikinci reisi Kars 
rr. ~busu Halit Beyin sözleri 

.,. 

Aıleılerimiz dun vapurda [ X i~arccJi zat gazetemize beyanatta bulunan idman 
cemiyetleri ittifakı ikiı ci reisi Halit Beydir J 

Balkan oyunlarına it tir ak ede- ğü kazan.an spor kafilemiz dün 
rek altı millet araıında üçüncülü- sabah Atinadan döndü. 

~1111mıııııııı111111ıııııı111111ıııııı1111ıı•ıııı1111111ı•ııı111111ııııııı111ııııııııı111111•••iı1111ııııııııı11111ııııııı11 11111111111 11ıınıııııııı•ıı" Vapurun saat sekizde geleceg~ i rr 1111 1•11.111ııııııı111111ıııııı111ııılltıı111111ıııııı111111ııııı1111111ııllll111ııııııııı111111ıııııı111ıııı•ııı11111ıııllı111111ıııılır1111ııll•lllfı11111ııııı.~ 
l."' İk . A . Jh • d. ' 1 evvelce haber verildiğinden spor-
H{ ınc1 phi amı ın Yaveri Keçeci Zade ~g cularımızı kartılamak için Cevdet 

U 1 t r t p ff~ Kerim Beyle teşkilat mümesailleri 

Q zze aa aıaaıa : ___ ~_=_=_-_--~-~_:_ klüp murahhasları ve bir çok apor-n cularla şehir bandosu saat sekize 

H HA TIR A L A R I ·=-_2=_ ;:ğ::na~:~I:~:r::p~:::~,~~!I·~ 
S$ den sonra ge·eceği acentası tara -
~ --u 8rı Tefrikayı Cumartesi Gününden itibaren =-~{_ fından söylendiğinden kar§ılamı • 
.,.. ya gelenler öğleden sonra toplan· U VA K l T' te Okuyacaksınız! · )( mak üzere ayrıldılar. 
~ ııı111uııııııı111111ıııııı111111ııııııı11111ınııı111111ııııııı11111ııııı111111ıııııııımıı•ıııı11111 ıııııııı 1111 ııııı ~ğ Fakat vapur, öğleden sonra ge-

U Sellmi izzet'in VAK 1 T i~in yazdı§ı roman g~ leceği haberine rağmen, saat 10 
fi ~s da geliverdi ki, bu itibarla iGtik • 

W K 1 S K A N Ç '• ,, ba'e gelenl~~den bir-çoğu ve mu· 
f ~ ::: zikll bulunamadı. Bununla bera-

Türk inkılabı ve Fransa 
Fransada nümayişler hazırlanıyor, bir 
Fransız nazırı büyük bayramımızda 

bir eser çıkaracak 
Paris, 11 (A. 

A.) - Türk in
kılabının onun
cu yıl dönümü 
Pariste Franaız 

cümhuriyetçi -
leri taraf mdan 

tertip edilecek 
muhtelif nü • 
mayi!lerle tes -

it edilecektir . 
Bilhassa mil· 

li terbiye nazı • ld. Demonzle 

rı M. De Monzie, Türk teceddüdü 

nün büyük yıl dönümii tarihi 

olan 29 teşrinievvelde yeni Tür -

kiye hakkında küçük bir eser nct

redecektir. 

.Bu eser, asırlardanheri Fran -

sanın dostu olan ve derin tehav -

vül ve inkri:lıınm ve hayrete şa -

yan hamlelerinin meçhul kalma • 

ması lazım gelen Türk milletinin 

tarihini Fransızlara öğret.meyi ii • 
tihdaf etmektedir. 

Tevfik Rüştü Beye atfedilen beyanat 
lstanbuldan Atinaya çekilen "- Eğer Bulgaristan, Yunanis· 

bir telgrafa göre, Hariciye Vekili tana taarruz edecek olursa Türki-
T evfik Rüttü Bey Sof ya seyahatin d . 1 ye e Y unanıstanm yanında mev-
den 1stanbula döndüğü zaman 

k d b Y ki a1 acaktır. Fakat Yunanlılar kendisile mülakat a te en ir u-
nan gazetesi muhabirinin sorduğu 
suale cevaben demi§tir ki: 

Bulgarlara tecavüz edecek olurlar 

sa Türkiye bitaraf kalacaktır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

R
~ Seven bir erkek haleti ruhlyesini vakalarla :_!:=iı her karşılama merasimi çok ıami

tahlil eden heyecanh blraşk ve macerA eseridir _ - mi oldu. Cevdet Kerim Bey ayrı 
~s ayrı sporcularımızı tebrik etti. Fır-

P AZARTESİ Günü Neşre Başlıyoruz! ~i ka ve tehir namına buketler veril- Eugila s-•zetede ne nr 1 
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Uz~~v~arkta ESoN;HABERLER~.Lehistanda 
Gerş1nlıgınartması . Yugoslavya ile 

.k:;~~~.:;[;~n~~~~:!: Aydın tren kazası g-~~:~.~~:.~.~e~~!:~ 
ginliğinin gittikçe arttığını endişe B • k • • • •• ı •• •• b • k • • • v ile M. Titülcsko arasında cereyan 
ve dikkatle takibetmektedir. ı ır ışının o umune ır ışının agır eden ınükalemelcrden sonı·a a~ağı 

Bu sabahki sayısında ve siyasi daki tebliğ neşredilmiştir: 

muharririnin imzası altmd~ Daily yaralanmasına se hep olan ha" dı• se Her iki hariciye nazırı 10 te~ri· 
Telgraf gazetesi bir kaç aya ka - nievvel tarihinde sabahın on biriJl 
dar, Japonyada hemen tamamen den öğleden sonra 13 e kadar u • 

Aydın, 11 (A.A.) - Dün ak - aynlarak toprağa saplanmış, ar ağır surette yaralanmıştır. Yara- "ki 
jeneral ve amirallardan ve bunla- mumi siyaseti ve bu siyasetin 1 

rın yanlarmda iktisadi ve mali me şam saat 10,15 te Aydm ist'asyo - kasındaki 24 vagondan 13 tanesi lı memleket hastanesine kddırıl - memleketin menafii üzerinde te"· 

lel · · · ·ı ·· t l d nunda Nazilliye hareket eden mar 1 birbiri üzerine yığılarak parça mıştır. Hadiseye adliye vaz'iyet lit etmesi muhtemel akisleri tetkik se er ıçm sıvı mus esar ar an d" . h b" k·ı .. . . • şan ız trenı şa re ır ı ometre u- l 
murekkep bu· kahıne teşekkül ede- . . ~ parça o muştur. 

~· . . . . zakta fecı hır kazaya ugramıştır. 
etmiş ve tahkikata başlanmıştır. 

cegını hıldırmektedır. 

1 

K 91 l 1 k "f' .. 1 Kaza neticesinde kendisini va -
B ·· b ) h f k" aza numara ı o omotı ın on 

u munase et e mu a aza ar tekerleklerinin hattan çıkması ile gondan atan şef dö tren Mehmet dırı1ımauna çalışılıyor. Bugün pos 
f ırkamn naşiri efkarı olan bu ga. .. . . . . . . . l kt l 

k 
• b' 

1
. h . vuku buldu ve suratını kese.mıyen Nurı Efendı derhal vefat etmış, ta tren eri a arma suretiy e yol -

Hattın tamirine ve enka:ı;ı kal -

zete, genç as erı ır nes ın " arı- . · 
• . . k k 1okomotıf 150 metre kadar hattan ve kain biraderi Mustafa Efendı larma devam edecektir. 

cı aıyasetı azanma ve işçi kütle-
lerinin yardımını temin etmek için 
dahili siyasette radikal bir devlet 
sosyalizmi şekli altında faaliyet . 
te,, bulunduğunu yazıyor 

Bununla beraber gazete, açık 
bir askeri diktatür1üğün bazı mü
şamtler için "zahiren sivil, fakat 
daima kolislerde hareket eden bir 
erkanı harbiyenin tesiri altında ka 
lan ve bu tesiri ile hareket serbes
tiainden mahrum olan,, bir kahi -
neye şayanı tercih olduğunu da 
yazıyor. 

Tevfik Rüştü Beyin Hariciye veka
letinden çekileceği doğru değildir 
Milletler cemiyetinde yapılan seçme münasebetile 

hakkımızda gösterilen itimat nişanesi 
Cenevre, 11 (A.A.) - (Hususi ,11111ı111111•ııııı11111ıı11111ııı111•ııııı111111ıııııı11111ııııı1111111ıııı ıııt' muhtelif hükumetlere bu namzet

muhabi~im~z bildiri.yor. : Millet- ) Yanlış bir haber f Jiğe müzaharette bulunmaları için 
ler cemıyetl konseyıne bu sene g ~ müracaat etmişti. 

etmişlerdir . 

Her iki nazırın tetkik etmiş ol· 
dukları bütün meselelerde arala • 
nnda noktai nazar birliği mevcut 
olduğunu müşahede etmişler ve 
Leh - Re.men teşriki mesaisinin 
daha şimdiden vermiş olduğu ne· 
ticelerden dolayı yekdiğerini teb· 
rik etmişler ve bu teşriki mesai • 
nin ilerde merkezi Avrupada sul· 
hun larsinine hadim neticeler ver· 
meğe namzet olduğunu beyan et· 
mişlerdir. 

Varşova, 11 ( A.A.) - Bo ayJJ'l 
dokuzunda Romanya hariciye na· 
zırı Titülesko, Varşovadaki Sov • 
yet Rusya elçisi M. Antonov Ovse· 
inkoyu Rus sefarethanesinde ziya· 
ret ederek 3 tern.muz 1933 tarihiJ1 ilave edilmiş olan muvakkat aza- ~ Ankara, 11 (A.A.) - Cüm. ~ Türkiye, munzam konsey azalı-

T ahsilat · lık için yapılan intihabatta Porte- ~ huriyet ve Son Posta gazetele.~ ğı için namzetliğini koymamış bu· de Londarada imza edilmiş olan 
ve vergı kiz hükumeti 30 rey ile seçilimş. ~rinde Hariciye VekiJi Tevfik~ Junduğu halde yapılan intihapta ve mütearrizin tarifine dair bulu· 

komisyonları tir. ~Rüştü Beyefendinin Cemiyeti~ onun lehine yirmi devlet tarafın - nan mukavelenin 4 üncü maddesi· 
Ankara, 11 (Hususi) - tahsi - Malfım olduğu üzere komisyon, ~Akvam nezdindeki heyeti murah ~ dan rey verilmiftir. ne tevfikan Romanya tarafındaı1 

lat ve vergi komisyonlarında bu- d · A 1 d d h ·· "' = 1 "h kt· h f" ld ~ "h tasdı"l, dı"Jmöa 1 .... h 11111 aımı aza arın an maa a er uç Ehasamızm daimi reisliğine tayin~ ntı ap şe ı a ı o ugu cı et- .. e '"JI o an .. us ası 

lunacak muvazzaf olmıyan azaya senede bir değişmek üzere dokuz ~edileceği havadisi görülmüştür. ~ le hangi milletler murahhaslarının Sovyet hükumetine gönderilmek 
hakkı huzur verilmesi hakkında - tan d · A 1 k t = = T .. k'ye b h t ·· h t üzere tevdi etmi•tir. e yarı aımı aza ı mevcu o· = M 1 A ld ~ .. C • \ ur ı ye u usus a muza are "JI 

ki layihayı bütçe encümeni tetkik ) 'll l . . . .. .. : a um o ugu uzere emı - = up mı et er cemıyetınm teamulu- ~ t' Ak d k" h t' h : etmiş olduklarını katiyetle tayin 
ve kabul etmiştir. .. ~ye ı vam a ı eye ı mura - ~ 

n.e gore bu azalıklar bu hususta ; h 1 H . . y k"ll . : mümkün değilse de Balkan ve va-
T h ·1· · k · l ~ asa arına arıcıye e ı erı-: 

a sı at ve vergı omısyon aı-ın gruplar halinde toplanmış olan § . . . ~ sati Avrupa hükihnetleriyle kom· 

Ayın 10 uncu günü hariciye ne· 
zaretinde M. Beck de hazır oldu· 
ğu halde M. Titülesko, M. Anto · 

da bulun .. n ga~ı· muvazzaf aza - b d \ l d t k . ~ nın rıyaaet etmesı mutattır. Ve} d A d l l 
"' ,;r • az1 ev el er arasın a a ann e - ~ . . şu ve oat aya ev ~ eri v .. hwo n.ov Ov.-•inlcn'nun e!_in:le bulunan 

lata. hakkı hu:ıurları maliyece ve- d·ı . t' B ti k d §bu heyetlere ayrıca Dır rets ta-: J d ç· hh d ı mış ır. u sure e onsey e : . . . : ar arasın a ın mura asının a musaddak nıukavele aurçt· .. ~ :,.~ 
,.ilmekt 'd" B "t d f d'l . d' k d b. k" 1 ~ yın edılmez. Elyevm ecnebı i b 1 d kl k 1 h • e ı ı. u çe ~n sar e ı en şım ıye a ar ır mev ı aması : g u un u an uvvet e zan ve ta · zalamıştır. 

paranın bir mesnedi kanunisi ol - ,mümkün olamıya'n devletler me - ~ mem~eketlerde hükfımeti~~zi ~ min olunuyor. 
muı daha muvafık olacağı cihet- yanında kalan Portekiz, mevcut ~ temstl etmekte olan Harıcıye ~ Türkiyenin hu içtima devresin· 
le encümen layihanın birinci mad- usulden kuvvetle müşteki bulunan ~Vekili hakkında tahkik edilme-~ de konsey azalığı için namzetliği
deıini aynen kabul etmiştir. }ardan. biri olup muvakkat azalık- ~den. bu gibi haberlerin neşri,~ ni vazetmemi~ olduğu nazan dik -

Umumi veya mülhak bütçeler - lar miktarının böylece gruplar ha- ~memleket menafiine mugayir - I kate alınınca memleketimiz lehi -
den maaş, ücret alan memurlar· ricinde kalan devletlerin de kon - ~ dir. \ ne verilmiş olan 20 reyin ehemmi
dan bir veya muhtelif vekilet· da- seye aza intihap edilmelerine im- ~ Tevfik Rü§tÜ Beyefendinin§ yet ve kıymeti kendiliğinden an.la
irel~rin.in işleri için teşkil olunan kan verebilecek surette arttırılma- ~Hariciye Vekilliğinden ayrıla • ~ §ılır. Bunu, Türkiyenin sulh va . 
komisyonlara ve ücretli dami müs sım senelerdenberi talep etmekte ~ rak her hangi bir vazifeye ta • ~ disinde devam ve sebatla sarf et -
tahdemlere Barem kanununun on ve yeniden ihdas edilecek azalığa ~ yin edileceği rivayeti ise külli- ff tiği siyasi gayretin yakın ve uzak
befinci maddesi hükmü tatbik edi- kendisinin intihabım istemekte I yen hakikate münafidir. ~ tan münasebette bulunduğumuz 
lir. Yalnız bulundukları mahallin ı idi. , 11, ,11ıııııı1111ıııııııı11111ıııııı111111ııııııı11111ıııııı111ııı1111111 11 ııı.I meımleketler nezdinde ne büyük 
gayri bir yere celp edilecek olan- Meseleyi bir müddettenberi tet· ve bu suretle adedi ona iblağ e - ı bir itimat ve ne kuvvetli bir hissi 
lara harcirah ve zaruri mesarif kik etmiş olan komite azası tez - dilmiş o1an muvakkat azahkların takdir ile karşılanmakta olduğuna 
verilir. yit edilecek azalık miktarının biri bu sonuncusuna Portekiz devleti, mütezahir bir nişane addetmekte 

54 yaşında mahkum bir 
geçmemesi telkininde ittifak etmiş kendi namzetliğini resmen vaz ve isabet vardır. 

kadının affı Rus misafirlerimiz'!' illl!!llllUl!llllUlll!lllltllnlllllUllllJllllUll'lllllnll!lllll!lllll ııınımıımmıının"!IViyanada çarpışma 
ANKARA, 10 - Adam öldür- s· k ld 1 

m-!- me..ddesı· d 18 ~ c·· h . b - d 1 ır atar uçuru u . .. ~ n en sene agrr um urıyet ayramın a i Tevkıflere rag-men teza-
ha.,se mahkum Balıkesir hapisha-
m~ıinde mahpus bulunan 54 ya- Ankaraya kimler ~elec.ek? 1 Makedonyada Bulgar 

1
- hürler devam ediyor 

d k. D d ANKARA 10 - Cumhurıye - e k · ") . · · y· lt (AA) D·· k şm a 1 ön Ü hanımın hutalrğı- . . . 1 
• • •• .. 1 omıtecı erının yenı ıyana, • . - un a -

n.a mebni geri kalan cezasının af- tımızın on ucu yıl donumunde a - = • • • şam soıyal demokrat f ırkasımn 
fı İcra vekilleri heyetince karar - ramızda bulunacak Moskova şah - ,~ hır ışı na§iri efkarı olan Arbeitze Zei-
la?Dnştır. siyetlerinin isi.mlerini -bildiriyo - Atina, 12 (Hususi) - Hudut tung gazetesinin kapatılmasından 

B d A k k 1 •' rum: 1~ Jardan gelen telgraf haberlerine dolayı, hiç bir hazırlık yapılma _ ayram a n ara a esı 1· k t M M 1 t f 5 y h d 
~KA cra omı esı reısı . o o o , nazaran ırp - unan u ut· dan bir çok tezahürler yapılmıştır. 

RA, l 1 (Hususi) - Cüm- Başkumandan ve harbiye komise- = ları üzerin.de bulunan Velsa Polis, bir çok kereler müdaha-
~u.~.1."rc!t bayramının devam edece· rı· Voroşı'lof, Su"varı· orduları ku · !k basınd · b" b b t _ = asa a yenı ır om a a - le mecburiyetinde kalmış, 26 kişi-
g.ı u. ç gece zarfında Ankara kale - mandan.ı Odı·yenı·, harı"cı"ye komı" • § t bb·· .. k 1 · ı· J§ma eşe usu vu ua ge mış ır. yi tevkif etmi§tir. 
sının arka tarafında odun, petrol, seri M. Litvinof Maarif komiserı ~ s· d"f h . · ftl: kk h ' F! _ ımen l er attı üzerıne vaz Bir müsademe esnasında bir po 
zı 'en müre ep bir alita yakı • Pupnof, he• senelk plan islerini s d"l b" b h b" ı 1 k b "1 • ~ e ı en ır om a ır catar ge- lis ölmüştür. Diğer taraftan libe-
aca ve undan hasıl olan ziya tanzim ve hu işlere riyaset eden 1- k 1 k b h 

ı. 1 · h l ~er en pat amış ve atar er a- ral muhitte de heyecan görülmek-
gece .Ka eyı te arüz ettirmiş o a • M. Kırçanofki, Pravada gazetesi 

lttı ~va o1muşlur. tedir. 
ca r. başmuharriri M. Poldof, İsvestiya 1 Bu caniyane hareketten mad- - Bu cüm!eden olarak çiftçi fır -

İşten el çektirilen memur- başmuharriri Lazazki, Hariciye § di zararlar olduğu gibi insan kasından eşki nazır Bechinger fa. 
komiserliği hariciye matbuat mü ~zayı"atı da vardır. Bir çok ölü · · f l y ~ara m,:ı.aş verilı"r mı·? t= şızm, meşrutıyet tara tar rgı ve 
dürü M. U.manskı, misafirlerimi - ~ve mecruh vardır. Mütecasir - Heinverhen aleyhine şiddetli bir 

~ara, 11 (Hususi) - 1777 zin bazılarına refikaları da refa · l ıerin bulunması zımnında Yu · nutuk söylemiştir. 
numaralı kanun mucibince Veka- kat edecektir. Bundan başka he - 1 l k A •• f l · t e gos avya as erı mu reze erı a · 
let emrine alı.nan veya işten el çek yette yaverler ve katipler de hu - iS f d ·dd ti t k'b t 1 5 ra m an şı e e a ı a yapı -
lirilea memurlara işten el çektiril- lunacaktır. e k d O h" B l llWllUttıuııımmrmuımn .. ,. fillrt .. ııınnıınmıısınıı•uuı;nııı ... ·ııı:~··ıııuuın::·ıııtt:•:· 1 ma ta ır. mu ıtte u garca 
dikten ıonra maaş verilip verilmi -. nununun hu husuııtakı hukmunu §konuşmakta o1an ahaliye kar!t 
~ecelinin tefsiri talebini bütçe en· sarih görerek tefsire lüzum o!ma - !tazyik yapılıyor. 

•" \ "imenj tetkik etmiş ve barem ka- dığı kararını vermiştir. i 

Eskişehir şeker fabrikası 
Eskişehir, 11 - Şeker fabrika· 

sı inşaatı bitmittir. Fabrikanm 
t küfat reımi Cümliuriyet bayramın 
/ da yapılacaktır. 

Hariçte bulunan müte
kaitlerin yoklaması 

Ankara, 11 (Hususi) - Bütçe 
encümeni takaüt kanununun 61 
inci maddesi mucibince harice git· 
miş olan mütekaitlerin senede iki 
defa yoklamaya tabi tutu 'maları 
noktasından ne gibi kayit ve şart· 
lar lazım geldiğini tetkik etmiş ve 
788 numaralı kan.unun 75 inci 
maddesine şöyle bir fıkra ilavesi4 

ni kabul etmiştir: 

"Memleket haricinde ikamet 
sebeplerine ve milli senet ve ta -
sarruf hareketlerinin icaplarrn• 
göre muvakkat müddet yok1 a.ma • 
ya müracaat usullerinin tayini hak 
kında hükumetçe bir nizamname 
ihzar edilecektir. 

Bugün B. M. Meclisinde 
Ankara, 11 (A.A.) - Büyük 

Millet Meclisi yarın toplanacaktır. 
Ruznamede bir mahkumiyetin af .. 
fı hakkındaki tezkere ile, Meclisin 
mayış, haziran ve temmuz 933 he 
sabı katileri, Cümhuriyetin onun• 
cu yıl dönümünü kutlulama yük • 
sek komisyonunun emrine elli bin 
lira verilmesine dair layiha müza• 
kere edilecektir. 

Arnavutluktaki ihtilal 
tekzip ediliyor 

Atina, 12 (Hususi) - Arnavut· 
luğun Atina sefareti, Arnavutluk· 
ta ihtilal çıktığına ve bu ihtilalin 
kral Zogoya dargın olanlar tara " 
fmdan tertip edildiği ve hedefleri 
hükumeti devirmek olduğuna d•it 
gazetelerde yazılan havadisin a•rl 
ve esası olmadığını beyan eyle • 
mektedir . 
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TAKVİM 

ı Yumurta piyasası Kapalı çarşı 
Açılmaz mı? ~·· Devlet ve Meclıs ~ Perşembe 

12 T.evel 
Cuma 

13 T.evel 
22 Cema ahir i 

Lenin, daha 1917 de hükumete 
geç.ml:k içit~ propagandaımı ya
parken ''devlet ve inkılap,, atlı 

kita.btnda neler ve neler vadedi -
yordu! Burjua devlet ortadan kal
dırılacak. Bunun yerine Sovyetler, 
yani turalar ,halkın mümessilleri 
gelecek. Sovyetler Devletinin şim
diki devlotierle hiç bir münasebe
ti yo~tur. Bundan böyle milletten 
ayrı ordu ve polis bulunmıyacak; 
meslekten yeti§me hakimlerin (hu 
kukçuiarın) adliyesi kalkacak. 
Kırtaıiyecilik yok. Gayrimes'ul 
parlamentolar yok. Maas müsa -
vatarzlıkları asgarisine indirilecek 
her vatandaı aırasile muhtelif iç -
timai işleri görecek. Asker, hakim, 
itçi, idareci, polis, meb'uı ve sai
re .. Her Sovyet kendi ara.ziıinde 
teırii, icrai, adli her salahiyeti 
kullanacak. Seçenler seçilenleri 
her dakika azledebilecekler .. 

Hulasa ettiğimiz şu ifade!er -
den Boltevik meılekinin anarıi -
den çok farkı olmadığını görüyor 
sunuz. Fakat bu tatlı ilanların vu
kuundan pek az sonra, yani hüku
met ele geçer geçmez Sovyetler 
ittihadmda İ§ külliyen değifti. 

letçilik tecrübesidir. Bugüne ka -
dar devlet ve hükumetlerin ka · 
nşmak istemedikleri bütün saha -
lar dev'etin İmtiyaz ve inhisarı 

altına alınmıştır. Mesela harici ti
caret millileştirildi. Dahili ticaret, 
ziraat, san'at bile dev adımlarile 

millileştiri"iyor. Aile, din, tcrbı -
ye, edebiyat, bediiyat, her nevi 
neıriyat, ideal.. Hep fert işi ol -
maktan çıktı. Devlete intikal etti. 1 
Eğer bu bapta misaller zikretsek 

21 Cema.ahir 
t:un do.uşu (ı tl:' 

c:un :ıtışı 17 .. tı 
Sahah naınıızı 4 ~u 
(ı~le nanı:11.1 1 ,Ol 

ldnJı namazı 11',IO 

.'°ı kşı nı na mazı l:',3ti 

\ :ıtsı nama1.ı IQ.117 
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17,.lJ 

4,5' 
12.0 1 

15.17 
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18 - Hl Oranwfoıı - ııı - '.?O Ju-mal :Si -

sadedimizi çok aşmış ve politil:a- ).ı'll I:t•y H' ıırlmd:ı::Jurı - 20-20,30 ~ı·bll 

d .. k .. l ·· l kt k H 1 el oğlu ls!ltail llakl11 ne~· - 20,SO - ~1,30 Ke-ya o u muş o aca ı . ası ı e· 
k 

• • k• h . . . rıı:ını f:t'sat HPy ''C ı.ukada5ları rd:ık"till' \ '<' 
me ıstıyoruz ı aylı anarşıst ı- , ,.1 1•. 11 "J rr .. _ .. 1 •o u ı..1.1.0. nuıru \'P •• U/Jl er •>t·\· - - ,., -

deali i1e mücehhez olan Bolşevik- 22 Gramofon - 22 drn itibaren ·,\n11do.lu A -

ler bile, bir kere iş başına geçin· 1 J:ın~ı. bor~ ı hn!>t>rleri, 5aat. 

ce, o hayalden uzaklaşmışlar ve l ,\ ~ K A n A: -

hükum~tçiliği azıtmışlardır. ı:ı,ı:o - ı:ı,:ıo Graıncıfon - JK - tR,ıs A-

Devletin ifratı, tafriti 

Devlet ifrata da, tefrite de uğ
ramış bir mefhumdur. 

ıaınrı,,. li il. - 18,lll - 19,1:) Edip n ... , tarA

fıııd:ın \İ~olomwl ki)" f'rl - 19.16 - !O .\.la-

turka 5ll7. - ~O ,\jaııs h.'lbcrkrl. 

\il' \~A : 6114.1 m . -

12.SO Ko"sı-r - ıs J>c,·amı - 11,10 - ıs 

ı•ırıkla tanınmış bl'!!tf'kfırlnrrıı mnhtf'llf f''Wr

Jrrl - IG,3.'i 1'111• - IR,2.~ Hontıf'r - 20 ,ark 

":ığınrlf'riııdf'rı ınillhf'm ııır,hur h<-ııh•ln. Bu 

nrnda lktO\f'nln "Tıirk nıa,....ı . ., 

nrn\rEş·ııaı;: $60 .. 'i m. -

:?O lı."ldyo Knnııf'ff - '.?~ )lıı.riyn l'r.rlçanın 

"Arsidü.c Alcı ·aııdra., ı~lnıli se il lilmlndr.n 

txoste - 23,4:> l{ona;er. 

Klasik liberal mektebine göre 
devlet ancak dahili ve harici asa
yi§İ muhafaza eden bir sigorta 
kuvveti, daha amiyane tabiri ile 
bir jandarmadır.. İmdi dahili ve 
harici emniyetin temini vazife -
sinden maadası devlet işi değil -

dr. Mesela mekteplerin idaresi 
Hani ilk günleri insanlar ıdare e- bile doğrudan doğruya hükumetin 
clilmiyecek, yalnız işler idare e - uğra!acağı mesele addolunmamak 
dilecek deniyordu?. Kaziye büsbü tadır. Bazılarına göre maarif, na
lün makus oldu. Hükumetsizlik fıa, ııhhat gibi hutuslar gayri.mü· 
ideali en kavi hükumete yer ver - tehattim devlet işleridir. Bu iti _ 

di. dal ve vasat noktasını bir nirengi 
Bol§evik rejimi §imdiki halde . noktası addedelim. 

misli tarihte görülmemi§ bir dev -! 

ntırHtı!;ş. l!DI.% m. -

18 J\on!'ier - l!l,I.~ Kon~erln dCl"l\ntt - :!I 

.;!lrlul:ır - :?! 'eııfonik l'nT18('r - 8f'to,·r.ıı. 

Bnh, Şıınuın - 2-1,45 n h:ıbcrlr.r. 

Hl,40 Jlnrır finn!lcr - 1 i,40 Kadın IU\atl, 

Solo J.•>t•!lf'r - 21 "-•nfonlk konser, tnrkı -

:?8 spor. l>aıııı Jı:n-ntnrı. 

\' \l:ŞO\'I\: Ut% m. -

Atış poligonları 

Barut inhisarı nişancılık 
öğretecek 

Barıt inhisar idaresinin Anka -
rada bir atış poligonu tesisine ka
rar verdiği yazılmıştı. Gençlere 

ıilah kullanmağı ve niıancılığı öğ
retmek gayesile açılacak olan bu 

poligon için bant inhisar idaresi 
°b9,jtçesine 15 bin lira tahsisat koy

muştur. 

Ankara beledyesi, yaptırılacak 
olan stadyomun yanında poligon 

için yer ayırmııtır. Ancak tesisa
ta başlanabilmesi için bu arsanın 
altındaki suların kurutulması icap 
etmektedir. Ankara belediyesi -

nin deruhte ettiği bu it bittikten 
sonra poligon tesia olunacaktır. 

Planlar şimdiden hazırlanmıttır. 

Poligon; biri rovelver ve tüfek 
atışına, diğeri de avcılık atışına 

mahsus olmak üzere iki kıaımdan 
C1Ürekkep olacaktır. Poligonda 

hedeflere, bilhassa avcılık kısmın
da suni güvercinler bulundurula -
cak, bu suretle ava atıf usulleri 
öğretilecektir. 

Gelecek sene İıtanbulda ve bil
alıare İzmirde böyle poligonlar a
çılmasına karar veri 1mi~tir. 

Jilarıt inhisar idaresi müdürü 
Lutfi B~y bu hususta şu izahatı 
vermiştir. 

"- Ankara belediyesinin stad 
yom yanında poligon teıisi husu· 
alındaki müracaatımızı hüsnü te -

lakki etmesinden dolayi çok müte
şekkiriz. Poligonu tesis etmekten 

maktadımız satışı arttırmak değil
dir. Çünkü poligon.da ıarfoluna -
cak harıtı ve cephaneyi maliyet fi 

ab üzerinden satmamız ihtimali 
vardır. Asıl maksat, gen leri ki -

( Oe\'nmı \'ar) 

Komünistlerin 
Silahları 
Atin.a, 11 (Hususi) - Hüku -

met ni.tiri efkarı olan Eleniki ga-
zetesi komitecilerin teslihatı hak -

12 1'11\k - 1 S,OS KonSf'r - 20 Şarkılar -

21 \"rrdinin b<'ı.trlf'ri - 22 \'f'rıtlnln ~"tcll'· 

r1 - 2~.rn Unn plAkları. 

l\El.CIP.AO : .ıl\l m. -

t",ıro l'll'ık -=-t ,O.> f'J;Jenf' ~I bnhhlrr - :? 

11.ıbı'r n• pUık - 21,80 Katalanlnln "la ' 'nlll,, 

iıılmll opf'rnın. 

l' \IHS: ~2lt'.? m . -

21 Plil• - '?2,S:I PIAk - :?S,!'1.; Orlmıtra-

: l.SS on htıbc>.rl<'r. 

kındaki tayialara hasrettiği bir Merhum Mustafa Fevzi 
makalede bu hususta mühim if~a- Beyin cenazesi getiriliyor 
atta bulunmakta ve demektedir 
ki: 

"Bir müddettenberi Bulgar 
hükumeti ciddi surette komiteci -
leri takip etmeğe karar vermiştir. 
Hemhudut bulunduğu komşu mem 
leketler Yugoslavya, Yunanistan, 
Romanya, Türkiye ve Arnavutluk 
ile münasebeti dostane tesis et.mek 
için komitecilerle temas ve müna
sebatını kati surette katedecektir. 
Bu haberi mevsuk addetmek iste
miyoruz. Zira her mevkii iktida
ra gelen Bulgar hükumetinin ko -
mitecilerle olan alaka ve rabıtala
rını pek ala biliyoruz.,, 

Paris, 11 (A.A.) - Sabık Türk 
Vekillerinden olup geçenlerde bu 
rada vcf at elmiş olan Mustafa F ev 

zi Beyin cenazesi bugün Türkiye
ye g:tmek üzere Marsilyaya nakle-

dilmiştir. 

caktır. 

Oradan vapura kana -

Cenaze Marsilyaya hareket e -
derken istasyona Türkiyenin Pa -

ris büyük elçisi Suat Bey, sefaret 
ve konsoloshane erkanı ve Paris -
teki Türk kolonisine mensup zevat 
tarafından te~yi edilmiştir. 

Kral Aleksandr niçin pat
rikaneyi ziyaret etmemiş? Müteakiben gazete yüksek bir 

mütekait Bulgar zabitinin beyana-
tını zikretmektedir. Bu zat de - Atina, 12 (Hususi) - Belgrat-
mittir ki: tan ge' en bir telgrafa göre devlet 

"- Kc.mitecilcrin teslihi husu _ telgraf ajansı Kral Alekaandrm 
sunda askeri depolara ihtiyaç . htnnbul patrikhanesini ziyaret et
ları yoktur. Ve hükumet tarafın mediğinin sebebini izah eden nim 
dan ne kadar menfi emirler \'eril- resmi bir tebliğ neşretmiştir. 
se de bu depolar daima komiteci- Bu tebliğe göre, Kral Alcksandr 

lerin taleplerine açıktır.,, gayri resmi seyahat eylediğinden 

Bu zabitin iddialarına göre ko 'ı sırf s·yasi hedefleri ohın ve hu se · 
mitecilerin silahlarının kısmı aza- ya~~tle alakadar .olmıyan ziyaret
mı kaçak suretiyle. hnri~ten ve bil- ı lerı ıcra edemezdı. 

haua ;~rkiyeden ithal olunmak - , ISTA ti 8 U L 6ELEDiYESi 
tadır ( .. ) . D ··zb d . ,.,- ·ıı . 
fttltmmıı uru ummımtuııuu ımuıuumrıınıınnn 11ıını111mı1ttııı111u "' ıınnmı m 

bar ve asil bir sporla si'ah kul -
lanmağa alıştırmaktır. Bu ışm 

munhasıran bizim bütçemizle ha -
§arıla bileceğine kani değiliz. Fa -
kat bu hususta bir az yardımcı ol
mak isteriz. Bu teşebbüsün her 
taraf ta çok iyi karşılandığmJ gö -
rü oruz. 

aru e ayı 1. enısı erı 

lfo akşam 
saat 21 de 

Pergünt 
5 PERDE 

\":ı;-a•ı 1 lcıırik ı1ı~c1ı 

B •t.lh en E. Cri~~ 
Ti.ırkçc) c çc\ ircrı 

Seniha Bcdrı 

ili 

111111111 

Eski hararetini kaybetti, 
fiyatlar düştü lla~muAalr'dı·n tJeııar11 

Memleketimiz ile İspanya ara - lesi hakkında alakadar mahanıla
1 

sındaki ticaret mukaveesi müdde- nn bir karar vermeleri lazım ol• 
ti 2 teşrinisanide nihayet bulmak- duğu gibi bu kararı vermezdetl 
tadır. evve' de İstanbulun kapalı çıırtı 

Memleketimizle İspanyaya ya - denilen bu mmtakasınm daha .,e 
pılan ticaretin en mühim madde • kadar bugünkü vaziyetinde de"ş· 
sini yumurta teşkil ettiği için yu- mt doğru olduğu meselesini de 
murta tacirleri bu vaziyetten en - düşünmek muvafıktır . 
di~e etmektedirler. Filhakika kapalı çarşı, şiı:ndi~İ 

Evvelce İspanya ile ticaret mu - vaziyeti ile ne esnafın, ne de ah&: 
k l · h" b l l ı· · b ·· k.. d A "kt sad• ave esı ıtam u unca ıpanya ının t!gcn u me em ve ı ı 

hükumeti Türk mallarına karşı ihtiyaçlarını tatmin cde.miyor çı:ır· 
şiddetli muamele yapmı§tı. T adr • ı şının kapıları akşam güneş bat • 
ler bu vaziyetin tekrarlanmaması I m~zdan evvel kapanıyor, sabah· 
için İstanbul ticaret odasına mü - : leyin açılıyol'. Bu itibarla çar~ı 
racaat ederek mukavel: müddeti- 1 esnafı şehrin gece hayatından i.5• 

nin uzanıp uzanmıyacagım sormuş tifade edemiyor. Bcyoğ:u ciheti· 
)ardır. Henüz Ankaradan bu hu - n· b' t ft ··• d. n jıı· ın ır ara an mu .. ema ıye 
susta bir haber gelmediğinden İs- k.t f d" d k 1 t b l t .. r&· 
tanbuldaki yumurta piyaaası bir 
iki gündenberi eski hararetini kay 
betmiştir. 

Maamafih Fransaya ve Alman· 
yaya mühim miktarda yumurta 
ıevkedildiği için iki gündenheri 
yumurta pİyaaaır ırı boylarda 
sandığı 28 - 27,5 lira arasında 

muamele görülmektedir. Ufak 
boy yumurtaların ıandığı ise 23--
24 liradır. 

Zahire borsasında 
Afyon üzerine ticaret ve zahire 

boraasında son hafta içinde çok 
mühim muameleler olmamaktadır. 
Bu yüzden afyon piyasası drogist 
mal tekrar 546 kuru,a kadar düş
müttür. 

Fakat dün ve evvelki gün ya -
pılan muamelelerde alıcı f a:zla ol
duğu için fiat 100 kuruş kadar 
yükaelmit ve 643 kuru, olmu tur. 

Uyuşturucu ma<Ideler İnhisar 
idaresinin lzmirde afyon satın al

mak için tertibat aldığı da bildi -

rilmektedir. 

Buğday fiyatı 
Ticaret ve zahire borsasında 

buğday fiatı 3,55 ile 4 kuru§ ara-

şa e ıp urur en s an u .. 

fının aksine olarak seneden scrıe· 
ye mamuriyetc;e düşkünlüğe doğ· 
ru gitmesinde her halde kapıılı 
çarşının büyük bir mesuliyet hİS 
sesi vardır. 

Tabii büyük çarşının kapılarırı' 
kilit vurarak baştan aşağı mua.ttı11 
bir hale getirmek, esn.afı çarşı hll' 
ricinde dükanlar bttlmn«a mecb\lr 

o t 
etmek hatıra gelmez • Fn1'11 

belediyece bir plan dairesinde hıı· 
reket edilerek çarşıyı on, on beŞ 
sene içinde yavaş yavaş açn1&~ 
yolu bulunabilir. lcabederse be' 

lediye böyle bir planın tatbiki içİ11 

istikraz yaparak çarşı çindeki hıJ' 
susi dükkanları istimlak edebilir· 
Binaenaleyh mesele bu cephede" 
derin bir surette letl:ik edilme'i · 

dir. Her halde Çinde kız çocol<· 

ların ayaklarını büyütmc:nek i~İ11 

Jo.a.lla .. au.kn rl.omir ayakkabılar si. 
hi İstanbul tarafının ıktısadı 'fe 

medeni hayatını tazyik ederek ;11· 
kişafına mani olan bu kapalı çcır
§I vaziyeti, şehrin imarı noktai 11ıı· 
zarından başlı başına halledilcce~ 
bir mese' edir. 

Mehn1et Asırfl 
sında mumale görmektedir. r--~~':!""""'"."""'! __ '""!"'" ____ _.. .. 

Dün de borsada 294 ton buğday 
üzerine muamele olmuştur. lstan
bula her gün Anadoludan ve 
Trakyadan mühim miktarda huğ· 
day gelmektedir. 

Köylüden çabucak buğday 
satın alınacak 

Ankara, 1 O - Ziraat Bankası 

umum müdürü Kemal Zaim Bey 

diyor ki: 
- Bugün mübayaa istasyonları 

mızın "dedi yirmidir. Buralarda 
memurlarımt7. geceli gündüzlü mü 
bayaa islerile meş~nl olmaktadır. 1 Ancak ~iki.yet v'lki olan bu saydı
ğınız i!lasyorılarcla tehacüm hase
bile köylü bir müc.ldt:t beklemeğe 

mecbuı· kalmak .. ,..!lır. Bunun için 
tertibat aldık ve fazla memurla 
kantar göndererek iti tasfiyeye te 
sebbü., ettik. Ankaraya gelen buğ
claylar için çektiğimiz depo sıkın
tısmr da atlatmış sayılabiliriz. Bu 
f evka iade haller çok uzun sürmi
yccektir. Her şey pek yakında ta -
bii yüriiyüşi.ine girecektir. 

Bu mübayaa keyfiyetinin mem-

1 

lekele ne biiyük faydalar lemin et 
tiği göz öni.= nd~dir. 

Belediye mebani 
müdürlüğü 

Ölen Servet Beyin yerine bele
diye mebani ıubeıi müdürlüğüne 
tetkik ıubesi müdürü Hüsnü Bey 
vekaleten tayin edilmittir. 

Hüsnü Bey eski vazifesiyle me! 

BORSA 
1 1111.alarında )lldu. ı~aretı ol:ınlnı uıeı· 
ı~rmde 11 l cı tcşrııı rnunmelc olanfJr 
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<a.. ta 
~. N rutı 1 tncı ım~ ıtıtuııı.uıt ı Şimdi Macar hükumetinin ta'ar 
ıiya~ ldolny de Tevfik RüJtÜ Beyi rufu altında bulunan bu tarihi 

'""'t et · · 

Cümhuriyetin onuncu yıl dönümü 
için memlekette hazırlıklar tla .. ınışttr. evin, 24 te§rinievvelde açılma 

L rıcıye kT . y l •ıtticj ve ı ımız ugos avya merasimi yapılacaktır. 
d Ye nazır d d .. ·· -1 tn t 1 arasın a un og e- Bu münasebetle ayın yirmi ü -
1. V•el UZ ··h' b' .. 1 •kat un ve mu ım ır mu· çünde Macaristandan hususi bir 
r olınust B ··1 ~ k t •ctıj : ur. u mu a a ın ne - trenle şehrimize 300 Macar sey -

y rearnı tebliğde görülmü§tür. d ~ T k' d ~ 
tthhekil B.~y hu sabah İngiliz mu- yahı .geleckelk d~grucaG le ırk agı -

Bir çok yerlerde yeni ve büyük müesseselerin, yolların, 
mekteplerin açılma resimleri büyük bayramda yapılacaktır 

ilaı 11.. Ed . . . na gtdece er ır. e ece sey -
ya. ın, en ıle M. Benesı zı· • • 
...-et ctrn· • yahların arasında Macar ayan a-
ı... ıt!ır, 
''lo1 .. zası ve meb'uslar bulunmaktadır . 

llla.d " Yo Alo isi burada bulun Macar seyyahları T ekirdağından 
~tr ıg~ cihetle İtalya murahhası döndükten sonra lstanbulda bir 
iti quıa de Soragan bugün otele 

etek - kaç gün kalacaklar, Buuaya da tct). 1 evfik Rüştü Beyi ziya-
" u gittikten sonra teşrinivvelin otuz 

l' ~un müddet görü§müştür. 
t f birinde Macaristana dönecekler -ltıUd v ik Rüıtü Bey pek. . kı~a 

Çok det burada kaldığı 1çın hır dir. 
tııı ~il.Yelleri kabul edememiş yal M. Venizelosun memnuniyeti 
ha · Çaldariıin ve Çin murah - Atina, 11 (Hususi) - M. Ve -
ti &ın ! nezdlerinde ve Irak hari- nizelos, kari Aleksandrın Korfo
h:ıt na~ırının ak§nm yemeğinde dan geçmesi münasebetiyle Ati -

tınabıhniflerdir. naya gelmi! olan Yugoslavya ga-
C l' evfik Rü§lÜ Beyin bu seferki zetecilerini kabul etmiş ve kendi-
tııev h re seyahatinde Avrupa mat 

li:~tında ehemmiyetle tebarüz et
d 

1 
en Türkiye - Yugoslavya 

OatJuk d . .• h 
d ve a emı tecavuz mua e· c .. 11 ıntac edilmitıtir. 
rj !cvfik- Rüştü Beyin İngiliz ha-

t Cıye müsteşarı M. Eden ile de 
ttk' b 1 tcslihat meselesi arasında 

I 
0hılar meselesine de temas o -
lltıduğu tahmin edilebilir. 

Irak hariciye nazırınan 
ziyafeti 

Cerıcvre, 10 (A.A.) - Bu ak -
!•ın Ira.k hariciye nazırı Nuri Pa-
t•nı... d'v• . f y b •• Ver 1g1 zıya ette unan 

l '!Vekili M. Çaldaris te hazır bu· 
•ın 
··ınuetur 

ile Zİyaf etten sonra T cvf ik Rüttü 
Y M. Çaldariıle bir müddet hu-

•uaj .. l. k d rnu a attan sonra Cenevre • 

lerine siyasi beyanatta bulunmuş
tur. M. Venizelos, kendi başveki-

leti zamanında temelleri atılmış o 
lan Yunan - Yugoslav dostluğu
nun kuvvet bulmasından dolayı 

memnuniyetini beyan ettikten son 
ra Ankara.da imzalanmış olan 
Türk - Yunan misakının sulh -

perverane mahiyetini izah etmiş, 
ve Yugoslavya kralı Aleksandrın 

da Türk - Yunan misakının 

Balkanlar ve yakın Şark sulhuna 

ifa etmekte olduğu hizmeti takdir 
ctmit ohnasmclan dolayı beyanı 
memııun:yet eylemi~?;:· 

M. Yeni:ıelos .beyanatına de -
vam ederek Balkan deTletleri a ~ 

rasmda iki taraflı misaklar aktine 
taraftar olduğuna ve bu kabil mi

sakların sulhun daha ziyade tak-
l t~ hareket etmittir. Cuma ıa -
~h l b viyeıine yarayacağım, umumi Bal r atan ula varacaktır. 
h1 kan misakının aktini imkansız 
~c:ar nazırlar.nın seyahati görmediğini, fakat bu umumi mi· 

.1 Macar ba~vekili M. Goemboes sak, aBlkan devletleri arasında -
1 
~ ~acar hariciye nazırı M. Ka - ki ihtilaflar halledildikten sonra 

llıa'nı d k .. .. l n ayın on o uzuncu gunu i eride aktedileceğini söylemiı ve 
~bnhı şehrimize gelerek o ak!am demi§tr k: 

tıkaraya gidecekleri yazılmı§h. "- Türk - Yuıoılavya msakı -
b İstanbul Macar başkonsolosu mn Cenevrede parafe edildiğini 
~ ı·:yaret etrafında şunları söyle· büyük bir memnuniyetle gazete -

l:ttıt-tir: 
•• )erde okudum. Türk - Yugoslav-

t - Macar nazırlarının Anka - ya misakı, tarihte bir dönüm nok
h~~·ı ziyaretleri hiç bir siyasi ma· tası tetkil eder. Bu misak, Balkan 

l l)'eti haiz değildir. Çünkü mem -
t~'el) . . ları ve yakın Şarkın sulh ve mü-
d · erımız arasında esasen bir salemet dairesinde inki§afı husu · 
ı 

0
•tluk muahedesi aktedilmit hu- sunda mühim bir amil olacağı gi

"l.ıni!ıaktadır. Bu, bir nezaket zi -
ı~r .. t'd' bi, Balkan devletleri arasında da 

" ı ır ve Macar kahramanla -
"ıtıd,. R k ., . T k . umumi bir telifi beyn için zemini 
.ı -.n prens e oezı nın e ır -
\1\ ~ hazırlamaktadır ki bu hal umumi 
~ı·~ındaki evinin küşat resmiyle Balkan misakı fikrini tahakkuk et 
'ka.dardır .. , 

tirecektir. Bu nikbinane ümitler 
ile istikbali karşılıyorum.,, 

Zonguldak hazırlanıyor 

Zonguldak, 11 ( A.A.) - O -
nunucu cümhuriyet bayramı kut -
lulama komitesi tarafından cüm -

huriyet idaresinin on yılı zarfın -
da Zonguldak vilayeti dahilinde 
maarif, sanayi, maadin, orman , 
sihhat ticaret ve iktısat ilerleyiş· 

J 

leri ve sanayi tesisatı, adi yol de
miryolları ve sair mühim tesisat 
hakkında kutlulama komitesi ta -
rafından 400 sayıfalık bir kitap 
bastmlacaktır. 

Halkevi tarafından da Zongul
guldak Halkevinin faaliyet ve me
saisi hakkında bir bürÖ!Ür bastı -
rılmaktadır. 

40 kilometre uzunluğunda ye
niden açtırılmakta olan Zongul -
dak - Kozlu yolunun ve 40 bin 
lira sarfiyle yeni yaptırılan orta 

mektebin ve keza 40 bin lira 
sarfiyle yaptırılan deniz iskele -
sinin ve yeni yaptırılan Ereğli e· 

lektrik şebekesinin ve Türk iş ma
denler binasının ve mülhakatta in 
şaatı bitmek üzere olan 30 mek -

leple yatı evlerinin açılma mera -
simi üç gün edvam edecek olan 
cümhuriyet bayramı şenlikleri a -
rasmda yapılacaktır. 

90 bin lira sarfiyle yaptırılmak
ta olan Zonguldak Halkevinin ik
mal edilen kısımlarının küşat res· 
mi ve onuncu cümhuriyet bayra
mında yapılacaktır. 

Diğer taraftan dekorasyon iş -
lerine batlanarak şehrin bir u -
cundan diğer ucuna kadar elek
trik tesisatı yapılmaktadır. 

Büyük resmi ve hususi binala -
rın elektrikle tezyini için mevcu -
da ilavelen 15 bin apmul satın a -
lınmışltr. 

Bir taraf tan da deniz tenviratı 
ıçın hazırlıklar yapılmaktadır . 
Zonguldağa hakim yüksek bir te
penin üstüne gayet büyük bir 
mikyasta bayrağımız dikilecek ve 
denize doğru yükselen Balkayası 
üzerin de elektrikle C. H. fırkası· 
run bayrağı işlenecektir. 

Sıhhat muayenesi 
ANKARA, t O - Sıhhat ve içti 

mai muavenet vekaleti umumi hıf y· ~acar nazırları teşrinievvelin 
I 

11ö:l'ıi üçünde lstanbula dönüt o
~Cıtklar, ertesi sabah erkenden 
el t~&rul yatiyle Tekirdağına gi -
et'eklerdir. 

zıssıhha kanununun 106 ıncı mad 
desinin nasıl tatbık edılmesı la • 

Himayeietfalin yardımları zımgeleceğme daır bir tamim gön 

h' ~ekoczi prensleri Macar tari -
d •nue büyük bir rol oynamışlar -
li •r. İçlerinden Macaristan krallı -
ıı,l ... 
'ı) Yaprnıt olanlar vardn·. Bu a-

Himayeietfal cemiyeti İstanbul dermiştir. 
merkezi, son üç ay zarfındaki fa- Bu madde vazıyetlerı ve işleri 
aliyeti hakkında bir cetvel hazır - itibariyle umumi bir tehlike tevlit 
lamıttır. Bu cetvele göre cemi - edebilecek olan şahısları istihdaf 
yetin İstanbul merkezi üç ay zar- eylediği halde bazı mahallerde 

Zonguldağm muhtelif yerlerine 
konulacak kürsülerde 43 hatip 
taraf mdan nutuklar irat olunacak 
tır. Mevcuda ilaveten 4000 bay -
rak daha yaptırılmıştır. 

İnebolu hazırlanıyor 
İnebolu, 11 (A.A.) - Cümhu· 

riyctin onuncu yıl dönümünü fev

kalade tezahüratla kutlulamak 

Cümhuriyet meydanı tamamen için bir taraftan komite diğer ta
betonla plak form haline konul - raf tan teşekküller mektepler ve 

muştur. Burada büyük bir tak halk hümmalı bir surette hazırlan 
yaptırı~maktadır. . ~~,9.oo . lira makla meşguldür. Kasaba defne 
kıymetmde hava fışegı sı~arış e · ve bayraklarla süslenecektir. 
dilmi,tir. Şehirin muhtelıf yerle- 1 ı..:lalk · d .. .. .. 

. r cvın e uç gun musamere ve 
rine asılmak üzere 200 af ış yaptı - ı konferans t 'il ] k 
rılmaktadır. tır. 

ve emsı er yapı aca · 

Bu bayram günlerinde yapıla -
cak tezahüratı filme almak için Amasya hazırlanıyor 
İpek filmle mukavele yapılmıştır · Amasya, 11 (A.A.) Cün-
Kutlulama komitesi Zonguldağı huriyetin onuncu yılını kutlula • 

tezyin için bugüne kadar 1 O bin ma şenlikleri için hazırlıklara de
lira sarfetmi~tir. Daha 1 O bin lira vam edilmektedir. 
sarfedeceği tahmin olunmaktadır. Açılan kurslarda yeni cümhu· 

Konya hazırlanıyor riyet marşı ile istiklal mar§ı öğ -
Konya, 11 (A.A.) - Onuncu 1 retilmektedir. Şehrin bir çok yer: 

cümhuriyet bayramını kutlulama 
1 

lerine taklar yapılmaktadır. 
komitesi vali beyin riyaestinde 1 B 1 k · h 1 
toplanarak bayram şenlikleri ha - ı a ) esır azır anıyor 
zırhkları hakkında görüşülmüş - Balıkesir, 11 A.A.) - Vali be· 
tür. Konya Halkevinde haftada ı yin reisliğindeki komite yardımcı 
dört defa toplanan halka onuncu komitler te§kil ederek bir kaç kol 
yıl dönüm marşı talim edilmek - ! dan kutlulama hazlrlıklarını ik • 

tedir. Bayram günleri verile -
1 

male çalışmaktadırlar. Halkev -
cek müsamereler için provalar 
yapılmaktadır. Şehir ba~tan ha -
şa bayrama hazırlık faaliyetinde· 
dir. 

Kayseri hazırlanıyor 
Kayseri, 11 (A.A.) - Onuncu 

cümhuriyet bayramını kutlulama 

komitesi merasim, donanma, ga -
zete ve temsil namları altında 

lerini ve tica rethanelerini süsle -

mek için çalışıyorlar. Otuz ha -

tip şehirde ve bir çok köylerde nu 

tuklar vereceklerdir. Halkevinde 

marşları öğretmiye devam edili • 
yor, 

Manisa hazırlanıyor 
dört komite te~kil etmiş ve bu ko· Manisa, 11 (A.A.) - Cümhuri

miteler ~aali:'e~e başlamışlar~ır. il yeti~ onuncu yıl dönümü fevkala-
Meraume ı§lırak etmek uzere de hır şekilde tes'it edilmek üzere 

kazalardan ellişer kişilik köy hey vilayet merkezinde ve kazalarda

etleri gelecektir. Bayram günle- ki mesai son dereceyi bulmuştur. 
ri kadın ve erkek hatipler tarafın- Vilayet kutlulama heyeti on cüm

dan nutuklar verilecektir. Şehir 1 huriyet yılında hususi idarenin ve 
de belediye tarafından yapılacak belediyeler'ın f l' ti . . .. t 

· h' aa ıye erını gos e -
taklardan başka mektepler, ın 1 • 1 · b' b .. h 

rır ır rosur a.zırlamaktadır 
sarlar idaresi, Ziraat ve 1ş ve Os- · · 
manlı bankaları, Bünyan iplik Halk fırkası tarafından tesis e· 
fabrikası tarafından da taklar ya dilecek halk kürsülerinin yerleri 

pılacaktır . 

< Kısa Haberler > _____ ..._. 

tesbit edilmiştir • 

Yunan istikrazlarının 
yeniden düşmesi 

iktısat birliği 

1 

Atina, 12 (Hususi) - Dün bor· 

T .. k' 'kt' t 1 b' l' .. · b sa da gerek harici ve gerek dahili ur ıye ı ısa çı ar ır ıgı u 
sene konferanslar vermek suretile Yunan istikraz:arında büyük bir 
tekrar faaliyete geçecektir. Birlik sukut kaydedilmiştir. Bu sukut • 

idare heyeti konferans verecek ze
vatın isimlerini tesbit etmektedir. 
Konferanslara gelecek ay başın • 
dan itibaren başlanacaktır . 

tan dolayı altın istikrazlarda yüz-

de 50, muhacir tahvillerinde yüz
de 8, yüzde 6 istikrazında 17 zi • 
yan husule gelmi~tir. 

en · 
J;o •rı en soıf ferdi olan prens rctnr. . fında 9426 çocuğa 527 lira 28 ku- maddenin çok geni§ surette tefsir Maliyede tayinler Sebep olarak dainlerle cereyan 

etmekte olan müzakeratın inkıtaı 
gösterilmektedir. 

''li ,oıs Leopold Rakoczi, 

la _ahabourc-., lara kartı mücade -
...... k 

tl:} t'lı aybettikten sonra 1718 de 
qjfcnleketimjze iltica. etmiı, pa -
d ~h tarafından kendisine Tekir
k::•tıda bir ev verilmiş, ölünciye 

1~r orada oturmuftur. 
tthli 1 •~ne kadar evvel yıkılmak 
~ keııne maruz kalan bu ev 
h-.~Clrla.r tarafında, eski §ekli mu 

<Iiı '~" edilmek şartiyle, tamir e-
lllt!tir, 

ruş sarfiyle ceman 3759 kil9 106 edilel'ek aile sahibi bazı kadınla - Ankaı·a, 10- Geçenlerde vefat 
gram süt, gene o kadar çocuğa rın bile hasıl edilen zan ve şüp - eden İstanbul Tahsil müdürü Sa -
185 lira 75 kuru~ sarfile 557 kilo he üzerine muaey~eye sevkedildik lim Beyin yerine Beyoğlu Tahsil 
276 gram şeker dağıtmııtır. ]eri anlaşılıyor. Alakadarların bu müdürü Ali Rıza Bey getirilmiştir. 

Cemiyet bundan hatka fakir an tamimdeki sarahat mucibince ve - Ali Riza beyin yerine Üsküdar 
nelere 51 kundak takımı, 306 ço· zife görme!eri ve şikayetlere mey· tahsil müdürü Şefik, Üsküdar tah 
cug-a ceman 50 liralık ilar parası, dan vermemeleri bildirilmekte - l 1 D f 

~ si müdürlüğüne de Ma atya e · 
sıtmalı çocuklara kinin parası ola- dir. terdarı Hüsnü beyler tayin edil -
rak 50 lira vermit, 135 lira 41 ku Kabare, kahve ve saire gibi mitlerdir. 
ruşluk pa.ra yardımında bulun.mut yerlerde çalı!an ve poliste mukay- =--=-===---==--===--~~-=-=--
688 çocuğu paraıız muayene ve yet olmıyarak fuhşu kendilerine 
t,.davi ettirmittir. san'at ittihaz ettiğinden §Üphe e -

dilen kadınlar muayeneye sevke -
d ilehileceklerd ir. 

Asfalt yollar 
Vilayet dahilinde yapılacak as· 

falt yolların ihalesi, dün vali ve 
belediye reisi Muhittin Beyin ri -
yasetindeki daimi encümende iha
le olunmu~~ur. 

Bu yollar üç sene içerisinde ta· 
mamiyle yapılacak ve iki milyon 
liraya mal olacaktır. 
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Bu resim Balkan olimpiyadına aittir. Takımımızın 
stada girişini gösteriyor 

B @ 
13 üncülük derecesi 

alan atletlerimiz 
geldiler 

(Ba, taratı ı inci W.)ı!ıımızdıı) 

di ve sporcularımız dinlenmek u· 
zere evlerine gittiler. 

Derecemiz ve bazı iddialar 

Evvelce de yazmıştık. Türk e· 
kibi, bu müsabakalardan, evvelki 
müsabakalara nazaran çok iyi bir 
netice ile çıkmış bulunmaktadır. 

Derecemiz, 61 puvanla ve Romen
lerle beraber üçüncülüktür. Birin· 
ci Olimpiyatta 22, ikincisinde 19, 
üçüncüsünde 10 puvan aldığımız 

düşünülürse, bu sefer kazandığı · 

•• Yaylanın • 
ener1ısı~ 

cn:ı, tarafı 8 ilncti sa~ılada) 1 namına mütareke isteyiniz ..• 
Y ~ ~ ~ - apamam.... d 

- Kanada... Kanada... Kana -1 Mudanyada müzakere batla .'' 
da.... j Trakya muharebcsiz bize teılı~ 

- Yen iden bana bir asker gön- edi'ecekti. Ordu boğazlara dol 
d ru yürüyecekti. er.... l r • 

-Gönderemem .. 

- Hindistan .. Hindistan .. Hin-
distan... Hindistan ... Hindistan .... 
Hindistan .. 

- Bana bir milyon siyahi gön· 
der ... 

Cevap yok .. Hindistan su -
su yor.. Söze oruç tutuyor. 

- Kap... Kap.... Haydi satır· 
ları bilenmiş askerlerini gönder. 

Saclc, kısa bir cevap: 

- Hayır ... 

Te· 

Müttefik diplomatlar, antene 
le son bir blöf denemesi yaptı .. 
lar ... 

Yayla, Londra diplomatına• 
Paris diplomatına, 

Roma diplomatına, tek bir ce .. 
vap verdi: 

- ileri mar§ !. 
Silahların ucu lstanbula bir aı: 

daha yaklaştı .... 

M · mız neticenin, hatta umduğumuz -

Güreşçilerimizin aca .. d·~::·~:,~~~:~.::!·:~'~;euı.,. 
Loid Corç sap sarı kcsi'di 

le fonu açtı: 

- Allo.... Allo Paris mi?. 

Mustafa Kemalden müttefikler 

İstanbu' limanından MudanY" 
i::kelesinc bir rnotör müsabaka•• 
başladı .. . Cenarallar Mudanya>'" 
ke le götürür gibi koştular. fa• 
kat harbi değil sulhu önlediler· 

Yaylanın enerjisine selam dur• 
dular ... 

• t h t • t • dan bir kısmı, Romenlerden daha 
rıs an seya a 1 ve ne ıce çok puvan kazanmak elimizde ol- d~r .iç.in ah~an dereceleri görmek 1 yoktur. Hükumetin, spor te§ki!.': 

kafıdır. Bızden daha çok evvel tının ve matbuatın, bize kartı got 
bu sporlara ba,Jamış olan mmet- terdiği büyük a'akanın da Türk 

----. duğu halde, bazı sebeplerden bu-

G üreşçiJ erİmİz, hakemlerin tarafgir-' na muva~fak olamad~ğımızı ~~y -
]l•k)erı·ne ragv men do·•rt mu··sabakadan lemektedırler. Mesela son surat 

müsabakalarında bir atletimizin 

!ere nazaran aldığımız dereceler 
göğüs kabartacak şekildedir. Ev -
velki senelerle mukayese yapar -
ken bu seneki netice ile onların a
rasındaki büyük farkı kafi derece
de beliğ buluyorum. Altı millet 
içinde geçen sene en aşağı iken 
bu sene mevkiimizi üçüncülüğe çı 
karmış bulunuyoruz. Bütün spor
cular, bilhassa hariçte memleketi 
temsil etmek istiyenler, Yunanis -
tandaki müsabakalara i~tirak e -
den Türk çocuklarını nümune it • 
tihaz etmelidirler. Spor idealinin 
tahakkuku için bu çocukların ne 
yüksek hislerle müteheyyiç olduk
larını hala unuta.mıyorum. Cüm
\eaini yüksek ınuvaUakiy-41 .... >-

sporcuları için müstesna bir kıY • 
meli vardır. 

ı·kı·sı·nı· kazanarak döndüler diıkalifye edilmesi bize muhak -
kak surette bir kaç puvan kayıp 

Güzel me~leketinizde ,.,ördük" 
:> • 

]erimiz yalnız dostane veçok saııl1" 
Macaristana giden -ve orada girlik kazanmayı 5-2 nisbetine 

dört temas yapan güreşçilerimiz 1 indirmiştir. .. .. . 
memlekete avdet ettiler. Daha Burada kuçuk Mustafa ılk defa 
Peştedeki ilk müsabakada büyük 
Muıtafanın kolunun kırılması gi
bi büyük bir talisizliğe uğramamı· 
za ve hakemlerle halkın kendi 
güıre~ilerini müthi§ surette tuta -
rak tarafgirlik yapmalarına rağ -
men dört müsabakanın verdiği u
mumi neticeler kıymetli Macar 
güreşçilerine karşı müsavata de -

1 ıilet ve bizi memnun etmektedir. 
Güreşçilerimizin yaptıkları mü

ıabakaların umumi neticesini şöy 
lece bir hulasa edelim: 

Birinci müsabaka 

Peıtede Vaıotaş takımına karşı 
yapılmış ve takımımız bu müsaba 
kayı 5-2 kaybetmiş addolun • 
muıtur. 

Burada küçük Mustafa, Yaşar 
tuıla yenilmişler, Ahmet hükmen 
mağlup olmuş, Saim müthiş raki -
biHegedüıe ancak bir puvan fark 
la hükmen mağlup sayılmııtır • 

Rakibini yendiği halde müsa -
bakaya devam ettiriJen büyük 
Muıtafa kolu kırıldığı için ring -
ten ıçekilmiye mecbur kalınca o 
da mağlup sayılmııtır. Yusuf As· 
lan tuşla Çoban Mehmet te hük -
men müsabakalarını kazanmışlar· 
dır. 

olarak Yusuf 1 Saim, Mehmet tuş· 
Ja, Ahmet hükmen galip gelmiş -
ler, yarı ağıra çıkarılan Hüseyin 
ile Y aJar mağlup, olmuşlardır. A
sıl ihtilaf Yaşarın güreıinde çık • 
huş, hakem heyeti Yaşarın hük -
men galibiyetine karar verince 
halk işe müdahale etmiş ve orta 
hakemi de halkı teskin için Ma -
catı galip çıkarmak münaaebet -
sizliğini yapmıştır. Bunun üzeri· 
ne bizim idareciler bunu protes -
lo etmişler ve yarı ağır güreşe ka· 
dar mÜsabakaları tek hakem ida -
re etmiştir. 

Sadullah Bey ne diyor? 
Kafileye riyaset eden Sadullah 

Bey diyor ki: 
"- Bir çok haksızlıklara rağ -

men iyi neticelerle döndük. Maca 
ristanın her şehrinde güreş fevka
lade ileridedir Her şehir kuvvet 
ve meharetçe biribirinden farksız 
güreşçilerle doludur. Bizim ta -
kımdan kaybedenler, görüldüğü 

üzere küçük Mustafa müstesna, 
daha çok tecrübesiz olanlardır . 
Hüseyin ümitlerimizi arttırdı, Sa
im ilk müsabakada hükmen ye -
nilmiş sayılmasına rağmen bütün 
müsabakalarda görülecek bir mü-

ilclnci müsabaka kemmeliyetteydi. Yusuf ile Ço -
Macaristanın en iyi güreş mer - ban Mehmet te çok iyi güresler 

kezlerinden birisi olan (Keşke· yaptılar. 
ment) te yapılmıştır. Takımımız Eğer büyük Mustafanın kolu 
burada 3---4 kazanmıştır. Burada kırılmamış olsaydı ve Nuri ile 
küçük Mustafa gene tuşla, Y a~ar Abbası da götürebilmiş olasydık. 
hükmen, Ahmet tuşla mağlup ol - kuvvetle söyliyebilirim ki Peşteda 
muşlar, Yusuf tuşla, Saim hük - 4-3, diğer şehirlerdeki müsaba
men, Hüseyin hükmen, Mehmet kaları da 7-0, olmazsa muhak • 
tuıla galip gelmişlerdir. kak ki 6-1 kazanarak dönerdik. 

Ü«;üncü müsabaka Bu müsabakalarda güreşçilerimi-
Zeget şehrinde yapılmış ve 5-2 zin görgüsü ve tecrübesi fevkala -

!kaybedilmiştir. Burada küçük de arttı ki, ben müsabakaların 
Mustafk üçüncü defa tuşla, Y aıar neticesinden ziyade asıl bu cihet 
tuılıı. Hüseyin tuşla, Ahmet hük - sevindiriyor. 

men, Yusuf hükmen mağlup ol · Yarınki kongre 
mu~lar, Saim hükmen, Çoban T. 1. C. l. İstanbul mıntakası ri-
Mef\.met tuşla kazanmışlardır. j yasetinden: Görülen lüzum üzeri-

DÖrdüncü müsabaka l ne fevkalade kongre 13-10-
Senteş şehrinde yapılmış ve la· 1933 cuma günü İstanbul Halkevi 

kımımız bu son müsabakayı 5-21 konferans salonunda yapılacağın
kazanmııtır. Bilhassa burada dan klüp murahhaslarının tam sa· 
halk le,rkalade tarafgirlik yap - at 10 da salahiyetnamelerile bir -
mış ve müsabaka 6 - 1 likte hazır bulunmaları bir daha 
kazanmamıza rağmen bu taraf - tebliğ olunur . 

ettirmiştir. 

Bu arada teessürle karııladığı -
mız bazı rivayetler de vardır. Bu 
rivayetlere nazaran bu atlet birin· 
ciliği kazanamıyacağmın tahmin 
ettiği için dört defa yanlış çıkış 

hatası yaparak kendisini diskalif· 
ye ettirmiştir. . 

den dolayı tebrik ederim. • 1 

mi misafirperverlikten ibaret de .. 
ğildir. Aynı zamanda Yunan mil J 

!etine has olan büyük atletizm Jl'lit 
sabakaları ve bu müsabakalar içill 
asil Elen miiletinin uzun seneler' 
denbcri sarf etmiş olduğu harikU .. 
iade faaliyetleri de büyük hayraıı• 
lıklatakdir ediyoruz. Balkan ınii • 
sabakalarının, bu milletler arasııı
daki samimi dostluğu takviycY1 

medar o'ması dolayısile hususi bif 
kıymeti de vardır. Üç senedit 
memleketinizde yapılan bu müsa· 
ba1ealarner"iene claha mıa-kr.-~1 

şekle girecektir. 

Biz, bu garip rivayeti kaydet -
mekle beraber buna inanmak iste
miyoruz ve kendisinin yanlıı çı · 
kışlarını fazla heyecanına hamle -
diyoruz. Haki\< len 'bu atletimiz 

koşmuş olsaydı, birinciliği ala -
mazsa bile muhakkak ikinciliği ka 
zanacak ve bu suretle puvanları -
mız yükselerek Romenlerle bera
berlikten kurtulacaktık. 

Müsabakaya iştirak eden atlet- Bu akşam lstanbula hare'<ct eclİ 
leri yetiştirmek hususunda mu - yoruz. Büyük Balhan atletiıııl 
allim Abraham ve muavini Pranç müsabakalarının heyecanını ve a .. 
Beylerin hizmetleri vardır. Kafi • ziz milletlerin kıymetli sporcuları• 
lenin muvaffakiyetinde amil olan, nın arasında gesirdiğimiz iyi gün• 
feragati nefis ve disiplin sahibi ]erin hatıralarını da uzun zarnaıl 
reisleri Kıymetli sporcu ve teşki · unutmıya<;aeız. 

Bundan ba~ka 110 metre mani
alıya iyi başlıyan Ziyanın, çıvı 
çarpması neticesi bacağından ya-

ralanarak dü~mesi, finalda koşan 
T evfiğin seri koşmak istediği için 

latçılarımızdan Burhan Beydir. Ayrılırken [!Östermi~ olcluğunt.l~ 
Kendisinin her suretle methe layık lutüfkıir misafirpervı!ı.·l'ktcn dol" .. 
iradesini iftiharla zikrederi.m. yı Elen milletine ve onun çok yülc altı mani devirerek diskalifye e

dilmesi de bize bir kaç puvan kay
bettirmiıtir. 

Bu ay sporcu'arımız çin faali· k · J • h ı ek se spor reıs erme araret c tef} 
yet ayıdır. Türkiye birincilikleri kür ve veda ctmeri ~erefli bir va
Ankarada yapılacak ve Cümhuri - 'f Bunun'a beraber umumiyet iti- zı e sayıyon•m., . 
yetimizin yıl dönümü dolayısile _____ ,.. _____ _ 

bariyle iki Balkan ~ampiyonluğu 
sporcular fazla miktarda ve munkazan dıran atletlerimizle bütün 
tazam şekilde merasime iştirak c· • arkadaşlarını tebrik ediyoruz. Birinci Fırka Aı;kerlik Dnirc31 

Askeriik 

deceklerdir. Yakında idman Ce-
H l "t B · b t Reisliğinden: a ı eyın eyana 1 miyetleri İttifakı kongresi de top· 

Bu müsabakalarda hazır bulu- !anacak ve spor hareketlerinin da- 1 - 933 Tc:rin celbin::le aşac•-
d k f ·1 b b h da dog~umları g{isterilen efrat celP nan ve ün a ile ı e era eı· şe • ha verimli olması için karar:ar' ah 

rimize avdet eden Türkiye İdman nacaktır. Hükumetin ve büyük - ve sevke tabidirler. 
Cemiyetleri umumi merkezi ikin - !erimizin saye ve yardımları ile A - Bir buçuk senelik cfrattaı1 
ci reisi Bayezit mebusu Bayrakdar sporumuz inkişafa başlamıştır. hizmeti filiyelerini yapmıyan 3]6, 
oğlu Halit Bey dün V AKIT e şu 1 325 bakayasile 323 doğumlulat 

Sozümü bilirmeden evvel spor-. (dahil). 
beyanatta bulunmustur: cularımız arasında çok kuvvetlı 

- Atinada Balkan ~tletlerinin j bir tesanüt temini, çirkin dedi ko. 
müsabakalarının fevkalade mera - : dulardan kaçınılması, bütün spor
simle ve elli binden fazla halk hu· ' cularımızm, sporun muvaffakiye -
zurunda, muntazam şekilde ecre - ti için el birliği ile ça'ı!malarmı 
yan ettiğini yakından gördüm. en sami.mi duygularla temenni e · 
intizam ve inzibat pek mükem.mel derim.,, 
tanzim edi!mişti. Altı millet spor- Halit Bey, kafilemiz hareket e· 
cularının derece kazanmak için ı derken Atinada kendisini ziyaret 
satfettikleri gayret ve geçirdikleri ~den Yunan ajansı mümessiline 
heyecan ile sahanın mükemmeli - de şu sözleri söylemiştir: 
yeti de görülmcğe değer şeylerdi. "- Sırf Balkan atletizm mü -

Altı miJletin soprcu'arı müsabaka- sabakalarını ı;örmek üzere, Türk 
dan evvel sahaya çıkarıldılar. Bi- atletleriy'e beraber memleketinize 
zim sporcuların tavru hareketleri geldim. Şil'in topraklarınıza a
kıyaf etleri ve temizlikleri gıpta yak bastığımdan itibaren centil -
uyandırıyordu. Kıymetli gençleri men sporcularınızdan, dürüst E -
mizin memleketi temsil hususunda len milletinden gördüğümüz sami· 
gösterdik'eri hassasiyeti hayran - mi muhabbetle dolu hüsnü kabul
lıkla müşahede ettim. Müsaba - den dolayı hissetmekte olduğu -
kalarda sarfettikleri kuvveti tak - 1 muz derin sevinci tarife imkan 

B - İki sP.nelik ef rattan hizf11e 
ti filiyelerini yapmadan 316, 326 
bakayasile 327 do[!umlular (da -
hil). 

C - Deniz ''e jandarma sınıfın· 
dan hizr.:cti filiyelcrini yapmaynfl 
316, 327 bakaya~ile 328 doğumlll
lar (dahil). 

2 - Ş. lerde to~lanma günü 20: 
X·933 Cuma günüdür davete tab• 
olan mükellefinin mezkur günde 
Ş.lerine müracaat etmeleri. 

3 - Nakli bedel 19-X-933 ak§• 
mma kadar kabul edilecektir. ae· 
del vereceklerin ona göre Ş.Ieriıt' 
müracaatları. 

4 - Toplanma gününden soıır• 
ya kalanlara askerlik mükellefi : 
yeti kanum·mm ceza maddeler• 
tatbik olacaktır. 
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Sesi/ Sorel, Marlen Dit-
riş ve Pol Verlen 

b;:~~ köhne garp cemiyetlerinde 
"Q(lllll . . b 

lttç. •uren uhran yalnız ikti • 
"ıiy ;e. Paraca değildir. Bu ce • 
deıı e~.e~ın en bellibaşlı örneklerin 
llitn ı:• olan ve Avrupa kültürü -
fe)d Y~ağı sayılan Fransa her 
t@..' ~n zıyade kafa ve ruh krizi 
~ırıyor. 

~o)~cil Sorel'in, ellisinden sonra 
lioı:ere .evini terkedip bir Music 
illed a~tısti olmıya giditi Pagan 
)ık 1'tııyetinde Pan mabedinin 

(~'.tı gibi bir şeydir. 
ııoı· .1ra, bütün Fransız fikir ve 

•tıka. . ı . . k ·ıı . 'ile .. Prensıp erının avı erı -
dtt Rore bu kadın daha düne ka -
llltı Coınedie Française'in en sağ
Co tenıeJ direklerinden biriydi. 
lU~t.~ie F rançaise ise frenk kül
llıek n'.:'1 mukaddes ocağıdır .. De -
kak·· ki, Sorelin çekilişiyle bu ocak 
~nden sarsılmıt oluyor.) 

cıtıı etçi Cecil Sorel, otuz yıl, tam 
)c ~Yıl, Fransız dilinin nüfuzunu 
f~ı t~nsız edebiyatının sahne za
f•dı~tıni emealsiz bir kudretle ta

ki d ta~. yaydıktan ve hatta: he~
'). e Yuks.clttikten sonra, şımdı, 
""'l:tlci 1 
ı. Ça gıcılarla, melez oyun.cu -
;; rı~ arasında kendine yer arama
d. Rttt• ı. 

2'ı' Monınartre salonlarının bu ace 
~ da.rııözü daha bundan birkaç 
Ce an evveli'ne kadar Clemen-

•u'nun "S ı · d · · ·· t~ ore , sız, evnmız us-
,,~de bir zafer bayrağı gibi yük
\' ı.ıektesiniz !,, diye hitap ettiği 
t e Maurice Barreı'in "Cecil Sorel 
ransanın büyük zekasını kafa -

~'llda ve bütün güneıini eteklerin
~ tatıyor.,, diye yazdığı büyük 

n' atkardı;. 
Pariste halk, bu ıan'at faciaıı· 

ıı-. J:j- d d ilınamak §Öyle ursun §atma -
1 

bile. ~edie Françaiae'de ya-
l>ılarıj· · d b' ~ ır ayrılık geceıın ~, ır 

0 nt artre şairi herkesin duygu-

l'llna ve düşün.ceıine şu sözlerle 
Ctc·· S uınan oldu: "Bundan sonra 
orep· l f d v. \> ı a tı ranga seyre ecegız.,, 

... ~ bütün sal dakikalarca bu kaha 
~~k leyi alkıtladı. 
P.t O ak~am, zaten, ne Cecil Sorel 
d 0 liere'in evini terketmenin, ne 
~ P;:.risin seçme halkı ondan bu 
rıda ayrılmanın ifade ettiği 

~an,,. h' l ·· ·· d'l ~ ... yı ıç te an ar gorunme ı er. 
ı.t \'arıt Senn.e locaların birinde bir 

0 11Yvood yıldızı umumun alaka
~~1 hep kendi üstüne çekmitti. 
b 'lltün dürbünler sinema gökünün 
i \t esrarlı, bu mıknatıslı, bu aca -
~ •eyyaresine doğru çevrilip du-

Yordu. 

lıJ Solgun Marlene, lacivert parıl
it~ ~ahti kuıtüyleriyle mavi ıim -
la la .elmaslarının arasında belki, 
d ı.ı hi't yıldız değilse bile her hal
ttı.e ~aıka bir yıldızdan inmİ§ bir 
... a l ·:ıku andırıyordu. Bu mahluk, 
"C .. ] 
) •oy üyor, ne gülüyor, ne bakı -

Ot .... 
ı "ıatta, ne de etrafını saran 
ltt~ ~ 
d tın alaka çemberinden haber -
~:r Rhrünüyordu. Yüz bin mum 
tt\ ""etinde projektörlerle bakış -
•c~~- alışmıı gözleri, bu eski 

-..-.:rn••z Tiyatrosu,, nun yarı ka • 
ı._,.. .~k salonunda kaynaşan insan-

tı~ttı ·ı . . b' 1 . ~ib· ne çcvrı mesını ı mıyor 
1~di. Belli ki, burası onun dün-

yası değildi, ve bu ka' abahkla ne 
bir soy, ne bir asır kardeıliği 

vardı. Vahti ve iptidai bir şey onu 
bizden ayırıyordu. O, viran bir 
medeniyetin muhteşem yıkıntısı 
ortasında garip ve yalnız bir çi -
çekti. Kökleri ,bizim için, hassası 
henüz belli olmıyan bir topraktan 
kuvvet alıyordu. Yüzünden sızıp 
dağılan bu madeni parıltılar, bü -
tün vücudundan çıkan bu radimo 
lar, ona bir donmuş yıldırım ne • 
tameliliğini veren bu beyaz ateş 

yeni, yepyeni bir geo;ogialık ha -
diıenin eserleri idi. 

Hiç füphesiz, henüz pek eksik 
ve çiğ olan sinema edebiyatında 

bütün bu esrarlı tecelliler bir 
"ıexe apeel,, sıfatı takılmakla her 
§ey izah olunmu, zannediliyor. 
Lakin, Marlene bu kadar basit bir 
vakıa değildir. O, yalnız insanlar 
üstünde b ir "cinsi,, tesir yapmakia 
kalmıyor. Makineye ruh veriyor; 
elektriğe ihtiras katıyor; sınaati 
idealleştiriyor; tabiatın gorunur 
görünmez, bilinir bilinmez bütün 
kudretlerini bir insani disiplin al
tına alıp bir insani gayeye doğru 
sürüklüyor. Onun eski zamanlar -
daki kahin ve büyücü kadınlar . 
dan ne farkı var?. Marlen~'nin 
sinema edebiyatında bir başka a
dı da (Vampir) dir. O, eğer, ka -
dim Mısır medeniyetinde doğmuş 
olsaydı, bahtın, kaza ve kaderin, 
ölümün; ve ölüme götüren ihtiraı· 
ların sınırında çömelmiş duran 
(Sfenks) mutlaka o olurdu. Çölün 
avare kahinleri onun baktığı nok
taya define aramağa giderdi. 
Dertliler küme kü.me ondan §İfa 
dilenmeğe gelirdi. Hasretliler a -
daklarını ona adarlardı ve genç 
cengaverler ,kendilerini bekliyen 
akıbeti, sefere çıkmazdan evvel, 
ondan sorarlardı. 

Gerçi o vakittenberi çok put· 
lar yıkıldı, çok ilahlar öldü. O za
manla bu zaman arasında uzun 
skolastik geceleriyle alacalı insa -
niyet yılları ve inkarın baş döndü
rücü tepeleri ve korkunç tahlil u -
çurumları biribirleriyle çatışmış 
duruyor. Lakin, 1933 yılında, in -
sanlar, eıki gildanlılardan daha 
az mistik ve tarihten önceki mah
luktan daha az urasacı değildir. 

O zamankilerin kendi e'leriyle 
yaptıkları putlara tapışları gibi 
bu devirdekiler de kendi hünerle-
riyle süsledikleri ve makinelerle 
kımıldatıp oynattıkları (yarı - kuk 
la • kadınlara} yı1 dız adını ver -
mekte ve dini bir cezbe ile bunlar 
önünde iğiJ.mektedirler. 

Hiç şüphesiz Marlene. Sorel pi
yesinde b ir san'atkar olmaktan 
uzaktır, Şöhretini yaparı şeyler a
rasında kendi şuurunt1n . kendi ze· 
kasının ve hatta kendi istidadının 
başlı başına bir rol oynadı[!mı da 
tahmin etmek güçtür. Sinema san
atında rejisör denilenin ne esaslı, 
ne büyük, ne yaratıcı bir vazife 
gördüğüne de vakıfız. Bütün yıl -
dız1arın hareket kanunlarını hu 
esrarengiz adam tayin eder. Onla· 
ra dilediği parıltıyı veya cazibeyi 
o verir. Lüaifer gibi hüküm sürdü-

'l/-eni ~ 
-. ,_,twww:....., ,_ rr-.....-

Per Günt temsili uzatıldı V arım, Yoğum İstanbul Şehir Tiyatrosunun bu 
seneki tiyatro mevsimini Hanrik 
lpscn'in Per Günt isimli beş per -
delik masalı ile açtığını yazmıştık. 

Şiir mecmuası : Mehmet rlurettin, 
Basan: inkılap kütüpanesi lstanbul 1933 

Per Günt, temsili görülen rağbet "Mehmet Nurettin,, imzasını, 
üzerine bir hafta daha uzatılmış - bir şiir mecmu'!-sınm üstünde gö -

hr. ren bir dostum, hayretini saklıya· 
Şehir Tiyatrosu Pazar günü ak- madı. Bu hayret, sebepsiz değildi. 

şamnıa kadar bu piyesi temsil e - Fevkalade zarif mizah yazılarının 
decek, 5nümüı.deki Salı akşamın· 1 altında pek haklı bir şöhret ve sev 
dan itibaren Musahip zade Celal gi kazanmış olan "Toplu iğne,,nin 
eyin " Gül ve günül,, isimli telif ko "Mehmet Nurettin,, olduğunu bi -
medisi oynanacakhr. 1 1 l t f k t M hmet N . . . en er ço ;; ur ; a a e u -
Amerıkan muharrirlerinden O - tt. ,. · ld ~ bı'lenle a re ın ın şaır o ugunu r z-

jen Oneyl'in eseri olan "Anna 
A 

dır. 
Kristi,, Sait li Bey tarafından 
dilimize terceme edilmiştir. Duygulu ve kültürlü bir adam 

Bu piyes, "Gül ve gönül,, kome olan Mehmet Nurettin'in kalbi ve 

disinin temsilinden sonra sahneye 
konulacaktır. , 

Şehir tiyatrosu, bundan sonra 

dimağı "şiir,, i vücude getiren un

surlara öteden heri sahiptir ve bu 

hususta hatta cömerttir. Yakın 
cümhuriyetin onuncu yıl dönümü dostları, onun sempatisini yapan 
bayramında Halit Fahri Beyin 
"on yıllık destanı,, isimli üç per • 
delin manzum piyesile Reşat Nu
ri Beyin "istiklal,, isimli bir perde 
lik telif dramını temsil edecektir. 

"O b .. ,, gru unun sergısı 

varlıklar için bu "meziyet,. İn de 
bulunduğunu biliyorlardı. Şairi -

miz, ilk zamanların yarı peygam
ber san'atkarları gibi gezip dolaş-

tığı yerlerde "şiir,, lerini söylüyor, 
dostlarının ve takdirkarlarının 
ruhları zaman zaman bu ilahi gı· 

dadan hisselenip ne_şeleniyorlar • 
dı. 

Geçenlerde intiıar sahasına ko. 
nulan "Boş saatlerde,, isimli men
sur ıiirlerinden sonra eteğini vezi 
ne, kafiyeye kaptırmış sözlerinin 
de "varım yoğum,, başlıklı bir ki -
tap içinde toplanılıp basılması, üs
tadın şairlik şöhretinin dost ve tak 
dirkarlar halkasından taşıp mem. 
leket ufuklarına yayılmasına se -
hep olacaktır. 
"Varım yoğum,, , içli, özlü çar· 

pıntılarla dolu bir kalbin sevgi ve 
istırap gibi iki en büyük kudretile 
sarılıp sarsılıp coşmasını söyliyen 
şiirleri topluyor. Bu sevgi yurda, 
yurdun taşına toprağına, yurdun 
insanlarına, yurdun kadınlarına 
karşıdır, ve hu istırap yurdu ve 
yurt insanlarını saran felaket çen
berinin tazyikiledir. 

"Mehmedi unutma! ,, başlıklı 
güzel şiiri de ihtiva eden bu gü -
zcl kitabı oku}'l.muz. 

Refik Ahmet 
Beyoğlunda Tünel civarında es

ki Rus konsolosluğunun bitişiğin -
de, hergün herkese açık, genç res
samların desen sergisi. Gidip görü 
nüz. TİYATRO 
ğü sinema gökünden, bu yıldızla -
rı, nice insan yığınlarının talihine 
ve gönlüne hakim kılan odur. Bü
tün "Star,, lar makineye ruh ve 
donmuş unsurlara ihtiras vermek 
kudretini ondan alır. Metropolis 
filmindeki makine alimi, işte, hu· 
dur ve icat ettiği makine kadın iş
te bun 1 ardır. 

[ Istnnhul Şehir ı i} atrosu sarı'atk:irlarından ,\1, l\cmal l~e\İn Tivatro . 
himlı güzel bir eser ) azıp çıkardığını knrıleriınize bildirmiştik: aşağıdaki 
yazı bu kit:ıpcan alınmıştır. J 

Tyatro ~an'ati, kütle san'ati - ' müellif eserini kimin için ya:ıar 
dir. Seyircinin huzuru bu san'a - ve hazırlardı? .. O eşer inin grado
tin tecellisi için şarttır. Kablelmi- sunu ancak seyircinin yüzünden 
lat seyirci bir "ahit,, ti. Şimdi hü- ve hareketlerinden anlıyabiliyor • 
küm veren ve o hükümlerle hare- du. 

Cecil Sorel gecesinde Marlene 
Dietrich sahneye çıkacaktı. Ve be 
nim gibi birçok seyirciler de en 
çok bunu görmeğe gitmişti. Lakin, 
son dakikada Komedi F ransez 
memurlarından biri çıkıp şu kara 
haberi verdi, 

"- Marlene Dietrich sahneye 
çıkamıyacaktır. Çünkü film şirket 
leriy]e mukaveleleri buna mani -
dir. 

Ve bütün sal "Mavi Melek,, te
ki profesör Unrat gibi in 1 e.meğe 
başladı. Hollyvood' daki esraren -
giz adamın yıldız üzerindeki tesi· 
ri, buraya ,bu kadim kültür ocağı
na kadar hükmünü sürüyor demek 
ti. 

Parisin cihanda hala bir mana 
ifade ettiğine kani, bir eski Fran

kete gelerek ruhunu bu san'atle 
gıdalandıran bir kütlenin ferdidir. 
Tiyatro (dini ayin) §eklinden çı -
kıp da san'at haline gelince seyir
cinin de tabiati1e fi'li ve teşriki bir 
vazifesi kalmamıştır. Yalnız bu 

haldir ki seyirciyi sınflara ayırmış 
hr. Bugün burjuvanın hazzettiği , 
aristokratın istediği tiyatro baş -
ka başkadır. Tiyatro harpten son· 

ra yer yer yıkılmıya başlıyan bu 
sınıfların mensuplarını amele ve 
çiftçi ile yan yana getirip onlara 
müşterek bir dille bir tek fikir aşı-

lamağa çalışıyor. Bu, bir tek keli
meyle "halk,, a hitap etmek, bilgi 
ve anlayış farkları bariz olan in -

sanları bir araya getirip onları 

kendi hususi vasıtalariyle tatmin 
etmek demektir. 

,,. ,,. ,,. 
sızlık hayranı bana dedi ki: "Kül Seyirciyi şimdi bir de aktör gö
tür Parisin Sen nehrinin bu yaka- zü ile tahlil etmek lazım: Tiyatro 
smda ne arıyorsunuz. Öbür tarafa başlangıçta mabutlar için yapılan 
gidin; öbür tarafa gidin!,, dedi. bir ayindi. Şimdi ise tiyatro yal -

Quartier Latin, bugünkü orta nız ve yalnız seyirci içın oynanı • 
yaşlı edebiyat neslinin kalbinde yor. Eskiden aktörün muhayyile _ 
bir kaybolmuş cennetin yadı gibi- sinde bir ilah yaşardı; 0 ruhunda 
dir. Bundan yirmi, yirmi beş yıl daima ilahi bir coşkunluk duyar, 
evvel o hepimizin kabesi idi. Ara· kuvvetini o kaynaktan almıya ça
mızdan nice hacılar oraya bir da- hşırdı. Bugün ise aktörü karan . 
ha dönmemek üzere gitti.er. Dö - lıkta bir tek gölge gibi kalan hal
nenlerimiz de ölünceye kadar o · kın ılık ve belirsiz nefesi cezbe -
nun hasretiyle yanıp tutuştular. ye sürüklüyor. Eğer seyirci olma -

Karanlıkta bırakılan seyırcı 
küt!esinin menfi bir hareketi he • 
men oyunu felce uğratabilir. Se -

yrciler, oyundan lezzet bu'ur ta 
derinden hissetmeğe ve hu his 

çemberi içinde bir tek ruh olmıya 
başladıkları ande sahnedeki tem -
silin bütün incelikleri fosforlu bir 
çizgi gibi belirir; aktörler de baş-

ları dönmüş bir ha'de başka bir a
leme intikal ederler. iste bu ara
lık seyirci, sahnedekile-re mevcu -

diyetini hatırlat.mamalıdır. Cünkü 
bir tiyatro nazariyesine gör; se -
yircinin tarafı, sahnenin dördün -

cü duvarıdır. Aktörlerin iyi veya 
fena oynaması, nispeten seyirci • 
nin elindedir. Eğer o, aktörü ağ -
zını oynatarak, gürültü ederek, 

konuşarak dinlerse oyunun anla • 
şılmaıına imkan bırakmaz. Şu 
halde yüz' erce ,binlerce ayrı yara

dılışın, ayrı zevkin, ayrı görütün 
tiyatro içinde "dikkat,, ve "mah -

viyet,, gibi iki vasfı müşterekle a• 

ralarında birliği temin etmeleri i -
cap etmez mi? Böyle olunca sah • 

nenin dördüncü duvarı "müşteri,, 
- yani para vermiş ve hükmünü 
parasına geçiren bir insan - de -

ğil , san'at a"ıy:ı.n halis bir "seyir
ci ,, olur. Alkış S"yİrcinin aktöre en 
sonunda vereceği bir ihsan o1ma
hdır. 

M. Kemal 
Haydi bu mübarek ülkenin sa aktör, heyecanını k;,mden alır, 

toprağına yüz sürmeğe eidelim. meharetini kime gösterirdi? ya 1 
Lüksemburg bahçesi Fransada ~~~~":"""~--~~~~""""""""""""""'!'!"~~~~~~~~!!!"""~~~~~~~~ 
intelektüel gençliğin, eski Quar -
tier Latin an'anelerine sadık kal -
mış "Boheme,, artistlerin mesiresi 
dir. "Boheme,, şairlerinin ilahı 

Paul Vera1ain'in yarım heykeli 

de burada dikilidir. Onu, bundan 
beş altı yıl evvel bir defa görmüş· 
tüm. Bir defa daha görmek iste -
dim. Fakat yerini unutmu~um; bir 
türlü bulamıyorum. Arkadatım 

her rasgeldiği gence soruyor; her 
talebe küme::ine yaklaşıyor: "Ver
lain'in heykeli?,, Verlain, Ver -

Yakup Kadri 
(LQtfen aal·ı1a3', Çe\irlnl:ı:) 
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Yazan: Mediha Münür 
Uzak Şarkta afyon!! Silahları azaltma işinde 

O gün Cemile kendini gene çok J Tünele hindi, Karaköyü geçti ... 
beğendi... Kadıköy iskelesine geldi. 
Aynasının önünde durdu, uzun Vapura \·akit vardı .. 

uzun boyuna posuna baktı, bükü- Kapının sol tarafında, ayakta 
lüyor, doğruluyor, yana dönüyor- durdu. 
du .. Kendi güzeldi, şapkasiyle ye- Derhal güzelliği, elbisesinin, 
ni elbisesine de deyecek yoktu.. şapkasının güzelliği gözlere çarp-
Kadıköyünde bir ahpahma gi - mağa başladı .. Evvela memnun 

decekti. Orada daha bir çok oldu. Sonra yava! yavaş sıkılma-
ahbaplariyle buluşacaktı. Kim hi- ğa başladı ... 
lir elbisesiyle şapkasinı ne kadar Cemile çok namuslu bir kadın-
beğeneceklerdi ! .. Hatta bir çogyu d ı ... 
da değil, hepsi de onun bu elbise- Herkes, amma, kadın erkek, 
sini, bu şapkasını kıskanacaklar - ı herkes önünde bir kere durup ona 
dı. bakıyorlardı. 

Bir kadının en büyük zevki, baş 1 Bilhaua şapkasını pek beğeni-
kalarını kıskandırmak değil mi - yorlardı. 
dir?. . . 

Vapur vaktı de gelmıyordu .. 
Cemile sokağa çıktı. Geçenlerin 

gözlerini kamaştırarak yürüdü .. 
Her bakanın gözleri kamaşıyor 
sanıyordu. Filvaki çok çirkin de -
ğildi ve iyi bir kadındı. Fakat bir 
kusuru vardı. Kendini dünya gü -
zeli zanneder ve herkesi kendine 
hayran olarak bakıyor sanırdı. 

Fena giyinmezdi. Fakat zanne
derdi, ki dünyanın en tık, en zarif 
kadını kendisiydi. 

1 Kadınlar arasında Cemileye 
benzemiyen varsa ellerini kaldır
ım! 

Cemile hem yürüyor, hem de 
Clükkanlarda tesadüf ettiği ayna
lara bakıyor, camekanlarda ken -
dini seyrediyordu. 

Kendini her görüıte, memnun, 
mem.nun gülümsiyordu.. .Sanki 
h'er yanından geçen beyninden vu
rulmuJ gibi opa bakıyor, her onu 
gören yanındakine hayranlığını 
fmldıyordu .. 

Mes'ut bir kumru gibi kabarı • 
yordu ... 

Almanyada muharrirlere 
konan yeni yeni kayıtlar 

BERLIN, 11 (A. A.) - Al -
man edebiyatım koruma ofiıi ta • 
bileri ecnebi memleketlerde çı -
kan alman muhacirleri gazete ve 
mec.mualarına yazı yazan Alman 
mu1,arrirlerinin eserlermı basma -
mağa davet etmiştir. 

Eserleri basılmaması istenilen 
muh~rrirler, arasında büyük No • 
bel mükafatını almış olan Tho -
mas Mann ile oğlu Klaus Mann ve 
Rene Schickele'in eserleri vardır. 

1 
İzonzo nehri taşh 

Roma, 11 (A.A.) - lsonzo neh 
rinin suları kabarıp taşmış, Gori
za mmtakasında bir çok maddi za 
rarlara sebep olmuttur. 

Cemile artık gözlerini kaldır -
mağa cesaret edemiyordu. 

Memnun ve mahcup kızarıyor -
du ... 

Biraz sonra ahbapları onu kim 
bilir ne kadar beğeneceklerdi ! .. 

Nihayet iş son raddeye geldi .. 
Temiz giyinmiş yaşlıca bir bey 
yaklaştı, önünde durdu, şapkasını 
çıkardı ... Cemilenin yüreği hop ! 
etti .. Bu adam onunla konuşacak -
tı muhakkak. .. 

Dediği gibi oldu. 
ihtiyar bey dedi ki: 
- Rica ederim hanımefendi, 

biraz başınızı eğer misiniz?. 

Tamam, bey §apkasma hayran 
olmuştu, yakından görmek iıti -
yordu. 

- Tarifeye bakacağım, ,apka
mz mani oluyor! 

Cemile hiddetle arkasına bak -
'. 

tı ... 

Vapur tarifeıinin tam önünde 
durmuftu! .. 

lsviçre ordusunu kuvvet
lendirmek1üzumunu duydu 

Berlin, 11 (A.A) - lıviçre mil
li meclisinin ihtiyat kuvvetlerini 
ve ordu malzemesini takviye için 
munzam askeri krediler iıtemesi 

Alman efkarı umumiyesini renci -
de etmi§tir. Alman gazeteleri, bu 
hareketi Almanya.ya karşı dostane 
olmıyan bir tezahür telakki etmek 
tedirler. 

(Geçenlerde yazdığımız gibi Al 
manya yeni bir harp karşısında 

Fransaya lsviçreden geçerek taar-
111z etmek niyetindedir. Buna kar
şı İsviçrelilerin uyanık bulunınrya 
lüzum gördiikleri :mh!~ılıyor.) 

Berlin, 11 (A.A.) - Alman or-
dusunun İsviçre hudutlarını aıa -

rak guya İsviçre topraklarını isti
la etmek üzere bir plan hazırladı

ğına dair İngiliz gazetelerinden bi 
rinde görülen ve Avrupa gazete
lerinde de intişar eden haberler, 
A!man efkarı umumiyesini, hatla 
Al.man hükumetini bile endişeye 

düşürmektedir. 

Neıredilen resmi bir tebliğde 

bu iddianın Avrupa memleketle -
rinde ciddiyetle ve itimatla karşı
lanmasından dolayı teessür beyan 
edilmektedir. Tebliğe şu sözlerle 
devam edilmiıtir: 

Çin gibi bazı yerlerde 
af yon imalatı ! 

CENEVRE, 11 (A. A.) - Be
şinci komisyon namına heyeti u -
mumiyeye M. de Vascoucellos 
(Pertekiz) tarafından afyon tica
reti hakkında verilen raporda Çin 
murahhasının hükumetinin 1931 
anlaşmasına i~tirak edeceğini bil • 
dirdiği kaydedilmektedir. Bu ışh -
rak artık resmi muamelelerin bi -
tirilmesine bağlıdır. Komisyon Çi
nin bu kararından memnuniyetini 
bildirmektedir. 

Diğer taraf tan komisyon İngil
tere, Fransa ve Holandanın, uzak 
şarkta afyon içilmesinin kontrolu 
için Bangkok mukavelesini tasvip 
ettiklerini görmekle memnundur. 

Rapor, meseli Çin gibi bazı 

memleketlerde gizli imalatın art
mış olmasmı kaydetmekte ve ima
latın kontrol altına alınmıf olma -
una mukabil, kaçakçıların gizli i
malatı inki!af ettirerek işlerine de 
vam ettiklerini bildirmektedır. 

Amerikada içki yasağı 
Nevyork, 11 (A.A) - Floride 

hükumeti içki yasağı aleyhine rey 
vermiıtir. Bu hükumetle Amerika. 
da 33 hükumet içki yasağı aleyhi
ne rey vermiş oluyor. 

19 kişi kayan toprak 
alhnda kaldı 

TEGUClGALPA, (Honduras) 
11 (A. A.) - Associated'in haber 
verdiğine göre, l?anla~~n bo,a -
nırcasma yağmurlarla beraber çı -

1 t> J, 
kan bir fırtına yüzünden Apolopi 
köyünde bir toprak kayması ol -
muştur. 19 kiti topraklar altında 

kalmııtır. 

Diğer taraftan, birçok yerlerde 
suların taşarak kazalara sebebiyet 
verdiği bildirilmektedir. 

Saatte 629 kiJometre 
Paris, 11 (A.A.) - Satte 629 

kilometre hızla uçarak hava sür -
at rekorunu kıran İtalyan tayya • 
reci Cauinelli'nin bu muvaffaki -
yetini yazan Jurnal gazetesi, ltal· 
yan tayyareciliğinin mükemmelli
ğini kaydetmekte ve Cassnelli'nin 
bindiği deniz tayyaresinin bir mer 
mi sürati aldığını bildirmektedir. 

Zeplin uçuyor 
Berlin, 11 (A.A.) - Graf zen· 

lin balonu Brezilyanın Condor is
mindeki sindikasının yardımı sa -
yeanide on bir hin kilometre uzun· 
luğundaki Riyo de Janeyro - Per 
nambuc - Frenrihshafen - Ber
tin hallı üzerindeki son seferini . 
her zamankinden yedi saat evvel 
ikmal ederek Berline gelmiştir. 

Geçen sene bu meaaf eyi 119 sa 
atte katetmiş olan balon bu defa 
aynı mesafeyi 112 saatte katet • 
.miştir. 

Zeplin, pek yakında bu senk 
için onuncu defa olmak üzere ce· 
nubi Amerikaya gidecek ve ora -
dan Şikagoya giderek umumi ser· 
gide hazır bulunacaktır. Bu sefc. 
ri ile zeplin Atlas okyanosu üzerin 
de ellinci defa olarak uzmus ola-

lain? Bu da kim? Bir gülüşmedir 
gidiyor. Artık, genç talebelere 
sormaktan vazgeçtik. Paul Ver -
lain devrine yakın olan nesilden 
bir adam aramağa ba§ladık. Ağaç 
larro arasından kırçıl sakallı biri, 
yanında bir mektepli çocukla bize 
doğru geliyor. Yaklaşıyoruz: "Pa
ul Verlain'in heykeli?,, Herif şa -
şıyor, sırıtıyor. İğilip çocuğa soru
yor: "Mutlaka sen bileceksin. 
Mekteple işitmişsindir,, diyor. Ço 
cuk, bir coğrafya i.mtihanında Hi
'llalayanm yerini bulamıyan bir 
talebe sıkılganlığı ile önüne baka 
kaldı. "Almanyanın gfıya İsviçre top - caktır. . 

raklaıını istila için bir plan hazır- 1
., '"""""" '"""'""'""'"' ..... 'un"'"'"'."' '""" ... """"'""'" """"'""""'"" 

ladığma dair bir İngiliz gazete - arzusu hakkında şüphe uyandır -
Ve Paul Verlain, on dokuzun -

cu asır Fransız edebiyatındaki 
büyük zirveler· zincirinin, hiç §Üp· 
besiz bir Himalayası id. 

Yakup Kadri 

sinde göriilen iddialar asla doğru mak Ye hukuk beraberliği husn -
değildir. Bu haberlerden maksat sundaki isteğini kuvvet ve h,ynıet 
görünüşe göre Almanyanın sulh ten clüşünnektir.,, 

Almanyanın ısrarı karşısında lngiltere 
ve Fransanın yeniden bağlanması 

Paris, 11 (A.A) - Le Journal'- j kiimetni haberdar etmek vazifesi• 
in Berlin muhabirinin iyi bir mem ni lngiltere sefirine bıraktığını ya· 
ba,.lan aldığı haberlere göre Hit - zıyor. 

ler, bugün radyo ile ne§redilecek Le Journal hu mukarreratın tö1 
ve M. Daladier'nin Vichy nutkuna lece hülasa edilebileceğini zannet 
bir cevap teşkil edecek olan bir nu mekteclir: 
tuk söyliyecektir. 1 - M. Daladier'in nutkunu" 

Bu resmi tezahürde silahları bı
rakma işlerinden bahsedilecek ve 
Pazartesi günü haılanacak olan si 
lıihları bırakma konferansı mesa -
isi için bir hareket noktası olacak
tır. 

"Le Journal,, , dün Paristen ge. 
çen Sir John Simon'un vakti olma 
dığı için M. Daladier ile görü~eme 
diğine ve dünkü İngiliz kabinesi -
nin mukan-eratmdan Fransız hü -

tamamen ve aynen tasvip edi)ı:11e· 
si, ki, bu İngiltere hükumeti içiP 
Locarno misakının tekrar teyidi 
manasınadır. 

2 - Müsmir bir kontrol ile bir 
tecrübe devresi lüzumu, 

3 - Almanya'nın yeniden silah 
)anmasına karşı kat'i muhalefet. 

4 - Mac Donald planının fraıı 
sız, Amerika, lnailiz anlaşma•' 
noktasından düzeltilmesi. 

Rayiştag'ı yakan genç 
--~------- . -

Yalnız mı idi, değil mi idi? " Hem 
evet, hem hayır!,, diye cevap verdi 

BERLIN, 11 (A. A.) - Mu -
hakemenin dünkü celsesinde sor -
guya çekilen polis Cuvert, kendi . 
sine yan.gının haber verilmesi sa

ati hakkında talebenin söylediği 

Berlin, 11 (A.A.) - Raiştag 

yangınına ait muhakemenin bu • 
günkü 14 üncü ce ·sesinde maznun 
Dimitrof, suşmasmı kendisine ih· 
tar eden reisin bu emrini dinle • 

sözleri teyit etmiştir. • Sıwp.nnp5 uepuorcs u~pu!~~palll 
Polis, Floeter ile beraber ta!e· t 

benin meçhul bir şahsı gördüğünü 
söylediği balkona naaıl atıldıkla -
rmı anlattı. Şahit, alevi gör111ek -
le beraber esrarengiz meçhul şah· 
sı görmediğini tavzih etti. Sonra 
geri dönerek polis merkezine ve it 

ır. 

Yangın akşamı Brandeburg ka -
pıamda nöbet hekliyen poliılere 

kumanda eden ve şahit olarak diıt 
lenen mülazim Lateit, şu ifadede 
bulunmuştur: 

fa iyeye haber verdi ve beş dakika "- Saat 9, 15 te poliı. merkezi· 
sonra itfaiye geldi. ne genç bir adam girerek, Rei§tag 

Bir saat tatilden sonra celse meclisinin yanmakta olduğunu ha 
tekrar açıldı ve işçi Thaler dinlen- her vermi~tir. 
di. Thaler, iki kişinin içeriye gır - "Kumandam a 'tında bulunan 
meğe çabaladıkları vakit Rayştağ poliı müfrezesi hemen hareket et· 
ın önünde bulunduğunu söyledi. , ti ve iki dakika sonra Reiştag nıcc 

Taleben.in aksine olar~.k !ha · l Jisine vardı. Ben derhal müza • 
ler şehadetınde vazıh degıldı. Şe- 1 kere salonuna girdim. Muhtelif 
hadet birçok noktalarda Van der yerlerin tutuşmuş olduğunu gör -
Lubbe ile polis'erin ve talebelerin düm Perdeler ve diğer bir çok 
sözleri ile tezat teşkil ediyordu. · 

Bundan sonra Di.mitrof reis eşya alevler içinde yanmakta idi. 
taı·afmdan sükunete davet edildi. O sırada itfaiye kuvvetleri geldi .. 

Dimitrof, şahitlerden imzaladıkla- Bir kaç dakika sonra sırtında göı:11 
rı zabıt varakalarını okuyup oku- leği olmıyan ve sadece bir panta· 
madıklarının sorulmasını fazla ıs· lon i'e dola§makta olan Van der 

Lubbe'yi yakaladık. rarla istiyordu. 

Reis van Der Luhbeye yakla§ -
masını söy'edi. Holandalı, her za
manki bitik hali ile ve güçlükle 
yaklaştı. Reis sordu: 

"K 1 • • • b 1 . encH:ıını en sorguya çe thr.l· 

Yan der Lubhc meclis binasını 
kendisinin tulu§turduğunu itiraf 
etti.,. 

- Yalnız mıydınız?. Bundan ~onrn mülazim Lateit 
Van der Luhbe güç duyulur ifadesine şöyle c' cvam etmiştir: 

bir sesle "Hem evet hem hayır,, Meclis binasının muhtelif yerle 
diye cevap verdi. rinde yan y~nr.1:§ bir halde 20 ka· 

Dimitrofun van der Lubhenin dar kumaş parçası göı-düm. Fa • 
ancak bir bafkasınm yardımı ile kat hiç biı· yerde i~tial edici veya 
hareket ettiğini söylemesi üzerine yan.gın çıkarıcı maddelere rastla· 
bir hadise oldu. madım.,, 

Torglerin avukatı Bulgar maz· Şahit ·· k 1 J1 1 , muza ere sa onunun ya 
nununun iddiasının kaydedilmesi- mag~ b ı d - d k't ··r . . . a a§ a ıgını a ne va ı go -
nııatedı. d .. ~ .. h kk d l · ugu a ın a soru an sua e şt.J 

Bu hadiseden sonra birçok §a· b ceva ! vermi!tİr: 
hitler daha din'endi. Fakat hiçbi-
risinin ifadesi vaziyeti tenvir c - "- Saat 9,25 tc me:lis bina· 
decek yeni bir unsur getiı·medi ve sına döndüğüm vakit. hiç. bir şeY 
saat 16 da reis celseyi kapattı. görmedim. Fakat kubbenin iç ta· 

Bazı karanlık noktaları aydın- ı·afmm da yandı~ını haber aldı· 
)atmak üzere mahkeme yakın bir ğım zaman hayretler içinde kal • 
~ünde, ve akşam üzeri suikast ma- dım. Çünkü bir kaç dakika ev"ef 
hallinde tetkikat yapılmasına ka - müzakere salonunu hemen hemell 
rar vermiştir. saP-sa wlam bir halJlJJ..C-RJurınu.s.u.llll..u...---

Lti·~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__:_~~-=--~~~~~---· 
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akedonya komitecile~i' ............ 3: ...... 1(:· ... ··a:· ........... , 16 bin liralık bir dava 
: akalanan Bulgarlarda; birisi 24 ·····~:'.;'.~.-·~::-~; .. ~~:::~~'.;~'.··: Satılmak üzere bir madama verildigı"" · 
J~ Hava kuvvetlen ıhtıyacı ıçın 

V ıflnda ve bir hukuk talebesi gençtir 100 ton otomobil benzini kapalı !söylenen mücevher ve açık imzalı senet 
zarfla alınacaktır. Sarlna.mesini Ut l - -

Sıtad \l db~kt~n sonra beş dakika yaşamış, fakat bu görmek istiycnlerin her gün müna· İstanbul birinci ceza mah • 
kemesinde Sultan Aziz ıaraylıla -
rmdan Cemile Hanımla maamele-

a ıle cebinden çıkardıg" ı kag" ıtları hemen yakmış kasaya iştir".k edeceklerin 16 hi· 
S rinci teşrin 933 pazartesi günü saat 

C tl~nikt l 10,30 da teminallariyle birlikte 
C\'tİJj • en çekiien bir telgraf 1 talebesidir. vanof Sırbistanda 

nt l&t~ka. · d f k 1 B I · d I y Ankarada M. M. V. Sa. AJ. Kom 
ci Madam Söri arasında cereyan 
eden şayanı dikkat bir mahkeme

nuna mürncaatlan. (3311) (5009) ye devam edilmiştir. Kendi iddia-
. ıı ~'I> ~ rne.•.ın e a at yu . 1 ya~:yan u gar ar an o up ugos-
1111ıiJıde t~~ında Teodor Kangalof lav tabiiyetinde imiş ve fazla o -
>'ıızıtn ır Bulgar komitecisinin lar'lk da Yugoslav hükumeti tara· 
~)~lld ~\&hafızları tarafın elan ya· f mdan devlet hesabına ikmali tah 
t•lofu tgını bildirmektedir. Kan - sil maksadiyle Avrupaya izam e
feli ltıS iizl':inde bir Manliher tü- dilmek üzere hulunuyormu~. 
ı. ' o f' '(lbln 1§ek, bir otomatik Golt lvanofu, çeteyle çarpışan a5 -

lo b CC\gt d" b b0 k 1 . } 1 f k İ r l . ' ort el bom ası, ır er erın ö c ürmediği a at ste -
lbt~-ıu~ı~~cek ve yara sarmağa panoviç ir.~inde, geç vakit avdan 
1l~ b •rıce bezlerle pamuk, ve dönen bir köylünün ö' diirdüğü teı 

llı il. 1 b • 1 b. 1 ~ aç ar u unmuştur. ıt o unmu~tur. 

U~c~~dut Selaniğe getirilmiş ve lstepanoviç 1vanofu bir bonıbn 
t11r. 

11 
kolorduya teslim olunmu~ yerle~tirmekle me~gul olduğu sı ..ıı. 

G racla görmüş ve komitecilerin öl -

::. :y. :(. • 
. sına göna Cemıle H. annesinden 

~!· 1\1. \ · S<!: -~L KOI\I. dan: 1 klam1ş 16 bin lira kıymetindeki mü 
• .ı;ı 1on hc-nzmın kapah zarf cevheri Söriye götürmüş, Söri bun 

ihale~inde teklif edilen fiat ları Amerikalılara göstereceğini 
gali f.!·ürüldiiğ-iinden pazarlı -
ğ·a soknlmu~hır. İhalesi 22 
- 10- 93:1 pazar günii saat 
11 dedir. tsteklilerin sartna -
mcsini görmek Uzerc her gün 
ve pazarhğ-a girmek 1<:ın o 
~ün ve vakfiprlcn evYc) An
kar~da l\I. l\f. Y. satm alma 
komisyonuna 11ıiiracaatlan . 

( :l:lF:l) (:)565) 

söylemiş ve iade etmemiş, Cemile 
Hanım bir gün uğrıyarak mü~teri 
bulup bulmadığını sormuş .. 

Söri: 
- Ne kolyesi, demiş. Siz çıldır

dınız mı? Sizde 16 bin liralık kol-
ye ne gezer? 

Diyip işin içinden sıyrılıvermiş-
tir. llt il\ evıiliden Yugoshw zabıtası- di.irülmesine hükumetçe müsaade 

lertk e~&up ınemurlar Selaniğe ge edildiğini hatırlıyarak silahını, 
hıılıırı u komitecinin isticvC1.bmda pek yakın bir mesafeden, komite- İstanbul asliye mahkemesi ü -
1>1011 ltaklar ve bu ada.'!lnn sem! cinin üzerine boşaltmıştır. lvanof çüncü hukuk dairesinden: 

Bu vaziyet karşısında hakika -
ten çıldırma derecesine gelen Şa -
hende Cemile Hanım hemen avu
katına koşmu§ ve hikayeyi anlat -1 lten·ı ·k · d • • k k Ş · 1-1 M f E ~I> ol ı;uı astın e a a ar o - çok ağır bir suretle yaralanan\ azıment anımın usta a -

ltl'tııı 1'1
0 
.. ~dığın.ı ve diğer arkadaş- ,! ancak iiç beş dakika yaşı.yabilmiş fendi aleyhine açtığı boşanma da· mıştır. 

g ki hk.k h 1 k Madam Sörinin ı:aka etmediği renmıyc çalışaca ardır. fr.kat buna rağmen cebınden çı - vasnun ta ı atı itam bu ara l' 

k h J 
anlaşılınca da Ticaret mahkemesi 

,., ~ ~ ~ kardığı bir iki kağıt parçasını sü· evra müçtemi eyete tevdi o un-
" h k ne müracaat edilerek aleyhine bir ~e '"giliden Selanik gazeteleri- rat'e yakmıya vakit bulmu~tur. mu~ ,.-e mu akeme günü olara 
\'eril h f l 8- 11- 933 çarşamba günü &;\at dava ikame edilmiştir. 

1>10 en tafsilata nazaran sem- Eıtasen gerek mu a ız an ge - d Bu da•·anın devamı e•n"' •ın<la 
il tr • k on öd re tayin olunmuştur. Y ev- • ,, ..... 

teıı b enıni berhava etmek isti - rek çetenin diğer efradını hare e- k ise " .. ad"'m So"rı' Bı'rı'ncı· ceza rnah-oUI mi mez urda bizzat veya bilve - m ... 
!ıhJ ga.r çetesinin reisi 24 ya - te getiren ilk işaret de köylünün l 
·'\!~" t kale gelmediği takdirde gıya . {emesine müracaat etmiş ve Şa -

e vanof isminde bir hukuk patlattığı bu silah olmu~tur. b hende Cernı'le Hanım aleyhı·ne bir 
lt ~k en muhakemeye devam olun;\ -
''l~ ed f cağı olan olunur. (323') dolandırıcılık davası açmıştır. lş • 
~i~ onyada kanunsuz, Bulgar lokomoti leri -- te dün birinci cezada görülen da -

Memduh Bey isminde ve gazeteci 
olduğunu söyliyen birisi gelmiş, 
onca çıkıp çıkmadığı meçhul bir 
mecmua için yeniden abone yaz· 
mış, ve şimdiye kadar vaki olan 
ne::riyattan memnun o·up olmadı· 
ğını sormuş, Madam Sözi de: 

- Cidden pek gi.izcl, demiştir . 
Memduh Bey o zaman: 

-Öyleyse Madam, takdirleri • 
nizi bir kaç satırla yazıp vcrseni • 
ze .. 

Diye ricada bulunmuş, Madam 
Söri de: 

- Vaktim müsait değil, ıize im 
zamı vereyim, siz istediğiniz gibi 
yazınız demiş ve firmalı kağıda 

imzasını koyarak boş olduğu hal • 
de Memduh Beye vermi~tir .• 

Aradan zaman geçtikten sonra, 
altında imzası olan hu kağıt bir 
gün karşısına 16 bin liralık bir se
net olarak çıkıvermiştir. Binaen -

aleyh $ahende Cemile H. ma bor
cu yoktur. Bu bo~ kağıdı kimbilir 
nasıl olmuş ve bu Şahende Cemile 
Hanımın eline geçmiştir. Böyle 
muhayyel bir kolye hikayesi uy -
durularak kendisinden 16 bin lira 
dolandırı1mak i!\tenilmektedir. 

Şahende Cemile Hanım hu is • 
nadı kabul etmemekte, Memduh 

Bey isminde kimseyi tanımadığını 
söylemekte, bilakis 16 bin lirahl< anısız Bulgar teşekkül- geri veriliyor İstanbul mahkemei asliye ikinci va bu Madam Sörinin Şahende 

Sof leri dağılıyor 918 mütarekesi topraklarımız _ hukuk dc>.iresinden: Cemile Hanım aleyhine açtığı da - kolyesinin üzerine oturulmak su • 
~~l't' ~~' 10 - Bulgar demokrat ı da alh Bulgar lokomotifi bulm~ş· lstanbulda Sultanhamamında vadır. retile kendisinin dolandırıldığını 

ıaının · · fi • z Katırcı oğlu hanmdn Yervant Şal- M d 5·· · S h d C ·1 ·dd' k d ş ~ttta· naşın e tarı name ga. tu. Hükumetimiz bunları ıark de- a am orı ~a en e emı e ı ıa etme te ir. ahende Cemile 
J\0~Yazıyor: miryolla1rı ıirketine vermit bulu • yan Efendinin İstanbul rüsumat Hanımın sahte senet yaparak ken. Hanım bu hususta müdafaa ıahit-

taJ Sk na Zaşlitanın haımda Jcnc- nuycrdu. başmüdüriyeti aleyhine açtığı da- disini dolandırmak istediğini id • leri ikame etmiştir. Muhakeme ~a-
l>a.rt~ 0 Ynov bulunan Eskizağra Bulgarlarla aramızdaki mual vadan dolayı Y ervant Şalyan Efen dia etmektedir. Madam Sörinin id bitlerin celbi iç;T! 28 T eşrinisaniye 

11i ile J 1 M k 'd - dinin mahalli mezkuru terkle bir d' b' k d. · b k ı t'sil\d cnera ar ovun ı a - lak meselelerden biri de bu loko- ıasına nazaran, ır gün ·en ısıne ıra ı mıştır. 
d e h~una S f t• · · semti meçhule gittig~ iolbaptakida ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
~- 1 • n o ya par ısının motiflerin aidiyetini teşkil ediyor· -
tı tna. w •• t tl w vetname~ine yazılan ıı:erhlerclen lnhı·sarlar umum mu·· du·· ı .. g"" •• d "il~ ı:- ga yuz u ugunu görüyo- d1ı. Zora gazetesine göre ba~ve - :ı- r U Un en: 

··~.' ~\''Velce de Rodn z f t d anlaşılmış ve gümri.ik vekili dahi 
1,\• • a a~ 1 a an kilimizin Sofya seyahatinde Bul · Pazarlıkla "5000,. adet yarım litrelik Br.ğendik likörüne 

tıı. "'•onalna Zadruga,, namı al _ . . halen müddeinin ikametgahı meç· h 
•ıd l t f d l k fi ma sus şişe satın alınacaktır. l b. l k . b. gar ar ara ın an o omotı er ı - hul oldugiundan ilanen tehi i g-al ic-

~-k· ır grup ayrı ara yenı ır . .. . . . T r ı · t · .. dükt j"i ılatt . • k b· ı · t• h 
1 

çın muracaat vakı olmuş ve ıkı rnsını talep ve talebi \Taki mah _ a ıp erın şar name ve numuneyı gor en sonra pazarlı~a 
ltİı.. a ııyası a 1 ıye 1 meç u h .. k. d k. 1 1 · iştirak etmek üzere ~o 7,5 tcminat!arını hamilen 23/10/933 Pa-··•seı u umet arasın a 1 mese e en kemece kanuna uygun görülerek 

er toplanmıstı. h l' ki · t · .. .. t 15 t G 1 d Al S t k · Ord ~ a etme e meşgul komısyon lo . olveçhile ilanen tebliğat icrasına zar esı gunu saa e a ata a ım, a ım omısyonuna mü-
İd\t ... Uıuz kalmı~ jenerallerin kcmotifleri Bulgarlara tesl;.m et - racaatları. (5420) 
· "'•nd k. "R d z · karar verilmiş olduğundan yeni-
1!te ı .. e 1 o na aştıta,, nın I mek emrini almıştır. d ) 
1 QU!>'Q k '• . M · ıı f .k . . en yazı an ve mahkeme diva.nha- T c . t• m k tr·1 Q n u vazıyeti. ı i ı rı ı- "Z t . b t t ayyare emıye 1 er ez a>: ora., gaze esı unu srne nesine asılan davetna d 1 
\ot ı. "terek etraf ma fenalık saçan . . . me e yazı 1 

l ıtanu. . . b. Pş. Hazretlennm Sofyayı zıyarel- 20-11-933 pazartesi günü saat bı·nasının Elektrı·k ı·şı· 
tık nu esasıyı tanımıyan ır l . . . . , l b. h" 

ılatı t b'• k b . b d erının samımı ve can ı ıı· leza u- 14 te de bizzc:.t mahkemede hazır 
~· n a ıı a ı etı u ur. .. . • T T. "' '/t.6 
l~ R d z . k· ı - ru olarak kaydetmektcdır. bulunması veyahut tarafından mu Tayyare Cemiyelı umumı ırıerkezı·n -'en.· lllt~· o na aştıta teş 1 atını l j u~ 

eiiııdı d.ünyadaki ebedi meskenine G . saddak senetle bir vekil gönder - Ankarada yapılmakta olan Tayy:ırc Cemiyeti Merkez bina-
cr1 k h. f b 1 andı ve Japon papazı i mesi ve aksi takdirde hakkında T · · 2 )o~... r en ıç teeasü i e etmi· ~ının Elektrik tesisatı eJrİnıcvvelın " 4,, üncü Salı günü saat 
... ,,, BOMBA Y, 11 (A. A.) - Bir gıyaben mahkemenin icra kılma - h ı d·ı k · T 1 on beşte pazarlıkla i a e e ı ece rır. a iplerin Elektrik tu·sah 
v Japon papazı ile Gandi görüşmüş- 1 cağı malumu olmak üzere keyfiyet · h.b. 
ı h ı·fl · 1 yapan bir müessesenın sa ı ı veya mümessili olması şarttır. 

1r .unan mu a ı erı tür. Bu görüşmede siyasi mesele- gazete ile de ilan olunur. (322) f 
1 "'1' NA Münakasa şartnamesi, enni şartname ve planlar on Jira\·a Ce-
1(~"" t , 11 (Hususi) - Hü - ler mevzuu bahsolduğu zannedi - k J 

~t~·t~t taraftarları ile muhalifler liyor. İstanbul tapu başmemurluğun - mıye Merkezinden almaca tır. (5554) 

lliıt'ıttda.anla~mahusulü maksa ' dan: lstanbut Belediyesi ilanları \ 
hil' '&.rfolunan gayretler müspet lstanbui altıncı icra memurlu - Davutp.-ışa .mahallesinin Hekim ---:--~--------------------
"~.,,'&.ha.ya girmiııtir. lkı· tarafın ğundan: Paraya çevrilmesi mu - oğlu Ali paşa cadde:ıinde eski 121 • C •• h • f B 
,.... :r um urıye ayramı marşı 

,l,.d~leleri ~imdiden birçok nokta - karrer beheri 100 lira kıymetinde 127 ve yeni 127. 129 numaralı em 
• a. r k k d d H ~ Cümhuriyetin onuncu yıl dönümü şenliklerı için bcstelen-

t~d hlutabık kalındığını yazmak 100 adet emtea ve yol e'lyası Av- a ay ın a asan aganın ara - , 
ırJ :r b f d H ı·ı 1 N miş olan marş t onservatuvarın şehir bandosu tarafından 13 Teş-ı. ar M h l'fl 1 M y A · · · k . h. · • acı esna ın an a ı og- u uman 'Iİ~"'lo · . u. a ı er ya nız . . e.- rupa . nonım sıgorta 'lir etı ısse ~ . . • ı 933 ·· 

.. _ Y - d rinic .. ·ve luma gunü saat ''l l de,, Bayazıt me.vdanında ça!ı· 
Si., ıun alı rnahkemeye sevkı ı- senedı İstanbul Nukut Esham agaya 0 an temız avasına kefa • B 

•ı ı. 1 1 1 D d nacak ve ando talebesi tarafından hep bir ag-ııdan da söy· 
Sa. ~;;r&.pıla.n teklif geri alınmadık - ve tahvilat borsasında 16 ~ttcn c 0 a!'. ·~~r~aa et ı:nukavc • lcnccektir. 
ta ~eclise tekrar devam elmiye ı- 10 - 1933 tarihine mü - lat muharrınlıgının 26 nı:;an 310 (5584) 

dj:~ ~!hl•yacaklarım söylemişler - sadif pazartesi günü saat 11 de I hrihli. iş.'~~· ü~e-~ine .. k~ydma .i~a· M.M.V. Harita umum müdürlüg\J ünden 
)e} ''lUvafıkların fikrince Veni- açık arttırma suretiyle satılaca _ ret edıldıgı gorulmuştur. Edılen 1 . 
da~Un ınahkemeye sevki hakkın· ğından taliplerin mahallinde bu _ 1 taharriyatta bu işe ait bir evrakı ~a.rı~a Uaıum müdürlüğii kartografya şubesinin fotograf· 
~~ 1 teklif Metaksas tarafından lunacağmdan memuruna müra • müsbite mevcut olmadığı gibi bu h~nesı. ı~ n 46 k~I~~ ecza pazarlıkla satın alınacaktır. Evsaf ve 
ı. İ)ı\rnı~tır b · 1 k ti ·ı· I husus hakkında İstanbul birinci cınslerını ve şuaıtını görmek i.'ızere her gün harita levazım mü· 
•ıil • :. ve unu gerı a ma o- caa arı ı an o unur. .. .. _ .. 

-ıt bir i f (B803 ) noterliği ile yapılan muhaberede durluguoe gıtmcleri ve pazarlığı ile ihale-;i 2 l· 10·933 Cumartesi 
~_:__ır. de bu emlakin haciz edi'cliğine da 1 ~ünii saat 15 de yapılacaktır. Pazarlığı için M. M. V. Merkez sa· 

4-YJ"~ v H • •• d •• } •• \J •• d ir bir kayit ve malumat mevcut , tın alma komisronuna müracaat '. arı. (55ı6) 
• • arıta umum mu ur ugun en ı olmadığı da kayden anlaşılmıştır. M M V H . .. d .. l .. ...., .. 

0• Harita Umum müdürlüğü harita matbaası için nıuhteJifülcins Şu surte1c işbu iş i'e alakası olan • • • arıta umum mu Ur ugunden 

f""~k 25 kalem malzeme ve boya merdane meşini çinko ve su v~rsa ya bizzat .ve ya hi!_vasıta Harita Umum müdürlüğü harita matbaası 
0

için 38 kalem 
~f \1aıı ve saire pazarlıkla satın alıncaktır. Pazarlığı ve ihalesi hı~ ay zarfmda ı~areye !uzumu n. ulılelif pontoda hurufat pazarlıkla satın ahoacakt:!, Pazarlığı 
ci" · Teşrin 933 Cumartesi günü saat 15 de yapılacakhr. Evsaf muracaatı, olmadıgı takdırde bu ve ihalesi 21 T. evvel 933 cumartesi s:ünü saat 14 de yapılacak· 
lJ~ Ve mıktarlaranı ve şeraitini g~rmek üzere her gün harita itaret hükümsüz tutularak muame I tır. Evsaf cins ve mıktarını ve şeraiti görmek üzere her gün ha• 
~tr~ın ınüdürlüğü Levaıımına gitmeleri pazarlığı ıçın de M.M.V. lei ferağiyenin icra edileceği i1an j rita Umum müdürlüğü levaıımına gitmtleri ve pazar!ığı için de 

tı Satın alma komisyonuna müracaatları. (5525) olunur. (8483) M. M. V. Merkez Satın alma komisyonuna müracaatları. (5528) 
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ôOS 
629 
$)') 

Lira l'to: 

ı 00 SSQ 
1 00 954 
I LO u7y 
100 15005 
100 29 
100 l ö5 
t 00 ı 18 
100 248 
100 2 ... 0 
ı oo 2oı 

100 2QO 
100 308 

3000 337 
100 8 ( 7 
200 74 
100 159 

10()0 200 

100 26 3 
700 284 
100 3 L 7 
100 4S2 

1510 543 
200 5 t9 
100 565 
l 00 592 
1 oc 694 
100 711 
100 752 
100 821 
700 915 
100 918 
100 955 

5000 975 
ıoo no2ı 

100 2 3 
100 ô<J 
200 10'5 

200 182 
100 250 
100 28l 
100 30 l 
100 3 / 5 
100 424 
100 510 
ı 00 (>83 
100 7 57 

1500 820 
100 SH 
l 00 87 9 
ıoo CJ57 

2000 1So59 
ıoo 69 

3000 170 
1 Ol 3 l 5 
200 33 ( 
l DO 4 39 
100 490 
] 00 511 
100 ı;47 

ıoo 591 
100 ôôO 
1 00 83 ı 

5000 819 
200.ınoı 
100 2s~ 
ıoo 311 
200 398 
100 497 
100 523 
ıoo soı 
ıOO 619 
ıOO 653 
ıOO 656 
ıOO S5o 
100 898 
100 97 i 
100 99 ı 
200 
100 
100 
1 Ü( ,ı 

ERL OK HOLMES 

Lira 

ıOO 
ıoO 
ıOO 
2oO 
1oO 
ıoO 
100 
,oo ,oo 
2oO 
ıOO 
ıOO 

3000 
ıoO 
200 
100 
200 

1000 
100 

100 

ıoo 
100 
JOO 

ıoo 

ıoo 

100 
100 
200 
100 
ıoo 
ıoo 

ıoo 

ıoo 

JoO 
ıoo 

ıoo 

100 
100 

200 
ıoO 
100 
100 
ıoo 
200 
200 
ıoo 
ıoo 

200 
ıoo 

ıoo 

100 
200 

200 
200 
ıoo 
ıoo 
100 
ıoo 
200 

1oou 
]00 
200 
100 
ıoo 
200 
100 
100 
1 ()() 
ıoO 
ıOO 
200 

100 

200 
]oo 
JoO 
]oo 
joO 

DÜ,yanın bu meşhur polis haf iye sinin maceralarını forma 
forma okuyacaksınız . . . insanı heyecandan heqecana 
sütükliqen bu eser güzel bir ifadeyle geni baştan Tiirkçe-
ye Çevrl.lmı·şıı·r ( BiR KAÇ GÜN~ KADAR iLK FORMASINI ) 

••• MUVEZZILERDEN B E D A VA ALACAKSJNIZ 



bulda Eminönünde Is. 
~iiınrükler Başmüdürlüğnüden: 
~ <=::arteıi GümrDkıilz kontenjansız toptan satıı yapıl· 

t .._: 
3 

me,uda : 
S.p 6, 13, 20 Temmuz 933 tarihli Milli1et, Cumhuriyet, s;u:: kaOlta, Aktam ve Akın gazetelerinde 928 mali ıenesi 

S dar t&mrllk anbar ve antrepolarında toplanıp 1549 
..... 

11 
lraaunua muvakkat ikinci maddesi mucibince Gümrük 

Slllbaak11~n kapalı zar.f uıulile aat~laca~ı ilin edilen eı· 
"t ,0,000 lırayı mDtecavız kıymettekı •ıagıda faaıUarı, cins 
~ Y•zıh etyalann aatıı günleri tebdil edilmit ve yeni 

2 
e ı&nleri biuılanna iıaret edilmiıtir. 

~ r.."': ~ablan etyaların izahatlı liıteleri hem lıtanbul ve Ga· 
ı..: .. ~lderinde ve hem de BaımDdüriyette asılıdır. iıteyen· 
'.::lan G&mrilklerinde de aynen ıörebilirler. Sataılar ıart· 
tla ~ bince yapılır. Bu ıartname 15 kuruıluk pul mukabilin-

3 tae Yerilir. 
~ kı- ~•lif lıtanbul GOmr&kleri BaımüdürlüğUnde müteıekkil 
~llyonu tarafından yapılmakta olduğundan iıteklilerin 
fsl,l ....._ dahilinde ibıar edecekleri teklif mektuplarını her f aaıl 
J't ~~erilen Camırteti ,Unlerinde saat on altıya kadar komis· 
~. &:"etine verip mukabilinde numaralı bir makbuz almalıdır· 

4 •ııtten ıonra Taki olacak teldifat kabul edilmiyecektir. 
eLL.,; --. Sıbfa çıkanlan eıyının kontenjan mBııadeai ahnmıı 
\ .,._dan ihaleyi mliteakip derhal taliplere teslim edilecek

(4995) 

lt 

o 

Tahmin edilen kıymeti 
Kıp Lira Kurut 

adedi 
117 14269 06 

f99 12446 54 

46 

1516 

447 

21325 

10020 

16179 

15132 

48 

05 

25 

MUzayede Etyanın cinıi 
T. 

4-11-933 ipekli menıucat, ka· 
difeler, çoraplar, kra
vatlar, atkılar •e aair 
ipekli •11•· 

11·11·933 Ylnltı, ipekli, elbi· 
ıeler, çamaıırlar, ııp
kalar •• ıair yünlü 
efY8. 

2·12·933 Mulatelif aaa'atlara 
ait pirinç, demir, allt 
Te ecleftt, kablolar, 
teller, dotmeler, aof· 
ra etY••, çatal, bı
~lr, kq1k Ye ııire. 

9-12-933 Volosbit, otomobil 
Ye abamı Ye aaire. 

23·12·933 Ecular, kundura bo
yalan, yaila, •enikli 
boyalar, çiYitler, ya· 
zı mUrekkepleri, pud
ralar Ye uire. 

50-12·935 Sinema fiHmleri, ael· 
llloit mamullb, oyun· 
caldar, maden temiz· 
lemete mıbaua tozlar, 

'-.. cilllar ve uire. 

v------------~--~----~~--~ 
iiksek mektepler mubayaa 

Komisyonu riyasetinden : 
'\'ıkıek Muallim Mektebinin 933 mali yılma ait 8 aylık me· 
-.. Ye mahıakat •e aaire ihtiyacatı T •trinienelin 22 inci pa· 
llııL... •.e 25 inci çarpnba pleri lyleden ıonra uat birde batla
~ llıere aıra ile mlnabaaları icra lnbnıcakbr. 

~ .... Talipleria ıartnameleri ılrmek Gzere Beyazıtlı Kule arka· 
~ki ıın binada klin YOksek Muallim Mektebi MUdürlBiGne 
~ .... akuaya ittirlk için ihale rllnlerinde Fındıklıda Güzel 
~ •tlar Alcademiıiade Y&kaek Mektepler Mubuipliii Dairesin· 
~ '-&tepkkil Mubayaa Komiıyoauna mllracaatlın •e muvakkat 
~ .. tlanaıa ihale tarihinden evvel Yokaek Mektepler Mubue· 
22! "-•ine yahrmalan IUzamu ilin olunur. (5310) 

101933: t..kmek, Et, Saderai, Şeker, Yumurta, Odun, Mın· 
ıal k&mDrO, Kok kimUrO, Kiriple k&mürU. 

'!st,._33: Zeytinyat, Ze1tia, Pirinç, Tuz, Beyaz Peynir, Siya!ı 
ve kırmm Mereimek, Kuru faaulye, Nohut, Sabun, 
Ua, irmik, Pirinç unu, Makarna, Şehriye, Sebze. 

"8arif 
~ ıt......ı tabilere miie11eaeler ve şah11lar tarafındın Cumburi 
-..,_ oaun..:u yıl d&nümUnti doldarmaıı mOnasebetile r eıredilmiı 
\.._-k - lltfredilecek matbualar 2305 numara •e 11 • 6 • 9J3 taribh 

~· Jedinci maddesi mucibince poıta ilcretindeo muaf ta· 
~~lctır. Bu mllnaaebetle neıredilmit veya edilecek matbuata· 
~.hata licretindea muaf olmaıı için liçer nlıbaıının en .. r,!5_ 
~ ~'triaievvel • 933 tarihine kadar Mı.rif Veklletine bir iıtida 

lbakbaz mukıbilinde •rıilmeıi llumıeldiii ilin olunur. 
\5363) 

B 

o 
GONK 
VURDU 
Reşat ENİS 
1 - l•tanlıulun ken:ır mahalleleri 
~ - llabıdli dcdiğiıni:f. \'azı ve 

gazeıccilık :ilemi 
.J - Be\'Oğlunun mahut \an so

kaktan 

M B
u roıııaııda en realist tas\ ir· 
krle • l ıtreııç çirkiııliklrri, 

hoşa ~iden p;iize lliklcı i aı:ıııdı 

ııcı seliltitdcrile olduğu ~bi -

A 

N 

~iısterilmişlerd r. IHıtun hu üç 
muhitin insanları nı:ıJdi '.! ma· 
nc\'i ıztır:ıplarilc CO.:-\t-;: \"Clt
DU"da anlatılı) or. 

U~ yUz sayıta. Renkli 
kapak. 75 KURUŞ 

Sühulet kütüpanesi 
29 Tetr inievveld e 

ÇIKIYOR 

• .-w 
Deniz Yollan iıletmesı 

ACE"TALARI : 
Karaköy • Köprübqa Tel. 4!362 

Sirkeci .Mühürdar z:ade ham 
Telefon ; tt740 

aradeniz sür'at postası 
KARADENiZ yapuru 12 

T epinienel Perıemb' 18 de 
Galata rıhtımından kalkarak 
lnebolu, Samıun, Ordu, Gire
ıun, Trabron, Rize, Hopa'J• 
d&.Oıte bunları ilaveten Pazar 
ve Polatlıaneye uğnyacaktır. 

KARADENiZ HA TflNA 
hareket eden •apurlara hare· 
ket rDnO zevalden aonra ge· 
len yllkler almm17acaği gibi 
hareket gilnli de 200 tondan 
fazla yllk kabul edilmiyecek· 
tir. Muhterem TDc:carJann 
yilklerinin mtlbim luıımlannı 
hareket g&nOaden evvel va· 
purlara tahmil eylemeleri rica 
olunur. (5511) 

idaremizin Trabzon, Bartın, 
lzmit, Bındnmı, Mudanya, Ka · 
rabiğa, Ayvalık, lzmir, Mersin 
hatları kahYe ocakları 15 Teı· 
rinievvel 933 tarihinden 31 
lcinunueYvel 934 tarihine ka· 
dar on d6rt buçuk ay mGddet· 
le ve pazarlıkla kiraya Yerile· 
cek tir. Pazarhk 15 T eıriniev· 
vel 933 pazar günO saat on 
beıte levazım Şefliğinde yapı· 
lacaktır. Talip olanlar1n ıart· 
nameyi g6rmek üzere 1 O, 11, 
12, 13, 14 Teırinievvel 933 
,Onleri saat dokuzdan on ye· 
di buçuia kadar levazım Şef· 
liğine mür acaatlıra. (5409) 

lstanbul'dan Cuma 14de, iz· 
m:r'den pazartesi 16 da kalk· 
makta olan lzmir Sür'at pos· 
ta ları bu haftadan itibaren ya· 
pılmıyac1ktır. Buna mukabil 
lstanbul'dan Cuma onda ve 
b:mir'den pazar yirmide kalk· 
mak üzere postalar i·ave edil· 
mitti~ t5551) 

Göz Doktoru 

Süleyman Şükrü 
(Babılll) Ankara cad· 

desi no. 80 

1 - 1483 No. lu kanuna tevfi:<an harp ma '.ıi . lerine ait ik
ramiyelerin tevıiahna başlanmıştı r. Havale eri Ziraat bankasınca 
mahal ' erine gönderilec~kt :r. 

2 - fu ıer.e mevcut parayı nazaran malu'lerin beherine 
isabet eden ikramiye mıktara aş ığıda ~Ö5'. er ilmittir. 

3 - eu ikramiye'.er malullere tam1men verilecek ve biç bir 
tevkıfata tabi tutulmayacaktır. 

4 - Elde dağıhl2cak para kalmadığından ikramiye talebin· 
de bulunanlaran hakkı da 9:i4 senesinde yapı l acak tevziatta ve· 
rilecektir. 

5- Harp malüllerinin askerlik şubesine mürdca at l arı ılan 

olunur. 1 ~450) 

Zabit Nefer 
Derece Lira Kuruş Lira Kurul 

1 176 88 50 
2 158 66 55 10 
3 124 46 
4 107 37 so 
5 89 19 
6 62 19 

1 Devlet Demir yolları ilanlar. 1 

Cumhuriyet Bayramı Münasebetile 
Devlet Demiryollarıncla 23 gün 

müddetle mühim nisbetlerde tenzilat 
19 Tepinienel. 10 Teırinisaoi zarhnc!a umumi yolcu tarifele

ri OzeriDded' aııari % 50 olmak Ozere mühim niıbetlerde ; 
HayclarpafA •• Ankara banliyö batlarile Mudanya· E'uraı 

hattıacla yalmz bayramın i1ç günil z1rfında tenzilli yolcu tarife· 

leri lzeriaden % 50 niıbetinde tenzilit yapılacaktır. 
Aakara • Haydarpaıa ıilr'at ve Toros sür'at katarlarına bu 

mllddet ıamada OçllncO mevki yo:cu kabul edilmez. 
Far.la tafıillt için iıtaıyonlara mllracaat edilmelidir. (5494) 

Haydarpqa ıarı dahilindeki bllfe ve içinde kameryeıi bulunan 
bah~e bir HD• mOddetle •e aleni mllzayede ile kiralanacaktır. 
Mlu7ede 21 Teırinievvel 933 tarihine mOsadif Cumartesi günü 
uat 15 te yapllacakhr. Bu husuıta fazla malumat almak iste· 

yenler Haydarpaşa gar müdürlüğüne müracaatla buna ait şart· 
namelerden alabilirler. ~üıayedeye iştirak etmek istiyenleri~ 
200 lira teminat akçeıile müzayede gününde Haydarpaıa itlet· 
me makamında hazır bulunmalara lazımdır. (5537) 

Lokomotif bakır boru aynalarile diğer bakır akıarnın kapalı 
zarfla m&naka1111 5/l 1/933 pazar günü sut 15 de An karada 
idare Merkeziade yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydar· 
paıa veznelerinde beheri beşer liraya sahlan fartnamelerde ya· 
ıılıdır. (5406) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

15 kalem eoya ve malzemesi: Kapah zarfla münakasası: 21/ f eş· 
rinievveJ/933 cumartesi gUnü saat 14 de. 

Sefain ihtiyacı için 15 kalem Boya ve malzcmes"nin müna· 
kasası hizasındaki gün ve saatte yapılacağından şartnamesini g6r· 
mek isteyenlerin ber gün ve mez~ür boya malzemesini itaya ta• 
lip o'acakların da münakasa gün ve saatinde teklif mektuplarile 
birlikte Kaaımpaşada Deniz Levazım Satınalma Komisyonuna mü· 
racaatları. (5205) 

1 Dahiliye V ekiletindeni 
VeklletiD kıtlık ihtiyacı için ahnacak elli ton telıraz veya 

Kadı~ öy ko'< kömürü, 011 üç bin kilo kuru çam odunu veya tah· 

ta praçası ile üç yüz kile ağaç lı. ö'11ürü 19 Teşr!niev•el 933dH· 

ıenbe günü saat on dört buçukta pazarhkla ıhale edıltcektir. 
Şartnameyi anlamak isteyenlerin her vakit Vıliyetler idareli 

Uçlincü şube müdürlüğ:ine Istaobulda Vilayete ve pazarbğı itti· 
rik etmek isteyenlerin de yukarda zikredilen gün ve saatte Ve
kalet Satmalma komisyonuna müracaatları ilin o'unur. (5241 · 

Kiralık kagir hane ve dükkan 
Beıiktaı A1'ar1h Vakfiye idaresinden : 
Beşiktaıhı Akaretlerde 18, 25, 26, 35, 41, 79, 91 numarala 

hanelerle 7, 24, ~8 numarah dükkinlar birer ıene müddetle ki
raya verilec~ğinden T. t.vvelin birinci pazar srilnünden itibaren 
yirmi gün mOddetle mlizayedeye çıkarılmııhr. Tal p olanların T. 
Evvelin yirmi OçOncD pazartesi gDnü saat oc Uçe kadar mahalli 
mezkürda 54 numarada mlltevelli Kaymakamlığına ve yevmi 
mezkirun 13at on OçDnden on beşine kadar lstanbul ~vkaf Mil· 
dOriyetinde idare Encilmenine müracaat tmeleri. (5279) 
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Ani ve 

kat'i 
tesirli 

TL:.:J Q K iVE 

lf RAAT 
BANKASf. 

\ 

_Al'tıııııuır 

r"''""'·· Cumhuriyetin on uncu yaldönümü için ~:mm::~ 
' ~ 

Yüksek komisyonca hazırlanan 

ON YILIN 
DESTANI 

~~ Yazan: Halit Fahri 
Uç gün bayram zarfında memleketin her ye

~§ rinde sahneye konulacak olan bu temaşa eseri H 

i~ çıkmıştır. Fiyatı her yerde 50 kuruştur. .ıı~ 

• •ıı 1111ıırıııı111ı"'"'"••ı111ııııı1111 1 ıı ııı Kanaat Kütüphanes·ı ·•ırıır•"" 8490, .. ,""'''ıııııı:m ' 11ııııııı11111ıı•ııı11111ıııı ı111111ııııı 111 ··""""' 1111111111~ 

• 
' ilk mektep Tarihleri 

Maarif Vekaleti tarafından ilk mekteplerin dördüncü ve bt' 

şıncı smıflarmda okutturulmak üzere 

1. 1. 1. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii 
"V AKIT,, müessesesi tarafından deruhte edi,, 

len TARiH kitapları satışa çıkarılmıştır. 

Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil berkesin istifade edeceği bir 

surette yaıılmış bir çok haritaları ve resimleri ihtiva etmektedir. 

Bir kartonla kaplanmış olan bu 1 arihlerinfi
atları nefasetine ve sayı/ alarının çokluğuna 

rağmen 15 şer kuruştur. 

Satış ve tevzi yeri : lstanbul Ankara caddesi 
VAKiT YURDU 

~- HABERİNİZ VAR MI? -

A r" Mobilya Meşheri 
Bütün malları üzerinde azami tenıilit yapmıştır. 

Fnsattan istifade ediniz. Istanbul Rızapaşa yo!<uşu 66 No. ı. 
Asri Mobilya Meşheri, Ahmet FeV7.İ, Telefon: 23407 

Nafıa Vekaletinden: 

Kocaeli Vilayetinden: 

Samsun • Sıvu battı üzerinde kunduz ve kalın cihetleribde 
kain taş ocaklarından beşer bin metre mik'ap baladın ihracı 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Kunduz cihetinden 

1stanbuJ be§İnci icra memurlu - ihraç edilecek beş bin metre mik'ap balasta aıt münakasa 
ğundan: 1111/933 tarihine müsadif Çarşanba günü saat 15 de ve kalıl1 

Satılmasına karar verilen ca • cihetinden ıhrac edilecek 5000 metre mik'ap balasta ait müna" 
Vilayet Hususi bütçesinden şartname ve nümunelerine tevfi- mekan, masa ve sair ev eşyası 19 kasa da aynı gün ve tarihte · saat 15,30 da Ankarada Nafıa Ve" 

kil\1 muhtelif cins mıktar ve eb'atta 83 kalem enakı matbua -10- 933 perşembe günü saat kileti Müsteşarlık makamında icra edilecektir. 

yap•.mlacakhr. Münakasa alenidir. ibate 18 Teşrinievvel 933 çar· 14 ten itibaren Kadıköyünde Mo- Taliplerin aynı gün ve saatlerde teminatı muvakkate .,e 
ş am b günü saat on beıte yapılacaktır. Talip olanların bu tarih- da caddesinde Şinasi Efendi so • cari seneye ait ticaret odası vesikalarile birliktı: lrnmisyona nıii" 
te 150 liralık muvakkat teminatla Kocaeli Vılayetine ve şartna· kağında 5 numaralı evde açık art- racaat etmeleri lazımdır. Talip!er bu husustaki şartnameleri birer 
mesi&~i görmek ve yaptırılacak evrakı matbuanın cins ve mıktar· tırma ile satılacağından isteyen - lira mukabilinde Aokarada Nafıa Vekaleti Levazım Dairesinden 
larını öğrenmek istiyenlerin Encümen kalemine müracaatları. lerin gösterilen günde mahallinde lstanbulda Haydarpaşada Liman ı,ıeri Müdürlüğünden tedarik 

(5338) bulunmaları ilan olunur. (321) edebilirJer. (5524) 
--~,...-~~~,...-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,...-,...-~,...-~~,...-~,...-,...-~,...-,...-,...-~,...-,...-,...-,...-,...-,...-,...-~,...-~~,...-~,...-,...---~,...-,...----___.,. 

lstanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti Mahallesi So'<ağı Cınsi Emlak Hisse~i Hisseye göre mu· 
No. No. hammeo kıymeti 

736 Kadıköy Zühtüpaşa Ümraniye Kagir hane 21 2115 53t T. L. 
737 Osmana Hamam .. 35 912~ 2250 " " 738 Yeniköy Ayanikola Kürkçü Ahşap yeni hane ı 3/8 675 " 139 

" " Bahçe Hane ve bahçe arşını 1631 4 112 500 " 
740 

" Ayanikola Ahşap hane 59 114 100 " " 741 Boğaziçi Yenimahalle Pazarbaşı " 
85 ]//. 100 

" 
742 

" 
,, ve dükkan 13·23 1/8 187 

" " tı 

743 Mercan Ahşap hane 11 3/'J 502 
" " " 744 

" Büyük dere Bayır (eski], Mektep 1yeni) Aru ar:,ını 390 2 Tamamı 800 " -;-4s 
" Tarabya Ziso Kagir hane 20 1/3 234 " 

746 Kolçiyari Ahşap hane 10 3121 573 
" " " 

Yü1t:e yedi buçuk pey a1'çelerile ihale bedelleri naklen veya gayrimübadil booosile ödenmek üzere yukarda evsafı yazılı 
~ 

gayrı-

me•kuller açık arttırma suretile şatışa c;ıkanlmışhr. Kat'i ihaleleri 12/10/933 perşembe günü saat on beştedir. Müzayedeye iştirak 

edecekler müzayede günü saat on dört buçuğa kadar pey akçelerini yatırmaları lazımdır. Senei haliye vergisi le belediye resimleri 

nıüşteriye aittir. Şartname Bankamız kapısına asılmıştır . (5233) 
• 

latan bul tapu başmemurluğuJ1 ~ 
dan: 

B - .. d ortll ogazıçın e Sarıyerde 

çeşme sokağında eski 1, yeni s6 
No. lu elyevm bir bap hane Ahrflet 
Tahir ve Halim Beylerin uhtelerif1 
de bulunduğu ve fakat tapu kayı t· 
larmda müseccel olmadıfiındr-'1 

t'' senetsiz tasarruf ata kıyasen rrııı. 

melesi yapılarak müsteclii mu.tıl~ı· 
leyhim namına tapuya tescil ech ~ 
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gün zarfında tar• rl ur iddiasınd~ 
bulunanlar vesaiki tasarrufiyderı 
ile birlikte SultaPnh r:1ette tl'Pıı 

müdüriyeti binasında Beyoğlu lfl~ 
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