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Yllnan Hariciye naz1rı Sirkeci istasyonunda Yunan Başvekili Haydarpaşada Yunan iktisat nazır. karşıhyanlar arasında 

Ankara ziyaretinin 
akisleri 

"t unan baıvekiliyle hariciye ve 
iktıaat nazırlarının Ankara seya
hati gizli gizli hazırlanarak bir- 1 

denbire ortaya çıkmış siyasi bir ı 
tertip ve teıebbüı eseri değildir. 
11ununla beraber uzun zamandan
beri mukarrer olan bu seyahat bir 
az fevkalade bir hadise imif gibi 
ıiyaei muhit üzerinde hassasiyet 
tıyandırmıttır. Bu hauaıiyet ne· 
ticesi olarak Franıa, lngiltere, ltal 
ya devletlerinin sefirleri M. Çalda 
risin hareketinden bir müddet evel 
\r 1 • • • "el k ~cıu~ narıoıyo nomM.e_lınc gı er 

•eya.hatin makıadı hakkında iza
hat İstemişlerdir. Kendilerine icap 
ett:!ii tekilde açık bir surette ce
\Pap verilmiıtir. Diğer taraftan 
bugünlerde lıkoçyada seyahatte 
olanBulgar kıralı Boris ile görüı
rnek için Yugoslavya kıralının ln
giltereye gideceğini, iki Balkanlı 
kırat arasında vuku bulacak bu 
llıülakatın da böyle bir hassasiyet 
tııeri telakki olunabileceğini söy
liyenler vardır. 

Biz böyle bir ihtimale inanmak 
İıtemiyoruz. Çünkü Yunan baş 
\tekili ve nazırları ile Ankarada 
konuıtuktan sonra ismet Paşanın 
Sofyaya gideceği .malumdur. Yal· 
11•ı hükumet reisimizin bu seyaha
ti hile Türkiyenin Bulgaristana 
kat§ı olan dostluğundaki samimi
Yeti ispata kafi gelir. Bulgaris · 
lana kar§ı vaziyetimiz bundan iba
ret olduğu gibi diğer herhangi bir 
~e~let için de Türk - Yunan dost· 
"&unun kuşkulanacak hiç bir ta -
tafı Yoktur. 

el, Nitekim yan resmi Messager 
.\\hene, gazetesi de M. Çaldari-,. 
ın ıeyahatinden bahsederken bu 

llokt . · aya ı,aret etını§: 
- Tükr ve Yunan dostluk mü -

Mehmet Asım 
(Devamı 4 öneli sayılada) 
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OLUR MU YA! 
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011nıa gUnil saıııcakta kayık yarışları 

Olllıt ışJ · Bu yarışlar resnıf, şampiyona yar a-
ll idi. Glllatasara.y birinci geldi. 

Bu yarq; haberlerlnJ gıı:ıeteıere veren 
(.\.;\.) Yar••lara falan filln klUplerln iştirak 
llttı ~ 

ttnı blldlrdf. Falcat neticeyi söylemedi. 

~taaıuay kJUbUnUn l)irlncl olduğu galiba 

~ V AKIT te yazıldı. Haydi bu neticeyi, 

tas&raym muzafferiyetini yazmıyan ga

~lert Feneıil olmakla itham t'deltm. Bl

t'ılt 0hnaaı ve haberleri doğru \'C tam ola· 
l\ıt 
~ ~ernıest lhıın ~elen Anadolu aJansuıa 

41,.ellın T. 

''Dost Tür ki yeye bu 
dostluğu kuvvetlendir-

mek için geliyorum !,, 
Yunan Başvekili 

An karaya 
ve nazırları 

gittiler 

M. Çaldaris Ankara treninde lstanbul valisile birlikte 

Yunan Başvekili M. Çaldarisle( M• fj b 
refakatindeki zevat dün saat on= ısa r aşve- ' 
altıda Haydarpafada Türk topra- ~ kilin beyanatı ~_=_-_: 
ğına ayak basmıılar, halkın çok~ _ 
ıamimi tezahüratı arasında karşı-~ Yunan Baıvekili M. Çaldaris~ 
lanara.k ıaat on altı buçukta kal·~ (Elli) kruvazörü ile Haydar·~ 
kan hususi trenle Ankaraya hare·! paşa. ~n~erine geldiği sırada~ 
ket ebnişlerdir. ff kendısını vapur.da . selamlıyan ~ 

balyaya gitmİ§ olan Yunan ha-~ lstanbul gazetecılerıne şu heya· ff 
. . M Maksimos arka-Fnatta bulunmuştur: ~ 
rıcıye nazırı · ' ~ "- · . . 2 
d l~rından evel Semplon ekspre- ~ ... Seyahaımızın maksa - § 
stie gelmiştir. Misafir nazırların~ dı malumdur. Dost Türkiyeye, e- ~ 
~ d 1 "' 'l tavzif edilen ha§ aasen mevcut olan dostluk bağ·~ 

mıhman ar ıgı 1 e = 1 b · k = 
· · k" leti hususi kalem müdü- ~ arın~ . ır a~ daha kuvvetlendir j 

r~~ıRyef~ke Aa . Bey M Maksimosu € mek ıçın gelıyorum. Bu çalı,ma- ~ 
ru c ı mır d ·k l ak ~ mız da bir mukavele ııeklinde ~ 
Kü ük ekmece en arşı ıyar § .• • 'S' E 

ç ç 
5

. k . k : tezahur edecektır. Maamafı'h: 
b. i ve ır ecıye a= = 

orada trene mm ş = bu baslı ba .. ına bı·r m h d d = 
k · t' = ~ 'S' ua e e e· : 

dar kendisine refa at etmış ır. € k d ..... )d' z· ~ : me egı ır. ıra mevcut o- : 
Sirkeci lstasyonu Türk ~e Yu. • ~ lan muahede kafi derecede iyi-~ 

nan bayraklariyle süslen~ış, hır~ dir. Bunun için Ankarada ya • ff 
bölük asker ve askeri muzıka gar-~ pacağnnız iş mevcut anlaşmayı~ 
da yer almıştı. ~ daha ziyade tevsik mahiyetin • ~ 

Yunan sefiri M. Sakelaropulos, ~ de olacaktır. '§ 
tütün konferansı için §ehrimize ~ Uzun ve şiddetli mücadele • ~ 
gelmiş olan Yunan meb'uslarmdan % lerden sonra Balkanlarda veff 
M. Rodopulos ve Yunan ayanın · i Akdeııizin şarkında sulh şam. ~ 
dan M. Bakalbaşı, Yunan sefareti~ piyonları olmuş memleketlerimi ~ 
erkanı ve askeri ata§eleri, vali Mu~ zi sıkı ve sağlam teşriki mesai~ 
hittin, hariciye ikinci daire birinci ~bağları birleştirmektedir. Türk~ 
ıube müdürü Celal Osman, proto· ~ve Yunan milletleri arasında~ 
kol ıef muavini Münir lbrilhim F <Devamı uı unrrı "1'~,fad11.) ~ 

(Devamı 10 uncu suyıfıı.da) \.1111111ııııı 11111 ıııııııı 1111 11ııııı111111ııınıı111ıııııııı1111ıııııııı111ıııJ 

Endişeye mahal yok! 
Almanya ve Fransa ile yapılan 

klering mukaveleleri izah ediliyor 
AN.KARA, 10 (A.A.) - Cüm

huriyet Merkez Bankasından teb
liğ edilmiıtir: 

Fransa ve Almanya ile aktedi -
len Clearing mukavelelerinin tat • 
bikatmda Türkiyeden bu memle -
ketlere ihraç edilecek mal bedel -
lerinin tesviyesinde teahhürat vu • 
kua gelebileceği hakkında bazı 

tüccar ve banka mahafillerinde 
haarl olan endifeye mahal yoktur. 
Türkiye Cümhuriyeti Merkez Ban· 
kası Fransa ve Almanyadaki mu -

habirlerine oradaki ithalatçı tüc • 
car tarafından yatırılacak mal be
dellerini hiç bir teahhüre mahal 
bırakmadan tesviye edeceği gibi 
e,yanın Türk limanlarından tah -
mili tarihinden mevrit memleket· 
lere vusul ve orada bedellerinin 
tahsili tarihine kadar geçecek müd 
det zarfında mal bedeline mahıu
ben bunların parasını elde etmek 
İ!tiyen tüccara dahi lliğer banka .. 
Jar tarafından teshilat İrae edilme
si esbabı temin olunmuştur. 

Spor işlerimiz nasıl düzelir? ·······---·-··············· ... ·············--·· ............................... ... 
Bal illa yaparak •• 

Futbol ayrılmalı, umµmi spor merkez
leri yapılmalı, spor mecburi olmalı 
Futbol işlerine para vermemeli bilakis futbol 

hasılahndan bir hisse almalıyız 1 

Yilzme komitesi rel•l EkremRüttüti. 

Denizcilik federasyonu yüzme 
komitesi reisi Ekrem Rüştü Bey, 
spor işlerinin yürümesi için her 
türlü fedakarlığı göstererek çalı· 
şan simalardan birisidir. Bir kaç 
lisan bilmesi ve ecnebi memleket
lerde muhtelif zamanlarda yaptı • 
ğı seyahatler kendisinin bu mevzu 
üzerinde bazı tetkikler yapmasına 
imkan vermiştir. 

Kendisiyle spor itlerinin göz a-

lan genitliği nisbetinde konuıtuk. 
Ekrem Rü,tü Beyin dütünceleri gu 
~sas etrafında toplanıyor: 

A - Futbolu teıkili.ttan ayır. 
mak, . 

B - Umumi spor merke2leri a• 
çarak en küçük ya,tan itiba;en ·bU 
tün vatandaşlara buralarda 

0

mec:
buri olarak spor' yaptırmak, 

C - Spor teşkilatını devletleı· 
tirmek, seyircisiz spor 

0

ıahaları vü • 
cude ğetirmek, beden terbiyesiyle 
spor işlerini bir arada mutalaa et
mek ... 

Bu esailar üzerinde şöyle dü!Ü· 
nüyor: 

- Evet, spor i,lerimi% arzu et
tiğimiz gibi gitmiyor, bilhasa ge. 
nişlik: yok. Geniş mikyasta ıpor 
yapamıyoruz .. 

Bir kaç müteşebbis 

Spor işleriyle uğra§anlar birkaç 
müteşebbisten ibarettir.. Bunlar, 
etrafındakileri mümkün olduğu ka 
dar çalıştırıyorlar. Fakat asıl genç
lik, büyük bir ekseriyet idmana 
karıı tamar.niyle bigane vaziyette· 
dir. Bugün teşkilatı en geni§ fut • 
bol federasyonunun bütün müsec-

(l>~wamı 9 uncu aııayıf&da) 
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Dışarda neler oluyor? ................................................ 
Hitler te'1likesine 

karşı 
Ut;ak şt.i}kta Japonya Ameri· 

kayı telaşlandırırken, Avrupada 
da Hitlerizm, İngiltereyi fen~ 
halde kuşkulandırmıya başladı. 
Almanyanın ıilahlanma politika -
sı, bu hafta Londrada kabinenin 
fevkalade içtimaına sebep oldu. 
M. Norman Davisle, M. John Si · 
mon bu meseleyi görüıtüler. Bir 
kaç gün sonra M. Edenle, M. Pol 
Bonkur, Hitler tehlikesine kar§ı 
müttehit cephe almak üzere bir 
proje hazırlıyacaklardır. 

Avrupa matbuatındaki haber • 
lere göre, İngilizler, silahları bı -
rakma itinde Fransanın teklifini 
kabul edeceklerdir. Fransız tekli· 
fi, aıağı yukarı, Amerikanın tek • 
lifirie uygundur. 

Fransa silah itlerinin otomatik 
ve daimi surette kontrolunu isti -
yor. Silahsızlanma planının, deniz 
kara ve hava kuvvetlerine te~mi -
lini istiyo~. 

Londra matbuatı ,adeta biı· an 
ket açmıttır. Almanyanın silah • 
lanma hususundaki fikrini bilenle
rin devlete dosyalarını gönderme· 
terini yazıyor. 

Fransız gazeteleri: "lngiltere 
cidden telaştadır ve bu meselede 
rnes'uliyetini müdrik olduğu için 
Avrupa nizamını muhafaza için 
müttehit hareket etmiye amade -
dir,, diyorlar. 

Fakat bütün bu masa başı ha
zırlıklarına mukabil, Almanyada 
silahlanıyor. Silahları bırakma 
k~nferanımı tamamiyle ıuya 
düıürmek için, elinden gelen mü,. 
külitı çıkaracağı da muhaK:kaktır. 
M~~Ie gayet sarihtir. Almanya • 

ya: "Silahlanma,, diyorlar. Al • 
manya da: "Öyleyse siz de be • 
nim kadar silahsız olun,, diyor. 
Buna kimse yanaıınadığı için "Al. 
manya dayanacaktır: "Öyleyse 
ben de sizin kadar silahlanaca . 
ğım.,, 

Şimdilik ortada iki tehlike 
var. Aknanya ve Japonya. Birkaç 
ıene· zarfında Hitler Avrupa ni • 
zamtnı bozacağa, yahut Japony• 
adalara sığamadığı için bir "Ka
ra deyleti,, olmak arzusunu mev • 
kii fiile koyacağa benziyor. 

s. ı. 

Meclis Reisimiz 
Edremit, 10 (A.A.) _ B. M. M. 

eisi Kizıın Pa,a Hazretleri dün 

\Y(valıktan Edremite geldiler. Ka. 
Jab&lılC bir halk kitlesi tarafından 
parla)( bir surette istikbal edildi-

)~~ Müıarünileyh Edremitin 9 
~u~ kurtulu, bayramında hazır 
oulunmuttur. 

Meclis Reisimiz lstan
bula geliyor 

,,_ . . 
EClremit, 10 (A.A) ..,_ Meclis 

R:isi Kazım Paşa Hazretleri 
bugün Edremit sporcuları tara
fından şerefterine verilen çay 
ziyaietini mliteakip saat sekizde 
Balıkesir tarikile lstanbula hare· 
ket etmişlerdir. 

01tlu"l-uzda Ceneral 
tabiri 

ANKARA, 1 O (Hususi) -
Büyük erkanı harbiye reialiğile 
Milli Müdafaa vekaleti, bilfiil 
kıtaya k&Jmanda eden J'va ve 
fırka kumandanlarına ceneral de· 
nilmeıi hakkında yeni bir karar 
ittib~-ı etmektedir. 

Avusturyada 
Başvekil M. Dolfus 

istifa mı etti ? 

Amerika Küba adasına mütenia
diyen harp gemisi gönderiyor 

Londra, 10 (Hususi) - Lon~~· 
matbuatının, Avusturya meıelıtr 
ne dair kullar.-nağa başladığı lit•0 

şayanı dikkattir. 2 milyon okuYW 
cusu olan Deyi Meyi gazetesi, 
Dolf usun İslifa ettiğini y~zdı. 
gazete merkezden verilen emir 
zerine Viyanada toplathrılmıştat· 

HAVANA, 10 (A.A) - Doktor• lndianapoliı kruvazörünün de 
Ramon Sanmartin Küba reisi • ancak iki aaat kadar durup tekrar 
cümhurluğuna intihap edilmittir. açık denize dönmeıinin bundan i-

Amerika koneoloalutunda leri aıeldiji zannediliyor. 
İtlerinden çıkarılmıt olan bir ara9t1rma 

HAVANA, 10 (A.A.) _ Ano· çok resmi ıahıiyetler, Amerika se 
ciated Pre11'in bildirdiiine ıöre firi M. Welleı'in oturduiu otele 
silahlı 30 ihtilalci, ıah ıünü Ame· iltica ederek kendisinden tevkif 
rika konsolo.baneıinde taharriyal- edilmemeleri için muavenet iıte -
ta bulunmutlardır. mitlerdir. 

Jhtililciler kimıeyi tehdit etme- M. WelJeı, otelin hariciex mem-
mitler ve hiç bir zarar yapmamı'_ leket olduğunu bildirmittir. 
lardır. Diğer taraftan muvakkat hü-

Konsoloshane binaımda dün va- kumetin v•zifeıi batma ıelroiyen 
ziyet mühimdi. Öteki ihtilalcile • memurlar, "kaçak,, telakki edece· 
rin teklif eri mucibince Amerika ği temin ediliyor. 
tarafından §ayanı kabul bir hüku- Hükümetle taraftarları Ameri -
met reisi kararını betler komisyo- J<:anın Küba itlerine her türlü mü· 
nu reddetmiştir. Bu karar, beşle . dahalesine şiddetle muhalif olduk 
rin vaziyeti sağlamlathrmasına larını bildirmitlerdir. 
benziyor. Diğer ihtilalci mahafil, bir an -

Amerika bahriyelilerinin kara - latmanın kabil olduğunu söyliye
ya çıkarılmaları emrinin geriye a- rek bir temerküz hükümeti yapıl -
lınmasına sebep, Amerika bahri - ması için ısrar ediyorlar. 
yelilerine karşı talebelerin almı§ Amerika aleyhtarı hislerin1 bil
olduğu tehditkar vaıiyetten oldu- hassa gayrımes'ul mahafilde yer 
ğu hissediliyor. bulduğu kaydediliyor. Bunlar ko-. 

Kabinede değişik .. ! Silahları azaltma I 
lik olacak mı? 1işi yeni bir safhada 

Şayialar devam ediyor 
ANKARA, 10 - İatirahata 

ihtiyacı ·olan Maliye Vekili 
Muıtafa Abdülhalik Beyin kabine· 
den çekileceii rivayetleri devam 
etmektedir. 

Maliye Vekaletine lktııat Ve -
kili Celal ~eyin getirileceği söyle
nilmekte ise de, rivayetlere göre 
en kuvvetli namzet Jimdiki Adliye 
Vekili Satacoilu Şükrü Beydir . 
Şükrü Beyin yerine Adliye Veki· 
Jetine batka bir zat getirilecek -
ti ... 

Gene dolatan ıayialara göre B. 
M. Meclisi a~ıldıktan sonra riya · 
seti cümhur umumi katibi Hikmet 
Bey Halk Fırkaaınca meb'us nam· 
zedi gösterilecek, meb'us olduk • 
tan sonra Maarif Vekaletine reti
rilecektir. 

Bundan batka Zekai Beyin Milli 
Müdafaa Vekiletinden çekilece -
ğini ıöyliyenler de vardır. 

lktısat Vekili Celil Beyin çeki -
leceii haberleri teeyyüt etmemit
tir. 

Bu pyiaların kaydi ihtiyatla te
lakki edilmeleri lazımdır. . 

Mal&mdur i Gen•vrede aillh· 
ları azaltma konferanıı yakında 
toplanacaktır. Fakat bu toplan. 
tıda hiç bir umumi neticeye varda 
mıyacaiı timdiden anlatılıyor. Bu 
nun en belli batlı delili de lnsiltere 
ve Franıa ıibi devletler arasında 
konferansta ıilihların azaltılması 
kararının ahnmaıma imkan olma· 
dıiı kanaatiyle yeniden bazı mü
zakereler açılmıt oLmuıdır. 

Fransızlar: "Teslihat tahdit e
dilemiyecek. Bari buıün mevcut 
ıilihlanma vaziyetinin her memle
kette mahallen kontrol edilmesini 
temin için tedbirler alalım.,, diyor 
lar. Bu suretle bilhaaaa Alman -
yanın silahlanma hareketini dur-

durmak istiyorlar. İngiltere bu 
fikirde Fransaya yakla§ıyor gibi
dir. Amerikanın da gene Fransa 
tarafına yavaş yavaş yakla,tığı 

görülüyor. 
Bununla beraber silahların kon 

trol edilmesi projesinin umu.mi bir 
netice verebileceği malüm deiil
dir. 

Ayni ıazete, ertesi gün, Afi 
müniıt bayraiı çekmektedirler. turya muhabirinden aldıiı bir oı 

iı.tpanya tanıyor tubu neıretti. Bu mektupta. bi 
Havana, 10 (A.A.) - Auoia· çok Avualurya tehirlerindeki elı" 

ted Pre11'in bildirdijine ıöre, 11 • riyetin nasyonal - sosyalistle~' 
panya ıefiri lıpanyÔI hükumetinin hemfikir olduklarını yazıyord• 
yeni Küba hükumetini resmen ta- 1 Deyi Ekıpres ' 4Uçurumun kenarıJI 
mdıjını teblii etmittir. da Dolfus,, serlevhalı bir nıak~ 

Amerikan harp gemileri yazdı. Standart Eveninı aazet~ 
Vatinıton 10 (A.A.) _ Hüku· iki makale ile Avusturya ahvah~ 

met Hampton _ Roads'aa bulu • den bahsetti ve efkirı umumiyeı> 
nan on torpido muhribinin Küba· Dolfus kabinesi aleyhinde oldul' 
ya hareketlerini emretmittir. nu ~öyledi. . 

Bu yeni gemilerle beraber Kü • Vinaya, 10 (A.A.) - Harbı1' 
M V 0 

" l d'v" ~ ba sularında bulunan Amerika na:r.m · agnam ıoy e ıgı 

harp gemilerinin sayısı 30 olmuş nutukta hükümetin vaziyete t-" 
oluyor. men haki.m olduğunu ve icap ,1 

Missisipi kruvazörü, La Havana ği takdirde ~iddetli tedbirlerde j 
açıklarına gelmi,tir. Fakat Ame. maktan çekinmiyecejini bildir..,I 
rika ıefiri limana ıirmiyeceğini tr. 
bildirmiıtir. 

Küba Amerka tebaasının bildir
dikleri enditelerin hakikatı hak -
kında bir fikir söylemek timdilik 
güçtür. 

Amerika tebaası, Küba halk küt 
lelerinin komünizm tesiri altında 
olduklarını söylemektedirler. 

Rus - ltalyan 
misakında 

Venizelosa suikastta 
bulunanlar yakalandı 
Atina, 10 (Hususi) - Ef~ 

umumiye M. Venizelosu öldürt-' 
ğe tetebbüı etmiş olanlardan 

sinin derdest edildiğini büyük 
memnuniyetle öğrenmittir. B 
ya gelen malumata göre sui 

faillerinden Fricalos ile Fas 
Aratova ormanında kısa bir 
havereden sonra yakayı ele ve 

~rn-::ı=:;;:~:r.:;,;"itt=~'il;1eroır. 

Son ıünlerde Sovyet Rusya ile 
İtalya hük<lmeti araıında bir ade· 
mi tecavilz miıakı imza edildili 
malumdur. Bazı Avrupa aazete
lerinin verdiii malumata ıöre bu 
miıakta Muaaolini tarafından dü
tünülmüt bir yenilik vardır. Bu da 
iki taraftan birinin üçüncü bir dev 
let aleyhine harbe ıirdili zaman 
misakın hüldiımıüz kalacaiına da
ir bir madde ilave edilmiş olması
dır. İtalyan gazeteleri bu madde
yi Muuolini hükumetinin siyaset
teki ıulhperverliiine yeni bir delil 
olarak göstermektedir. 

Rusya ile Ingiltere 
arasındaki müzakere 
Londra, 10 (A.A.) - İngiltere 

ile Rusya arasında yapılması muh 
temel bir ticari mukavelenin imza 
tartlarını münaka,a etmek üzere 
Londraya aelmit olan Sovyet Rus-
ya hariciye komiserliii ikhsadi 

ıube .,eisi Roıenbloon yoldatın 
Moıkovaya döndüiü salahiyettar 
bir membadan haber veriliyor . 

Sui kast elebaşısı ve çete rJ 
Karatanaı, ormanda ıaklan..J 
suretiyle yakalanmaktan kurıİ 
muftur. Maamafih takip miif.J 
leri kendiıini adım adım takip .1 
yorlar. Orman her taraftan ill' 
ta edilmit olduğu cihetle, yak-"' 
ması ümit ediliyor. 

Atina matbuatı, jandarm.Jlll 
bu muvaf fakıyetini ehemmi yed' 
kaydediyor. Bu tevkifat neticeti' 

de, sui kastın sureti terftip ve il 
raıı hakkında heyecanlı if§aat• lf 
tizar edilmektedir. 

Atina, 10 (Hususi) - Hülı4' 
met, M. Venizeloaa yapılan tİ 
kast hakkındaki suallere cevap •" 

medij'inden muhalif mebu•ll"' 
meclis i~ti.malumd" bulunmans' ' 
ğa karar vermiılerdir. 

C. H. F. umumz idare 
heyeti toplandı 

ANKARA, 10 (A.A) - H. C. 

Yunanistanın yeni bütçes1 

Atina, 10 (Huıusi) - Maliye 
nazırı meclise 1933 - 34 bütçesini 
vermittir. Bütçeye nazaran 7 
milyar 988 milyon varidata muka
bil 8 milyar 291 milyon masraf 
vardır. 327 milyon açık var de
mektir. 

Havanadaki karşıklık 
Vatington, 10 (A.A.) - Kor · 

denas Bayda bulunmakta olan Mi· 
sisipi drilnavtına derhal Havanaya Londra mahafili Rosenbloon yol 

"t · · · · ·ı · t ' A da§ın yakında döneceğini zannet· 

Fırkası umumi idare heyeti b&r 
gün toplanmış, ,ıençlik teşkilAll 
üzerindeki ~ onu-1malarına def•OJ 
etmiştir. 

Kom ünistlerBulgaristanda 
idama mahkum edildiler 

Safyo, 10 (A.A.) -Şümni mah 
kemesi 16 komüniıti idama, 42 
komünisti de bir seneden 15 sene· 
ye kadar deiiten hapse mahkUm 
etmiştir. Bu komünistler, bir tene 
evel teıkili.t yapmağa kalkıtmıt· 
lardı. 

gı mes1 ıçın emır verı mıt ır. y· 
d V. · ·d N f lkt melerine mukabil Londra Rus me-

nı zaman a ırgını e or o a . 
b l kt 1 R b hafili kendiıınin döneceğini zan • u unma a o an en en ames 
M h 'b' d h G"'b 1 netmiyorlar. Bununla beraber mü- ı u rı ı e emen u a ıu arına 

'tm k · · · l t 1 zakerelere devam olunacaktır. 
gı e ıçın emır a mı§ ır. 

l/ aıinıton reımi mahaf ili ,imdi 
Küba açıklarında bulunan 30 A
merikan harp gemisine lüzumu ha · 
linde Virginide bulunmakta olan 
8 muhribin de derhal ilave edile -
ceiini beyan ediyorlar. 

Havanadaki Amerika konsül 
jeneralının ikanıetıahı silahlı a -
damlar tarafından araştırılmııtır .. 
Fakat bunlar ,iddet istimal etme
mitlerdir. 

Rayiştagı yakanlar 
mahkemede 

' Berlin, 10 (Hususi) - Yakında: 
Rayiıtag yangınının mahkemesi La 
yipzigte batlıyacakhr. Temin edil
diğine göre yangının . komünistle-

rin teıvikiyle yapıldığına dair kati 
deli.il eld.e edilmittir. Bu deliller 
bir ıün eve} mahkemeye tevdi e
dilecektir. 

Ankara telef onu 
Ankara, 10 (Husu.si) - A'' 

karada olumatik tel<forı -o~ 
dürlüğa yarın sekizinci sencai:• 
airecektir. Yedi yılda Ank•'' ' 
:l,5 milyon rnüluleme ohnut'"'

1
' 

bll .. 
929 senesinde açılan lst•0 • 

·111dıf' Ankara telefonunda ise f 1 ol" 
kadar 484 bin mükilen>C 
muştur. 

Merkez Bankaşı .,,, 
ANKARA, 10 (Huıusi diW 

Cumhuriyet Merkez Bankı•• ~ 
den ilibaren yeni binasıadı 
lışmağa batJamışlır. 
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-

Ş"ir S l'h dr• " • ı Zeki anlatıyor: . - İnsa dd' d tr"ıınıı11ıııı11ııı11ııııı1111ıı•ııııı1111ıııı11ıı11111ııııııı1111ırı•"'""!ııııı1111ıı111ı• 1111 •1~!!!'' 111'''ııııı• 1 •ııu111ııııııı1 .... ııı•1111, .. "'""'11""'"""''""'""11""11"11,,.,.ı11ııtıı..............,..-... ,,,....., .... .-." Galatasaray klübündeki hercü-ıı· 'Yorlar nın ce ı maymun ur ,.. ,
11
,,,. .. 11ıııt1••"•"4ııı11"".......,"' .... 11t1'"''"''....,, ... ......, • ........,,...,........ ~11•lftl111•"'"'"""'"ıııı11111ııııııı1111ııuıııı11111ııııııı11111111ı ııı 11111 ıı•11111111 ıııııııı 1111 ııııııı111111 1 ımıııııuııııııı11 1111ııııı...., 1 merci, .ana.rşiyi, idaresizliği duymı-

h anıma, hayır krrk bin ke- ' ' ··~::~;d;!_nç::üc:!~i::rı::: i_§_) Gazetecilere zor .. luk çıkarmaya i;:=-i=_· ~~~;k ~::~ys::m~~'.~:~::~.::.~ 

nsanın ceddi 

• ınaanlar da aya bakar meh- -::: b 
1 

rekesine düşmü~tü. Yalnız futbol-

ıf:~n ~evk duyarlar. _Ayılar' da sa ı" aca a ne ? {) da değil, bütün ıubelerde aynı keı-
H •mehtaba vecdıle dalıp da- ıf~ uzum var • i~ mekeı mevcuttu. Atletler, yüzü. 

e ~lı.rlar .. . Ayı (harp) sesinden ~[ Du"n sabah dost Yunaniıtamn zifcsini ifaya mani olacak de· l . . b ld ~jı cüler, güretciler, futbolcular. ida-l!ıu k · - - ze ecının u yo a ziyaret hadi- ;; . . • . · . . .• . 
r 

11 
.•den hoşlanır. İnsan da ~Ihariciye nazırını kar!ılamak için receye götürülme•ı" dog- ru deg-ı'l- seler'ını' go"ru" . b" ::. resızlıgın ve bu ıdaresızhgın do• P ıe d ~ P yazması 11e ın-~:f _ _ . . . rı sın en ve muıikiden ho! - ~Sirkeciye ıelmi! olan gazeteci· dir. 1 . .. k ::: gurdugu muhtelıf haletı ruhıyele· ır. Sa ti h . d" l - - l erce ınsana goıterme demek g~ _ 

·' " a. erce arp seın ın er... ~=---§ lere ve fotoirafçılara stanbul B · ld _ . . . . ~~ rin tesiri altında, keıele ugramı&· 
r , "Yı 1 d 

1 
f d u zıyar~llerin maksadı iki o ugu ıçın gazetecılerın ve fo-;;;; ' ~t "'t c ın en dişiıi alınınca inti - §§emniyet müdür üğü tara ın an dost memlekete mensup devlet - f 1 == lardı. 

11 

tid •der. insan da elinden diıisi ~zorluk çıkarıldı. Bu zorluklara togra çı arın vazifeleri kolay-~~ er . - adamları arasında dogyrudan l •tı acak d b'l"k' == Manevi izmihlale bir de maddt" 
,, •e ıntihar eder. [[öğleden •onra da, M. Çaldaris a, r yer • ı • " zor-=• 
it ... Ayı armut yer, i"nıanlar da ar • ff~ ve diğer arkadaılan geldikleri ı' doğruya görüımek olduğu gibi luk çıkarılmasına hayret ediyo- ~! dermanaızlık binmitti. Kasada on 

''

1

1ltl - - d dig-e b' d - - paralar yoktu, borç ırırtlakta idı'. 
&n h 1 ı E · ı .. = sr rla devam edı'l ·, ı r ır mana•ı a bunu mem- r V h"'k. t l · = = a 

11 
ııı· oı •nır ar. · n giıze ye • ~=zaman ı • · • uz. e u ume çe gaze ecı-u 

11 

'tlerden biri de ar.muttur.,, ~~ Belki bu zorluklar muhtere.ım ı lekete, ~.alka ve efkarı umumi- lere verilmiı olan vesikaların J\ Ve bu açınacak hal ortasında, 
-- · f · l h t l k yeye gost k · M l k ı = - kliip iki taraflı olmu&tu. Ka" h ta-

i• ~ ,. ~ iic. mıoa ır e'.e ~· a HZ ı verme- 1 erme tır. eme et ne zaman ve nerede, hangi iıe -~ • 
"•!4.dy' ı rnaymuna nazaran daha gu·· _ ~--Emek endıte.ııyl_e olmuştu_r.. fa. 1 hes.abm_ a bundaki hususi fa ... ·da- ı _ b' . 1• l =: lebenin saf hiuiyatı - ateılendi-' •, , yarıyacagını ır tiır ıi an ıyamı·~--~ l;ı. ır. Şaire göre, ayının epey ah- ~~ kat bu endııenın gazetecılık va- yı ınkar etmemelidir. Bir ga- yoruz. " =• rilerek - istismar ediliyor, bir ta-ttı Ye • f ~ - - raf idareyi ele alıyordu, kih tale-

11. . .... şaırane tara ları .va. r. . .._,111111111 ıııı111111,11mıııııııııııtımıı•ııııııı111•ı•ıııı111ıııııı111111111ııı1111ı11ıııını111111111ıııı111111ıııııı 11 111 J J lıı "la, ınun zeka ve akı 1 'tı barıyl e '"""""'"""'"'"'"" "'""'"' '""'""'"'""'"""""""'"'""'"' '•"""""""'"'"""""':::::• """"""''""'"""""'"""'"•""'""""""""""'""'""'~"'"""'"'""'"""'""""~ be intihabata iıtirak ettirilmiyor, 
• ~~·~ iae de ne mehtap karıısında Tayy~~e piy~?gosu Eski sa;~~ ....... çl ............ ar ___... .. _.-ı:~·d;;d~;~a~·:~i" diier taraf it baıına geçiyordu .• 

t. 'Yak üstüne kalkarak boynunu b ekılıyor Fakat bütün bu masa başı dedi 
1>1r ugun ç müdürü geldi ,. hn• büker gökte pınldıyan koduları, klübü kurtaramıyor, bil· 
•lltn·· .. 

1 
Tayyare piyangosunun beşinci Hava taarruzlarına kartı L d d · d ll§ı tepıide ilahi armut nrın l k B on ra arpaneaı mü ürü Sör akis ölümünü kolaylattmyordu .• 

1 i•tirildiğini bekler. koideıi buıün yapı aca tır. u İfe yarar mı ? Con•on dünkü ek•preıle J,tanbula V .. 
Ne d d' . . . k d . t' ke,idenin en büyük ikramiyesi gelmi&tir. e ıtın asıl garibi, her mağlu .. · 

L c ıcısının ar asın an m ı - htanbulun hava taarruzlarına :r b' tt k b h 'd "• • 45.000 liradır. Bundan baıka bü - ıye en ııonra, • a at ı are•iz-
\· r eder. Harp sesine ehemmiyet karşı müdafaası yolunda belediye- Sör Conson, tatil müddeti-er "'k ı"kramı'ye ve mu"'ka' fallar va h liğe bulunmuyordu da, bu'"tün ıur 
L ine~. f nkat scvkitabii zeki yu .. r - · t k"k ni mu telif memleketlerde seyahat :r 

11 

~· nın et 1 at yaptırmakta olduğu, f tb 1 1 1 1 
J ~linde onun gözünde, kuyruğun- dır .. Ketideye öğleden ıonra Uni • ederek geçiriyor. lstanbulda bı'r- u o cu ara, at et ere, güreıçilere, 
" ilk it olarak zehirli aazlardan hal- .... "l kl 'l 
" tüyünün diplerinde pusu kur • 1 venıte konferanı ••lonunda bat • • kaç gün kalacaktır. yuzucu ere yü eh iyordu. lltı. · ı kt kı korumak için yer altında ııg-ın- H 1 1 d .. ~tur. Onun tu"yleri Universite anaca ır. D" d b · · d er ne o ursa o sun, üne kadar 1 un ar aneyı gezmıı, gör üğü 

fltı_ıı gı'bı'dı'r. Maymunun bu har•.- ma yer eri yapılmasına karar ve- · t' d kd Galataaarayın eler tutar yer
1

' kal. • "ld" ın ızam an ta ir ve memnuniyet-

i ~l•<leliği Afrikanın ortasında b•- Sokak köpekleri nasıl " ıği yazılmııtı. le bah•etmiıtir. mamııtı. ı 
e :malumdur. Orta Afrika zen · öldürülecek ? Dün asarıatika meraklılarından Nihayet son seçilen ve İ! baıına 
tilerine göre maymun ate~i dün - İbrahim Bey isminde bir zat bele- Eroin kaçakcıları 1·htı"sas gelen idare heyeti, klübü anarıi • 

~.. 'lk t' k " 'f · A · Kuduz ve ba&ı boı köpekler so- d' d l•Ya ı ge ıren aıı hr. teıı • - ıyeye müracaat etmiı, milyonlar en, keşmekeıten kurtardı. 
'tlan maymunu insanlar ormanda kaklarda zehirlendikten sonra f 1 1 d mahkemesinde G ~\l» l I sar ıy e yer a tm a mahzenler ya· y alatasaray klübünün yeni idare 
ı. "a amış ar, sehre getirmisler halk tarafından bunların kurtarıl- 1 l eni tutulan eroin kaçakçıla· -litt)'r ~ k · . I • ' . . l pı acağına stanbulda .ayısı 100- . . heyeti, b1ze muhakkak, ki "iyi ida· 
•ik ugunu esmış er, kuyruğu ke- ması ıçın ağız arına yoğurt ve ıar- rın• aıt evrokın polis tarafından <İl llıaymunun cinsinden demir- mHakh ıu aliotold•i• görülmü,tiU. ze varan eski ve tarihi m·nıçlar - haklarındaki tahkik•! ikmal e- re,, nin nümuneıi olmuıtur. 

er •c bu""yu"" k k 1 G l d 'f 1 dan iatı'fade eclı'lme . . t • t d'I •~ dl 1 b ' l kl b .. sanat ir ar türe· ece eri e çı te i e köpek öldür • ıını aY1ıye e • ı erea a iyeye verildiiini yazmıt f atma ıeçtı er, Ü ün borç· 
'niş., . mek uaulü de halkın tiki.yetini mu miştir. Bu tavsiye belediyece çok tık. )arını ödemeie batladılar. Bir an-

lptidat insana göre maymun cip olduğundan belediye köpekleri İyi bir tekilde kartılanmııtır. Dün 8 eroin kaçakçısı tıtanbul trenör getirdiler. Futbolcuları A· 
~;kanın, keıiflerin, tekniğin ced - tİıtacak bir kapan aetirtmek hu - lbrahim Beyin verdiği mal\ıma _ 8 inci ihti•aı mahkeme•ine te•lim nadolu turne•İne gönderdiler, At-
•dir. susunda tetkikat yapmaktadır. ta göre büyük tarihi sarnıçlar tun· edilmiılerdir. letizmde, yüzmelerde iyi neticelu 

• • • Bu kapan ile tutulacak köpekler !ardır: ihtisas mahkemesi istintak haki- aldılar. Kayık yarıtlarında birinci 

Tekniğin hayranı olan maymu _ Himayei hayvanat Cemiyetine ve- J mi kaçakçılar hakkındaki evrakı ld'I üstiyen, Binbirdirek, Cibali, k ge 
1 

er, şampiyon oldular. Bu ıe 
~". ayıya Leı·cih ediyor. Şair de rilecek ve orada hava gazı ile ıstı - T d tet ik etmif ve hepsini birer birer k' 1. rı eo oris, Fatih, Fethiye, Yedı'ku- ne ı ıg maçlarında, geçen seneki 

1
•si tarafta:ı bakarak insanlara rapsız bir fekilde öldürülecektir sorguya çekmi!lir. ·~ d le, Karagümrük, Kilise comii, M•n • izmihliile düımiyecekleri de tim· 

~ ıyı c<l olarak kabul e iyor. Fa - A diden iddia edilebilir. •ı ayıyı cetliğe kabul edecek ki de ıehirler, güneıe aya yıldızlara gana, yayorgi, Nuruosmaniye , Haseki hastan~si 
'".'.a11• pek udır sanıyorum. değil, arzın merkezine doğru göz· Yere batan, Gülh•ne, Soğukçeıme, Galatasarayın bugünkü vaziyeti ,.. Haseki hastanesinde hastalar b '" ki 

için bir kütüphane tesia edildiğini d ~1 llnku, mehtaba bakıp, bakıp iç - lerini çevirecek.. Gaz hücumuna Anamas, Askeri müze sarnıçları . utün üplerimize misal olmalı • 
trıccek adam n~rede?. kar,ı maske ilk silahtır. Maskele- Bunlardan baııka bı'r çok ufak k y 'd d k ır.. Her hangi bir hına kapıla.• 1 • yazmııtı · em en o torlar için 
~· •sanlar ya yorgunluktan. ya ! nen adam artık maymuna, ne de sarnıçl~r vardır. Az masrafla bu de ayrı bir kütüphane vücude geti rak. mevkii bir izzeti nefio m••e-

tın bolluğundan mehtabı seyrede· ayıya benzemiyor. Bambaıka, ta - ıarnıçlar mükemmel gaz korunma rilmittir. le•i yaparak it baıında kalmağa 
t1c bir halde deg- ildirler. mamen yem bir mahluk olu - . h 1 H t · ug~ ra&mak b kl "' b h 1 yerı a ine getirilebilecektir. lb- aı anenın pavyonları ara.,nda • • azan o u ün ma vı-

:ı-· nıanlar dişilerini kaybettik le • yor .. Bilmem gaza karşı mas - h' B · . ki çamurlu yollar asfalt olarak ya- na sebep olabilir. idman ta.rı' hı'-
ı :ı l ra ım eyın tavsıyesi ehemm 'ıyetle ı- . a.rnan artık intihar etmiyor ar· kelenmiş insanları yan yana gör- ı k d · d b ~tr göz önüne alınacaktır. pı ma ta ır. Belediye rei•i Muhit mız • unun pek çok misalleri 

tı e öyle olsaydı dünya insanla - dünüz mü?. Dikkat ediniz onlar 1 · vardır. tıı 4~ tin Bey stanbulun yegane kadın 
tUn~ yarıdan fazlasının bir ileri birer kurbağaya benziyorlar.. hutane•i olan Haıeki haıtaneıi Sel imi izzet 

li. e mahvolması lazım gelecek· Ve şehirler maskelilerle dolduk-
1 

V A K J T ' ile çok yakından alakadar olmak-

t Çal 
apartm. anlar, ev_ler, caddeler 1 t d M h'tt' B 11 l a ır. u ı ın ey son zaman· 

( l ı •an ar musiki diye artık k b h Günl.lellk, ~ıyuı Gazete (') şehirler bırer ur aga yuvası a - , rıtarıbuı Aokara Caddeıt VAKIT larda hastaneye iki günde bir uğ-
~1 arp) seıi dinlemiyorlar, caz ta· l'ını' alacak, meseli. Japonyada I · yurdu b l ını k d Telefon Numaraları: ramıya •ı amııtır. Haıtanenin 
tı11,, aa safon ayılan in en kı§ icat edilen müthiş silahlar bir Yazı l§lert leletoou: 243i9 alıit ve edevat noksanlarının ikma-

tsında bile sürüp kaçırabilir. k'" · · t h · d idare telefonu : ~4 .. 7• gün arzın bir oıesın.ı . a rıp e er- 1 .., u line çalııılmaktadır. 
d nıa.nlar ekmek tedarikin - l d retgrar l\dre.sı. lataobı:J - ., A.Kn 

) ttı acizken onlara da armut yi • se bir zaman sonra, 1 lDl a amı Poata kutusu No. t6 

t?.'l0r deyemeyiz. Şu halde bu- yeni keıif diye ıunları kayddede- ı 
lltıku . l d k' be cek ~bone deDelleri: 

~~ 
1
• ınaan a ayı araıın a t n- ı urkı) e 

.. '
1
1k pek nalmış, oloa olsa in· • • • • • • harabesinde yapılan "'"'"'· 1100 ~,. 

<t ~ •r benzerlerini kendilerine hafriyat netice•inde bir ı_ehir bu • ı : :~::: :~~ • 
t <>lare.k kabul ediyorlar. lunmuftur. Bu tehir vaktıyle ın • ı aytık ı~o 

• :t(o :f. sanlarla, ,kurbağlarla meskundu · : ilin Ucretlerı · 
''tl.~Utün bir ıair hauasiyet nokta- Fakat bu, kurbağalar tersaneler, 

1 
l'lı'MI llAnlıırın ıtAıı ""h•Mrrlntle ıııanll · 

~i :.1 lln ayıya cet diyor, yarın bel- kışlalar, hapiahaneler, mektepler , nıı so ımrıı~t:rn hıtştar. ıı1; 'llhılt>dl.' "!:iO 

'l~ • ' d~ ' ınsanlar havalanıp uçmaya laboratuv.~r.l.ar yapmasını biliyor. - ı ı.uru"11 ı.adar ı,;ıkııı. 

Ecneh1 
2illO Kr. 
14:'>0 

Xl)O • 
soo • 

Hasekide yeni bir pavyon ya
pılması tehir meclisinin son top· 
lantılarmdan birinde kararlafmıı· 

tı. Hastanenin plan ve keşifname 
leri_ be!e~iye reisi Muhittin Beye 
verılmıştır. Muhittin Beyin müta
leası alındıktan sonra plan ve ke
tifnameler Sıhhat Vekaletine gön
derilecektir. Pavyonun ınşasına 
bu kıt batlanacağı ümit edilmek· 
tedir. 

·-~ et'k b' b k b' • l k k k b - l d b Hu)UI.:, lıııla. dt>\llmlı llAıı ,.,.r,.ule r• alt 
ttdd· . ı çe, ır af aaı. ızım ar ve uçu ur aga ar an ır 1 ~ tnı ı&) rı tPn z.l lll \'Rrıtır 

~.. ız kartaldı diyecektır. kaç bin kere büyük idiler ... Deye- Ko" y mekteplerı·nı· zı·yaret 11ıt l _• 1 Ke"nıl Uftnl1trırı hlr ıı:ıtırı 10 kurıı,tur. 

t't egıın büyük gaz malzemesi, cek .. 
l ·).lb~harebelerini pek müthiş bir Kurbağaların medeniyetine hay 

1 

Kliçıtk ilinlar; Belediye daimi encümeni aza -''\ ,. lio Hır 'iıeııuıı m ıkl detıı.sı ~ u~ detaııı ~ 
' Ydu. Şehirler gazdan ko • ran bir mütefekkir de: '"" ,.,M, ıs" - "'''" ıoo kuru,,.. Hndan Avni Bey lstanbul köyle -
~· k için binaların altında ze- İnsanların ceddi kurbağa idi di- Gç aylık uruı verenlerin bir dduı mecca· rindeki mektep ve yolları görmeğe 
ı 

1
1l 1c l l b l ( ) d . nendır. Dört ımtırı ı:eı;en llAnlarm tuı• k F ıti d~ a~ a.tı yapıyor. Kimb~ ir .e: ye bir .tez i ünya ünıversitele-, aatırıan beş kııruşı.an hcll\p ertııır. çı mııtır. ınat düttükçe encümen 

ll• hır gün ~hirlerin mımar111· rine gönderecek... .. ••••••• ı·-----•I azalarından diğerleri de köyleri 
Sadri Etem gezmeği kararla,tırmıtlardır. 

lll1NllWIW11H11ııa1•11 wı ıatıt11ut1ınnnliutU11QPM11t1 tttıliU•wmı t..utllUJ!ııuwtntn 

1
91111 ıım uıınııtttıummm 111 1111 mı m 111 UIWQIU lllKIUUJiUlti11UlllH ı 

'""'"'"!! .!.~~""'~~elkl VAKiT 1 llmill umumı lllWllUI UUdllU 1 •U• "' UIE 

11 EylQI 1918 

- Yakında \Cni hır ak,:ım ~autesi 
\'iki\ or .. k~ın1lırı ~arılerc "Ürün t.ıle 
h.ı' adhlenı i ~ etı~urecck 'c ;iddi maka 
.c eri bu'una..:ak olan 1-u rcf k nıı.1.in ı· m 
.\ı. .am .. dır. 

- ~ıo~km ad.ın r~ men le\ İl crlıldi· 

gine ~orc Omıırı'ı ın k~tlıntkn dol.ı\ 1 

n uhhıl ılıtilı\lcı'crden. oı u . ~ CC'r:ıh 
ihtil~lcı sch\albıkrinden o mak uıcre 512 
ki~i ktıı'ı na d111lıı l'k Lrctı'c nıı ~ııhc'c
dc bulıınulmu\'ıur. ) ~r iden uik;.ı tar 
'ııkııhuldu~u takdirde ıd.ım edilcccı.. cıin 
i 'tc ı nc~redilmı tir. 

- na,., cra kralı l.ui scrdıı c P.• 1 a • • , .. g • 
rht. ııd.ı re,1111 bir .t.I' :ıfct 'ı·nlmı~t r fu 
ZI\ afette kı al l 'crdiı :ınd bır ı utJ.. mıt 

edeıck: Bul~ rı·tan .ı .\lmarı'a :l'<Mı•daLı 
ımf:ıkın. amıınl\ eııı d n, Ba') l:l il. ltralıle 
k.ı:.ıhctıııden nıuıtdık ordul.mn ıznar 
cıu~ı .ı~:oırı be sal etten l ahı~.c l.T.ıl 'e 
B.:ı" era onlu 'e a h:ılı,ı n.ı•nıı a k:ıdchıni 
kaldırmı, ur. 

- ln~;ıı mürctiipleri ln~ılız amele 
s ndika.ı kongresinde Y.ınm mıh oıı rev 
muhalıre karı;ı ıld mih orı re~ le harp .. 
le, hınde bulunma~~ karar 'cı m. ~lerd r 
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P,.olis Haberleri ....................................... 

1933 

Dört arkadaş 
Ankara ~iya~etinin/( Kısa Haberler ) 

akıslerı -------~---
cümtıurıyet bayram1nda halk 

il"'"'"""''Jkt~;:'f ''';;'Tk~;;f ''H~b;;ı;;;-··· 
: =----····· ···----···-. --............ ·-·-............................... : : : : : : : : : :: : : : : ::: :::::. ....................................... _. .......................................... . 

Sekiz aylık Kumkapı açıklarında 
boğuluyorlardı 

/Jaşmakafrdcm IJa,:am tarafından söylenecek 
naschctlerinin kuvvetlenmesi i.ic; nLttuklar ithalat 

ve ihracatımız Dün Kumkapı açıklarında bit 
deniz kazası olmuş, Süreyya Nuh, 
Cevdet Recep, Vedat Ulvi is.min -
de dört arkada~ın bindiği kayık 
devrilmiştir. 

On beş on sekiz yaş arasında 
bulunan gençler, kayığa bindik -
ten sonra dümeni engine doğru 
kırmııfar; yelken de açarak r.üz · 
gô.rda sandalı ihtiya.tsrzca süreni · 
ye baılamı§lardır. 

sene erel olduğu gibi hiç bir kinısc 
aJ~yh i ne değildi r. Anknrada im
z~ı 1anacak olan yeni dostluk misa
kı 1930 ela yapılan m isaıJmı ta -
mamlanıııa~ıclır. Du ıni::;ak Avrnpa 
nrn bu köşesinde sulhun ,.e sta. 
tok.onun muhafazasına karşı ciddi 
bi1· ta:ıJıhiit tcşkj l edecektir.,, 

Cümhuriyet bayramında hal
kın büyük bayramla duy -
duğ:u de11in alakayı ve he -
yecam, kentli ağzından ayrı

ca dinlemek için serbc~t kürsünün 
ihdası düşünülmüş idi. Bu husus· 
ta bir talimatname hazırlanmr~tır. 
Şehirlerin büyüklüğüne göre bir 
vey3. bir ka.ç n,eydana kürsüler ko
nacak: li uradb kavıt va•ıtasiyle her 
va~:; , l o;~ C ı! 'llhuriyet ve inkılap 
lehindek i duyaularını söyliyecek -

Tutulan ~tatıistiklere göre 933 l leleri de llararetlcnmi!, evelll 
senesi ilk sekiz ayı zarfındaki itha ticaret ve zahire borsasında 
lit mikta:r.ı 42,358,274 liradır.. kuruş ile 600 kuru§ araşıncitı 

İhr.M:at ise 46-,443,166 liradır. mele gören drogirst mallar 
Jthafüt ile ihı:aıcat arasındaki f al'k morfinli olanlar dün 702 
1,915,109 liradır. Halhukiı 1932 üzerinden satılmıştır. 

Dem·~tir. 

Sandalın yalpa yapmasına al
:lırmıyan gençler üste itişmeye de 
!l:ı~bmı~lardır. Evvela gayet sa -
:'=· n bi r surette ilerlerken birden 

Gene Atinada çıkao. Proiya ga
zetesi de ayni mevzua ter:ıas cdi
~or ve mczuu bahis misakın giz -
li değil. açık bir taahhüt olması
na i~arct ederek: 

- Misakın metni miIJctlcr ce
miyeti katipliğine tevdi cdilccelt 

tir. 

Fuhuş nizamnamesi 

;·c'lrcn_ dolan rüzgar sandalı de· 
vin~iş~ir. Kapaklanan sandaldan 
c1 ö~,:-~~n ger.çicr bağınnrya ba~la
rı ·~l .. rd r. Dördü de yüzmek bil -
<
1H ı.., inden bocalan:uya başlamış· 

lr •. f - '•~t oldukça açıkta bulun -
duk:a:m-dan kuvvetlerinin kesik.. 
ccğin:!cn korkarak mümkün ol • 
duğu kadar bağırmışlar ve imdat 
jstenıi~lerdir. 

Bu baiırış, sahilden duyulaıu,, 
balıkçı kayıklarmm yardımı ile 
de lmrtarılmıtlardır. 

Zabıta, ihtiyatsızlık eden genç
ler h :t~kında takibata baılamı~-
h r. 

F •is fotoğrafhanesi sahibi 
Beyoğlunda F ebüs fotoğrafha

ncr.i sahibi M. Pol, ba§ka bir ilaç 
yerine yanlışlıkla veronal içtiği ci
hetle :.ehirlenmİ§ ve Fran11z h.as -
tahancmne kaldırılmıttır. 

içki içerken 

Kasımpa§ada oturan tütün a -
melesinden Şcyki Şule bira.hanesin 
de arkada!• Siyam ile içki içerler
l<en aralarında mün&zaa çılmııt 
Siyam arkad&§ı Şevkiyi sustalı ile 
kolundan ağır .surette yaralamı1tır. 
Siyam y~kalanmı§tır. 

Dıvardan düştü 

Beyoğlunda Tabakhane cadde -
3inde bir yapıda çalışan amele Se
lim ansızın patlıyan bir fıçıdan 
sıçrayan kıvılcımlarla yüzünden 
ve ellerinden yanmı,, hastahane -
Ye kal&ırılmı§hr. 

Kaza 

\•e neşrolunaeaktn·.,, 
Diyor. 

Devlet Şurasınca tdklk e -
dilen fuhu~ sebebiyle iııti -
şa~ eden zührev:i haıt& • 

A.nkar.ada. imza edilecek olan lıklarla ve fuhuşla mücadeleye da· 
ir nizamname projesi İcra: Vekille
ri Heyetince kabul edi-lm.iŞ.tir. Ni
zamname bu hafta sonunda resmi 
gazetede neşredilecektir. Nizam
namenin tatbikatı için Dir talimat· 
name hazıdamak maka.a.dlile em -
niyeti umumiye müdürlüğünde bir 
encümen te~ekkül etmiştir. 

yeni misakın bu suretle açıK olma
ıı, Cenevr.e Akvı.m Cemiyetine bir 
suretinin veı:iJmesi cligu herhangi 
bir de\ıletin, bilhassa Balkan 
memleketleırinin de buna imza e
debileceğini gösterir. Bu itibarla 
yeni Türk - Yunan dostluk misa
kı yakın şarkta ve bütün Balkan
larda sulh için kuvvetli bir temi
nat teşkil edecektir. 

Yunan başvekili M. Çaldaris 
Atinadan hareket edeceği sırada 
Atina ajansına verdiği beyanatta 
çok doğru söylemiştir: İki millet 
araıuıda dostluk denilen şey ku
şılıltlı hisler üzerine dayanır. 
Türk ve Yanan milletleııinin sıkı 
bir surette le§riki meni etmeleri 
lüzumu ise kendileri için hakika
ten del"in bir iman haline gclmi!frr. 

Bu ihtiyac diğer Balkan memJeket 
lerinde ve milletlerinde ciddi su
rette anlaııldığı gün artık Balkan 
birliği fikrinin bir hakikat olduğu
na inanılabilir. 

Mehmet Asım 

Müzeleri kuran Hamdi 
Beyin mezarı ziyaret 

edilecek 
Müzelerin müessisi Hamdi Be

yin Gebzedeki meza:ı bugün mü
zccilcrimiz tarafmcfan ziyaret edi
lerek, merhumun bu sahada gör~ 
düiü itler aoılacakt:ır. 

Ha.mdi Bey, müzeleri tesiı ve 
tanzim işiyle senelerce uğraşını~. 
bu sahada kıymet 'fe himmeti hiç 
bir zaman unutulmıyacak faydalı 

Bu encümen on güne kadar tali 
matnameyi ikmal edecek ve nizam 
name ay sonunda tatbik ed'ilmeğe 
başlanacaktır. Nizamnamenin a 
na hatları üzerinde Devlet şurasın
da esaslı bir tadil yapılmı~tır. 

Ergani istıkra zı ikramiyeleri 

Şefekatli - Ergani hattı da· 
hili istikraz tahvillerinin bi -
rıncı ikramiye keşdesi 16 teş-
rinievvelde Cümhuriyet Mer • 
keı: Bankasnda yapılaca.tır • 

Bu hususta bir talimatname hazu-
)anmaktadır. 

Acilige Haberleri .......................................... 

Meki Bey 
Eski tevkifhane müdürü 

tekrar beraet etti 
Eski tevkifane müdürü Meki 

Bey, bir müddet evet İstanbul ağır 
ceza mahhemesinde, vazifesini sui 
istimal ettiği noktasından muha. 
kem:~ cdilmi§, beraet etmiıti. 

Bu karar bir noktadan lcmyiz
ce bozulmuş olarak dün yeniden 
yapılan muhakeme neticesinde, 
Meki Beyin tekrar beraetine karar 
verilmi~tir. 

Beıikt&§ta Hakimiyeti Milliye 
yatı lnektebinde çalı§an Y orgi dı • 
va,;~tın dütmüf, yaralanmış, hasta
haneye ... kaldırılmıştır. 

Hırsız faaliyette •• 
işler görmü~tür. öldürmekten mahkOm 

Arabacı Veli isminde birisini 
Çekmece yolunda bıçakla öldür
mekten suçlu olarak muhakeme e. 
dilen Şamıettin oğlu Mehmet, İs· 
tanbul ağır ceza mahkemesince 
dün yedi sene, altı ay hapse mah
kum olmu~tur. 

.E .. :: .. ·oğlunda oturan Süleyman 
efendi ve Mehtabe hanım Meh • 
met P•fa karakoluna müracaat e
dere)< evlerine hırsız girdiğini şi
kayet etmi§lerdir. 

Yaka 

Eroin meselesinden 

senesi ayni ayla.rıı zarfındaki itha- Uyuştıuucu maddeler ' 
hitrmızın yekUnu 57,931 ,282 lira henüz piyasadan afyon 
idi. 1h.racat ise 52,432, 756 liradır. mamaktadır. İnhisar idardİ 

1932 senesi za~fmdaki ithalat )(on satın almağa haşladığı 
ile ihraca.tıımz ara.s:ıı:ı.daki fark de bu fiatın daha çok yüka 
5,528,535 lira idi. Bu istatistiğe tahmin olunmaktadır. 
göre 1932; ye nazaran 1933 senesin 
deki fark pek çok anlmı~tır. 

Tiftik fiatları aon ·· Buğday ahm sahmı 
lstanbul ticaret ve zahire bor· 

sasında dün buğday üzerine hara· 
retli muamele olmuş, evelki gün 
4,48 kuruştan Kapanan fiat dün 
birdenbire S kwıuta ve akıam 5,07 

41-42 kuruş arasında tehadlif 

kuruşa. kadarr yükselmi!tir. 

Anadolunun muhtelif tarafların 
dan her gün muntazaman hızla. 
buğday geldiği halde fiatın bir
denbire yükaelmesinin sebebi köy
lünün buğdaylarını ziı:aat banka. 
sına 5,5 kuru§tan satmış olması· 
dır. 

Dün de latanhula 21 vagon buğ 
day gelmiştir. Evelki ak~amki 
stok buğday miktan 9'185 ton idi. 
Bu rakam içine :ı:ir.u.t bankuının 
silolarındaki buğdaylar da dahil
diıı. 

Af yon Hahalılaşıyor 
Son haf ta içinde afyon fiah bü

tün dünyada yüluelmiıtir. Bilhas 
sa Hamhurg piyasasında Türk af. 
yonları çok rağbet bulmaktadır. 

Dünya piyasasının yükselmesi ü 
zerine İıtanbuldaki af yon muame· 

14 Evlül Perşembe 
AÇILIYOR! 

l~n güzel filmler-en rab:ıt 
koltu+.lar - en son f>i~rcm 
Wc~tem elektrik esli 
maldn:ı-ı - Yeni tC7.\ inat 

J>:EK COK Yt:ı\'llJl\LfJH , 

mektedir. 
Ana doludan şehrimize 

tiftik geldiği için fiatlarda 
tebeddül yoktur. Vaziyet te 
gundur. 

Alakadarlar evelce takat 
minde pek çok ihraç edilen 
ğin takasın ilgasından sont'• 
muamele görmediğini söyl 
diri er. 

Fındık piyasası 
Fındık piyasası son g·· 

iyidir. Bilhassa Gireson, ~f 
vadeli 49,92 ve Levan iç 51 ,fl 
ru üzerinden muamele gör 
dir. 

Yumurta fiyatı yükse 
Yumurta piyasası dört 

danberi muntazaman yükı 
reCJir. Gecen hafta 17 lıray• 
lan iri boy~ yumurtaların 1440 
dinden ibaret sandığı evelkİ 
21 ve dün de 22 liradan m 
görmÜ§lÜr. 

.. 

Ufak boy yumurtaların ı 
ıse 19 liradan satılmaktad~ 

TAKVİM 
Pazartesi !:ab 

I 1 Eylül l:l EyJOI 
20 Ccma.cvel 21 Ccma.c1 
Gün do~uşu ~.36 5,-' 
C un 1 atışı ı .~6 ı.S.. 
Sabah namau 3.17 ~;ı 
o~ıc n:ınıazı 1 ı!, l I ı ~' 
ı..ı11dl namaıı r::.~s ; , .. A~,am namazı 

raı ı namazı 
lmsaı: 

1 ,:?6 
20,01 

~ılın ı:eçca ::ünlen 
Yılm kalan " 

3, 4 

toıl 
,.~ 

~ 
ıı' 

flk pı o;;ramda : 
l\Af llRI~Dl~ .\ ~K 

c~:cı-:u:Hı 
Fr;ııısı;r.c:ı 5iızlıi hii~ ii!, 

~üpcr filın . 

(;":!J9~ 

L 

Üniversitede 

RADYO 
Bugün 

l S T A ~ il ll J, - : 

ııı den 18.SO n k:ıdıtr Grıırnoro~ 

ılnıı I!) a l<ud a r rr:ınım;ca ders (I~.,,,,; ' 
lnnlam) - J!) el:ı" l9. l 5 a k a dar Jll ~ 
:r,a Hanım - 19.t~ ten 29.SO a ~..ır 

Bu !iltayete göre Enıin§ah ma
hallesinde hamam caddesinde bu. 
lunnn evlerine kendileri hulun _ 
madığı sırada Bayram, Raif ve 
Mehmet isminde üç ki,i gire ,. 
rek muhtelif etya çıkartnıtlardır. 
Polis verilen isimler üzerine taki
bata ba§lamı~tır. 

Tuhafiye mağzalarındaki beyaz 
yumu!ak yaka mevcudu azalmış -
tır. Bunlaı-dan 37 numaralı yaka • 
ları, dükkanlarda bulmak kabil 
değildir. Mağaza sahiplerinin söy
lediğine göre altı aydanberi kon • 
tenjan cetvellerinde beyaz yaka 
yoktur. Bu müddet zarfında elde -
ki !lok malların mevcudu ti.iken -
mi~tir. 

Bir sermayedar beyaz yaka f ab 
rikası açmak için teşebbüse giriş· 
mişti. Yapılan tetkikatta, böyle bir 
fabrikanın 50 bin liraya açılaca
ğı anlaJılmı~tır. Neticede beyaz 
yaka fabrikasını açacak olan zat 
teşebbüsünden vaz geçmi!tir. 

Eroin satmak ve içirmekten mu 
hakeme edilen Hamdi oğlu Eşre
f in muhakemesi, dün İstanbul a· 
ğır ceza mahkemesinde bitmiş, 
hakkında ihi ay hapis kararı v~ril
miştir. 

Üniversite idare heyeti dün mu
tat toplantısını yaptığı gibi bir yan 
dan da yeni talebe kaydine devam 
edilmiştir. T eşrihhanenin inşaatı 
on be~ güne kadar bitecektir. 

ll&r' 1 Hnnını - 21.SO dan 2 1.30 n k a dar • jl 
rettin He~ \ C rkada,.Jarı - 2 1.:ı@ ~/ 
knd r Uramtlroe - 2 2 den ltlb.-ırCJI 

'-- 1 • q t a.Yıtrl• :ıjall!!I, Hor n h:ı .,.,r erı. u 

Yarın 
J :-.; T A S n U L - : ıt ~ 
111 - Jll,30 g ramofon. 18.:JO - -ı'" ,, H.itla mı aklllanmaddar ! 

Küçük Bayram sokağında do • 
laşan Dimitri isminde birinin va -
ziyeti §Üpheli görülerek yakalan -
mı§ ve Arnavutköyünde oturdu • 
ğunu aöyliycn Dimitrinin üzerinde 
eroine benzer bir madde bulun -
m;,; hakkında takibata ba§lan • -mı§tır. 

Bir süs merakhsı 
Oıkildarda, imrahorda berber 

İsmai( H;kkı beyin oğlu Salihat. 
~ ~ 

tin efendi kendisine polis ikinci 
ııube .. 2em~~sü~ü vererek otel ve 

mımmmmmnm1RJ111ıuttnnmıımnıttntn11wıımıuttrtılfft1tunm"uunn""'"'1Wfuat1t 

meyhaneleri kontrol ettiği sırada 
yakalanmı§tır. 

Çocuk b1rakblar 
Dün Beyoğlunda, rum kilisesi 

önünde 40 günlük bir çocuk bu • 
lunmuttur. Çocuğun üzerinde bu
lunan bir kağıttan rum olduğu 
anlaıılmıştrr. 

Rakı ve viski ! 
Barhnda kaçak rakı ve viski 

Profesör M. Malş dün Ankaraya 
rritmiştir. Bir kaç gün sonra döne
cektir. 

yaptığr iddiaıiyle muhakeme olu- ~:-===~=-====~==="="' 
nan Hatice Hanım, dün adliyedeki 
dokuzuncu ihtisas mahkemesinde 
muhakeme olunmuş, ~ahitlerin ça 
ğırılmasına karar verilmiştir. 

Klişeci Alaettin Bey 
Jandarma Hasanın ölümiyle 

neticelenen Zencirlikuyudaki oto
mobil kazası tahkikatına devam leştirilmi~tir. 
olunuyor. Bu teşhislere karşı da Ali.ettin 

dır.mak ıçın kendisinden yardım 
istediğini söyliyen şoför Vedat E
fendi ile Alüettin Beyi kaza ak§a
mı otomobille yanında bir kadın 
bulunduğu halde Şi§liden geçer
ken gördüğünü söyliyen muallim 
Hikmet Emin Bey, mevkufla yüz-

Kli~eci Alacttin Beyin, yol ü- ı Beyin inl<a"cle1. ı~rar ettiği ~nlnj ıl
zerinde yana yatmı§ otomobili ka1. maktadtr. 

" ''" dı•rs { llerlr.ml Olanlarıı )· - • .1 
) 9 45 J". ·'l ııhmıırıı Hıınılnrı ilanım. ' ~ 1 

'>(,30 ı: ,, Fur.llc t lll&nım. ::o,so - ... cf/ 
~ı ... 

ııım , ~.ıdi ne~ ve arl•;ı:ıd~Jnrı. 
111 ,\nad0 

ı;rıınıofoıı. :?2 d f' n l tlba r<'n 

11 
boran ?mbcri, ,.:ı :ıt uyarı. 

il y 

Mimar . ,., et' 
irıt•t ... Her ay muntazaman __ .,_.,., , 

M. "'eıı;;.- .... 1" mekte olan ımar le•• , 
. k roet 10 31 inci sayısı, hır ço . l•'ıtl _,, 

d ·ı · bın• r zılar ve in~a e ı mıf . t~' 
• J • "JeJP toğrnfileri, proje erı 1 

miştir. Tavsiye ederiz. 



5 - VAKll 11 Ey'ül s~:n -

Vakıt'ın edebi tefrikası: 36 ıırıı1111111ıııuırıııı1111111rııırrıııı1111uı111ııııınıııu111111ıuı'/ 

İ Oöatll t ., !/ 
Temenniler, şikayetler: 
·················································· 

\.ırıuıııırrırrııııııııırıırıırııımıııııııırıırııııırıuııııırırıırrırıııııırırı11ırrı111 Selami J zzet 

Usküdar yangını 
münasebetile 

Esınanın kaşları çatıldı. Fena 
halde canı sıkıldı: 

- Seni çok beieniyorum Gü · ı . ı 
nay! Dünkü Usküdar yangını maIUm ıl\.._~---H u·· K o M DAR 

Günay sahneyle meşguldü. , dur. İki hadiseyi yazacağım. Bun- ı ~ ) - ilk gecemizi ayrı mı geçire
ceğiz?. Seyrediyor, gülüyordu. Bir aralık 

1 

dan sonra olsun artık halka elem -52-
tekrar S

ordu: ve ıstırap veren bu gibi hallerin F k 
Yazan.· Niyazi Ahmet 

- Bu gece ihtiyar o:.mcama gi
deceğim. Adamcağız beni hafta • 
lardanberi bekliyor. Bu gece git· 
lllİye mecburum. Ni1anlandığımı 
da haber vereceğim... Annemle 
b•bama da yazacağım. Gelecek 
ay geleceklerdi, belki bu haber ü
ı~rine daha çabuk gelirler. 

a at, buna da iınkin yoktu. 
_ Ablan gelmedi?. ı olmamasına dikkat edilsin: 

Çünkü aylarca kalmıya hiç de va
F akat bunu endişeli bir tavırla l - Saat 17 de telefonla yangı· 

ziyetleri müsait değildi. Muirav, 
Sormadı. Kendini operetin neşe - nın evime yakın olduğunu öğren-

bir taraftan kalbinde bir an ate· 
sine kaptırmıftı. Bu geceden isti • dim ve fırladım, vapura geldim .. 
fade etmek istiyordu. Saat 17,20 <lir. Tarfie 17,45 imiı .. şi sönmiyen Tamaraını dütünüyor, 

bir taraftan kraliçe Ketevanın ne 
- Günay, sen hi"-bİr zaman Vapur haddi istiabisinden iki misli 

~ olduğunu merak ediyordu. 
bu geceki kadar güzel deiildin.. fazla dolmuştur. Fakat kalkmaz, 

Kara oğlan, peritan bir halde 
Bn gece çok güzelsin!. yolcularrn feryat ve figanı üzerine 

Muğrav, yabancı muhitte on • 
ların istediklerinden dışarı çıka • 
mıyor, ne de.eler tabi oluyordu. 

Üç arkadaı kat'i bir karar ver· 
meclen Hafız pafa orduıundan 
ayrıldılar. 

Nereye ıidiyorlardı?.. e Muğ 
rav, ne de Y adigir biliyordu. Ka· 
ra oğlan Yalçının dizıinini aPıin· 
lere çevirmitti. 

- /•caba memnun olacaklar 
rnı?. - Mes'udum da ondan Bülent. nihayet başka bir vapur getirildi 

hasta babaıının yanında, sarp 
bir kasaba yolundaki handa hı • 

Bülendjn gözlerinin önünde lit'ııi saadete eriştirdin .. Artık sa· 
na itimadım var. deınet demet banknotlar ukıedi • 

Yordu. 
-- Buna hiç tüphe ef.'Jle .. On • 

lar seni daha şimdiden seviyorlar. 
Yarın gece beraber oluruz. lıter 

. • ? 
mısın .. 

- Bu da sual mi?. 
Bülent, Esmanın yüzüne bak 

rnndan, sade parayı ÜÜfÜnerek çı
kıp gitti. 

-24-
Günay tiyatronun kapııında 

Bülendi buldu. 
Bülent, ıtenç kızın eldivenli e-

lini sıkarken: 
- Nihayet gelebildin, dedi. 

Gelmiyeceksin diye ödüm patlı · 
yorclu. 

Günay, enditeli gözlerle etra • 
fına baktı: 

- Ablan nerede?. 
- Biraz geç gelecek. Misafir. 

leri vardı da .. 

Günay dikkatle Bülendin yü -
ue baklı. 

- Amma gelecek değil mi? .. 
Muhakkak selecek değil mi?. 

Bülent, genç kızın koluna gir
di, içeri girdiler: 

- Tabii gelecek .... Neredeyse 
gelir. 

Bileti verdiler. Adam: 
- - 12 numaraıı 

buyurunuz, dedi. 
Lcr.:a açıldı. 

loca, buraya 

- Mantonu çıkarmaz mısın 

Gtinay. Burası sıcak. 

Oturdular. Bülent Günayın ar· 

kasma oturdu. 
1.~ünay, salonu seyretmiye baş

ladı. Pek ender tiyatroya giderdi. 
Cir .ki kere Alple ge!.mişti. Bir 
l:~re de Cafer Ali Bey bir bilet 
Vermitti. 

Bülent f ıaladı: 

- Memnunsun ya? .. 
biı·az benimıin diye ben 
durn. 

Günay gülümsedi: 

Bu gece 
meı'u · 

- Çok memnunum Bülent. 
- Tiyatroya ark ırk gelir mi • 

•in?. 

O ~ce bir operet verdı. Mızı
ka baıladı. Bülent, Günayın elini 
'"u~lanna aldı: 

- Canım! 

- Nihayet itimat ettin. 

Bunu gülerek söyledi, 
vicdanında bir azap duydu. 
nı çevirdi. 

Saatine baktı: 

fakat 
Başı· 

- Artık ablam gelmez zanne
derim ... Misafirlerinden kurtula -
mamıı olacak ... Bana darılmadan 
ya?. 

- Neden darılayım ... Kabahllt 
senin değil.. Ba~ka bir gün lanı · 
şmz. Sana itimadım var .. 

ı t>evanıı ,·urı 

Maarif vekaletin
den iki rica 

Dün matbaamıza muhtelif lise· 
lerin 8 inci smıf talebesinden bir 
kaç efendi geldi. Bunlar bu sene 

bir tek deı·sten ikmal kalmış olan 

efendilerdir. Diyorlar ki: 
"- Geçeıı ıe.ne .liu- .tafünatname 

ile bir gruptan ikmal kalanlar ter· 
fii aınıf eltiler ve ikmallerini erte•i 
sene verdiler. Bu sene bu uaul kal
dırıldı ve biz bir dera yüzünden 
bir aene kaybediyoruz. Acaba ge
çen ıeneki uıul tGtbik edilemez 

'? mı •. ,, 

Ve Maarif Vekaletinden ayni u· 
ıulün kendilerine tatbik edilmesi
ni rica ediyorlar. 

V ekilet, bu ricayı yerine geti -
rirıe bu çocukların bir aene müd -
detle mektep•İz kalmamalarını ve 
zaman kazanmalarını temin etmiı 
olur kanaatindeyiz. 

Erkek muallim mektebi orta kı
sım talebelerinden yirmi, yirmi 
bet efendi de gazetemize gönder -
dikleri mektupta diyorlar ki: 

"- Erkek muallim mektebi or· 
ta kısım üçüncü ıınıf talebelerin -

deniz. Bakalorya imtihanında 
Türkçe grupundan ikmale kalmış· 

tık. Biz biliyorduk ki, ikmal imli • 
hanları kendi mektebimizde ola -
cak. Nitekim tabiiye, fiziki ilimler 

ve lisan grupları kendi mektebi -
mizde olmu§tu. Sonradan öğren • 

dik ki Türkçe grupu İstanbul lise

ıinde olacakmıf .• Halbuki bu ha · 
her talebeye bir kaç gün evvel ha· 

ve 17.32 de hareket edildi 811 va- kt ~ G"I. · · d" .. " d b . · ra ıgı u ıemı ufunuyor u. 
pur ır çeyrek evvel kalkabilirdi . Kızcağız acaba ne olmutlu. Baba-

Bundan başka hareketten evvel s' ıai mıydı?. Ayrıldıkları ıünü 
h~lk yangmın Salacık ve imrahor· ! hatırlayınca kalbinde derin bir ıı· 
da olduğunu ve binaenaleyh va - 1 zı duyuyor, Gülinin mütfik ve 
purun Salacağa tahrikini rica etti- 1 minnettar bakıtları gözü önünde 
ler, 1 canlanıyordu. 

Memurlar, Paryaların tazallum- Yadigar, hiç kimıeyi dütün · 
ferine lcar~ı mutaaz:ıım ve lakayt memekle beraber, itlerin akıi git. 
duran bir lngiliz amiri gibi lakayt, tiiine kızıyor, içinden: 

bir kelime cevap bile vermekten 1 . Çocukl.arın elind~ kald~m, ~1-
müatagni durdular ve halkı yerle- lerınden bır fey gelnuyor dıye ıöy 
· b' . . leniyordu. 

rme ır s:eyrek sonra gıdebılmek Ü .. .. . 
üzer b' k .. .. .. .b. u·· k" çu de Hafız pafaya muthıt e ır oyun surusu gı ı • u· . 
dar k 1 · 1 M'll' b' . k t kı:lrnıtlardı. Bu kadar ınat eden 

~ ksevde tı er. ıl ı hırlk tıbr e , paıaya bir oyun etmek de akılla-
aynı an an memur ar a a unu d r 

1 yapmalı mı?. rın •n wıeç ı. .. . 
Muırav, daha evvel Gurcıa -

Bu muamele yüreği yananların 
yarasına tuz biber ekmek değil mi
dir?. 

2 - Sokak başlarını nöbetçiler 
tulmuşlaı· kimseyi geçirmezler. E -
vine koşan babalar, akrabasına, 

dostuna koşanlar bunlarla müna • 
kap Ye mücadele mecburiyetinde 
kaldılar. 

inzibatı temin etmek demek, 
halkı evine koşmaktan menetmek 
mi demektir?. 

Bana mani olan ve ismi mahfu· 
zum olan memur (aldığım emir 
bilikayt ve fart ve bila istiına 
kimseyi geçrimemektir.) Dedi. Bu 
ne demektir?. 

Bu emir karşısında bazı memur 
lnr halktan itaatsiz mukabele gör
düler. Devlet otoritesine, devlet 
kanunlarına sonsuz hürmet ve ita· 
atile tamnmıı olan halkı buna 
mecbur etmek doğru mudur ?. 
Çocuklarına; yavrusuna kotan bir 
babayı oraya gitmekten menetmek 
hakkına hiç kiınse ınalik olamaz. 
Bu bilinmiyecek bir şey midir?. 

tandan dördüncü Murada ıönrler· 
diji mektubu hatırladı. Türk hün
ı,arı ıayet ınuvaf ık cev•p vermif, 
Kızdbaıları temizlemoi{ için bir 

sefere haıırlandıiım bildirmiıti. 

İşte, o büyük düımamn temizlen· 

mesi için en biiyük fırsat elde iken 
Hafız ~ •Y•i• ile tepiyordu. 
(l) 

Muğrav, bundan aonra '"-ralar
d• vakit aesirm•nin dojru olma . 
dıiına inanmıftı. Arkadatlarına: 

- Yarından teıi yok .. Hare • 
ket edelim, dedi. 

Artık buralarda ltimiz kalma· 
dı. 

Yadiıir, buna memnundu. İh-
tiyar muharibin, damarlarında 
çarpıtma hırtı yanıyordu. 

Karacii•Y a.kerlerinin puıu • 
şuna düteli, kılıç ıallıyacak yer 
bulamamıılrdı. 

Uzun yollar, üç arkadaıı müm· 
kün olduiu kadar ilzüyordu. Jç. 
lerinde bir botluk hi11ediyorlardı. 
iki gün ıonra bir handa mola ver· 
mitlerdi. Y adigi.r akıam üıtü dı
ıarda ıeziniyor ve kendi kendine 
hulyalar kuruyordu. Bazan: 

- Kara oğlan mademki Güli· 
den ıeçmiyor, burada kalım .. Ben 
Muğravla Gürcİ•tana giderim. Ne 
diye onun pefinde kalayım .• 

Diye dütünüyordu. 
(Oevaıuı var) 

ı .ı) MalQ.m olduğu Uzerc Hl!ız P&fa 

1030 hicri yılında Baldadı CelhodemJyerek 

döpdU Hltız Pllf&nlP edebiyat tarttıltrlne 

seı:ıın "btımdıt name,, ıl Batdat' lakl acaını 

ptlc Ala 1P8lermekledlr. Tarihi Halkalara 

uyarak )-azdıtımız romanımızıı, lılllrat ka

bllin<lAA bu manzumeyi lll\'C ctmetl faydalı 

tıulduk. 

htlmdatnımıei lbhı. 

ı\hlı drı.lum ıtdıh· lnuladıı. 1&1k11r ·"'k ınııdurf 

1>111 ~·ııhııııh\ bat , ·erir bir merdi cr\ı•r ~ok 

mudur:. 

Haamı bir kiti o, uııdl& ruJıberuJı ,et.ruaı t!der 

C'Mkt.e at oynatır ler.&aıac bir er l uk nnıdur

•lr awp ı•rMlıeı •h•Wı t;•l'f'tlfı kN••I< medet 

Aıtnalar dntr.,.tftllfı Itır 141mu-er )ok ._.,dur': 

t1Mk&e ~ Qlup -., verip "' alnıap 
Aa,,..ı llrmdfl bir ınerdl lıUnf'nl'f yok PlU• 

dur':, 

Def'i bldadl W-kbtildeıı garaı. ne bllmeıüı., 

Derdi maal6ma" ılial olmar. mı lllabter ) ok 

mı1tlur': 

l>e.r1"4'.lıl Hul._ıı Murada nlrrıemlı. lııahna 

Bachuraar ırlltl Mr Qllbık kelııuwr yok IBU • 

.tur:. 

Hif ız Patanın bu manzum iı . 
timdatnameaine dördüncü Murat 

la fu manzum cevabı vermitli: 
Harı~ BaJdaCla Jmılat ehlM!fe er )Ok mu-

dur~ .. 
Blı:ılt'n latlmd11t r.~r•IH seaıle aıker ok 

ıanctur • 

Dll!jınanı uıat elaıetfl fr.n..aıte) im de.r idin, 

....._ kıu·ı• tlllldl at oyaa..._,a yu yok 

...-rt. 
Uerçl lif lfMINlk&a .yoktur aaaıe. ile•~ ..... ..... 

1.1!,lk '4!•df'udit ahr -.ar #t kiift.er- YM .... . 

dwt, 
Rafiı:llr.r aı-ıı .._,Cadı. Wklıül eylpıtfu .. 

Sinıa lta&ıu olmar. mı laaaret ruJll ~ 

yok mum11dur. 

Nakil vasıtaları müdürleriyle 
muhterem Emniyet müdürü bey • 
efendinin - Allah bir daha göı _ 

termeıin- mümasil felaketler kar 
tııında halk müvacehesinde halka 

Jiyık bir şekilde hareket edilmeıi
ni temin etmelerini rica edersem 
kendilerine fazla bir külfet vermit 
olmam zannediyorum. 

Kara oilanıa, hiç de tekrar 
Gürci•tana ritmek niyetinde de • 
ğildi, Gülinin hiddeti ııün f9Çtİk· 
çe içini •arıyordu. Onun ınüt fik 
ve içli bNııtlan ıözlerinin önünde 
ıitmiyordu. Tekrar Gürciıtana 
gitmek, oralarda yeni maceralara 

atılmak ktndiıini neti~ıi belli 
olmıyan fena #kıbetlere ıürükle • 
yebilirdi. Bu takdirde, Güliyi hir 

daha ıöremiyecekti. Halbuki, 0 • 

nun emekleri ve sadakati Kara oğ 
lanın içini eziyordu. 

. Bunu, Y adiıar da f arkotmit • 
tı. Fakat Yadigir, hiç de buna 
yanaımıyordu. Çünkü K~ra ojla-

Bu Haıılfe tehrin UuD&Jlale ,ıran etwer. 

Dr. Fahri Can 

Es ki yen otobüsler nın vaziyetinden korkuyordu. Gü-
. ı liye kartı artan marbutiyıti 

nde aya S•l rt!tl ıllnU ~yamı.er yok 111•· 

dart .. 

BI laalıılırku ııaJta1111t llıea• eden penenllpr, 

Ot-ne Wtladı .., IU.a PlkUar yak mu-

Uvertür batladı. Günay mes. 
\tltu, Hayatı ıade dümdüz görü · 
Yordu .. Dütünüyordu: 

ber verilmeıi lazım gelirken hu 
yapılmadı. Biz yedi eylul günü 

Kerestecder - Eyüp hattında I G" . t . onu 
. l" b .. l . urc.ıı ana ııtnıekten mınedebi 
ış ıyen oto us erın çoğu eskimiş o 1 r d' 1 t y d' A • O • 

•rt .. 
(~'•Ueı) cliaıW l~mı ~'IMn eyledfa, 

leiUllQe& aaı 1&11ırıuı, bu lıf.herler yo&ı gf9• 

''Evlendiğimiz zaman her ge· 
Ce ı.taber gezeceğiz. Her zaman 
1>-ı ba!a ve yalnız olacağız .. Bü
lent benim için lükıten vazgeçti .. 
P•raıı% izdivaca razı oldu. Ken .. 
dine İyi bir it de bulıa.. Acaba 
C..fer Ali bir it bulamaz mı? .. ,, 

. B l d b" k ı ır ı. f e a ııar bunu ıaleauyor 
saat ıekiz buçuğa beş kala mektep- tır. u~ a~ ~n ır açı işlemekten du: 

te iıpatı vücut ettik ve bize imti. menedılmıştır. Yalnız motörleri l - Yaz e K ·ı a· 
h l . ı • lan bazı t b" 1 . k 1 g ç ara oı an.. ür-
anın ·liıede yapılacağı •ÖY enınce yem 0 0 0 us erın arose· cistanda c-ok · 1 b'J' . 

·ı · d w • f · ı k ' ;"I' lf er yapa ı ırız. 
doğru oraya koıtuk. Fakat liaeye rı erı egıf ırı ere yeni bir hale Mugwrav orad k d I 

ı a aı er e top ar. 
gittiğimiz zaman ıaat ıekiz buçu · soku muştur. Sonra ı•ne ıeliriz r .. 
ğu ~et ~a.ki~a ~eçiyordu. Bizi bet .. Bu şekli~ek~. o~.obüsle~~en dördü Bunları Kara oilan el uymuyor· 
dakıka ıçın ımtıhana ıokmadılar. dun ~eledıye onune gehrılmiş, mü du bile. Gözlerinde hep Gülinin 
Böylece 25 talebe açıkta kaldık . hendııler tarafından muayene e • 'bıraktıiı rünkü mahzun çehreai 
Şimdi bir ıenemiz mahvolacak . dilmiştir. Noksanları görülmezae tütüyordu. 
Haliıınize yazıktır. Maarif Vekile- iılemek müsaadeıi verilecektir. Be Yadigar, Kara ojlanın eledi • 

tıur. 

Bir ı\li alrtıt we&lrl ılındı etı~r eyledlıp, 

Hazreti Pf'Y•mber ınahı olmar. nu rehHr 

~ok mudurf, 

Burada ıuna da itaret etmek iı· 
teriz ki Hif ıı Paıa, kendiıindtn 
aıker iıtiyen Mujrva, iıtediii yar

dımı vermiı olıaydı, Gürciıtan 
fethedilecek ve belki de daha az 

Türk kanı akacaktı. Bundan aon-
... Ba.tını çevirdi, Bülende baktı. 
.. ..., nn karanlıkta, olduğun -
~-ıı tla gQzel görün~yordu: ..... Bü • 
~t, Ciinayın baktıgını gorunce, 

ti bizi bir kaç gün zarfında imti • lecliye yeniden otobüs müaaadesi ğini yapan olduğunu bildiii için 
hana sokıun, ikmalimiz yalnız vermemek kararını kat'i tekilde mecburen ona tlbi olacaklarını 

ra tenelerce devam eden Acemi• 

tan teferleri denlhayet bulmut ola 
caktr. lll11u beline attı: Türkçedenditı.,, · ' t~atbik etmektedir. anlıyordu. 
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• • 
sevıncı 

Amasya tayyaresine ad konma 
yapıldı? nasıl • • 

merası mı 

AMASYA, (Hususi) - 30 a -
ğustos zafer ve tayyare bayramı 
şehrimizde çok fazla heyecan ve 
hararetle kutlulanmııtır. 

9-aat 7,30 da ıube binası önün· 
de kumandanlık tebrik edildikten 
alayın genç zabiti Nurettin Bey, 
30 ~ustos zaferinin tarihçesini 
yapını§, bunu alay kumandanı T u 
ran beyin hitabesi takip etmittir. 
Tayyare cemiyeti reisi vekili Ek
rem Tevfik bey tayyare cemiyeti 
namına bir nutuk irat etmiı, bunu 
müteakip resmi geçit başlamıştır. 
Resmigeçide asker, jandarma, po· 
lis, mektepliler ve şehir bandosu 
ittirak etmiıtir. Resmi geçitten 
sonra vilayet makamı, belediye, 
halk fırkası ziyaret edilerek mu
kabil tebrikler yapılmııtır. Akşam 
alay tarafından fener alayı ter -
tip edilmit ve bu tenliğe halk da 
ittiı"ak etmiştir. 

Muhterem Amasya halkının sa 
tın almıı olduğu "Amasya tayya
resi., ıehre iki saat mesafedeki su
reti mahsusada ihzar edilen Bur. 
gaz !İstasyonu civarındaki tayya -
re meydanına öğle vakti inmiş ve 
haıta vali Kadri bey, olduğu hal
<le halk fırkası reisi Sıtkı, beledi· 
ye reisi Refet, tayyare cemiyeti 
reisi Ekrem ve bir çok halk tara -
fından tezahüratla istikbal edil -
mittir. 

T ayyarey1 idare eden mülazim 
Şihap beyle makinist Orhan Bey 
Amasya tayyare şubesinin tahsis 
ettiği otomobille ıehre gelerek ce
miyetin misafiri olmuşlardır. 

30 ağustos sabahı ıube önünde 
yapılan zafer bayramı resmi geçi
dine ıehrin üezrinde muhtelif u • 
çuflar yapmak suretile iıtirak e -
den tayyare halk tarafından şid
detle alkıılanmııtır. Ad konma 
merasimi saat 12 de tayyare mey
dantntla yapılmıştır. Sureti husu
siye ve resmiyede yapılan teteb -
büsatla Amasya - Boğaz istasyo -
nu arasına beş gitme ve bet gel -
me treni sevkedilerek halkın ini§ 
mahalline kolayca gidip gelmesi -

ne yardım edilmittir. Bu hususta 
istasyon müdürü Sadi beyin pek 
çok yardımı olmuttur. Yalnız de· 
miryollar idaresi gidip gelme fi _ 
atlarının tenzili tetebbüsüne red 
cevabı verdiğinden 60 kurut tu • 
tan bilet fiatı halka pahalı gel • 

, mit ve bu yüzden birçokları saha

ya 9tomobil kamyon arabalar ve 
hatta yaya olarak gelmitlerdir. 
Merasime tam saat on ikide istik
lal martı ile batlamıttır. Bunu mü 
teakip cümhuriyet halk fırkası 
hatiplerinden Nafiz bey halk na -
mına bir nutuk irat etmit ve bun
dan sonra tayyare cemiyeti namı
na bltmuıtllim Etem bey çok he
yec~lı ve çok ateıin bir nutuk i. 
rat etmiştir. Etem beyden sonra 
Merfifon kaymakamı lbrahim B., 
uzun bir hitabe irat etmit ve hi • 
tabesi çok alkıt toplamıştır. lb • 
rahim bey nutkunu bitirince vali 
Kadri bey kısa bir hasbıhal ya -
parak hazır bulunan köylülerden 

en ihtiyarı seçmİ§, tayyarenin is • 
mi yazln tarafında bulunan bay • 

rağın açılması merasimini kendi -
sine havale etmiştir. Muhterem 
köylü heyecanla ve elleri titriye -
rek bayrağı açınca tayyaredeki 
(Amasya) ismi meydana çıkmış, 
halk bütün şiddetile tayyareyi al
kışlamıştır. Bu esnada tayyare ce· 
miyeti tarafından hazırlanan kur
banlar kesilerek merasime niha -
yet verilmiştir. 

Amasyada maarif tayinleri 

AMASYA, (Hususi) - Orta 
mektebimizde muallimler arasın • 
da mühim tebeddülat vukua gel . 

mittir. Evvelce vekalet emrine a
lınan müdür Talha bey Elaziz or· 
ta mektep tarih muallimliğine, 
Naim bey Kayseri lisesi tül'kçe 

muallimliğine, Vasfi Bey de 
Afyon Karahisar lisesi musiki mu 
allimliğine tayin ediLmiılerdir. 

Diğer bazı muallimler de ve • 
kiletçe muhtelif mahallere tayin 
edilmişlerdir. Ezcümle Abdülga • 

ni bey Nevıehir orta mektebi ta -
biiye muallimliğine Hulusi bey 
Akıehir orta mektebi tarih mu -

allimliğine muhterem hocamıı 
Nuri bey Develi kazaaı orta m~k • 
tebi riyazıye muallimliğine, Ah -
met Rüttü bey Burdur orta mekte
bi tabiiye muallimliğine, Halis B. 
Kırşehir orta mektebi fransızca 

,muaJJimliklerine naklen tayin e • 
dilmi,lerdir. 

Orta mektebimizde yalnız be
den terbiyesi muallimi Arifi bey
le resim muallimi Sacide ve dikiş 
nakıt muallimi Saadet hanımlar 
vazifelerinde ipka edilmitlerdir. 

İnhilal eden müdür ve tabiiye 
muallimliğine Kastamonu kız or • 
la mektebi tabiiye muallimi Do -

ğan ve türkçe muallimliğine Mer • 
zifon orta mektebi muallimi Ali 
Kemal bey, tarih ve coğrafya mu

allimliğine Aktehir orta mektebi 
muallimlerinden Hikmet bey, rı -
yaziye muallimliğine Aktehir orta 
mektebi muallimi Cemal bey, ta • 

biiye muallimliğine Üsküdar mek 
tebi muallimi Osman Tevfik in· 
gilzice muallimliğine Isparta 'mek 

tebinden F ehime Fevzi hanım ve 
musiki muallimliğine Afyon li~e _ 
ıinden Seyfi beyler tayin edilmiı· 
lerdir. 

Ekrem 

Rakı sofrasında 
Orhangazinin Narhca köyünde 

Laz Ali ve Mıstık isminde iki ki,i 
ile Laz Alinin karde§İ ve Mıstığın 
arkadatı dört kitilik bir sofra ku -
rup rakı içerlerken aralarında kav
ga çıkmıt, M11tıkla arkadaşı taban 
ca ile vurulmu•lard L" 'Al" 'l k x ır. az ı ı e 
ar~eti y~kalanmıtlar ve adliyeye 

teslım edılmitlerdir. 

idama mahkum oldu 
Adapazarının Metelı' ko''y" d 
. un '~" 

enıştesi lbrahim olğu lımaili taam. 
müden öldürmekten suçlu Alinin 
muhakemesi neticelenmittir. Ali
nin, eniştesini hemtiresinin üzerine 
bir metres getirmekten mütevellit 
iğbirarla öldürdüğü anlaıılmıf, ida 
mma karar verilmittir. 

Edremit ve Ayvalık 
ortamekteplerinin 

kadroları 

Yer'erine tebliğ edildi 
Şimdiye kadar hususi şekilde 

idare e:lilmekte iken bu kere res -
mi şekle ifrağ edilen Ayvalık ve 
Edremit orta mektepleri kadı-osu 
vilayete tebliğ edilmiı ve vilayet · 
çe ait oldukları kaza kaymakam
lıklarına bildirilmiştir. 

Kadrolar ıunlardır: 

Ayvalık orta mektebi: Müdür 
ve Türkçe muallimliğine otuz lira 
maaş ve kırk lira makam ücreti ile 
eski müdür Müfit Bey, tarih, coğ
rafya ve yurt bilgisi muallimliğine 

yirmi bef lira maaşlı (münhal), ri
yaziye muallimliğine yirmi beş li

ranın sülüsaniyle vekaleten eski 
muallimlerden Zeki Bey, tabiiye 
muallimliğine yirmi beş Jira ile es

ki muallimlerden Hikmet Refik 
Bey, Fransızca muallimliğine yir
mi beı lira ile eski muallimlerden 

Muhip Bey, beden terbiyesi, resim 
musiki, dikit ve ev idaresi mual-

limleri mektep idaresi tarafından 
tayin edilecektir. Otuz lira maaı 

ile tayin edilecek olan muallimler 
bu vazifeleri vekaleten ifa edecek
lerdir. 

Edremit kadrosu: Müdür ve 
muallimliğine İstanbul Davutpafa 
mektebinden Mahir Bey, Muallim 
maatı otuz bet lira, makam ücreti 

30 liradır. Tarih, coğrafya ve yurt 
bilgisi mual!;mHği (münhal), ri • 
yaziye muallimliğine yirmi beş li
ranın sülüsaniyle vekilf'tc.n Ziya 
Bey, tabiiye muallimliğine yirmi 

lira ile Mürl'.vvet nar.:::; Han:m. 
Fransızca muallimliği 25 lira (ve· 

kaleten idare edilecek). dikit, ev 
idaresi muallimliğine yirmi beş li
ra ile Kastamonu kız orta mekte

binden Lutfiye Hanım, resim, mu 
siki, beden terbiyesi muallimlik • 
leri vekaleten idare edilecektir. 

Bartında 
Bartında bu sene Maarif Veka

letince resmen açılması kabul edi

len Bartın orta mektebinin kad -
rosu tebliğ edilmittir. 

Mektebin müdürlüğüne Edirne 
erkek muallim mektebi Fransızca 

muallimi lhsan B., Türkçe mual -
limliğine Çankırı orta mektebi mu

allimlerinden Emin Tarık Bey., 
coğrafya ve tarih muallimilğine E

renköy kız lisesi stajiyeri Perihan 

Edip H., tabiiye muallimliğine kim 
ya meztmlarından Sabahat Ziya 
H., riyaziye muallimilğine Çatalca 

orta mektebi muallimlerinden Sa
fiyüllah B., musi~i ve resim mu -
allimliğine, Çankırı orta mektebi 
muallimlerinden Fahri B. tayin o

lunmuşlardır. 

Erik yüzünden feci 
bir cinayet 

ihtiyar bir kadını sopa ile öldürdüler 
Bartmda <.iüzel oğlu köyünde 1 selesinden münazaa çıkmış, üç er

Hatip oğlu Recep zevcesi Nar ka - ke!de bir kadın. €G yaiındaki ihti· 
dm, geçen hafta vefat etm:ş, fa · ' yar kadının iizcrine çullanarak o• 
kat bu ölünün döğme neticesi ol · mı w~alarla ölesiye dövmüşlerdir. 
duğu müdeiumumiliğe haber ve · lhtİ}':tr kadın pestil gibi evine 
rilmesi üzerine işe el konularak c;c~ürü!mi.iş, bir iki gün sonra da 
tahkikata ba~lanmıştır. ölmüştü r. 

Tahkikat neticesinde, hakikaten Müdcleiumumilik hadiseyi bu su 
meselede bir facia bulunduğu an - retle tesp it edince, kadının cesedi .. 
la~ılmıştır. ni getirtm1~ ve hastahanede yapı .. 

ihtiyar Nar kadınla ayni köy - lan otopside. ölümün dayaktan vu 
den Hatip oğullarından Hasan oğ kubulduğu anlaşılmıştır. 

lu Mustafa, kardeti Arif, kız kar - Bir avuç erik için cana kıyanlar 
deşleri Safiye ve İsmail oğlu Dur· tevkif edilmiş ve istintaka verilmit 
muş arasında bir erik toplama me 1 !erdir. 

Safranboluda 
Bir köylü jandarma kur

şuniyle öldü 
Zafranbolu kazasına bağlı Ulus 

nahiyesinin Kalecik köyünde bir 
hadise olmuş, bir jandarma on 
baıısı bir köylüyü mavzerle öldür· 
müı, diğerini de yaralamıştır. 

Kalecik köyünden Molla oğlu 

Şakirin evinde yasak silah bulun
duğu ihbar edilmesi üzerine Abdi
paşa mevkii karakolu kumanda
nı Raıit onbaıı, beraberine selefi 
Hüseyin onbaşıyıda alarak Kalecik 
köyüne gitmi!ler .,, ••İ .. ,,_. 
larını bildirmişlerdir. Ev sahibinin 
oğulları Tevfik ve Raıit te, taharri 
emrini görmedikçe ve nahiye mü
dürü ile muhtar bulunmadıkça e
viarayamayacaklarını karakol ku
mandanına söylemişlerdir. 

Bunun üzerine Raşit onbaşı na· 
biye müdürüne mektup yazarak 
kendisinde bulunan arama emrini 
istemiı, muhtarı göndermesini de 
rica etmiıtir. 

Fakat, cevap beklenmekteyken 
jandarmalarla ev sahipleri arasın
da münakaşa başlamı§ ve Tevfik, 
Hüseyin onbaşıya: "Bir düğünde 1 

ben senin elinden silahını almıt -
trm; timdi karakol kumandanlı -
ğından çekildin, bunu fırsat bile -
rek bu işi çıkarıyorsun,, gibi söz -
ler söylemiştir. 

Hüseyin onbaşı da mavzerini 
çevirerek T evfiği öldürmüş, kar -
de~i Raşidi de yaralamıştır. 

Zafranbolu adliyesi hadiseye el
koymakla beraber Bartın cüm -
huriyet müddeiumumisi Sırrı B. 

de ayrıca meselenin tahkiki için 
Zafranboluya gitmiş, üç gün kal -
dıktan sonra gene, Bartına dön -
müştür. 

Zonguldağa giden H i.:seyin on
başının tevkifi müddei umumilik 
çe emrolunmuştur. 

Adana da 

Şapka yerine takye 
giydiklerinden 

Adanada Abdullah oğlu Ahmet, 
Hüsey:n oğlu Mehmet, Malkur oğ· 

lu Bilal ve Hüseyin oğlu Hasanııı 
şapka kanununa muhalif olarak 

takye ~eydikleri görülmüş ve hak .. 

larında tutulan zabıtlarla Adliyeye 
verilmişlerdir. 

Orman yangını 
Susığırlrğa bir buçuk saat mr 

s.afed,. lmluna.n Cuz.l k_dere.si ~ 
şındaki çam 'a ::tan yangın çıkmıf • 
tır. 

Orman memurları, jandarma ~e 

civar köyler halkı yangını söndür 

mü~lerdir. 

Hayrabolu panayırı 
Hayrebolu hayvan ve emtia pa· 

nayırı 15 eylülde açılacak ve ÜÇ 

gün devam edecektir. Panayırda 

her türlü hayvan, emtia ve hubu .. 

bat üzerine muamele yapılac.lk • 

hr. 

Esrarengiz bir cinayet 
Andiflide Kalkan nahiyesini 

bağlı Ağaç kö~·ünde Hncı OıımaO 

oğlu Recep, esrarengiz bir suretti 

öldürülmü~tür. Cinayetin sebebi 

ve faili malum değildir. KatiJİO 

ayak izleri bulunr..ıu§tur. Tahki • 

kata devam edilmektedir. 

Balık:esirde ayı hücurnll 
Balıkesirin Bağcılar nahiyeıİ 

köylerinde senede ancak bir ikİ 
defa görülebilen boz ayılar bu ,.. 

ne pek fazla çoğalmıştır. 

Ulus dağı ile Akdağ araııod• 
kiraz ve faaulyası ile meşhur PoY .. 
raz köyleri ahalisi bu yırtıcı haY .. 

vanların korkusundan arlcad•f
111 

tarla ve yaylalara gidcmerrıekte " 

dirler. 
Bir ayda Jzmirde 

evlenenler Zongulclakta yeni bir ı •• 933 senesi ağustos ayı içihde iz- Ayıların hu kadar çoğalın•• 
Postahane · b 1 d' . 1 k" 1.. .. h"t haıt·ırı•0 mır e e ıyesı ev enme memurlu- oy uyu saymaması mu ı -· 

Zonguldak posta ve telgraf ğun:ı nikah olmak icin 100 müra- ı her nedense avcılığa alaka göıteJ"' 
idaresinin timdi bulunduguy bina , t l t B- l d 9 ld' ... ani• • caa yapı mıt ır. un ar an 1 memesinden ileriye ge ıgı 

tehrin ihtiyacına kafi olmamakla · 'kAhl k l b 
1 

nın nı a arı ıyı mış, eşi vazgeç 1 şılmaktadır. 
beraber ıerefiyle de mütenasip de- mi§, dördö de evsafı lazımayı haiz k d rıuı 
ğildi. Bunun için, büyük bir pos - olmadıklarından reddedilmiştir. "Bartın,, ar a aşı ., • 
tah~ne yapıl~aaı kararlattırılmıı Geçen sene aynı ayda 135 müra Barlin gazetesi on yaıın• .. 11 

dl• 
ve ıntaatı münakasaya çıkarılmıt· ı caat vaki olmuıtu. Bu ay 35 nok- miştir, tebrik eder, uzun öınur 
tır. ihale 17 eylülde yapılacaktır. san vardır. leriz. 
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Kadının ihfısasından 
istifade edilmelidir! 

ııı111111ıımı111111rıııııı11111ıııııı111111ııı ııı111111ıırıı111111ı•""'"'"''""''''""" 

Amerikada, /ngilterede ve A vrupanın 
başka bazı memleketlerinde, kadınlar, 
mensucat işlerinde tam salalıiyetli 

mütelıassıs sıfat ile çalışıyorlar ! 
llJııııJllllllıtııuııtıllUUIJlllllU11111tıllllll11lllllllllU1J1llll 

Garbtn münevver kadınların · 
dan G•izela Urban, bir yazısında 
kadının erkeklerin çalııtığı birçok 
•abada muvaffakıyetle çalıımak 
İınkanını bulduğu halde, "Müte -
hassıs,, sıfat ile kabiliyetinden pek 
0 kadar istifade edilmediğini ile
ti sürerek, bu bahse §Öyle doku -
ııuyor: 

derilen ketenlerin rengini, cinsi -
ni, nescediliı tarzını, bütün te -
ferrüatiyle tesbit etmekte, iyi mal
dan anlama kabiliyeti, bu saha • 
daki teknik bilgisiyle beraber, 
kendisine iyi bir mevki temin et -
mektedir. Bu kadının, ayni za
manda yüksek zevk sahibi olma
sı ve gelecek moda temayüllerini 
önceden sezmesi, başkaca iki me
ziyetidir. 

"Kumattan anlamak huıusun
da kadının erkekten çok üstün ka 
hiliyet gösterdiği muhakkaktır. 
liatta, öyle uzun boylu tahıil gör
lrıüı ve yüksek zeka sahibi olmı -
)'an kadınlar bile, iyi ve fena ku
lrıaıı ayırt etmek huıusunda bariz 
Lir kolaylıkla hareket eder, iyi 
lcuınatı isabetle ıeçiverirler. 

Kadının bu husustaki kabili -
)'etind~ muhtelif sahalarda iıti -
fade edilebilir ve edilmelidir. Bu 
kabiliyetin inki§afını temin için 
fazla zahmete girmek lazımgel • 

nıiyecektir. Kadınlar, bu iti ha • 
ft"~ıya fıtrt olarak namzettirler. 

U ıtibarla, kendileriyle bu cihet
t~n biraz mefgul olmak, muhte -
lıf it sahalarında etsiz mütehassıs
lar yetiımesine kafidir. 

Son ~amanlarda Amerikada 
Ye bilhuaa İnl'ilterede, kadmlar 
bu sahada kabiliyetlerini göster • 

inek için çalı§mıya baılamıtlar -
dır. Çalıttıkları ilk ihtisas sahası, 

lbensucat İ§leri sahasıdır. Bunu 
l>ek tabii görmek lazımdır. Çün -
lcii, kadın, ev kadını, ıüs kadını 
01nıak ııf aliyle birçok teyden ev • 
•el mensucat itleriyle alakadar • 
dır . 

Amerika senatosu, yeni güm • 
!iik tarifesi meıelesini müzakere 
~derken, iki kadının müteha11ıs 
~&tiyle reyinden istifade etmiye 
~ te.r venniJ, dolayıaiyle kadınm 
.. aa.hada da çalıtmasına resmen 

;rıayak olmuttur. Mütehassıs 11 • 

1>'ti~le reylerinden iıtif ade olunan 
\l ıki kadından biri, Rut Peter • 

V. M. Viggins ismindeki in -
giliz kadını da, İngiJterede mensu
cat sahasında adeta otorite ıahibi 
olmu§tur. Kendisi, büyük bir men
sucat finnaaımn müdürüdür. Bu 
kadın, daha evvel büyük bir otel 
idare elmİ§, sonra mensucat iıle
rinde edindiği ihtisas, onu lngil • 
terenin en büyük bir mensucat 
firmasını idare mevkiine geçir
mittir. 

Amerika kadınlarından Helen 

S. Barbe de Nevyorkta bet kadın 
muavin ve memurla birlikte ham 
ipek Y. •· muayene, tefrik itini i -
dare ediyor. Ham maddelerin sa
tın alınmasında, kullanılma tekli
nin tayininde, bu kadın, kat'i ola
rak karar sahibidir. Kendisi, kim
yagerdir. 

Kadınların ihtisaaından timdi
ki halde en çok Amerika ve lngil. 
terede istifade ediliyoraa da Av -
rupanın baıka memleketlerinde 
de bu hususta büıbütün kayıtaız 
davranılıyor, denilemez. Avru • 
padaki bazı memleketlerde, me • 
seli ltalyada kadınların bu ıaha
daki kabiliyeti ehemmiyetle karşı
lanmıttır. Orada Rina Alberti 

Brunati iıminde bir ipekli men • 
sucat müteha111sı kadın, hükUme
te bağlı bir "Koza yetittirme ens
titüsü,, tefi aıfatiyle faaliyettedir. 

~ende Meksika hükUmeti tara -
fından, ihtisasından istifade edil
mek üzere davet vaki olmuttur. 

11 Eylül 1933 -

Son6aliac içüı-: Atmanıµıda matµJlat : 
.....___. _ _, --- ,_., -- ~-2-1-~ ,_, __ ,,_, ~ rre:... 

ŞAPKA Hitlerin mayolara 
MODASI karışmamasının sebebi! 

ııı111111ıııııı111111ıııııı111111ııı 
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"Çörek tabağı,, ndan 
mülhem bir model 
ortaya konuldu ! 

Şaka tarzında bir tefsire göre, kapa
tılacak açıklık bulamaması, bir tefsire 

göre de bu işi gelecek yaza 
Modacılar, ıon zamanlarda 

bilhasaa ,apka modası ile fazlaca 
uğratıyorlar. Biribirleriyle reka -
bet edercesine, yeni yeni biçimler 
ortaya koyuyorlar. 

bırakması • • 
ımış ..• 

ıııı11111ııııııı11111ııııııı11111ıııııı1111111ııııı11111ıtlllll11111ıııı 

. Şapkalara biçim veritte de, 
bırdenbire garip gelen teylerden 
mülhem oluyorlar. Meıeli geçen
de netrettiğimiz lngilterede orta
ya konulan bir şapkanın biçimi, 
"Me§epalamudu,, ndan mülhem -
di. Bugün ne,rettiğimiz f&pka ör
neği de, "Çörek tabağı ndan mül 
hemmi§ ! Oldukça g~

1

rip değil ., , 
mı .. 

Ortaya konulan bu ıonbahar 
tapkaıı modeli de lngiliz zevki -
nin ve buluşunun ifadesidir. Şap
ka, çuhadandır. Kurdeleıi, hem 
fapka kuma,ından yapılıyor, hem 
ipekli kuma§tan, hem kadifeden ..• 

Gerek şapkanın, gerek süsü -
nün ayni renkte, tercihen ya si -
yah, yahut da mor olmaaı göze • 
tiliyor. 

Hitlerin, iktidar mevkiine gel
dikten sonra, Alman kadınlarına 
ait birçok ife karı§hğından bah-

Almanyada a~ık saylla n 
mayo örneği 

aetmİf, bu araJa karıttıfı bazı 
feyleri de aayıp dökmüttük. it ba
tına geçer ıeçmez "Kadınlar, 

haydi evlerinize dönünüz. Sizin 

yeriniz orasıdır!,, diyen Hitler, 
nihayet kadın)ann pudra ıürmek, 

dudak boyamak gibi tuvalet ifle
rine, cıgara içmelerine varıncaya 

kadar el uzatmııtı. Kadınlara a
it itlerle uğratmaktan pek öyle 

kolay kolay vazgeçeceğe de ben . 
zemiyor. Hususile, Alman kadın-

larının umumiyetle onun kendi it· 
)erine karıtmasına ıes çıkarma . 

maları, bilakiı bunu hot görmele
ri de dütünülürae .. 

Her neyse, Hitler, kadınlara 

ait itlere boyuna karışıp duruyor. 

Bununla beraber, gene taka 
tarzında Hitlerin plaj kıyafeti o -

larak ayrı bir kıyafet kabul etmi
yeceğinden, kadınların ta eskiden 

olduğu gibi hemen hemen giyimli 
ularak denize girmelerini mu•a -

fık göreceğinden, bu yaz zaman 
bulamadığı için plaj kıyafetleri -

en dokunmayıp buna da gelecelC 
yaz kadın itlerine ait icraat proı
ramında yer vereceğinden bahae-
denler de var. Bu ıaka tarzındaki 
tahmin, doğru çıktı f arzedelim. 
Acaba Alman kadınları, böyle 
bir takyide de razı olacaklar 
mı?. Anlatılan, bunu öğrenmek 
için gelecek yaza kadar beklemek 
icap edecek. 

Resimlerden birindeki Hitler 
gelmeden önce Almanyada açık 
görülerek yasak edilen kadın ma • 
yoıu örneği, diğerindeki de mu • 

Almanyada kapah aayllan 
mayo örne§I 

"Çörek taba§ı,, ndan mUI· 
hem olan fapka modell 

Fakat, pudra sürmelerine, dudak 
boyamalarına, cigara içmelerine 

karııtığına göre, giyinitlerine, bil
haasa plaj kıy af etlerine karıfması 

vaf ık görülerek kabul edilen ka
dın mayosu örneğidir. 
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Bir fıkra: 
' 011 d"" · E ı· K S • ' ıgerı ve ına • avtvort ıs. 
:İndedir. Jkiıi de Nevyorkludur. 
•tinciıi, ipekli mensucat, ikincisi 

l>~uklu mensucat mütehassısıdır. 

Diğer taraftan birkaç ıene ev. 
vel "Britanya deri sanayii t irke -
ti müdürlüğüne tayin olunan 
Y~rdan Loyd de, dericilik saha -
smdaki ihtiıa11 ile tanınmıtlır. Bu 

'lJddıwı- taUSÜjesi 

pek tabii olmak lazım geldiği hal
de, bu hususlarla da metıul oldu

ğuna dair henüz bir haber akset -
medi. Bu huıuılara karışmamaaı, 

bazı memleketlerde merak uyan • 
dırmıt, "Acaba niçin?,, yollu a -
raıtırmalara yol açmıthr. 

Tiyatroda arkada oturan bir 
erkek, ön sırada oturan iki kadına 
doğru eğilidi: 

f Bunlardan batka Meri Krav • 
tj~d i1111inde bir kadın da, Ame -

ada "Mütehassıslar encümeni,, 

~-lr&uıa. ıeçilmittir. Bu kadın, 
)llnl ·· ·· t · u Ve pamuklu mensucat mu -
thaıııar olarak f ev kal ide ite ya-l' , 

, 'hıcı faaliyette bulunmakta, bu 

t
' •da bütün İ§lerin tanzim ve 
tı})· . 
•~ 1hnde kendisine danıtılmak • 
'4ldır, • 

<ı Bu kadarla bitmedi. Daha var. 
' ~ile Anıerikada Virjinya Hamil 

~İnde bir kadın, Belfastta bü -
ti •ıa buiunaa "lıkoçya ketencilik,, 

s:~etf tarafından müteha1111 il -

d tı>-Je angaje edilmittir. Bu ka-
~, lılcoçyadan Amerikaya gön • 

İngiliz kadını, ihtiıaıından isti • 
f ade olunmak üzere, bir müddet 
için Fransaya davet olunmu§, fa
kat itinin ba§mdan ayrılamıyaca
ğı için, itizar etmiıtir. 

Franıada da kadından mensu
cat itleri ıahasında mütehassıs ıı
f atiyle istifade cereyanının uyan -
dığı, göze çarpıyor. Gümrük ida
resi, hariçten gelecek yer ve du -
var halılarının muayeneıi ve bun· 
lara kıymet tayini itini, bir ka -
dına havale etmiıtir. Franıa, ka
dınların timdiye kadar erkeklerin 
yaptığı iılere karıtmaaına en zi -
yade güçlük çıkaran bir memle • 
ket olduğu halde!,, 

Glzela Urban 
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JOAN 
Kravlord 

UN 

Güzelleşmek için 
hazırladığı reçete 
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GELECEK 
SA YIFADA 

l~hıırıı. 

Bu arattırmalar neticeıinde, 
Hitlerin kadınların giyinitlerine 

karıtmadan önce, yeni bir giyiniş 

modası tasarladığı, ancak bunu 
bulduktan sonra bu sahada da ha

rekete geçeceği teklinde bir tef -
sir taka tarzında tesbit edilmek -

te, plaj kıy af etleri bahsindt: de 
Almanyada zaten Hitler it batına 

geçmeden bununla metıul olundu 
ğu, kadınların mayolarındaki a -
çıklığın kapatıldığı kaydedilerek, 

"Dolayısiyle bu ashada harekete 
geçmesine lüzum kalmadı. Kapa-

tacak açıklık bulamadı! .. ,, de -
nilmektedir. 

- Sizden bir ricada bulunaca • 
ğım! 

Kadınlar, baılarını çevirip bu 
tanımadıkları, adamı süzdüler: 

- Ne gibi? 

- Lutfen ıapkalarınızı çıkarır 
mıaınız! 

- Niçin? 

- Niçini var mı ya·r J:Sen, oyu. 
nu ıörmek için, bu yere para ve. 
rerek oturdum ! 

Kadınlar, dudak büktüler: 

- Ya biz f&pkalarımızı beda • 
va mı aldık, sanıyorsunuz? Hatti 
sizin o yer için verdiğiniz para -
nın bir kaç katını verdik. Siz oyu. 
nu ıörmek istiyorsanız, biz de 
fapkalarımızı göstermek istiyoruz! 
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ltalyan güreşçileri 1'-------

Çarşamhaya Mo.r/en Ditrih 
geliyorlar 

İtalyan güreşçileri çarşamba 
Cesetlere neden ehemmiyet verildi? 

-1- Yazan : Muallim "ecip günü ıehrimize gelecektir. 
lstanbulda bulunan İtalyanlar 

memleketimize ilk defa gelecek 1-
! talya spor kafilesini kar~ılamak 

' ı vlardan öUiler için de b'-•e ayınrlardı Aıru11turalya ıvnbtileri vuru an • .. 

lmand,_ mevcut .c;>lan en kuvvet- sani, en makul tekilde tabiatin ka
li saik; (varlığını muhafaza et: nunlarına uydurmak, yafıyanlar 
mek) kaygusudur. insan herşeyi için halli zaruri bir meıeledir. 
kolayca hazmeder, her şeye katla- Ölüm ve ceaet bahisleri, herhal· 
nır. Fakat bir kelebek, bir çiçek gi de mudhike değildir. Fakat her fa 

için hazırlık yapmaktadır. 

Güreş federasyonu da memle · 
ketimizde ilk defa karşılafmıt olan 
İtalyanları istikbal için büyük 
bir program hazırlamıştır. 

ltlyanlar ile Türk güreıçileri ilk 
1 defa cuma günü karşılaşacaktır. 

Birinci maç Roma ile İstanbul 
arasında olacak ve bu maça her 
iki tarafın en kuvvetli güreşçileri 
İ§tirak edecektir. 

İtalyanlar lstanbuldaki müsa · 
baknlardan sonra Berline giderek 
Alman muhtelit güret takımiyle 

maçlar yapacaklardır. 

Muğla spor klubünde 
Muğla, 10 (A.A.) - Yeni idare 

heyeti seçmek üzere yayla spor 
kongı-eıi toplandı. Yeni idare hey
etiyle mıntaka kongresine murah
has seçilerek kongre toplantısına 

ıon verdi. 
bi bu alem sahnesinde bir iki çır• cianın bir de karikatür ciheti var - IUR1"1DlllltlllllJlllllDllllnlllllllJllRlllllllllllHlllllUUIMll1111111ııtlllllnlllllll1UllllllllllmlllU 
pmdıktan, biraz kendini göster - dır. Zaten hayat baıtan bata bir 
dikten sonra yok olmaya taham · tema.il, bir rnedhake değil midir ? 
mül edemez. Mizahı pek sevdiğim için bu hah -

Hergün sürü sürü insanların öl· si yazmıya özendim, bunu da bü -
düğünü görür, onlara acır, mahzun tün dünya hadiseleri gibi gülünç 
olur; belki de bazılarına ıevinir. olmaktan baıka bir fey bulma -
Fakat ölümün tıpkı onlar gibi ken dım. Okuyucularıma inbiıat vere· 
disine de mukadder olduğunu ka - ceğimi temin edemezsem de onla
bul ,etmek istemez. Kendisinin öl· rr fazla aıkmıyacağımdan eminim. 
mesi için daha bir çok zam;ln oldu ,Ruh nedir? 
ğum.ı düşünür, daima ve daima ya- Bt.Jgüne kadar tanınmış dinlerin 
şamak ister. Gözleri kör, topal, hepsinde ölüm düşüncesi mevcut· 
kolları kudretten mahrum insan tur. Hatta her dinin esası bu düşün 
bile o haliyle yaşamayı ölüme teı- - ce üzerine kurulmu,tur. Tarihin 
cih eder. Bunların müsteınnlarma ilk devrelerinde y~şamış ol~n in -
biz (gayri tabii} deriz. Çünkü ta - sanların ölüm hakkındaki itikat ve 
bii saik idamei nefistir. Böyle ol - adetlerini iyice tetkik ve tesbit e -
makili\ beraber ölüm o kadar tabii, debilm~k için" bugün yaşamakta o· 
o kadar kat'i bir hadisedir ki bun· lan iptidai insanların bu husustaki 
dan kurtulmanın imkanı olmadı - vaziyetlerini gözden geçirmek la -
ğını tasdik etmek mecburiyeti var 2:ımdır. 

dır. Zamnnm ne kıymeti var? Bir Halihazırdakj medeniyet camia. 
saniye ile bir milyon senenin ebe - sı içinde ya§ıyan bazı insanların 
diyete nazaran kıymeti birdir. Şu hile bir ceıet kart11ında kapıldık
halde hiç iıtemiyerek ölüme nam · ları hissiyatı ve ona verdikleri e -
zet olduğunu tasdike mecbur olan hemmiyeti dütünürsek henüz te • 
inıan, buna bilakayt katlanma - kamül etmemiş insanların bu yol -
mıştır. Ölümü tasdik etmiş fakat da düştükleri dalaleti ve ihtiyar et 
bir taraftan da teselli yolları bul • tikleri garabetleri mazur görme • 
muştur: Ölüp mahvolmıyacak ge- miz icap eder. 

sı kar111ında beteriyete rehberlik 
etmiştir. 

İnsanların korktukları ve mahi
yetine akıl erdiremedikleri §eyler, 
din ve üluhiyet bahislerinde pek 
büyük imillerdendir. 

Rüya hidiaeai, ruh hakkında en 
kuvvetli bir delil letkil etmiıtir. 

Ölmüş bir adamı rüyada görenler; 
"hah; demek ölen adam tekrar 

hayat eseri gösterebiliyor, ruh ce • 
setten ayrılsa bile ayni varlığım 

muhafaaz ediyor,, diyerek ruhun 
varlıiına inanmıtlardır. On sene 
evvel yıktlan bir dıvarm tekrar rü· 
yada ıapa sağlam görünebilmesi 
ve bunun gibi bir çok hadiseler, 
insanları ruh hakındaki aabit fikir 
lerinden ayıramamıttır. Rüyada 
gördükleri varlık; ölmüt adamın 
o andaki cesedine hiç benzemedi
ğini, ve ayni. fCY olmadığını düşün 
memişlerdir. Farzedelim ruh tıp -
kı ceset gibi veyahut cesedin bü -
tün hüceyrelerine nafiz (ciami li· 
tif) denilen bir varlıktır. Halbuki 
rüyada biz, o varlığı uryan olarak 
görmüyoruz hayatında giydiği el -
biıelerile kunduralarile beraber 
görüyoruz. O halde o elbiıelerin o 
kunduraların da ruhları olmalı ki 
hepsi bir arada birleşebilsin. 

Hulasa ilk insanlar, gördükle-

ne tekrar hayata kavuşacak, varlı· Bir an evvel bizimle beraber ya
ğını ebedi surette elde edecek... şıyan, çalışan, gülen oynıyan bir 
Bu düşünceler karşısında insan ce insanın birdenbire eırarengiz bir 
sedinin ehemiyeti arttıkça artmış, uyufukluğa uğrayıvernıesi, uyku - ri rüyanın kendilerinde mevcut 
cesetlere karşı türlü türlü telakki · . ya benzemiyen bu uyuıukluktan, kuvvetlerden doğduğunu hiç tlü • 
ler ve pıeraıim icat edilmiıtir. hareketsizlikten bir daha kurtula· şünmemişler ve görülen şeylerin 

Tarihten evvelki zamanlardan maması elbette bize hayret verir, mevcut olduğuna inanmışlardır. 
başlıyarak bugüne kadar kah teka bi2 i bu haletin aebeplerini, müvel- Ruhun yani dirilerin vücudun
müle, kah inhitata uğrayan din dü Jidini ve neticelerini araıtırmıya daki kuvvet ve hareketleri mey -
şünceleri, mabut nazariyeleri sa _ sevkeder. dana getiren varlığın arasıra vü
yılmıyacak kadar taaddüt ve te • Ölüm namı verilen bu ini inkı • cudü terkederek batlı başına ha -
nevvü etmiştir. Bütün bu macera- lap karşısında iptidai insanlaı-, pek yat geçirdiğine istediği vakit ce · 
Jarda ruh ile ceset daima muvazi büyük hayret ve dehşete dü§mÜJ - sede airdiğine kanaat eden insan-
surette yürütülmüştür. lerdir. llim ve fennin halledebile - lar bugün de mevcuttur. 

'Biraz sıkıcı mı diyeyim, iğrenç ceği bu muammayı o zavallı insan Avustralyada henüz nesli mev-
mi diyeyim? Herhalde neşat veri - lar, sermayesiz dimağlar ile hallet- cut vahşilerde bir adet vardır: 
ci olmıyan bir bahis üzerinde yü - mek mecburiyetine dü,müşlerdir. Gençlerin avladıkları avlan ve 
rüyorum. Evet; daha güzel, daha Dimağlarında o kudret mevcut ol- muharebelerden aldıkları ganimet 
neşeli bir mevzu bulunabilirdi. Ne matlığı için hemen (din) in mua · eri taksime memur olan ihtiyar -
çare ki hayatta rahat edebilmek venetine müracaat etıniıler, onun lar; bunu takı im ederken vefat 
için halli lazım gelen meseleleri yo tesliyetkar nüvazişlerinden iıtifa • etmit bulunan ihtiyarlar için de 
luna !koymak uğrunda biraz da deye koımutlardır. İnaanların ih - hisse ayırırlardı. Ölen ihtiyarla • 
zahmete katlanmalıdır. tiyaç ve tabiatlerinden mülhem o- rın ruhu da gıdaya muhtaç oldu • 

:Y:aflyan insanlar ölen insanlar lan dinler o dinlerin kurulduğu za ğunu söylerlerdi. Bu ihtiyacı her -
için sıkıntılara, tehlikelere; hiç manlarda yaııyan İnsanların dü · kes kabul ederdi. Hatta mütevef
olmazsa bçyhude zahmetlere ne - tüncelerinden ba§ka bir ,Jey ola - falar için ayırdıkları hiseleri ara· 
den katlansınlar? . Bunlan dü§Ün • maz. . larında kırıtan ihtiyarlar bile bu-
mek ölenlerin değil yaşıyanlarm !şte o iptidai dinlerin batıl iti • ı na inanırlardı. 

1 ti · · · katları, hurafeleri ölüm muamma- (l>cHuw 'ar) borcudur. nsan cese ermı en ın -

Yazan: lsnıet Hulusi 
Sinemadan çıkarken içimde bir - Evet tıpkı siz. Fakat ıiı 00 

üzüntü vardı. dan çok güzelsiniz. Yani bu h 
- Hani, diyordum, şu Maden kiki Marlen Ditrihin bazı kusurlar 

Ditrih yok mu?. Biraz daha .:enç ı var.. O sarı~rn ... 
on yedi, on sekiz yaşlarında olsa. - Ben e!.merJm .• 
Hani sarışın değil mi, esmere dö- - O bir az yaşlı .. 
nüverse, dili de Almanca yerine - Ben on sekiz ya~ımdayırn· 
Türkçe konuşsa... Hani fena bir - O Almanca konuşuyor. 
şey olmıyacak. - Ben de Türkçe kQnuturunı 

Bu düşünce ile Beyoğlu cadde- - Ne ala ... 
sinden fıstıki makam yürüyordum. - Ben de sizi arıyordum. 
Bir alay inıan gelip geçiyor, omuz - Siz rejişör mfüıünüz?. 
vuruyorlar.. Genç Yahudi kızları - Evet rcji!örüm. Bir film ter 
yanımdan geçerlerken gülüşüyor · tip edeceğim. Sizin o filmde ro 
lar.. Fakat ben, hiç bir !eyle ala- almanızı istiyorum .. 

• :;. :f. "' kadar olmuyordum. 
Tünele bindim, tünelden indim. O akşam bir senaryo hazırln ' 

Vapura bindim, vapurdan indim. 1 dım, ienaryorm o kadar mük~ · 
Trene bindim, trenden indim, di· meldi ki, ipek filmin rejisörü bilt 
yeceğim mi zannediyorsunuz?. E- parmağını mrdı, parmağı koptll 
vet indim ama, ininciye kadar ne· bu yüzden dört parmaklı kaldı·. 
ler oldu.. Onları anlatacağım.. Birinci perdede iki artist var· 

Kompartımanda kimseler yok • Biri ben, biri de Marlen Ditrih, >'' 
tu Oturdum cebimden gazetemi hut asıl adıyla Naciye .. Ben N•' ' ' . 
çıkardım, sinema sayıf asını a~tım. ciyenin parmağına yüzük takıyo' 
Marle~ Ditrih Hanım kırıta kırıta rum .. 
kartıma geliverdi. Hani güzel ka
dın, hani hele benim istediğim gi
bi oluverse ... 

Gazeteyi yüzüme o kadar yak· 
laştırdım ki ... Ağzımdaki sıgaram 
ben farkında olmadan, Marlen 
Ditrinin reıminin gözünü yakıver· 
mit.. Pençere gibi bir delik açıl· 
mıftı. 

- Kah, kah, kah, kah .. 
Pençere ıibi açılan delikten ba

kıyordum. Marlen Ditrih kar,ım• 
da... Hem de eanıCcr,, he~ d o 
yedi on sekiz ya.flarında.. Bir per
deyi açar gibi i&Zeteyi yüzümden 
çektim .. 

- Gud morninı froylayin Mar· 
len Ditrih .. 

Cevap bekliyordum. 
- Gud morgun Her Huluşi .. 
Diyeceğini zannetmİ§tim .. 
- Merhaba Beyefendi,. 
- Ay siz Türk müıünüz?. 
- Tabii!. 
- Yani Marlen Ditrih !. 
- Kah kah kah... Siz ne aca· 

ip adamımız .. 
- Öyledir zahir, am- şebep te 

var, acaiplik içindeyim de. 
Hakikaten ya ben acaip olmu,. 

tum, ya dünya acaipti. Marlen 
Ditrihin dütündüğüm, istediğim şe 
kilde bir nümuneaini bulmuttum. 
Benimle konufuyordu .. 

- Beyefendi yüzüme niye dik· 
katli dikkatli bakıyorsunuz?. 

- Hiç; bir şey sorayım: Bura-
sı neresi?. 

Dıtarıya baktı: 
- Göztepe ... 
- Ya, ben Holivul ~annetmİ§ • 

tim de .. 
- Kah kah kah kah! .• 
- Sizin isminiz ne?. 
- Naciye ... 
- Ya, ben Marlen Ditrih bili ~ 

yordum da ... 
- Kah kah kah kah kah ... 
- Siz Maden Ditrihi tanır mısı-

nız?. 

-Filmde gördüm .. 

- Siz hiç aynaya baktınıı mı? 
-. Ne tuhaf sual soruyorıunuz? 

Baktım.. Ne olacak?. 
- Öyle ise şu resme bakın ! . 
Ala! a! , a! a! ... 
Hayı·etten ağzı açık kaldı. Ben 

elimle çenesini tutup aJzını kapa. 
masaydım belki de elin da kapan· 
mıyacaktı .. 

- Tıpkı ben .. 

İkinci perdede daha başkal•fl 
da rol alıyorlar... Sahne bir bt' 
lediye daiı-es: .. Nikah memorı' 

o var, şahitler var, ben varım, 

var ... 
Nikah memuru soruyor: 
- Hulusi Bey, siz Naciye ti• 

nrmı zevce olarak kabul cdıyo' 
musunuz?. 

- Evet. 
- Naciye Hanım. eiz de HulO' - . " Beyi zevce olarak kabul cdıyor fO 

sunuz?. 
- Evet. 
- Evlendiler .. 

• • • 
Üçüncü perdeyi mi merak etti• 

niz?. Gayet basit.. Marlen Dil 
rih, yani Naciye ile ben cvimiıd' 
kavga ediyor, birbirimizin ıagı~ 
başını yoluyoruz ... 

lf. il- ,,. 

Elan üçüncü perdeyi oynama1ıl' 
meşgulüz... inanmazsanız a~rr 
vereyim, gelin, kendi gözleriniı e 
görün.. Yalnız gelirken, bir >'~ 
görümlüğü getirmeyi unutmaytıı~· 
Biliyorsunuz ya, Marlen Ditrib1 

hem de Mnrlen Ditrihin kusur•"' 
zunu göreceksiniz!. 

Eski bir denizci 
... &j~ 

Magdaburg, 9 (A.A.) - Bu) , 
harp esnasında süvarisi buluııd\J,1 . ııı 
ğu Deutschland deniz altı geın15 Je 
cHitman harp gemilerinin vücU ıı 
getirdikleri manialar arasııı~', 
hiç bir hasara uğramadan g~1r 

11 
meğe ve iki defa Amerikan lirtı' 

1 
!arına götürüp gene AlmarıY•1,1 .. ıb'' rrctirmeğe muvaffak olan yu d • 
Koening ahmıı nltı yatında o1 ıı 
ğu halde ölmüştur. 

Anlalyada ··ınh\J' 
Antalya, 10 (A.A.) --:-. Cu biİ, 

ı-iyetin onuncu yıldönümunde e~ 
tün halkın istirakiyle ıöylenec .-1. 

~ .. :ıeı~ 
istiklal marımı öcrctmek u 1 , 

b ··n açı tertip edilen kurslar ugu 

mıştır. dece1'' 
Haf tada iki gün devam e 

tir. 

. d k satış• Gıresunda fın J .
0 

bo'' 
Giresun, 10 (A.A.) - ~u Jls' 

eada 28 buçuk kurup k- :~kıl' 
çuval fındık, 58 kuruıtank ·,.i ı• 4 

1 f dl iT ruıa ka.dar 89 çuva an 
tılmıştır . 



Spor işlerimiz nasıl düzelir? ............................................................................. ..-

Balilla yaparak •• 
~~~~~~· -

lltbol ayrılmalı, umumi spor merkez ... 
leri yap1lmalı, spor mecburi olmalı 
Futbol işlerine para ve~memeli bilakis futbol 

hasıJatından bir hisse almalıyız! 

Kabine buhranı nasıl 
halledilecek ? 

Madrit, 10 (A.A.) - Reisicüm
hur, Azana kabinesinin i:ıtifaıiyle 
başlıyan vükela buhmnının önünü 
almak üzere müracaatlarına de· 
vam etmekte ve bir katine teşkili
ne çalışmaktadır. 

Çin - Japon ihtilafı 
etrafında bir konferans 

Şankhay, 10 (A.A.) - Kiang
si vilayetinin Kuling şehrinde bir 
konferans toplanmıştır. Bu kon
feransın vereceği karar uzak sar
kın akibetini tayin edecektir. Kon 
feransa mareşal Çang • Kay _ Çek, 
M. Sung M. Vang - Çing . Vey iş
tirak etmişlerdir. 

lngiltere ile dostluk siya
setine devam edecek 
Bağdat, 10 (A.A.) - Irak baş

vekili Raşit Ali Bey, İngiltere ile 
ırak ara -:ın:.la mevcut bulunan dost 
Juk politikasına devam edileceğini 
söylemiş ve kral Faysalın takip et· 
tiği siyasett.~ hiç bir değişiklik ol· 
mryacağını il~ve etmiştir. 

tel (Baş tar:ılı ı inci sayıfıımızda > 

bı a.ıasırrı bir araya getirsek mec
tUuu bir kaç bini •geçmez. Yüzü· 
)' ' atlet daha az, yelken sporları 
"~anlar hiç yok gibi .. 

Bendeniz, bilhassa futbol fede
rasyonunun devletin verdiği yar -
dundan istifa~esini hiç bir vakit
te dcğru bulmuyorum. Bilakis 
futbol f eder&syonu yaptığı maçlar 
cb.ki hasılatının yüzde bir kısmını 
diğer sporlara tahsis etmelidir. Bu 
n'. 11beti hükumet tayin eder. Nite
ki~J Almanyada futboldan başka 
ht!Ş muhtelif spor yapmıyan klüp
ı~r, bu sporlan yapıın klüplere 
maddi yardım yapmak mecburiye
tind~direr .. 

tilir albuki bu teşkilat devletleşti
•o ' her genç muayyen ya~tan 
Vettro. spor merkezlerine bağlanır, 
fa.k Orada isteı· fahri, ister maaşla, 
~ at tayin edilmiş muallimler ve· 
~ l l'eisler elinde beden teı·biyesi 

Birçok gazeteler, kabinenin 

M. Lerroux tarafından Leşkil edile 

ccği ihtimalini ileri sürüyorlar. 

M. Vang · Çing - Vey, Japon
yanın uzak şarkta takip ettiği şid
detli siyasetle, Çin için bir rakip
tep ziyade iyi bir müttefik olacağı 
kanaatndedir. 

Kadın tayyareci 
Le Bourget, 10 (A.A.) - Pa.riı 

- Moskova - Tokyo üzerinden 
bir uçuşa hazırlanan kadın layya.· 

lJ>nı j I ıya nıecbur olursa o zaman 
~ ~t daha faydalı olacaktır. 

il fla.kiki vaziyet budur. Spor ya
lrıla.rın sayıaı nüfusumuza naza ta. ' . . 

}' tı Pek cüzi bir yekun teşkıl edı-
S C>t. Sporu her kes yapmalıdır. 
~~ot, eğel' tabir caizse, bir Farzı 
•fa.ye değildir ki bir kaç kişinin 

l'lru.... l d 1 . . .. . d ~1ıa1ny a iğer erının uzerın en 
'&.kıt olsun değil mi?. 

ll1t1urnt merkezler yapmah 

h· Sence her şehirde ve büyük şe
ltlerin de muhtelif yerlerinde u· 

:ilmi spor merkezleri yapmalıdır. 
il tnerkezler, kapalı havuzdan ko 

t~ Yerine kadar futboldan başka 
I Utün apor levazımı ile ve vasıta
ll.tı ile teçhiz edilmelidiı'. Binaları, 
0ku.ına yerleri, doktoru bulunmalı, 
b~Ştnda da devlet tarafından tayin 
~ilmi§ bir amir olmalıdır .. Bu sa-
'hırda spor, her kes tarafından 

~-lltl ~ . . . . 
,

1
l'lll a.cagı ıçın seyırcıye yer a -

'Ya haçet yoktur. 

l\ İJte bu umumi spor merkezleri-
e bütün vat"ndaşları mecburi su

tette devam ettirmelidir. Buralar-

d~ evveli kendilerini doktor mu· 
t.~,m~sine tabi tutmalı ve vücutla-

>ırun hangi sporlarla meşgul olma
}'~ müsait olduğu tesbit edilmeli -

~~:· Bu şekil, kısa bir zaman içinde 
\;t;:n vatandaşlan sağlam ve çe

"ilc k d · ı . . k • ~~· .Y~paı- ve en ı ermı~ as erı 
· Ullıyellerini de uzun bır zaman 
ltj.,. l ' ' kA 
,; •l ınuhafaza etme erme ım an 
~tir .. 

Klüpler ne olacak? 

oı' Sr.ıor klüplerinin vaziyeti ne 
~tak? .. 

~ '- Onlar da bir taraftan iselrine 
e~ , 

lif qlll edebilirler. Bugün muhte · 
~ . fUbeleri olan klüpler pek azdır. 
t:~kü hiç birisinde bu sporarla 

llı~ tecl surette meşgul olacak dere-
h e ., 'd <l~ • ' l\n al yoktur ve olamaz da. 
I~ >tibarla kendi başlarına bırakı-
te~~; olan bu klüplerd"en, dediğim 
liı-.1 e ıpor merkezeri ihdas edi -

.. e b· 
~ti • ır çoğu kendi kendine or -
c\ı an Çekilecekler ve ortada spo-

ll h·· .. 
bıe Utun şubeleriyle meşgul ola-
la,I'~ Ve hakiki spor klüpleri vasıf· 
lıı- t l<ışıyabilen klüpler kalacak· 
l,~t l3u takdirde bu küplerin spor
l~l'ı l\ her şubesiyle meşgul olduk· 

l\a k . 
'))()l' k .. anaat edılen azası, ayrıca 
~ilttı !uplerine gitmiye mecbur e

eıJer .. 

P'utbol ayrllmah 
' '( a. futbol 7 

ı. -...... F .. 
"lt Utbol federasyonunu teşki· 
t !\ll ~fta ayırmalıdır. Futbol her ta-
~iıt Profesyonel olmuş bir oyun
~:. tğer halkın bir kıum arzu· 
r.-.... ta.•-. . b. k 
"") "'111n edıyoraa ır aç pro· 
\ı~ a~el ve ya yarı prof esyone! 

lltl'alirJa.bilir. 

Mekteplerde vaziyet 
- Şu takdirde mekteplerde ay· 

nca spor yapmak lüzumsuz ola -
cak? . 

Buhranın başlıca meselesi, sos. 
yalistlerin alacakları vaziyettir. 
Filhakika bu mesele buhranda bir 
rol oynamıştır ve devlet adamla
rının fikirleri hu hususta ayni de
ğildir. Bazı kimselel' buhranı hal 
için iki çare gösteriyorhr. Bunlar
dan birisi, sosyafütlerin iştirakiy 
le evelki kabinenin vechesinin ay· 
nine sahip olan bir yen.i kabine teş 
kilidir. Parlamento müvazene, 
diyorlar, başka bir hal çare3ine mü 
sait değildir. Öteki care ise, bir 
temerküz kabinesi te~kilidir. Bu 
kabineye bütün fll'kalar sosyalist
ler hariç iştirak etmelidirler. 

Amerika ve lngilterede bir se
yahatten dönüş olan M. Sung Çi
nin garp hükumetleriyle yaklaş
ması taraftandır. 

ı·cci Maryse Hitlz diin, bu uçuşu 
yapa~ağı tayyare ile bir tecrübe 
yapmr~trr. 

- - Bu mesele, uzun uzadıya tet 
kik edilebilecek bir meseledir. Ben 
c~ hu merkezler muvaffakiyetle j. 
d.ıre edilirse mekteperde yapıla

c·.J~ beden terbiyesinden çok daha 
iy: •e ameli neticeler alınabilir. 

Herhalde kabineyi teşkile M. 

M. Sungun hasımları böyle bir 
siyasetin memleketi beynelmilel
leşmeğe sevkedeceğini ileri sürü. 
yorlar. 

Tahminler, hemen hemen itti· 
fakla, Japonya ile bir yaklaşma 
lehinedir. 

M. Heryo Rigada 
Moskova, 10 ( A.A ) - M. 

Jki tren çarpıştı 
Paris, 10 (Hususi) - Nevyork

tan alınan h~berlere göre Nevyork 
tan Şikagoya giden bir tren. bir 

marşandizle çarpışm[şhr. Ki'l.za 
neticesinde 23 ki~i ölmüş, 100 kişi 
yara 'anmıştır. 

Düğün sofrasında 
zehirlenenler 

Mesela haJyada mekteplerde 
spor yoktur. Ve ltayanların be
den terbiyesi te~kilatı çok güzel
dir. Yani Balilla teşkilatı .. 

- Bu kelimenin manası nedir?. 

- Biı· isim. Harpte bir Fransız 

Lerroux tayin ediline sosyal İ:;tler 
iştirak etmiyeceklerdir. Zira. M. 
Lenoux, sosyalistlerle teniki rne_. 

Heryo ve arkadaşları dün Rga
ya hareket etmişlerdir, Misafır· 

!er Hariciye komiseri M. L:tvi
nof ile Moskov t sovyetleri reisi 
Fransız sefareti ve Har·c ·ye ko

miserliği erkin1 1 Litvanya scfirı 

ve matbuat müm~ssillcri tar'afın 

dan st>lim anmışlardır. 

Pa:-iı, 10 (Hu:;usi) - Dün U. 
mojda bir düğün oldu. Dans, söz, 
sohbet arasında sofraya oturuldu. 

Evvela adatı belde olarak ortaya 
yengeç geldi. Herkes yedi ve yer 

zabiti bir hendeğe düşen topu çı . 
karmak için halkı icbar ediyormuş. 
Bu cehre karşı bir İtalyan çocuğu 
kar§ı gelmi§. Bu büyük bir hadise 
doğurmuş.. İtalyanlar faşizm ida· 
resinin kul'Ulutu csn:uında gençlik 
i~in bir spor teşkilatı vücude ge
tırmeğe karar vermişlei· ve bu tes
kilahn ismine "Balilla,. demi~l;r 
ve başına da maarif nezaretlednin 
terbiye şubesi müdürünü getirmiş
lerdir. 

sai nin aleyhindedir. • 

Madl'il, 10 (A.A.) - M. Azana 

ile bir mülakattan sonra M. Ler

roux ~osyalisllerin dahil olmıya. • 
cakları bir temerküz kabinesi teş
kil etmek üzere muhtelif gruplarla 

görüşmelerine başlamıştır. 

M. Lerroux matbuata M. San • 

chaz Romanın söyleyemiyeceği cid 
di sebeplerden dolayı kendisiyle 
teşriki mesai etmek istemediğini 
bildirmiştir. 

M. Sanshez Roman reisicümhu· 
ra, umumi intihabata hazırlanmak 
için hükumetin bütün nıilli fırka • 
ların i~tirakiyle yapılmasını bildir 
mişti. 

Bu teşkilata sekiz yaşından iti
baren bütün ltalyan çocuklan gi
rer. Sekiz yaşından on dört yaşı· 
na kadar Balilla olan çocuk 14 _ 18 
ya~ arasında da Avangardist, 18-
21 arasında da Fatist iımini alır .. 
Bu çocukların ve gençlerin spor 

merkezlerinde bedeni, fikri, harsi T. D. T. Cemiyetinde 
her türlü ihtiyaçları görülür. Dev- lSTANEUL, 10 (AA) _ T. 
letçe tayin edilmiş zabitleri, ku _ D. T. Cemiyeti Umumi Katipli
mandanları vardır. Haftanın mu- ğinden: 
ayyen günlerinde kendilerine be_ T. D. T. Cemiyeti Umumi 
den terbiyesi, silah atma ve asker· Merk~z Heyeti bugün saat 00 

Jjğe hazırlıyan talimler yaptırılır.. bir ve on dörtte dolrnababçe sa· 

lştebu teşkilat sayesinde İtalyan raymda lbrahim Necrni Beyin 
çocukları serserilikten, sokaklarda re'sliği altında toplanmıştır. 
dolaşmaktan kurtarılmışlar ve bu l. op:antılarda karşılıklar kı· 
zapt ve rabıt altına alınarak te,kila lağuzu için ankete gelen cevap· 

lar üzerinde araştırmalara devam 
ta bağlanmışlardır. edilmiştir. 

Almanyada da böyle _ 
Almanyada da memleket fevk- yan esaslar bunlar. Bittabi tefer

elade geniş spor teşkilatına malik 1 mat, ~ir~irleriyle karşılaşan nok _ 
olduğu halde Hitler iş başına geç· talar ılmı konutmalarda tesbit o

tikten sonra bu tetkilat değiştiril- , lunur. 

miş ve devlet teşkilatı haline ko • Spor her halde faaliyeti mahdut 
nulmuştur. Macaristanda da aşağı 1 bir dereceyi aşmıyan müteşebisle· 
yukarı vaziyet böyledir. 1 rin elinden devlete geçerse, fevkal 

1 
ade iyi neticeler vel"ir. 

Bu şekiller milH müdafaa nok- F b 1 d ut o u spor an pek te sayma 
tasından cok faydalıdır. Çünkü d - 'hs eden Ek R . ~ ıgmı ı as rem üştü Be-
insan~ar~ bir sporda. teferrüt etmek ye gülerek dedim ki: 
ten, "ıvrıltmekten zıyade mütenev- F tb l ı d k k _ u o cu ar an or muyor 
9i spoılarda yapacakları vasat de- musunuz?. 

receler'.e ~er ci~etten kuvvetlendi· j Ekrem Bey derhal intikal etti ve 

rir , e •htıvr rlıgına kadar da bu ı güldü: 
vaziyeti devam ettirmek ıuretiyle ! _ Hakikaten düşünülecek bir 
kendilerini daima zinde ve hizme· mesele ama... Dedi, ne yapalım .. 
te amade bulundurur. Başa gelen çekilir!. 

ı,te benim düıüncelerimi toph-

M. Her.ot hareketinden ev· 
vel M. Litv.nof tarafından ka
bul olur.muş ve mumaileyh ile 
uzun bir mülakatta bulunmuş· 

tur. 

M. Heryonun seyahati 
Riga, 10 (A. A.) - M. Heri· 

ot'nun bu giin gelmesi bekle
niyor. Hariciye nazırı ) 929 se 

ncs:nde, Ccnc vrede yeni dev
letin istiklali için bütün gayre· 
tini sarfctmİf o'an M. Heriot· 
nun ziyaretinden iki misli mem
nun olacağını bildirm:ştir. 

Yeni bir rekor uçuşu 
Lebourgat, 10 (A.A) - Tay

yareci Asaobant ve Le Fevre 
bu sabah saat 4,45 te Orana 
uço:uşlardır. Tayyar~ciler Codos 
ve Rossinin elde tuttukları düz 
bat üıcrindeki dünya mesafe 
rekorunu kırmak üzere pek ya· 
ıonda Orandan uçacaklardır. 

Marne muharebesi 
PARIS, 10 (Havans Ajansı)

Tekaüt nazırı, b~gün Meax'da 
Marne meydan muharebes'nin 19 
uncu yıl dönümii merasimine ri
yaset etmiştir. 

Rusya ile Italya arasında 
müzakere yok 

ROMA, 10 (A.A.) - Sovyel 
Rusyanın bugünlerde İtalyada se
yahatte bulunan Londra sefiri Hin 
tchouk yoldaşın İtalya ile müza -
kereye girişeceğine dair haberlere 
cevaben Sovyet Rusyanrn Roma 
sefareti bir tebliğ neşretmiıtir . 
Bu tebliğe Hintchonk yoldatın 
İtalyada tatil müddetini geçirmek 
le olduğu, İtalya hükumeti ile 
bilvasıta veya bilavasıta hiç bir 
müzakereye girİ!mediği ve hiç bir 
resmi vazife ile bulunmadığı bil -
dirilmektedir. 

yemez sancılandı, davetlilerden 70 
kişinin zehirlendiği anlaşılarak 

hastaneye kaldırıldı. Gelinin ha· 
y:ıtı tehlikededir. 

Profesör Ayniştayn 
Londra, 10 (A.A.) - Sondşy 

Ekspres gazetesinin bildirdiğine 

göre profesör Aynştayn, ansıztn 
Londraya gelmiştir. 

Artistler arasında 
Roma, 10 (A.A.) - Alman ar· 

tistleri birliği reiıiyle katibi umu
misi ltalyadak artiıtlere muavenet 
kooperatifi te,kilatını tetkik için 
Romaya gelmişlerdir. 

ispanyadaki grev 
Sen Sebastiyen, (ispanya) 10 

(A.A.) - Evvelki gün ilan edilen 

umumi grev dün nihayet bulmuf
tur. Grev bitmeden evvel bir kaç 

hadise olmuş ve bilhassa pathyan 
bir bomba, yalnız maddi ha.arat 
yapmıştır. 

lrlandanın istiklaline doğru 
Düplin, 10 (A.A.) - Aşağıdaki 

üç kanun layihası 27 eylül meh.u
san meclisine tevdi edilecektir. 

1 - Umumi valinin kredilerin 
açılması kanunlarrna karşı haiz ol 
duğu vetü hakkının ilgası, 

2 - Kralın her hangi bir kanun 
layihasını reddetmek hakkmm il · 
gasr. 

3 - Londra meclisi haasına da
vet hakkının ilgası. 

Bu suretle en ıon kararlar hak
kı, serbest devletin divani aliıine 
ait olacaktır. 

Uyku hastalığından ölenler 
Sen Lui, (Amerika) 10 (A.A.) -

Uyku haıta;ığı salgını neticesinde 

şimdiye kadar 103 kiıinin öldüğü 
anlafılmıştır. 
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Dost meııileket büyükleri, hoş geldiniz 
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(Ba, tarafı l inci aayıfamada) 

Beyler istasyona gelmiş bulunuyor 
!ardı. Rahatsızlığı dolayısiyle ls
tanbulda bulunmakta olan harici· 
ye vekaleti umumi katibi Numan 
Rifat Bey de, Yunan nazırlariyle 
olan ıahsi tanıtıklığı hasebiyle ve 
gayri resmi olarak karşılama me· 
rasimine i§tİrak etmişlerdi. 

Semplon ekspresi, bir saat ge
çikme ile, saat 9,1 O da Sirkeci İs · 

tasyonuna girdiği sırada askeri 
muzika Yunan milli martını çalma 1 

ğa batlamıf, M. Maksimos vagon· 
dan inince vali Muhittin Bey ken
disini hükumetimiz namına selam· 
almıtlır. Müteakiben diğer zevat 
misafir nazırı selamlamıtlar, M. 
Maksimos bundan sonra selam va· 
ziyetindc duran askerlerin önün -
den alkı§lar arasında geçerek bir 
otomobille Perapalas oteline git· 
miştir. 

M. Maksimos öğle yemeğini o· 
telde hususi surette yemi§, Yunan 
konsolosluğunu ziyaret etmiş, saat 
on beıe doğru Tophane rıhtımın
dan bindiği bir motörle Haydl'lrpa 
faya geçmittir. 

Haydar paşada 
Haydarpaıa rıhtımı, ıar binası· 

nın içi bu saatte binlerce halkla 
dolmuı bulunuyordu. Haydarpa· 
§& rıhtımında de;:,ize kaqı büyük 
ve güzel bir tak yapılmııtı. Takın 
üzerinde Yunanca "Safa geldiniz,, 
ibareıi yazılı bir levha göze çarpı· 
yordu. Gar binası da baJtan b&Ja 
Türk Ye Yunan bayraklariyle do. 
natılmıJtı. 

Saat on bette misafirlerin bu -
lunduğu Elli iıimli Yunan kruva· 
zörü uzaktan göründü. Gemiyi 
Tekirdağ açıklarında kartılıya.n 
yirmi tayyareden mürekkep bil'. 
hava filosu kruvazörün üstünde 
uçuyorlardı. 

Bu sırada daha evel gelmiş olan 
hariciye nazırı M. Maksimos ve 
Yunan mebuslariyle vali Muhittin 
Bey, hariciye ikinci daire birinci 
§ube müdürü Celil Ü$1Dan, proto
kol müdür muavini Münir lbraföm, 
hariciye huıuıi kalem müdürü Re
fik Amir Beylerle Yunan sefiri M. 
SakeJaropulos, hariciye umumi ka
tibi Numan Rifat Bey bil'. motörle 
Haydarpaıaclan hareket ederek 
gemiyi kartılamışlar, biraz sonra 
kruva:.öre geçerek misafir nazır
ları ıelaınlarnıtlardır. 

Şehrin topla sel~mlanmaa. 

Elli kruvazörü htfif seyirle sa· 
at on bet buçukta Haydar.pafa dal 
ga kıranı önüne gelmi,, ve demir 
atmadan önce 21 topla şehr:i selam 
lamıf, Selimiyeden atılan toplarla 
mukabele edilmittir. 

İstanbul gazetecileri, hariciye 
vekaleti umumi katibi Numan Ri
fat Beyin emriyle kendilerine t&h. 
ais edilmit olan, Sakarya motöriy
le Elli kruvazörüne bu sırada geç
miıler, M. Çaldaris ve arkadaıla
rını İstanbul matbuatı namına se
limlamıtlardır. 

Takdim ve selamlama merası· 
minden ıonra misafirler. ve kendi· 
lerini ıelimlamağa gelen zevat 
motörlerle HaydarpaJa rıhtımına, 
hazırlanmış olan büyük takın önü
ne, çıkmıılardır. Misafirler bu
rada da vali muavini Ali Rıza Bey· 
le belediye reiı muavinleri Beyler 
ve diğer birçok zevat tarafından 
selimlannutlar, muzika Yunan 
milli maır91nı çalmıştır. Bu eına • 
C.a Madam Çaldaris ve diğer misa-
5i~Haııımlara bükeıtler verilmi,tir. 

Rıhtımı ve gar binasını dolduran 
ve denizde sandallarda bulunan 
halk bu ıırada misafirleri alkışla. 
mışlardır. 

Misafirler bundan sonra alkış · 

lar arasında gara girmişler, bir 
müddet kendilerini karşılamağa 

gelmiş olan zevatla görüştükten 
~onra hususi trene geçmişlerdir. 

M .Çaldaris, Başvekil ismet Paşa 
Hazretlerinin hususi vagonuna bin 
mişlerdir. 

Tren hareket ediyor 
Tren saat tam on altı buçukta 

çok hararetli· tezahürler, alkı~lar 
arasında hareket etmiştir. M. Çal
daris alkışlara vagonun penc~re

sinden selam vererek mukabele 
etmiş, Madam Çaldaris le mendil 
sallamak suretiyle halkı selamla
mıştır. 

Gelen heyette kimler var? 

Dün şehrimize gelen ve Aııka· 
raya giden heyet fU zevattan müte 
şekkildi: 

Başvekil M. Çaldaris, ve refika· 
sı, milli iktısat nazırı M. Pezmaz
oğlu, refikası, ve kızı, siyasi i~ler 
umum müdürü M. Rozetti, Türkiye 
itleri müdürü M. Gafas ve refika
sı, haşvekalet hususı ltalem müdü
rü M. Pipinelli, başvekil yaveri 
yüzbaşı Jinades, Yunan mebusla
rından M. Babakas. 

Gelen Yunan gazetecileri 

Ayrıca Yunan gazetecilerinden 
mürekkep bir heyet te dün EJler 
kruvazöı•iyle gelmi,tir. 

Yun an gazetecileri ıunlard ı r: 
Yunan matbuat kalemi müdür 

muavini M Moskopulos, Katimiri

ni gazetesi müdürü M. Vlahos ile 
ktzı, Elefteros Antropos gazetesi 

müdürü M. Atanatos, Akropolis 
gazetesi namına M. Lidorikis, E • 

lefteron Vima gazetesi namına M. 
Yukarinia, Veradini gazetes-i namı 

na M. Y ortolis, Proiya gazetesi 
namına M. Maksikos, Etnos gaze

tesi namına M. Asimakopuloı Eli

nikonmelon gazetesi ııa.mına M. 
Makris, fotoğrafçı M. Koryetis. 

Bugün Ankarada 
Misafirlerin bulunduğu hususi 

tren bu sabah saat 10,30 da Anka. 
raya varacaktır. 

Yunan nazırları İstasyonda Baş 
vekil İsmet Paşa Hazretleriyle re
fikası Hanımefendi, hariciye ve 
iktısat vekilleri, C. H. F. umumi 
katibi Kütahya mebusu Recep, 
Trabzon mci.ıusu ve Balkan birliği 

cemiyeti reiai Hasan, Ankara va· 
lisi Nevzat Beyler ve diğer birc;ok 
zevat tarafından kar§ılanacaklar, 
askeri merasim yapılacak, muzika 
Yunan milli mar§ını çalacaktır.. 

Misafirler İstasyondan doğru
ca Ankara Palasa giderek bir müd 
det istira.Jlat edec:ekler, sonra Y'u-

fikası Hanımefendi saat 20,30 da 
gene Ankara Palasta bir akşam zi
yafeti verecektir. 

Yarın lktııat Vekili Celal Bey 
öğle, Yunan sefiri M. Sakelaropu
los da akşam ziyafeti verecektir. 

Misafirler perşembe akşamı An
kara<lan ayrılacak'ar, cuma saba
hı şehrimizde bulunacaklardır. M. 
Çal<laris ve arkadaşları İstanbul · 
da pazar giinüne kadar kalacak
lar, M. Çaldaris buradan Selaniğe 
gidecektir. 

Yunan iktısat nazırının 
beyanatı 

Yunan iktısat nazırı M. Pesmaz 
oğlu bir aralık J.cendisiyle görüşen 
gazetecilere 'unları söylemi,tir: 

"- Türkiye ile daha eve) imza 
edilmiş olan ticari itilafın netice
lerini görmeğe, tetkik etmeğe g~l
dim. 

İstikbale emniyetle bakabiliriz. 
Bu itifafla e!de edilen semerelerin 
ileride günden güne artacağına 

emin bulunuyoruz. Türkiye ile 
Yunanistan arasında ticari mÜna· 

sebat olması sadece tabii eleği) , 

hatta diyebilirim ki zal'Ul'idir. lla· 
ve edeyim ki şimdiye kadar ah • 
nan neticelerin büyük bir kısmını 

1ktısat Vekili Mahmut Celal Bey~ 
medyunuz. Türk meslektaşım 

zeki, ihatalı, nüfuzu nazar sah:~ 
bir arkadaştır. Bize ait vazifeyi 
geniş mikyasta kolaylaştırmıştır. 

Türkiye ile Yunanistan arasın
da her sahada oldugu gibi ticari 
sahada da müşkülat yoktur. lktr
aadi münaaebatın daha ziyade İn· 
kişafı iç.in tutulması lazım gelen 

yolu da kolaylıkla bulabileceğiz.,, 

Hariciye nazırının beyanatı 
Sabahleyin gelen Yunan haricti 

ye na:zırı M. Maksimos da şu be
yanatta bulunmuştur: 

- Bundan bir müddet evel 11-
tanbula bir kere daha gelmit Te 
yalmz üç gün kalabilmiştim. A .. -
rupanın bir incisi olan bu güzel 
şehri pek az görebildiğime çok 
müteessirdim. Pek yakın bir zama· 
na kadar ltalyada tur yapıyor -
dum. Henüz tedavim bitmemişti. 
fakat çok sevdiğim Türkiycye 
gelıpek için iatirahatimi yarıda bı
rakarak buraya koştum. 

İki memleket ricalinin bu de • 
f aki temasları Türk · Yunan dost
luğunun takviye ve devamı için 

• çok mükemmel bir hadise olacak -
tır. Benim buraya kadar olan se

yahatim çok iyi geçti. Bu vesile 
ile biı mucize şehri olduğunu u • 
zaktan uzağa öğrendiğim Ankara· 
yı bizzat göreaeğime çok memnu· 
num. 

İki memleket arasındaki siyasi 
münl'\sebat artık iyiliğin en vük-

!rııuııı . "" •ııı11ııııııı11111ııııııı111ıııı11ııı1ıııııııııı11 111 ıı ' nn ııııııı•!.:' 

l Misafir başve- 1 
nan sefiri M. Sakelaropulos ile = k•}i b = 
b.irlikte saat on bir buçukta Tev- : 1 Il eyanatl ;_:_= 

fık Rüştü Beyi, saat on iki de Bas- g <"''" tararı ı iıwı ""~ıramu.da> 
vekil ismet Pa!a Hazretlerini zi. I~ dostluk mütekabil hisler ü -i 
yaret ed~c~kler, Başvekil Paşa i zerine dayanmaktadır. Çünkü ~ 
Hazretlerının r f'k H = k b' 'k" ' = . . e 1 ası amme fen· E sı ı ır surette teşrı ı mesaı et· s 
dıye, vekıllere kart bırakacaklar. ~ melcri lüzumu kendileri için °§ 
dır. E . . . . • • E 

g derın hır ıman halıne gelmışltr. 'E 
Yunan iktııat nazırı M. eearnaz- ~ B'u sebeple Ankarada imzala -ff 

oğlu fktısat Vekili Mahmut Celal f yacağımız misak aramızda mev ~ 
Beyi saat on iki buçukta ziyaret ~ cut dostluğun yeni bir de • ~ 
edecek, Celil Bey saat ücte muka- ~ lili olacaktır. § 
helede bulunacaktır. ~ Türkiyeye geldiğim andan - ~ 

Saat 13,46 le Tevfik Rü~tü Bey ~ beri gö:.-ddi.iğiim hi.isnü kabül -f 
misafirler şerefine Anka-ra Palaıta ~ den pek müteha:1sisim. BilHaş -~ 
b. .. ~ı · f •. kt' ~ n te~:kkiir etmek isterim. ~ 
ır og e zıya CLI verece ır. - · 'f. 

•11ııırıı1 1 n ı 1ııınııu11ıııı ıı1ıı:11ıııııı111111ıııııı111 11ıııııııı n 11ııııııı,,-
Başvekil Pa,a Hazretleri ve re· l 

sek mertebesine varmıştır. Diğer 1 arasında muhtelit mübadele .. k 
memleketler de bizim kadar an- misyonuna ait işlerde görü!ııl 
laşabilseler. Türk . Yunan dostlu· ği için mübadele komiıyonUO 

ğu her ihtilafı halletmiştir. Biz Yunan baş murahhası M. Foka• 
şi.mdi Avrupa ve hatta beynelmi- dün Ankaraya gitmiştir. 
lel siyaseti kendi vaziyetimize gö. Yunan sefareti ticaret atat 
re tetkik edeceğiz. 1 M. Japraidis le bugün Ankara 

Bugün Avrupa siyaseti nasıl· gidecektir. 

dır?. Sualinize verecek cevabım Yunan gazetelerinin 
büyük istifham işareti olacaktır. 

neşriyatı Avrupa bugün veçhesi ve mahi · 
yeti bilinmiyen bir ıiyaset takip AT1NA, 10 (A.A.) - Ati..,. 
ediyor. Fakat çok ,ükür ki biz jansmdan: Bütün gazeteler, 
Türkiye ve Yunanistan siyasi isti- hangi fırkaya bağlı olurlarsa 
kametimizi tayin etmit bulunuyo. lar, M. Çaldaris ile hariciye ~e 
ruz. tısat nazırlarının Ankaraya 

Avrupada ve son zamanlarda hatlerini memnuniyetle kar!ıl 
Amerikada da ikhıadi buhran lar. 
bütün hıziyle devam ediyor. Av- Yarı resm' Messager d'At 
rupanın bu işin önüne geçmek gazetesi, baş yazısında başvekil 
için ne yapacağı 'Ye ne yapmakta nazırların dost memleketteki 11t 
olduğu kutirilemiyor. Fakat A- rıkulade terakkiyi görüp h; . 
merika bunun için çok sah,ıyor. kalmak fırsatını elde edecek 

M. Ruzveltin bu İşte muvaffak yazıyor ve diyor ki: 
olacağını zannediyoruz. 

"Türkiyenin harici münase 
Türkiye ile Yunanistan arasın· rine, Gazinin i~areti ile, yii 

da halli mutlak surette icap eden ~ 
şahsiyetlerinin damgasını vutı"j 

yegane meaele bütün meselesidh. iki büyük siyaset adamı olan f..,. 
iki hükumetin ve milletin çok Paşa ile Tevfik Rüştü Bey ile 
yükKk hüan\i niyet ve samimiyeti rudan doğruya temaslarını y 

sayesinde bu da pek çabuk halle- mek zevkini tadaca1'Jardır. 
dilecektir. Tütüll iti iki memleket 

Fakat ayni zamanda ve bfl 
ticaretinin belkemiğidir.,. 

sa Yunan milletinin komşu 
M. Maksimoı bundan sonra 

Gazi Hazretleri ve yeni Türkiye te kardeş selamlarım götürec 
hakkında da şunları söylemiştir: ve 30 teşrinievvel 1930 da ya 

"- Bu en büyük devlet adamı· 
nı takdir etmemek mümkün mü· 
dür?. Onu biz de sizin kadar se· 
ver, anarız. Türkiye akla durgun .. 

luk veren değişiklikler yapmı,tır~ 
Bu muazzam İJİ başarmak yalnız 
TÜt'kiyeye vergidir.,, 

Yolda taati edilen 
telgraflar 

Elli kruvazörü gelirken Akde -
nizde fena bir hava ile karşılaş -
mı:ş, gemide bulunanlar bundan 
rahatsız olmu.şlardır. Bu hebar 
tehrimize gelince Hariciye Veka
leti umumi katibi Numan Rifat 
Bey Elli kruvazöründe bulunan 
Atina. sefiıimiz Enis Beye telsiz 
vasıtasiyle fu telgrafı gödnermiş -
tir: 

"Muhterem mteafirlerimizle 
zatı alilerinin deni .. den biraz mus
tarip olduğunu teeaaürle öirendik. 
Sıhhatinizin tclai-zle i§'armı rica 
ederim.,, 

N'uman Riföt 
Bu telgraafla Atina sefirimiz Enis 
Bey telsizle şu cevabı ıöndermiş · 
tir 

"Gösterdiğiniz alakadan dolayı 
başvekil ve arkada'§ları bilhassa te 
şekkür ediyorlar. Başvekil, 
memleketimize yalHaştıkça ve se
yahat gayesine tekarrüp ettikçe 
haıvanın güzelht!miş olmasını iki 
memleket ve millet arasındaki 

dôıtlult ve samimiyetin tabii bir tc
ce lisi tclftkki ettiğini zatı alilerine 
bildirmemi r.ica etti. 

Eni~ 

Miaafil' detti:ıciter. 

Elli kruvazörü ,ehrimizde ka~ • 
dıkça kumandan ve zabitanına 
mihmandar.lık etmek üzere deniz 
yüzbaşısı Nijat Bey tavzif edilmiş
tir. 

Misafirlerimizle birlikte Atina 
sefirimz Enis Bey ve Yunan sef ri 
I\.1.. Sakelaropulos da Ankatıaya 
gitmişlerdir. 

MüllacleJe hf leri dıe 
göriifijlecek 

Atinada Türk ve Yunan ricali 

misak gibi ve onu 

sıkı ve samimi dostluk lezahü 

ni teşkil edecek olan yeni bir 
ak imzalayacaklar:dır. 

Türkiye ile Yunanrstan, ı' 
kanlarda ve Akdenizin şark hl 
zasmda iki mühim sulh unsur11 
mutlardı-r. 

Bu hakikat bugün bütün d~ 
ca tanımıştır. Uzun bir masil' 

miras kalan kinleri unutmai~.~ 
vaff ak olan dost komşu miJlı"'. 

bugün daha sıkı bir surette y~ 
mak istemeleri pek tabii a-öriifl' 
cektir. 

Bu samimi dostluk müna~
1 

lerinin daha sıkı olmasının . ~ 
dan 3 sene evvelkisi gibi, h~f J 
kimse aleyhine matuf olma411'~ 

bir kere daha tekraT.a ihtiyaÇ r 
tur. 

Ankarada imzalanacak ol_.~ 
ni dostluk misakı 1.930 da ,,; 
l:ınm tabii bir tamamhyıcıı~' 

Bu yeni misak, iki kom§U &.j 
tin siya.si ve iktısadi menf~ 
nin biri birlerinin ayni olu§u· ,; __ ,.J 

ni daha ziyade sağlamla!~ 
ve beynelmilel siyaset içinde: , 
ki bir samimiyetten doğmuf ~ti 
milletin vicdanlarına deri~ IJ!~ 
ret.le yerleşmiş olan saııııJOI ti 
yeni bir. tezahürü olar.ak ,A.r' ~ 
nın ,ark cenubunda sulh~:. 'ti 
tatokonun mu haf azasına cıd 
taahhü~ teşkil edecektir. 

P'roia gazetesi, yeni 
kimsenin aleyhine tev.cill 
diğini ya'Zııyo11 ve diyor ICi: eetİ' 

Misakın metni milletler k ~ 
. 1 . . ,,. - . d" edif ec~ .. MAi yeh catıpıtgınc tev ı . bii';,. 

d·ı k • 'T' ' k'SS#. ılll ·-' nesre ı ece tır. ı.ıur ı,,.- 1,ır ihtilaflarımızı hallettik. O .,6-
ki, takip edilen dostluk siya• ,_.

hül<iimetin ve siyaset ad.•~· 
de<ti} fakat iki milletin sıY ~ 

o' • ~~ 
· a,r.ııele9'' _, Elef ~ron V ımaı ı . L .. .,. 

. . ıs-~ • 
Türk - Yunan s1;yasetın bit fd 

" . da k•tl .-le rafta ve ı unanıatan strfi .. ı 
retle yerleşmiş olduıunu 1' 
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PRAG, ıO (A.A) - Siyasi 
şahsiyetl er arasında mühi m gö
riişme l er o'makta dı r. Eu görüş· 

meler neticrs 'nde ka binede bir 
değişi kl i k o aca~ı tahmin edili· 
yor. Fakat bu değışikli' s adece 
şahsi değişilik o:acak, umu mı sı
yaset nok t asından bır değişiklik 
olmıyacak tı r. 

Deniz Yollan işletmesi Tifo ve Paratifo Aşısı 

Büyük bir Mısır gazetesinin Türkiyea 
1 

deki " Cumaya hürmet ,, 
karşısında takdirleri 

~eJ b! 1~ısrın maruf muharrirlerinden 
ııf' .ı.· ıkr1 Aba<ra Beyin (Elchra m) ga

zetesinde neşre dilen bir mektubu
nu aşağıya aldık: 

Mıaırlılara soruyorum: 
kahirenin birinci Fuat, Elme -

ilah, Kasrünil ve bunlara benzer 
diğ~r bütün lüks caddelerinde 
(Cunıa gününü) gördünüz mü ?. 
lngiliz. Fransız, Alman ve diğer 
biiyük milletlere ait sayısız ıirkel· 
lerdc (Cuma günü) ne riayet ve 
hiir:nıet edildiğini duydunuz mu?· 
Hayır diyeceksiniz!. 
ICahirenizde (Cuma günü) nün 

diler glinlerden hiç bir farkı yok
tur. (Cuma günü) her ıey hareket
li, her !CY her günkü gibidir. 

Türkiye; kılıciyle, vicdaniyle, ru 
hu ile ve hakkiyle müslümandır. 
Sözle, sahata ile, hezeyanla de -

ğil ! .. 
Kalbiyle, vicdaniyle ve düşün-

cesiyle müslüman olan Türkiye, 
havasını zehirliyen, dolambaçlı 

:sarıkların kendi muhitinde cirit 
oyn&lmasına mecal bırakmadı. Ha· 
vasmda külf\hlarm; kavukların 

yükselmesine meydan vermiyor. 
Toprağı üstünde cübbelerin, kaf 

tanların !ataların, kürklerin sal
lanmasına müsaade göstermiyor. 

ACEnTALARI : 
lurakö) - h'.Oprüb•~ı Tel 42.3(ı2 

'iirke ... ı '.\ 1 UhürJar zaJc h:ırıı 

Telefon · 22740 

Karadeniz 
Birinci Aralık Postası 

ANKARA 
VEpuru 12 Eyıül sah saat 18 
de Galata rabtımından l<ılka 
cak Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Ordu, Gireson, 
Vakfıkebir, Trabzon ve Rize'· 
ye gidecek dönüşte bu ııke· 

lelere ılavclen Sürmene'yc de 
(4751) 

Birinci lzmir Sür' at ve 
Iskenderiye Postası 

i Z Mi R 
Vapuru 12 Eylül utı saat 11 
de Galata rıhtımından lzmir, 
Pıre ve lskenderiye'yc ~al· 

1 ııo H. Par.ıtılo lıa.,ıal ı kl.mııa ıutul

nı.mıak ı.;iıı tt'ııı 1,ok k:ıt"i ınuafı~eti 
pek ı.:ııılıı l'ıır J;;-ıdır l ~z.ı Jcpoların<l.ı 
bulunur. tfı%81 

İstanbul asliye mahkemesi 6 ın· 

cı hukuk dairesinden: 
Makbule Homm tarafından Ka 

dıköy Osman ağa mahallesi 
Söğüslü çeıme caddesi 181 nu
maralı hanede sakin Naki Bey a
leyhine açılan boıanma davaıının 
ca• i mahkeme1inde daveti kanuni-

1 yeye rağmen gelmediğinden sıya
bmda mahkemeye baılanarak tah 
kikat zabıtnamesi kıraat ve da\'a
cı isticvap olunmuş ve muamele
den bahisle aıyap kararı tebliği 
karargir olmuf ve olbaptaki gıyap 
kararı mahkeme divanhaneıine 
talik kılmmıt olduğundan tarihi 
ilanın ferdasmdan itibaren on beş 
gün zarfında itiraz etmediii ve 

yevmi muhakeme olan 27 9 933 
çartamba günü saat 14 le lıtanbul 
aıliye mahke.mesi 6 ıncı hu · 
kuk dairesinde heyeti hal.ime 
huzuruna gelmediği takdirde 

Halbuki lstanbulda caddeler , 
J>arklar, 0 gün donanmalarına, 
toplarına tanklarına dayanan bü 

1 

O kıyafetlere bürünenlerin ken· 
di yurdunda çevirdikleri entrika
lara; oynadıkları müfsit roJlere 
bir darbe vuruyor. Çünkü onlar 
kendi menfaatlerini İslamiyetin 

menfaatlerinden daha ziyade dü
şünürlerdi, dinden ziyade kendi 
hevesleri pefinde ko~arlardı. 

k·~ (4750) 
•••••••---• .. ••&! davacı tarafından dermeyan 

Yük devletlerin tebaaları ile baş-
tan bata doludurlar. 

Hepsi Türkün (Cuma) sına bo
Yun eğerler, dükkanlarını kapar -
la.r, itlerini bırakırlar ve ister iste
tnez istirahat ederler ! .. 

Ey Ulu Tnnrı ! Ey Ulu Tann ! .. 
Ş\ikrolsun sana !.. 

Nedir bu dejişiklik?. Bütün ca
uıiler pantalonlar ve kasketlerle 
CJolu ! Herkes namazda, niyazda .. 
Kadınlar; kadınlar hile muntazam 
erkek safları arkasında Ulu yara· 

dana dini vazifelerini yapmakta -
in·lar. 

O kıyafetlere bürünenler ki; saf 
kalpliler, miskinler ve abddallara 
hurafatın aldatıcı zehirlerini sa
çarlardı. işte Türkiye bunları ve 
bunlara benziyen bütün tarikat· 
lan azimkar bir balta ile kökün-

' den yıke. 
Ve inkılabın kuvvetli cereyanı 

onları sürükledi, dışarıya attı ve 
onları bir daha kıpırdıyamıyacak 
bir hale aetirdi. 

Bu tarikatlara mensup olanlar, 
çılgın bir deli haline geldiler ve 

''Türk iye din düşmanıdır,, dediler 
ve iftira ettiler. Tanrı uludur! 
Tanrı uludur! Tanrıya tükür! 

-----~---

ZA YI - 1930 senesinde lstan -
bul 27 inci ilk mektebinden almış 
olduğum la&diknamemi zayi eyle
d iğimden yeniıini alacağım ilan 
olunur. Vecihi 

(1211) 

iLAN 

lnegölün Sinan Bey mahallesin 
den Halil oğlu Halil lbrahitn Ef. 
nin batapu mutaaarnf olduğu "Zın 
dancık,, mevkiinde Şa. Kürt Oı
man G. Küçük Haıan, Şi. Ahmet 
çavuş, C. yol ile mahdut (7) dö .. 

nüm tarlanın mahalleden Behzat 
onbaşıya (150) lira bedel muka

-..,...----~~--------1 bilinde 29 / l 1/ 931 tarihinde bir 
ll'ALYAN LiSESi ve TiCARET sene vade ile ipotek etmiş ve vade-

MEKTEBi si hulul ve aradan da dokuz ay 
Beyoğlu Tomtom sokağı No. 1 l geçtiği ve ödeme emri de tebliğ e-

Cuma ve pazardan maada dildiği halde parayı icra dairesine 
her ,gün 10-12 arasında talebe tesviye etmemiş olduğundan ala· 
kaydedilir. 1Ik mel<tep için ("Hay- cllk)r vekilinin talebiyle ıvaziyet 
riyc ) sokağı No. lü ya miiracnnt. 

olunan bilc4mle vakalarm ik .. 
rar ve kabul edilmiş addiyle 
mahkemenin intaç edileceği tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilin 
olunur. (8414) 

Yeniköy sulh icra memurluğun .. 
dan~ 

Bir borçtan dolayı tahtı hacze 
alınan takriben 30 lira kıy.':Ilelinde 

iki parça yüz kulaç boyunda 
eski Alamana ağı 19 9 933 
tarihine tesadüf eden salı gü· 
nü saat 10,30 da Rumeli Ka
vağında iskele civarında açık 

arttırma ile satılacağından talip 

olanların orada hazır bulunacak 
memuruna müracaatları ilan ~lu-l,te dinıizlikle. kafirlikle itham 

olunan Türkiye! .. 
Türkiyede iılim kuvveti §Cı-efle 

kendini göstermB.1<te, islam dini 
saraılmaz bir temel üstünde dur -
maktadır ve- gene burada iılamiyet 
o nuru, yüksekçe korunmaktadır. 

Emin olunuz ey müslümanlar 
sözüme inanınız ve benim mesuli· 
yetim altında bilmiş olunuz ki; DOKTOR 

muamelesi yapılmıJ ve yeıuinli 
(S

4
l

2
) ehli vukuf marifetiyle beher dönü- ln .. u•r•.•••••••••(•S•

4
•tS•). 

müne (15) ter lira kıymet takdir 

kıııkançıarın bütün söyledik1erine Hafız Cemal ile bermucihi talep .atılacağından 

''e dellaliye rüsumu müıte -

Oöz Hekimi 

Dr. S. Şükrü raimen Türkiye gene o müslüman ! Dahili hastalıkları .. t h 
T 

.. k. d" mu e assısı 
ur ıyc ır. Oiv---·- 1

· • N 11 8 Te lefon: 22398 rıye ait olmak üzere ine -
gölde hükUmet konaiın -

Birinci Sınmt Mutehaa•ıs 
P ııbıAli ı A n~ ıa cnddesi :'\o uo . . ' 1 

temizlik.. s · 
~ . . 

.. • ' J 

Ucazlak .. 'at 
... ·• > ., • ...... Jıl' ~ •• -

VAKITYU 
KiTAP KIS 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işler"n·z· 
Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 

• • • • 
Baskıya Ait Her ışınızı 

KIT YUR 
• • 

Her. Yerden Çok Ucuz Ya 

• 

u 

istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 

Vakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 

da ve üst kattaki salonda ve ic- ll••••••••••••llİI 
ı· dairesinde 16/ 9/ 933 tarihine 
nıüıadif cumartesi ıünü aaat 16 da 

1

, birinci arttırması yapılacağı ve ta
yin edilen zamanda arttırma bede 
li gayri menkul muhammen kıy

metinin yüzde 75 ini bulmadığı 
takdirde en son arthranın taahhü
dü baki kalmak üzere arttırmanın 
15 gün daha temdit edilerek 
30 9 933 tarihine müıadif cumar
tesi günü ayni saatte gayri menku
lün en çok arttırana ihale edileceği 
ve ipotek aahibi alacası ile diğer 
alakadarların gayri menkul üzerin 

deki haklarını faiz ve maıraf a da
ir olan iddialarını evrakı rnüıbite
leriyle 20 gün içinde icra dairesine 
bildirmeleri aksi halde hakları ta

pu sicilleriyle sabit olmadıkça sa
hf bedelinin paylaımasından hariç 
kalacakları ve müfterilerin kıyme
ti muhamminenin o/c 7 buçuk Krş. 
nisbetinde pey akçelerini ha • 
milen memuriyetimizde mevcut 
olan 352 No. h dosyaya müracaat 
eylemeleri ilan olunur. (8431) 

Altıncı icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı Sirkecide E-

l büu.uut caddesinde 76 No. lu Şark 
otelınde muhtelif karyola, kon · 

sol, kaıa ve ıairenin furuhtu le • 
karrür eden 16-9-933 tarihine 
müsndif cumartesi günü şant 12 
de mahallinde açık arttırma sure-

tiyle paraya çevrileceğinden tnlip 
olanların yevmi mezkrda memu. 

1 
rnna müracaatları ilan olunur ... 

(8424) 

Asliye ikinci hukuk mahkeme· 
sinden: 

Sof ya H . tarafından Fener de 
Fener caddesinde 310 numaralı 

hanede sakine Polekseni H. aley
hine ikame eylediği fekki rehin da 
vasında mumaileyhaya uıulen he
"&Yİ tebliğ gönderilen dava arzuha 
li suretinin muamaileyhanın Atina 
ya gittiği ve oraca ikametgahı meç 
hul bulunduğu şerh ve bili. tebliğ 
iade edilmiş ve müddei vekilinin 
talebi üzerine H. U. M. K. 141 inci 
maddesi mucibince ilanen tehliBat 
icrasına karar verildiğinden (30) 
gün müddetle tebliğ makamına ka
im olmak üzere ilan olur.ur. 

(8413) 

Askeri Fabrekalar il:tnları 

20 420 Ton Ciazoil 
Yukarıdaki malzeme kapalı zarf 

suretile l -10-933 tarihinde saat 14 
te ihalesi icra edilecektir. Taliple -
rin ıartname için her gün öğleden 
sonra münakasaya girmek için de 
o gün teminat ve teklifat ile müra 
caatları. "4714,, 

ZA Yt - Bir cüzdan derunun. 
da Sultanahmet nüfus ıubesin -
den aldığım nüfus tezkeremi ve lı 
tanhul üçüncü mektebinden aldı • 
ğım §ahadetname Vefadan aldı .. 
ğım taıdiknamemi zayi ettim. 
Yenilerini çxkaracağı.mdan eakile .. 
rinin hükm:: 7oktur. 

Adres: Bayazıt Tavşanla!ı ma
hallesi Dibekli cami sokağı No. 
{7) Turgut. (k420) 
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.ll.kla Durgunluk 
Veren Ucuzluk 

!Samsun Belediyesinden: 

ipekli ve Yünlü 
Kumaş Piyasası 
Altüst Oluyor 

>-=>=:C:=*#= 
ŞU FiATLARA BAKINIZ: 

KREP AnKARA 275 Kuruş 
,, M !>rtGOL 180 ,, 
,, BIRMAn 170 ,, 
,, DAMUR 200 ,, 
,, YALOVA 225 ,, 

FILAFIL MERSERiZE 60 ,, 
.•• Ve saire ••• Ve saire ... 

=-===>===:: 
mantoluk ve ropluk her 

nevi ağır kumaşlar 

No. 200 -"Ucuz Mallar Pazarı,, 
Dikkat, mukallitlerden sakınınız:~:~ 2~~11~; 
Pazar1'nın mukallitleri ~ıkmışt1r. (no. 200) ile beraber (Ucuz 
mallar Pazarı)isim ve ıavhasına da dikkat ediniz. Mağaza Mah
mutpaşada ara sokaklarda değil, asll caddede, yukar.ya çıkar· 
ken solda, aşağıya inerken sağdad1r. 

1 ~ 

Halen 165 lira ücretı şehriyeli Samsun Beledıyes ı ınşaat ve 
su mühendısliği münhaldir. Tayin o1unacak zatın işe başladıktan 

sonra vazifesinde göstereceği iktidar ve liyakatle mütenasip ?l
mak üzere bil'ahere maaşı tezyit edilecektir. Talip olanların ev· 

rakı n.üsbitelerile birlikte Samsun Belediyesine müracaat etme-
leri ilan olunur. \4664) 

1 ıstanbul Belediyesi ilanları 1 r ________ _____.; 

Belediye Matbaası için lüzumu o!an 9 kalem mücelıit leva· 
zımı açık münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak 
üzere levazım müdürlüğüne, münakasaya girmek iç;n de 28,5 Ji· 
rahk teminat makbuz veya mektubu ıle 2 • 10 - 933 pazartesı S?"Ü" 

nü on be,e kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (4790) 

Unkapanı köprüsü tamiratıodao çıkan tahminen 80 ton ka
dar eski demir ve saçlar satılmak üzere kapalı :ıarfıa müzayede· 
ye konulmuştur. Talip olanlar şartname almak üzere Levazıın 
Müdürlüğüne müracaat etmeli, müzayedeye gırmek için de 39 li
ralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 

2 - 10 • 933 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümene 
vermelidirler. (47891 

Istanbul milli emlak müdürlüğünden: 
Cağaloğlunda mülga Nafıa nezareti ile Tayyare Cemiveti 

binalara arasında bu kerre dört parçaya ayrılan 70/2, 70/3, 70/4, 
1015 numarala arsalara verilen bedeller duo olduğundan pazarlık· 
la satJlacaklardır. isteklilerin 30 · Eylül • 933 Cumartesi g ünü saat 
on dörtte müracaatları. (47.661 

f Devlet Demir yolları ilanları 

8 • 10 Adet ray otobüsüniin kapalı zarfla münakasası 4 Teş
rinievvel 933 çarıanba günü saat 15 te idare binasında yapıla· 
caktır. Fazla tafsilat Ankarada malzeme dairesinden ve Haydar· 
paşada tesellüm ve ıevk müdürlüğünden bili bedel temin edile-
bilecek ıartnamelerde yazılıdır. (4604) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~W~ TiirkMa~rif Cemfyeti~Me~nde:~~• 
1
•1 ~ ~illl!IBI .... SaraCjhanebaşı - Münir Paşa konaklarında ~ ~--1•1111 Leyli, Nehari 

Kız, Erkek - Leyli, Nehari - Ana, ilk, Orta ve Lise Bursa Kız Lisesi 

Hayr 1• y e L ı· s e 1 D •• • Orta Mektep ve Lise Sınıflarını Havidir 
· " .-.,~ Resmi Liselere muadil olduğu Maarif Vekaletince tasdik edil· 

miştir. Scçilmit talim bey'eti ve Amerikadan getirilen terbiye Tekml' l sınıfları mevcut resm~ı muade:etı' ha ız tam devreli lisedir. ilk sınıflardan itibaren ecnebi f d · "d ı y b ı · ı 
0 mütehassısa tara ıodao le rısah ı are o uour. a ancı ısan arı 

liıaam mecburidir. Fransızca, Almanca ve lngilizce lıurıları vardır. Leyli talebenin sıhhat ve gıda· öğretilmesine bilhassa ehemmiyet verilir. Saf bava temiz gıda 
sana azami itina edilmektedir. Talebeler sabahları mektebin huıusi otobüslerile evlerinden alınır, nezih bir terbiye ve iyi tahsil verilir. 15 Ağustostan itibaren 
akşam yine ayni vasıta ile evlerine gönderilir. Talim heyeti memleketin en yüksek muallimlerin- bütün ıaoıflara leyli ve nehari talebe kabul edilir. Mektebin 
den müteşekkildir. Ka)'ıt muamelesi için Cuma ve Paxardan maada her gün saat 10 dan 17 ye · ~ resimli kataloğu ve kayt kabul şartları talep üzerine gönderilir. 
kadn müracaat kabul olunur. Yeni tesisat yapıldığandan tedrisata Eylülün 18 nci Pazartesi ,M Ücretlerde tenzilat yapılmışlar. Memur çocukları ve kardeşler 
~"'11 illi ~ill''lnl~~ 1llJ l~rıilll~~ R!l l~ llll!llll il günü başlanacaktır. Tel: 20530 1!11lıllllllluli~millillill (7245} fillillfillmllll" iÇin ayrıca tenzilat vardır. Fazla tafsi ı it için "Bursa' da Türk 

1 Ma~rif Cemiyeti Kız Lisesi Müdürlüğüne., müracaa t. (3989) Istanbul vilayeti Milli emlak r ........... 3 ............ K ............. O ................... ~ 
: . . . : 

m Ü d ürl Ü ğün den : L ..... :~.~~~~1:~ •• ~~~-j.::~~.~-.~~~~~~~ ........ J 
1 . Eylül . 933 T. den it ı baren Jstanbul Defterdarlığı mülga

dır. Defterdar! ı 't muame'ntı lstanbulda, Beyoğlunda, Üsklidarda, 

i hdas o'unan 3 tahakkuk ve 3 tahsil müdürlüklerile milli emlik 
müdürlüğü tarafından idare olunmaktadır. 

işlerin cereyan ettiği mıntakalara göre alakadarların meıldl.r 
müdütlük'ere müracaatları lüzumu ilin o!unur. (4665) 

%~'1 ı1ı.11ıııı~rıı ııı .ı~ti, lıı. ı.ı 11i1:ıırı~1111,i11ı,ını~1ı~ıiı~ı~~11ıWıllli,ıı~ııııı~ımı , rı~ımıı~ıı ~m11~ı~~~ııııını 

- Selinik Bankası 1 
l'esls tarihi : 1888 ~ 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare merkezz : ISI AN BUL 

M. M. V. SA. AL. KOM. dan: 
Hava ihtiyacı için kapalı zarfla 

115 ton maden kömüriyle 63 ton 
kok kömürü alınacaktır. ihalesi 
14-Eylul-933 perıembe günü 
10.30 dadır. isteklilerin fart • 
nameyi görmek üzere her gün 

öğleden sonra ve münakasaya iş • 
tirak için o gün ve vaktinden evvel 
teklif ve teminat mektupları ile 

Ankada M. M. V. Satınalma ko -
misyonuna müracaatları • 

"3260,, "4268,, 

M. M. V. Satın alma Komiıyo • 
nundan: Türkiyedeki Şubeleri : 

lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 
Samsun. Mersin . Adana 

-=:=3 Ordu ihtiyacı için yerli fabrika· 

. 
Yunanistandaki Şubeleri : 

Selanlk. Kavttla • A tina. Pire 
Bilumum Banka muameleleri. Kredi . ~ektupları. Cari lıesap· 

lan küşadı. Esham ve Tahvılat. Kasalar icarı. 

r ~dd~ ~ il llilllınıı l ıl ı 1 ~ı~mwı l lfüı 1l!W@lil]~lfil~lll 1111!~~ 

. _ ~ lar mamulatından 1400 adet ve. 
= 

;-E=i lense kapalı zarfla münakasaya 
"-
~ konmuştur. ihalesi 24. Eylul. 933 

~ pazar günü saat 11 dedir istekli !ilerin şartnameyi görmek üzere 

~ her gün öğleden sonra ve münaka- 1 
·ııı~ . k.. .. k" m~ saya gırme ıçın o gun ve va tın -

Istanbul milli emlak müdürlüğünden: den evvel teklif ve teminat mek • 
tupları ile Ankarada M. M. V. Sa
tın alma komisyonuna müracaatla-Abırkapıda nakliye taburu garajında 6 adet açık 503 bir 

kapalı 510 model Fiyat ve bir "L. T. 16" kapalı berliye ile "es

ki defterdarlık.. binasında bir Meraedes, "Benz,. ve "Dix1 .. mar

kalı otomobiller pazarlıkla aatalacaklarından isteklilerin 24 • Ey· 
lül - 933 pazar günü saat on dörtte müracaatları. (4768) 

rı. (3272), (4357) 

Sahibi: J\IEHMET A SW 

Neıırlyat J\flldUrtı: Refik Ahn>M 

VA I~ I T l\fatbaası - İstanbul 


