
•• 
~Unıhuriyet bayram~ mü-
: ıasebetile yapılacak af, 
ltnunıi mahiyette değildir 

Hopa - Borçka yolunun 
açılmasındaki kıyme t 

v.e ehemmiyet 
- 2 inci sayıfamızda - Bugün Memleket sayıfamızda 

~~~=========================================:============================================================== 
l~ıl • Sayı : 5658 Yazı İşleri Telefonu : 24379 P A Z A R , 8 Birinci teşrin cıo uncu ay) 1933 idare Telefonu : 24370 Sayısı 5 Kuruş 

Mülakatlardan '-------------------, Balkanlarda sulh Avusturya daha ço karış ı sonra 
,
1
• Orta Avrupada itlerin gittikçe , raı d .._ 

t a. a:na karışmasına karşı Bal-
ı • rı. Ufukları açılıyor. Denilebilir 

1 , Utnu.nıi harbin neticelerinden 
tct l 

llılh ~ rnıı olan bu memleketler 
jllt ?•metinin kıymetini biliyor. 
la ıa Türkiye ile Yunanistan a
ın~a :Yapılan yeni misak üzeri
tUrada, burada bir takım şüp

c ulutları dolaıtr. Ondan sonra 
~~.Paşanın Sofyaya seyahati 

· llrk - Bulgar dostluk muahe -
eıirı.· 
ıt ın uzatılması bu bulutları da 
tığı bir sırada başlıyan Sinaya 

• o11t 
! .. 1•eransı i'e Varna ve İstanbul 

' ~ itkatiarı yeniden bazı siyasi 'ı 
e İkoduların çıkmasına sebep ol
tı. 

Fakat bütün hacliseler bittik 
\&onra dikkatli bir gözle etra -

'il. akınca görüldii, ki Balkanlar
~ tuih havası hakl~~cn sc.-;:nimi -
'.~· lhınu yalnız memnuniyetle de 
1

' l'.!'ni =-~man:la emniyet" e hay 
e~\ .. • ·ı· . -.;,:n ıı-ız. 

Kral Afc!•:mndr Hazretlerinin 
eiıicünıhur hazretlerini ziyare -
~den sonra neşrecli!miş olan res

k 1 
teblic şunu ispat ediyor ki, 

a.lkanlarda sulhun muhafazasını 
t lil·en alakadar memlekct"er baş· 
!'~.taraflarda bir takım macera 
iı ırleri besledikleri için bu yol -
l hareltet etmiyorlar. Bilhassa 
~!U devletlerden her hnngi bi -
~cı;ll ale hinde herhangi bir 
~ 0Jtıbinezon üzerine kurulmuı ,.to. . 

Jeler e sulhu muhafaza etmek 
e ·ı B Yı lerinclen uzak bulunuyorlar. 

~~ •ureHe Balkan birliği hayali -
t~·tt hakikat olabilme$İ için çok 
l li~el bir zemin hazırlamış oluyor-
11.r, 

" Filhakika lımet paşanın Sof -,a. . 
ra.k ıı:yarcti esnasında hazırlana -
~U (Varna) da imza olunan 
ti tk - Bulgar dostluk muahede -
ıctı: rağmen iki taraf münasebet
ı,tınj hulandır.mak istiyen §ayia -
~l'.aJrnuştur. Bu arada bazı komi
botıl~ritı tahrikah Balkan sulhümi 
fli ~.tnakta metıf aat görenlere ye -
a()ll.rtıitler de ver:miştir.Fakat Kral 
tc tııle Gazi Hazretleri arasında 
bi::i edilen selamlar ve samimi 
it er bu dostluk rabıtalarının öy
iıll~f a~ tahriklerle sarsılamıyaca -

&oıtepniıtir. 

r~llliiç şüphesiz Kral Boriı Haz
er· 

l~l'i 1nin Kral Aleksandr hazret· 
to \raıntasiy)e Gazi Hazretlerine 

ttded'kl · ı- d'' k·· ~I ı erı se amın un u gaze-
erd . . d l b11'td e. ıntııar e en te yazısı ceva 
~ a~ı samimiyet Bulgar efkarı 

\Unı:yesince takdir edilecek, 

Mehmet Asım 
(Devamı .& Uncn saylfada) 

........................................ 
Ro~~nra hariciye I • • • • ,. 
vekılının~ Ank_a- Başvekılın hayatını yeleğının madenı 

rnya gıtmem • 
bir diiğmesı kurtarmıştır 

Hamdullah Supbl e. ll-J. 1itillesko 

Bükreş, 7 (Hususi) - M. Ti
tüleako ayın 12 sinde lstanbula 
hareket edecektir. 

Titülesko, Bclgrat ta.rikiy :e 
Sofyaya, oradan da lstanbula 
gidecektir. 

Bükreş sdirimiz Hamdullah 
Suphi Bey de ayın 12 sinde Sof
yaya hareket edecek ve lstan -
bulda M. Titüleskoya mülaki o· 
lacaktır. 

M. Titüleskoya Romanya mat. 
buat cemiyeti reisi, Üniversel, 
Di.minyasta, Adverul, Lupta ga
zetelerinin siyasi muharrirleri 
refakat edeceklerdir. 

Bulgar Krahnın Bükreşe 
dave edilmesi 

Bükreş 7 (Hususi) - Bun -
dan birkaç zaman evel Bulgar 
kralı Bükre!e davet edilmiştir. 

Mevsuk me.mbadan alınan ha· 
berlere göre, kral bu daveti 
kabul etmiştir. 

Kralın seyahat günü resmen 
tesbit edilmemiştir. 

Yükseklerde 

Sovyet balonunun 
mühim uçuşu 

U. R. S. S. uçmıya ha:ı:ulanırken 

Telgraf havadisi olarak yazmış

tık ki Sovyet birliğinin (U. R. S. 
S.) lstratosfer balonu profesör 
Pikkonun yükseklik rekorunu kır
mıştır. 

filhakika 30 eylül 1933 te mü· 
sait bir lıavada, (U. R. S. S.) ba
lonu havaya yükselmiştir. Bu ba

(Dc,·amı t Uncll 58),fada) 

Mütecaviz "Al şunu köpek!,, diye bir mektup uzatır gibi 
yaparak kurşunları atmıştır. Yeniden bombalar atıldı 
Viyana, 7 (A.A.) - A

şağı Avusturyada Krels 
şehrinde milliyetçi sosya
listler "Vatanını sevenler 
cephesi,, nin merkezi önün
de bir bomba patlatmışlar
dır. 

Maddi zarar çoktur. 
lnHnca zayiat olmamıştır. 

Salzburg eyaletinde Go
marka yakm bir yerde Bav 
yeralı ırkçılardan üniforma 
lı iki kişi Avusturyalı gö
nüI:ülerden mürekkep bir 
karakola dün akşc-.m ateş 

açmışlardır. Bunların at· 
tıkları kurşunlar boşa git
miştir. Avusturyalılar bu 
taarruzu kuvvetli bir bölük 
ateşiyle karşılamışlardır. 

Yapılan tahkikat neti
cesinde Bavreyalı ırkçı.a· Avusturya baıveklll Dolfua'un ilk kurşunla yaralandığı sırada alınmış bir resim 

rın Avusturya toprağına Hitler-ı laştığı zaman bir mektup uzatarak ti. Dolfus yeleğinin madeni düğ -
cilik filcrini yaymak için bir ona hitaben: mesi sayesinde muhakkak bir ö • 

lümden kurtulmuştur. 
Ticaret nazırı Her Stokingerin 

katili sarsması ve alaşağı etmesi 
de kurşunun hedefe vurmaması ... 
na hizmet etmiştir. 

Dolfus acı duymuyormuş gibi 
ceketini ilikliyerek sokağa çıktığı 
zaman etrafında toplananlara: 

- Gürültü istemiyorum! Lut -
fen doktorumu çağırınız. Kendi 

(Dcvıııuı 1 O un('IJ ı.a~ ıfadn) 

Eaıvcklll öldürmek latiyen genç Dolfua yaıalaudıktan sonra, yatağında ATİN ADA 
çok propaganda yazıları saçtıkla· 
rı anlaşılmıştır. 

Kurşunu nasll attı? 
Viyanadan son gelen haberler

de Avusturya başvekili doktor Dol 
fusa karşı yapılan suikast hakkın
da birçok malumat vardır. 

Doktor Dolfus, kendisine atı -
lan kurşunlardan, madeni bir 
düğme sayesinde kurtulmuştur. 

Cani Avusturya b0aşvekiline yak -

- Al şunu köpek! Diye bağır
mış, ondan sonra ateş açmıştır. 

Baş vekil, sol eliyle sağ elini 
tutarak: 

- Ne var? 

Diye sormuş, sonra: 
- Anlaşılan vuruldum! Demiş 

tir. 
Başvekili yaralıyan birinci kur

şun koluna isabet etmiş, ikincisi 
i$e onun kalbine doğru çevrilmiş-

Türkiye üçüncü dereceyi 
muhafaza ediyor 

Türk- Yunan anlaşması 
ismet Paşa Hz.nin bir Yunan gazetecisine beyanatı: 

'' Anladık ki iki hükOmet arasında fikri, iktısadi, 
askeri bir teşriki mesai İCjin esas mevcuttur. ,, 

Atinada çıkan "N eos Kozmos,, 
Başvekil İsmet Paşa Hazretleri
nin, 1\1. Vcnizclo::;la birlikte İs
tanbula gelen Yunan gazetcci:eri
ne, beyanatını neşretmektedir. 

İsmet Paşa Hazretleri Türkiye 
ile Yunanistan arasındaki ahali 
mübadelesi üzerinde tevakkuf et
miş ve iki millet arasındaki devam 
lı ihtilaf ~cbcplel'ini izale arzu e
dildiği zaman bu mübadelenin 
gayri kabili tevakki c:rnuş bulun
duğunu işaret etmiştir. f smct Pa· 
şa Hz. demiştir ki: 

"- 1930 da Tüı:kiye ile Yuna
nistan arasındaki bütün anlaşama 
mazlıkları ortadan kaldırdık ve 

bazı iktısadi meseleleri hallettik. 
Bu tarihten itibaren Yunanistanın 

200 Metrede diskalifye edilen Scm1'2 
ve Yunanlı koşucu frangudls 

kiyasetini ve Türkiyeye karşı siya .\tiııa, 7 (Hususi) - naıımn oyunl:mnm 

ııetindeki İstikrarı müşahede et - lklnrisi hugUn ~apıldı. 

tik. Bunun üzerine kani olduk, ki .ıoo metro manialı k<>ı>ııda Zi~ıı GO 

iki hüku,met arasında fikri, iktı· 7/10 ilı• tiçiinciı ı:-ı·ldi 'c bu ısurt•tlc ~cııl bir 
. Tlirl,iy~ rd,orıı tı•si!I ı•ttl. .Sami ultıııcı gel• sadi, ve askeri bir teşriki mesa1 

di. 200 nwtrt:'tlı• l\khmet Ali iıçüncü J:'Cldl. 
için bir esas mevcuttur. Coğrafi 

Semih çıl,ıştıı hata yaptığı lçlıı di kalif~ ı> .. 

vaziyetlere ve karşılıklı itimada dildi. Tı·k adını ı.ıtlıımada ıla 'J'pvflk üçün--

dayanan bu teşriki mesai o kadar clihiğii ırnaındı. 

hakikidir ki bu memleket' erden l"uıı:ın usum disk atmada Vcl si lw~ind 
herhangi birinin menfaati öteki- rılıhı. Rulkun bayr:ık )ıırı~ında dordiınclı • 

nin menfaatleriyle kuvvetle bağ - liığii k:u.aııdık. 

d B .k. l k · . Pıffan ltib:.ırl)·le l"ıııı:ıııi'<t:ırı birinci Yıı· 
lı ır. u ı ı mem e etın umumı 
, , • • • • • ı,:oslavya ikinci, Tlirkl) c 48 purnnla üçüıı<'ü, 
ınkışafı her ıkısını de eskı Or.man· Homaıı)·a s; pmuııl.ı <liirdiin<'li, Bulgaristan 

h imparatorluğundan çok dahn 1 St puvnnıa b<>şincl, Arn:mıtıuk 4 pll\nnJ 

kuvvetli kılmaktadır. altıncı gc.ldill'r. ~ 
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Af kanunu 

İlan edilecek af, umumi 
mahiyette olmıyacaktır 

Ankara, 7 (Hususi ) - Umumi 
af layihasının adliye vekaletince 
ihzarına başlandığı yolunda son za 
manlarda yapılan bazı neşriyat 

doğru değildir. 

Affın umumi değil , mahdut ve 
kayde, şarta tabi olacağına hük
medilmektedir. Yüz clliliklerin 
ve diğer ağır cezalıların affedile
cekleri hnkkındaki haberler asıl · 
sızdır. 

Altın mikyası 
İngiltere ve Amerika 

cihan pazarlarında 
\ 
Vaıington, 7 (Hususi) - Per· 

şembe günü başlıyan müzakere -
ler lngiltere ile Amerikanın, cihan 
pazarlarında dövizlerinin istik -
rar ettirilmelerine dairdi. 

Bu, altın mikyasmı kabul de
ml!k değildir. Sadece maden mü
badelesidir, ki İngiltere ile Ame· 
rikanm iktısadi ve mali müvaze • 
neaini temin edecektir. 

Bu formüle nazaran, iki mem -
leketin parası, merkez bankala • 
rmdaki altın stoku üzerine istinat 
edecek, fakat Amerikalılar kağıt 
para verip karşılık olarak altın a
lamıyacaklardır. 

Adli ihtisas mahkemeleri 
An.kara, 7 (Hususi) - Dört 

Yol kazasının Adana, Bihisni ka
zaıunın da İslahiye adli ihtisas 
mahkemeleri dairei kazaiyelerine 
ithal edilmeleri Vekiller Heyetin 
ce kabul edilmiştir. 

Bir motosiklet kazası 
Vinaya, 7 (A.A.) - Genç prens 

Rudolph Windishgraetz, dün sa • 
b~ tehlikeli bir motosiklet kaza-
sına uğramıştır. 

vahimdir. 
Prensin . sıhhati 

Aynştaynı öldürecekler! 
Londra, 7 (Hususi) - Bugün, 

Londra polis müdüriyeti şu imza· 
sız mektubu almıştır. 

"Muteyakkız bulununuz, pro
fesör Einsteini katletmek için bir 
s~ika~t tertip ediliyor. Suikastı 
tertip edenler yahudi düşmanları-... 
dir.,, 

41!-Jtarada Çig bar jı 
ANK'ARA, 7 (Hususi) - An

Jiara ~ ovasmı sulamak için yapıl -
n:c1kta,.olan Çiğ barjı bu ay teslim 
#-

edilecekti. Fakat irtifaı yüz üç 
metre olması lazımgelen barajın 

bugün henüz doksan sekiz metre
si yapılmış ,beş metresi ikmal edi
Iememiıtir. 

Taahhüdün vaktinde yapılma
ma'11 yüzünden çıkan ihtilafın hal
li için meclise müracaat edilecek -
titı 

Taht 
Devriliyor .. 

,.Ptülhamidin saltanat 
sUrdUğü 33yllın iç yüzü 

Yıllarca Abdülhamidin ya. 
Verliğini yapmış olan Keçeci 
zade izzet Paşa anlatıyor: 

Gümrükler 
Püşvet veya hediye 

larla verenler ce 
görecekler 

Suçlulardan biri de 
bir çok 

Alman zabıtası aleyhinde 
şeyler söyledi 

Ankara, 7 (Hususi) - 1 
maralı gümrük ve inhisarln 
nuna zeyl o"mak üzere bir 
hazırlanmıştır. Bu layiha 
gümrük kanununda yazılı 
amir ve memurlarından va 
larak yaptığı veya yapacağ 
den dolayı, yahut herhan 

Leipzig, 7 (A.A.) - Muhake
menin dünkü celsesinin başlangı

cında reis T orgleri sorguya çekme 

ra kalkışmak derecesinde ileri git
miştir. Reis, lakırdı sırasına dön 
mesini birçok defa kendisine ihtar 

ğe devam etmiştir. etmiştir. 

Torgler, Reich.stag yangını sön İddia makamının tezi , Dimitro· 
dürülür söndürülmez, kendisinin fun Almanyadaki komünist fırk'a

gizlenmeğe çalıştığı ve bunun için siyle alakası olduğunu göstermek, 
evine dönmediği yollu iddia maka ı maznunun üçüncü enternasyonal 
mı tarafından ileri sürülen teze ce hesabına Almanya.da hususi bir 
vap vererek demiştir ki: vazife gördüğünü ispat etmek idi. 

- O akşam lokantada geç vak Dimitrof ise sadece Bulgar ko-
te kadar oturdum. Evime dön- münist fırkasına ilişiği olan işlerle 
mek için binecek olduğum son tre- uğraştığını ispata çalışıyordu. Di
ni kaçırdım. Bunun üzerine ko- mitrofun verdiği cevapların he
münist fırkası memurlarından men hemen hepsi muhakeme he -
Kuhnenin evine yatmağa gittim. yetine ve zabıtaya kar~ı birer ha -

Ertesi sabah saat sekizde polis- karet mahiyetinde idi. 
ler gelerek Kuhne'u tuttular. Bana Dimitrof, kendine gösterilen 
ilişmediler. Sabahleyin elime al- birçok vesikalardan hiç bir haberi 
dığım bir gazetede benim Reichı- olmadığım, bunları tanımadığını 
tag meclisinden çıkıp gitmekle it- iddia ettikten sonra dedi ki: 
ham edildiğimin yazılı olduğunu "Zabıta varakau yanlıştır. 
gördüm. Bunu protesto etmek Memurlar yalan yazmışlardır. Bu 
için dostlarımdan bir çoğuna ve ra.da hile zabıtlara hile karıştırmış 
polis müdürlüğüne telefon ettim. lardır. Yalan yere yemin ve fa
Ve işte tam o sırada idi ki yakalan bitlik etmi!lerdir. Bu sözler üzeri 
dım. ne reis maznunu sadede davet et-

T orgler, müdafaasını ~öyle bi
tirmiştir: 

- Ben saklanmak istemif ol
saydım tanınmış bir komünist o

lan Kuhne'ün evine gitmezdim.,, 
Bundan son.ra reia diğer maz -

nun J?imitrofu iıticvaba ba!lamı! -
tır. Muhakeme, hemen hararetli 
bir safhaya gİrmİ§tir. 

Çok heyecanlı bir halde o
lan, sert ve kuvvetli bir eda ile 
söz söyliyen, "nefsine her zaman 
hakim olamadığı görülen maznun, 
zabıta aleyhinde isnat ve ithamla-

mi§tir. 
Bundan sonra Dimitrofa Berlin 

§ehrine ait bir plan gösteı-ilmi§tİr. 
Bu planda Reichstag binasının ve 
bir §alonun yerlerini gösteren nok 
talar üzerinde kuşun kalemle ç.i -
zilmiş haç şekilleri bulunuyordu. 

Dimitrof, bı.t haritaya göz gez
dirdikten sonra dedi ki: 

"Bu iıaretler, zabıta tarafın
dan çizilmiştir.,, 

Maznuna gösterilen planın baş 
tarafında BeırJindeki elçilik ve 
konsolosluk binalarının bir listesi 

sebep ve bahane ile is sahi 
çıkarılmı. ş bulunuyordu. F ele · ı d ·· ·· k k : en, gumru · omısyonc 

menk orta elçiliğini gösteren işa - , elan rüşvet veya hediye isti 
relin altı çizilmiş idi. lddia ma· hut alan ve r. herhan i bir 
k b · · · D. · f ·1 v 1 Y g amı, u çızgıyı ımıtro 1 e an at kabul edenler vazifelerini 
der Lubbe arasında bir münasebet da ve zamanında yapsalar 
bulunduğuna işaret addetti. geçen kanunun birinci macl 

Daha sonra Schiott adlı bir ada birinci fıkrası dairesi nele m 
ma yapılmış bir takım tediyeleri luktan çıkarılmakla berabe 
gösterir bir pus"a üzerinde tetkik- larında ceza kanununun 21 
ler yapıldı. Bu esnada büsbütün maddesi hükmü tatbik olun 
çi!eden çıkan ve büyük bir örkeye Yukarıda yazılı memurla 
kapılan Dimitrof, haykıra, haykı - rek bu memurların isteme· e 
ra "Bu, zabıtanın bir hilesinden rine ve gerek kendiliklc 
başka bir şey değil..,, dedi. Reis, bahşiş namiyle veya ba,ka 
maznuna daha az sinirli davran - la para, hediye veren vey 
masını ihtaı- etti. menfaat taahhüt eden gümr 

Sonra Dimitrofun cüzdanına misyoncuları, iş sahipleri v 
not ettiği bazı tediyeler ve telefon ların adamları hakkında fijlJ 
numaraları hakkında tetkikata 
ha§landı. Bu cüzdanda zabıtanın 
güçlükle halledebildiği bir takım 

notlar daha vardı. Dimitrof, bu -

nu zabıtanın beceı·iksizliğine at
fetti ve "Bu polisler de büsbütün 
aciz, dirayetsiz adamlarını~.,, de
di. O zaman hakimler müzakere 
odasına çekildiler. Mahkeme he
yeti, uzun bir müzakereden sonra 
salona dönerek Dimitrofun bun
dan böyle muhakemede hazır bu
lundurulmamasına karar verdiği -
ni bildirdi. 

vasıf ve derecesine göre cez 
nununun 220, 222 inci mad 
ahkamı tatbik edilir. Bu ı 
hareket ettikleri anlaşılan g .. 

komisyoncuları gümrükler v 
tince komisyonculuktan çıka 

Ticaret memuru ııf atiyle 
rek bizzat ve gerek bilvasıta 
rükten is takip edemez. 

Seferberlikte 
Askeri şahısların hu 

kunu korumak için la 
Reis, maznunun hüceresine 

D
. . f Ankara, 7 (Husu~t) - ~ 

götürülmesini emretti. ımJtro , b l'k b"J.. k • h 
. . er ı te ı umum as erı ıa 11 

bu kararı ve emrı protesto ıle kar- k d'I . .1 l · k 
l d en t erme ve aı e erme ar! 

şı a 
1

• lenin suçların takibi ve huku 
Bu hadise geçiştirildikten son· valarının görülmesi tarzı ile 

ra mahkeme heyeti, Dimitrofun e- ve masraf haklarının koru 
vinde ele geçirilen vesikaları, maz hakkında Milli Müdafaa Yek 
nun muhakemede bulunmadığı 

halde tetkike devam etti. 
lince bir layiha hazırlanın 

Yeni bir kanunla memurlar için 
kefalet sandığı kuruluyor 

Bu liyihaya göre seferberlik 
manlarında askeri ~ahıalara 
iı!enecek suçlar hakkındaki 
bat müstacel sayılacak ve adli 
zaheret gösterilecektir. 

Askeri §ahıslar oturdukları 
lerin mukavele müddeti bitse 
bu evlerde oturmaları devam 

Ankara, 7 (Hususi) - Adliye 
Vekaleti çok mühim bir kanun la
yihası hazırlamıştır. Bu layiha 
memurlar için bir kefalet sandığı 
kurulması hakkındadır. 

emvaline müracaat edecektir. Bu 
müracaatlar ve icabında davalar 
sandık namına maliye tarafından 
takip ve ikmal edilecektir. 

Yukarıda yazdığımız vazifeler. 
Bu layihanın esasları şunlar - den kefalete tabi olmıyan bir me

dır: muriyete ttıhvil, veya kefalet eden 
2004 sayılı icra kanununun al - lerle devlet memuriyetinden ala -

tıncı maddesi mucibince devletin kalarını kesenler ilişikleri olma -
mes'uliyetine iştirak edeceği vazi- dığı takdirde sandığa yatırdıkları 
feler hakkında tatbik edilmek ve paı·alarının yarısını derhal kendi-
21 haziran 927 tarih ve 1113 sayı- leri veya mirasçıları alacaklar -
Iı kefalet kanunu itibaren maaş • d ır. 

na olduğu gibi bu ~andıktaki mev 
dual sahiplerinin bu kanun hari -
cindeki kalan borçları için de kar· 
şılık ittihaz ve haczedilmiyecek -
tir. 

Sandık muamelatı; Adliye, Ma. 
liye Vekiletlerince ve Vekiller 
heyetince tasdik olunacak bir ta
limatname ile tedvir edilecek -
tir. 

Bu layiha, Vekiller heyetinin bu 
günkü içtimaında tasvip edilmiş ve 
Büyük Mllet Meclisine sevkolun -

ları emsali hasilinin veya ücret· 
)erinin vergiler çıktıktan sonra 
yüzde üç nisbetinde kesilecek 
meblağ bu olacaktır. 

Sandıkta kalan ikinci yarısı da muştur. 
memuriyetin bitmesinden itiba - ------------
ren şahsen zühur edecek zimmet- VekilJer heyeti dün 

Bu tevkifat kanunusani, tem -
lerine karşılık olmak üzere alrko- toplandı 

I 

bilecektir. 

Devlet borçlar 
Devlet aleyhine veril 

ilamların icrası 
Ankara, 7 (Hususi)• - De 

a!eyhlne verilip katileıen ili.ıtı 
rın icrasına dair bir layiha haı 
lanmış ve B. M. Meclisine veril 
tir. Bu layiha ile para borcun• 
ya teminat verilmesine dair h 
ne aleyhine verilip katile§en ir 
ların icrasına Malive Vekili ııJ 

mur tutulmaktadır. 

1 

muz ayları iptidalarında olmak ü
zere altı ayda bir toptan peşin 

1 

yapılacaktır. Kefalet sandığının 

nulacaktır. Bu para üç !ene için- Ankara, 7 (Hususi) _Vekil. 
de zimmeti çıkmıyan memurlara ler Heyeti bugün öğleden evel Baş 
ödenebilecektir. vekil lamel Paşa Hazretlerinin 

Bu hükümler dairesinde kefa - l köıkünde toplandı, mevcut işlerin 
lete tabi tutulan memurların maa! 1 tetkikine ba~landı. 

Maiiyece icra edilmek üzere 
rilecek bu kabil ilamların ihti\'I 
deceğj borç ve yapılan listede 
müracaat sırası itibariyle öde 
cektir. 

• sermayesi bunlardan alınacak ce-
zalardan sermayenin tenmiyesin -
den mürekkep olacaktır. icra ka. 

nunun altıncı maddesi mucibince 
l dçvlet tarafından tam.im edilecek 
meblağ derhal sandık sermaye -

veya ücretlerinden kefalet karşı - Vekiller Heyeti yarın (Bugün) 
lığını vaktinde kesip en çok bir ay de toplanacaktır. 

B. M. Meclisinde 
Ankara, 7 (A.A.) - 8. M. Mec 

Tertibindeki tahsisatın kif ııf 
sizliği hasebiyle ödenemiyen ~ 
sım için bakıye kalan borcun 11'~ 
tarını gösterir liste her sene ı11 

redatlar listesiyle birlikte btlt 
layihaıına raptolunacaktır. 

1 

İtk makale: 
ikinci Veliaht Hamit 

Efendi Pariste !. 

tı: sincien hazinei maliyeye tediye o
lunacaktır. 

Bu takdirde sandık;, vazifeda -
nn evvela sandıktaki mevduatına 
ve kfı.fi gelmediği takdirde sair 

içinde sandık hesabına tediye et
miyen muhasiplerden cezaen ma
aşlarının emsali hasilinin dörtte 
biri, tekerrüründe de yarısı keşile· 
cek ve sandığa irat kaydedilecek
tir. 

Kefa1et sandığının ıermayesi her 
türlü reaim vctekaliften müstes .. 

liıi bugün reis vekili Haşan Be -
yin riyasetinde toplanmış ve bazı 

mebusların mczuniyet'erini kabul 
ederek perşembe günü içtima et· 
mek üzere clnğılmıştır. 

Adliye ıntihap encüme~; 
An kar:.. 7 (Hususi) - Adi• I 

intihap encümeni henüz i,ini tı., 
. . t. E ·· ıe'' tırmemış ır. ncumen pazar 

ye kadar devam edecektir. 
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1 -~~.!!...1!.~?. .. 1::..~~ 
BeyneimHel sözler 

ICelecf!k ~111 trl . sene lcahvenizi yerli - ~ 
i e 1Çeceksiniz, latlılarmızı ıy 

1 
• Yülc:ıck tahsil hlebesinin, coş· 

şekeı·le pişi k . . C ap ı ~ kun ve ate:li ~e~ini aksettiren "Bir 
içerk rece smız. _ayı. urcu ar şır... e e o uyor. f' , lik,, nıccmu:umcl<"., özdil me!e·e-

J
Al en, Eskişehirin, Turha • -

Pullun U w h l I sine temas eden bir yazıyı dün, 
r.. k un, şşagın abra a-

1 l'<''J ad h' · · "Son Pcsta,, refikımız baş sütunu· 

· ı.,.n b:~:;::.~.ü:~~:.::.~:.: Güya bugün ilk top1antı yapılacaktı, na ~~i;~~.:1. deniliyor ki: 

.. Her t.i·iin göl'iip ;!;C\tiğimi7 

o sene ev ı h . ı· . fak at ı·stemı· yorlar ek:!~l'iya ~l,ikkat etmedi~irniz ha;,; 

!İi'Jle k ve aımıyet ı ınsan· terkiı>ler \':U'dıı-. !nsan bunlaıı 
-... S onuşurdu: ek göıi.iıwc hangi dilden olduklaı-1111 
or. İi er madem ki dışa.rdan Vapurcuların kıymet takdiri 1 sından mahkemeye müracaat~ ~ ~amı bitmiştir. Hakemin karar anlamakta g-Uçli.ik çekiyor: Biı ka-
l h er sene 10 - 15 mılyon komı·s"on•ıı1un ı·aı>oruı1a ı'tı'ı·a7.laı·ı t l t t h' · h d k · · · k l b ·· udut ha . . d' B 1 •• • J • ,. • op an mm c m ususun a il1 ·ermesı ıçın ·onu an on eş gun· 1 çını yazalım: Acı 0 kli.ip, Tuı·jnır 
are b I rıcı e ıyoruz. u - , uzerıne hakem tayın olunan 1stan :s~e:nişlerdir. 11: müddet on üç eylôlden yirmi klöı>, Tül'ksı>or, fstanbudsı>or, Fo 

u malı ı b 1 b' . . . hk . . . 1 Uıünd .. kl . 1 u ırıncı tıcaret ıma emesı reıs . Bu itibarla toplantının b~gi ?di ey~üle ka~ardır. . . \ to:::por, Yeniköy Palas, l\Ioda 
~' ... • 1( u ·eri çare şuydu. Osman Nuri Beyı'n kati olarak ver O k· l ld k t t kd ~ ı ı J w b 11" d n 1 ·ı ey u e ·ıyme a ırı ' P·1: ·1~ ve "lelL.111111111 ıı·ıl·ısl·ıı· 

'
'"• l erınızı şe ersız a dii?i kararlardan, biri müstesr t - t t h 

a lVcl • • • k · l!lI Ip yapı amI)'acagı, e 1 e · . ~ . . . . , ' ' ' ' 0 
' ' ' .,, 

• ':"'J arınız .. .. 1 • • , . - .. d. T l l t '. . . ~· .cc~ısyonunun yap ıgı ı ıraz arı ı Ve "Son Pos•a refktrnız ele 
'! 

1 uzum c, ıncıı. olmak üzere hepsinin on bes gi.i · ır · op an mın cnırı ıslegıy b · · b" ·· · · 1 hd • " · · e alı ı . ı .. 1• l t b l 'k' 1 u ıtıraz, ulun ılıraz ara va et bu yazıya ~öyle bir mülahaza ilave 
) .. "" Şınız, tallılarmızı pek • iü~ mnavven müddet geçliklcı . .! yapı an muracaa ı, s an u ı ın l ·ı . 
'"Jv. ı · JJ • t' t } k · ı.·k d" 1 vermesi, bütün vapur ara şamı etmiş· 

Pınız... b"ld' .1 1. y. k d' . . cı ıcarc ma 1 .cmesı tctt>.ı e ı- ı f · u b 
1 

sonra ı ırı t ıgı ay ıy e yem· yor B b h t 1 k olması itibariyle, hakem tara m- ''Ttirkcenıizin özlesme.:;ı' ıcın 
U uş ham 'ı'-•ctlı'cc bı·r bu d · u sa a saa onc a arar • • ·. · , . ı:· • J • - en itirazlar ileri siirüldüg~ünii yaz d •t· "'dd t' · b 1 · · · ak bildirilecekt'ıı·. an 1 ıraz mu e ının aş angıç gınşılen bu ug1Ta~.ına, her gec:cn 

at ne kaclar hakikate u · k ) -
': .Sekcrin yerine ham malı • mıştı ·. . w tarihi olarak göz önünde tutu muş, giin iyi neticelerini birer birer Ye-
tı k il Vapurcularrn bugün saat on Dıger taraftan, hakem lcararı- 1 mesele kül halinde gözden geçiri· ı·iyor. Jı'akat buna rağmen oıtada 
d. u anmak mütevazı bir i- dörtte şirket tcs:si iç.in ilk toplan. nın muny,·en müddet gecirilme- ı l k · · d' ·t·td k rlar b · ·· ı, ce- ti' 

1 
- . . ~ . _. . ~ . ere ' yırmı ye ı e) u e ara u yem Cl·reyaua a\.·ku·ı duşen Ya-

ttı·. oare ı c n1".1"llll b'~ mc 1 1 k d" H d b ld ld - d el -" • · tı arını yapma arı mu arer ır. a en ı ırı ıgıne air e şu ıza- bildirilmiştir. zi~·etler de • k 1 W"ld'. 
h ·ı . . K kd' . "' Jo < egı ıı.1, 

e ~·· h "u • . k • P esı7, şeker ycrıne pek • 
her aldığımızn göre, vapurcular · at vcrı mıştır: ıymet ta ırı Dolayıaiyle müddet ihtilafı va 0·1 t ·ı b b · . . . • • ı , arı ı ve una enz.er •!-

tıllnnın ı · .. ·· dan bir kısmı, kararın on be~ gün komısyonum.m kararı, ıkı eylul purcularm ayrı ayrı tarihlerde vap l d ı· -· h d J er e genç ıgın assas avranması 

ıı . , ~c ;:er yerme uzum 
dıyenlcr b~nları söylerken i .k .. cl~h1erine kc:mc ~ckeri 

.ı ulan lbrnh:rrıin Saraybur -
"tı.n h 

1" nlı.klara nltm savmduğu 

lü!..: miiddet geçtiklen sonra bildi· tarihinde ~.lakadarlara tebliğ olun tıkları itirazlarını, hakemin on bizi.m için öğünülecek bir hare· 
rilmesi itibariy'e katiyet ifade e · muştur. Uç ey:uldc on giinlük beş gi..inliik tetkik ve karar müdde- kettir. lnkılabm gözcüleri muhak 
demiyeccği, dolayısiyle usulen itiraz müddeti ba~lanuı:tır. Bu on tine başlangıç saymalarından çık· kak, ki inkılaba aykırı gelen her 
tcp!anlırım yapılr.-myacağı nokta- günlük müddet, on il:i eylul ak • maktadır. şeyi düzeltmeğe gayret edecekler, 

. · 'dehm içinde eritirlerdi. 
·~Çayı latlılatırdı. Fr.kat cıi ·) Yumurta ihracı 

e. sc;·cdc en a"nğı 15 milyon 

f.lı"asıydı. Hepimi::in buğulu Sade 
•ııc . a.nındn ne kader altınları 

l~ti. 

bizde değil, dünyada 
kriz var 

Kontenjan 
Listesinde 

Odun, kömür 
Fiyatlar, yavaş yavaş 

çıkıyor 300 bin kiloluk çay 
11- ~ ~ lspanyn ile yapılan ticari muka- Bir ay eveline nazaran odun ve 

ıs-23 1 d<l ve spekülasyon k le memlekete 45.68.1 ton ve e mü etiniıı bilmesinden do - ömür fiatlarında mahşüs derece-

~ gireli. 15.964.000 lira \•er • ı layı bir çok yumurta tacirleri en - 1 Çaym bir elden idaresi evvelce de yükseliş vardır. 
1~24 le 52.698 ton şeker gel- dişe içindeydi. kararlaştırılmıştı. Fakat bu hu· İskelelerde 4,10 kuruşa aatılan 
~~~2.000 lira ödedik. 1925 le 

1 

Dün yaplığın~_ız tah~ikata göre !usta hiç kimse vekalete müracaat kömiiı·ün okka.sı ~eş kuru~~ .. çı~· 
ton yabancı şekeri S"tın nl ispanyadan henuz yenı haber gel- t d'w· d h .. k. t J t . 1 mışhr. Beledıye ıktısat mudurlu-

13.3]3.000 lira harcacl:~k . mcdiğindcn taciı·ler yumurta ih -ı eı· ':1e. ıgm enl u u~e :onb enJaln ğü tarafından yapılan tetkikler· 
· ıs.esme çay wymnca mec ur o -

'k ele 9.332 ton se'ker ge • racına clevnm etmektedirler. Hat- N" k' ı··ı de şehrimizde geçen senelerden 
ı . 3 500 00 1

· tA b" k . 1 l d mustu. ıte ım 21 ey u 1933 b' 'k . k" .. .. d k • . O lira a\•sılıksız n ır ısım tacır er spanya an .'hl" .. ırı mı~ ·omurun ve o un sto u-
't h · · · . . lan ı ve l;:,975 numaralı konten· ~ 
.. arıcme nktı. Görü) or::unuz yenı sparış te almışlardır. nun pek fazla oldugu anla~ılmış · 
ıttık d 1 T' d b' k I janm 213 numaıalı pozisyonunda B ı d" k ·r· b ı d' Çe ışarc an az şeker oe _ ıcaret o nsı ır ço tacir erin hr. e e ıye ooperalı ı. e e ıye 
<>tuz. Çünkü: 

0 müra-:aalı üzerine dün İstanbul büyük sandıklar içinde olmak me.~urlarından başka kooperatife 
tlıh: ı~1ütevazı hamiyeti de piyasasında tetkikat yapmış ve Üzere 6 aylık devrenin birinci üç. hissedar o' an diğer memurlara da 

;e bıraktık. yalnız İstanbulda değil bütün dün ı ayı için 300 bin kilo Jwnmuştu · odun ve kömür dağıtmıya karar 
~llbrika fikri cvvdcc bizim 1 • yada da yumurta piyasasında kriz Fakat bu kontenjan gümrüklere verrni§Lir. Yakında satı~ merkezi 

0 rkunç bir ~eydi. olduğunu tesbit etmiştir. dağılmamış olduğu için İstanbul- de açılacak ve memurlara ucuz o-

t\ akılh.mızm dilinde su söz Maamafih bunlcmn icinde gene daki bazı çay tüccarları derhal larak gıdai maddeler satılacaktır. 
,!ttdı: • en iyi piyasa memleke.timizindir. , spekülasyon yapmağa haznlan· 
'B· 
1 

ız onu yapamayız. Fahri· Hükumetimizin muhtelif hükumet mışlardll'. 
l~.11. cak Avrupalı ,.apar, işle •

1

1 lerle yapını$ oldug~u ticaret muka - 1\1 f"h ''l J _ • aama ı öğrendiğimize göre 
lı lllevazı hamiyet bu Avrupa velesi mucibince her tarafa Türk alakadar makamlar seneyi 751 
su~ kalbinden beslemiyen mal'an serbestçe ithal edilmekte· 

ı-,~tı Gandivari bir kurtuluş he· dir. bin kilo olan çay ithalatım1zm ya-
ı. Bu hesa J f ı ·· ·· N' k' rısı kontenı· ana kondui!u halde ta-t)ıi.i h· . P m a ar ustun · ıte ım son günlerde Almanya ~ 

hut~· ış hır ehram gibi sivri1en, hükumeti yumurtaya kontenjan cirlerin hala spekülasyon yapma · 

ları yüzünden bu hususta tahki -un ağır} ~ ·ı .. k J k &.it ıgı ı e ço en rnr u· koyduğu halde biitün memleke • 
ında eziliyor. Kayboluyor · timizin yumurtaları ithal edilme -

Q~ Jc k miş yalnız memleketimizle ticaret 
1~ or u yıkıldığı gün fabrika mukavelesi olduğu için Türk yu • 
:

1 
korku ehramı yerine mo· murtaları serbest tutulmu~tur 

kata girişilmiştir. 

''H:!d • :ı- • ~ enıyetin ehramları ha • _ Ullndclık, ::.>iyuı unzete 

Kunduracılar cemiyeti 
Ayakkabıcılar cemiyeti Çarşı · 

kapıdaki binalarının altında bir 
kooperatif kurmuş ve bir hafta -
danberi faaliyete geçmi~tir. 

Burada şirket ortaklarına kö -
sele, deri gibi mevadı iptidaiye, 
halka da ortaklarının hazırladı • 
ğı ayakkapları satmaktadır. 

Rağbet harşısında da §İrkete 
yeni ortaklar kaydolunmıya baş -
lamışlır. Şirket Kadıköyünde ve 
Beyoğlunda da birer §Ube açacak-

l'Üksel · b l d .. latan bul A.nkarH Cıt<ldcııt, \' Al(fl yurdu 
&ura.. . '?11Ye aşa 1• Universite kadrosu ı tır. s ... n ıçın 1927 de yerli fab- . .. . 1 Telefon Numaraları: cm 111111"'"'"'"'11111 """ 11111.111•1111111ıııııı lllllffllllllHlllıtltlllllllllllllllllttj! 

·184 ton k k d 
193 

Unıversıte kadrosunun dün i!in iazı tşıerı telefonu : 243iO ; 15 Yıl Evelki VAKiT ~ 
l>tr]• şe er Çf ar J, 2 d"l .-.,.• • •k• • • • Jrtare (C}efOnU : ı4370 ~tUIHll m t lf 111 11111 IUUU ltllJJll!Uof1 UllHMUıtft lllt"H tttlııtıl: 
•· ı fabrikalar halka 27.549 e ı ecegını ı ı refıkımz yazm .. ışsa 1- 8 1 inci Tecrin 1918 hk ı ı l'elbMll ndrt'sı. lslnntıı. ı - ? AKJı T h· er -verdi. Gelecek sene Es • , da bu haber doğru değildir. Uni • 

1 

Posta kuıuııu Na. 46 _ .::;uııı rn nıütıır<'ke tuıkkıudıı nabıAliııtu 
\nlt'ril>a ı•I ll'iimhıır111111 crdeltlğl te.kllflcr, 

Abone bedelleri· laı.lrittelıi O•ını1nlı M'far,•ti \asıtaıılle mu • 

seslerini dinletecekler ve emelle· 
rine muvaffak olacaklardır. 

Ancak, "Son Posta,, refikımr
zın dediği gibi, acaba Aero klüp, 
T uring klöp, Y eniköy Palas, ter -
kipleri, dil inkılabımıza aykırı 

mıdır? 

Bu terkipler, beynelmilel tM· 
kiplerdir. Bugün bir Aero kl\1p, 
Turing klöb, bir Ankara Palas, 
bir Sumer Bank ancak Bulucistan· 
la Patagonyada yoktur. Resmi zi
yafetlerde "Ahi,. giyen, sıraıında 

silindir şapka ile gezen, bale kra • 
vat takan insan' arın, Aero k]üp • 
leri, Turing klöbleri, Palasları ve 
Bankları vardır ve isimleri de ay
nen böyledir. 

An karada istersek bir "Y enişe
hir oteli., açabiliriz, faknt bir An
kara Palasımız da vardır. istenir
se bir "Seyahate te§vik yurdu,, ku
rulabilir, fakat bir Turing klöbü
müz mevcuttur. "Türk Bankası .. 
bir banka için güzel bir isimdir , 
fakat "Sumer Bank,, göze görünü
yor. "Tayyare yurdu,, açılabilir, 
fakat Aero klöbümüz yerinde 
durur. 

Eğer bugüne kadar Türkiyede 
bir Sumer Bank, bir Ankara Pa· 
laı, bir Aero klöb, bir Turing 
klüp olmasaydı bu noksanı niha • 
yet bugün tamamlıyacaktık ve bu
gün de bu müesseselere bu bey· 
nelmilel tabirleri koyacaktık. 

Beynelmilel tabirler sinirleri· 
mize dokunma.malıdır, ve halkı 

beynelmilel tabirlerden ürkütme
meliyi7.. Bugün Türkiycde iti • 
kafa çekilerek zaviyesinde pinek· 
!emiyor. 

Selimi izzet it, l' urhal çalışmtya başladı· vcrsite kadrosu Maarif Vekili Re 

l' a_n senede en aşağı 50 bin fik Bey şehrimize geldikten aonra 1 
· trlı • k · • ·ı· d'l k · b.. ~e erımız olacak! ı an e ı ece tır. ~encıı·· 

ti ıtylık 

3 aylık 

J'ürkiye 
HOO l{r. 

ı-;cnehl 

2700 Kr. 
' 1450 • 

balllnr ıeıııı" .,dllnıi~tir. ~ıı.drıt &efar··•ı ma<ı· Esnaf cemiyetlerinde 
I:ılıat~Uı.:1rı, lbr:ıhirıı n~~ bu trl.llfi hir nota ı E f . tl . . lirse d ~t .. ne ışardan gelen şe - 20 gün evvel lsviçreye gitmiş 

iuınrüktc b' k'"t·· ·· · l l h · -.ı ır o urum gı - o an ıs a at mü~avıri profe!!Ör 
acak h 

~C1J l ve elki de yerli şeke· Malş da bir haftaya kadar şehri· 
~ aması . . h""k- . e b· ıçın u umetın e - mize dönecektir. tr nA 

llu l azırn vazifesini görecek 
atlı b h k "eh . a se anca korkunç 

i 1.1
11
rn1 Yıktıktan sonra geldiği-
Ultrıarnak lazımdır. 

ıı~ııınuıııııırıtı:' Sadri Etem 

Akay vapur alıyor 
Akay idaresi tarafından va -

pur satın alınmak üzere bir komis 
yon te§kil edildiğini bazı gazete -
ler yazmı!lı. 

Dün yaptığımız tahkikata göre 

1 

ı aylık 

1:.0 
400 
150 

iliin ücretler•· 

h(}O • 

300 

l'iı-arl tl:\nl.ırııı ilfııı ı<:ıhllrlrrlndt: ~:ıııtl · 

mi 30 kuru~taıı tıa::ıl.ır lllı 'l!lhlfrde ıjO 

kurıı's kıtılıır ı;ılmr. 

tlll3 iık, taılıı, ılt·~ııııılı ıı:ı.n \"ı•n•ıılt•rr illi 

11~ rı fı'nzllU \•:ırılır 

Kı'!lnıl ll!ınl.trın hlr ";ıtırı 1 O kııru,tıır 

KiiçUk ilanlar 
Bir dcınsı .~o 11:1 llcıa .. ı !ıO Uç cıeııuıı <ı!ı 

dört ı,cfası 75 \'e on d"fa.~ı 100 kuruşt•ır 
U~ aylık llln \•ercnler1n toir detıı.sı OlCCCll· 

te'· 111111· nı111ıııu1Jı1111ıııııınıııın.ıııuıııııııı11 11, 
"•tıı~nievveı Cümhuriyet 
~itti 1 

Verem mücadele 
Yetinin rozet tevzi 

9Unüdür 
"'"'lllıJttıımııınııtnııııHııııııttııtıtııııııırıttıı 

iktısat vekaletinden henüz bu 1 ncn11r. Oilrt s:ıtın ~· ç"n mı.nınrın r 1ıa 

h 
ııatırlorı ~ş lmruştAn hcıı:ıp edlllr 

ususta emir gelmediğinden ko • lm•••••••ı••••·••lll 
misyon faaliyete geçememiftir. 

1 sna cemıye erı umumı mer • 
j şı•l.lindc ıJnhnl ı~p:ın~ 8 lıiıli.ı'ımntlne bllıliril- k . d.. .. ~ ı c.l v k r 
ı ezı un og e en sonra a ·ı ha • 
mlş \tı hıınn\u hlikfıınPtiıır•f' d» dı'rh:ıl irohı d k. A k b · · nın' a ı umumı mer ez ünısuu -
lcnı ı•ılilıııi;:tlr. :'.'lulıt, nıiıtlt•lll. UP\ldlı•rln ıw' d t J k · J • 

1 

a op anara cemıyct ere aıt ır.e· 
tııhrınııı il' nltllr. l } • .. k • · se e en muza ere etmı~ler, bun • 

- Talı\! l':ı~a kııbiııı•ı..I hllf11 etmi .. tir. \" .. ni ' d ·· h • · · • oan sonı·a a cum urıyetın onun • 
lrnbhır tl'şkilinl' Sııdrı t'§b:tk \C 1.orııtr.t "<'riri l d cu yı önümü münasebetiyle ce -
l\y:ındıııı Te\lik l'11ı,a11111 il\~ in r(lılılı~I "' ":ı· · 1 · mıyet enn yapacağı şenlikleri tes· 
lııl; H:ırlıh·e ~a11rı 17.7rt l'n,:ıııın dıı kllhine- b't t • l d" y ') k · · ı e mış er ır. eı ı en ararla· 
nlıı bıı~lıı n ı;im.ılarıntlan lıirlnl tr::J;tı rılı•cp • •• h • f k 

1 

ra gore er ccmıyct esna ı endi 
fi h:ıtw-r ulınnıı:ıtır. d ·ikkanl k kl 

· l armı, ·ayr arm1
1 

araba • 
J - Dı•mul•rnt bir lırJ.ıı '"şldl ı'd<'rPk olaıı lannı otorr . L 'll · · d 
ı • 'Jt ermı onatacak -
"htllınt YP 'l"t'r:ıl;kl., fıri•B"llllU ~ rnl f'"l\<illtrf· lar VC a • • 

yrıca ccmıyetlerın mer • 
nı ~nlım hlr ı.amıırııJa lııii.;at edec!'k knngrr k J • .1 d 

1 
·ez crın~e e ~enliklcr yapacak • 
lardır. t:ı~lıı cdN'Pkflr. 
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13 lnıiliz müıtemlckeıi, İnailiz Tekrar edelim: 1nı'1iz devleti 
ahali ile meskun oldukları halde, bafka mütalcalarla başladı , niha
artık ıiyaai, jktiıadi, mali, içtimai yet kıralın vücuduna rağmen mil. 

l :un do!u~u 
t:un aıı,• 

~abalı nanııt.LL 

U~lc 11.ını.tY.ı 

l io<lı na na1. 

1:-,31 

~.I? 

ı:.o~ 

1:-. ıı 
eıare .. te k.at_la.nmıyorla.rdı.Belki h_a! l li hakimiyete Yardı ••. _ .ı\I,;~ tUI rı~Ol.UI t;' ,3'1 

k~n uçte ıkı_ıı , A_merı~ada, m,l)ı I Bizde, pek az evvel, milletini. , .. :~• """'n.ı ı•ı.ıı 
b ·' t h d ) im~~· 4.l~ U" mevcuuıye ısse ıyor ar. raptan mahall1" yoktu. Çalım Sul -

''ılıu ;;C\\:11 ;:Ul\ICI • l 

l;',.1') 

4 ,1;' 

,~_o, 

15.l l 

19.11 

Bunlar (lnıihereden müıtakil) tan lbrahim "hdine kadar ıitmi • \ılın .llan .. 

bir devlet tesiıini dütUnüyorla.r. yelim. lkinci Abdülhamit devrin - L ----------

RADYO Dütünü.şlcri o kadar ciddi ve kuv. de bile Oamanlı devleti, Duıuit' - ı ı 
vetli ki bunun için silaha n.rılayor nin tarifine masadak bir heyetti. 
lar. U~n müddet harbediyorlar. Lakin hükümdarlarının bu mertc- -- --~~---_------

öugun 
lnıiltere ına.ğlup, asiler raJip olu- bf! geri bır<\ktığı, ürküttüğü Tür - 1 ~ l .~ ~ -. lı ı. - ; , 

yorlar. 1ntihapla bir heyet, bir meı· kiyede bile derce derece intibah l ll\-t:. 6raıııttfou. ı:>-ZO Saı : Mu -

kez teıekkül ediyor. Soruırn: böy 1 hisrl oldu. Tam müstebit olan Os- .,cmr hıuıım. Faıı. bı·~ H ark;ul11)•· :o-::uo 

Mülakatlardan 
sonu 
lla~mal.all-dt•11 /Jn a• 

i Türkiye ile Y vnaniıtan, yahut 
Türkiye ile Yugoslavya, nihayet 
Tiirkiye ile Romanya aralarındaki 
doıtlukiarm, yaklaımaların Bul -
ıariıtana kartı ne bugün. ne ya -
rın bir tehdit ifade etmediği an -
laşrlacakhr. 

İlaTe edelim ki, nasıl bir kısım 
Balkanlılar arasında mevcut olan, 
aittikçe yeni inkişaf eserleri gös -
teren münasebetlerin diğer Bal
kan devletlerine karşı herhangi 
bir şekilde aleyhtar bir manası 

yoksa Balkanlar haric.inde. bulu -
nanların da devletlere karfı hiçbir 
maksat ve hedefi olamaz. Nete -

le bir heydin de hôJdmiyeti yok t manlı de•leti, Koca Re-it Pa•a ile, l Bıolkb ~nııım. ::0.30 - 21,30 Tanburı K,.-
• :ı :r ki::n yeni Türk - Yunan misakının 

mudur? Amerikada devlet, milleti mutlak b;r devlet haline munka - tik H··~ ' e arkad:ı'}ları. :: t ,31._'?'! Gramn- 1 
temail etmiyor mu? _ . ton. 22 m·n ttlbareıı ,\nıııtolo ajan,,, bot' - imzasından sonra bazı tal yan gf· 

hp olmu!tu. Yanı o zamana kadar ~"' ha~rıerı , ııut a)arı • :ıeteleri ltalyanın üç sene evvel 
Men!eİ yeni ve belli olan bütün padişah, kendi isdar ettiği kanuna \" IVA1'A ı 6tu uı. - Türkiye ile Yunaniıtanı biribirine 

medeni heyetlerde bu tekamülü bile riayetle mükellef değildi. lra· ıı.~o rıu.ı:\ koıı"Cr - 11 .ıoh. :Scb. &hm yaklaıtırmak için yaptığı tavaasu-
bulal>iliri:ı. Belçikada, Yunaniılan dei ıeniye, kanundu. Kil\nun haku- baı:tıca pi~aııu ' e erç;anun Nıcrlerl - 13 Or • tu hatırlatmışlar, bu suret'e yeni 
da böyle olmadı mı? Cihan haTbin ki olduğu ıibi, gayri hukuki da o. kc t ro ı.:on~rı - 17 Od:\ mııtıı.:ı,.ı - 18•2:s Türk - Yunan misakını yakın şark 
den sonra tekil bulan deYletler de labilirdi. Gülhane Hattı hümayu - Mııelki - '!O 41Knııcr - 2 1 nKn .... - 23•1:; 1 ta İtalya tarafından takip edilen 
böyle değil mi? nu ile pa.ditah devletin rejimini Daoı pıaı.ı:ırı. sulh siya.setinin bir eseri gibi telak 

Birinci kısım ıniıalleri bir tara- bir dereceye kadar ıılah etti. Nite Kllı>Arr;şTr. : 66
0.S nı. - ki etmek İstemişlerdir. Bu müta -

b -'- ı ")taear ,:\rkıll\rl - H ,30 rı~·aM k-M • 1 1 ı l fk fa arakalım. Tetekkü.lleri tarihi, kim Ruıyada da bu tc:Kamü ü iÖ - ea ar ta yan e arı umumiyesi -
ı k •I _ :3,lt 5pnr - :3,!.5 Fraııh ~harın "M• • d · kd' · b' d 1·1 a ia rejimlerinin deji9meıi yeni rüyoruz. nm e ıyi ta ıruıe ır e 1 ıa -

h vi ~ıı:ıurkıı,. epe"'"'· Sonra l'.ar. ha,ıılan - J b'l' 
olan eyetlerde de ayni hali mü - 1293 kanunu eaaıiıi ilan ed•ldi. yı a ' ır. 

h %S, t:J Cııl"bant. J t B Ik ' d k. ' • fa ede edebilirix. Vaktile· Franaa.· Bu kanun c.iddi dciildi. Bir daha f e a an ar a ı aıyaaı şart-
RtlKKf;~· hl.% m. - J b • • k' f} d k' 

da müıtebit ve mutlakıvetperver • •Öyliyefün ki idarei maslahat ka • arın u yem ın ışa arı ır ı 
~ 1~ PtAkla ııcnfnnlk ntUWkl - H Plik - 18 T 

hir hükumet mevcuttu. Hatti. Lou- nunu idi. Halle onu muhafaza ede. ürkiyenin Balkan birliğini islih-
Kon11<-r - 19, lô Kon~rln d,.umı - :?O Mu • 

is xıv ye; "Devlet benim,, IÖ""Ü - c:ek derecede reııit olamamıııtı. Sul daf eden sulh ülküsünü kuvvet -
'"' l' T ıfkt - ::ı l\lm, Aca tlö Barbn JUkt ff.} hi -

nü isnat ederler. O ~aman Franıa tan Hamit yalnız mutlak.yeti de - lendrmektedir. Şimdiye kadar bir 
J or - :? 1 rıtdJo orke,traııı. h l 

ülkeainin ıahibi bu kıra.ldı. lcraa- iil, hatta iıtipcladı iack etti ve böy \'AR~O\'A : u11 m. - aya olarak görülen bu ülkünün 
tından dolayı kimseye hesap ver • lec.e bir ıülüa aıır ıeçti. Felaketle- 1:1 . ı~ J\lu•lkl - u,:n Şarkılar - uı.:::ı yakın bir istikbalde hakikat ola -

. b d w'Jd ' 1 k bilmesi imkanlarını göıtermekte mıyc 11\CC ur eıı ı. rz, namus ı re uiradık. Memleket düımana Ko~- hın .. ıarı - n Ç'Huk 11atl - ııı Kadın 

ra.lındı."KıraJın kanı kirletmez., cfi kaldı. Gazi istihliaı, Gazi inkılabı tAati - 19,to )fari ronttkanm ,arkı,. - ıı dir. 
ye çirkin bir darbımesel bile dil - oldu. Şekil ve tekilden evval aih - Hatır ı.onlH'r. 
lerde dolaıırdı. Makıadımız F ran· niyet deiitti. Cümhuriyet ilan e • lif:f,(,K.\lJ: uı m. -

Mehmet Asım 

ıa iıtibdaclım tarif ve tasvir deiil- dildi. Bizde de devlet telakki,i, o· 1% rtAk - t:ı ,3n Mıtll m~loıftrıır - t3.03 

dir. Aziz karilerimi~İ bu cihetleri tm tene evveline DUbetle külliyen Pttk - J3,3t Milll m!!l~hor - 1' K•-r -

Jıijiyorl..r farzedcriz. Lakin Fraa • clei'fl'- Şeklin teb.ddWünü wn'i ııı Dattıı .,....._" ~ H PVtk - :n )1•.-t 

aada e•ki rej~m çürüdü. 1789 in • addetmek cinayet derec.eain,de bü. koıı "terl - :: ı .~ taamııu., mt'Jotlilc r H• 'l:u&ı;ı

kılibt oldu. Bu inkılabı irticalar yük bir hata oh&r. Mütalcamı açık tar - %3 rlik - %3.H D1111s llUl~lkl.'11 . 

velyetti. Buıünkü Franıız Cümh-.. s• aöyliyeyim: Fikirler hazırlan • ROMA: OJ.% ... -

riye-ti üçüncü cümhuriyettir. Ve.. macla.n evvel, meaeli 1255 te bu • ıuo &nn.ıter - lt.ff K•""r - ııı ettndlk 

lev balkın büyük lu•mr ca.hil Yc7a ıün muvaffakıyetle yaptıjımız •aatı - 11,u ~-r -2&,'-\ °'"retler -

hut &ilcayit olıun. Zunant'8tzda tecrübeler olamaadı. &!hpe' - ::4 H•~.Wr. 
bir f~nıız ferdi, hükUlfteti Louiı' . d y , I' \ ıus: ır!tt.ı Q,. -

1900 ıene1ın e, ozrat ta, ya • 
ler devrindeki röz.le mi görüyor? ~ Nk - %3,U "Çln ıarkı'lı., hılrnll hlr 

hut Serez1 de, yahut Havranda, 
De ı k. f d b" k k.,.nNll - :?$, U Koal<'r - !3,30 ~na ha • 

me : ı ransa a ır te imül yahut Kerbeli.da birine aorunuz: 
h • J 1 ı.eırlf'r. •11 o mu§tur. - Bu mülk kimindir? 

Cümhuri olmıyan bir memleke - - Paditahın. 
ti tetkik edelim: Büyük Britanya. -Mülkü paditah mı idare eder, 
Orada bir kıral tahtının üstünde millet mi? 
oturuyor. Muhterem, muazzaz bir - Padİ§ah. 

İRTiHAL 

Beykoz etrafından Tahıin Bey 
merhumun haremi ve Ahmet Muh 

Yükseklerde 
( Baı tarafı ı inci H.) ıramıı.da) 

lon Sovyet mabemeai ve kızıl or

du mühendisleri tarafından imal 
edilmi§tİ. Sabahleyin 8.40 te ba -
lon, kumandan Prokofieff'in idaw 
resinde Moakova aerodromunu 
terketm İ§tİr. 

Balon 14,40 ta, 19,000 kilomet
reyi aş.ınııtır. Bu yükıeli~ten çok 
ilmi neticeler elde edilmiştir. 

Bir kaç gün sonra, Leningratta 
inşa edilen ikinci bir balon da 
İıtratoıf ere yükselecektir. 

Bir Amerika zengini 
Amerikanın .ayılt zenginlerin .. 

den Mr. Vanderbilet hususi ya.tile 
,ehrimize gelmiştir. Burada bir 
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saat 21 de 
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Nukut (Sahş) --
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1 

,, 
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Atinadaki ajan:;lar konf era 

na iştirak etmiş olan multl 

ajans müdüı-lcrinden bir kı 

memleketimizi ziyaret etmek iİ 

re İstanbula gelmiş'erdi. Ke.sdi 

rini memleket matbuatı ile ta 

tırabilmek ü:aere dün Anadol.a :ı:attır. Pa:ycıi pek yükıektir. Bu - - Na11I ida.re eder? Bildiği, di· 
nunla beraber millet o derece ba- lediii ıibi mi? 

tar ve Hüseyin Hüınü Beylerin 
valideıi Dr. Tevfik Salim Patanın 
kayin valideıi ha.mm dün irtihal 
etmİf ve cena.zeıi Beyko:tda ail~i 
kabristanına defnedilmi§tir, Mev-

kaç gün kaldıktan sonra Yunanis- jansı müdürü Muvaffak B. Be 

kimiyetini istirdat etmistir ki bu - Hay hay. 
hükümdar, halkın an:u;u hilafına. - Padi!ah bir viliyeti Moskofa 
hazineden bir lira bile sarf ede - 'Yerebilir mi? 
meı;. Millet, son derece serbe3t o - - Verine iyi etmez. Lakin ve • 
larak vekillerini seçer. Bunlar, JU rebilir. Nitekim vermittir. 

ıeaelerde, üç fırkaya aynlmrılar • _ Paditah an kt§İyİ icla~ etae, 
dır: Muhafa:ı:al~ir, hürriyet.ever, sebep göstermese .. 

amele. Hanıi fırka uyıc:& üstün i- _ Buna kimte bir ıey demez. 
ıe onun reisi başvekildir. Kıral, bu _ Çöpçü Mehmet Aiayı aada _ 
zattan batkaunı hük\ımete aetir • 

• relo ıı•tirae? 
mek iktidarını asla haiz değildir. _ Kendiıine memleketin battı· 

EYet, itiraf ederiz, İngiltere dev fendiıi demete mecburuz. 
let.i tetelckül ederken böyle düfü -

- Pek ala! Bu mülkü padiıah 
nülrnemiıti. MüUc kıralmdı. Kıral, 

değil de sen, ben idare etsek? 
belki zalimdi. Lakin tarihi inkisaf 

• - Naıd olur'! Memleket ona de 
1ar neticesinde kırala yalnız fan 

ve ter&f kaldı; millet iıe hukuku-
nu iıtirdat etti. 

imdi, tekzip olunmaktan lcork • 
mıyaralc iddia edebiliriz ki lnıil • 
terede hikimiyet milletindir. Dev. 
Jet, milletin hukukt ifadesidir. Bu· 

nunJa araber, lnıiliz müclevYe • 
nahna nazaran hilcimiyet kıral 

nazretlerinindir. Kıral: "Benim 

lıülcAınetim,, der. Lakin hakikatte 
1CJPal aneak canlı bir hayrak, nef eı 
ahr bir armadır; hasılı devlet ye 
(Billetin timıalidir .. 

delerinden kalmııtır. 

Şu amiyane ıuallori tekrar edi • 
niz. Görecekainiz ki o ~amanlar 
halk araıında devlet telakkiti büı 
bütün batka idi. Padi,ah kuvveti -
ni tarihten ve muhitinin cehlin -
den alıyordu. Ayni ıualleri, timdi, 
hımir köylt:rinden birinde. Erzu • 
rum nahiyelerinden birinde, İltan 
bulcla avaında.n bir kaç kitiye 50 -

runuz. Emin olunuı ki alacaimız 
cevaplar pek batkadır. Eıki rejim 
unutulmuttur. Padiıa~ mefhumu 
•"tikce çürüyor. Binaenaleyh ma· 

la rahmet eyliye. (8341) 

Üzüm haftası 
Gelen haberlere gtire Bulgaris

tan Bulıar üzümlerinin sarfiyatı

ıu çoğaltmak için bir üzüm hafta -
1 

sı yapmııtır. ı 

Bu hafta içinde memlekette 
yalnız üzüm aa.rfeclilmittir. 

Eroin kaçakcılan 
lhtisaı mahkemesinde dün 

Kalyoncu kulluğunda bir mahalde 
eroin kaçakçılığı yapmakla maz -
nun Marko Ef. ve arkadaı'arınııt. 1 
ait muhakeme vardı. Heyeti ha
kime bu davaya ait bazı meıeleler 

1 

hakkında malumat almak üaere 

m~h~kemenin talikına karar ver -l 
lftlftır. I 

ctı..,..mı11tııwmKJ1rı,....Mmn1111t"1tılftUımwruum11ımtttmtıınnttt11ımnnı1ttı111mı 

arif husuıunda ıon derece ıeri kal 
mamıza raimen okur yazarlarımı. 
ı.ın adedi, 1932de nımi hesaba ıö 
re yll:ı:cie S, TS tlı. Bizde de telik • I~ 
ki teD.dclül etmiıtir. 

l 
( Otıı:amı var) · ı 

tana gidecektir. 1 teki evinde bir çay vermittir. 

C:lmbarlyetıa 
uncu Vıldönümü • • 

ıçın 10 

Tenvirat 
Elektrik Ş :rkcti 1 resmi daireler ve muhterem ahali larafır 

dan yapılacak tenv.rata ait tes isatın, runsath tuisaıt 19Ute1•

hitlerine yaphralması icıp cttığtni bu vesile ile hatırlahr. 

Bu tcs;sat her ne kadar muvakkat ise de muaddıt kudr•· 
tini tccavüı ettiği takdirde bir ihbarna 11cye Ubi tuh.af mali' 
dır. Aksi takdirde t"int ya taidiye edilemeyecek yahut ted" 
viratın heyeti umumiyesi iizcrinde televvü1atı mucip olma~ 
tehlikesine sebebiyet nrebilecektir. 

lhbun~m~!crio birinci Teşrinin 14 ünden evvel Elektrilı 
flrketine gönderilı:aesi rica olunur. 

lslanbul, 1 Teşrinievvel 

Müdiriget 
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İtCiiıef bir gece. Mehtabın ilahi 1 meılek, yava§, yavaı hoıuna git • 
~nurla. aydınlattığı deniz. Kü • ı miye haıladı. 
İokdalgalarile.~ulunduğum sa~_i - Fakat zava!Jı babam ... Oğlunun 
İ) !UYor. Sahılı battan baıa sus- nihayet bugünlerini görmeden, 

icra işleri 
Çabukluk için 

bir toplantı 
İstanbul ad İye dairesinin kitap 

aalonuncla dün ak}:ım ıaat on ye
dide bir toplantı yapılmıştır. 

Ray üzerinde otobüs 
işletmek teşebbüsü 

Bunların faydaları, münakalası az olan 
yerlerde tren yerine kullanılması 

tn fen 1 · · l ı , b· er erın aarı zıya an atın- çok erken toprağa girdi. Aysel ha- Miiddeiumumi Kenan Beyin 
O ır kaç sandal dolaııyor. bam otuz sekiz yaşında öldü. O - reisliği altında yapılan bu toplan-

Devlet demiryolları, raylar üze 
rinde itliycn otobüsler almak için 
tahsisatından yüz bin lira ayırmış, 
bir münakasa açmış, fakat i!tirak 
edenlerin şartları, fiat ve tertibat 
noktasından muvafık görülmediği 

mühim surette fark vardır. Perso
nel başına ikramiye verilir. Maa • 
raf çoğalır. Yolcu say111 fazladır. 

Otoraylarda personel ikramiyesi 
azdır. Fakat yolcu da azdır. An -
cak, pek az yolculuk, bazan da 
boş 1ıiden katarlar ıözönünde tut
mak lazımdır. 

.._._ .... lctay hali. yok, ayın nurlu zi - nu ani bir kalp hastalığı aldı a-ö - tıda muavinlerden Cemil ve Sabri 
~ 1 •ltında yüksek, kayalar, bir türdü. Bir seneye kalmamıtlı ki Beylerle icra reisi bazı icra ha -
' ~ Yaılanmıt denizin üzerine b b k ı k" l 'h b 1 Yol ' a amı ço seven ve onun acııına ım ve memur arı azır u unmu~ 

~t.I · ı tahammül cdemiyen annem de 0 • larclır. 
u, yıldızları seyre dalmı§ - k d h ·· T · · · · · ., "' . . ~. . . nun ar asın an ayala goz yum - op antıda ıcra ışlermın tatbi-
vınayın yanıma geldıgını hıa d o d k k f . u. nu a ara topraklar az za- atı etra ında uzun uzadıya konu. 

nn. Onun sesi beni tatlı bir · · d ld l · ı · ttcf d man ıçın e a ı.. JU mu~, ış enn her tarafta daha 
•n uyan ırdı. Ok h kJ' .. · 

~. • • •v• • tayın gölgeli yeşil gözleri du a en 1, muntazam ve suratlı yü-
ıının yanına geldıgımız za. 1 d .. · · · db' ı 

C . . man an ı, onu teselli ederken, za· rumesı ıçın le ır a. ınmıştır. 
· e~mı kaptana seslendık ve 11 l.. . T 1 t k k d .. 

i 
va ı ta ısız Oktayın derın hıçkı • op an ı, geç va te a ar sur 

.ı e imizi bildirdik. Şimdi Sev- ı ı·ıkla k lb' · 1 d A m" ı·· . 1ıt • • .. • rı a ımı parça ıyor u.. r • u~ ur. 
•uzın uzermde gezen, tek, tük t l· b' d d ------------il ı " ona ne ır şey sor um ne e 0 

' arı hızla geçiyor, mehtabın sövled' v k.t · · 's · Naki! vasıtaiarında yenı" · "i b .. . . . .ı ı. a ı epeyı geçtı. evgıye 

1
11 u sular uzermde gıttıkçe dogy . · ·ı l k Ok J" ~ d ıu sesaızce ı er er en tay· p akalar hazırlıg""ı 

·.ror u. Oktaya nereye gidece- . 1 
• 

İti d - Galıbn fırtına çJkacak Aysel 
ıor um. b l . ......._ ş· d' .. k . ı ça u' gıt:ıck, diyordu. 
tm ı gorece aın Aysel de -

1 
F ırtma hakikaten ba!lıyor. Ok-

8it•• 5 · . I . b' tay tela~ içinde makinesi batına 0 .. ıonra evgının ses erı ır- . . . 
k-·1d· ç kt y · d h l turdu. Sevgıyı sıyah ıular üzerin-.... , ı. ı ıgımız yerı er a .. . 

' llııı~tım. Oktayın çok sevdiği de son suratle ışletmeie haıl~dı. 
'rıere ielmiştik. Fen eri ben de se F ırtma .. gittikçe f azlalaııyor, daJ -
diın Te e · k" k"' .1 k galar yukselerek aahile hızla çar • yz mın O§ u ı e ar91, • 

'
ıy .. .. F . t pıyordu. Tam açıklara aelmi•tik . a gorunen ·enen, eyzemc • :s 

İairn zamanlar Bilkarla, ya u - ki ... Denizde bir tufandır koptu: 
~<t..n seyreder, yahut ta oraya 1 Birbirini takip eden coş.an kor -
dtr bir sandal gezintisi yapar _ kunç seslerle motöre çarpan dal -

ga)ar bizi bir taraftan diğer tara· 
Oictayla genit bir camın denize fa alıyor, hazan denizin dibine 
' ru uzanan, koyu ~ gölgelerinde kadar iniyor, sonra tekrar, co~an, 
tduk. Onun hayatı hakkında kayna§an dalgaların ,iddetile ıu • 

. lı feyler öğrenmeyi o kadar ia - ların sathına atıhyorduk. Oktay 0 

)~l'dum ki.. zavallı Oktay peri~an bir halde on 

Oktay dedim. Bana hayatın J larla harp ediyor, ben haykıraıkça 
, ında hiç bahset:nedin ! onun leielli •erici 'aeilerini ıüçlük 

l\ıvırcık kirpikleri dalgalandı le i~itiyordum. 
tıil gözleri enginlerde dolaştı: ' - Aysel, diyor. Korkma .. Bu su 
......._ H:ıyatımı soruyorsun Aysel lar bizlere hem dost, hem dütman
lı Öğrenmeyi istiyorsun... Peki dır. Böyle zamanlarda onlarla bir 
"- ıöylece anlatayım.. Babam dü9man gibi çarpışırız. Motörün 

Nakil vasıtalarının plakalarını 
değittirmeleri ili.n edilmi,tir. Hu
ııuai ve resmi otomobil ve otobüs -
lar teşrinisani nihayetine, kamyon 
lar ve takıi1re kanunuevvel niha -
yetine kadar plakalarını değiştire 
ceklerdir. Yeni sene batından 
itibaren bütiin nakil vasıtaları ye. 
ni plakalariyle i~liyeceklerdir. 

İhracat ofısinin naklinden 
vaz geçildi 

İhracat ofisinin Ankaraya nakli 
hakkında evvelce tktısat Vekaleti 
tarafından tetkikat yapılmı,tı. 

Öğrendiğimize göre İktısat Ve. 
kil eti tarafından ihracat ofisinin 
Ankaraya naklinden sarfınazar e
dilmiftir . .. Maamafib Ankara.da 
bir merkez ofisi te,kil edilet~eği 
de söylenmektedir. 

Eıasen İstanbudkai tacirler de 
ofiıin lstanbuldaki vaziyetinden 
pek çok istifade ettiklerini bildir -
mitlerdi. 

erdi Ayıel, ailem ona yakın ol- içini gittikçe su kaplıyor. Oktay 
k üzere Maçkada oturuyorlar _ son gayretini sarf ediyor, fakat co- Kadın kıy af etinde hırsız 

' lleni yedi ya9ında babam ilk şan, kuduran dalgaları aıamıyo • 
teplerden birine yazdırdı ora ruz. Yavaş, yava! ölüm tehlikeleri 
beı •ene hiç dönmeden ~ku _ ha,Iıyordu. Sevgiye su doluyor. ı.. 
: Küçükten beri okumayı pek lak elbiseleri arasında mütemadi -

erim .. Fakat bet sene içinde o- yen çahLllıyan bir ümit yolu arıyan 
ulcça, bütün arzum, bütün e • Okta ya seslendim: 

lim, değerli bir kaptan olmak- - Neredeyiz Oktay? 

~erede bir vapur resmi görsem, - Çok açıklarda .. Aysel. .. Gil-
\lt bir deniz manzarası görsem tikçe açılmaktayız .... 

Poliı ikinci ıube müdüriyeti 
Ali Haydar isminde bir azılı hır -
sız yakalamıştır. Ali kadın kıya -
fetinc girerek ötede veride birçok 
hıraızlıklar yapmaktan suçludur. 
Zabıta uzun zamandanheri bu hır
sızı arıyordu. Ali Haydar dün ge
ne kadın kıyafetinde hırsızlık yap 
mak isterken cürmü meşhut ha -
linde yakalanmıttır. 

Hınız hakkında tahkikat ik -
mal edilerek evrakile birlikte ad
liyeye veril.mittir. 

için yeni bir münakasa ilan edil -
mİ§ti. Devlet demiryol'arı, yüz 
bin lirayla alacağı 6 - 7 otorayı 
Kayseri - Sıvaı, Ankara - Çankırı 
arasında kuJlanmıya karar vermiş 
tir. 

Ray otobüslerinin en çok han
gi memleketlerde taammii.m ettik
leri, ne suretle işledikleri, kaç ki!i 
aldık" arı, aaatte kaç .kilometre ka
tettikleri hakkında okuyucuları -
mıza bir fikir vermek ve ayni za · 
manda timendifer mütehassısları
mızın ray otobüslerinin iktısadi 

faydalarını öğrenmek istedik. Dev 
let demiryoJları Haydarpafa cer 

.müdürlüğünden mütehassıs bir 
zat bize fU izahatı verdi: 

Ray otobüslerinin i•i 

- Ray otobüslerinin yeni bir 
tarihi vardır. Bundan dört, beş ae
ne evvel kullanılmıya baş' anmıt -
l~rdır. Bugün en çok Almanyada, 
bılhaua Franaada tali hatlarda 
kullanılıyorlar. Ray otobüsleri, di
ğer otobüsler ıibi hazan gaz mo • 
törü i'e ve ekseriya Dizel motörü 
ile itlerler, bunların bir kısmı, ray 
üzerinde İfliyen tekerleklerine ek· 
santrik bir ıekilde bağlı olan ic -
leri hava dolu lastik tekerlekl~i e, 
otobüsler gibi İcabında foıelerde 
gidebilir. 

Otorayların birçok iktısadi fay 
daları vardır. Bir defa, ray otobüı 
lerinin sarfiyatı diğer otobüs sar
fiyatının aynidir. Münakalesi az 
olan İstasyonlar arasında katar 
kaldır~aktanaa otoray iş· etmek 
!Üpheıiz ki daha idarelidir. Bun
dan devlet demiryolları idaresi 
kazanır. Diğer taraftan masraf a -
zalacağı için f iatlar ucuzlıyabi • 
lir; ve halk da istifade eder; sü . 
rat temin edilmit olur. Gerek loko 
motif ve gerek otc.motrialere nis 
petle, otoray' arda dingil başına 

dü!en tazyiklerin az oluıu. süra -
tin artmuını intaç eder. Bunlar 
saatte 70 - 80 kilometre kateder 
ler. Katarlar; lokomotiflerin is . 
tasyonlarda su almak, hazan ma -

Otorayı, yolcusu az tali hatlar· 
da işletmek faydalı olur. Y u1cu 
miktarı fazla olan hatlt.rda, bil • 
farz Haydarpafa Ankara hattın • 
da mutlak ıurette katar kaldır • 
mak mecburiyeti vardır. Çünkü 
en az yolcu sayısı iki yüzdür.,, 

Bizde nasıl olacak ? 
Anadolu hattı ban:iyo trenle • 

rinde katar yerine otoray tahrik 
etmenin mümkün olup olmadıjı 
sualimize de bu mütehaaaıa zat 
§Öyle cevaP. veriyor: 

- Haydarpafayla Pendik ara
sında ray otobüsü i,Ietmek, hal • 
kın ve idarenin şüpheaiz ki lehine 
bir §Cydir. Fakat bu hat tarif eti, 
vapur tarifesine göre idare edi -
lir. Akay idaresi, yarım saatte bir 
vapur itletir. Yarım ıaalte bir İ!
liyen vapurun tekmil yolcuıunu 
taşıyabilmek için katar ka1dırmı • 
ya lüzı-.m vardır. Akay idaresi bu 
vapurlarından ba~ka, yarım saat 
arasında muayyen · fasılalarla iki 
yahut üç istimbot çalı~lırrraa. bu 
iatimbotların banliyö yolcularını 
taşımak için otoray seferleri ya -
pılabilir. Bu takdirel-e banliyö hat
tında ıefer'er aıkla'şır ve sürat Çô
ğalır. Kat;- -ı veya vapuru kaçıran 
ve işinin başına yetitmek istiyen 
yolcu. yarım saat beklemek mec
buriyetinden kurtulur. 

Devlet demiryolları idaresi ban 
liyö hattında otoray isletmek ta • 
savvurundadır. Bu tasavvurların 
tatbikı için Akay idaresinin de mu 
vafakatı la7.ımd•r 

Servet ~eyın cenazesi 
Perşembe günü ansızın vefat e • 

den belediye mimari tubesi mü • 
dürü Servet Beyin cenazesi dün 
sabah merasimle kaldırılmıttır • 

, uzun seyretmekten kendimi Sesler bir uğultu halinde geli . 
azdım, onu almak imkanı var yor. Bizi bir taraftan alıp, diğer 

~emen alır, koleksiyonuma ili- tar~f a atan, coşgun dalgaların pen 
ederdim. Ayıel, sularr 0 kadar çesınde son dakikalarımızı yafıyor 
iyordum ki ... Bütün mektep ta- duk. Bu öyle bir afetti ki.. Oktay 
rimde yalnız onlarla meuul karşısında bir düşmandan daha Polonyalı seyyahlar 

t, yalnız onları severdim. Ba - fazla çarpıf hğı, halde nihayet Polonya ismindeki bir seyyah 
beni iki senede İstanbul lise· mağlup olacağını bu canavar dal. vapuriyle bu gün limanımıza bir 
gönderebildi.. O istiyordu ki galarm, aşıp savuran, silip götü - çok seyyah gelecektir. 

hir mimar, olayım. Lisevi bitir~ ren fırtınanın dinmiyeceainı' anla- Bu ,. b d K • ., .apur un an sonra östen-
ten sonra Alman yaya gön~ere- mıştı. Derin bir ümitsizlikle du - ce ile Yafa arasında bir kaç sefer 
. i. Eaaaen dayım da Almanya- manlanan yeıil gözlerini benliği • yaparak Almanyadan Fı'l' t' . 
d · F k me ıapl d . ış me gı-

.1 1• a at ben bunların hiç bı"rı'- a ı. d k 1 h d'l . ece o an ya u ı eri tafıyacak • 
•atemıyor .. Kaptan olursam 0 _ - Ay3el bu çılgın sularda en tır . 

ıı.._ k " "k b' 1 
.,.".rn, yokıa okuyamam diyor _ ~çu ır ümide bile tesadüf edil- Bir hafta sonra da Arandoras • 

tar \'apuriyle 500 İngiliz seyyahı 
gelecektir. 

. Babam benim arzumu yap _ mıyor. Ben İse ~eni. hayatını kur -
~aa okumayacağım, ve haylaz t~r~ak mecbu~~yetındeyim, Sev • 
ta.ğmu dütünerek, istemediği g~yı terkedecegız: Ayıel baan ta • 
lcfe beni naçar Ada mektebine -.hı olacaksın, senınle sulara atıla -

nevra yapmak mecburiyetleriyle 
daima gecikirler. Kalkış ve duruş
ları da ağırdır. Otoraylarda su 
almak, manevra yapmak zarureti 
olmadığı, kalkıt ve duruş daha 
süratli olduğu için za.man kaza _ 
nır. Büyüklük ve küçüklüklerine 
göre 40 - 60 yolcu tafıyahilirler. 
Bakım masrafları azdır. Lokomo
tiflere nazaran fiatlan çok ucuz _ 
dur. Bir lokomotif vasati 60 bin 
liradır. Otoray itletmenin ,idare 
hesabına en mühim faydalarından 
biri de şudur: Katarlarda İ§Çİ ve 
~eı_nur çoktur. Bir ateıçi, bir ma

Bulgaristanda ekaliyetler kınıst, bir şef tren, üç dört kon _ 

Cenaze hastahaneden beledi • 
yeye getirilmit ve buradan kaldı. 
rılarak Beyazıt camiine rötürül -
müştür. Namazı kılındıktan son
ra tabut belediyenin cenaze ara -
basına konmuş ve Edirnekapı ıne. 
zarlığına götürülerek gömülmü~ • 
tür. Cenazeyi 30 dan fazla oto
mobil, dört otobüs takip ediyor -
du. Belediyeden Beyazıt camii • 
ne kadar olan yolda ise cenazeyi 
pek çok kimseler takip ediyordu. 
du . 

Mezar ba,mda vali ve belediye 
reisi Muhiddin Bey bir kaç aös 

söyliyerek Servet Beyi yadetmit. 
müteakiben merhumun arkaclat • 
tarından ikisi de söz söylemittir. 

Belediye erki.nı, fen heyeti m• 
murları, Güzel san'atlar akade • 
misi muallimleri mezar batına ka
dar gidenler arasındaydı. .~dırdı. Üniformasını giydiğim rak onların şakrayan, yükselen 

\ ttü hatırlıyorum, 0 gün dünya _ h_~rçın dalgaları arasında kah sü ~ 
benden mesut insan yoktu. ruklenerek, kah yüzerek bizi attık 

~1tılerime aonsuz bir arzu ile ça. la~ı . ye.re ka~ar gideceğiz. Kendi • 
}>ordum, .mektepte benden her- mızı bır Hhıle atacaf.tz, bunda bi. 

. rrıe~nundu. Bilhassa müdü _ I raz daha ümit var, ... 

\ henı çok sever, Ye yanmdan Buna benim aklım hiç yatmadı. 
'"rnazdr. Per§embe günleri eve Motörü bırakıp denize atılamaz • 

\.. -1inn zaman babam dıt heni se drm. 
·~ı,. kar;ılamaya ve istemediği 

(~Y&ml Yaf) 

Bulgarların Rodna Zaztita tef- düktör bulunur. Bunlar kilometre 
kilah son kongresini yapmıf, Bul- batına ikramiye alırlar. Halbuki 
gariıtanda akalliyet ve ecnebilere otoraylarda personel sayısı bir 
it verilmt.':llesini, hepsinin çıkarıl- kondüktör, bir de makinistten iba 
masını, mekteplerinin kapatılması ret o!.mak Üzere ikidir. 

nı, Bu'ıarca yazılmıyan tabela, a- Fakat, denebilir ki: Personel 
fit ve sairenin imhasını, cebren miktarında otorayla katarlar ara
Bulgarca konuıturulmaaını ve Bul ı •ında fark olmamakla beraber ka 
~a~ista~d~ millt teıkili.tın birle! - tarın tatıdıiı yolcuyla, otor~yın 
tmlmeaını karar altına almıttır. ta§ıyabileceii yolcu arasında da 

~otörsüz tayyare 
Şehrimizde yaptığı motöraüz Ye 

yelkenli tayyare ile dün ıabah 
Kiğıthanede bir uçuf tecrübesi 
yapacağı yazılan Alman mühen. 
dis Her Kurker dün hava müaait 
olmadığı için uçmamııtır. Mühen-
d
... , 
mnı tecrübelerine buıün bqla ~ 1•• 

maaı muhtemeldir. 



"'· 

..-...l11lfflı11111ııtttı1\4fttttH1+tttıııt1•m;;;;;,:•1;11ıııı'Bi/ğ'ii;;ıııı1111 ıııııı111111ıııııı111111ııııı11Jı ııı1111 11 11 

ı ııı 111 111ı ııiiı1 1 11 ııııııı1 11111 1ıı11111111 ıııııııı1 111111ı11111ıı uıırıı11111111ıııııurı11ı111111111111111ıı111111ııı11111111ıımıı11111ırı 11111111 11ı11111ııııııiiıııı11111 ı ı ıı 

Balçıktan güvercin ve 
tavşanlar nasıl 

demirden 
avlanır? 

güzel 

Nedim; divan edebiyatı dediği
miz, tahsil görmüş bir zümrenin 
mah olan, hükümdar sarayların -
da, hükümdarların ve vüzeranın 

ağızlarında dolaşan ve mahbupla-

Şilede çalışan 
Istanbulda 

beş genci 
okutacaklar 

Şile halk f ırkasınm teşebbüsü 
ve vilayet fırka idare heyetinin 

I takdirkar tasvibi üzerine bu sene 
I ikisi kasaba, üçü köylü fakir ço -
cuklarından olmak üzere Şile mer 
kez mektebinden mezun olan beş 
talebe Vefa orta mektebine tah -
sile göndrilmiş!erdir. Bu çocuklar 
orada tahsillerini ikmal edinceye 
kadar talebe yurdunda iaşe ve i -
bate edileceklerdir. Bundan son -

H. KUBİCK anlatıyor: 
Geçen gün gözüm tesadüfen 

rakamlarla dolu bir kağıda ilişin-

ce gördüm. 1931 de Fransada 
1,677,403 av müsaadesi verilmiş. 

1932 de, ancak 1.571.922 tane ve
rilmiş. 

931 de Fransada 23 kişiye bir 
adedi tam onda sekiz avcı düştü
ğü halde 1932 de ise yirmi beş ki
şi için bir adedi tam onda dört 
düşüyor. 

Deniliyor ki av hayvanları aza
lıyor. Ya avcılar ,onlar eksilmiyor 
mu?·. 
F ransada avcılık istatistiğinin 

yükselmesine acizane iştirak arzu 
su zihnimi mütemadiyen kurcala
dığından ben de bir çifte, bir av 
köpeği almıya ve kekliklere, tav
şanlara ve her devrin avcılarının 
husumet beslediği diğer bütün hay 
vanlara ilanıharp etmiye 
verdim. 

karar 

- Şbför, tayyareci veya ip 
camlı~zı olmak istediğiniz zaman 
ne yaparsınız?. 

- Hayatımı sigortaya korum. 
- Hayır ders alırsınız. 
Kendisine çifte, kurşun ve sa

ir tef errüat hakkında malumat al
mak için müracaat ettiğim Mösyö 
Gastin beni bu sözlerle kabul et
ti. 

- Evet, dedim. Zannediliyor 
ki, güzel bir kostüm parlak bir si
lah, ayağı sıkmıyan ayakkaplara, 
bacaklarda ve amudu fıkaride, 
sırtları aşmak, çukurlardan atla -
mak ve çalılıklarda yüzükoyun sü 
rünmeğe müsait, bir çevikliğe ma 
lik olmak, av için kafidir. Hayır 

efendim bu kadarı yetmez. Nişan 
almasını da bilmelidir. 

Bu esnada Mösyö Gastin do -
laptan aldığı iki koca revolveri 
havada salladığından, bana ufak 
bir ittrazda bulunmıya meydan 

~ \ ıralmıaksızın devam etti. 

- Av mı efendim. Yüzmek, bi 
siklete binmek ve imla nasıl öğre
nilirse av da tıpkı öyle öğrenilir. 

- Fakat nerede?. 
- Mekteplerde canım. 
Derakap, bir otomobil çağır -

mak, Sen rıhtımlarını beş altı ki -
lometre takip etmek ve Paris ka -
pılarından iki admı ilerde şerit gi 
bi uzanan bir yolu tırmanmak için 
lazımgelen bir zamandan sonra 
işte biz "İzi,, yaylaSinın tepesin -
de, av mektebinin kapısındayız. 

Yaylanın tepeleri hep düzlük
lerle kaplı idi. Mösyö Gastin ba
na bu yerlerde güvercinlere ni -
şan atıldığını söyledi. Her tarafı 
çepeçevre, yukardan. aşağı koru • 
larla, eski yollarla, küçük orman
larla örtülü nihayetsiz derecede
mütehavvil ve harikulade güzel 
ufak bir manzara. İşte avlanılan 
yer. 

Civar evleri muhafaza için ko· 
nulan mermi maniaları ile çevril· 
miş güvercin nişangihlarınm ya . 
nından geçtik, bir av pavyonuna 
girdik. Silah salonunda beyaz 

Şair rtedim 

rına, gözdelerine karşı hislerini i· 
fadeye alet olan, kaideci edebiya~ 
tın başlıca şairlerinden biridir. 

Nedimin asıl ismi -Ahmet
tir. Bundan iki buçuk asır evvel 
lstanbulda doğmuştur. 1143 senei 
hicriyesindeki isyanda da kaybol
duğu malumdur. 

Nedimin hususi hayatı hakkın
da bize intikal eden malUmat, eski 
dcvirle,.den intikal etmiş ufak te -
fek rivayetlerden, vak'alardan 
farksızchr .... 

Nedim, koca divanındaki kasi -
deleri, gazelleri, kıt'aları ve sair 

manzumelerile şahsiyetini ortaya 
koymuştur. 

Nedim, divanını baştan, aşağı 

bürüyen kuvvetli imayelerile, şiir. 
lerinin zamanının efkar ve hissiya 

ra her sene için Şilenin kabiliyet
li ve fakir çocuklarından beş ço -
cuk ayni suretle orta mekteplerde 
tahsil görecekleri prensip olarak 
kabul edilmi, ve fırkaca kararla~~ 
tırılmıştır. 

Şile halkı bu yüksek teveccüh 
ve alaka karşısında fevkalade se· 
vinmekte ve birçok fakir çocuk ve 
lileri hu nimetten istifade etmek 
üzere çocuklarını gayretlendir ~ 

mektedirler. Çocuklar teşrinieve) 

İptidasm.da kasaba halkından ve 
erkanı hükiimetten mürekkep bü· 
yük bir kalabalık muvacehesinde 
parlak merasimle teşyi edilmiş ve 
bu husustaki seçimin gaye ve hede 

Şileden Hikmet, Kabakoz köyii~ 
den Adli ve Mustafa, Tekke " 
yOnden Nihat, Şileden Mehmet tf,tc' 

fi anlatılarak kendilerinin ne Jl'.lş 
satla ve ne türlü çalışmaları icll 

ettiği mektep müdürü tarafınd11 

kendilerine bir baba öğijdü hali 
de telkin. edilmiştir. Mektepli ~ 
kadaşları kendilerini kasaba hP 
cine kadar teşyi eylemişlerdir. 

Y. :ziyıt 
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Edebi müsabakamız devam ediyor. Hikaye ve 
manzume ile iştirak edebilirsiniz. Birincilere 

mükafat verilecektir 

Sük A 

u t 
Sükiit nedir biliyor musun?. 
"Susmak ve &ükilt etmek bir ih-

AŞK/ıV 
Asfunan:l srrçeken yal<;ııı elin~' dağlar gilı1· 
Gurunınla gönliimdc l ül•!i"krı bir sı.:n \ :ırJ' 

tını, menazırını tersim ve teren - tiyaçtır. Hem öyle bir ihtiyaç ki, 

Şeu scsilı• vadiden akan ını•mbaıar ı;ilıi , 

liahkahunla knlbimi eritirdln oyartlın. 

nüm etmesi dolayısile diğer divan neden ve niçin lazım olduğunu bil No..<nl sahlllerddtl ıısrrlıl• cı·~im taşlar ı 

Şal'rlerı' arasında hususı'yet arze _ d' v • • h ld k Denizin dövmt:'sintlen pıır<;a'andı ayrı~dı. me ıgımız a e ona oşarız.,, di J 

d S 
ClözUmdrn damla dam.la l•albime ı<ı:wrı yıı 

er .... Kagvıthanedeki adabadı, yor m d b b' · · · b'I u a onun se e ını n.ıçın ı - Reıııın dl' ı;tiriimf'nw gitgide Pwb•·ıı ulıl•ı. 
kasrı nişatı, oradaki alemleri biz • miyorum. yahut niçin bilmiyoruz. 
ıere tanıtan O degVı'l mı'dı'ı· ?, B k k d Giln geı:tıkço l'ridinı benzedim bir ~·aprıı~ ugün şen ve ıı.a ra yarın e- _... 

:r Daha Ynktim gf'lmPden b·ıh:ırtla ııolacağv 
Nedimin yaşadıgv ı asır Türklerin rin ve müphem, bir başka gün 

d 

Nice sevgilileri taşıyan ı;u topra/;-a, 

ilk defa gözlerini garba çevirdiği dalgın ve düşünce'i durmamızın Ben df' bir gliıı gelt·t·ek gömiilüp ım.ıarağr~ S> 

devirdir. Fikir hayatının intişar va sırrı acaba hep onda mıdır?. 
Ustıimdl" :ı<;'tcaldar o n·ngarı•nk çlı;eklt•tı 

sıtası olan matbaa İbrahim Müte- Sükut ... Onu herkes tarif etmi!: :r Çiçeklerden alt 1a:nı ernı•crl;; kı·l"hf'lder .. 

ferrika tarafından henüz tesis o - fakat ben.ce hiç kimse aiıhyama -

gömlekli biri ,bir çifteyi temizle -
mekle meşguldü. Mösyö Gastin 
beni takdim etti: 

lunmuştu. mıştır. Çünkü ona kimi albndır, 

Nedimin iki büyük koruyucusu kimi ruhi bir hastalıktır kimi uzun 
vardı. uzun felsefe yürüttükten sonra ko 

llk şöhretini Silahtar Ali Paşa _ caman bir hiçtir deriz. 
nın üç senelik sadaret zamanında Görüyorsun ya .. Bizi bazı ak -
kazandı. Kasidelerindeki yepyeni şam sahilin yalçın kayalarından 

- Muallim bey size bir talebe dalgaların hırçın seslerin1• dinle -
. . fikir ve hayalJerile ağızdan ağıza 

getırıyorum. memek için evimize götüren ve 
dolaştı. 

MualJim raftan bir çifteyle bir dört duvar iki açık pencereden i-

Menb'1 
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diği zaman hakiki benliğine b 
parça olsun yanaştığını hissedi.Y1 il 
ve hayat denen bu daracık çcf 
çevre muhitten bir parça olsun~ 
zaldaşıyor ve gene adem denile~ 
boşluğu kucaklar gibi oluyor .. 

Sükiitu bu zahiri alemde 'fş 
kurşunluk aldı. Ve hep beraber Paşanın ölümü üzerine bir ha - baret bulunan oda.mızla kendisine samak için çırpman insanlar kO 
çıktık. Bize: miden mahrum kalmıştı. Bu sefer ~ 

de daha kudretli bir hami olan bende eden kuvvet kolay ko'ay lay kolay anlıyamıyacaklar ve o' 
- Haydi avlanalım, dedi. Ben tarif edilemiyor. nun derinlik' erine nüfuz ederoii 

atıldım: Nevşehirli Damat İbrahim Paşa İhtimal sen de azıcık düşüne· ·~ 
- Fakat ben ruhsatiye alma- yetişmişti. İşte onunla Nedim Lale ceklerdir. Çünkü s~kut kendisi 

cek olursan ona bu söylenilen söz bir parça duyan ve hisseden j11s~ 
dım. devrine kavuştu. 

lerden bambaşka bir şey söyliye - lara derinleşiyor ve ancak o ış 
Nazarında nizamların ehemmi Zekasile zevk ve safa aleminin ceksin. Fakat emin olkı' o da de· b' l man or.h.ra iluhi biı· var!ık gi ı 

yeti olmıyan bir adam edasilye·, şuh bir siması olan Nedim çırağan ~·ı gt ·· celli ediyoi·. 
- Zararı yok ,dedi. safalarına, helva sohpetlerine neşe Sükut o öyle ilahi bir memba, Sükiltu bir parça duyan ve hif 
Bir yolun dönemecinde dur - saçmak, hükümdar saraylarının öyle ilahi bı'r mucı"ze kı', onu bu - d · r b.. .. .. .. ,.jt se en msan ar ona utun omu• 

duk. MuaJlim bana bir tüfeğin na ziyneti olan hin bir çeşit lalelere günkü beşeriyetin daracık kafası · c·· k.. k f ıite 
l 

h' l 
1 

rınce tapıyor.. un u o ço a · , 
sı do!durulacağını ve nasıl omuz- met ıye er, ve tarihler düşürmek , yaşadığı halde idrak edemiyor. li ve çok uvsal bir mahuttur. O 
!anacağını gösterdi. için 13 sene mütemadiyen koştu Ben sükiitu severim .. Evet 0 _ nun mabedi her yer ve her gö:.11 

- Tüfenk o.muzda hatalı du - durdu. nun ne o'duğunu bilmediğim hal- o'abilir. 
ruyor. Vücudunuzun ağırlığını Nedim Damat lbrahim Paşa ve de onu severim. insan sükuta gir- Yakup Sabri / 
sol ayak üzerine verecek surette üçüncü Sultan Ahmet ile böylece ....................................................................................... -' 
biraz öne iğin... Tam... Tekrar bu devri idrak etmiştir. Nedimin son zamanlarda hece ile de yazma evinde çıldırarak öldüğü rivaic 
başlayın! .. Tüfeği biraz iğin .. isti- yanın asırlık hissi hayatının mu • ğa başlamıştır. olunur. 
rahat .. nişan alın! •. iyi .. bir kere hassalası olan iki eseri vardır. Di- Fakat 1143 ihtilalile onu da kay Nedimir kabrınm ÜskiidşJ'JI 
daha .. istirahat .. nişan atın ... mu - nnı ve (Sahaifülahbar) ı. Bu ki - bettik. veya Ayaspa~ada olduğu { ~yfetıİ 
kemmel. . tap Arapçadan lisanımıza tercüme Nedimin ihtilal kargaşalığı es • yor. 

(Devamı 8 lncl 8ayılada) edilmİ bir t İ •L.0 - •• ,.-L__......,___L_ ___ ~--~~---..._____.ı~--:~ 
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Bir ...... ~d;;;~ kafası Çatalcada 'Edremit'te yapıla~leri ve 

Parçaıalllp koptu Köy yolları, köy konak- VaD güreşleri DaSıf Dda 
Jarı yapılıyor 

ÇATALCA, <Hususi) - iki Pehlivan destanları - Edremitlı 
Türbede mevlit okuyan hafız, 
sarhoş olduktan sonra dönerken .. 

ay evvelsi kazamıza ge!en kayma- k M •• b k t 
karnımız Lutfi bey kazaya gelir güreş mera ı - usa a anın ne l 'lUŞ!. 
gelmez bütün nahiyeleri ve kaza

b· Safranboluda tüyler ürperten 
ır otomobil kazası olmuı, bir a· 

dtın arabanın altında kalarak ba
tı kesilip ölmüıtür. 

olduğu halde, erkekler mevlitten 
sonra epeyce de içmişlerdir. 

nın ekseri kurasını dolaşarak ih - ~~ 
tiyacatı tesbit etmit ve merkez ka- ~~f~ ·~~ 

1t 

Kasabadan Topal Hayriye is· 
iaıİ11fıle bir kadın bir kurban adağı
llt )erine getirmek için Gömleksiz 
~emnedin otobüsünü kiralamış, 
0ınıu ve akrabalarından da 15 

'k.dar kadını davet ederek kasaba 
Cİ•arındaki Gövelen türbesine git
laıitlerdir. Kurban kesmek ve 
l»ıe.,fut yapmak üzere, Ciğer oğlu 

Akşam, gruptan bir saat evel, 
kasabaya dönmek üzere yola çı
kılmış, fakat biraz gittikten son· 
ra, tekerleğin jantı birdenbire 
f rrlamış ve araba devrilmiştir. 

zaya avdetinde tanzim ettiği prog 

lltlhant Hafız isminde birisi de 
~raber götürülmüştür. Arabada 
I lf~zdan ve otobüsün sahibi Göm 
ekıız Mehmetle soför berber Os· 

Otobüsün içi kadınlarla dolu ol 
duğu için çamurlukta duran Ha · 
fız, arabanın altında kalmış ve 
çamurluğun baulan kısmının kes
kin kenarı boynuna isabet ederek 
kafasını feci bir şekilde koparmış· 
tır. Bundan başka gözü patla.mış 
ve şakağı delinmiş olduğu için 
Hafız derhal ölmüştür. 

rama müsteniden hemen faaliye -
te geçmiştir. Pislikten, gübre ve 
dikenden geçilmez bir halde hu • 
lunan köylerimiz hemeıı temizlet
tirildiği gibi verilen dernek karar

larına istinaden hemen bütün köy 
evlerinin iç ve dı§ları badanalattı
rılmış, her köyde bir ili iki dönüm 
genişliğinde birer meydan açıla • 
rak birer bahçe haline konmuı • 
tur. Kestanelik köyü cümhuriyet 
meydanı meb'uslarımızdan Sadet
tin ve Ziya beyefendilerin huzu • 
riyle açılmış ve bayrak Ziya be • 
yefendinin bir nutkunu müteakip 
köyün en ihtiyar adamı tarafından 
çekilmiştir. Bayrak direklerinin 
etrafları çimli ve çiçekli zarif bi -
rer bahçe halindedir. Kazayı teş • 
kil eden yetmit beş köyden yetmiş 
ikisinin meydanları tanzim ve ik
mal edilerek bayraklaTı çekilmiş 
diğer üç köy meydanının da ikma 
line çalışılmakta bulunulmuştur. 

Seyirciler, hakem heyeti, pehlivanlar, yaA kazanı bir arada 
EDREMiT, (Hususi) - Edre- pehlivan yenmittir. Çoban Mah • 

mitte (İdman yurdu) tarafından mutla Manisalı Ömer berabere bı
gayet güzel bir pehlivan güreşi raktırılmıştır. Ödül üçü arasında -lnın Mehmette~ başka erkek te 

· )oktur. 

O gün akıama kadar türbede 
~rban keıilmif, mevlit okunmuş 
~e ~emek yenilmiştir. Hatta; söy
en1ldiğine göre, Hafız da dahil 

Kaza düz bir yerde olduğu için, 
arabanın içindekilere bir ·şey ol • 
mamıf, ya1 nız iki kişi hafifçe ya
ralanmıştır. 

Hadiseye Safranbolu adliyesi 
el koymuş ve araba sahibi ile şo · 
för hemen tevkif edilmiştir. Tah -
kikata devam olunmaktadır. 

Şark viliyetlerinde yol 
Hopa-Borçka yolunun açılması Şark 

vilayetlerimize can verdi 
liapıadan yazılıyor: kuz kuru§a sevkediyorlardı. Şimdi 
liopa i}e otuz üç kilometre ka • tütün nakliye ücreti münakasaya 

dlra. dahilde olan Borçka kazası konduğu için iki kuru§, yüz para
lr-.1ndaki meıhur dağ yolu bu ıe- ya kadar inecektir. 
l'e ınuvaffakıyetle nihayet bul - Hulasa Artvin ve civarı, Arda
"1u4tur. Bu yolun yapılması huıu· han, Kars ve civarı bu yolun ya • 
1U1tda hükUmet büyük fedakarlık- pılmaıından dolayı çok istifade 
~lr yapmıf, yalnız iki, üç seneden- etmektedir. O kadar ki nakliyat 
"'erj yedi yüz bin liraya yakın ha· ücretlerinde hasıl olan tenezzül 
~ineden para 1arfolunmu9tur. hayat pahalılığı üzerine tesir et • 

Bıt:ıunla beraber sarfedilen meğe başlamıştır. 
~ralar bota gitmit değildir. Ka - Nihayet bu yolun yapılması hü
~ldeniz üzerinde Anadolunun son kumete ait bir takım masrafları da 
1•keJeıi olan Hopa Borçka ya oto- azaltacaktır. Mesela bir kısım 
"ıobil ve kamyon işlemeğe !:ahili- şark vilayetlerine giden memurla
htli bir fOSe ile bağlandıktan rın masrafları ıimdiye kadar 
'anra Artvin, Ardehan,, , Kan, Trabzon yolu ile hesap ediliyor • 
~tti İğdir ve Karaköse tarafları du. Hopa yolu yapıldıktan ve a· 
ıle nakliyat tesis olunmuttur. çıldıktan sonra mesafe kısalmış 

liopa - Borçka yolunun yapıl- olduğu için tabii harcırah cetvel • 
"'-•ı bütün Şark vilayetlerinde )erinde bu cihet te nazarı dikkate 
~~huriyet idaresinin en büyük alınacaktır. 
ır nimetini gözle görülür ve elle Bu itibarla hükumetçe yolun ya 
~lur bir teklide göstermiıtir. pılması için verilen paralar bir 
lcc>Filhakika ıimdiye kadar Kara· müddet sonra bütçede tasarruf 

le taraflarından sevkedilen suretiyle geri alınmış bulunacak -
~Yl'anlar ve saire Trabzon iske • tır. 
~İne gidiyordu. Bu hayvanlar Yalnız Hopadan Karsa doğru 

raköseden Trabzona ancak o - giden bu yol işinde mühim bir 
~ bet günde varabiliyordu. nokta var. Bu da Kars yolundaki 
d albııki Hopa, Borçka yolu yapıl yirmi beş, otuz kadar viraj olma· 
tktaa sonra bu otuz bet günlük sıdır. Bu virajlarda kamyonlar 

'tteaafe on iki güne inmi9tir. bir kaç manevra yapmadan geçe· 

Aradaki farkın ehemmiyeti na· memektedir. 
~rı dikkate alınırsa yeni yolun Bundan dolayı her vakit uçu -
"ıeınlekete yaptığı hizmetin dere· rumlara yuvarlanmak tehlikesi ile 
~•i derhal takdir edilir. karşılaşmaktadır. Binaenaleyh hu 
d l'tı yapılmazdan evvel Hopa • virajların bir gün evvel tashih e-

Eylulün yirmisinde köy yolla
rına ve kaldırımlarına batlanmıt· 
tır. Köylü, yol işlerini candan be
nimsediğinden pek az bir za.man
da birçok köylecimiz çamurdan 
kurtularak yaz kış kasabaya gelip 
gidebileceklerdir. Bu faaliyete 
yabancı kalamıyan köy zenginle
rinden bazıları bu yollar üzerinde 
inşa edilecek köprülerin maıari -
fini deruhte etmek suretiyle ha -
miyet ibraz eylemişlerdir. 

Bütçeleri müsait köylerde köy 
konaklarına başlanmıştır. Köy le -
rin büyüklüğüne küçüklüğüne gö· 
re zarif ve köyleri tezyin edecek 
köy konakları planları ihzar edil
mi§tir. 

Kazamızın en büyük ve olduk
ça işlek bir iskelesi olan Mimar 
Sinan köyünün iskelesi tevsi ve ta 
mir edildiği gibi tarafeyninde de 
otuzardan altmı§ metrelik bir rıh· 
hm inşa olunmu§tur. Rıhtımla ka
ra arası imla edilerek köye kıy • 
met1i bir ana temin edilmi§tir. 

İdam kararı 
Bartında Kaynarcade Oıman 

isminde birini öldüren Çolak Ali 
ile arkadaşları hakkındaki muha
keme bitmiştir. Müddeiumumi 
Sırrı Bey iki buçuk saat devam e
den iddianamesinde Çolak Alinin 
idamını, cürüm ortağı Ali Rıza· 

nın ceza'ardırılmasını, Laz Ha
sanla, Mehmcdin beraetini iste· 
miştir. 

tertip edilmişti. taksim edilmiştir. 
Edremitliler, pehlivan güreş • Ba! pehlivanlar - Bu, epeyce 

lerine karşı pek alakadardır, met gürültülü ve çok heyecanlı ol~u. 
hur (Kurtdereli) çıraklık devri· Evvela Mülayim Bursalı lbrahım· 
ni bu çukurda geçirdiği; Akka • le tutuşmak istedi. İbrahim de bil· 
nat Kocakoç Keçeci gibi değerli mukabele Mülayimi istedi. Onu 
pehlivanların' daimi ikametgahı hasım tanıdığını ondan haıkası İ· 
Edremit olduğu; Karahafız, Sarı le tutuşmıyacağını söyledi. Ha
Hafız Kürdün oğlu, Mihalıçlı kem heyeti hu ikisinin an\aşmq 
Hasa~ gibi methur pehlivanların olduğunu hissederek ,tekliflerini 
en zağlı mevsimlerinde buralar . kabul etmedi. Mülayimin karıısı
da ')'ıllatca gürefler yaptıiJ için na Tekirdağlı Hüseyin pt=hlivanı, 
düzülen pehlivan deıtanları ağız· İbrahim pehlivanın karşısına da 
dan ağıza geçerek yaııyan bir yer Rif atı çıkardı. 
vana o da Edremittir. Rifatla lbrahim hiribirine ilk 

idman yurdunun, tertip ettiği hamlelerde dalmıya başladL Ev • 
bu seferki gürete de çok rağbet veli ~ifat İbrahimi altına çekti, 
göıterildi; uzaktan, yakından hin kaçırmamak için (soldan sarma) 
lerce seyirci, yüzlerce pehlivan denilen oyunu yaptı. (Sarma) 
geldi. müşterek bir oyun olduğu için mü 

Güreş heyeti tertibiyesinin gös tekabil hamleler haşladı. Rifat i
terdiği gayret cidden takdire şa - ki defa alta düştükten sonra üçün 
yandır; seyircilerin refah ve inli - cü defa üste çıkışında (ters paça) 
zamı bihakkin temin edilmİ§ti. oyununu tatbik edeyim derken 1b
Yalnız hakem heyeti bazı acemi • rahimi kaçırdı. Tekrar tutufmada 
likler yaptı. Meseli. meydana çı - Rifat kendine has olan çevikligi 
kan pehlivanların isimlerini, ki - ile ve olanca meharetiyle İbra • 
min kimle tutuştuğunu seyircilere him pehlivanı alta düşürdü. Ev • 
bildirmedi ve kimin galibiyetine, ve!a kündeye alayım dedi, ibra • 
kimin mağlubiyeti.ne karar veril - him müsaade etmedi. Sonra gene 
diğini ilan etmedi. Heyecanlı se - soldan yarım sarma ile üstten çap
yirciler bu meçhuliyetten muzta • raz baskı yaparak kollarını çeldi. 
rip oldu. Bu esnada lbrahim (Pes!) etti .... 

Güreş öğleden sonra başladı, Bu güreş Rifat pehlivanın galabi· 
güneş batıncaya kadar sürdü. Her yetiyle neticelendi. 
sınıf güreşin neticeleri şöyledir: Mülayimle Tekirdağlı Hüseyin 

Deste Avunyalı Ramazan Ça • pehlivana gelince; seyirciler bun
nakkaleli Aliyi yenmi§se de (Ed - )ara karşı daha derin, daha heye• 
remitli Yusufla Edremitli Mustafa canlı bir alaka gösteriyordu. Gü 
yenişemediklerinden (Ödül= mü re§ çok ciddi devam ediyordu. A· 
kafat üçü arasında paylaştırılmış- rasıra hamle aralarında Mülayim 
tır. Bunlara gelinceye kadar yeni- pehlivan yağ kazanının başına 
le yenile meydandan çıkan birçok gelip yağlanmak, gözlerini silmek, 
pehlivanların isimlerini kaydetme göğsüne su serpmek için meıgul 
dlllD. oluyordu Ve artık gruba bir iki 

Mahkeme müzakereden sonra 
Çolak Alinin idamına, Ali Rıza

nın 1 O sene ağır hapse konulmaaı
na, Hasanla Mehmedin de bera-

Küçük orta - bu güreşe çıkan dakika kalmıştı. Hake.m heyeti, 
pehlivanlar yenişe yenişe mey • bu pehlivanların ikisine de (mu
danda nihayet üç pehlivan kal • tabık kaldıkları takdirde berabere 
mıştır: Beyköylü Süleyman, Çan · kalmalarını) teklif etti. Hüseyin 
dırlı Kamil, Gönenli Kara Hüse • pehlivan güreşe devam talebinde 
yin. Ödülün yarısı Sü~eymana ve· ısrar etti. Mülayim pehlivan (Hü etlerine karar vermiştir. 

============== rilmif, öteki yarısı da Kamille Ka- seyin pehlivandan rica ederim. 

an Artvine giden ticaret etyası - dilmeleri için tedbir alınması la • 
~ kiloıundan ıekiz, dokuz kurut zım gelmektedir. 
~liye ücreti alruyordu. Yol ya - ! Bundan haıka Karatan Borçka· 
'-ldrktaa tonra bu ücret üç kuru • ya kadar tamire muhtaç kısımla • 
'- kadar dütmüştür. rın ikmal ve tamiri iktıza etmekte
~ ~•ne Artvinliler tütünün beher dir. Kars valisi Cevdet Beyin bu 

10aunu Hopaya kadar sekiz, do. taraflardaki yolların tamiri hu • 

susunda büyük himmeti olmuş • 
tur. Sadece (yalnız Çam} mev -
kiinde on beş kilometre .kadar 
mesafenin yollarında bozukluk 
bulunduğu söylenmektedir. Bura -
sı da ikmal ve tamir edilirse yo -
lun hizmeti artacaktır. 

ra Hüseyin arasında taksim edil • Beraberliğe razı olsun. Çünkü 
mİ§tir.. hastayım, yenecek bir halde deği• 

Büyük orta - Hamdi pehli • )im, bütün gayretlerim yenilme· 
vanın galibiyetiyle neticelenmit • miye çalışmaktan ibarettir.) Dedi. 
tir. Bu esnada hakem heyeti kati 

Başaltı - Büyük ortayı kaza • kararını ilan etti. (Paydost ... ) 
nan Hamdiyi Mandrralı Ahmet (LOUen aayıfayı çevirir 
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( F'ağma kadar 
ırı1ııuııı11iiıı111ııııııı11111ıııııııı111ııııııııı111ı~in Kenan pa-

F .rumla evlenme-
ransaildi. Kenan paşa 

güzeldi. 

Balçıktkindi zannetmeyin. 
eldi. Bu iki güzel 

•!erine pek yakışıyor -
H. Kl 1.m yakışıyorlar ,hem de 
G!- yorlardı. 

, Bir gülle yaz olmaz. 
rP 

Altı ay sonra Şadan bey karısı 
na ihanet etti. 

Genç, dinç, gürbüz ,levent gi
bi bir kadınla karısını aldattı. 

Bu kadın şen dul İkbal hanım
dı. 

Hem dul, hem ıen ,hem de çap
kındı. Kendini üç günde Şadanın 
kolları arasına attı. 

İffetin bu işten haberi olmadı .. 
Ama kaç gün?. Al gömlektir, giz
li kalmaz derler,. 

Şadan heme kadar ihtiyatlı 

hareket ettiyse de, mesele meyda
na sr~ı. İffete bütün delilleriyle 
ispat ettiler, gene kocası ikbal ha
nımla münasebettedir. 

Yazan: Mediha Münür 
ğmı hiç beklemiyen lkbal sende -
ledi, haykırdı: 

- Bu da ne demek? .. 

- Sus!... İnkara yeltenme, 
Ben her şeyi biliyorum. 

tffet zile bastı. İçeriye dört la· 
ne, iriyarı kalfa girdi. İkbalin ü -
zerine atlıdılar, kadını soydular ... 

ikbal bir gömlekle kaldı. Yüzü 
koyun yatırdılar ... Ellerine birer 
kızılcık sopası aldılar. Kaba etle
rine caldılar sopayı .. 

İkbal hanım ağlıyor, haykırı -
yordu. 

Nihayet dayak bitti. İffet ha -
nım: 

- Eğer bir daha senin kocam
la görüştüğünü duyal'sam, bir da
ha dayak attırırım! 

Odadan çıktılar. 
İkbal hanım giyindi, dışarı fır

ladı. 

Kapının önünde Şadana ras -
geldi. Şadan: 

- Sevgilim, sen burada mı -
sm? .. Neden gidiyorsun? .. Dur be 
raber gidelim. 

Lafım bitirmedi, suratında bir 
tokat şakladı .. 

Fransada 
Avcılık mektebi 

( Ba:i turııfı 6 ıııcı ım;yıfda) 

, Şimdi bazı ihtiyat nasihatleri: 
Tüfeğin namlusu hiçbir zaman di· 
ğer bir avcıya doğru çevrilmeme -
lidir. Av arazisinden çıktıktan 

sonra tüfek bo!altılmalıdır. 
Buna benzer ve en iyilerinden 

12 kadar nasihati artık söylemi -
yorum. Biraz sonra ava tamamen 
hazırlanmış olduğuma hükmedil
di ve muallim bana: 

- llerleyiniz ,dedi. Avda i
mİ§sİniz ,av arıyormuşsunuz gibi 
ilerleyiniz. Sağdaki fundalıktan 

bir lcuş çıkacak. .. Uçuşunu takip 
ediyorsunuz. Dikkat. İ!le küçük 
kuş ... Hop ... Onun sayhasiyle be -
raber bir makinenin harekete gel
diği işitildi. Siyah bir şey funda
lıktan çıktı ve otların arasında 

uçmıya başladı. Tüfeğimi omuz -
ladı.m ve ateş ettim. Vuramamıt· 
tım. İkinci bir kuş daha çıkıyor. 
Tüfeği tekrar omuzladım. Ateş et
tim. Gene vuramamıttım. 

- Fena değil.. O kadar fena 
değil.. Tüfeği biraz fazla· aşağı • 
dan tutuyorsunuz. 

Yeniden yola koyulduk. Ve 
bir on metre kadar ilerledik. Her 
taraf lan, otlara gömülmüş küçük 
raylar geçen çukurca bir çayırlı -
ğa geldik .. 

iffet yemin etti: intikam ala -
cnktı. Hemen ihtiyar teyzesine 
gitti, akıl danıştı. Teyzesi ona a
kıl öğretti. 

Günlerden bir gün Şadan 
karısına dedi ki: 

bey - Dikkat, işte size bir tavşan, 
hop! .. Bir lahza sonra tekerlekli 

Ertesi gün iffet dört arkadaşı 
ile beraber teyzesinin yanında bir 
toplantı yaptılar. Müzakereye gi -
riştiler. 

- Evvela kadını cezalnndır -
mak lazım!. 

- Evet, fakat nasıl cezalandı
ralım?. 

- Ko!~y; yalnız siz ikbal ha
nımı buraya getirmenin çaresini 
bulunuz. 

- Bu da kolay. Benim ahpa
bımdır. Yarın buraya getiririm. 

- Ala. Yarın dörtte burada 
bulutahm. 

Ertesi gün, hiçbir şeyin farkın
da olmıyan Şadan bey karısına: 

- Hava güzel, haydi gezmiye 
gidelim, dedi. 

-- Ben gidemem, misafirle -
rim gelecek. 

- Öyleyse ben yalnız gide -
rım. 

Sant üçte, iffetin misafirleri 
geldi. Bir saat sonra da ikbal ha
nım teşrif etti. 

iffet kendisini pek iyi karşı
ladı. 

Çaylar içildi.. 

Bir aralık ,damdan düşer gibi 
İffet, ll<bale dedi ki: 

-,... Sanki ne diye kocamın koy 
nuna girdin?! .. 

.Bi>yJe bir suale maruz kalaca-

Filhakika Mülayim pehlivan 
üç gün evel mevsim mahsulü olan 
Edremit balından biraz fazlaca 
yemi§, üstüne de bol su içmiş, 
duyduğu veca üzerine doktora mü 
racaat edilmiş, doktor istirahat 
tavaiye etmiş imiş. Buna rağmen 
arbe~sı olarak çıktığı Hüseyin 
pehli~anın karşısında beş çeyrek 
saat kadar mukave.met göstermiş, 
yenilmemiştir. 

Hekem heyeti; otuz yıl sırtı 
yere gelmede::ı. cihan pehlivanlığı 
yaparak şöhret alan Kurtdereli 
Mehmet pehlivandan, Balıkesir 

li İsmail Beyden, Edremit beledi
,. reiıi Cevdet Muammer Beyden 
ve Edremitli Numan zade Yusuf 
~ı'-dayet Beyden müteşekkil idi. 

ı \ır Ruhi Naci 

- Yahu, lkbal hanım delirmiı 
gal~ ... Beni ne zaman görse yum 
ruklarını sıkıp kaçıyor. 

iffet hanım başını salladı: 
- Zavallı kadın.. Güzeldide .. 

Bilhassa vücudu çok güzeldi .. 

Fransız teklifi 

Almanya silah bırakımın
daki müsavatsızlıktan 

şikayetçi 
LONDRA, 7 (A. A.) - Alman 

hükumeti diğer büyük devletlere 
şifahi nota şeklinde verdiği ce -
vapta, silah kuvvetlerinin bir tec
rübe devresi zarf mda kontrola 
tabi tutulması hakkındaki Fransız 
teklif ini - silah kuvvetleri husu
sunda şimdi mevcut müsavatsız -
!ıklar bu devrede devam edecek 
olursa - kabul edemiyeceğini bil 
dirmiştir. 

Alınan malumata göre Alman 
hükumeti silah kuvvetlerinin bey
nelmilel bir tarzda kontrol edil • 
mcsine başlanılacağı tarihte Ver -
say muahedesi mucibince elinde 
bulundurmasına müsaade olunmı
yan silah tedarik etmesi için 
kendisine müsaade verilmesi hak
kında Almanya tarafından Heri 
sürülen talebin de kabul edilmesi 
lazım gel.:liğini şart koşmaktadır,. 

Almany:ıum istediği bu silahlar 
harp tayyareleri, tank, ağır top -
çu kuvvetleri ve denizaltı gemile· 
ridir. 

Almanyanın bu yolda bir ce -
vap vermesinden maksat silahları 
azaltma konferansının· büsbütün 
inkıtaa uğramasının önüne geç -
mek hususundaki mes'uliyeti ge· 
lecek hafta Cenevrede toplana -
cak c. l:.n murahhasların üzerine at 
maktan ibarettir. 

Nara atan sarhoş 
Evelki gece saat 20,30 da Eyüp

te lslam Bey caddesinde 12 numa
rada oturan Kerim oğlu Hamza 
sarhoş bir halde nara atarken ya
kalanmıı, hakkında kanuni taki. 
bata başlanmıştır . 

ve madeni bir tavşan bütün süra
tiyle çayırın sathı mailinden aşa -
ğıya doğru iniyordu. Ateş ettim. 
tık kurşun boşa gitti. Fakat ikin
ci atışta vuruldu ve bir kere sıç -
radıktan sonra kaskatı ölü olarak 
düttü. 

Tavşanlarla biraz daha uğraJ· 
trktan sonra kutlara döndük. Her 
yerde, patikaların kenarlarını çe
viren f idanlıklarm, odun kesilen 
ormanların, büyük ağaçların üs -
tünde bir sürü kuşlar peyda olu -
yor, bazıları seri kanat darbele -
riyle uzaklaşıyorlar. Ağaç arala -
rındn sıvışıyorlar, bazıları da sağ
dan soldan benim üzerime geli -
yorlardı. 

Bu kuşlar ebonite benziyen kı
rılabilecek bir maddeden yapıl
mış safihalardan ibaret balçıktan 
güvercinlerdi ve baltrap denilen 
bir makine tarafından havaya a -
tılıyorlardı. 

Mösyö Gastin: 
- Yedi hektarlık arazimde, 

çalılıklar arasına veya hendekler 
içine gömülmüş 28 ba!trap vardır, 
dedi. Ve onların yerleri o ,ekilde 
tayin edilmiştir ki, attıkları bal -
çıktan güvercinler talebelere al -
çaktan veya yüksekten uçan kuş -
lar, havaya kalkan kuşlar, avcı -
nın üzerine doğru gelen ilah gibi 
canlı avlarda olabilecek bütün a -
tış tarzlarını öğrenebilmek imka -
mm verirler. Düşüniinüz ki bal -
çıktan güvercinler yerine ben bu 
suretle talebelerimin bacakları a
rasına canlı avlar da gönderebi -
lirim. Fakat bu onlara pahalıya 

mal olur. 
- Ah .. Evet. Çünkü .. 
- Talebe yalnız muallim ıçm 

ve güzergahındaki güvercin ve 
tavşan fırlatan makineleri işletmi
ye memur adama para vermez, ay 
ni zamanda harcadığı tavşanlar ve 
kurşunların parasını da vermek 
mecburiyetindedir. Düşününüz ki, 
bir kurşun bir franktan fazla e -
der. Bir güvercin aşağı yukarı 70 
santimdir. 

- Yani böylece bir av dersi 
kaça gelir?. 

- Muallim ve makineleri iıle· 

Treni uçuracaklardı ! 
Makedonyada yeni türeyen Bulgar çt 

teleri nasıl yakayı ele verdiler ? 
. ~ .. , 

ATİNA, 3 - Bula-ar komiteci- / lamış, müsademe saatlerce •11: 

leri evvelki akşam Belgrat - Ati - \ müştür. Komileciler fişekleri bt 
na semplon ekspresini uçurmağa tince teslim olmuılardır .. 
teşebbüs etmişlerdir. Komiteciler Müsademede üç Sırp askeri(. 
hu maksatla Gevgili civarında Mi biri reis olmak üzere dört kof111 

lofça köprüsü üzerine dört bomba teci ölmüştür. Birkaç yaralı ' 
koymuslardır. Tren geçerken vardır. . ~ 
bombalar patlıyacak, tren berha - Çete efradının dokuzu Bulı' 
va olacağı gibi köprü de yıkıla - ristandan gelmişti. Onu da o cİ" 
caktı. ahalisindendi. Bunlar hat boyu~ 

Komiteciler Bulgaristandan gel diğer bombalar da koymııılardç 
mişler, askere göı-ünmiyerek bu Yakalananlar Gevgiliye nakledil 
işi yap.mışlardır. Yalnız o sırada mişler ve sıkı bir isticvaba 1' 

uzakta bulunan bir hal bekçisi tutulmuşlardır. 
kendilerini görmüş ve ko~arak Hadise Sırbistanda büyük bı 
vak'ayı haber vermiştir. Askerler heyecan uyandırmıştır. Sırbiıt• 
hemen çeteyi takibe çıktığı gibi daki umumi his, komitecileri 
istasyonlara da. ma'Uınat verilmiş- Sırp - Bulgar yakınlaşmasına ıtı 

tir. ni o 'mak için bı~nu yaptıkları ıtl 

Sırp askerleri çeteyi Smokovi- kezindedir. Hadise dolayısile sefil 
çe ormanında sıkıştırmışlardır. plon treni Atinaya yedi saat i 
Burada şiddetli bir müsademe ba~ gelmiştir. 

Fransız radikalları 
VlŞl, 7 (A. A.) - Radikal 

sosyalist kongresi, dünkü top'an • 
tısında şu karar suretini kabul et
miştir: 

"- Son intitiabattan sonra ar
ka arkaya birihirinin yerine ge -
çen 3 kabinenin milli müdafaa büt 
çesinde Fransanm emniyet ve se -
li.metine zarar vermeksizin, belli 
başlı tasarruflar yapmıya muvaf -
fak olduğunu nazara alan, yeni 
baştan silahlanma yolunu kapa -
mak ve beynelmilel bir kontrol 
teşkilatı yapmak için bu günlerde 
beynelmilel müzakerelere ıı · 
ritildjğini göz tutan 

kongre F ran~anın taahhütleri çer
çevesi içinde en az masrafla en 
çok selamet temin edecek asri bir 
müdafaa levazımı vücuda getir • 
mek hususunda hükumete itimat 
gösterir. 

Buseneki Nafia işleri 

Cenevredeki teklif/erJ 
LONDRA, 7 (A. A.) - Al111'~ 

maslahatgüzarının dün sabah h• l 
riciye nazın Sir Con Simonu ziY4 
ret ederek Cenevrede yapılan te~I 
lifler hakkında Alman hükt.:ne ~ 

tinin başlıca mütalea ve itirazl• 
rını hariciye nazırına bildirdii 
resmi mahfellerde teyit edilmelc 
tedir. 

Bundan başka maslahataü:ı• 

ıilahları azaltma hakkında yak•~ 
da yapılacak müzakerelerde Al 
manyayı M. Nadolninin temsil / 

deceğini de Sir Con Simona habt 
vermiştir. 

Yeni liman ve hatlar 
ANKARA, 7 - Ankara ova•1 

m sulamak için yapılmakta ol•r 
Çiğ barajı bu ay teslim edilece1'tİJi 
Fakat irtifaı yüz üç metre olm••t~ 
li.zımgelen barajın bugün heniif 
doksan sekiz metreıi yapılnııf . 
bet metresi ikmal edilememi!tir'• ~~ 

Taahhüdün vaktinde yapılnı'; 
ması yüzünden cıkan ihtilafın hl · 
li için meclise müracaat edilece~' i 
tir. 

Meclisten çıkarak bu ıene yı ' 
pılması lazımgelen nafıa itlerin ' 
den en başta gelenler Filyoı - t· 
reğli hattile, Ereğli ve Menin 1i 'h 
manları, Antalya - Afyon hatl•(l 
için müracaat eden gruplarla ..;e ' ~t 
kalet arasında müzakerelere ele' !t 

ANKARA, 7 (Hususi) - Bu 
sene yapılması lazımgelen nafıa 

işleri meyanında Filyos - Ereğli 

hattıyle, Ereğli ve Mersin liman -
ları, Antalya - Af yon hatları için 
müracaat eden gruplarla vekalet 
müzakerelere devam etmektedir. 
Filyos - Ereğli ve Ereğli, . Mersin li 
manları için birçok gruplar meya
nında birkaç Fransız grupu da 
mevcuttur. Bu Fransız grupları 

verecekleri paraya mukabil hat ve 
liman malzemeleriyle diğer bazı 
malzemenin kendilerinden alın • vam edilmektedir. ~ 
masını şart koymaktadırlar. Bu Müracaat edenler arasında bit' 
teklifere müsait cevap verilme - kaç Fransız grupu da vardır. frıl'I ~ 
mekte ve bazıları henüi. tetkik dev sız grupları verecekleri para11 

resinde bulunmaktadır. tık iş o - mukabil hat ve liman malzemele' lı' 
larak Ereğli - Filyos hattiyle E - rile diğer bazı §eylerin kendile' -.

1 

reğli limanının inşaları düşünül - rinden alın.masım fart koymaktı' 'ıı 

mektedir. dırlar. ~ 
...................................................................................... ....-- d 
ten adam için 30 frank, diğer le -1 hih olarak söyliyebileceğim r•.' t 
ferrüat da hariç. Bun'ar cem'an kamlar şunlardır ki ,mektebimizıf\ tt\ 
eğer 30 kurşun atmışsanız ders ha· senede 40 bin balçık güvercin, 2~ 
şma 80 frank kadar tutar. Ve iyi bin diri güvercin ve 100 bin kur• 
bir avcı olabilmek için de hiç ol -
mazsa dört beş ders lazımdır. 

İlk defa için benim av listem 
o kadar fena değil. 500 gram bal
çık ve biraz da paslı iki demir 
tavşan. 

Bir sonuncu ıual: 

- Kaç talebeniz var?. 

- Fazla talebe alamam. Çün-
kü her talebe ders esnasında baş
tan başa bütün av sahasını İ!gal 

eder. Sabah derslerinde en fazla 
be,, altı talebemiz olur. Size sa • 

şun harcanır. 

i llk avcıhğımın hntıraaı ola • 
1i rak vuramadığım güvercinlerde" 
el 

bazılarım aldım. Çünkü vurulaıı ' 
lar tuzla buz olmuşlardı. Tavtaf'' t!t .. 
lardan almadım. Söylendiğine s0 

re onları oldukları yerde bırak ' 
mak adettir .. 

Ne tuhaf av değil mi, vurdutı'' 
nuz avları o"duğu yerde bırakıyo' 
sunuz da vuramadığınızı alıyor 1 

sun uz.. 
Bedi seıa"'' 



Ürk 
kız 

Kadın 
talebe 

Bugün yapılacak 111açian evvel .. · Balkan olim-
, uksek tahsildekiler için· en ucuz 0ıan 1 piyadında Macarların dereceleri ve 

yurda 38 kişi kaydolundu .. 1 f b J h kk d 
--············································································ 

- -· Uçüncü dereceyi muha~ Uİ Q UffiUZ a lll a 
1\ıı talebe yurdundan: ı ıarın ailevi bir disiplinle hareket faza etmemiz muhtenıeldır f ı· k ı· r ı e r ı· 
~ - 10 - 9:;3 tarihli nüshnm- edecekleri da.h!~~. tali~nt~ameye Atina, 5 (Husm:i) _ Telgrafla 

Uncu sayıfasmda Kız Tale - "öre kadın b1r.1g1 cemıyetı yurdu b"ld" d•v• ·h· ( ı·· ) Bal 
'( • 

0 
• •• ı ır ıgım ~ı ı yarın c un -

lltdu :.:erlevhasile yazııan ha- her zaman teftış ve murakabe al- k 
1 

"k' · · lacak 
td h . . w k ·an oyun arının 1.-ıncısı yapı S "" ki ~· azı y~~lışlıkl~r bulunması tında bulundurmak ışıl~ ugraşma. 1 pazara d«.l (bugün) müsabakalar l a g açı arı 
k •le t:ıahıhı keyfıyetle ve yurt 

1 

üzere azalarından murekkep hır tamamlanacak. Hepimiz yarın Se 

hkında berayı malumat bazı i - teftiş heyeti teşkil etmi~tir. Yur • mihin 200 metreyi kazanaı-ak aldı Macar futbolcuları ile bugün ' B:ra (Sol müdafi) Macarista • 

at arzolunur. dun müdürü birlik tarafından in - ğımız birinciliklerin üçe çıkması- ikinci ve ton karşılaşmayı yapa - nın en iyi müdafii 3 Kerület klü· 

papasken futbolcu ol111uş!. 

i '\'lltda yalnız 8 kişi kaydedil • tihap edilen bir hanımdır. Kadın nı temenni ediyoruz. cağız. Maç Tnksim sl:ldında ya- bi.indcn ve takımın en ı:;enç oyun-
! bulunmayıp otuz sekiz kişi Birliği talebe velilerine yurt hak - . 1 pılacak ve Macar muhtelitinin cusu. 
tded"J . v d ı l d h ·· l" ı· t k Yannki müso.bakalann hır kıs- 'ı B ·k ı . . ı mış bulundugu, taşra an cm a er tur uma uma ı verme - _ _ kar!lısına Fenerbahçe - eşı ·taş Luterz (Merkez mühacım) eskı 
Ydo• 1 d' y 1 b · hh" mında puvan alaca,,ımız hakkm - 3: •• unanların peyderpey ge -

1 
le u·. urt aynca ta e enın sı 1 

• .. • • • "', • . y ı muhtcliti çıkacak. oyuı-:culardan bir çol~ defa mıllı 
kte ı_ İ b I h 1. . d d . . b' k b cıa umıdımız kuvveJıdtr. arın -

1 
. . . F b h 1 • k ou!undukları ve stan u unla va mı e aımı ır mura a e · c;: "h M h Macnr muhtelıtının ener a • t:nkımda oynamıs ve hır c:ç ay ev-'1tr.. · k · d k · · h • d kt ki müsabakalara ...,emı . e .mel . ~· .. .. .. • ... ~ temtlerinden de hır ço a tın a tutma ıçın ususı o · or- . ~· . T f·ı 11..4 h t çeyi 0-3 mağlup ellıBı guz onun- vel 3 Kerület takımı kendısm\ 

nı ..... ı · . . 1 . · · b ·· Alı L.ıya Samı, ev ı t, ıne me .. .. k 
''' aı·ın müracant ettılderını, lar temın ctmış ve ıca ma gore ' ' de tutulursa bugunku maçın ço Uypcşt takımından ~a~ın almış. 

'beklerin (Yurt dahilinde yenil- bir hastane ile de mutabık kalmış- girecektir. sıkı, çok heyecanlı olacağı kendi- Vada~ (Sağ haf) Kişpeati klü • 

:k Üzere) belediye memurin lo· J tır. Aynca h~susi h~~am ve. ka - Pazar güni.i (flugiin) yapılacak liğinden bell.i o_l~.r. .. bi.inden, milli takımda oynamış: • 
laaınclan almücağı, yurdun dm beı berlen nısıf ucretler ıle ha mUs:.baknlarm nevileri şunlardır: Haber verıldıgıne gore Fener - Belasik (Sol haf) üç defa mıllı 

~.8.rı.\ık bir sokakta bulunmayıp 1 zırlanmıştır. Yurt kışın ısıtı!acak 400 metre ın:ıkavemct, 11 O met Be~ikta~ mu L teli ti bugün !Öyle bir t&kımda oyn~mış Smogy takımı 
llı\'crsite civarında ve şehrin en mütale::ı ve müsahabe salonlarını re mcni::ı, sırık atl.,.rn:ı, cirit atma, tertip alacaktır : kendisini Uype§li l.:lübünden satın 
~1nhk tramvay caddesine nazır havi olup beher talebeye elbise 1500 muk~vemct, üç adım atla - Sadri - Yaşar, Hüsni.i - F ey- al TIŞ. 

J~ lln~uğunun tashihini rica ede - dolabı karyo"a, ko~odin verm~k- ma, 4 X 100 bayrak, maraton. zi, ~ikret, Esat - Niyazi, Hakkı ' Bihnni (Sağ iç) Hungarya klü-
İ '~ urk Kadm Birli{!i yurt .müdi- tcdir. Yatma ücretı olur ak 8 lıra Bi;:ilen 4CO metreye Mehmet Zekı, l\1uza~fer'. Eşref. . bünden. Şimdi Macar mü hacim • 
~etı talebe hamınların büliin ih - veren her talebe yurda girebilir. Ali, Sami, Zi}a, Cezminin, 110 Maçı Adıl Gıray Bey ıclare e • terinin en İyilerinden. On def• 
tacatrnı nazarı itibHa nlnrak Yemek ücretleri de kahvaltı iki mania!ıya tevfik ve Cihadın, sırı~c decektir. Macar milli takımında oynamış • 
fu~İf bir te~l(ilat vücuda gelir;:niş yemek olmak üzere 14 liradır ki, atlamaya Haydarın, 1500 metreye Macarların kıymeti ve sözleri Geçenlerde yapılan Zağrep maçı 
~nrnaktndırlar. Talebe hanrrn- bunlar ihtiyari bırakılmıştır. Ömer Besimle Şevkinin, üç adımn Dün Macar muhtcliti namı al- na iştirak etmi~. 

f:cnebi kitapları 
şnıda ihtikar 

satı-
S ı . ı ·r c-~· · ·el K ·akaş ' ' e ım e evı ıgııı, cırı e aı • t d .. d "' • ·· ·· tesekkülün 

w d m a gor ugumuz ~ 

la Sel:-nin, 4X100 b" ~ra~a . a hanai uzuvlardan kurulduğu, ve 
(Semih, Raif, Hakkı, Hıl~1ı~tın uzuvların dereceleri ne olduğunu. 
girmeleri pek muh~emcldır. a - bizim futbolumuz hakkında ne 
raton koşusuna girmiyeceğiz. düşündüklerini öğrenmek ıçm 

Bu miisabaknlarda birincilik a - kendileriyle konu!tuk l!te verdik
lacağımızı pek ümit etmiyoruz · leri malumat ve söyledikleri söz
Haydar buracla smkla 3,47 atlıya- ler: 

rak Türkiye rekorundan iyi bir Deneş (kaleci) Ki~peşt kliibün-
c\ercce yapmış olmakla beraber den. On defa Macar milli takımın 
kendisinden daha fazla atlıyan el 

.. a oyni\mış. 
rakip.leri vardır. Bu, musn~akala ~ !-------------·---... 
rın bır kısmmm 1-2, hayı ak ko ı ulaştığımızı ır;oruyorlar. idman 

. . Dünkü akşam refikımızdan bi-j sap etmiyoruz. Mektep kitapla - ıus1Jnun da 3-4 puvan getirmesi cemiyetleri ittifakı reisi Erzurum 
''.ecnebi kitabı satan müessese - 1 rında, ilmi kitaplarda frangı do - ihtimali vardır. 1 mebusu Aziz Beyden ve daha bir 
tın hu kitaplar üzcrir.de haddin· ı kuzdan sayıyoruz. Bazı roman - Küçük Besim pazar müsabaka • 1 çok yerlerden tebrik telgrafları 

ehıj1nizdellicnebi kitapçılara göre 
masraf fazla, yük ağırdır 

~tı fazla kar temin ettildcrini, ve ]arda ise bunun 14 e k:ıdar çıklıf!ı ısından sonra hastalandığı ve dok- geldi. istirahat ve çalıtma şartla
Iİl"k ı:ıünevverlerinin vi"ayetc miı Vilkidir. Bununla beraber rcman tor kendisine istirahat verdiği için rımız miikemmeldir. 
ltaat ederek bt.mun önüne geçil - okumanın katiyen bir ihtiyaç olma. baska müsabakalara girmesi ga - Her atlete iki masör masaj ya -

~'İni istiyeceklerini yazıyordu. dığmı nazarı itibar:ı. almak lazım - lib~ miimkün olmıyacaktır. pıyor. Yemek, otel, duş çok iyi. ld 

Devoni (Sol ilcık) Nemzeti . ~ 

klübünden. Gençler takımında oy 
nüyormuş. Zağrcp maçında da bu 
lunmuş. nı 

T oryagi (Sol iç) ilk defa pro • 
fesyonel olmuş. Amatör milli ta -
kımda bir çok defa oynamıf. A • 
vusturya - Macar mnçına ihtiyat • 
olarak gönderilmiş. 

Sentroger 3 Kerület klübün • 
den. Gençle:- takımında mütead -
dit def al ar oynamış Hungatyadan 
satın alınmış .. 

Odri (Sağ açık) Nemzeti klü
bünden Evvelce papas iken futbo. 
lii çok sevdiği için papaslığı fut • 
bola tercih etmi~. Altı defa genç • 
ler, 2 defa da milli takımda oyna-
mış. 

Penyeşi (Sol açık) Perençvarot .lltı akşama kadar vilayete böyle dır. Bu nihayet bir lüks işidir. Salı günii yapılan disk ve mara man yapmak için sahaya otomo -

il" ll'lüracaat ya:pılma:mıştır. Herhalde ecnebi kitap salı - ton müsabakalarının neticesini bille gidiyoruz. Reisimiz Burha-
~aamafih bu hususu tahkik et- şıncla zannedildiği gibi bir ihtikar ajnas vermiştir, tahmin ediyorum. nettin Bey fevkalade çalı~ıyor , kımda oynnmış. Macar - Avuı • 

i~k Üz:.r:. Beyoğ~un~a~ .. ~üyük mevcut değildir. Ecnebi g~~elele~ Biz yalnız disk atmıya iştirak et- hepimizle ayrı, ayrı me;gul olu - turya maçına ihtiyat oyuncu ola • 

klübünden. 2 defa muhtelit ta -

an kutuphanesı muduru ılc ko- rine gelince bunların ekserısı yerlı tik. Maratona girmedik. Bu yor ve bizim rahatımız ve kazan • rak gitmiş. 11

~,luk. Bu zat diyor ki: gazetelerle ayni pahaya satı!.tnak· müsabakaya giren bir Arnavut at- mamız için mümkün olan her şe- Steiner (ihtiyat) 3 Kerület 
- Tiirk münevverlerinin pa- tadır. Vakıa buradaki fiallar Pa- lel 19 metreye atmasma ra3men yi yapmaktan çekinmiyor. klübünden. Gençler takımının Mİ ~li l<" w k" 1 .. f 
. ıt"p sattıgımız ve ıtap ar u- . rise nzaran p:.l.halıclır. Fakat Sem takımına bir iki puvan kazandır - Pazartesi günü ak!am yedide ha ı. tı-ınd Ad I oh OkA l V d ç ~k. e a eLa ı lı ar yap ıgımız plon ekspresile getirtmeğe mecbur dı. Halbuki bizim takım a buradan hareket edeceğiz. ar • 
~lındcki düşünceleri katiyen olduğumuz bunlara hemen hemen ben de dahil olduğum halde ben ~ambn günü oradayız. 

C)Rr d w•ld" K. b'l 
U egı ır. ıtap satışı, ı - kıymetleri kadar yol masrafı ver-

1 
altı arkadaş bundan fazla atıyor-

~ 'a e:nebi kitapları satı~ı en az mckteyiz. Kitapları katiyen pa • duk. Sonunda bir kaç puvan fır-i; "eren bir ticarettiı·. Düşüniin ... halı satmıyoruz. Bilakis burada satı k?.cırdığımızı anladık. Güreşçilerimiz hakkında 
dap, modası çabuk geçen lüks kitap kıymetlerini birçok Avrupa Disk ·atmada ise Bulgar Gançef Dün güreşçilerimiz hakkında 
İt~l'\.e§yaları gibidir. Biri ~i~eri- memleketlerine nazaran ucuzdur. 42 metreden fazla atarnk birinci- bir tel..,.raf nesretınil'tik. Bunda ta-

kıp eder .. Ve bunların ıçmde l ı· v· ld n· · y · 39 .... ·1 5 ° . 
4 

~l. ld·-· bil }' k Buradan geçen birçok sviçreli ıgı a ı. ızım eysı ,,:, ı e • kımımızın 3- ga ıp ge ıgı • 
" ta durabilen eserler ancak . . ld f A d l .. h seyvahlar mu··esscsemı"zden kitap mcı o u diriliyordu. Bu telgra ı na 0 u "t ur muh:ıı-rirlerin nadir kitap- J • _ _ 

"'clı D" v l . t' · ıd"kl · alıp memleketlerine götürmekte- Umumi puvan va:zıyetı ajansı 6 tarihiyle verdiği için ha-
J r. ıger erı ge ırı. ı erın- . . . . . 

1
. b · ·· abaka -

"ell p k .. dd t f d dırler. Bu kadar tafsi al zanneder- Umumi puvan vazıyetımıze ı;e ın erin, i.içüncü ve yenı mus 

z. 

Sözleri 

Sözlerinin hulasası da şu: 

"- Fener bahçenin göıterdiil 
oyun çok güzeldi. lkinci devre • 

nin ilk yirmi dakikası çok iyi geç
ti. Fakat Fenerliler bundan ıon· 
ra yava~ladılar. Birinci devrede 

de iki gol fırsatı kaçırdılar. Eğer 
İstanbul, merkezi Avrupadan u • 

e az mu e zar ın a unu- 1 • t'k 
'Uur ·d l B k"t l l j sem sizi iknaa kafi gelecektir.,, ce; Yunanistan baştadn·. Yugos- yn ait olduğunu zanne~mış 1 • 

gı er er. u ı aparın yo ·1. . b" 2:. 1 Ü l·'.albukı' bı"la"hare aldıgvımız hu- -''r"'f' k I · · ·· d 15 B d Al k"" ·· h lavlar 1 :ınc ı ız :> puvan a - •ık bizimle temas vapa l ya .... ıııarı ıymet erının yuz e un an ıonra man utup a· .. .. ' l d ... . 
1 

bu mü • • .J r arsa • 

zak olmasaydı her ay birer maç 
yapar ve biri birimizden istifade e .. 
derdik. Türk futbokulart ıık 

llıab t' d d' l · d b" . . h.b. İt l cuncu, Romenler 24 puvan a ot- susı haberler takımımız n kın zamanda merkezi Avrupa ta• c ın e ır. ne erın en ırının sa ı ı ve a - · ·~· . k 
8u eserlerin hepsinin satılmı - yan kütüphanesinin müdürü ile ko düncü, Bulgarlar 23 puvanla ~e - ı rıabnkayı 5- 2 kaybe~ı~ın~, anc;.p kımlan arasına girebilirler.,, 

a.cag· h. l .. d 2"" nuşan muharrı"rı·mı· .,.c onlar da he- şinci, Arnavutl.ır 4 puvanla a. tın- ı Çoban Mehmetle, aımın ga ı z k" - • 1 
. ını ve ıç o mazsa yuz e o - . . . . . b"ld" kt d. e ının yaşına ınanmıyor ar ~n ileriye döndürülmesi icap e t - men hemen ayni şekilde izahat cı vazıyetındedtrlt=!r. ı ecldiklerını 1 ır':ıe 

1 
e ı~. t 

'~İni v b · d'" d'" ··ı l vermic ve kitap fiatlarında bir faz Bizim son müsabakalardan son 1 Bundan da Ana 0 u a1an5ı a-ij e u gerı on uru en ere :r • • • • l f ·k· 
~ ""r l ·ı k · lalık olmadıg· ını sövlemiı:'erdir. r::ı ayni vaziyette kalmamız ıhtı - ı rafından verılen te gra ın ya ı ın-

• J ıca yo parası verı mc ıcap J :r • 'k · b " h 
tt1 iirıi d ·· ·· k ı · d Yalnız bu zatlar para farklarını mali kuvvetlidir, her halde bu va- ci müsabakaya aıt geçı mı§ ır a 

uıunme azım ır.. ·· ·· ·· ·· b 
Bunlardan ha ka bütün bu mas hesap etmemi~ görünüyorlar. Is- ziyette kalmak için çok çalı§aca - her ol~uğu veya uç.uncu musa a • 

~\f),. .. § • . kaya aıt olmakla beraber her han- tır. Kendisini ince oyuncu bu • ~. ..ra. cek gondermelc sıparış tanbulda 25 santimlik bir gazete- ğız. . . l l l . F.k "b" . . b' 
11'\".._ ~. • ' h ı l" ~ b" · b g'ı b"ır sebeple netıcenın yan ı$ o - uyor aı ve gene ı ret gı ı ıyı ır 

Macarlar, Ze!~inin 35 yaşında 
olduğuna inanmıyorlar ve kendi. 
sini çok beğeniyorlar. Beğendik • 
leri oyunculardan birisi de Eıat • 

"'"•"'k l fi · k l" et 'er p'"hasına 'Burada er ces e an ızım u _ .ı.T .. ıçın yapı an maara arı, yı va ıa yer ı gaz e .. d d"ld" -· k n d 1·· 
'41.il(k" • • k b sE'neki muvaffakıyetlerimizi teb - larak kay e ı ıgı manası çı ı • oyuncu un =- - en uzumsuz yere ~ ill'tı kırası elektrık ınemur beş kuruşa veriyorlar. Fa ·at u 1 f .. 

11 
• . 

a.ltl~ ' fi d ' ·ı · suretle 3 kuruş zam ettikleri vaki rik ediyor. Gazeteciler Burhanet. yo:-. 1 avu er yaptıgına hayret ettıkle • 
~~'k )" rı nıaara arını a ıl ave et- d l d b h l lı·n Beyle uzun mülakatlar yapa • Elimizde olmıyan bu yanlı~lık- rini söylüyorlar. Hakemin iyi i • tı:ı e.zımdır. Bütün bun ara rağ değil mi ir? Kitap ar a u a - .. .. . . d · d 

trı bi f k · 12 d h ..ıcdı·r. rak bu fevkalade terakkiye nasıl tan dolayı ozur dılerız. arcsın en memnundurlar. # 2 rang:ı atıyen en e- u 
1 
'. 
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SiJihJa: :a;d:ngö:~alamı • (1K•a•;•ak·~·:·a~.,a .. a.:e·:-::-:•e,•e) 
Kaçakçılarla mücadeleye faali • 

? •t• t ok ta ondan yctlte devam olun~caktır. Hudut yor. ı ıma y muhafaza ve gümrük kıt'alarının 

Bu yolda Italyan Başvekilinin yap
bğı telakkiler ve ~eklifler nelerdir ? 

Milino, 7 (A.A.) - Popolo d' -evvelce bildirdiği veçhile- bir 
ltalia ıazeteıi, M. Mu11olininin mukavele projesi teklif dmedim. 

••cene'fredeki ıilahları azaltma 1 Faka~ ma~~ut olmakla beraber 
konferanıı,, bathiı altında yazdı- amelı ve sılahları aza.Jtma y?lun -
iı lMr makaleyi olduiu gibi ıiltun· ı da ilk bir konak tcıkıl edebılecek 
larma ıeçirmittir. mahiyette bir neticeye ula~mak 

makıadım ıüden bir çok telkinler 
M. Mu11olini, bu yazısında CO! 1 d b 1 d e u un um. 

kun ve taıkın havea havaıı içinde 
ı ·ı· hl lt k f Ayni zamanda ıil&hları an.ltma 

açı an ıı a arı aza ma on eran· . • . 
h ık d t k b.. ··k konferanımın ıflaala netıcelenme-

ıının a araıın a ar ı uyu 
bir alaka uyandırmaııntn ne ıibi ıinin milletler cemiyetinin yer yü· 

zündcn kalkmıuı demek olaca -aebeplerden ileri geldiğini araıtır-
malctadır. iına da dikkati çektim. 

lleri ıürdüjüm bu telkinler , 
M. Mu11olini bu ıebepleri ıu ıu· 

Roma ile Cenene araıında çok ha 

kaçakçılığın mü~tereken men'i i · 
çin çah,maları hakkındaki nizam 
namenin meriyetindcn beri kaçak 
çılık vak' alarınrn azaldığı görül • 
mektedir. Bu nizamnamenin bir 
iki maddc:\inin tadili için Dahiliye 
Vekaleti ile muhabere edilmekte· 
dir. 

Behçet Sabit Bey 
Üniversite tıp fakültesi üroloji 

profesörü Behçet Sabit Beyin bir 
meıeleden dolayı istifa ettiği söy. 
lenmekte idi. Behçet Sabit Bey bu 
~ayiayı tekzip etmiş, yirmi sene -
denberi aaiıtanlık hayatından bat 
lıyarak çalıştığı İfİnden istifa et -
meyi aklına bile ıetirmediğini söy 
lemi,tiP, 

Bayram i~in yazdan eserler 
r.ıe huliıa etmektedir: 

l - Meselenin aon derecede 
süç, çetin ve karııık'ıklarla dolu 
olması, 

reretli ıiyaıi mükalemeler mevzu- Cümhuriyet bayramı için yf\zıl
u oldu. , mı§ olan milli eıerlerden poıta Üc· 

2 - Devletlerin aıkert bünye 
Te teıekküllerinin biribirine benze 
nreme11, 

3 - Aıkeri mahiyette meıele · 
lerin yanı batında müıtemlekat 

kuvvetleri ve talim ıörmüt ihtiyat 
efradı vücude getirilmeıi gibi me
selelerin de mevcut bulunmaıı .. 

Milletler de ve devletler de kar· reti alınmaması için Maarif Veka
fılıklr itimatsızlık ve fÜphe duy • Jeti a!a~adarlara bir tamim gön • 
uları doğuran amile galebe çal- dermııtır .. y aulan bu eıerlerden 
~nk imkanı elde edilecek olursa te§rinievvclin yirmi betine kadar 
bu tekliflerim bir anlaşma netice- üçer nüsha Maarif Vekaletine gön 
ıine ulatabilirler. derilmek icap etmektedir. Bu Yak-

te kadar •ekalete gönderilen 
Bundan ıonra M. Muuolini bu 

eıerlerden poıta para11 ahnmıya
itimataız: ık ve ıüphe duyıularını 

caktır. ortadan kaldırabilecek unıurları 

ıayarak diyor ki: 
Polis Haberleri ~ncak bu ıebepler, konferansın "Bir anlatma neticesine erit- ...... --··· .. ·-·····-·--.. 

vardıiı hemen hemen hiç denile • mek mümkün olamazıa, bu hal, Yastık altında para 
bilecek bir mahiyette olan netice· ·ı hl ı k f 

ıı a arı aza tma on eranıının Fenerde Avcıbey mahalleıinin 
yi izah edemez. k ·r b' ı · \ az ço zarı ır ıurette peçe enmı! Kuyulu ıokağında 10 numaralı 

Bu halin baılıca .ebebi, millet- bir iflaıından bafka bir görünüfe evde oturan amele Sefer Efendi • 
ler ve deTJetler araıında kartılık • vücut vermez. O gün iıe milletler 
1ı ttimat duyruıunun bulunmama· cemiyeti, bilfiil ortadan kalkmıt, 
~rr. Bir taraftan Almanya hak • olarak, yeni yeni devletler züm -

nin yastık altına koyduğu 60 lira
ıı arkadaıı Hasan tarafından ça • 
hnm1,tır. H1raız arkada, çok ıc:i 
meden yakalanmı~, adliyeye ve • 
rilmiıtir. 

- llMia bil' fark gözetilmeıi bakı - releri tetekküt etmeie baflıyacak, 
mmı müdafaa etmek kolay birıey tezatlar daha had bir tekil alacak, 
dejildir. Diier taraftan öteki dev· Avrupanın ve bütün dünyanın ta· 
letlerin endiıelerini hesaba kat • rihinde, hatta içtimai mahiyette, Cıgara kağıdı fabrikası 
mamaia da imkan yoktur.,, birçok meçhuller ta§ıyan bir vazi-

·Bu .özlerden ıonra M. Muaolini yet baf göıterecektir. lıte bunun 
diyor lc:i: içindir ki, hiç bir ıeye bakmıyarak 

,.Bu enıelleri yıkıp yenmek için 
1 

bir anla!m• elde etmelidir.,. 

Avusturya daha çok 
karıştı 

(1llıt tarafı 1 inci aa,1ranur.da ) 

araD&mla haıtan.eye ıideceiim ! 
De.-ıiıtir. 

& && )@ 

Dökülen şekerler 
6500 kilo şekerin ne ol

duğu araştırılıyor 

Geçen gün avarya olduğundan 
dolayı gümrük idaresi tarafından 

denize döküldüğünü yazdığımız 
şekerler meselesi yeni ve ıayanı 

dikkat bir safhaya girmiştir. 

Gümrük idaresinden verilen ma 
lumata nazaran Be1çikadan Fijeld 

vapurile limanımıza gelen bu ıe -
kerlerin 4387 çuval olması lazım
dır. Gümrüğe Yerilen beyanname

ler bunu böyle göstermektedir. 
Vaktaki gerek gümrük, gerek be · 
lediye kimyahaneleri bu fckerin 
yenilemiyecek derecede fena oldu 

ğunu raporla tespit ediyor, teker • 
!erin denize dökülmesme karar ve 

riliyor. Bir gün ıümr\Ak memurl.ıı. · 

rı vapura gidiyol'!ar v~ ~Lkerlerin 
denize dökülmr;,=•1e b&~•~r.ıyo. 

Fakat vapurda çıkft , çıka 429 7 çu
val şeker çıkıyor. Ari\ch'-<i doksan 
çuval şekerin nereye citti~i malum 
değildir. 

Askerlık 
Uıkiidar askerlik iubeıiod 
l - 326, 327 doğumlu ve 

!arla askeri muamele goren ,,e 
ha evelki doğumlulardan f İ111 
kadar herhangi bir sebeple 
kalmış olan ihtiyat zabiti ye 
cek kısa hizmetlilerin tabip, 
tar, eczacı, ve ditçi ımıfların 

gayri sınıflara ayrılmıf ola 
yani piyade, süvari, topçu, öl 
istihkam, muhabere, hava, de 
nakliye, otomobil, demiryolu, 
nayii harbiye, ıınıflarma me 

olanlar aakeri ehliyetname d 
celerine göre 1.2 - T et - 933 
hinden itibaren askere iÖnde 
ceklerdir. Bunlardan askeri e 
yetnamesi olmıyanlar 1 .2 • T 
933 de orta ehliyetnameliler 
Kanun 934 le tam askeri ehliye& 
namesi olanlar 1. mart 934 te 
zırlık kıta 1 arın da bulunmak Ü.Z 

sevkedileceklerdir. Yüksek eh 
yetnamesi olanlar da l - May 
934 te ihtiyat zabit meklcbine 
derileceklerdir. 

2 - l~bu kısa hizmetlilerd 
sevke tabi yani ehliyetnamesi ol 
mıyanll\r 1. T e!. de hazırlık kıt• 

Vapur bir kere daha aranıyor. :unda bulunacak' anndan 25-1 
Hiç bir ~ey bulunamıyor. Gümrük 933 le ~ubede i$patı vücut eyJ 
idaresi bu 90 çuval yani takriben )eri aksi takdirde haklarında 
6,500 kilo şekerin ne olduğunu a - kaya muamelesi yapılacaiı ilin 
raştırmaktadır. Bir taraftan da 1 lunur. 
vapur acentesi aleyhine takibata 
girişilmi~tir. lıtanbul 

ğundan: 

Mukaddema Pangaltıda Şeb 

Muhtar B. caddesinde 45 numar 

lı hanede ikamet etmekteler ik 

halen ikametgahları meçhul bul 

Halkevinde kışlık faaliyet nan bakkal Vasil ve Dimitri Sa 
oğlu Efendilere: 

Bu şekerlerin gümrüiü ve bele
diyenin yenilmez demesine rai -

men şehre çıkarıldığı ve istihlak 
edildiği zannedilmektedir. 

programı Bogos Osep Koncagül oğlu t:f 
Halkevi idare heyeti bu hah~ nin mübrez 13 kanunuevcl 3 

zarfında wnumt bir toplantı yapa- tarib1i bir kıla aenede müıtenidcl 
rak l<ışlık faaliyet programını ha zimmetinızde matlubu o]dufu.,
zırlıyacaktır. iddia eylediği 150 yüz elli lnıi' 

Ha1kevi bu sene hem İstanbul- liz lirasının Türk lirasiyle tutatl 
daki merkezinde ve hem de Bey - olan 1800 liranın maa m•' 
oğulunda açılacak olan şubesinde sarif haciz yoliyle tahsi ' 
liıan kursları açacaktır. Beyoğlu li hakkında dairemize valıİ 
ıubesinde ıpor ve beden terbiyeıi 
kursları da açılacaktır . 

Halkevinin idaresinde yükaek 
tahsil gençlerine mahsus talebe 

yurdunun da açılmaıı yakınla9mış 

tır. Yurda 50 talebe alınacak • 
tır. Bu talebelerden 10 tanesi 

meccanen Üniversiteden ve yük -
sek mekteplerden ıeçilecek, 40 ta-

müracaat ve talebi üzerine olbaP' 
taki maddeyi kanuniyeye tevfikaJI 
tanzim ve berayi tebliğ tarafınıı' 
gönderilen ödeme emri zahrısı• 

mübaşiri taraf ınd3n verilen met' 
ruhat ve zabıtaca yapıl"n tahkİ' 
kat neticesinde ikametg:ahı hazıtf' 
nızın meçhuliyeti anla!ılmıı ve b" 
itibarla muktezi lebliğalın bir ı.1 
hakkı itiraz tayini suretiyle ilancll 

nesi de ücretli olarak f\lrnacak - tebl i ğine karar verilmis olmakl• . . 
tır. tarihi ilandan itibaren müdde&J 

Operatör Denk haıtaneaine 

ıöturülerek aoyunduiu zaman 
ıöiıünün ıol tarafında duran kur· 
tun yere dütmüttür. 

tir. Bu doıtların ıaym, ıuikaıt • 
tan evel, mütemadiyen artmakta 
idi, bundan ıonra daha fazla ar
tacak ve baıvekilin hariçte haiz 
olduiu itibar ve takdiri kat kat 
yükıeltecektir .,, 

Tevkiflere devam 

Alınacak ücret 15 liradır. Yur- mezkurc Z<\l'f mda ve 933- so3' 
dun bir kısmında da yüksek mu • dosya numarasiy:c icranın tehiriıtİ 

Dün Gebze ile Dil araıındaki ray cı allim mektebi talebeleri yatacak _ müstelzim ıifahi veya tahriri ol•• 
vatalarını ıökenler hakkındaki tah rak bir itirazı kanunide bulunnı•• 

Sabanca veya Çekmecede bü -
yük bir ıigara kağıdı f abrikaıı aç
mak üzere bir Türk ve ecnebi ıru. 
pu tetkikata ıiritmittir. Bu teteb
büı filiyata intikal ettiği takdirde 
memleketimizde ilk defa bir ıiga
ra kağıdı fabirkaıı açılmıt olacak 
hr. Fakat böyle bir fabrikanın it -
liyebilmeıi için çok ıuya ihtiyaç 
hi11edildiiinden evvela ıu mesele· 
ıile mefl(ul olunmaktadır. Fabri • 
ka, inhisar idaresile anla!arak ida 
reye ıigara kağıdı verecek, bu su
retle hariçten ıigara kağıdı ithal 
edilmiyecektir .. 

Ray sökenler 

Dolfuıün yaraları sarıldıktan Viyana, 7 ( Huıuıi) _ Burada 
aonra karııı kendiıini alıp evine Nazilerin te•kiflerine de•am edi
eötiinnüttür. • liyor. lubruk tehrinde dün bat • 

Londra ıazeteleri bu münaıe - lıyan te•kif at, bu ıabaha kadar 

kikat bitmittir. Maznunlar yarın 
ıehrimize getirilecek, evrakları a· 
ğır ceza müddei umumliğiine ve • 
rilecektir. 

betle f&Y&nı dikkat yazılar yazmıt k 
devam etti. Civar köylerde ıe iz ~ Yedikulede Halit Efendi ıoka-

tır. genç te•kif edildi. lnsbrükte tcv· ~ d t Ş k d · il Deyli Ekıprcı CFazeteıi bir bat· gm a 0 uran ar emıryo an 
• kif edilenlerin adedi 6 dır. Bun - ~ M" · B ı makalede diyor ki: magaza memuru unır ey oğ u 

)ar meyanında iki üniversite pro • 13 yatında Muammer Eminönün-
•'Ellci Avusturya imparatorluiu f ·ı ·1c· k d 

.dahilinde Bosna Sarayda atılan eaörü ' e ' ı a•u at •ar ır. de atladığı tramvaydan direğe çar 

ltir lnartun yüzünden 1914 ile 1918 Selanikte tütüncüler parak batından yaralanmı~tır. 
arumcla 40 milyon İntan biribi • § Koıkada ha•a gazı limbaıın· 
riyle didi,ti. lnıJltere bu caniya- Selanikte Yunan lktrıat nazırı dan bir kaza olmu,tur. Agop iı -
ne hareketi ton derece takbih et· M. Pesmazoilunun reiıliii altında minde biri hava gazi lambasile oy 
melde beraber Avuaturyada ablan tütün tacirlerinin ittirakiyle bir narken ayaima düıen bir demirle 
kurtwılara kartı ıon derece ihti- konrre aketdilmi,tir. Bu kong - ıağ ayağından yaralanmıı, Cerrah 
,atkir davrandıjını beyan eder.,. renin latanbulda toplanmıf olan P•!ft hutaneıine kaldırılmı,tır. 

Şark Tütünler lconferan11nı takip 
Ta1111ia ıaaeteıi Mı münaMbet- § Kasımpaıada Bcdrettin ıokaim · 

etmeıine çok mana •erilmektedir. 
le yaachiı bir bafmakalade Avuı· da Bahriye caddesinde Aziz; dük-
turya ltq'fekilinin ceaaretini tak· •••••lil•••••••-1 kanında lbrahim iımindeki arka -
iir ettild-. _, ....... illn Dr. "url Fehmi daıile rakı içerken kavga etmişler

COZ HEKiMi 
zlır•t ~--1-sı 5.. B dir. Bu eınada aelen arkada,ların 

.. Suikut, baf•ekilia dOlllunu ....,... ..... u, ureyya ey apart. dan Kemal lbrahimi uatura ile teh 
-.-.... . .- ~U\llda topl••ai& MTUdecıek • Saat Z-I ya klldar. Telef:Z3212 dit ctmit, yalcalanmıtlrr. 

' 

tır. t 
dığınız veya yine mezkur müddl 
zarfında borcunuzu ed.ıı ve yah..,t 

Komşular ve bayramımız mal beyanında buıunmadıiın•' 
Milli Tiirk Talebe Birliği ciim - takdirde müddeti muayyenenin h~ 

huriyetin 1 O uncu yıl dönümünün 

1 

ta.mını müteakip cebri icra ıureti1 
tes•it meraıimine Ball<an ve kom· le devamı muameleye te\'enül kı• 
fu devletler talebe birliklerinden lmacağı maiumuırnz olmak ve bel 
talebe davet cedeccklerdir. Da- ı husustaki ödeme emrinin taraf111t' 
vetli talebeler cümhuriyet bayra - za tebliği makamına kaim olma1' 
mında 250 Türk talebeıiy'e birlik ı üzere ilanen teb'iği keyfiyet olu ' 
te Ankaraya kadar gideceklerdir. ! r.ur. (8731) 

lstanbul Evkaf MUdUr!U§U n:ınıarı l 
Mıktan 

40 Ka'cm Eczavi Tıbbiye 
1 

" 
Gaı idrofil 

91 
" A1atı Tıbbiye 

Yu"arcla cins Ye mıktan ynı'ı üç kısım ten ve Alltı tıl,f,f. 

ye ayrı ayrı Aleni n1ünakasaya konmutlur. Talip o'anlar fuaiti 

anlama'< ve listeleri görmek üzere her gün levazım idareıine Ye 

ihale ıünü o!an T. enelin on altıncı parartui ıünü Nal • 

dörtte idare encümenine müracaatlara. 
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J Deniz Yollan işletmesi 
ACErtTALARI · 

Karaköy - Köprüba~ı l"el. 42362 

Sirkeci Mühürdar zade ham 

Telefon ; 2~740 

1 

Karadeniz aralık postası 
ANKARA vapuru 1 O Birin

ci Teşrin Salı 18 de Ga!ata 

Hakiki, sal, kati tesirli ASPİRİN, ED marka
sını ta$ır. Ağrıları çabuk ve emniyetle gider
mek için başvuracağınız deva, dünyada 
meşhur,,.~\ "müstahzarı olmalıdır. 

rıhhmından kalkarak Zongul
dak, lnet o·u, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Ordu, Gireson, Vc1kfı· 
kebir, Trabzon ve R ize'ye. 
Dönüşte bunlara ılaveten Sür· 
mene'ye uğrar. 15445) 

İzmir Sür'at Postası 
IZMIR vapuru 10 birinci 

Teşrin Salı on birde Galata israrla tJlSPİR • 
"1 ve 70 komprımelık amoaıaııarda 'bulunur rıhtımından lzmir, Pırc, isken· 

Qöz Heltimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınlf Mutehassıs 
Rabı lı <An~a•a cadde•ı i\ıı tıO 

8291 

deriye'ye kalkar. (5446) 

idaremizin Trabzon, Bartın,. 
lzmit, Bandırma, Mudanya, Ka 
rabiğa, Ayvahk, lzmir, Mersin 
hatları kah Ye ocakları 15 "leş· 
rinievvtl 933 tarihinden 31 
l<aounuevvel 934 tarihine ka· 
dar on dört buçu~< ay müddet
le ve pazarlıkla kiraya •erile· 
cektir. Pazarhk 15 Te~riniev· 
vel 933 pazar günü saat on 
beşte levazım Şefliğinde yapı· 
lacaktır. Talip olanların şart-

: nameyi görmek üzere 10, 11, 
Dahili hastalıkları mütehassısı 

1 12, 13, 14 Teşrinievvel 933 
Oiv-- ·· ' ·· N 118 Telefon: 2239~ 1 

DOKTOR 

Hafız Cemal 

günleri saat dokuzdan on ye· 
s:ııııbı: ımmınE1' Asoı di buçuğa kadar levazım Şef· 
~cşrlynt Müdürü: l sara li~ine müracaatları. (5409) 

\' ,\ li J T l\latbaıııır - İstanbul ----------·•-111111 
, 

T~R.KiYE 

llRAAT 
BANKA51 

·DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T .. J;D~R 

j 
l 

Maarif Vekaletinden : 
Hususi tabılere müesseseler ve şahıslar tarafından Cumburi· 

yetin onuncu yıl dönümünü doldurması münasebetile neşredilmiş 
veya neşr~dil ecek matbualar 2305 numara ve 1 l • 6 • 933 tarihli 
kanunun yedinci maddesi mucibince posta ücretinden muaf tu· 
tulacaktır. Bu münasebetle neşredılmiş veya edilecek matbuata· 
rın posta ücretinden muaf olması için üçer nüsbasmın en geç 
'iS • Teşrinievvel· 933 tarihine kadar Maarif Vekaletine bir istida 
ile ve makbuz mukabilinde verilmesi Jazımgeldiği ilan olunur. 

(5363) 

' İlk mektep Tarihleri ~ 
Maarif Vekaleti tarafından ilk mekteplerin dördüncü ve be· 

şinci sımflarında okutturulmak üzere 

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

len TARiH kitapları satışa çıkarılmıştır. 

Eu kitaplar, yalnız talebelerin değil berkesin istifade edeceği bir 

suretle yaıılmış bir çok haritaları Te resimleri ihtiva etmektedir. 

Bir kartonla kaplanmış olan bu 1 arihlerin fi
atları nefasetine ve sayıfalarının çokluğuna 

rağmen 15 şer kuruştur. 

&.. Sataş ve tevzi yeri : lstanbul Ankara caddesi 

~ .. ---· VAKiT YURDU 1----------
Sıvas Fırka Satınalma 

Komisyonundan : 
Sıvas ve Zaradaki kıtaatının ihtiyacı için 300,000 kilo ek

meklik un kapalı münakasaya konulmuştur. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gün münakasaya iştira .< için de teminatı mu· 
vakkatelerini havi teklif zarflarını 21/Birinci Teşrin/933 cumar· 
tesi günü saat 15 şe kadar komisyona vermeleri lüzumu ilan o· 
lunur. (5207) 

TÜRK KADIN BİRLİGİ 
Himaye ve murakabesinde : Şehzadebaşı 

KIZ T./\LEBE YURDU 
Türk Kadın Birliği tarafından murakıp intihap olunan ve yurdu 
şereflendiren revat: LATiFE BEKiR, LAMiA REFiK, ALiYE 
ESAT, SENiHA RAUF, avukat RAHiME Hanımefendiler. 

Müdür vekili ZAHiDE Hanım 
Üniversite, yüksek mektep ve liseye devam edecek hanımlara 

&ile vi bir yuva teıkil eden yurdumuza her taraftan gösterilmekte 

1 
otan rağbet çoğalmaktadır. Şimdiye kadar yurt hakkında şi· 
fahen ve tahriren izahat almak teşebbüsünde bulunanların ve 
kayıt olup ta muamelelerini henüz ikmal etmemiı olanların 

• "urt nıüdürivetine süratle müracaatları. ı8~W 

F otograf Amatörlerine Müjde 
Gece ve gündüz filmi olan ZEISS iKON "Pernox 26° !:eh.,, 

(2700 H. & D.) super Ultra - Rapit sayesinde fotograf makineniz 
fazla ziyalı olup size gölgede ve kapalı havada enstantane alma· 
nızı temin ediyor. 
Dikkat: Piyasamız
da hiçbir film, Per· 
nox · film ZElSS 
ıKON 26° Sc!ı. 
2700 H. & D. fil· 
minin sürat ve cin
sı ile kıyas edile
mez. Yalnız en son 
gelmiş iyi ZErss 
iKON film ve filmpak üzerinde iyi fotograf alabilirsiniz, ZElsS 
lKON filmlerini kullanmak menfaatinizdir. Çtkilecek resimler ne· 
ticede belli olur. Elyevm bütün fotograf dükkanlarında satılığa 
çıl<arılmıştır. ZEISS iKON filmini ve fotograf makinelerini size 
muntazaman fotograf malzemesi satan mağaza'arda bulamazsanı:ı 
siıe en yakın perakende satıcısını irac edecek olan, Jack Rotteo· 
berg. lstanbul, Dilsiz Zade Hanı No. 24 · 27. Telefon: 23769 

Acentalığına müracaat edıniz 

El aziz Vilayetinden: 
Bilumum malzemei inşaiyesi müteahhidine ait o'.mak üzere 

beher çifti Bin On Üç lira Doksan yedi kuru, bedeli keşifli Yir
mi çift iktisadi evinin merkezi Vilayette inşası kapalı zarf usuli
lc ve 18 • l O • 933 Çarşamba günü saat O~; altıda ihale olunmak 
üzere münakasadadır. Taliplerin şeraiti anlamak üzere her gün 
iskin idaresinde müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 


