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- Gazi Hazretleri, M. V enizelosu Kaliul Etti 
Amerika da enfl~s- Misafirimiz M. v enizelos r- --Küçük itiliif. k~nuşmaları - -

yon hareketlerı b ·· y l ·d k Romen harıcıye nazırı-
Geçen Mart iptidalarında Ame- · ugun a ovayagı ece h • • ı • 

rikada b~lıyan enflasyon hare. nın şe rımıze ge mesı 
keti bir müddet dolar fiatında Bu mülakat iki saat sürmüştür. 
dalgalar yaptıktan sonra bir ara-

lık durur gibi oldu. Marttan evel Akşam başvekilimizin ziyafeti vardır 
bir dolar piyasada iki yüz on ku-

Küçük itilaf hariciye nazırlarından 
birisinin Romaya gideceği rivayeti 

doğru değilmiş ! ruşa kadar geçtiği halde enflas • 

yondan mütevellit fiat düşkün -
lüğü yüzünden şimdi yüz otuz kü
sur kuruşa kadar indi. Fakat A

merikadan son günler zarfında 

gelen haberlerden dolar fiatmdaki 
dütkün)üğün bu derecede dahi 
tutulamıyacağı anlaşılıyor. Zira 

M. Ruzveltin bütün arzusu hila -
fma olarak etrafında yeniden 

mey dan alan enflasyon cereyanı 

her gün geçtikçe daha fazla kuv
vetleniyor. 

Malumdur ki M. Ruzvelt iktı
sadi kalkınma planını tatbik edel"" 
ken Amerika sanayiine mühim ve 

rnaddi vazifeler yükletmiştir. 
Muhtelif sanayi şubelerinde ame
le yevmiyelerini bir taraftan art -

hrmış, diğer araftan da amelenin 
yevmi çalııma saatlerini azaltmı 
tır. Bu suretle hem işsizlere iş oul-

nıak, hem de memlekette satın al
~"-.;~J'arfj) a.l ka.hiliyetini rttır • 

mak malCsadını gütmüştür. 

Fakat fabrikalarda çalışan 

amelelerin yevmiyelerini arttır -
nıak, çalı§ma saatlerini azaltmak 

ile maksat hasıl olmamıştır. 

Şimdi de parasızlıktan sıkılan 
fabrika ve iş sahiplerine bankalar 

dan kredi bulmak meselesi ile 
karşılaşmıştır. Halbuki Ameri .. 
ka bankaları M. Ruzvelt tarafın _ 

dan sanayi sahiplerine kredi tev -
zii hususunda verilen emirleri ye
rine getirememektedir. Buna 
sebep olarak ta kredi işlerine bu 
tarzda bir müdahalenin ınüteka .. 
bil itimat ve emniyet esaslarını ih. 
lal edeceği ileri sürülmektedir • 

Diğer taraftan buhran içinde 
olan sanayie yeni kredi bulmak 
için Amerika bankaları M. Ruz -
veltin her teklif ve her emrını 
derhal kabul ve tatbik etmek is· 
teseler bile gene müşkülatın önü• 
ne geçilemiyecektir. Cünkü ban
kaların kasalarındaki ;ara mev -
cudu ihtiyaca nisbetle hiç denile
cek derecede azalmıştır. 

İşte şimdi bu vaziyet Amerika .. 
da yeni bir enflasyon hareketi 
çıkmasına sebep olmuştur. Hüku
metin kağıt dolar basarak banka
lara, bankalar vasıtasiyle de sa • 
nayi sahiplerine tevzi etmesi, bu 
ıuretl~ büyük bir enflasyon neti .. 
ceıi~ doğru gidilmesi ve hatta 
bankaların devletleştirilmesi mev· 
zuu bahsolmaktadır. Bu maksa
da doğru gitmek için M. Ruzvelt 
üzerinde kongre azaları tarafın • 
dan şiddetli müracaatlar ve taz • 
yikler olduğu hissedilmektedir . 
O kadar ki bu hususta henüz te -
reddüt içinde olan M.Ruzvelt kat'i 

Mehmet Asım 
(Devamı 4- üncU sayıla.da) 

M. Veutzeloa, diln, Dolmabahçe •arayı rıhtunında 

İki doat devlet adamı kolkola •• 

Evelki akşamdanberi, Başve • 
kilimizin misafiri olarak, İstanbul-

da bulunan M. Venizelos dün 
saat on beş buçuğa kadar otelde 
kalmış, öğle yemeğini Başvekil Pa
şa ile birjikte yemiştir. M. Venize
losla Başvekilimiz evelki gece sa• 
at bire, dün de öğleye kadar gö
rüşmüşlerdir. 

M. V enizelos saat on altıda 
Dolmabahçe sarayına giderek Re. 
iaicüınhur Hazretleri tarafından 

kabul edilmiştir. Mülakat iki sa· 
at kadar sürmüştür. • 

M. Venizelos Reisicümhur Haz
retlerinin nezdinden çıktıktan son
ra, Riyaseticümhur umumi kati • 

(Devamı 9 uncu 55ayda.da) 

Güreşçilerimiz dün 
akşam hareket ettiler 

Viner spor takımı geliyor, ilk maçını 
iki gün sonra yapacak 

Romanyada küçük i~laf devlet•! atfoluoaca~ı iç~.n 
leri hariciye nazırları hır taraf tan, son derece mu· 
Yugoslavya ve Romen kralları di~ him bir mahiyet 
ğer taraftan temasta bulunuyor· alacaktır. Fakat 

l bu haber Bük-
ar. t '- · · · 1 ·· k reş en te11zap Romanya hariciye 
Harıcıye nazır arının muza ere d 1 kt d. nazuı M Titüleako 

mevzuları arasında Balkan mese-. 
leleri, Türk - Yunan itilafı ve 
Başvekilimizin Balkan itilafına 
ait beyanatı mevcut olduğu için 
bu müzakereler bizi de alakadar 

etmektedir. 
İtilaf devletleri hariciye nazır

larından birinin Romaya gönde • 

rilmesi de rivayet olunmuştu. Bu 
rivayet doğru çıksaydı. F ransaya 
bağlı olan küçük itilafın İtalya 
ile uyuşmak zemini hazırladığına 

-

e ı me e ır. · 
Romen hariciye nazırı M. Titü

lesko on üç gün sonra memleketi· 

mize gelecektir. Romen hariciye 
nazırı ile bir protokolun imzalan

ması ve bu seyahatin büyük bir 
manası olduğu söylenmektedir. 

Şüphe yok ki bu seyahatte Ro-

manyada bugün cereyan eden mü• 
zakere saf haları arasında bizi ala

dar eden kısımlar varsa müzakere ( 
mevzuu olacaktır. ( 

- - - - ___ .J 

Istanbulda köpeklerden 
kurtulmak kabil olmuyor 
Çünkü devamlı bir surette öldürülmüyor 

Şimdiye kadar 150 bin köpek öldüren Santur Bey 
en çabuk ölüm usulünü bulduğunu söylüyor 

Şimdiye kadar 150 bin köpek Öl• 
dürdüğünü aöyllyen Himaye! hay• 
~anat cemiyeti baytarı Santur B. 

Bir haber var: lstanbul 
belediyesi, sokaklardan bir 
türlü eksilmiyen köpekleri 
temizlemek için, yeni bir şekil 
düşünmüş. Şimdiye kadar, zehir 
atmak suretiyle haklarında işken
celi bir ölüm siste.mi takip olunan insani bir tarzda, zehirli gazlarla 
köpekler, artık "Himayei hayva- boğularak itlaf edilecek.-,ıiş. lnsa
nat,, cemiyetinde, hususi surette ni olduğu bildirilen bu yeni usul, 
hazırlanan mahallerde çok daha co~vamı 6 ııırı ım~ıfada) 

Bir 
Makale 

Sulh yolun-
nnn akpm hareket eden gilreıçıterlmlz Sirkeci istaayonunda da Türkiye-

Güreşçilerimizin orta Avrupa mektedir. Giden güreşçiler ev- : nİn gayret 
turnesi için salı günü hareket e ~ v~lce ha~e~ verdiğimiz gibi 56 [ ve faaliyeti 
deceklerini haber vermiştik. Kafile kıloda kuçuk Mustafa. 61 kiloda 

8
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d ak k 
. • ır omanya 

ün şam i konvansiyonelle ha .. YaJar, 66 kıloda Yusuf Aslan Is. t .. . . . . . ' gaze esın1n 
reket etmıştır. Evvelce yazdığımız maıl, 72 kıloda Saim, Hüseyin , şayanı dik-
gibi kafileye güreş federasyonun- 79 kiloda Ahmet, 8~ kiloda Mus .. kat yazısı 
dan. Sadullah Bey riyaset, antre· tafa, en ağırda Mehmetten mü • 

lfo~ün 9 uncu 
nör Peter Efendi de refakat et .. rekkeplir. (Devamı 6 mcı sayıfada) , ~a )'I [aınt zdadı r 

Yahu, korna '\n:mnsını bitmiyor musun? 
l Ul)Orum amma, b.siklete binm'!slnl bilmiyorum 
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~~üçük itilaf hiilS<?.~ HABER~LE>~- Bir Hi~lerci_ 
~n toplantılara · • Gayret~eş.~ı~. e~~r 

ait tebliğ · ltalyada zelzele, Meksıkada kasır- ken olduruldu 
BC:;ret, 26 (A.A.) - Dün ak - d b • k • ı •• ld •• Sarreburck, 26 (A.A.) - Hit • 

b ga an }f CO JDSafl ar 0 U lerci Hemmerin cumartesi gecesi fUD Sisıaiada aıağıdaki tesmi le · "'3' sosyalist Lang tarafından öldürül_./ 
li~ neıredilmi~~ir: 

KüçülC itilafın daimi meclisi bu 
.,un saat 16 dan yirmiye kadar 4 
ar.al: çalıtuııttır. Meclis pazar gÜ· 
nü münaka§ası baılamış olan mese 

l i !rin müzakeresine salı günü de 
dc.vam edecektir. Küçük itilaf da-

imi meclisi öğleden sonra üçüncü 
bir celse aktedecek, çartamba gü
nü de toplantı yapacak ve bunların 
hitamında küçük itilaf devletleri 
mümessillerinin toplantılarının 

ikincisine ait faaliyetine müteaJJik 
bir tebliğ ne§redecektir. 

Paris, 26 (A.A.) - Küçük iti • 
laf devletinin daimi meclisi dün 
Sinaiada müzakerelerine devam e
derek Romaya bir mümessil gön • 
dermeyi derpif eylemittir. Bu mü
messilin M. Benes olması muhte -
me1dir. 

Bükreş, 26 (A.A.) - Küçük iti 
laf konferansının, hariciye nazır· 

larından birini Romaya mümessil 
olarak gönderilmesini derpiş etti • 
ğin~ dair intişar eden haberler se

lihiyettar mahafilce tekzip olun -
maktadır~ Bu mesele müzakere 
bile edilmemiştir. 

Kaçak Ru11zların topra
ğımızda gömülii paraları 

Ankara, 25 - Atina gazetele. 
rinden biri Yunan başvekili M. 
Çalc!arisin Cenevreye hareket et· 
mezden evci vuku bulan beyana • 
tını n,eşretmi~tir. M. Ç~ldaris bir 
kmm Ru::nlarm, Anadoluyu ter
ketmezden eve) öteye beriye göm· 
dük1eri paralardan bahisle demiş
tir ki: 

- Bu hususta Tevfik Rüttü 
Beyle görüştüm. Türk hariciye ve
kili bana dedi ki: "Türkiyede mev 
cut bir kanun mucibince definele
rin yüzde ellisi ihbar edene aittir. 
Bu ıibi defineleri bilenler haber 
verir ve yan parayı alırlar.,, 

Ben ortada gizli define değil, 
sa!1ipleri taraf mdan saklamnıt pa 
ra mevcut olduğunu söyledim. 
Türkiye meseleyi tetkik edeceğini 
vadetti. 

Tahsile gönderilecek 
talebenin imtihan evrakı 

ANKARA, 26 (Hususi) - Tah 
ıil için Avrupa ve Amerikaya 
gönduilecek talebenin imtihan ev
rakı, muhtelif vekiletlerden ma • 
arif vekaletine gönderilmi§tir. 

Bu evrak, talim terbiye azası 

• ..a a ~ından ıeçilen bir komisyon ta
r ;n·~an tetkik edilmiye ba,lan • 
tr ştır. 

Tetkik komisyonuna gene ta -
\. m '!.'~ terbiye heyeti azasından 

Tevfik bey riyaset etmektedir. Bü· 
tün evrakın tetkiki perşembe gü · 
nüne kadar hitirilmit olacaktır. 

Cemiyeti akvamdan 
istenen birkaç nokta 
Cenevre, 26 (Hususi) - Bugün 

Cemiyeti Akvam kon$eyi, Norveç 
:ı3riciyc nazırının riyasetinde ilk 
uıaumi iç~!lmını aktetti. Müzake 

Tto} .:ı.ruu saat sürdü. Fransa mu
al haaı: '>ey:ıelmilel münevverler 
>orp~r-.syonu l•:şkil" :ıi, lngil iz mu-

~~.ıası dı. beynelmilel mimadar 
1'•.nn· ·yoü·ı te,kilini tvklif etti . 
le. l rak murahhası da Asurilerin 
meae:es;nin müzakeresinin tehiri -
ni ist-etli. Bu teklif kabul edildi. 

Zelzeleden ölenler 18 kişi, kasırgadan ölenler ise lOOOden 
fazla - Bu zelzele ltalyada en şiddetli zelzeledir 

düğü malumdur. 

Eski bir komünist o'an Hem • 
mer, mazisini unutturmak için fa-z
la gayretkeılik gösteriyor. Ve sol 
cenah fırkalarına karşı fazla mü -
teıırriz bulunuyordu. 

Roma, 26 (A.A.) - Bütün Ah-
ruzzes mmtakasında bir zelzele ol 
muştur. Zelzele bilhassa Sulmo · 
nada tiddetli olmuş ve birçok ev 
yıkılmıştır. 20 kadar yaralı var
dır. Zelzele Romada da hafif ıu· 
rette hissedilmiştir. Romada hiç 
bir hasar yoktur. 

Londra, 26 (A.A.) - Reuter 
ajansının Rc.madan aldığı bir ha -
bere göre ltalyada vuku bulan şid 
detli bir zelzele esnasında en az 16 

Milletler cemiyeti 
Devletlerden 30 milyon 

Frank istiyor 
Cenevre, 27 (Hususi) - Mil -

Jetler cemiyeti konseyi devletlerin 
milletler cemiyetine geri kalan 
taahhütlerini müzakereye batla • 
mııtır. 

150 milyon franklık bütçenin 
30 milyonu tediye edilmemittir . 
Bir çok memleket, bilhassa latin 
Amerika memleketleri para ver · 
miyorlar. Almanyanın 1932 den 
7 milyon borcu vardır. 

Konsey bundan başka milli a -
kalliyetlerin himayesi meselesini 
~örü§ecektir. Londra iktısat kon .. 
feranıılnn reisi Mösyö Mak Do -
naldın raporunu tetkik edecektir. 

Paraguvayla Bolivya arasında -
ki muhaaemat ta tetkik edilecektir 
Bu senenin belli başlı müzakeresi 
silahsızlanma iıi olacaktır . 

Dünya konferansı 

İşlere tekrar başlanmak 
için görüşmeler 

Londra, 26 (A.A.) - Dünya 
konferansının kısmen olsun ifleri
ne tekrar batlamaıı için M. Colipin 
ile M. Mac Donald arasındaki gÖ· 
rütmelere bugün devam edilecek· 
tir. 

Holanda baıvekili görüımelerin 
medlulleri ve manaları hakkında 
beyanatta bulunmak istemesine 
mukabil, "Financial Times,, gaze • 
teıine verdiği beyanatta, Holanda
nın iktısat siyasetinin ba§lıca pren 
sipleri hakkında açık malumat ver 
mittir: 

1 - Holanda için para buhra . 
mmn yegane hal çaresi, altın ölçü
süne dönmektir. 

2 - Uzak fark müstemlekeleri 
Japon rekabeti ve Hindistan ıüm
rüklerinin bilha11a pamuklular 
için koyduğu usullerden çok muta· 
zarrır olan Ho!anda dünya iktısa
diyatının içinde bulunduğu rahat
sız vaziyetinden ancak serbest mü 
badele usulüne avdetle kurtulabi· 
leceğine kanidir. 

Onuncu gıl için posta 
pulları 

Ankara, 25 - Cümhuriyetin o. 
nuncu yıldönümünde çıkarılacak 
posta pulları nümuneleri tesbit e
dilmittir. Kabul edilen nümuneler 
iki ~ekil ve on renk üzerine olmak 
üzere on muhtelif kıymette pullar 
dır. Bunların damga matbaasında 
t1ıb'ına batlanmışhr. 

kişi ölmüş ve 150 kişi yaralanmış· malumata müstenit bir tahminde 
tır. Bu ~elzelenin son seneler zar- ı bulunulmuyor. Zira Tampico i" e 
fmda ltalyada vukuu kaydedilen muhabere kesilmi~tir. Bu mınta. 
sarsıntıların en şiddet' isi olduğu kadaki telsiz istasyonu haber ala -
söylenmektedir. bilmek için yegane vasıta olarak 

Roma, 26 (A.A.) - Şimdi alı - kalmıştır. 

nan malfunata göre hu sabahki zel Elde bulunan resmi rapor, Tam 
zele neticesinde 18 kişi ölmüştiir. pico a:;keri kumandanlığında dört 

Meksiko, 26 (A.A.) - Tampi· le üçünün tamamen harap olmuş 
co kasırgasında ölenlerin miktarı bir çok k=.mselerin ölmüt ve yara -
bine baliğ olduğu tahmin ediliyor. lanmış olduğunu beyan etmekte 
Ölenlerin miktarı hakkında resmi dir. 

Türk- Yunan misakı 
Türkiyenin sulh davasına bütün kalbi le 
merbutiyeti cenubi Avrupa tarihinde 

misli görülmemiş bir derecededir 
Lon<lracla çıkan Neor East gazcı lı sehm sahibi bir kaç kişınin bu -

tesi "Tiirkiye - Yunanistan,, ger- ı lunması, bütün maziyi perdeleme
lfwha. ile yazdığı makalede yeni ğe kafi geldi ve Türk - Yunan 
Türk Yunan misakmı tahlil ede - münasebetlerinde yeni bir devir 
rek her iki memleket halkının mi- açıldı. Bu ricalin ceaareti, her iki 
sakı teyi. ettiğini, misakın sulh - millet nezdinde :nükemel bir ıu • 
pcı·\·eı· mahiyeti söz götürmediği · rette kartılanmış, ve son ü sene 
ni söyledikten sonnı Türkiye Ci.im zarfında iki memla1'et doıt ya§a • 
huriyctinin !::tılh davasına bütün mak ve te!riki mesai etmek husu
kalbile merbutiye'tinin, c:enuhu ı:..'l.r suncla ilerledikçe ilerlediler Diier 
ki Anupa taıihindc misli gÖl'Ül - Balkan devletlc··inin de ayni tec • 
nk:miş bir derecede olduğunu ila- rübeyi yapmaları ne kadar fayda. 
ve ctmek.c ve makalesine şu :::e - lı olur! 
kilde devam etmektedir . Bugün Balkan federasyonuna 

Türk - Yunan düfmanlığı, bir karşı duran biricik mania Bulga -
asırdan beri, Balkan mütearifele - ristandır. Kral Borisin memlekete 
rinden biri idi. Bir kaç yıl evvel ifa edeceği en büyük hizmet, Bul
bu dü§manlık, kendini besliyecek garislanm hariçte kazandığı te -
yeni bir gıda bulmuş gibi idi. Çün veccühü artlırmaktan fazla Bul -
kü Türklerle Rumların mübadele- gar halkının maziye bir çizgi çiz • 
si iki taraf m memleketinde acı mel erini tcm;T\ ederek vaziyeti ol -
hisler uyandırmı§lı. Yunanlılar, duğu gibi kabul edip yeniden ça
mağllıhiyetin zilleti içinde kıvra - lısmaktır. Bu hattı hareket her9ey 
nıyor; Türkiye, müdafaasız bir d~n fazla, Bulgaristanın buhran · 
halde bulunduğu sıralarda Yunan dan kurtulmasını temin eder. 
lıların ansızın tecavüzüne uğra - Kral Boriıin Belgratta Kral A-
maktan mustarip bulunuyordu. leksandr ile gÖrÜ!mesi . ihtimal ki 

İki memle':ette ı zaf'ı pc)rcn nk· h11 ··-·1 ;·1 ~ .,h1l1n il'- ..:ı1mdır., 1 

Türk dili bayramı 
ilk Dil kurultayının birinci 

dönümü kutlulandı 
yıl 

Cuma akşamı, bir kahvede Hem 
mer bir ameleyi ta.rtaklamıştır. Bu 

nun üzerine harp malulü olan Lang 
ile münaka§a açılmış ve Lang, 
Hemmer ile b ir Hif erci arkadaşı· 
na karsı kendini baston ile müda -
faaya mecbur l<almıştır. 

Sonra Lang kahveden ayrılmı~
lır. Fakat Hemmcr pe~ini bırak -
mamı~, takip ederek üzerine atla
mı;ıtır . O zaman Lang tabancatı· 
nı çıkararak Hemmeri yere sermiş 
tir. 

Cenaze bugün kaldırılacaktır . 
H itlerciler muazzam bir merasim 
yapmak ve bütün bayrakların si· 
yah kurdelalarla bağJar.-nasmı is
lemek~edirler. 

H i.!kumet komisyonu evelce al
mağı düşündüğü asa yit tedbir· eri· 
ni almıvacaktır. 

Atletlerimiz Atina
da merasimle 

-~---,,..,~ 

karşılandı 
Atina, 26 ( Hususi ) - Bugün 

Atinaya varC:lık ve Yunan sporcu· 
lan tarafından samimi me1·:a~ım c. 

karşılandık. Akrepolpalasla yer -
leştik. Atletlerimizin hepsinin 
sıhhati yerindedir. Antrenman .. 
lara başlıyacağız. 

V AKIT - Dün akşam da gii .. 

refçilerimiz orta Avrupa turnesi 
için §ehrimizden hareket ettiler. 
Bu bahıe dai r tafsilatı iç sayıfa • 
mızda bulacaksınız. 

Zahire borsasında 
Zahire borsası meclisi dün top

lanmış, arpaların da nümune alı • 
narak satılması etrafında gÖrÜ!ÜI· 
müştür. Arpa alışı hilen analizsiz 
yapılmaktadır. Alakadar tüccar • 
lr.rrn bu hususta mütalealarının a· 
lmmasına karar verilmittir. 

m•"ıttııuınuımııııuıumı"'qıuuın mıtt1ıuılflıat11ntımtt111111 lllllf&ıın1111muımU11RH 

hazretlerini sevgi ve saygı ile an· 

mıştır. 

Abdullah Battal Bey dil kurul· 
tayının tarihi ehemmiyetinden 
bahsederek dil iıinin siyasi sınır. 
tarla çevrili bir dava olmadığını 
ve bunu müdrik bulunan Türk dil 

Ankara, 26 { A.A.) - Bugün 
dil bayramıdır. Geçen yıl bugün 
ilk dil kurultayı büyük Gazinin 
huzurlaryile Dolmabahçe sarayın
da toplanmıf ve T. O. T. Cemiye. 
tinin çalıtmalarma istikamet gös. 
teren karar ve tedbirlerin müza -
keresine batlamıttı . 

bu kutlulamaya gelenlere te,ek • tetkik cemiyetinin verimli bir yol
kür ederek dil inkılabının naad j da çalışmakta bulunduğunu dil 
bir zaruret olduğunu ve büyük ve ülkü birliğinin milli hayat için 
kurucu ~~zinin r~hbeliğiyle .~i~ 1 ne ~ü~ük bir mesnet olduğunu söy 
cemiyetmın nuıl bar hedefe yu lemı!hr. 

Gazeteler ve bilhassa Hi.kimi .. 
yeti Milliye dil bayramım kutlu -
layan yazılar basarak büyük bay· 
ramın Türk milletinin tarihinde 
ve kültür darlığında tuttuğu yük
aek yeri anlatmaktadır. 

Bugün saat 17 de Türk Dili T et
kik cemiyeti merkezinde bir top • 
lanma yapılarak dil bayramı kut .. 
lulanmı§br. 

Cemiyet i.zalarmın hazır bulun
duğu bu toplanmada merkez hey
eti azasından Besim Atalay Bey 

nelmif bulunduğunu izah ett~- Enis Behiç, Kemalettin Kimi, 
Azadan Kemalettin Kamı Bey Besim Atalay Beyler tarafından 

Türk milletinin hayatında dil in- §İirler okunmus ve aruz vezninin 
kılabmm ehemmiyetini ve hepsi Türkçemizin n~sıl bozulmaaına 
biribirini tamambyna Gazi inkı • mühim bir i.mil olduğu etrafında 
laplarının bir halkası olduğunu konusulmuftur. 
anlatarak her sahada İstiklaline Ce~iyetin kurucularından ve 
varan Türk milletinin dil ve ede- ı ilk reisi merhum Semih Rifat Be
biyatında da yabancıların tesir ve yin hatırasına hürmeten bir daki • 
hakimiyetinden sıyrılması tabii ka ayakta suıulmu,tur. 
bulunduğunu ve bu ülküye en kı- Toplanmada izhar edilen duy -
sa zamanda ereceğimizi söylemiş guların Gazir Hazretlerine sunul
her inkılap hamlesinde olduğu ması için merkez heyetinin aracı
gibi Türk dilinin özlüğünü, güzel• lığı rica edilmit ve miııafirler ha
liğini ve zenginliğini bulma sa- zırla:~< ., hüfede çay ve limonata • 
vaşmda du rehberlk eden Gazi larla ağırlanmı!hr. 
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.SOHBEıLER .. ._ ................. "'··········· 
Bulgar dostluğu 

ve bir film 
Komşu ve dost Bulgaristanda 

ilk sesli, sözlü film yapılıyor. Fil
tnin mühim bir kısmını Viyanada 
Bulgaı· rejisc\·ü Vasil Gendof çe
' irmiştir. Komşu memleketin Av
rupa ve Amerikanın ileri teknikli 
işlerinden biri olan filmcilikle .. 
lti ilerleyişini memnuniyetle kar -
şılamak istedim, hoşuma gitti, sa
kin zamanlarında dağ yamaçla ~ 

Yarım akıllı bir adamın işi 
Kapıyı kırdı, arkadaşını vurdu, 

yaralı olarak yakalandı 
ı-maa sert kıllı abanın içinde bir Evelki gün Bayazıtta i.ki kiş~nin l Ge:e yarısı, sinemadan döndük · j tafa eli~~e kuı~d.u~acı. bıçağı ile 
kirpi gibi büzülen, şahlandığı za.. ağır surette yaralanmasıyle bıten ı lerı zamnn, Mustafa her nedense, çılgın gıbı kendını ıçen atmış, ve 
ınan bomba, kurşundan başka bir ı bir cinayet olmuştur. Bayazıtta, üç arkadaşın kiracı bulunduğu o - ilk rastladığı döşemeci Muhittini 
şeyl-e konuşmıyan bir insan tipini Çadırcılarda bir Liltfullah sokağı rdada yatmak istemiştir. Fakat, ı' sol memesi altından ve karnından 
Balkanlı diye hatırlıyanlar için vardır. Burada, bir dükk3.n için- pek tabiidir ki, yarım akıllı bir a- ağır surette yaralamıştır. Zavallı 
"rejisör, ekran, sesli, sözlü,, keli- de dört kiracı oturmaktadıı-: Dö - damla bir aradr; uyumak hiç biri- Muhittin baygın bir halde yere yı· 
rncleri adeta çölde bunalan insa - şemeci Muhittin, hamal Saim, dö nin işine gel.mcmiş, ve kapı Musta- kıhrken Mustafa kaçmış ve biraz 
na vahanın bırakacağı tesri yapı· şc.meci Salih, Avni. fanın suratına kapanmıştır. Bu sonra da yarım aklından u.mulmı • 
'-'or. h k b"' b.. ·ı d yan bir dirayet göstererek kunın-.ı Gene o civarda, biı· başka dük- ' are ·et onu us uli.in çı e en çı· 

l k d ı.k J b d f k 'f ı dan yaralanmış olarak polise tes -kanda Mustafa isminde, iş.siz güç- armış; e ı anı u e a _ i.ı ürer 
S k d t 1 ketı·n ı'ler' 1 k l k lim olmuctur. a ın os meme 1 si.iz, yan deli bir adam kıracıdır. savurara < apıyı zor amaga, ır - ~ 

···································• . . . ' ın11şız .•• 
lleri bakıyor ve ileri gidiyoruz. 
" Az gittim, uz gittim, dere tepe 

düz gittim; bir de arkama dönüp 
baktım, ki bir iğne boyu yer git • 
mişim !11 sözü vardır. Bunun için a 
rada sırada başımı arkama çevi • 
rip bakarım. Acaba gittik gittik te, 
bir iğne boyu yol mu gittik? diye 
kendime scr.·arım; ve anlarım, ki 
.;jn senede, iki üç asırlık mesafe 
aşmışız. 

Önümde kırk sene evvelki, bir 
mecmua var. Siyasiyattan ma -
ada, her şeyden bahseden bir 
mecmua, hem de resimli .. Hıfzüs
sıhha sütununa gözüm ili~ti. Bu 
sıhhi öğütleri dikkatle okudum • 
Aynen yazıyorum: 

"Dişler - Gençler, sabah ve akR 
şam yumuşak fırça ile tebe,ir, kö
mür ve manyeziden di~lerine sür .. 
melidirler. 

tekniğe doğru giden sana'tinin İki gece evel, Muhittin, Saim, mağa uğraşmıştır. Pek az sonra 

aize bir balkanlı aşkını yahut bal- Salih ve komşu o'mak münasebe- da, zor·u omuzun şiddetine daya -
kanlının güzel taraflarını anlata - tiyle aı·kadaşlarr bulunan Mustafa, namıyan kap lkanadı "Çat!,, diye 
cak sanmayınız, eğer böyle bir hep birlikte sinemaya gitmişlerdi!'. oı·ta. yerir:len aynlıvermiştir. Mus 

Muhittin ve Mustafa şimdi Cer· Boyunbağı - On yedinci aırrn 

2anna düşerseniz benim gibi alda· 

rahpaşa hastanesinde tedavi altın mahsulü olan boyun bağının uh • 
da bulunuyorlar. Tahkikat ya· j hatçe mazarratı boynu sıkarak 
pılmaktc:ıdrr. baş ağrıları ve beyne kan hücum 

nıramız ve ağzınızda dostluk sö· 
zü cürük bir dişin ağnsı gibi sizi 
rahat~ız et.ncğe başlar. Canı • 
nıl.' sıkı.lıı·, keyfiniz kaçar. Çün-
kü dost ve komşu memleketin ilk 
çevirdiği filmin adı Esirlerin isya
nıdır. Esirlerin isyanı neymiş 

Sanatoryom 
Büyüyor 

Henüz vereme tutuhnı
yanlar için paviyon 

Celal Bey gidiyor Belediye ile Ajans 
Dün afyon inhisarında 

ınüdürle görüştü 
lktmıt Vekili Celal Bey dün 

arasında 

Yapılan reklam mukave
lesinin tatbiki hazırlığı 

bilir misiniz?. 
Bulgarlar Tıirklerden tam beş 

yüı: sene zülum görmüşler, sözlü 
sesli film de bu zülmu tasvir edi-

öğleyin afyon inhisarına giderek 
müdür Ali Sami Beyle görüşmüş -

Sıhhiye vekaleti, geçen sene tür. Anadolu ajansı ile belediye a • 
Heybeliada sanatoryomuna yeni Celal Bey inhisarın kuruluşu, ı rasında yeni reklam mukavelesi 
bir pavyon ili.ve etmişti. Vekalet stok afyon vaziyeti, Yugoslavya j yapıldığını evvelce yazmıştık. Al 

müesaeseyi bir kat daha tevsi ile yapılacak yeni anlas.ma işi hak 1 dığım. ız malu_mata göre . beledi.ye. yormuş! Filmin mevzuu o su- l ki · 
etmek için civarındaki çam ı ar - kında mali'ınıat almış, depo vazi- \'e aJans yem mukavelenın tatbıkı retle inki~af ediyor ki en hissiz ı 
dan bir kısmım daha istimlak yetini tetkik etmiştir. Celal B. için hazırlıklara başlamışlardır. kalplere bile kin telkin edecek bir 

şekildedir. Bu filmi gördükten etm~ğe karar verm~şt.ir. Çamlık~ar inhisarın proğrammı muvafık bul 1 Beledi!c 28 t.~hsil şubesine hi: 
ıonra Balkanlarda dost olmalan Emlak bankasma aıttır. muş, çalışma tarzından memnun rer tamım gondererek seneı 

biribirlerini Sıhhiye vekaleti, yavaş yavaş l kaldığını söylemiştir. maliye iptidasında tahakkuk etti-
-....,.;.o::;:~~,_..,.._~~--~-=~-~~ G•ım limaı_ı:ı~.' tamamiyle s~tın Vekil bey inhis~rda 1.5 saat l rilen levh~ resimlerinin. ~ah~i\atı 

·:: ·:: ·:: almak ve butun bu kısmr mues- kadar kalmısttr. İkiden sonra yapılmak uzere cetvellerınm ıhza-
Bir taraftan bu film çev~ilirken 

1 

seseye ilhak etmek fikrindedir. İş Bankasında ·meşgul olan Celal riyle Anadolu ajansına gönderil .. 
her taraftan da Bulgarıstanda Sanatoryoma ahnan hastalar val· Bey huau··n T·ıca t d 'h mesini bildirmi~tir - ,,. re o aı;ı ve ı ra.. :r • 

Türk dostluğu salahiyettar ada~ : nız müteverrim olanlardır. cat ofisini ziyaret edecek ve ak - Diğer taraftan ajans teşkilat işi· 
lar tarafından boyuna tekrar edılı Sıhhiye vekaleti, sanatoryomda şam trenivle Ankarava ~idecektir. ni tamamlamıştır. 
yor. Filmlerle, perdelerle, mu - ayrı bir pavyon yaptu·arak henüz 
siki ile, sözle dağıtılan kin, iki vereme tutulmamış, fakat zaif ve 
soluk satır bir nutukla ortadan istirahate muhtaç olanların da 
kalkab~lir mi?. Buna imkan ta • istifade etmesini düşünüyor. 
sav'r'uı· edemiyoruz. Fakat he· 
nüz aksini dü~ünmek te istemiyo .. Deniz nakliye tarifesinin 
yorı~z. 

Bilirsiniz ki Bulgaristanda hala 
gayri mes'ul komiteler bir hayli iş 
le;· görmekte ve mes'ul hükumeti 
tehlikeli 6ahalara sürüklemekte • 
clirler. Çok kuvvetle tahmin e .. 

bir kere daha tetkiki 
Deniz nakliye tarife' erinin pa

halılığından şikayet edilmişti. Ti
caret odası ve muhtelif ticaret mü~ 
esseseleri, nakliye tarifeleri hak -
kında noktai nazarlarını iktısat vedi]ebilir ki Esirlerin isyanı filmi 
ki.Jetine bildirmişlerdir. Vekalet, de komitelerin işlerinden biridir . 

Yahut ta kanlı manzaralar göste- tarifelerin memleket iktı:ıadiyattna 
olan tesirini nazarı itibara alarak. 

rerek halkın hassasiyetini paraya 
yük nav'unlarında tadilat yapılma

tahvil etmek istiyen bir bazirgan 
sına ihtiyaç görmüştür. 

da~averesidir. Fakat ne olursa ol-

5000 çuval şeker 
denize dökii.ldü ! 

Bir kaç gün evvel limanımıze 

gelen 5000 çuvala yakm şekerin 

avarya olduğu görülmüş ve şeker· 
ler Sarayburnundan denize dö -
külmüştür. 

Yzldzz kunıarlıanesi 

Defterler gelince tahsilata baş -
lanacaktır. Ajans reklam ve 
ilan levhalarmdan alınacak re • 
sim için de bir tarife hazırhyarak 
belediyeye verecektir. 

Şimdiye kadar levha ve rekla~ 
resmi belediye tahsil şubelerince 

yapılıyordu. Bundan soma 
münhasıran ajans bu işle uğaraşa
caktır. 

Temyiz mahkemesi, Yıldız ku .. Ajnas ayni zamanda ilin ası]a" 
marhanesinin seddinden dolayı cak yerlerin barakalar ve ziyadar 
Maryosera ve belediye tarafından reklam makineleri hakkında tet .. 

mütek~bilen açılan d~~·~~ar .. hak : 1 kikat yapmakta, Avrupadaki zi • 
kındakı son kararını onumuzdekı yadar reklam makineleri müteah-
cumarlesi günü verecektir. hitleriyle muhabere etmektedir. 

V A ' Reklam kuleleri ilk olarak A .. K J T yaspaşa, Laleli, Taksim, Fatih 
UJnueıık, ~iyası Gazete bulvarlarında kun1lacaktır. Bun -

Jstanbul Ankara C>1d1Jıoı:ı1, VAKfl yurdu 1 d 

Telefon Numaralart: 
ı azı işlen telefonu: 243ill 
idare telefonu : ı43iC 

relgruı ııdrcsı . lstaot,~ı - ·ı AKn 
l:'nstıı kutusu No 46 

an başka ilan ve reklam kaçak -
1 çılığmın de önüne geçilecek ted .. 

birler almmaktadrr. 

1 ilk dil hayranız 

ve terakümünü mucip olmasıdır. 
Pantalon - Geni! olmalıdır. 

Şalvarlar cereyanı havaya müsajt 
olduğu için makbul ve eğer ke -
merleri nahiyei batniyeyi 11kma • 
ması ıçın bir çare dü!ünülse 
hepsine müreccahtır. 

Gecelik - Kadınların gecelik 
gömlekleri ekseriyetle kolları gö• 
ğüsleri açık olduğundan bunlar • 
dan ihtiraz eylemeleri lazımdır. 

Dekolte - Dekolte elbiselerin 
mazarratı kesirdir. En hafifi ro • 
matizmadır. Ağn·cası veremdir. 
Tebeddülitı havaiyeye arzedilen 
boyun, göğüs, ense ve hemen kü .. 
rekler ortasına kadar çıplak vü • 
cuda tesir eden bürudet ka.nın ci .. 
ğerlere hücumiyle bir illeti mahu
fe hasıl eder, ki sahibi kan tükür• 
meğe başlar.,, 

İşte, bütün dünyada insanlar 
dişlerini diş macunlariyle uvar • 
ken, kolalı yaka takarken, pan • 
talon giyip dekolte gezerken, bir 
Osmanlı doktorunun verdiği sıhhi 
öğütler ... 

Ne kadar yol aldığımızı gör • 

mek istediğimiz zaman, biraz 
da arkaya bakalım. 

Sel imi izzet 

Hariciye vekilini ziyaret 
lngilterenin büyük elçisi Sir 

Corç Klark, Amerika büyük elçi•İ 
M. Skinner, İtalya büyük elçiıi 

M. Lojakomo, Yugoslavya elçiıi 

M. Yankoviç, Fransız maslahataü
zan M. Barbiye dün Perapalaı o -
telinde Hariciye Vekili Tevfik 

Rüştü Beyi ziyaı·et etmi4lerdir. 

Anadolu sahilinde 
elektrik tesisatı 

Elektrik şirketi Anadolu hisarın 
da elektrik tesisatına baılamı!lır. 
Buradaki tesisat bir ay içinde bi
tirilecektir. 

sun bir tarafta Türk dostluğunu Tarifelerde en ziyade ihracat I 
ileri sürenler, beri tarafta da in _ maddeleri nazarı itibara alınacak- 1 

ıanlar arasında yeniden kinler, tır. T~rif~. komisyonu, tarifeleri 1 

nefretler, ayrılıklar vücude geti _ uzakhga gore tanzim etmişti. Ta
recek hareketlere ve hassasiyet rif e sistemi, lstanbula uzak iske
bazirgıinlığına nihayet veremeli . lelerden ihracat mallarının pahalı 1 

dir. Durup dururken muhay .. olarak n.akline sebebiyet vermiştir. 1 

yel zülumlar icat ederek mücerret ~escla Samsundan bur~ya nakle- ı 
para kazanmak sevdasına düşen- ı dılen yumurtalar, İnebo udan bu . 

~bone denelleri · Birinci dil kurultayının ilk lop- Mukavele haricinde kalan fakat 

ler varsa biz onlara Ediı-nenin raya getirilen y~.murtalardan daha 

1

1 

Bul~arlar tarafından işgali za- j pahalıdır. Tarıfelcr de uzak me
manında çekilen fotoğrafları be- saf eleı·dcn gelecek malları pahalı 
dava göndeririz. Bu suretle ~aştırmış, bunları da himaye etmek il 

hiç olmazsa bir hakikati de dün " ıcap ederdi. -----yaya anlatmış olurlar. 
Sadri Etem 

Sular umum müdürlüğü 
Ankara, 25 - Nafia Vekaleti 

Sular umum müdür vekili Salahat 
tin Bey görülen lüzum üzerine va
zifesinden affedilmi~, yerine ve -
kaleten mühendis Bedri Bey tayin 
olunmuştur. 

9 Eglüt panay1r1na 
gidenler 

Lehiıtan sefareti müsteşarı M. 1 

Penther ile İstanbul Polonya kon- ı 
so~_osu. v.e Polonya sefareti ticari 1 

mu~avın M. Vegneroviç, dokuz 
eylül panayırını gezmek üzere İz· 
mire gitmişlerdir. 

l lırk.lye ~~cn~tıı 

Sene il .. 1'400 l{r. 27UU t<r 
ti aylık 7:",n 11:'>0 . 
3 aylık '4110 .. ... (Jt} 

1 aylık ı •,o A ııno 

ilan ücretf~rı· 
J'lı•ari llllrıJ;ırııı ıları ~alılfı•lı•riııtl~ •aııtl· 

mı Xll hıırıı'ı-tıın 

kuruşn kutla ı ı.;ıkuı 

h:ı'ı-lar ilk ..:ıııllı•dı• l.'10 

B11~·111ı. fnılıı ı1 .. ,ıu111ı 11.'\n ~•·r•·ııfı>rr all 

n.\ rı tı•nı.ll:ı ı ~·:ı rıhı 

l<P~ml 11.'\nl.ırm tılr ":ıtırı Hl ıuını~tur 

t<fç'Jk flantar. 
Hır detR.sı 3tı lkı acıası :>u u~ ıeta:ıı '>!'> 

dlirt ı,efa!lı ı::ı \"E' on uefRl!lı ıoo kurııştıır 

Oç ıı.ylık ll.'ln '"erenlcrın tılr rll'faıJı cneccs 
ocnc!ır. Dttrı satın ~PÇl'n U:l.nl:ırın rıuıa 

ıatrrlan hfoş kuruştM hl'sap edlllr 

CSNi 

lanış tarihi olan 26 eylulün Di' Ce· eski imtiyaz ile esasen şirkete ait 
miyeti azalan nrasrnda her sene 1 olan bazı yerlerde yangın ve saire 
bir dil bayramı olarak kutlulanma dolayuiyle tesisat yoktur . 

! sı geçen seneki birinci Türk Dili ku Bunlardan mühim bir kısmı ds 
rultayında kararlaştırılmıştı. Fatihin bazı arka sokaklarıdır. Son 

j Dün akşam saat 17,30 da Halk zamanlarda burada yeni inşaat 
! evinde bu münasebetle "Öz dilimi yapı' dığı için elektrik şirketine 
zc doğru., mecmuasının hazırladı- tesisat için talepler yapılmaktadır. 
ğı bir top· antı yapılmış ve öz dilci Şirket, bu talepleri mümkün o)-

1 

ler orada toplanarak ilk dil hayra- duğu kadar isaf edecek ve tesisat 
mmı kutlulamışlardır. olmıyan yerlerde yeni hatlar yapı· 

Ticaret odasında 
Ticaret odası meclisi dün topla 

na.rak odaya ait bazı işler etraf m
da görümüştür. 

lacaktır. 

Yeşilköyde av yasak 
Belediye dünden itibaren Yetil. 

köyde avcılığı menetmiştir. 
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ı QQ.~~~.!!.r.2.~.!:!.~ .. ~ !Devlet l ............................................................................................... . 
Söz kılavuzu çıkıncıya kadar da yazı-

ve 
1 lilil lllUI l!RllM 11 lllllllllllllllllK! DllllUll!tilRIU OllnlR 

Her teyden mühim olan Osman 6 - Devlet "ve hükumet, ida - ~;~~ "~{.~;u 1 ~:~~ ,~ •• ~u Cllllil Özdil İÇİD harcayacağı emek Vardır 
lı devletinin kendi hakkında pek re,, birliği. !i:ılı:ıh namazı 4 ı7 4.ı:' I 
f b . f"k · 1 'd" "Eh t "' il(. il(. O~lcn:ıı :ız ı o, ı~o. V k ena ır ı rı o maıu ı ı. e 

1 
a ıttan: 

LlnJı raın.ızı ı· .. ıı '"· '' 
müddet,, vasfından sarfınazar 1 - Irk birliği \ ~uı ranıat ı•.ı ) ı .C', ,. ·'Yaşington, ~1 - En mühim sa 
(devleti al iyen in) bütün letkilatı Acaba ırk nedir? Bunun tarifi \ 81' 1 nanıw 1 '1••1' 1 111

• 
3 1 

1 
nayi te!ikİ lütı, iktisadi kalkınma 

devletin tarihteki tabii seyrinde milletin tarif:n<len de güçtür. Tc: .. 

1

1 ~·:ııa,ı.~qcıı~uıı cı ~ 1 ;ı'I 4 ~'.
11

1 ı prnjeleı·iııi kabul e.mişlenlir. O 
sonuna geldiğine zahipti. Devle • kikat ı:ö:;teriyor ki bütün modern 'ılıo L.ıtan" ıtıo • '1 mm için şimdi Vaşing~un hiikimıc 
tin ihtiyarladığını, modernize ol · milletler, tarihte muh!clif ırldarı!'l L _J ti bütün g:ı\Tctini kredi te\ziatı 

ı " ~ 

machğını herkes biliyordu. Yaban biri birine kan§masmclnn, tesa - ' lnın inkişafmu :mrfctmck niyC'tin -
cılar bunu pek ala gördükleri gibi lüp, yani muhtelif ırk, millet ve f{ A D Y Ü dıJdir. Çi.inkii ancak \ıu surede hi.i 
yerliler de ayni hakikati göriiyor- kabilelere mensup kimselerin cli • 6 ugün kuıne~iıı iktisarli plftnmı tatbik et-

larda. ğcr muhtelif ırk, millet ve kc.bile- 1 :-- ı '.\ ="' ıs u L -: mek mümkün olacaktn·. Hali ha -
D'emek ki kadim Romanın son lere mensup kimselerle cvlcnmele ı ıı _ ı:> Hrnm11Con - Hı - ı:ı ı'i C'l·rııwt zırda cnflaS}Oll taklıi Amedkacla 

asırfarmda olduğu ııibi bu tarihi 1 rinden hasıl olmu§lur. Irk ise, aca ı:. - ııı,ı;; - ıw,:ıo Hıırmı H <') ı.ırar:mı.1 11 ! hcııu.:n umuınirlir. lli.ikCımet niha 
heyet zevalini bekliyordu. Nefse ha kadim bir milbt midir? Tarihi Hıır:ıgbz - '!o.su ....... 21 •8 0 ııcli "ıl ıha ttın n. 1 yet bu yola gitmek mecburiyetin-

. . . l d .1 · \t' ı.rın ıııi l"n!ı ır t:ff'ndl rcf.ıl.ntllı• Hnmly1·t I l l ~ l ~ 
itimatıızlık hastalıjı. Bunun için -
dir ki her kanun bir idarei masla
hat kanunu idi;cezri ahkam ted · 

vin oiunamıyordu. Buna mukabil 
yeni devlet kendi hakkında pek 
yükıek bir fikre sahiptir. Kendisi. 
ne ebet müddet demez. Çünkü ki.
inatta, yalnız fertler ve devletler 

değil, küreler, yıldızlar, güneıler, 
manıurneler bile haHktir. Fakat 

delıller gfü;tenyor kı on nr a ı t.· c e rn a.cag-ını an amış ... ır.,, 
h l llnnı.ıı - 21,:ıo - 22 Clranıoroıı - :!'? ı! l'n iti ~ 

hakların, tesalüplerin mu nssa ası 1 harr.n \ıındohı \j.ınsı, Bor .. :ı hab(•ri, ı;ııııt. Di.izehiyoruz: 
dır Mesela bazan bir millcL, ba - ı , 1, . ... "Vasincton, 21 - İleri gelen . d' \ .~\ : .111. 1 '" - , 

zan bir ırk tclakl~i olunan Yahu 1 ı::,30 ı nı.ı.ı ııır-.lıur IK'stı•İ,.ırLımı t····rıe _ snn'atlar kuruluşları, iktisadi kal-
lerin tarihi o!uma.cak clttr~n, ~n.~n ri - J3 r<oıı• !'r - ı ı, JO - ı.; ffou rrııı ı'P· ı k~nma tasl~~larm_ı bc.nirnser:ıişler
da eski bir saffetı olmadıgı goru • \ıımı - ıG,;;:; ı•ı ıı.ı ı sl's'i fılmlnr l t- ı,ı b.ın clır. Onun ıçın şımdı Va§ıngton 
lür. Vaktile aıerek zorla, gerek gö- 11 n:ıl:ır - ı!ı,t,; <>rltt• ır~ lrnıı~rıl. , \lols n.ı· hü!cumeti bütün varını kredi (i • 
nül hotluğu ile Yahudi olmıynnla:- rnırı;-iıı !'sl'rl ·rı. - 21 •2 i <>:ırrıı. nanç.) dağıtmasının yol almasına 

bu c;ımiaya girmişlerdir. lbrahi - IH' !>\l'E""'m· ı;;,o.5 "' - verır.ek dileğindedir. 
k . . . d b 13.0" r; ılıılnJ ko ile lrnn~f.'r - H,110 l'lll>.- l h l -min avmı ıçın e, u gün Habeş c_ i.inkü ancak böylelik e ü m -

11\.30 C'n1.?ı:ınt - 1 !ı, ı:. Ci;ı:rı h ı '.ıl,ırı - 21 
memleketi nele siyahiler, Orta A!· met:n iktisadi taslagv ı yerine geti • miltetlerin, devletlerin hayatı u .. ::;ıırıı•r.- :?t.So Pp"ru Orl<r5• r:o"' l:tr:ıCrnıl:ın 
yada Turanlılar da mevcuttur. Ja· ı.orı rr. n•ı :ırndıı "~rlm7.:ı.d., ııüitı. zuntlur. Bu insani ve izafi ebedi -

yet ·Jahilinde millet, devlet bir rol 
oynıyacaktır. 

Millet ve binaenaleyh onun le! • 
kil ettiği devlet istidat ve kabili -
yetinden, hakkından emindir. Oı 
manlı devletile Türk devletinin 

ruhlarındaki fark barizdir. Oa • 

manlı devleti ruhu azalan bir be
den idi. Türk devleti ise daha kü
çüle 'bir beden dahilinde pek bü • 
yük bir ruha maliktir. 

ponlarm ırki ı:ıffetinden bahsolu- n '"H:E::; sın.:: nı -

nuyordu. Yeni okuduğum bir Ja .. J 1 lfoıfif ııııı~ıı.ı - 18 füıı!Hı nr!.rstrıı~ı. 

pon tarihine göre, bu millet le tıp- orrcııhalı, ;\fon•ıııı \r J,lıı~.:"nl n r"ı•rlrri- 10,l :i 
K<ın• 0riıı dr,ıı:nı - 20.'.!0 Srnfoııll< mıı~ıııı-

kı F ranaızlar gibi bir halita dan 
2 1 :'\lk I~'\ Rıtlıılr"l<o plyııııo ('n lı~or - ~l.t,j 

ha,ka bir ~ey değildir. Latin ırkı ı 1uı \ion!!rrl • 

diye ifade olunan kemmiycti tet
kik ediniz. Görecek~iniz ki o da 

\, \l:~O \' i\ : 1 ıı-z m. -

1:;,5:; l'l!tl( - 11!,'l,j rı::n son ~ l'llilil,!!'r\' da-

bir halitadan ibarettir. Anglo - ır hohnl•·r - ı; flafir kon'\rr - ııı ı:; ~oıo 
aaxson ırkı diyoruz. Tabir (Angl) ırnıı,~r - ::ı,ıo '"arşnrn flil'rnıo•·iı• urı.l'str:ı 

ı;rııın koıı,,.rrl - 23 l);ıns muı.11,1 1 - 23.2.i ve (Sakson) diye iki kelimeden 
Spor lı :ı lı"rlt- r. 23, 10 cl:l "" h•I\ :ıl.ı rı. 

mürekkeptir. Angllar ve Sakson • 
lar karı!M•!ı bu ırk meydana gel-

U f': l .Cl H \U : 1aı m . -

ri lebilecektir . 
Bugünlerde enflasyon dileği A

r.1crikanm her yanına yapılmıştır. 
Hükumetin eninde sonunda bu yo 

la girmeden edemiyeceği nnla~ıl-
m~ktadır.,, 

Akşamdan: 

"~snıet Pa~a llazrctlerilc refa 
ka~inrlcki zevatı hamil olan Yavuz 
zırhlısı bu sabah saat dokuz bu -
çukta limanmnza vasıl olmuştur.,, 

Düzeltiyoruz: 
"ismet Pa~l\ Hazretledle bera • 

Osmanlı devleti asırlardan beri 
ölüyordu. 

12 l'l fıl< - ı~.Oi Komırr - 13,3:'i Ha•I~·o 

mit. Fakat onlara daha neler ve orı ... "tnısı _ ı; Jfomwr _ zo.~o J\on,rr _ berlerinde bulunanların bindikle • 
neler karı,mı,.... :!3 so J>ans ı•lalıl:ırı. ri Yavu7. znhho;t bu !'abah lll\t\l do-

Şekil ve ııimadaki bcnzeyi~lere ım:11 ' : nı .2 m -

gelelim: Ufak ve tuhaf bir tecru- !?1.11 "F:rntı>zi,. lsinıli knn!PC:i, J.url.ıo d' Amerikada enf las 1 
Anıbrıtnın •'!l('rl - 22,1.i .... ,. lmıt'"l'ti - 2:?,iiO -

be. Yeni tarzda bir kumsal 1 
E lr,1ıl\11ı.l:ı ""rıfonll> knrı~rr - 23,SO Darı!<! lllll"I·, yon hareketlerı• u ufak .kitapta devletle onun (plage) tasavvur ediniz. Bu koz .. . 

adeta dümeni olan meclisten hah- mopolit yere çeşit çeşit mllletl eı c "\lıt~· "~ıtı rn. -

ıediyoruz. Lakin "Devlet,, mcfhu· mensup yüzlerce kadm, erkek gel 2rı l'lAI<, Habrrlrr - ·:n,ıı11 hrı.,••·r - 'Zl ,3!> 

t ·ı "3 3 bı'r kar"'r ·l ...... maz"a kongre azala munu amamı e teıbit için millet mit. Çıplanmıtlar, deniz ve rıüncş Trm ıı - ~·. o "J ido., P a ns t•rl.r trnsı . .... .. " -~ 
mefhuml.le bı' ğ b 1 E 1 d r ~ rının dogwrudan dog~ ruya bu mese-raz u raımamız la • anyosu yapıyor ar. un arın ma ~ 

zım d' ı l l · j B Ü R S A ı le"e vaz'ıyet edecekleri bile söy-. ıyatrna, vücut anncl, çe ıı e crınc, . J 

{;".illet nedir? kafataı1arına bakarak mi'liyc~tlc - lcnmektetlir. 

Türk devleti yeni doğdu. 

Millet 

••"il t · d' · · d ı 1 " 1 l•z:ıl ııntl:ı \llclız ı,•aı,·ı ol.ın',ı• 1'11.cı y 1 b ... l .. d ı"kı" ncı" bı'r r:ıı e , Jım ıye değin kat't ,.c nm tayin e coi ir mi~iniz: a nız ·1 mes.... .... e 
1 lrı ind · _h I·:, liıl lc mıırm• it nlanllr 'h el 1 d B d d ma"1tıki bir surette tarif .. d"ılme _ Evet, beya7., siynh, sarı adam - ı tirnal a Hl var ır. u f\ o• 

.. dı . l~:ı' ııın .11 l..:ıp:ı111~ 1 İ\ :ıılımnı ;.?;ıı .. ıcr r. l 1 
mi~tir. Tariften mak:ıat, hukuku c lan birhirinden ayırabilirsiniz. Fa l~rdr.ki. altm .ayarını~. eksilti mc -
ınsi!·e ve devletler hukuku nokta- kat U.t t;:ı.rafmtL giclcmczsiniz. Sn .. ı Nultut (~afJş'\ sı surc~ıyle hır dcvalunsyon tar -
ıından olan tarif değildir. Bu iki rı~ın bir Ccrrnanı, C'inl"!r bir ltal • -.-ı.-.. -,-,-"----,,-.-, -. ı-ı-·--------=-.-.ı.- zmm kabul edilmesidir. Nitekim 
·1· d il • \r\\ort •. ıs - IR - • k .. d .... M ı ım e mi et kolaylıkla tarif olu- yı..n:l"n tefrik güç C:c<;ildir. Lakin * 1 ar, ı:o, • H r 

1 4,, , 11 rngiltcre ban ası mu uru · 
n:Jy~r. (Biraz sonra bundan bah- sarı,ın ,.e esmer Türk te yok m u- • 'l'Anıı • .!~ - • \ ııı•m;ı .ı. • Mont -..gu Norman'ın son defaki 
ıcd.:ceğiz.) dur? Her Alm<ın :rarı, heı· lngiliz • l'rıık-ı• ı ı:, - • 1111 ~n 1• ·•! AmcrikL\ seyahati t:::maııında M. 

k • At nı .ı .ıı * llul n• .ı ·- ı b 1 d 
Maksadımız millet kelime:;i • ırmı7.ı, her hpanyol koyu mu .. • c crır\le ı;,,.. • fül•rıı ,~. - Ruzvc!t ile aralnrmc;a öy e te -

nin IUıavi ve ıslılahi tarifidir. dur? :ıı "nf\ 1 "· " Y oh.ırn:ı ı 7 • - bir göri.:şüldüğü muhakkaktır. 
B • ,\ n <ltr ı~m ~·, - • .\ııı., ()'"· -

1ç:imaiyat ilminde milletin, es- ununla bcrabel' itiraf edelim • ı·r~, 1 , \le 1 lıı ı: .ı:- _ Ayni ~amanda dolar ve sterlin 
ki tabir ile "efradını cami, agya _ ki mille~Ierde umumi bcnzeyişlcr -~8 ' B n ""' ~ 1 1 kıymetleri nrasrnda devamlı bir 

b ek d ~ ·ld' ----rını mini,, İr tarifi yoktur. Y egı ır. Lakin bu terazi)·c k 16) • n"d:-e: tc:>isi de düşünülmüştür . 
f 1 r;. k!er ( a:-> !.ia. 

1 Türk, Yunan, Yahudi, Fransız ;ız n güvenilemez. Bu bem:eyiııler i Ifor halclr, Amcr:kada p ara 

Alman, Amerikan mil!etl~ri diyo: gayet muğlaktır. Çiinkü iltih;k - : ~·;~,'.:~. ~~' .. ;, ~ 1;'.~11 ·.: '' 4 :,'.;~ 1 mcs:lcsi yeniden buhrnnlı bir 
ruz. Acaba bu kütlelere millet a - l~r. teaalüplcr, ırklıınn yckne:;ak- ~ ı n ,, ıı ıı • ' ' :ı•'ri• • "' h:l.f:my\l ı;irmiş b".llunmaktadır. 
dını veren nedir? '- lığını her yerde ve he rzaman la. • 'lı ııo:ın ı.: •ı, • l'rr ın 

dil cdİy:>r, it J r 1 1 !l.l••ll \·.ır O\< Mehmet Asım 
.ı Jo1 • ' 

lcuz buçukta limanımıza varını§ • 
tır.,, 

Akşnmdan: 

"Bu gliı üşme Sofyadnki miilfı • 
katların de,·amı telakki olunabi • 
lir.,, 

Düzeltiyoruz: 

"Bu görüşme Sof yadaki konu~
malarm sürüp gitmesi sayılabi • 
lir.,, 
Akşamdan: 

' '. 'ari hastalıklı ev1crc, hastal3 
rın yanına girip çıkmayı hir mari
fet göstermiş gibi telakki edenler 
hakika~te ne mikrop biliyorlar, n.e 
ilmin hakikatine inanıyorlar de -
mektir. Hayat~a böyle kara cahil
liklcrimize dair ylizl~rce misale 
teı::;adi.if edilir.,, 

Düzeltiyoruz: 
"Bulaşık hastalıldı evlere, has • 

laların yanma girip çıkmayı bir iş 
yapnı:ı1c sayanlar, sözün doğrusu, 
ne mihop biliycrlnr, ne bilginin 
scrçekliğine inanıyorlar demektir. 
Yaşadıkçn böyle kc.ra cahillikleri· 
mizden yüzlerce örneğe rastlıya .. 
biliriz.,, 

V:ıkıt'tn Sadri Etem Beyin ya • 
zısmdan: 

"Her devrin ebedi sanılan bir 
takım temayülleri \·ardır. nu tı:-ma 
yülleı; en g-iizel akseairen cs1.:r de 
muhitini a~ar .. , 

Düzeltiyoruz: 
"Her çağın ~onu gclmc7. sam• 

lan bir takım eğili~lcri vnrdır. Bu 
eğilişleri en güze! göze çarptırı.uı 

e">erde c•vı-eaini asar.,. 

ISTAUSUL CELEDiYESi 

Darülbedayi Tenısiileri 
1 Teşrin c vvel 
Pazar nkşaıııı 

Saat 9 da 

Pergünt 
5 PERDE 

':ı r:ın 1 lı:ı rıl.. ltı..ı..11 

fü,t ll\Cll ı:. Cııq: 

"J url.ı;c"· \"C' rcı. 
:'cı i h:ı llrdrı 

11 il 

.1111111! 

1) kkat re ,_ 1 ere tam .. .ıat doı lt dl 

lıa·l:ıı 3(.."tk \ l pc de . ç ld ~lan coııra he· 

ımı 1 :ıı ı ar :ıp. na~.ıı.ı r 11 lctlrr ,ım· 

dıdl n ~ ~c~k satı illa~ tadır. 

,\ u 'a~ıı l•.1n • ":tgı ıı aıı c;ıh. ul..lcr il\ l\t• 
rO\ a k,ı"ul cdı lllt 1.•cr. 

Bu bapta söz söyliyenlerin çoğu · \r ı.. ı u,. rıe ıc: 
b ö·c lzırihe (prcMstoirc) r?"ıtme _ * ı ~ nıe ir unsura fazla ehemmiyet ver • -

. I den kol<l.yca anhyo.biliriz ki Fı·nıı _ 
mıt er, bir takımı da o un3uru ih - -

IU7. ıibi bariz bir millet t r.rihin bir mal ederek ; · ğer birini kurcala .. 

.:;·.~.:: l'.f"'::1:mu•ı:a:uuaısr:;ı111w~""":.1'2m-·--- y AR 1 N AKŞAM nımu---~·••-ısı•--1111ı, 

ıı. _ _.,.: iPEK SiNEMASI 1 r • 

1 birine •ıkı sıkı bnf!lndı~ı un"lur!<1r· 
mış.ar. B:.mun için tarifler pek ta- d 

~~--~~~__..:._--~--~~~ 

E~HAM Yeni Program için Neler 1-!azırlıyor? 
\il \ .%% \\1 lllH 111.\I : rar~Arancdir, yahut eksiktir. Bir 

an har-ıl o1mu~tur. lngifü-:lcr de 
öyle. Almanlar d11. öyle. Hdc ı::öz\i I• l 'ıınL a <ı 

insan kümesine millet namını ve _ .. . . ..ı .\ı ıııı 
mL• v" n önün~e h~~eklc~! "<len Ame · He 

1 

1 ı r ''"' 
• lnıc 1111 ' 

lnıınlın Ç.AR'DA$ ren unsurları bir bir arayalım: k l 
ri a.n mil etinden h;ç b ah!ctmiye-

1 - O ins:.nlarm aslında, men- 1im. O b•r hııl i •a!ar halit~sıdır. 
•arı. l•c• ,. \ .. 

!cin:le bir i§tirak. Irk birliği. Mv '-
di, ya·:i ~ek;lde, ı:mada bcm:c;;' ~
ler· 

' 
2 - Ayni memlekette olnrrr .- k, 

o İnıanlarm ayni ikl :min muhas -
salası olması; 

3 - Manevi yakınlıklar; 
4 - Dil birliği; 

5 - Din ••ve mezhep,, birliği; 

6 - Devlet "ve hiikt•.,,~t . idarf! 

1 ıan, ,, 

\1.ıc: r :-, .. , \1.ıc.ıı d.ıı ·hırı· \laear 'ırkıl.ır ı 111: ,uslı.:nını, hi.ı,·iık \C ıııuıın.ım film 
1 ,, f ıt' • ıır\: lh Cll8 

' ' ' ' ••• ,, ı 'r' l'nnı• rH 
l•'e "" 

fi 

BAR5'0NY L. . R it ' 1 fst·ı:ıazlaı· t«:hv:Ucr o YNı y AN R o z E 
1rC! qerıne us a ını. ----- I' .• ınıııı nt dun'a h.t,ad •. ' en ı.;.ıı1: tl~i h: 
~cr:ı "'.cıCcır.nlBcy,Ynni,Kad· ı•ı ,,, " •:- rır•ıııL l'u,ıı; .. ııı t-mnız \luhlıc:~ab.ıh.ıccinB,iıı 40 ı,.·~ihl.. hll\ı\ rc\•üneyeti. 

ri. Yakup Efer.dilerlc Anjcl Ha- '"1 ı.ı.1.ıri · fı:O . 1 lr~mın\ en J!U7.CI 'aıkıl.ır. ılm -;lar. tJrıhı \C ınodı:r11 ko tUlll lılc · 
• ' ıı. P ıfı l tı,•f•' 1 i"I ı,, D 61' 

nım aleyhinde. 960 'irasmı, yerine • ,, , ., h ... :- Hı•ıın '" •• un _ Bugu·· n • Yarın 
Rus altmı verecekleri vadiyle al - < un r ~'er .h $ Ar:ı 1.,1 11 46 _ 

dıklr.rmı ileri sürerek nd liycre r.ıü • 
1
'1:: t~•u. A 1 ~:; • .\ '~ ~c:~;:11 :' ~": r~,lı·uni.ı go~ıc cccktır. Or c ıra\ı 1ı zzıt \luhh :~ ,3 aten B ıt!ııc cdc.cktr. 

racaat etmiş ve adliyece dün bu ı.a·------·----"1 Fıatlerde zam yoktur. Biletlerinizi şimdiden aldırın 
döı1 k~inin ifadeleri a•ınmı!hr. ı\:....... , T E L: 40280 ,

7820
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Atzk Türk-liuıgardostluğuna l A K DELı•sı T yakışmıyacak bı r hlm 
Bulgaristanda çıkan Svobodna f ij~11nH~ı mıı~ıı~ıııııımıı~ıııı~ııı~ yazan : Nezahat Hasan i Reç gazetesi 20 ~yliil tarihli nüs 

Denize Gömülen 
- k b d mm .. Hepimiz bahçeye yayıldık, 1 hasında Bulgarıstanda hazır -- 1~ _ •• ,. 

Bir an ici.mde bir isyan. a ar ı. ]anmakta o 'an ilk sesli sözlü fil ·---~~~~ı)H U K LJ M D A R Betülün y~nından kaçmak, bu sizi arıyoruz. 
1 _ Biraz hava aldım, geliyor _ min mevzuunu an atıyor. gözlei·c~en uzak'aşrnak is~edim. Filmin ismi Bund at na Robi -

Sonra l:endimi topladım. Fırarırn dum. . . . . . d F . 
· b ·· ·· B · b . te yanı esırıerın ısyanı ır . ennı manasız hatta mün:ısebetsız ola - Bera er yuruyoruz. enım a 1 f v· T b ' Klang Otuz bin askerden üç bin kişi 

' · · h d .. l · d tara mı ıyananın o ıs 

-68- Yazan : Nigazi Ahmet 

cakh S11dece b iraz ge1·ıled ·m. Fa- ı şr.m ava a , onun goz erı yer e.. ..d d B 
1 

.. ·· .. V 1 kurtulmuştu. 
·· . · . s· d d ·d ı b' stu yosun a u ga r reJısoru a - _ 

kat Betül fena bu· emnvalo:ı yaptı : J ır en uı u ve ya varan ır .
1 

G d f . . h .. b't· Karacigay Han, oglu parçalan -

du. Arkadaşının heyecanını da an 
lıyamıyordu. 

. ı . sı en o çevırmış ve enuz ı ır · 
- Mu!. dim le dansetmez mı .

1 

sese. . . . mış, Şah Abbasın namdar kuman· 
- Nicin diye sordu. Ne var?. , ' 

Bık - h d d h miştir. Si
• n ?. dedi.. -

1 
ar anım, e ı, emen danlarmdan Emir Güne Han, Kaz- tediğin yere at .. 

- Açma Yadigar, Al götür .. lı 

k ? Mevzu, Bulgarların Türkler e - l 
- Ne cevap vereb ilirdim?. "Ha- 1 köşke girmese olmaz mı.:. . ]inde 500 yı l saret cekis]erini bu gan Han, oğlu Şirvan Ham Yusuf, Sesi titriyordu. Göz eri büyü-

0 ı d t 1• O zaman anladım ... Gozlerıne e · J ' - ı M h H s· · ı H ·· t " yır etmem... nun a anse me . . .. l . . "k . esarelten kurtulmak için nasıl mü- og u e met an, u eyman an muş u: 
değ il , konuşmak bile istemiyo - baktım. Sıyah goz .ermd:kı yu .. cadele ettiklerini Türklerin Bul . 1 bunlardan .maada ondan fazla sul- - Hayır, hayır .. dedi . Atma .. 

1 d . b 'l'. · d' ? sek askı okudum ... Ve bır an bu - ' t ı b l d b' b' t Göm, Yadigar, onu göm .. Senden rum . ,, ıyc ı ı, mıy ım .. · garlara zulüm ve kadınlarına taar- an arını aş arı a ırer ırer op M 
1 d' b · · d · ~ ·1 · tün genç kızlık izzeti nefsimi top- 1 t rica e •iiyorum, iyi bir yere göm. u c ım C] onum e ı g ı mı~ - ruz ettiklerini baştan başa tasvire anmış r. 

bdım. Arzumu yendim: Kanlı harpten muzaffer çıkan Yadir.ar
1 
arkadaşını fazla heye -ti : d hasredilmiştir. Bulgar komi tecile -

- Müsa a de eder m isiniz ?. - Zaten geç kaldım, de im, ar rinden Vasil Zevski baş rolde muharipler, geceyi binlerce cese - j cana düşürmemek içi.n p~ket e~in -
kollarının arasına girdim .. A r - hk girebn. din arasında derin uykularına da- ı de dışarı çıktr. Hedıyeyı getiren 

Yl. .. ıı·u"du··m .. O ge'medi . Ben a - gösteri liyor. l d T h tık iri siyah ~özlerinin kirpikleri T ·· ki l h' d d' larak geçirdiler. 

1 

askerler uzaklaşıyor ar ı. en a dtmlarlml Sıkla"'tırdım. Kendimi ur er a ey ın e en şe ıt pro- b . S , k . yanaklarıma değ~cek gibi oluyor · ':t d l d b' . l T ·· k Gece üç aı·kadaş bir araya lop· ir yere gıtti.. ürat e pa etı açmı-taı..lıkta bulunca rahat bir nefes al- pagan a ar an ırı 0 an ve ur b 1 d y 1 k b' · · d' 
du. Nefesini tenimde duyuyor- ':t B l il l b' 'b' l . lanm!slar, konuşnyorlardı. ya aş a ı. uvar a ır cısım ı. dlm Ve bahçeye doı?_4ru seslendim: u gar mi et erinin ırı n· erme P k l l b . . d 
dum ... V c bir an evvc 

1 

dansın bit- ·· k h' Bunlar Muğrav, Yadigar ve Ka- a et açı ır açı maz u cısım 
1 

• 
_ Huuu ! .. Çocuklar, köşkte _ ısınmalarını menedece ma ıyette I d y . 'h . mesin i istiyordv.nı .. Hiç konuşma -

dık. .. Dm s bitti. T ayyarecinin göz 
l eı·i sevinç ten fıldır fıldır dönüyor
du. Salonda clurmaclım . Aşağı in
dim. Bahçe kapısına doğru yürü -
düm. O aralık karşıma Betulün 
dadısı çıktı ... Telaşımı, sinirli ol
duğumu sezdi, hayretle sordu: 

• 1 
yım ... b 1 b l b f 1 B 1 · ra oc7landı. Artık Gürcistanda ya- şarı fır a ı. adigar gayrı ı tıya-u unan. öy e ir i min u garıs- ~ 

Uzaktan sesler duyuldu. Ben 
yukarı çıktım. Salona girince ar · 
kadaşlar: 

tanda hazırlanmasına müteessifiz. pacak bir şeyleri kalmamıştı. Muğ- ri haykır.mış ve yerinden fırlamı~

inkılap filmi hazırlığı 
İstiklal harbi hakkında çevrile -

rav intikamını a]mıı, yeminini ye- tı. Bu, bir insan başıydı. Kulakla-
rine getirmişti. n kesilmiş, gözleri oyulmuş, bur · 

- Ayol nerdesin, dediler, her~ 
kes seni arıyor. cek filmin. senaryosu hususi komis 

yon tarafından tetkik ve kabul o· 
lunmuştur. Reşat Nuri Bey bu 
hususta şu izahatı vermiştir: 

Yadigar: nu kesilmiş bir baş .. Bir çocuk ha-
- Peki, dedi.. Ne yapmak is- şıydı ... 

- Nereye Bil ka r hanım? 
Bilirsin ya Aysel, Bctülün da -

dısım hcr>imiz severiz. İyi yür ek· 
li bir kadındır. Ona Elvan dadı 
derdik. 

- Biraz hava a lmak için bah -
~eye çıkacağım, Elvan dadı, de -
dim. 

Dadının kaşlarr çatıldı: 
_ İyi .-mına, gec:e vakti 

maz mısın?. 

G.iildüm : 

kork· 

~--<- · --~~~""· Q•" . :xcc.! ıa v İna n 
bahçe:;inden korkar mı?.. Bak 
mehtap ne güzel. Ortalık apaydın 

- Bahçedeydim, anyanlar da 
geliyorlar. 

rnrv:ınn ••nr) 

Yağ fiyatları 

Son günlerde, yağ fiatlarının 

hisaolunur derecede yükseldiği gö 
rülmektedir. Bunun sebebi Kars 
ve civarı havalide bu seneki yağ 

istihsalatınm azlığıdır. Yağ tacir -
leri, Karadeniz liavalisindeki istih 
salatın uzlığını fiatların yükselme 
sine amil olarak ileri sürmektedir-

Otomobil arkasında 
Iık. .. Dün saat 13 te Beyoğlunda 

Dadr boynunu büktü, durdu. Meşrutiyet caddesinden geçmek -

Bah~ede, çiçekli tarhların et - te olan bir otomobilin arkasına ta 
rafında dolaşıyorum .. A y öyle ay- kılmış olan beş yaşlarında Süley
d m lık ki, ortalık e-ündüz gibi.. ı man isminde bir çocuk yere yuvar 

Oh! .. . Derin bi r nefes aldım. lanmış başından fena halde yara
Çicek h akulu havayı ciğerlerime lanmıştır. Yaramaz çocuk tedavi 
sindird:m. Yavaş yavaş kendime edilme~< üzere hastaneye kaldı -
geldim. Eski Bilka r o 'dum .. Ol - nlmıştır. 
dum r.mı~a, gene de içimde anla
~r 1maz, tah1il cd iJ.mez hisler var ... Mahalle muhtarlığı 

yeni teşkilat için 
komisyon 

ve Yi-!rüd üm. Bilirsin ya, bahçe . 
nin r ihayet in dc çamlık vardır. 
Çar.ılı{!a giı·dim .. Kulağıma kah _ 
ı ·ah- •.. ı ı · D ek b d Kanunusaniden itibaren kalka .. • •·•• r r,e. c ı.. em en en ev-
vel b ... ı.. Ce}' k 1 olmu y 1 cak olan mahalle rnuht:-rla !'mın i~ ... ;ı c er an ar ş ... o -
lumu ıap. • · 1 · ld · v • t lerini nahiye müdürlüklerinde teş ~ım, ses eırn ge ıgı ara- . 
fa r.rr'~"dı'm u·· t 1 k kıl olunacak bürolar yapacaktır. ::- . ..... .. s cam ara cı an Ö 
d ar yolu tı t t • ·d J A k · 1 nümüzdeki hafta zarfında bele-t uı um. yın ırı an d' 
ısıkl ·rı fJa··c:ı 1 1 k l' ıye şube müdürlerinden mürek • ~ ... · • . ... parca yo u e e ı - k . 
Yord u H(,., fı'f b' · ·· ~ J ep hır komisyon toplanarak ye -. .. • .. ır ruzg3.r cam ar- . . 
da ıslık r:ılıyordu T '.h· tt nı teşkılat için bir talimatname ha ~ .. a nı aye e, 

1 
k 

bir set' n iistüne oturdv.m. zır ıyaca tır. 

s 1 n beni yalnızdım sanacaksın 
değ'J n: i ?. Hayır Ayse l, yalnız de
tihli;;:;.1. Gözler imin önünde bir çift 
si/a h göde, paı.'ak iki kanat var
d; .. . Mukdi:nin hayali heni yalnız 
hıra~ mıyordu. 

~------------~-Mühim ilan 
Elektrik şirketi, kofreden itiba-

O.·ada, ne kadar zaman kal- dilerinin bundan tamamiyle mesııl 
~ m bilm iyorum ... Bi rden silkin - olduğunu muhterem mü~terilerine 
dim ,kalktım. Beni merak edecek- hatırlatır. 

ren iç tesisatın mal sahip 'eri ve ki
racılar tarafından yaptırılıp muha
faza edilmesi icap ettiğini ve ken-

J eı·di ... He men, geldiğim yolu ta -
k ibe başladr.m ... Beş on adım atma 
mışt!m , ki öle yanda bir gölge be· 
lirdi. 

- Senaryo komisyon tarafın -
dan kabul edilrnittir. Ancak mem 
leket?.mizin örf ve adatma taalluk 

eden bazı kısımlarda tadilat ya~ 
pılması icap etmektedir. Sinema · 
dan ve bu işlerden an.far bir Türk 
muharririne senaryo tevdi edilerek 
bazı rötüşler yaptırılacaktır. Fil -
min çevrilmesine cümhuriyetin o

nuncu yd dönümünde başlanacak-
lır. 

Film Türkçe, Rusça ve Franarz
ca olarak çevrilecektir. Filmde 
baş rolü yapacak artistin Türk ol

mıuı tercih edilmektedir. Bu kuv-

tiyorsun?. Ya iigar hatırladı .. Bu, Muğra-
Muğrav çok mahzundu. Arka - vın sah Abbasın yanında rehin ka

daşları onu o günkü kadar hiç lan oğluydu. Doğru eve koştu, alr
müteessir görmemişlerdi. Sevine- na atladı ve son süratle başı geti
ceği bir gün arkadaşlarını böyle ren asker'erin peşind~n sürdü. 
meyus görmeleri, Kara oğlanla Ya· Onlara yetişmesi güç olmadı. 
digarı düşündürüyordu. Askerler, hiçbir şey yokmuş g=H 

Üç bin kişi ile otuz bin kişiye Yadigarın yüzüne bakmıya başla -
yakın muazzam bir orduyu kılıçtan dılar. Yadigar, kdıcmı çekerek ba-
geçirmşleirdi. ğırdı: 

- Muğrav, dedi. Sende bir şey - Hainler .. Sizin cezanız da 
var. Niçin öyle mahzunsun... budur ... 

Muğrav, arkada,mın yü.zünü Ve ilk akışta askerlerden biri-
okşadı : ni yere devirdi. ikinci aaker, sila· 

- Yadigar, dedi. lntikanu.mr j hına bile davranmamışh. Yadigar, 
aldım. Fakat ıunu biJ ki, tah Ah· onu da atından yere fırlatmak ü -
has da intikamını alacak .. Hayat zereydi. Uzaktan kalabalık bir sü-
ta en çok sevdiğim oğlumu öüdü- vari kafilesinin yaklaştığını gör -

vette bir Türk sanatkarı buluna- recek.. dü. Askere dönerek: 
mazsa b urolü bir Fransız veya bir 
Rus artisti yapacaktır. Zira baş 
artistin ayni zamanda Fransızca 
konu~.ması lazımdır. 

Karaoğlan, bu bahsi fazla uzat- - Gelen' er kimdir?.. diye sor· 
mak istemedi: du. 

Film, bir tez filmidir. Baş artist, 
inkılabımızın bütün safahatını 
ruhi akisleriyle temsil edecektir. 

Gençlik teşkilatı 
Gençlik teşkilatını tetkik etmek 

üzere Ankarada toplanan komis
yon projelerini hazırlamıştır . Pro
jeler Halk Fırkası Katibi Umumi

si Recep Bey tarafından tetkik e -
dilecektir. Bu hususta Almanya, 

ltalya ve Rusyada vücude getiri -
len teşkilahn esasları tetkik edil -
miştir. Gençlik teşkilatı nihayet 

yedi aya kadar vücude getirilmiş 
olacaktır. 

iki dirhem esrar 
Evelki gün Küçükayasofyada Tah· 
sin Bey sokağında · 17 numaralı A 

li ve Süleyman isminde iki şahsın 
oturdukları evde şüphe üzerine 
yapılan araştırmada 2 dirhem es
rar bulunmuştur. Ali ve Süleyman 
yakalanarak hakkında tahkikata 
başlanmıştır. 

- Tür ki yeye gidecek miyiz? .. . 
diye sordu. 

Muğrav: 

_ı_ Gideceğiz, hatka yerımız 
yok.. Fakat gitmeden evvel son 
bir ümitle Tamarayı aram~k iste -
rım. 

Yadigar birden yerinden fırla
dı: 

- Durun, dedi bir şey geldi ak
lıma. Mademki Türk hünkarına 
gideceğiz, elimizde ne kadar han 
ve sultan başı varsa hepsini Tür . 
kiyeye götürelim. Nasıl intikam al
dığımızı gösterelim. 

Bunu Muğrav:a Karaoğlan da 
kabul ettiler. Başları bir tarafa a
yırtarak, Türk hünkarına götür -
miye karar verdiler. 

Muğrav, iki arkadaşıyle hazır -
lıklara başlamış, Türkiyeye hare -
ket edecekti. Kendisiyle beraber 
gelecek maiyetleri de toplanıyor -
lardı . 

Bir akşam üstü kapısının önün
de iki atlı durdu. On' arı Yadigar 
karşılamıştı. 

- Muğrava şah Abbastan bir 
Bir tavzih I hediye getirdik, dediler. 

Liman Sirketi idare meclisi aza · 
sından Et;m İzzet Beyle benim is- Yadigar, hayret etti. Otuz bin 

· askerini mahveden birine şah Ah -

- Bilmiyorum, efendim. 
- Sizi buraya kim gönderdi. 
- Şah Abbas .. 
- Getirdiğiniz hediyenin ne 

olduğunu biliyor musunuz?. 
- Hayır .. 

- Arkadaşın da bilmiyor muy 
du? .. 

- O da bilmiyordu. 
Yadigar atından atlıyarak ye ~ 

re yıkılan askeri yerinden kaldır • 
dı . Kalbini dinlemiye başladı. Öl· 
nıüştü. Birden yüzüne çöken tees
sür kendisini sayreden askerin gÖ· 
zünden. kaçmamıştı. 

- Siz kimsiniz, ne diye arka • 
daşımı öldürdünüz, diye sordu. 

- Ben, Muğravın arkadafı , 
yım. Arkadaşınızı intikam almak 
için öldürdüm. Fakat günahsızmış. 

- Kimin intikamını alacaktı · 
ruz? .. 

- Şahın ... Getirdiğiniz hediye
nin ne olduğunu biliyor musunuz? 

- Hayır? ... 

- O, Muğravın oğlunun baıı 
idi . 

- Ne? .. 

- Evet ... Şah Abbas çocuğu 
öldürerek başını hediye gönderdi. 

Asker, ürpermişti: 
Tuhaf değil mi?. İçime birden-

bire kor!iu g irdi. Bağırdım: 
- Kim o?. 

Tatlı bir ses duyu!d u : 

Bu ses, Mukc1 iınin sesiydi .. Ol
duğum yerde durdum. O, yavaş 
ya vat iler!c di, yaklaştı, geldi: 

Tesisatın yapıl.ması yahut göze. 
tilnıesi gibi bozukluk yahut kaza 
vukuunda. muhterem müşteriler, 
yalnız ruhsatlı olmak şartiy~e , iste· 
dikleri tesisat müteahhidine müı-a· 
caat etmelidir. Halbuki kendisine 
ait olmadığı halde ~ikayetler için 
ekseriya elektrik şirketine müraca
at edilmektedir ve bu işle uğraşan 
memurların hüsnü niyetine rağmen 
meseleye vaktinde bir netice ver -
mek kahil olamıyor. 

m•,m arasında iltibas olduğunu ha-
na yapılan bazı müracaatlardan bas nasıl bir hediye gönderebilir
anlıyorum . Liman Şirketi idare a · di . Paketi aldığı gibi Muğravm 
zasından Etem İzzet Beyle aram· yanma koştu. Şah Abbasın gönder 
da isim benzerliğinden baska bir diğ ini haber verdi. Muğravrn yüzij 
münasebet olmadığını tav; ih eyle- sapsan kesilmişti. Titriyordu : 

- Yadigar, dedi. Açma, bana 
N.Uliyet ırazetesi yaza ı,ıerij 1 gösterme .. . 

- Hain .. diye seslendi. 
Süvariler yaklaşmıştı. Bunlar, 

Muğravm adamlarıydı. Kendisile 
Türkiyeye gideceklerdi. Hazırlan
mı,, geliyor'ardı. Süvariler, Yadi -
garı selıimlıyarak yo1larına devam 
ettiler. Yad igaı· askere: rim, 

- Sizi merak ettik Bilkar ha-
müdürG Etem İzzet Yadigar ne olduğunu bilmiyor· , 

- Gel , yardım et, bunu göme-
lim, dedi. (Oe\·amı var) 
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Güreşçilerimiz 
akşam hareke 

•• un 
ettiler 

'Bir Alman kaçakçı stan buJda köpeklerden 
Evinde bulunan iskambil k J k k b•ı J 

kağıtları ve esrar urtu ma a ı o muyor-
Adliyedeki dokuzuncu ihtisas _ • -----

V . . b'l I · · t · t mahkemesinde, dün Kari Knor is· ıu.ı., turalı ı ınci ..a~ıfruııızda> ıua~ tnr:ırı ı tnd ııayıtadaı eysının 1 e ge mesını emın e -
Y l t . d • · l 61 'k m~ndcki bir Almanın kaçakçılık - nasıl bir usuldür? Hayvanlar, ger-& nız mazere ı o ayısıy e tı . 

k 'J T'" k" B Jk · . . 1 1 T .. k I · k tan muhakc.mesine devam edilmiş- çekten, daha mı az ıstırap duyar-ı oda, ur ıye ve a an şampı- Şıdiyc -ı:aaar ur at etızm a.. . 
yO<l<!lL.ııuz Abbasm götürülmesi filesi bu kadar kahı.balık ta olma. , lır. lar ? 

· · b · ı· lk' 1 Cigara kag-ıdı çakmak esrar H' · ı n t cemı'yetı'nde kabıl olamamıştır k, u vazıyet, mışh. Bundan evve. ı oyun ara d . k ' b'll ' B l ımayeı ıayva a 
tabii surette takımın kuvvetinden en fazla 15 kişi ile iştirak etmiş • ve ~mgasız ıs am 1 _er:··: unha baytar Santur Beyi bu' duk. San-
k .. . k d' B l b 'k B f 20 , . . A . rı evınde bulundurdugu ıçın ma - tur Bey -ehı"rlı' gazla o"'ldu'"rme u· a)''bettırme te ır. unun a e·· , tı . u se er atıetımız tına k .

1 
Al d.. k.. ' ... 

b ı 1 l k k ·· ı [ l · · erneye ven en manın un u sullerini anlatmadan, eski sistem • 

mini Cemil Paşa, sokaklardan top· 
lattrğı başı boş binlerce köpeği im
ha için Hayırsız adaya göndermiı. 
Ne vahşet!,, İnanır mısınız? Fran
sız dostlarımız, bu yüzden, günler· 
ce eFımizi sıkmadılar .. 

Daha insanisi ra er la yan ara arşı ço guze oyun arına gırıyor. h l . d 
1 

• k 
bir maç yapan Yaşarın hu turnede 1 Bu sene gecen senelere nazaran mb.ull. a_ <c~l~sınke,f ccafml~a!>lız ıs akm t- le yeni sistemi karşılaştırmadan e- Hayvanları himaye cemiyetinin 

_ l . • ı crı eh ı vu u sı a ıy e avu a vel: b emektar b t d k de muvaffak olacagı kuvvete bır çok müsahakt'llnra işt;rak edi· l ...,. h . B l E . F h u ay arına sor u : 
L . stemat L..e nı ey e mm ve a - - Hele bir tesisatımızı görüve - Köpekleri insani bir surette tamnın olunuyor. yoruz. Ve bir cokhrm:lan dahn . r, 

1 
B 

1 
hk · 

. · rı ı"ıo.cm:ı. ey er ma eme sa onun rin ! "ti· f · · h' ı· 1 "ld"" Kafile doğru Peşteye eıdccek iyidir. Bu rekorlnrı e"'ale ede:-- d 1 • d ~ .. d . . 
1 

ı a ıçın, ze ır ı gaz a o urme u-
ı b ı k l _ . . . ., a ceste es.e goz en geçırmış er, Dedi. E.:nehtar bir memurun sulünden daha insani bir usul yok ve orada :.lan u da ·arsı astwı - , ze1r. t~hının n fcvkmde muvaffak b k'l t' · d · k b'll 

• • u tet ı t ne ıcesın e ıs am ı er- refakatinde, g=tti, gördük. İç - mudur? .. Bir dakik~ süren ölüm mız Macarlarla temas ettikten oluruz. den bir destesinin yıpranmış oldu- lerinde mehil melul bakan köpek- ? 
V . Pra kt' 1 l l l daha ani olmaz mı .... so.nra ıyana ve .. ga ~eçece ~r. 1 Manialı koşu ar, uzun <ü nma ar ğu için bu destedekilerle ciddi bir )erle acaip kafes san:hk"nrm saP.lı 

Vıyana ve Prag musahakalarmd~.n 1 ve atm.:ılar bu meyandadır. 
1 

oyun oynanamıyacağım, bunların sollu dizilivcrdiği, gir;ntili ç.ıl•m;ı . 
s~nra tek~ar Peşt~ye dö.nü~ere~ Ş!m~idc:1 size rnkam tes:it .. ~~" ~n.cak eğlen~e kabil.inden oyna.~~- lı, kaı·anlık dehlizlerin nihayetinde 
bır maç aaha yapııması ıhtımah 1 merrc ımk_ n yol:t'".l;:. Yalnı~ bu~un ga yarryacagmı, bır clestcsının büytik b:r konak mutfağına benzer 

kuv-.retli ·Jir. j gayretim;zi şu no:tLnda topladık : ek.:;il• cl~uğunu, bir destesinin de bir yer vardı. Q,·tada, çimC'nto 
Güreşçilerimize muvaffokı!·ct Bir puvan kazanmak için bile oynam~ tarzı burada bilinmediği . döşemeden b1r metre yüksekte !tal 

temenni ediyoruz. en çetin mücadeleyi yap:ıcağız. ni anlatmışlardır. dırı!mış çok büyük bir sandık du· 

Viner klüp ,geliyor Geçen :.;eneler yalnız en iyi dere R Müddeiumumi, esrar müstesna ruyordu. Tavand<".n inen iri bir 
Bu cuma Fenerbahça ile karşı- ce alaca~ımız numaraları dü§ünü- olmak üzere, bulunan şey.erden hava gazı borusu, uzunluğu en az 

la~aec"'lk olan meşhur Viynenpor yordu~ .•. Bu sene hepsinde yer tut .. I ~o~ayı ~ez~. iste~iş, e~r.ar ~.e:s:le - beş. gcni~li~i de~ metre tutan bu 
takımı yarın şchrimi.::e gele::ck .. mayı uı~ıyoruz. ı sının gı·.-:nruktekı sekızıncı ıhtısas garip sandığa bağl~r.mıl}tı. Errıek 
tir. Gelen ekip çok kuvvetii ol Tek koşulardan sonra yapılan markemcsine ait olduğunu leri sü- ı tar memur, sandığın ufak lmpısı-
duğu için İstanbul halkı futbol bayrak yan:la.rma yorgun adam rerek, bu meselenin oraya havale· m aralıyarak, çinko kaplı içini gös 
mevsiminin ba~mda çok heyecan- sokmamak için kadroyu eeniş tut- sini istemiştir. tcrirken, lus:ıca izo.hC\t verdi: 
lı bir maç seyretmiş olacaklardır. luk. iki milletin dei'!ilse bile bir Ehli vukufun tetkik neticesi ve ., 

- Ferah ferah kırk köpek a"ı-Bu maçlar hakkında F enerbah- ı Balkan milletinin üstüne geçmeyi 
çe klübümüzden aldığımız tebliğ kuvvetle umuyoruz . ., 

müdclciumumiliğin mütaleası, Her 
Kari Knora mahkeme~e tercüman yor, efendim ... 

§udur: 

Fenerbahçe spor klübünden: Terfi maçı seçilen müddeiumumi Ferhat Bey 
tarafından Almanca olarak izah 

Dünyanın en yüksek futbolcuları- Geçen hafta yapılacakken, sa - edi':ni~tir. 
nı yetiştiren Avusturya futbolcu • hada atletizm müsabakaları olma-
larını senelerdenberi getirmek sı dolayısiyle tehir edilen Beykoz 
imkanını bulamıyordu. - Anadolu terfi maçı bu cuma 

Son defa yaptığımız müteaddit Viner klüp - Fener bahçe ma· 
müracaat ve büyük fedakarlıklar- çmdan' evvel yapılacaktır. Bu 
la bu güzel futbol oynıyan fut • maç tekrar edilmiyeceği cihetle 

bolcdarı İstanbul futbol merak • I ~Ü5~bakny~ ka.ybc:len tar~f ~.kin
lılarına göstermek ve futbolcula _ 1 cı kumeye ınmır. veya aynı kume-

rımızm istifadelerini temin etmek, de kalmış olacaktır . 
takımımızı da Türkiye birincilik- Maçın, hayli heyecanlı olaca • 
!erine hazırlamak gayesiyle her ğı tahmin olunur. Maçın hakemi 

Bun~an sonra. hakim Refik 8 .. 
üçüncü komiser Şevket ve zabıta 
memuru Arif Beylerin şahit o'a
rnk çağırılmaları karariyle muha -
kemeyi b;r te:}rinievel pazar günü 
saat on <iörde bırakmrntrr. 

Almanya -Rusya 
Rusiar Alman,Almarılar da 

Rus gazeteciler ini 

Sandığın bir de mini r.ıini pen
ceresi V<\rclı. Köpeklerin ölüp öl 
mediğinin kontrolüne yarıyordu. 
Diğer bir köşede ,için"! on kö~ek -
ten fazla:;ı 51ğmıyan bir başka san 
dık daha vardı. 

Yeni usul 

Biraz sonra, hayvan hastanesi -
nin ve Himo.yci h:ıyVQ\lat ceroiye· 
tin~n bavtariyl{! karşı hırşıya iC:il~. 

Santur Bey anlatıyordu: 

- Gördüğünüz büyük sandıkta 
ölüm topu lo?u bir buçuk dakika
yı ge;mez... Küçükte ise bu müd-

- Büyük santlığımızdaki bir 
bu:uk dakikalık ölüm müddeti 
yirmi s:;ıniyeye indirmek mümkün
c1iir. ft :·n~ . mevcut tesisatın yam -
na, h"-va bcşaltıcı bir alet i"avesi 
lazım.. Bu suretle hava gazı, aan
dıea dnhıı ç:ıbuk dolah;Jir. 

Bir de isi.iı·iknin meş:,u mah -
lulündcn bir santimetreyi, kö?e!!in 
halbine zerk etmek usulü vardır. 
Hayvan, iğneyi çılrnrmadan ö
lür.. Bur.u, aşağı yukarı, b'z l:ul
duk diyebiliriz. 

Londrada bu işi klorforum 
zerketmek :; retiyle yapıycrlardı • 
Bizim cemiyete de "Böyle yapın!,, 
diye ya:ı:dı"ar. Tecrübeler yap

tım, k orforum çok clefa kalbe ka
dar gidemi ·or. kalbin harici şef. 

fof kısmındn ımlıyor. Ha~·van ge 

ne ı:;tnap duyuyor. Klorform 

vafıklı. Daha müspet n'!liceler a
lınıyordu. Y &ptığım tccrtillelcri 
ve aldığım ncticeleı·i Lon-lı·.:ıva bil 

dirdim, onlar d:ı bu usu!ii tatbilc: 
başladılar. 

tü~lü .. fe.~aknrlık~~n çekinmiyen 

1 

Adil Girny Beydir. 

klub.um. uz, bu musabakaları tertı'p Koşe ma~Ju"1p ·' fazla ıstırap verir. 
~ >::: B l" 26 (H · ) iş gayet h3sii.: Gelen köpekleri d"l 1 · etm1ştır. 1 o er m, avas a.ıan:n yapabilir. lnsnn sa ı t '!Şır .• 

koruyorlar det yarım c'ckil:a kı:;alır. Ynpılan 

Manmafih bu usulün kiifle ha. 
lindcki hayvRnlar fü:crinc1e tatLi
l<i olcf.ıkça müşküldür, op~ratöre 

R~1huna tesir 

içe;·i do!du ~·cluk~an, k:::.p:smı <la bir 1 - Maç Kadıköyündeki stadı.. Pnris, 26 (A.A.) - Tenis pro- Scyip=igde iki Sovyet gazete-;isi _Yani?. 
d f 11 T"'d 6- t k'f d'l · +· İyi kapadıkt~n sonra, hava 1!azı h mız a ~·apılacaktır. yeni yaptır _ esyone. eri maçında u en 3, ev ·ı e ı mış.ır. - _ Yani, 0

1
>eralör, an·.:-.:ılarm 

d B · S h 1 A mı:..:;~~\~t·nu açınrmel; t;·fidir. l ısımız açık tribünle.- 3000 kişiye G-4, 6-2, ile Kcş~yi yenm'ştir. amm üze:.-:ne ovyct Ü!'tume- keneli eli:ıde ö ürılerintlE:ıı zevk 
1 

• • • • T"Jd J k - d"' · Al d b } b""t·· S ~üphelİz ki bu usu e 'ıDaha in· b 1 , .. 
1

•• • ••• yaKm seyırcı ıstıap etmektedir . ı en trr ya:ma ragmen un tı manya a u unnn u un ov• al.r.oğa n~ :ı.r, onıa~Tı c .ur.ıunu 
B ti h ık b k ,. l ' t t ) · · · - s:mi ö1i'rı !,. va:;imı vern--ek yer1n-u sure e a ımızın ir clereceyc yanın n') uvvctıı oyur.-:usu c ~ra~ ye :;azc e erını gen çagırmı1 ve 
kadar istirahati temin edilmiştir. . rsöründii. Oyununu hnsmma • Rur.yt-.da bu:unnn bütün Alman 
Bt~ maçı meraklılara göztermek mi.ikemmel biı- teknik ve us.ıl ile gm~etecil ~rine de 29 eylülden evel 
imkanını vermek için fiatlarda da tutbih: ediyordu. Ru:;yayı tcrketmelerini emretmiş. 
tenzilat yapılarak hilaisti:ma bu Koşc bozuk vuruş:ar ya?ıyor 

1 
tit<. 

ka:ım (50) k~ruştu~. ve ro:-run g5rünüyorc'u. Maa- 1 

2 - Akay ıdaresı bu maç mü • ı mafih l'.!evyor!{t:ı Martin Pe 'ua ile 1 DeJinin cin ayeti 
nat~betiyle halkın izdihamına sc- bcnıbcr Tildcn ve 0 za:nan profe::· I 
bebıyet vermemek ve mernklıla • yonele geı;miş olacak Vine

3 
ile , . •. • 

de:fo·. Bir ele ze!1ir L'.'tt7'a sistemini 

göz öniJne getirmİz: Etin :çi'le ls
tirikr: ;n kcnur. Bunu yircn hay · 
\rancağızm eğer mide:ıi l:oşsa, ne 

alt; ... o üm n:speten kolay!aşır ... 
Fakiı.l. bir de mide dohı oldu r.ıu, 
arlık zavallı köpeğin ölü:nü daki -

rııı rahat gidip gci:ıe erini te:nin yapacakfo.n .. . ." .
1
. 

1 
ı Ba nı koy tnnarhanes:nde 

. . . ~ rr.uç a ı. lı .am a ma- . • 1 d .. d .. d .. 
ıçın lertıbnt almış ~C fa:ı:la vapur· ~O. fır::ıt buhcn!i~I .. b·r deh arKa aşını O[ Ur U bir de ahlf\':s;j ncktaİ naz;:."cinn mÜ-

lar ilave etmiştir. Plaay:ı r..cl'n-_:-, 6'.lkırköydeki ak i ve asabi has· talca etr.1ck lazım: Yolun orta ye· 

kalar deği!, rant!er de değil ba::~n 
hıftahr sürer. Ne i~l:cn~e ! . Bunu 

~· - ş"mdHik Ccrs 
3 - Oyuna .-aat tam c'.örttc ve:.-cn h:r ho• a'-·" ~ ... k , . talık'nr ha:. tanesir.dc dün bir cina- rir,dc kıvranma ar, çJJ·pırm~.laı· ba .. 1 .. ' ~.,. ·~.... oen::ıyor . . ~.anac ... ktır. Yalmz n~e;ıel!\ Ib.rncs gibi fev _ l ret C'ımıışlur. içinde saat"ercc c~, çc·~·:en hir 
.4- Bu maçtan evvel Be!ko"" ] ı~ ı J ··ı· l 1 lk l" - ·n ·· ' ·· - - .. ta a~c a :'jı• ıne leri olan biri:sin.. 1\:·ııi ı~oğuşta yatıp ka an az· :opcgl m~nz~ra·H [;U!"Ci'llcr uze· 

- Anadolu arasın:la terfi mile~ .. de ru'·-.- ::-~~i <lt:".iyor. Par _ 1 :-;m delilerden Ankaralı Ahmet, rinde ne tesir yapma:;::!. İtcı.lyada 
bal,ası yapıhcaktır. T'l • · h 

ne:, · cmn yanm-'a clnho. ço!{ ;.incirini kırı:.rak Ahmet isimr.deki ayvanları ir:;~fsız bir :mreUe öl-
5 - !zdihama sebebi:·et \'erme- istifo-:'elcr cO::c::e:tt;r. d:f!~r b?r delinin üzenne atılmış dürenler para cez::-s•n-:hm ba~ka ill 

mck için biletler bugünden itiba - Y. .. ı· s· 
... ... ~ c ·n~ geçirdiğ'i bir demirle başına tı ay da hapis cezası görürler. ı-ren Zek: Rıza Milli spo;· ma~aza.. p k · · 

mis, 26 (A.A.) - Amerika vurnra · öldürmüştür. zim ceza ka~unUi.1!1.4:.:un 577 mcı sm~a tmhlmağa bas.fo.nmr~hr. ·ı I~ ı:.:ı d 1 · fsız 
- ı e • l"llfl"3. arc.sında yapılan pro • &2', İ!ic :nüddeiumu:nilik ve jan maddesi hayv~nln•·a -:arş1 ır.sn • 

Bö1kan oyunlarında fc:;yone} (Duble) tenis maçla.rın • dar:-na tardından tahkik edilmek· ca harekei.i mcnedi}or. Bun:\ rnğ 
atletlerimizin vaziyetlel"İ da Tildcn ile B<ırnes, 6--2, "-G, tcdir. men, kenar m"h.ıilelcrde, rıl&hı.· 

1 6-1. 6--4 ile Koşe ile fv'iartin dar r.ıc.-.:mrlar tnrafı:n:h·.n zehirli et 
stanbul, 26 (A.A.) - Atlet:zm Vapurcu/arın kıymet ' ··ıd·· ··ı ı · 

f eclerasyonu reisi Burhanettin B. Pelanyı yenmi~tir. Bu smetle atılan is!;cn-:e icinuc o. uru en (o-
Franı;aı1ın bir "'alibiyctine karsı takdirine itirazları pek'er de yok değildirr. Türk atletlerinin vaziyeti hakkın. u • 

da Anadolu zjansına şu beyanatta .t'_r.ıeri:~u deri calihiyet ile netice- ! V npurculann kıymet takdiri ko - O ha.lele, belediyeyi cezalan. 
bulunmuştur. yi elde etm=;th-. 1 minyonunun raporuna itirazlarını dırmak lazım! 

"- Atina oyunlarında bu sene H B ht:kem sıfatiyle tetkik eden lstan- - Pek doğru .. Bu vahşiyane öl 
alacağımız neticelerin bundan asan ey bul birin~i ticaret mahkemesi reisi dürme tarzının katiyen önüne ge 
evvelkilerine nazar~n daha iyi di- Bir müddettenberi şehrimizde Ü:;man Nuri Bey, tetkikatını dün 

1 
çilmeli... Dünkü gibi hatırımda-

g-örmek:ı::n he~ i!.~11r •• 
s~ntur Beye: 

-- B"zz::.t öl::lürdüğünüz köpek· 
ler:n :;:l_;::ı r. ~ h:u1cı. ı hılur?. 
· Diye rorclu~. g1ldii: 

- All~!1 Li:nc.lı y;:n:•r- a::;ın 
mn!. .. 

Snı':a :ıave rt~i: 

- Belki <le ym:.;nı~iır! .• 

am. 

Ve 'limtlive k3dar tululan iıtn -, • J 

tbti1clerdcn, on beş sene için~c öl· 
dürdiiğit :;akak köpeğinin en <loJ. 

ru szyı:vnı buld-.ı, çıkard'; 
_ ıso bin! •. 

Yanhş l·oı 

Bir aralık, İstan '.;ul sokaklarm
da bir türlü c1::silm"ycn köpekleri 
eörüşür:·cn, Santur Eey belediye:· 
ye dokundu, dedi ki: 

- Belediye, ktipekl~ri imha 
işinde v~·1lrc; bir vol ~utu\'or .. IJa
kıyorst;nuz bir il~i ay şiddetli ted
birler alını ·Qı', m0ıımrlar dört hir 

taraftan harek0te ~ecivorlar. Kö ... .. 
pekler ~rakalanıyor, bize sevkcdi
liyoı', fakat, iiç ay g-cçm~dcn, her 
şey tavsayıvc;:iyor. Heni.iz tu~ula
nuyan köp01der çoğalıyorlar. (1ç 

. · · d b b 1 T·· k. B" ··k M'll t bitirmistir dır Zannederim 1910 l . d' ması ıçın ıcap e en ütün şansla.. u unan ur ıye uyt• ı e • · · s~ne erıy ı. köpekler .o.-.cak sürekli bir ::mı-ette 
ı d k 1. . . . k'l' T b b H . . 't" h kk d Fransada talebe idik 1 ı • • rr top a ı . Bu meyanda Paris- mec ısı reısı ve ı ı ra zon me • epsının ı ırazı a ın a ve~· . .. o zaman ar... takip ve imha cdilirlersedir kı, bu 

ay sonra yeni bir hareket.. Sonra 
gene yarıda bırakır .. Bana kalu:sa 

te bulunup Fransız Milli takımına usu Hasan Bey dün akşamki tren- diği kararı, bu sabah saat onda bıJ 1 Bır gun Fransız matbuatmda bir işin sonunu ~!mak kabil olabilir ... 
girecek kadar terakki eden atıcı 1 le Ankaraya gitmiştir. 1 direcektir. haber çalkandı: "lstanbul şehre • Reş~t f!nis 
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Balya şirketinden Bir talebe Muhtar imam eski bir 
Çıkarılan Türk amele Mektepte arkada-! kin yüzünden öldürüldü 

Ba_lya kazasında ziraat ve maliye işleri, 
işsizlik ve ecnebiler 

' .. 
t 
·• -. 

Balya kasabasının umumi görünüşü 
Balya, (Hususi) - Balya 60 çahşma 60 kuruş gibi cüzi bir üc

köy ve üç nahiyeyi ihtiva eden ret mukabilindedir. Bu çalışma 
(28326) a.üfuslu bir kaza merke- şekli de muttarit bir halde cereyan 
zidiı" Halkı çalışkandır. etmiyor. Bir şahıs iki gün. çalışır-

Anadolunun boğa deposu ismi- sa beş gün avare gezmektedir. 
ni ta~ıyan Balyanın hayvancılık Bu biçare amele sınıfının bazı
noktai nazarından bir hususiyeti ları, madenin ileride tam bir faa
vardır .. Her sene için An.adclunun liyete geçeceği ümidiyle müteselli 
muhtelif yerlerinden buraya, boğa bulunmakta, çoğu da iş bu1.mak i
almak için pek çok gelen giden o· çin başka yerlere gitmek mecburi
lur.. yetinde kalmaktadır. Bu arada 

13302 hektar ormanı ve her yirmi otuz senedir şirketin muh -
sene ~çin 150,000 dönüm raddesin telif atelyelerinde çalışmış ve tak
de e~dlip biçilen bir ziraat sahası- dir görmüş olan yüksek işçiler ve 
vardır. Arazi inkısama uğramış- atelye şefleri de vardır.. Bunlar 

Çiftçilik hayatı yoktur. Çift- şirketten çıkarıldıktan, sonra yerle 
çi aile elindeki araziyi itler. Yarı- rine ecnebi işçiler, ustalar getiril

cıhk yok gibidir. Toprak çok miştir. 

noktalarda verimlidir. Kalkerli Bu değer! i Türk atelye şefleri 
kısımları da pek çoktur. Bu kı.. gerçi şeker fabrikalarında ve di -
11,mlar meşe ağaçları ile örtülüdür. ğer müessesatı sınaiye kadroların-

B.:ı ~ya, kaza haline kalbedildik· da derhal yer bulmuşlardır. Fakat 
ten ~onra zaman zaman değerli e- şurası anlaşılamıyor ki 20 - 30 
ser:-er bırakan muktedir idare a - senedir Türk işçisi sayesinde hü -
damları görmüştür. Bugün Balya- yük istifadeler temin etmiş olan 
da genç, faal, haluk bir kayma -

1 
şirket, bu kıy~et.li emektarlarına 
niçin yol vermıştır?. Türk ustası 

işinde muvaffak olmamış olsaydı, 
uzun seneler şirket işinde kalma
ması icap ederdi. 

kam vardır. Maliye işleri öteden 
beri çok iyi gidiyor.. Her sene tah 
ıilat haddi azamisine iblağ edil -
mekte, maliye me.murları takdir o· 
lunmakta, bu hali gören hususi 
muhasebepin faal yen.i memuru da 
maliye ile yarış yapmaktadır. 

Bw~ediye de bütçesi dahilinde 
bir vatlık göstermeğe çalışmakta-
dır. • 

Ali Rıza 

Erzincanda otomobil 
kazası 

Erzincan, (Hususi) - Şehirde 

feci bir otomobil kazası oldu. iki 

öldürdü · şını I E · S l ·· h. . d k. Konya askeri orta mektebi son rZIDCalllll e epor Da ıyeSlll e 1 
sınıf talebesinden Ankaralı Hik -

met Ef., arkadaşı Çemişgezekli İs· cinayetin faili tutuldu 
met Efendiye ehemmiyetsiz bir 
mesele yüzünden kin peyda ede " j 
rek mumaileyh gece yatağında 

yatmakta olduğu sırada çakısını 

1 sol kalbinin üzerine iki üç defa 
saplamak suretiyle öldürülmüştür. 

Katil mektepten kaçmış, sonra 
merkez kumandanlığına teslim ol-
muştur. 

12 yaşındaki kız altı 
yaşındaki oğlanı yaraladı 

Adanada Hanedan mahallesin
de oturan topal Haran kızı on iki 
yaşındaki Mediha pencerede otu• 
rurken elindeki bıçağı evin önün
de ve pencerenin altında duran ve 
ayni mahallede oturan Razan oğ
lu altı yaşındaki Bekirin kafasına 
düşürerek ağır surette yaralan • 
masına sebebiyet vermiştir. Ço • 
cuk tedavi altına alınmıştır. 

Bayram hazırlığı 
Zonguldak, 25 (A.A.) - Bay

ramda takriben 20 kilometre mesa 
fe dahilinde bütün binalar, mek -
tepler, hastaneler, bankalar resmi 
ve gayri resmi tekmil müeneseler 
ve maden ocakları pek mükemmel 
bir surette tezyin edilecek ve bü
tün bu saha dahilinde tenvirat ya
pılacaktır .. 

ZonguldakJa Kozlu arasında 

Balfiya namındaki yüksek tepenin 
üstüne ve deniz kenarına halk fır
kasının bayrağı elektriklerle tem
sil edilecek ve bu timsalin ışıkları 
denizden ve karadan uzak mesafe 
lerden görü ~ebilecektir. 

Bayramın açılma merasiminin 
yapılacağı Halkevi binasına alıcı 

ve veciri büyük bir radyo makinesi 
konacaktır. Makine ısmarlanmış· 
tır. 

Ankara ve İstanbul Halkevlerin 
den verilecek konferansları halka 
dinletebilmek için merkez ve mül 
hakata iki yüzden fazla radyo ma 
kineleri konulacaktır. 

Bayram şenliklerini filme al
mak için ipek film müessesesi ile 
bir mukavele yapılmıştır. 

Konya, 25 (A.A.) - Cümhuri-

Katil ve katili yakalyan nahiye mUdürile 
jandarmalar1mız 

Erzincan, (Hususi) - Selepör 1 miştir. Suçlu olarak üç kişi elde 
nahiyesinin Mantara köyünde edilmiş, merkeze gönderilmiştir. 
muhtar İmam acıklı bir surette ve Bu işte Selepör nahiyesi müdürü 
tanınmayan birisi tarafmd~n öl .- Rüştü Bey, Mehmet onbaşı ve 
dürülmüştür. Vak'a mahallıne gı- Mans karakolundan yetişen jan • 
den Adliye heyeti ve hükumet dok d 1 k 1 ki ·· ·· ı arma arın ço yarar ı arı goru 
toru tarafından muayenesi yapıl -
mıştır. Merminin içerde kaldığı 

anlaşıldığından hazır bulunan hü
kumet doktoru tarafından mermi 
çıkarılarak iyi bir delil elde edil -

müş. Suçluları yakalamayı lemin 

etmişlerdir. Eski bir husumetin bu 

katle sebep olduğu zannediliyor. 

Tahkikata devam olunmaktadır. 

Yatakta yakalandı 
------

Hem kadını, hem erkeği 
balta ile öldürdü 

Konyada bir kadınla bir erkek katil İbrahim baltası elinde oldu .. 
balta ile yatakta öldürülmüştür . ğu halde yakalanarak müddei u .. 

Konyanın Mamuriye mahalle -
sinde küçük bir evde Vanlı Ömer 
ile karısı Feride oturmaktadır. Ö
mer bir seneden beri köylere gi -
derek çalışmakta, satıcılık yap• 
maktadır. Ömer hazan on, 

on beş gün kadar eve gelmemek -
tedir. Ömerin karısı Feride beş ay 
evvel çarşıdan geçerken yakışıklı 
bir kundura boyacsmm kendisine 
göz kırptığını· görmüştür. Kun -
dura boyacısının adı Raşittir . 

mumiliğe verilmiştir , 

Kuru fasulye 
Trabzon ve civarına yağmur 

yağmıştır. Yağın urların fasulya 
mahsulüne de tesiri olmuştur. Ek
seri yerlerde fasulya kurutmak 
iç in tertip edilen harmanlar, yağ• 
mur yüzünden bozulmuştur. Tica
rethanelerin aldıkları haberlere 
göre, bu sene kuı·u fasulya geçen 
seneki gibi bol değildir. 

Adliye işleri, kıymetli ve müte
vazi şahsiyetler elinde tedvir edi
liyor. 

otomobil Reşadiye mahallesinde Yeni köyler yarış yüzünden birbirile çarpıştı. yet ~~yr~mını kutlulama ko.misyo- Raşit Feri denin evine ko-

Kazım Efendi idaresindeki tenez- ?u dunku toplantısında yapılacak cası bulunmadığı sırada gi- mize gelen bir tamime göre, bir 
züh otomobili devrildi. Devrilen ı ışler hakk~nda bazı kararlar almış rip çıkmıya başlamıştır. Bu gayri taraftan diğer tarafa kaldırılan 

Dahiliye Vekaletinden vilayeti • 

Balya, umumile~.miş ve hatta 
haritalara bile geçmiş olan diğer 
bir isimle de söylenir. Bu isim 
muhitteki madenlerin çokluğuna 
binaen bihakkın itlak edilmiştir 

ki bu da (Maden) kelimesidir. 

b t b ·ı· .. d b l 1 tır. Ten.vıratın fevkalade arttırı1- 1 b d b 
u o omo ı ın ıçın e u unan ar - meşı·u mi" na:;~.;e~ un an on eş veya yeniden tesis edilen köyler, 

ması, konferanslar ve muhtelif 
dan vilayet encümeni azasından gün evveline kadar kimsenin ha - muhit, iklim ve sair sıhhi esbap na eğlenceler tertibi ve hükUmet na-
müflü zade Hacı Riza Bey ağır su beri olmadan devam etmiş , fakat zarı dikkate alınmıyarak gel;şi cı ii mına büyük bir balo verilmesi bu - -
rette yaralandı, civarda bulunan bir gece Raşi din eve girdiği kom· zel yer lerde kurulmuş ve bun .10 meyandadır. Şehir dahilinde kır-
hükumet tabibinin evine alınarak şu1ar tn.rafm:!an görl.i lmtiştür. neticesi olarak bu gibi y ~rlercle mızı bezler üzerine büyük yazılı -

Balya, yahut Maden kazası ma- ilk tedavisi yapıldı. Hükumet ta - levhalar asılacaktır. Komşular, Feridenin kocası köy • ı hastalık baş göstermiştir. 
den ka~abalarınm madenlerinden bibi tarafından davet edilen ope.. leı·de bulundug-u için keyfiyeti F e- Vekiı.bt bir köyün yeniden tesis Köylere varıncıya kadar bay-
halen simli kurıı:un madeni dar bir ratör Mustafa Be yde cerrahiye ta d rı'denı·n kocası Ömerin kardeşi İh· ve İnşa edildikten sonra da onun 

"l' raklar gön erilecektir. Mevcut tak -
kadro ile çalışmaktadır. İki üç se- alluk eden müdahaleyi yaptı. Has ların adedi arttırı :acaktır. rahime hnSer verr.ıişlerdir. i bra • istikbalinin göz ön ünde bulundu • 

_... __ l' ı· · k dar · tanın pek tehlikeli olan ahvali sıh· l h' b' h ft ı· 1 b · t k ' 1 hh t kt · ne evve ıne ge ıncıye a sınc- . Ticaret odas_ı tarafından n.eşrc· ım ır .a a evve ın c en er~ a ı- r~ ması ,-e sı ~- no - aı nazarı~-
ıind~ binlerce amele besliyen Bal- biyesi günden güne iyileşmekte - dılmekte olan tıcaret gazetesı re- be başlamış ve nıhayet ch·.n ela sıtma mcca dele heye tl erı-
ya 1ııaden kasabası şimdiki halde dir. simli olarak 32 sayıfa çıkacaktır. Raşidin eve girdi~ini gör - nin veyahut sıhhat müd ürlerin in 
büyücek bir köyden farksızdır. Zonguldakia bir teberru Muğla, 25 (A.A.) _ Esnaf ce- müştür. lbrahim iki :;aa~ kadar dı- mi.Halea larıntn a lınması ve onr!a n 
Tam bir ıssızlık hükümfermadır .. 1 Zonguldak, 25 (A.A.) - Zon- miyetleri reisleri Halkevinde topla ~arda be!de:liktcn sonra evvelce son~·~ kanır verilerek i;e ba~hı.n 
Balya, ha

1
en tütmiyen ocak, ötmİ· guldak Halkevinin inşaat masra • narak cümhuriyetin onuncu yıl dö. tedarik ettiği balta elinde olduğu ması lazım gel diğini bi ldirmiştir. 

yen. böcek mecmaı olmuştur. fına bir yardım olmak üzere ma· nümünü kutlula.mak için yapıla- halde evin dıvarmdan içeri atla - Sulama tesisatını tetkik 
Çünkü şu on iki sene zarfında denci Süleyman Sırrı Bey iki bin j cak işler hakkında göri!şmüşlerdir. mış ve yata!da beraberce yatmak- Konya , 25 (A.A.) - Ereğlinin 

cihan buhranının sarsıntısından lira kıymetinde iki yüz ton lava - Esnaf cemiyetleri bu büyük günü ta olan Feri~c i1P. Raşidin kafala- Ayrancı nahiyesinde yapılacak 
mi..~essir olduğu söylenen maden marin kömürü ve Kozlu maden .. kuf ulamak için hazırlıklara başla- rına, vücutlarına baltayı indirmiş sulama tes~::;.tı iş lerini tetkik için 
§İrketi faaliyetini azalttı ve a.mele cilerinden Mustafa Bey de dört mış ve bu hususta her türlü feda- tir. Feride ile Raşit balta darbele vali ve su mühend isi Hikmet Bey 
adedini de haddi asgariyle indirdi. j yüz lira kıymetinde yüz ton tuve- karlıkta bulunmayı memnun.iyetle rinden parça, paı·ça olmuşlardır . Ereğli üzerinden Ayrancıya git .. 
Şimdi ıekiz saatlik mütemadi bir nan kömürü teberrü etmişlerdir. kararlaştırmıştır. Gürültüye etraftan yetişilmiş ve J mişlerdir. 
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250 sene evvel •••• 
································································ 

Viyana muhasarası 
münasebetile 

[o DÜNYA HABERLE_Rf_ö] 
Amerikada para Rayiştağı onlar mı yaktı? 

llı:i yüz elli sene evvel Viyana· J Almany~da ya~i ~vusturya.~a .. da 
yı muf;asara ederken kara Musta- ı yalnız hır tek sıyası fırka hukl•m · 
fa paşa mağ!up oldu. Osmanlı or- ran olacak ve kuvvet yalnız nas -
duları ric'at ettiler. Artık 1683 ten yonal sosyalist fırkasının eline ge· 

M. Ruzvelt bu hususta 
muvaffak oldu 

VAŞiNGTON , 26 (A. A. ) 
M. Ruzveltin son muvaff akıyeti , 
şeker istikrarına dair yapmış oldu 
ğu mukaveledir. M. Ruzvelte veya 
mümessiline Kübadan gelen şeker 
için kontenjanı arttırmak veya kı
saltmak hakkını vermekte ve miis
tahıılların Amerika piy~sasına çı

karacakları şekeri senede yedi m il 
yon ton olarak lesbit etmekted ir. 

Mahkeme suçluların soğukkanlılığı ile 
şayanı dikkat safhalar gösteriyor 

sonra, bir vakitler Avrupayı bi · çecekti. 
hakkin titretmiş olan, ordularımız İ§te Viyanada resikarı elinde 
bir daha 

0

ilerliyemediler. Bundan bulunduranlar buna razı olmadı • 
sonra ric'at başladı ve hatta 1918 lar. Bile bile idam kararlarını ka
mütarekesinde latanbulumuzu hi- bul etmediler. Kııa boylu, büyük 
le düıman orduları işgnl etti. Yu· azim' i batvekil Dolfoı büyük bir 
nanistansa ta Sakarya boyuna ka· ceaaı·et ve kat'i bir şiddetle Avus
dar ilerledi. turyada da baş gösteren parlamen-

F akat kara Mustafa paşa mu - l tarizmi kurtardı. Siyasi fırkaları 
vaHak olsaydı, her halele Avrupa- kurtardı. Yahudiler, sosyalistleri 
nın tarihi bugün başka tür:ü yazı . kurlardı . Hasılı herkesi kendi ta
lacaktı. rafına çekerek, herkesin hakkı 

1683 mağlubiyeti bizim için hayatını müdafaa ederek Hitleriu 
velil<ıa mühmidir. Fakat bu 1683 gayesinin kuvveden fiile çıkması · 
galibiyeti düşmanları.mız için da . na mani oldu. 
ha da mühim bir vak'adır. Vakıa Dolfosun, yahudilerin ve sos · 
biz Viyana kapılnrı önünde bir za- yalistlerin itine gelen bu siyaseti 
fer ihtimali daha kaybettik. Fakat ayni zamanda da İtalyanların, 
düşmanlarımız müthiş bir felaket Fransız· arın, lngilizlerin ve ezcüm 
ihtir.ınlinden kurtuldular. Binae - le lehlilerin menfaat ve siyasetle -
na,eyh bizden ziyade dütmanlan · rine de muvafık göründü. Çünkü 
mız için bu vak'a mühimdir. u.mumi harpten sonra artık bir da-

Düşmanlarımız diyoruz da, Vi- ha Avrupa muazzam bir Al . 

VAŞİNGTON, 26 (A. A.) -
M. Ruzvelt çelik sanayii lidcı·leri 

ni, işçi kullanılmasının kolaylaş -
tırılması için çe ' ik ray fiatlarmı 

indirmek üzere görüşmeye davet 

etmi, tir. 

VAŞiNGTON, 26 ( A. A.) -
M. Ruzveltle çe!ik sanayi li -

derleri, federal bankalarının yar • 
dımları ile ve tenzilatlı fiatla bü · 

yük mikyasta ray alınmasını görüş 
müşlerdir. Bu suretle şimendifer 

hatlarının muhafazası için geniş 

bir program ve planlar hazırlana· 

caktır. 

yanahlar veya Avusturyalılar de · manyaya tahammül edemiyecekti. -zıyorlar mı?. Hayır. Bunu herkes 
miyoruz. Çiinkii Avusturyalıları Avusturyayı alan Almanya yarın tabii ve meşru buluyordu,, diyor · 
Ti:.rklerden kurtarmak için bütün Koridoru, Dançiği, Alzaıı filan da lar. 
Avrupa hıristiyanları bi rleşm işler, ist iyebilirdi, ordular ve donanma· Evet bugün Vaterlo muhaı·ebe · 

koşmuşlar ve bize galebe çalmış · lara sahip olmak hakkına malik sinin yıl dönümünü l ngilizler tes -
latdı. Asıl muharebeyi kazanan olurdu. it ederken Fransızlar kızmıyorlar. 

lehli kral Sohiyevaky'd ir. lşte bunun içindir ki bütün Av - Dün Yunanlılar istiklallerinin yü -
Binaena1eyh bu Viyananm kur l'upa dev:etleri Mösyö Dolfosun züncü senesini tes'it ederlerken 

tulu~unun iki yüz ellinci senesi müstakil, parlemanter Avusturya hatta Türkiye Cümhuriyeti de bu 
miır--~ebetil e ~enlik yapan yalnız sını kurtarmak istediler. Her yer- merasimde hazır bulundu. 
/,· p- 'uryalılar değildir. Bu yıldö - den Viyana hükumetine siyasi. Binenaleyh mesele yoktur. Her 
r"-· •ne bü'tün Avrupa hırisliyan • mali, iktısadi yardımlar oldu. Bir- milletin tarihinde iyi ve fena vak
lcıı ı ve ezcümle !ehliler iştirak et· denbire Avusturya siyaseti bir rol alar vardır. Her millet tarihile, u
mek.!dir. oynadı, bir varlık gösterdi. Koca lu~ arı ile iftihar eder. Bu onun 

Leipzig, 26 (A.A.) - Guya , 
Reichstag yangınını yapmakla 
maznun olanların muhakemeleri -
nin birinci kısmı, bitmiştir. 

Bu muhakemeden alınan netice 
ye bakı' ırsa, Van der Lubbe, ken
disiyle müştereken maznun olanla 
rı tanımıyordu. 

Bulgarlara gelince, bunlar yan· 
gmm arefesinde Moskovadan gel
miş siyasi mültecilerdir. Bulgar -
lar Alman kc.-:nünist f ırkasiyle mü 
nasebetleri olmadığını söylemi§er 
di r. 

Maznun mebus Torgler, kendi
sinin yangınla alakadar olmadığı
nı şiddetle söylemiş, Van der Lub
benin ne fikren ve ne de filen ko· 
miinist olmadığını ilave etmiştir. 

Bu suretle muhakemenin ikinci 

kısmı başlarken Van der Lubbe , 
tamamen yalnız başına kalmış o • 
luyor. Van der Lubbe, reisin su· 
allerine tam bir dalgınlık içinde ce 
vap vermektedir. Verdiği yegane 
açık cevap, açlık grevini komünist 
fırkasının talimatına tevfikan yap· 
tığını bildirmesi olmuştur. 

Hulasa, Van der Lubbe, hasta 
görünmektedir. Fakat hastalığı • 
nın ne dereceye kadar kagten ve 
istiyerek olduğunu tayin etmek 
güçtür. 

Leipzig. 26 (A.A.) - Reichıtag 

yangını davası dev<J.m etmektedir. 
Mahkeme teis1ni~ ~im.dilik sa dece 
hüviyet tesbitiyle meşgul olduğu -

Bu c:hetten görülürse hala bu- Almanyaya karşı geldi. hakkıdır. Ve hu hakkın istimali d e A"ıerikada kasırgadan 
giin b i"e dini kaygıların nazarı iti - Şimdi Viyana muhasarasının diğerlerini asla gücendirmemeli - l l 
hara alındığı, luristiyan taanubu - yıldönümünün neden bu kadar dir. ölen ve yara anan ar 
nu~ bu vesile ile bir daha galcya- parlak bir suretle tes'it edildiğini Yirmi beş sene evvel Viyana - NEVYORK, 26 (A. A.) 
na getirildiği, İslam ve Türklere daha kolaylıkla anlıyabileceğiz. yı gezerken bana bir kapının üs · Tampikoda çıkan bir kasırgadan 
kartı bütün Avrupalıların bir da . Çünkü bütün Avrupa Avusturya . tünde yazılı olan şu sözleri gös - birçok kişi yaralanmış ve ölmüş · 
ha birleştirilmek iıstenildiği anla - ya diyor ki: "Siz Almanyadan ay- termişlerdi: tür. 

nu bildirmesine rağmen T orgler 
yedi aydanberi mahpus tutu!.ması· 
na, bu yedi ayın beş ayında t cceli 
gündüzlü zen~ire vuru· muş olr:la · 
sına karşı şiddetle itiraz etmiştir . 

Ve demiştir ki: 
Eğer buna mukavemet edebil -

dimse, bu, sinirlerimin kuvvetli o· 
lutundan değil, fakat sadece, mn 

ıum olmakla beraber ızbrap çehti
ğimi bi ldiğim, komünist fırkasınm 
memuru olduğum ve bütün kuvve
timle, bütün heyecanımla Alman · 
yamn çalıfan sınıfının menfaatle -
rini müdafaaya kendimi hasretti
ğim içindir. 

Bu söz' er dinleyicileri ve görü· 
nÜ§e nazaran hakimleri de müte· 
essir etmitşir. Bundan sonra Tor~ 
ler hnyatını anlatmı§tır. Parası 

olmadığı için tahsilini bırakr.rak 

bir ticnrethanedc memur olduğu -
nu, harbe iştirak ederek ağır ya· 
ralandığmı, sonra, mütarekede 
siyasete atılarak 1925 te Reichıta· 

ga mebus seçildiğini söylemiştir. 

Nihayet T orglcr komünistliğe 
iman ettiğini ve Reich:;tag yangını 
na methaldar olduğu iddia edi -
lerek fırkasını müdafaaya mecbur 
olduğunu bildirmiştir. 

Bundan sonra Van der Lubbe'iıı 
muhakemesine geçilmiş 18 2 ta
rihinden itibaren maznun nereler
de ve k=:onlerle bulunduğu sualleri· 
ne maz nun hiç bi r cevap ver emt~ 

tir. Celsr. bugüne bıkarılmıttır. 

Bir hükumetin bir türlü 
düzelemiyen vaziyeti 

şılır. Fakat meseleyi bu zaviyeden rı ve gayrı bir milletsiniz, bir dev- "Allah Viyanayı ateşten, sudan MEKSlKO, 26 (A. A.) _ Ka· 
göı mek pek de doğru olamnz. Ar- letsiniz. Sizin bir tarihiniz, bir an· ve Türkten kurtarsm,, şimdi de sırga neticesinde birçok kimıc' er, 
tık bugün ehlisa

1
ibin ehemmiyeti, aneniz, bir zaferin.z var. Avuslur- b~nu yazanlar "Allah Viy1~nayı boğularak ölmütlerdir. Şehirde ör· 

La Havane, 26 (A.A.) - Vazi

yet gittikçe kanşıyor. San Martin 

hükumetinin bir temerküz kabine
si yapmağa muvaffak olacağına 

dair dün izhar edilen ümitler bO!ll 
na çıkacağa benziyor. 

Şimdi, muhalefet kabinesinin is ~u;lreti •. k~vveti ~~1.madı. Papalı . , ya milleti tarihte neler yapmadı. Hıtlerden ve nasyonal sosya ızm .

1 

fi idare ilan edilmi!tir. 
d t k tl - · b l k d k t d' l ti fası lüzumu hususunda anlas.mı ~ gm a 1'.: ıra e ıgı u şen i lerin Viyana müdafaasile siz bütün Av- en ur arsın,, ıyor ar. A • • • l 'k' yüz 

b l ·1 ı h Rüzgarın suratı saat e 1 1 

eyne mı e ve ıristiyan bir ma . rupayı, bütün hıristiyan alemini Zavallı Viyana hep kurtarılmı. .
1 

• b L t 
h" · k A kı omelreyı umuş ur. 
ıyetı Y0 tur. Türklerin elinden kurtardınız, siz ya mahkl'.m ... 

Viyananın kurtuluşunun bu büyük bir millet ve devletsiniz . 1683 le Sobiyevsky'ye magwlün k h '/Al 47 bin Franklı la vı a gün bir ehemmiyet almasının aııl Neye Almanyanın bir vilayeti, Hit· olan Kara Mustafa pa§a bütün Av-
sebebi şudur. Malum old 1.ığu üzere lerin esiri olacaksınız. Hayır. Siı. rupaya karşı gelmi~ti. Viyana ka· Lilde okuyanlar için tuhaf, fa • 
H:~ler Almanyada re&ikara geçtik- müstakil olunuz. Biz size yardım pılarında Türkü mağlup etmek bir kat alakadar olan için acı bir ma • 
te:ı sonra programını tatbik ede . edelim, sizi hem Almanlardan zaferse acaba Viyana kapşlarına ccra cereyan etmiş. 

görünmektedir. Yalnız yerine ki

min getirileceği hakkında tereddüt 
vardır. 

Bununla beraber hükumete yar 

dım vadeden Hernandeyin kendili 

ğinden ge'miş olması San Martin 
için bir muvaffakıyet teşkil etmek re1

;; Almanya haricinde kalan di · he".11 de iktısadi ve mali müşkülat- kdar dayan.::nak, bütün Avrupayı Rahibin biri taşınıyormuş. A .. 
ğer A' man memleketlPrini ve ez . tan kurtaralım.,, titrettirmek de bir zafer değil mi • damcağızm 47,000 franklık tahvi- teclir. 

cümle Avusturyayı dn buyük Al · işte Viyananın kurtulu~unu tes- dir?. Bakınız biz bugün bile ha · lalı varmış. Bunları bir çantaya Diğer taraftan i~ ihtilafları için 
m~nya ittihadına sokmak istiyor. it meselesi tam zamanında geldi. la ecdadımızın ta Viyana kapıla · doldurmuş, hamallara teslim et - 90 cünlük nmumi bir mütareke 
T~m Avrupanın ortasında muaz • yetişti, bu sayede propaganda kuv rına kadar dayanmalarından gu - miş. Hamallar da dalgınlıkta çan· ilan eden bir emirname hazırlan -
zam bir Almanya kurmak heve • veti ' e bir Avusturya milleti, milli- ı-ur duyuyoruz. Çünkü 1683 Türk tayı unutmuşlar. maktada!·. 
sindedir. Nasyonnl sosyalizmin bu yeti, fanatizmi meydana çıkarıl _ O · d' · · · 
en büyük gayesidir. mak isteniyor. Almanyaya kanı ~:k b:~::;idit;amızmmın en par- İki çocuk, boş bir ev görünce 1 v .. . k 

G l d 1 b b. h - r.irmiı1ler cantayı bulmu,lar, aç . nomu111stler ve çocu /ar eçen er e az ka sın u gaye ır cep e takviye ediliyor. Viyana B · "b • ld " -ı: ~ d. \ 
.. ~. ılı ar a b.iz de 1683 rı . Ö

0

nü mışlar .. Tahvilatı resim zan ne ıp R"ı .., • A .. . 
tahr.kkuk ediyordu. Yani Avustur muhaıaraıı olmasaydı ba,ka bi•· munu, hatta Vıyanalılarla bırlıktr- , "t" .. l . Kayık kapmış _ ga, 2.> (l-.. ususı) - Komumsl 
Y~4ıda te~ekkül eden nasyonal sos · tarihi vak'a ihya edilecekti. Fakat •· l eve go urmuş eı. me-k · · k d b" t 

:r les ıt etme iyiz. Biz o mukaddes l 1 .. 1. h mı lar, yırtnıı~lar.. • ez partısı, çocu e e ıya t 
yalist fırkası bir hamle ile Viyana· hazır elde fırsat vardı. T " k d" · · ar. rn a yap ş hul·k d "h' k 1 • ur ınamızmme ta neden sonı·3 . h' "bbesi ucarak ' • ın a mu ;r.ı arar ar vermış -
da resikarı eline alacaktı. Ondan İşte meselenin iç yüzü budur. A f 1 d S Nıhayet ra ıp cu • · C d na arta ar a, akaryalarcla. l . Fakat 47 ,ooo fraktan ka- tır. ~ ocuklarm yalmz ı; ropagan n 
sonta artık Ancholosun yani Al • Şimdi biz bu yıl dönümü mera · ~umlupınarda da Gazinin orclula- gl e :t.. k lmı~? .. Ha heri veren edebiyatı okuma lan kafi göı-ülme· 
mı:.nya ile Avusturyanın bir!eşme · simi karşısında ne yc:ı.pacağız, ne rıyle deha · ı t l" ·ı l k k a ~ a n e a k b · l 1 'k 1 1 _ , sıy c, a ıı ı e e rnr a - r ama ço ir şey mış ve ~.aa: ç~c'.l.~ r:::onn arının 
sinin bir emr{vaki olacağı şüphe - yapmalıyız?. vuştuk gazc~e yazmıyo ' 

. · . .. l{alnı "mıs. oba gerek! tercümelerine müsaade edilmittir. sizdi. Meseleyi bize hatırlatan bazı B ıae l J d 1 "" ıı na ey 1 an mıya ım, gu· llk tercümesine müsaade edilen e-
F akat buna mani olmak istiycn gazete münakaşalarıdır. Bir takını cenmiyelim, varsın Viyanalılar, Lindberg Rus yada ser Robenson Kruzoedir. 

]er <le vardı. ları "nasıl olur, yeni bir ehlisalip Avusturyalılar, Lehliler ve bütün 
~ lA D lf . G b""t"' h . t" A h · · d Moakova, ZS (A.A.) - Lind-ı:.vvG a o osun riyaset elliği mı var. ene u un ırıs ıyan v - ırıatıyan evletler bu münasebet · 

' h . d . .. v· l b k berg dün saat 17.50 de Moskova • kapine ve bu kabinenin kuvvet al· rupa a ey imıze onuyor. ıyana i e ir ere daha b izi hatırlasınlar, 
"' l b" · · •· d·ı· d" v· h ya inmişlerdir. Tayyaresinin inmic dığı siyasi fırkalar Hitlerin istib - mağ ii ıyetımız tes ıt e ı ıyor,, ı- ıyanayı muhasaramızdan ha · 3' 

· 1 I ff oluduğu deniz istasyonunda Lı·n..ı· dadından korkarak ınem!eketle · yorlar. selam er. ş oraya kadar mu-ı;a e · ~ 
rini ve kendilerin i Almanlardan Ötekiler de "Siz lstanbulun '"en gitmekteydi. Türk onu da yap· bergi sivil hava filosu erkanı ile 
kurtarmak istedi ler. fethini, Çan.akkaleyi, Dumlu?ınan b. Sovyet ve ecnebi matbuat mümeı 

Ç ijnkii Anr.bnlmı ~ım~sı biitiin tt>.s'it edP-rkeo Avrıı.ı>alıla:- -t7P. kr: · Suphi l'lft•ri ... illeri i~tikh:.J Ptm:~Jerdir. 

Bir Yullan Prensesi 
LONDRA, 26 (A. A.) - Yu -

nan pre!l4: i'~ikolamn ikinci kızı 
Prenses Elizabetin, Bavyera kontu 
Törring i!e evleneceği haber veri
liyor. 



' .... . ., . 

Misafirimiz M. v enizelos'Seyyar mektepler 
b 

• Toroslarda göçebeler için 
Türkiyenin sulh yolun
daki gayret ve faaliyeti ugün Y alovaya gıdecek 11;::;;~~?.c~~~~~1~~:kkın _ 

(Bu~ tnrafı ı lnd sayıramı:ıda> sindeki nutuklarım bundan mi.is · 
bi Hikmet, başyaver Celal ve ha· te~nadır. 
ticiye vekaleti hususi kalem müdü- :Size ne söyliycyiın? &iyliye
tü Refik Amir Beylerle birlikte sa- <.·eklcrinıi dün söylemiştim. Buna 
tayın iç kapısıııa kadar gelimş, bu- ilü ve edecek söziim yok. 
ı·ada fotoğraflar alınmasını müte • Yalıwa ınev~iminin ilerlemiş ol 
akip otomobile binileceği sırada cluğunu zannedi;vul'Uın. l\faaına -
denize doğru bakmış ve rıhtımda fih yarın (hugün) Yalo\'aya katlar 
dolaşmak arzusunu izhar etmi~tir. bir gezinti yapacak \'e İsmet Paşa 

Bunun üzerine M. V cnizelos re-

1 

Hazretleri tarafından bana tahsis 
fa.katinde Refik Amir ve yaver edf cn köşkte bh· gün kalacağım. 

Cevdet Beylerle Ti.irk ve Yunan Dönüşte \'aktiın mi.isait olmsa, biı· 
gazetecileri olduğu ha 1de saray rıh giin de Trabyada geçircccığinı.,, 
hmında Beşiktaşa kadar dola~mış- M. Venizelos bu mülakat esna· 
lrr. sında başında her zamanki siyah 

Bu sırada gazeteciler fırsattan takkesi, elinde "Bugünkü Roma -
istifade etmek istiyerek muhlerem lılar,, isimli bir kitap olduğu halde 
tnisafi.·in intibalarını öğrenmek İs· bir şezlongla uzanmıf bulunuyor · 
temişler, sabık Yunan başvekili du. Mülakat bitince ayağa kalk. 
uzun siyasi hnyatında elde ettiği mı§, gazeteciler kendisine teşekkür 
tecrübelerle bu suallere cevap ver· ederek ayrılmı~lardır. 
menin yolunu bul:nuştur. M. Ve· Başvekil it.met Paşa Hazretleri 
nizelos: aziz dostu M. Venizelosun bu zi -

"- !ntihalarmızı öğrc:ıııebi~ iı· yaretinden çok memnundurlar. Bu 
ıniyiz? memnuniyetlerini dün ~u sözlerle 

Sualine anlamamazlıktan gele· izhar etmişlerdir: 
tek şöyle cevap vermiştir: - Gfüdüği.iniiz \'C<:hil<.>, clo~tum 

- Boğaziçinin güzelliği hakkın 11. V c>nizclosla hir defa daha gö • 
daki intibalarımı mı soru~·orsu- rii~uıck fırsatı elde cttiğ·imcJen rJo
nuz ? Fakat Boğ·aziçinin güzc]}jği layı çok memnunum. l\1. Vcnizelo
hakkmda o kadar çok ~eyler yn- sun bu ziyareti hu~usi mahiyeti ha 
Zrlnn~tır ki... Benim intibnlarım izdir .. , 
bunlann yanında pek söniik kal . Hariciye Vekili Tevfik Riiştü 
nıaz JUI? Bey de ,unları söylemittir: 

- Reisi cümhur Hazretleriy1e - .l\f. Venizo.'osla tekrar görüş· 
olan mü laka tınız? tiiğiimiizden dolayı çok hahtiymız. 

- Bunun hakkında ~ize bir ~ey Kendisini ~ıhhatte gördüği.imüze 
söyliyemeın. Hir devlet rci:;;iylc çok memnun olduk. ::Muhterem rlos 
görüştügümüz esnada hana :=::öyle~ tumuzun hu ziyareti bizi çok sc . 
l1ilıniş olanları ifşa etmek hana Yindinni~tir.,, 

dii~mrz.. Madam Venizelos dün sabah 
- İ smet Pa a Hazretleriyle de Pcrapalas otelinden çıkarak, yaya 

uzun müddet gc:'irüşmü~:ıünüz? olarak Beyoğlunda bir gezinti yap-

M. Venizclos bu suale cülerek mı§, sonra otomobille çar~ıya git· 
§Öyle cevap vermiştir: mi~. gezmiştir. 

- Evet, 1smcl Pa~a Hazretle - Madam Venizelos öğleden son 

Bir Romanya gazetesi Türk - Yunan misakı ve . 
Sofya ziyareti hakkında mühim bir makale neşretti 

daki kanunu memleketin her yerin 
de tamamen tatbiki için maarif 
vekaleti yürükler ve a~iretler ara · 
sında seyyar ilk mektepler açmak 
için mühim bir program vücude ge Biirkl'CŞ, 26 (A.A.) - Romanya 1 misak iki devlet arasında bütün sa 
tirmiştir. matbuatı Türk - Yunan misakı ı halarda çok sıkı bir teşriki mesai 

Seyyar i"k mektepler çadırlar ile Ti.irk vekillerinin ... ofya ziyareti tesis etmektec'ir. Fakat İ!te bu mi 
altında ve portatif ders levazımr hakkında uzun tcfsiratta bulıınmu~ ı saktır ki, Avrupa cenubu tarkisi
ile tedrisat yapacaklardır. Bu mek lar<l1r. ~l. Vlaılimir a~ağıdaki ına nin organizasyonu planının yolu 
teplere en kıymetli mu:ıllimler ta ka levi ne~retmi~tir: üzerinde büyük müşkülat ihdaa el

yin edileceklerdir. Seyyar ilk mek ,;İsme; Paşa. ve Tevfik Rü!lÜ mektedir. Zira Türk - Yunan mi 

teplerin küşat resmi 29 teşrinievel- Beyin Sofyayı ziyareti bir nezaket sakı Bulgarfstanda aşikar bir hu· 
de cümhuriyetin onuncu yıl dönii· rasimesi mahiyetinde olmakla be- sumetlc karşılanmıştır. ismet Pa· 
münde meras;mJe ynpılacaktrr. rabcr, Türk siyasetini idare eden ~a ile Tevfik Rüştü Beyin M. Mu-

Merasimde aşirct' P.r ve yül'ük [ ?erle Sof ya hükumeti mümessilleri şanof hükumetinin misafiri bulun· 
ler tarafından birçok milli ve ma · arasında vuku bulan görüş:nelere duldan and:ı dahi, Bu' gar hükü • 

halli oyunlar oynanacah şarkılar atfedilen ehemmiyeti haklı göste- meli Türk milleti hakkındaki dost· 
söylenecektir. rerek birçok alametler mevcut bu- luk hislerini ifade etmekle beraber 

lur.."llaktadır. Türkiye ile Yunanistan arasında 
Son zamanlarda Türk diplom~- aktedilen misaktan .mütevellit ho§· 

sisinin faaliyeti pek ziyade hara- nutsuzluğunu gizlememiştir. Tek • 
Neden erkeklerden daha , retli ve itiraf edilmelidir ki, müs. mil B-:ılgar gazeteleri, Bulgaristan, 

fazla nispettedir ? mir olmuştur. Türkiyenin millet - Türkiye ve Y•;nanistan arasında 
Tıp fakü1Lesindeki kadın asis. ier cemiyetine girmesi için yapılan müşterek bh- mukarenetin ancak 

tanların erkeklere nisbeti yüzde ihzari mesai Tevfik Riiştü Beyle Bu'garistanın Ege denizinde bir A· 

elli, ve buna. m~kabil her sene tıp arkada~larının müteani;::in tarifi razi mahreci hakkındaki arzusu • 
fakültesinden mezun olan lıammlt'. haklur. daki protokol un aktindeki nun yerine getirilmesi ile kabil o ; 

rımızm erkeklere nisbeti yüzde be~ teşriki mesailcdir. Sovyet Rusya lacağmı hatıdatmaktadırlar. Türk 
raddesinde olduffu söylenmekte- ile komşularr ve küçük itilaf dev. - Yunan misakının, Bu]garisla • 
dir. Hanım doktorlarm mektep ~ let]eri arasında imza edilen proto· nın Atinada ve Ankarada bu mese· 
ten çıkı~ nispetlerine göre <ı.sistan· kol, Fransa ve ltalya ile imza edi . lenin halli için ı:;rar etmesi imkanı
lrklarda fazla biı· ikmal'cı i mec- len dostluk muahec!eleri, son defo nr azalttığı anlaşılmaktadır. Di -

Kadın asistanlar 

huri hizmetleri olan erkeklerin bu· 
rada iş bulamamasına ::;ebep ol
maktadır. Bu sebeple erkekler en 
az dört sene Anadoluda kaldıktan 

yunanistan i1c imza edilen mi~ali: ğer taraftan. Türk - Yunan ti • 
yeni Türkiye ricali tarafından azim cari müzakeratm taliki ve Türk dip 

ve kiyasetle ıevkedilen bu mesai lemesinin bu kadar faal bir su • 
planının malum olan neticelerin - rette iftirak ettiği mütearrizin la-

sonra buraya dönebilmel<tedirlcr. d ı b' k k"l d en ya nız ır e.çmı leş ı e er. rifi hakkındaki mukave1e Sofya 
Bunun düzeltilmesini ve her sene 
asistan'arın hanım ve erkekler ara 
sından mektepten çrkış nispetine 
göre seçilmesini temin için genç 
.doktorlarımız Maacif ;ve Sıhhiye 
Vekaletlerine müracaat etmişler • 
dir. Vekalet bu hususta tahkikat 
yapmaktadır. 

Linıan nizamnanzesi 

Ankara hül<umelinin bu kadar hiikümelir!in hoşnutsuzluğunu mu-

faal olan beynelmilel siyasetinde cip olmuştur. Bulear siyasetinin 
kendisine hakim olan şu fikri gör· umumi veçhesi değ;şmelidir. 

mek müşkül değildir: Balkan dev- Bulgar hükumeti intikamcuya
letlcri arasında daha sıkı ve daha ne siyasetinde maruz kaldığı teh • 
müessir bir teşriki mesai temini. Jikelerc ve zararlara rağmen ısrar 

Türkiye, Trakya ve ı~:anbula ediyor. 

malik olması ve Ege deniziyle Ka· Türk hükumetinin reisi ile hnrİ· 
radenizdeki sahill~ri itibariyle ay- \ ciye vekili, Sof yaya Bulgaristanı, 

Liman nizamnamesinin tatbiki ni zamanda bir Asya ve hem de bir ya mütearrizin tarifi hakkındaki 

likte otomobille Tophaneye gitmiş, ile uğra~an komisyon toplantrla .. Avrupa devletidir. Asyada Rus · mukaveleye iltihak, ve yahut ma· 
oradan bindik' eri bir motörle Bo • larına devam etmektedir. Yolcu • ya, İngiltere ve Fransa ile komşu }um Balkan misakı ihzaratına İflİ· 

l'i~·:e uzun ,uzun g·örüştük. ra da, eskidenbe;-i tanıdıkları olan 
Amerikan sefiri M. Skinner ile bir M. Venizelos saraydan saat on 

ıekiz buçuğa doğru ayrıl.mış, doğ· 

tuca Perapalas oteline gitmi~tir. 

Başvekilin ziyafeti 
Başvekil Paşa Hazretleri dün 

l\kşarn Perapalas otelinde M. Ve. 
nizelos ~erefine büyük bir ziyafet 
Vermiştir. 

Ziyafette, Büyük Millet Mecli . 
si reisi Kazım Paşa hazretleriyle 
Başvekil Paşa, Hariciye Vekili 
T cvfik Riiştü Bey, Yunan sefiri 
M. Sakelaropulos, Şükrü Naili 
Paşa, Riyaseti cümhur umumi ka
tibi Hikmet, Bolu meb'usu Fa
lih Rıfkı, Siirt meb'usu Mahmut,, 

Madrit ekimiz Sevki Basvekalel .. ... , ... 

huı:ud kalem müdürü Vedit, Ha. 
riciye hususi kalem müdürü Re -
fik Amir beylerle M. Venizelosa 
refakat eden gazeteciler ve Yunan 
konsolosu M. Kapsalis bulunmuş 
1arc1ır. 

M. Venizclos bu sabah saat do
kuzda eFnere giderek patrik Fot
yos Efendiyi ziyaret edecek, sonra 
hava iyi olduğu takdirde Yalova. 
ya gidecektir. 

Hususi ziyaret 

M. Venizclos dün sabah saat on 
bu~ukta gazetecileri tekrar kabul 
etmi!, şunları söylemİftir: 

- U nl1tınayınız1 ki bu ziyaretim 
tamamiyle hususi mahivettcdir. 
Herkes gibi benim de istirahat et
meğe hakkım vardır. Bilmem dik
kat e ~tiniz mi? Dikkat etmemişse 
niz size haber Yercyirn ki maale 

ğaziçinde bir ırezinti yapmıştır . !arın vapul'lara girip çıkmaları bulunan Türkiye hu üç devletin rak suretiy'c ~imdiki tecerrüt vazi -

Fzrzn/arın azaltılması hakkında Ticaret müdürlüğü ile menfaatleri ve siyasi gaye' eri ara - yetini terketmeğe karar verdirmek 

İstanbuldaki fırınların tahdidi Gümrük idaresi arasında çıkan u~da. mch.aretle harek.ct et~iştir. ı için gitm :~lerdir. Objektif bir su-
etra.fmda yapılan tetkikat bir müd ihtilafı komsiyon rei~i Seyfi Paşa Turkıye hır muahede ıle baglı bu· rette mütalea edilen vaziyet ve 
det evvel bitimitti. Bütün fırınları nın h&.kemliğine havale edilmistir. lunduğu ve kendisiyle dostane bir 1 Bulgar efkarı umumiyesinin teza. 

dola!an müfetti§lerden alınan ra· Üsküdar iranzvay /arının fikirle teşriki mesai ettiği Rusya 
1 
hüratı Türk diplomasisinin sarf et· 

porların tetkiki bittikten sonra Is- ile münasebatmı tanzim etmi~ ve tiği gayretlerin mu\'aff akıyeti hak-
Kadıköy iine 'uzatılması diğer taraftan son aktettiği muahe 

tanbulda ekmek i§i ve fırınlar mev 
Üsküdar l:ramvaylnrının Kadı • de ile Suriye mnndnsından dolayı 

zuuna dair rapor Şehir Meclisine 
verilecektir. Rapor meclisin de tet köy ve Göztepeye kadar uzatıima· 1 Fransa ile nrasmda bulunan noktai 

k k 
ıı için belediye şirkete müzaheret ' razar ihtilaflarına nihayet vermiş

i inden geçtikten sonra Dahiliye 
Vekaletine gönderilecektir. edeceğini vad trnişti. ~İrhct mali tir. 

bir müessescdr:-ıı bir milyon lira is İngiltere ile o 'an mÜT'asebatma 
Hududu geçen iki aile tikraz yapacak ve bu paraya be - gelince: Heni.iz b;ızı kararsızlık 
Edirne civarında Maraş hudu • tediye kefalet edecektir. Şirketin unsuı·lan baki olmakla beraber bu 

dunu inek ve öküzleriyle müsaa .. büyük bir müessese ile anlaştığr unsurlar mahiyet itibariyle had ve 
desiz geçen kalabalık iki aile haber verilmektedir. Şehir mecli • j itimatsızhk havası içinde değil 

gümrük muhafaza memurları ta. sinin ilk toplantısında bu istikraz dir. 
rafından yakalanmıı, zabrtaya işi görüşülecek ve para alınınca Son zamanlarda talyanın Akde-

kında ümit \'erici mahiyette değil
dir. Buna binaen ismet Pata Tev
fik Rii~tü Beyin Sof yayı ziyaretle· 
ri bu hususta kafi o1.mıyacaktır. 

Böyle olmakla beraber bu ziyaret 
muzaffer ve genç yeni Türkiyenin 
beyııclmilel le~riki mesailer te§kili 

iç:n ayni zamanda hem asil ve hem 
nafi olan gayesi uğrunda yaptığı 

kudretli ve musırrane gayretlerin 
bir delilidir.,, 

teslim edilmiıtir. hemen insaata baslanacaktır. niz havzasındaki tesiri daha ziya-
~~~~~~~~~~~~~--~~-·~~~-·~~~~~ dehissedildiii içinTürkhükfimeti ~eledıye ve~kir ta~be 

I•ık kt T •hl • bu hususun mana ve ehemmyetini , . me ep arı erı idrak ederek ltalyan plan'ariyle 
hemahenk olarak muvaffak ol:nuş 

Maarif Vekaleti tarafından ilk mekteplerin dördünc::i ve be· 
şinci srnıflarında okutturulmak üzere 

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

len TARiH kitapları satışa çzkarzlnuştzr. 
Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir 
suretle yazılmış bir çok haritaları ve res:mlcri ihtiva etmektedir. 

Bir kartonla kaplannızş olan bu Tarilzlerin fi
atlarz nefasetine ve sayıfalarınzn çokluğuna 

rağmen 15. şer kuruştllr. 

tur. 

Roma ile olan münasebat pek 
ziyade samimi bir dostluk muahe
desiyle bir ticaret mukavelesi iki 
memleket münasebatını gerek si · 
yasi ve gerek iktuıadi sahalarda 
her iki tarafı memnun edecek bir 
tarzda tanzim etmektedir. 

Balkan devletlerine gelin-ee: 
Türkiycnin diplomatik icraatı Yu
nanistan, a olan mesaili iyi bir ne
ticeye isale muvaffak olmuştur. 

Halkevi geçen sene yüksek tah· 
ıil gören taleeblere nakdi muave· 
nette bulunduğu gibi 200 e yakın 

sef, ekseriya çok ~öz söylem eğe &. Sahş 

mecbur kı1dığım ıncbusan mcc1i - ,,.._•••••• 

ve tevzi yeri : lstanbul Ankara 
VAKiT YURDU 

caddesi 111 M. Çaldarisin ziyareti münasebe -
.,, tiyle son defa Ankarada aktedilen 

talebeyi de belediye lokantası ile 
diğer lokantalarda doyurmu~tu. 

Bu sene de fakir talebelere yar .. 

drm edilecektir. Yalnız idare he • 

yeti azalarından bazıları üniver • 
site yanındaki talebe yurdunun alt 
katmda bir lokanta açılmasını ve 

bütün fakir talebelere öğleyin bu
rada bedava yemek verilmesini İ• 

leri sürmektedirler. Bununla '.bera 
ber henüz verilmit kat'i bir karar 
yoktur. İdare heyeti on bet gün 
zarfında. hu iti neticelendirecek • 
tir. . . . . . . --.; ..... ' . 
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Aynştayna iş! 

VAK il~ .;Yeni zabıtai belediye 1 
d Amerikada o.r l{adın onat 

tali·matnamesin e bu ıŞI budu 
Almanyadan çıkarılan meşhuı 

Yasak olan maddeler yahudi alim Aynştayn, artık bü · 
tün hayatınca zaruret çekmiycceh 

----- · lir. Cünkü Nevyorkun en büyük 
M .. clde 1.46 _ Tramv"'y araba • \ tayin ve ilan edilec~k .zamanhwda . b' . , b .. 

I'-ı tap işı eri 
muhabere 

köşesi ve 
sütunu 

"' .... _ ilmi müessc::c!c:ın:n ırmtle u -
larmm ön \'-:': arka ıahanlıkların- 1 ayn~a muay~ney.e tabı ~lup ~~~al' yük bir m.ı::ı.ş 'a tctcb::,ülcr;ne de - Devlet matbaası taratı.ndan j 

onsılan ve mehteplerde okuttu· 
rulan kitnpların tevzi ve sC\tış 

ısı miics!eseın ize verilmiştir. 
Bunlar lstanhulcla yalnız 

da ve içlerinde i\yakta duracak ve ' ta rıayet ettı.denne daır vcsı ... ala.- vam cdcceklir. 

oturacak y.o!cuların ndcdi bir liv- I rmcla kr\yıt bulunmıyan arabala - Bu mües&::::~. l\facic:ım Fclix 
haya Ya• .. ı.·. 1,ıp arabalara asılacak • I rın scvri~eferc deva;nlarına mü -

1 
f. • • ı:: •

1 J Fuldun vn ~.c~lıf!ı ... mı yon dolar 
lir. Yo!cular bu miktarı bulunca ıs. adc edilmiyecektir. Muayene C• ile il}l iyor. Mndam Fuld Aynş _ ( V AKIT) l:ütüphanesinden tc · 

darik olunabilir. "dolmuı:tur,, lavhasını asma<•a ve dilmi~ ve vcsi!~ası verilmiş olmak- b 
1 • 

0 
- tayntn u mi.' csse:;eye a mmasını 

bundan ::onr2\ h:ç yolcu almama - la beraber sonrad<.n herhangi bir derhal yerine -<><> 
islcuı:ş ve nrzı•ııu Devlet matbaasının diğer gwa tramvı-.y memurları mecbur • bozuklufa uğray.-.n ar::ı.baların ta- . . A • h t 
ge~irilmıştır. ~·n~.nyn, aya mm neşriyatı da (V AKIT) yur · 

durlar. mir edilmek üzere seyri:sc~erden im~idadmca bu müessesede çalışr- clu tarafından satıimn1<tatlır . 
Madde 147 - Tramvay nraha- hemen çe!<ilmeleri ~artlıı·. 'ı ı t ilmi e~erlerle Maarif Vekaleti .. c::ı..< ır. 

ları yürür!~en -inilmiyc ve b inil- t\l::dcle lG~ - U7.erlerinde bele ! Aynştayn Te'}rinicvvelin ba-; • 'llecmuaları ve s3ir kitaplar için 
miye mahsus olan- Ön ve arka diyenin numara p:akası bulunmı" 1 l;ırındn ln[!İltercden Amerihn-a ele (VAKiT) kütüphanesine 
k 1 · I l k 1 b ' b l · f d bulun müracaat ed:tmek lazımdır . apı arı ı ~~eme la ·a:;>a ı uıun- yl\n ara a arın tcy~ıse e: e riderek yeni i~1ylc mc~gul obci.'k-
durulac«k vı: bu kapılar ancak du mabrı •· ... saktır. Mınclerı (emaye- -0-~ 

• · l tır. ( V AKIT) kütüphanesi, her raklarda ac.ılacaktır. si) catlamı~ veya dügmüş o masın l 
~ vilayet r.-ıcrkezinde bu kitap an 

Madde 148 - Tr~mvay arab~.. dan veya başki\ sebeplerden do - l::a;·şıdan bir aralıa geldiği ımalnr- 1 satma1-:: i;zere birer şube açmış· 
lan her vakit t~miz bulundurula - gelmİ! bir şe:.:il alan plakalar yok da yakı .. ,-rnları yasaktır. . lır. Vilayetler hududu dahi • 
caktır. layı sayıları okunamıyacak hale Madde lô8 _ Motörlerin sesi lincle, Devlet matbaasının mek· 

Madde 149 _ Sokak fenerleri hükmündedir, bu gibi plakalar nzn ltnn tertibat, olacaktır . teplere mahsus olan kitapları 
'l ·ı d ~· t' 'l ki ile diğer eserleri için bu şubelere Yandıgvı zaman tramvay!arın da i- derhal yenı crı e egı~ ırı ece er- Mntu"ı·de11 duman c.ıkartılması 

- müracaat olunmalıdır. çerilerinde ve dı~a.rılarn•daki hü - dir. yasaktır. -O--O-

tün ışıklar yakılmış hulunacııktır. Madde t6C -Tecrübe için gez- Madde 169 - El:zoz boruları- Vilayet mer!te::lerinde ısım · 
Madde 150 - Kışın aral::lların rilcce~ olan arabaların Ön ve ar - nın toz ka!dınnıyacak tarzda ol . lcri ve adresleri c.şağıda gösteri· 

ön ve a:;ka kilpılerile bütün pen - kalarına "tecrübe plaka,, ları ko • malan şarttır. len yerler (V AKTIN) m kitap 
cerelcri kapalı bulunaurulac1'h, n3.caktrr. Bunların (sokak fenerle Madde 170 _ Motödü ııakil satış şubesi olarak kabul edil -
Ya .. ın -rok •ıcak v ... duroun ha • ri yandıktan sonra) geceleri ve ı·es 1 · f . hh. · mişlerdir. Bunları peyderpey 

... :r ., " e vasıta arının ıt aıye ve sı ı ım -
valar r.ıüstesna olmak üzere- yal mi tatil günlerinde gezdirilmeleri dat arabal:-rına mahsus renklerle neşredeceğiz. k 

" Ankara: (Akba) ütüp -nız sağ taraf penccrelerile ön kapı ve bunlada mü~teri taşınması ya - veya bu renklere yakın boyalarla hanesi, Trabzon Polotha • 

açılacaktır. saktır. Tecrübe plakları belediye - boyanmaları yasaktır. neli zade biraderler , Kasla • 
Madde 151 - Tramvaylarm ce tayin edilecek pek kısa bir müd. Madde 171 _ Motör·ü nakil 

1
4' monu: Gazete bayii Ahmet 

mecburi ve ihtiyari olarak dura - det için verilecek ve bu müddet vasıtalarında hem korne, hem de Hamdi Bey, Samsun: Halk kü-
cakları yerler belediyece tayin e- biter bitmez belediyeye iade edi - klaksiyon bulunacaktır. tüphanesi, Giresun: Tasarruf 
dilı'r. Bu durakların haricinde a • lecektir. k'l pazarı Lfıtfü Bey, Amasya: Ce· 

Madde 172 - Motörlü na ı va malettin kütüphanesi, Malatya: 
rabaları, bir mecburiyet olmak • Madde 165 - Motörlü nakil va sıtalarında direksiyonda bulunan Eyüp oğlu Halil Bey gazete ba· 
sızın, durdurmak ve yolcu bindi • sıtalarının ön ve arkalarında bele- yanma bir kişiden fazlasmm otur- yii, Konya: Kitapçı Murat o~lu 
rip indirmek yaıaktır. diyece yaptırı'mıf, kayıtlı ve dam- ması veyahut buraya arabanın Sabri B .. Antalya: Kemahi za-

Madde 152 - Tramvayların gah, birer numara plakası buluna- sevk ve idaresini ı!üc'cstirecek su· de Nail Bey, Çorum: Turan kü· 
en c,ok yapabilecekler'ı su·· rat ıaat• caktır. (Yolcu ta~ıyan arabaların l "'k · · k tüohanesi lsr.ıail Naim Bey, Na-

- -: rette yo cu e~yası onması yasa - .11 . S b 1:·· .. h · M ta 
d f k k ' d b' ı~ 21 ı: e at Kutuo anesı, u -te 40 kilometredir. Bu sürat en içerlerine e u a ıt a a ırer P a tır. 

O fa Hakkı Bey, Balıkesir: Ki • müsait yollara mahıus olup dar ve ka konulacaktır.) ndeki plaka Madde 173 - Motörlü nakil E k' h' 
tapçı Fehmi Bey, s ı~e ır: kalabalık yerlerde lüzumu kadar radyatör altına ve iki fener ara - vasıtalarında kı~m, karlı ve donlu Son Posta lcütüphancsi, Bursa: 

ilzaltılacak ve dönemeçlerde en sındaki çubuğun 'ortasına ve arka- zamanlarda, tekerlek zinciri kul - Kitapçı Es:lt Bey, Edirne: Hil -
hafif dereceye indirilecektir. daki plaka da sol çamurluk hiza • lanrlacaktır. mi kütphanesi. lzmit: Halkpa · 

Madde 157 - lki tramvay ara· sına ve çamurluğun üst kıs.mı sevi- Madde 174 _ Ağır arabaların zarı sahibi Sadettin Bey. 
k Bolu: Zafer kütüphane!!i, baaı arasında en az 20 metre açık yesine ve fakat arabanın ar a sat- yoku,,.larda geriye gitmelerine ma-

:ı- Merzifon gazete bavii Adil B., hk bulunacaktır. hında en az on santimetre dııarıya ni olmak için tekerleklere mahsus ş k B M · 
• - Diyarıbekir: ev i ey, anı -

Madde 154 -Tramvay memur doğru taımıt olarak bağlanacak - istinat tertibatı o1 acaktır. sa: Hulusi Can Bey, Yozgat: 

yet etmeğe ve ettirmeğe ve yolcu
lardan söz dinlemeyen olursa ara· 
bayı derhal durdurup en yakın 
zabıta memuruna haber vermeie 

Plakaların ve yazılarının renk
leriyle plakaların eb'adı belediye 
tenbihleriyle tayin edilecektir. 

ları iıbu talimat hükümlerine ria- trr. Madde 175 - Şehir yollarında Vakıt muahibiri Bekir Ziya B., 

mecburdurlar. 

Madde 155 - Tramvay Şirket
leri de bu hükümlerin iyice tatbik 
edilmesini temin etmekle mükel • 
leftirler. 

Madde 156 - Vatmanların eh
liyetini, arabaların ve nakil hatla
nn ve rayların fenni tartlara uy • 
gunlujunu tayin ve temin etmek 
tirketlere aittir. 

Plakalar arabalara seyrüsefer 
merkezine kurtun mühürle mühür 
lenerek konur. Bu mühürler bir 
kaza neticesinde koptuğu takdir • 
de derhal seyrüsefer merkezine 
müracaatla yeniden mühürletilir. 
Kurtun mühürsüz plaka kullan -
mak veyahut mührü bozmak ya -
ıaktır. 

yürümekte olan ımotörlü nakil va- Adana: Maarif kütüphanesi 
sıtalarmda direksiyonu - evvelki Ahmet Necati Bey. 

pek az bir zaman için dahi olsa - Diğer şubelerimiz 
şoförlük vesikası olmıyana kullan- Bitlis gazete bayii Niyazi Yıl. -
dırmak yasaktır. maz Bey, Siirt: Mehmet Emın 

Madde 176 -.- Motörlü bir na- Bey, Isparta Yunus zade Lfıtfü 
Bey, Çankırı gazete bayii H~: 

seyin Bey, Bayburt gazete bayıı 
Halil Bey, Rize gazete bayii 
Mahmut Kara Bey, Elaziz T u • 
ran matbaası, Urfa Feyiz kü -

tüphanesi sahibi Abdullah E -
dip Bey. 

1 
Mersin: Gazele bayii Fehm} 

I Bey, Knyseri Maarif kütüpha · 
nesi Tevfik Bey, Ni~de gazele 
bayii Hasan Cemal Bey, Kırk · 
lareli gazele bayii Ahmet Ham 
di Eey, Artuvin gazete bayii 
Remzi Bey. 

~~ 

Vilayetlerde şubemiz olarak 
adrederi gösterilen kitapçı · 
lada )urtaı;iyecilerden ve gaze. 
temiz bayilerinden henüz mua· 
melclerini bitirmiyenlerin temi· 
nal mektubu, gönderdikleri hal-
de muka vd~l?rini ~.:zar~ ~elü·ı~ 
mulcavelelerını .~lst fr~' .• . .: 
teminat muamr • •• ikmal et 
miyenlerin, -~i~ siparişleriyle 
birlilcte no' .. an olan işlerini ta· 
mamlomaları hususuna nazarı 
dikkatlerini celbederiz. 

-0-~ 

Cevaplarımız 

Edirnede kitapçı Şevki Beye: 
Edirne ve havalisi bayiliğimiz 
Meriç kütüphanesi sahibi Hil. 
mi Beye verilmiştir. 

Adanada 5 Kanunusani mek· 
tebi himaye cemiyetine: Adana 
bayiimiz maarif kütüphanesi 
sahibi Necati Beydir. 

Canakkale orta mektep mü • 
düriyetine: 

lstedi~iniz liste Maarif veka
letince me!deplere gönderilecek 
tir. Evelce gönderilenlerden son 
rnki siparişleriniz yoldadır. 

Giresun bayiimiz Lütfi Beye: 
Telgrafla istediğiniz kitaplar 

tamamen gönderilmiştir. 
Samsun lise müd\U"iyetin : 

Kitaplar Halk kütüphar.esine, 
gönderil.miştir. 

Merzifon ve Hacı köy nahi • 
yeleri kitap ihtiyaçlarını Amr.ı;. 
yada Cemalettin kütüphanesin
den t~min edeceklerdir. 

~ö 

Perakende siparişler 
Bayilerimiz olan viliyet· 
ıerden toptan ve pera· 
kende sipariş!er yapıl
maktadır. Bu müracaatlar 
bayiimiz olan yerler için 
muamel:lbn muhaberat 
yüzündenteehhürünese
bebiyet vermektedir. 
Kitap için vilayetlerde 

gazetemizde isimleri neş· 
rolunan mahallere rnüra· 
caat edilmesi hususuna 
nazarıdikkati celbederiz. 

Tünel arabaları: 
Madde 157 - Tramvaylar için 

konulan itbu hükümlerden, mahi· 
yeti itibarile, taalluku olamıyaca
ğı atikir olanlardan maadaıı tü • 
ne} ar:abalan hakkında da aynile 

Madde 156 - Her arabanın Ö· 

nünde iki beyaz ve arkasında bir 
kırmızı fener bulunacak ve bunları 
geceleri - yani ıokak fenerleri 
yandığı müddetçe _ yürürken de 
dururken de yakılacaktır. Arkada 
ki kırmu:r fener ayni zamanda be. 
yaz bir ziya ile numara plakasını 
en az yüz metre uzaktan okuna _ 
cak veçhile aydınlatacaktır. Bu 
mümkün olmazsa pli.kanın aydın. 
latılması için otomobilin arkasın • 
dan görünmiyecek ayrı bir fener 
kullanılacaktır. 

kil vasıtasmı belediye sınırı için -
deki yollarda sevk ve idare ede -
bilmek için belediyece - imtihan 
ve muayene neticesinde - veril -
mit bir ehliyet vesikasını haiz ol
mak şarttır. Şoförlüğü iyi bilmi -
yenlere, bedeni ve ruhi vasıfları 

bu işe elverişli görülmiyenlere, 
sarhotluk verici veya uyuşturucu 

maddelerden birini veya birkaçı • 
nı kullanmayı adet edinenlere ve 
on sekiz yaşını bitirmemiş olanla
ra ehliyet vesikası veril.mez .. 

katsizlik tedbirsizlik ve talimata \ kezine bildire.ceklerdir. 
. · ı' 'k .. ·· d b ' kimse _ Araba sahıpleri seyrüsefer mer 

rıayetsız ı yuzun en ır k d . . 

caridir. 
2 - Motörlü nakil vasıtaları: 
(Matarlü nakil vasıtalarına ay • 

rılan bu lusımdaki "araba,, tabiri 
otoll\qbil, otobüs, kamyon, kam • 
yonet veıaire eibi motörle hare • 
ket eden dört tekeTlekli büyük ve 
küçük her türlü nakil vasıtalarına 
fam ildir.) 

Madtle 158 - Motörlü nakil va 
.sıtalarmın makine, fren ve karo • 
ıerilerile diğer kı11mları sağlam 

ve seyrüsefere elveritli olacaktrr. 

Dura!darda biribirinin arkasın
da dizi halinde duran arabalar • 
dan en öndeki ile en arkadakinden 
hatkası fenerlerini söndürebilir -
lcr . 

Taksimetreler renksiz ve kuv -
vetli bir ıtıkla ayrıca aydınlatıla • 
caktrr, taksimetre çalı§hğı müddet 
çe bu ıtıiın söndürülmesi yasak • 

Bu cihetler belediyece fenni bir 

aıuayeneden geçirilerek ~esika ve 
l"İlmedi1<çe bu gibi arabaların te - tır. 
hir yollarında ıeyrisefer etmeleri Madde 167 - Projektör lamba 

yasaktır. fıbu arabalar belediyece ' ların fehrin kalabalık yerlerile 

(Arabaları sevk ve idare eden
lerin muaeyne ve imtihanlarına 
ait şartlar belediye tenbihi şeklin· 
de lesbit edilecektir.) 

Madde 177 - İş baJındaki şo
förlerin sarho~luk verici ve ya u • 
YUfturucu maddeleri kullanmaları 
yasaktır. Böyle bir madde kullan
dıkları tıbbi mauyene ile sabit o -
lanlar - zahiren sarhoşluk alame 
ti göstermemiş, bir kazaya sebe -
biyel vermemiş ve yolsuzluk yap -
mllmış olsalar hile - cezalandırı
lırlar. Mükerrirlikleri do'ayısiyle 
bu halleri itiyat derecesini bulmuş 
olanlar yukarki maddenin hü~ü 
içine gireceklerinden vesikaları 
geri alınır. 

Madde 178 - Sarhoş!uk, dik· 

.. 1.. .. ü kezine ay ettırmedikçe JOför ıs • 
nin yaralanmasını veya o umun 'hd m ede . ki d" 

b' tı a mıyece er ır. 
mucip olacak bir kazaya se~e 1 

- Madde 181 - Dışardan gelen 
· d mahkemece hapıs ve- k'l 

yet verıp e k ~ 0 • na ı vasıtaları: Başka belediyele-
w h · cezasına mah um · 

ya agır apıs . rın veya ecnebi memleketlerin plıi 
1 · · ddedekı va - k 1 lanların, 17 ıncı ma tle a arilc İstanbula gelen arabaları 

sıfları haiz olmadıkları bu ·~~el sevk ve idare edenler bir hafta 
sabit olmu~ olacağından vebs~ ada-

. b ibilere ır a· n g'!rı alınız ve u g 
ha vesika verilmez. 

MadJe 179 _ Şoförler beledi -

l ·1n ve ilan edilecek zaman vece ay 
İarda uhhi ,muayeneden geçerek 
vesikcı.larına işaret verdirecekler -
dir. Bu kayda riayet etmiyenlerin 
şoförliies devam etmeleri yasak . 
tır. 

Madde 180 - Araba sahipleri 
ve ,şoförler, tescil edilmek üzere, 
belediyeye ayrı ayn birer beyanna 
me verecekler ve değişiklik olduk
ça onu ela hemen seyrüsefer mer -

zarf mda seyrüsefer merkezine mü 
racaat'a kayıtlarını yaptımıağa ve 
heledye sınırları içinde çalıştıkları 
müddetçe işbu talimatnamenin tü
kümlerine uymıya mecburdurlar. 
Bu kabil arabaların şehirde bulun
maları geçici sayılıp burada yer • 
yerleşmiş addedilecek kadar (on 
beş günden fazla kalanlar veya ıa
hipleri ikametgahlarını buraya 
nakledenler; yeniden seyrüsefere 
çıkarılan va:sı<.alarm tabi bulun • 
dukları muayene ve imtihandan 
geçeceklerdir. 

(Devl\mı , ·ar) 



Kadın ve erkeklere 
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Biçki ve 
Dikiş 

MEKTEBi 
Müessis ve ~.1üd r i 
Kilo Mavromati 

1. :'\apolitaı o mektebin· 
den \'C l':ıri• :ıl\:ıdcmi

: Sacın alma Komisyonu ılı1 nları : . . .......................................................... 
M. M. V. Sa. Al. KOM. dan: 
Hava kuvvetleri ihtiyacı için 

73 oktanlık 150 ton ve 80 oktan -
lık 100 ton benzin kapalı zarfla 
alınacaktır. Talip olanların şart -
nameyi görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak edeceklerin 

Türkiye 
Merkez 

Cümhuriyet 
Bankası 

21I911933 vaziyeti 

AKTiF PASiF 

.... 

ındcıı mezun ııvrıc:ı şe· 
rd diplonıJ:.ı 'c iki al
tın ınadah C\ ı haizdir. 
' f'cdri~ ıııiıddeı i üç .l\ 

olup bu ene lst:uıbu
lunıuz:ı hızznt getirdiği 

i'.i 'ep 'eııı metot ile 
2 tc~rinien elden ıtib:ı

ren tcJri-ata hJ~]l\or. 

14-- birincite§rİn -933 cumarle· ı Kasa : 
· ·· ·· t 10 11 d t kl"f \ lcin ~:ıl i kilo~raın 11.hlll-ı:';) f~ 163Jl.61 L06 

sı gunu saa ve e e ı ve 
9 teminat mektupları ile birlikte ıı;ı.nJ..noı · · ......................... ~ -U., 9 :·.~~;· -

Lira 

Sermaye 
l htı\:11 a Çt:•I ........... ···•· 

L ru 

1 ") ()Ol J.O ' 

34u 1 Jlö 

1 kr gunlcri: 1 l anınıla
r. - l'az,ırtcsi. :"'.ılı. Ç:ıı~amh:ı. Pcı .cmhc 
ı:rkckkrc - ( um:ırtl:ı'. Pa.ı:ar ~imleri. K:ı

~ ıt İç\ll abahl:ı ı <} - 1 -· ı - 5. F:ızla 
taf,ı :it için : llcrn;fu Fnık f'ıı~.ı sokak 
'" \"'l. F:ti'i c t :ıp.ırum:ını .\o I> \'a 

~· fad:;ctm · .. q .ıso;-

•••-li:iıiıı...~ ... Iaı ı!• ._----·· 
Deniz Yolla. j işletmesi 

ACENTALARI 
l\arakö\ 

°'İrkccı 

l\öpriıtıaşı l'cl -!~.'302 

t\ 1 ulı urJar zade haııı 

reıeton : 2274-0 

Ankarada M. M. V. Sa. Al. KOM. 
nuna müracaatları. 

(3310) (5008) 

M. M. V. Satın alma komsiyo -
nundan: Ordu ihtiyacı için mü • 
bayaa edilecek olan 1400 adet ve
lensenin kapalı zarf münakasa -
sında teklif edilen fiat pahalı gö
rüldüğünden pazarlığa konmu! • 
tur. ihalesi 5- Teşrinievvel -
933 perşembe günü saat 11 dedir. 
Taliplerin pazarlığa girmek 1çm 
tayin edilen gün ve saatle Anka -
rada M. M. V. Satın alma komis 
yonuna müracaatları . 

LLthlıJ.. ......................................... ıJ,.i __ .-

Dahildeki Muhabirler; 

\ lcııı ~.ıli hg ... l.TSS-02 1 1.. l.51:>.UfJ.i.tU 
Turı. lıı a. ı ..... ..... ., ı 63o .. 3 ıo.sn 

Hariçteki Muhabirler: 
\lıın ~af kilo;.:r:ıın l.21 t'.-J)? 
\ lıına ıa lH ili kahi l ~~rbc~ı dlidzlcı 

Hazine Tahvilleri : 

1 >c:rııhtt" cdikıı t•ı rakı nııktİ\ e 

.ı.~215lJn .31J 
1 o~:n.1111 ~Atı 

:ıı~ılı~ • 1,. 158.148. 5h3.-

37.0~2.27, .% 

l\:ınunun n 'c l" iııı:ı m:ıd
dclcıinr ıc\fil.:ın \:tJ..i ıcclİ\.H .. o.2rn :11l'3. - t 52 462 uoo. -

CUzdan: 
°'cncdaı 
E::-haın \l 1' )er uhıc edilen C\ r:ıkı 
ıaln il:\ıj n:ıktİ\ e l.aı şı lığı (iti· 

h:ıri kı\ mcılc' ............. . 
E-h:ım \ r- 'l':ıh,il;lı ............... . 

I ,. :i 1117.727. 95 

"27.125.825.
.. 1.503 S4S.~S 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Der ııhtl· edilen CHıtk ı nnı. ciH· 1. 1='>tU48.'.'ıh"'-

l\anuııun t> 'e 8 ıncı madde 
ltrine ccdik:ın \nkı ıeıli\:ıı 

Deruhte cdılcn '!\~a .ı naı.ıi\c 

ı .. ı '.ı \ t'<l 

1\:u ~·lı~ı ınmamen :ılcın ol:tı nl.; 

1 'l2Afı2tl00. -

'~ ~.1>8~.1100. - 11> 1 1 ')0.00'1 -

~evduat: 

T urk liriı - ı 

1 )ıı\l/ 

Muhtelif ..... 

1() tl88. 706.19 

Q.00-1. 720 07 29.09 .42 .4!1 

38.·fi5 49J. /IJ 

(3323), 5166) 
--------------·• ' ---- ---------- -- Alhn ve döviz Uzerine avans 

33.G 4Q.4o1.53 ı 

1 I.7i!l 58 

4.500.000. -
6.rı7.toQ.16 

Karadeniz sür'at postası Yalova Asliye Hukuk Mahke - Hrssedıular .... ... .................................... . 
· d Muhtelif KARADENiZ vapuru 28 Ey· mesın en: 

lül pctş~mbc I8 de Galata Yalovanın Rüstem Pa,a mahal· 
Yek ün YekQn :l44 94s o.a.~ 

rıhtımından kalkar. Gidişte 
lesinden Ali Sırrı Ef. kızi Kıymet 
H. tarafından Reşadiye köyünden 

lnebo'.u, Samsun, Ordu, Gi- kocası Şeyh Servet Ef. aleyhine 

reson, Trabzon, -Rize ve Ho· ikame olunan botanma davasın -

pa'ya Dönüşte bunlara ill- dan dolayı müddeaaleyhin tahki-

veten Pazar'a d:ı uğrar. (5199} kat günü olan 20 - 9 - 933 Çar 
şamba günü ilanen yapılan tebli

Izmir Sür'at Postası gala rağmen mahkemeye gelmedi-

SAKAR YA vapuru 29 Ey· ği anlatıldıjından mumaileyh hak 

lül Cuma 14 de Gaiata rıhtı- kındaki işbu tahkikat ve muhake-

mmdan lcalkarak doğru iz- menin gıyaben icrasına ve bu bap 
taki kararı gıyabinin kendisine ga mir'c gidecek ve dönecektir. 

( 5] 97) zete ile ilanen tebliğine ve muha-

kemenin 11 - 1 O - 933 tarihine 

~Ü••dj,f C•t:.-mb& ıünü aaat 10 a 
bırakılmasına karar verilmit oldu 

ikinci ticaret mahkemesinden 

1. Kaldiron ve A, Kohen Ef. ler 

şirket i ile Kosti Liminidis Efendi 

ğundan kararı ııyabiyi havi iİbu 
varaka tebliğ makamına kaim ol .. 
mak üzere ilin olunur. (8582) 

l stanbuı Belediyesi Hanları 

lstanbul t:'elediyesinden: Kazalara meydan verilme k · · 
b · ı ~ .. r· k ıne ıçın 

ı umum motoru ara nakil vasıtalarında hem korne ve hem de 
kl:tksyon l:u'undurulması mecburiyetine da·r Belediye Z. Talimat 
namesi ile Otöblis talimatnamesine j ave edilen fıkra aşağıya 
yaıılmıştır. 

"Motosiklet, Kamyon, Kamyonet, O :obUs ve otorr.o'.>illerde 
heıb k'Jrne ve hem de klaksyon bulu!lduru!ması mec 1Juridir.,, 

ıS!OI) 

Istanbul Posta T. T . 
Başmüdürlüğünden: 

2 • 9 • 933 tarihindtn itibaren 0 .1 gün zarfında a .eni müza
yede ile satılığa çıkarılan mevkuf p1ketlerin kısmı küll•si henüz 
satılmamış olduğundan her hafta pazartesi, sah, çarfamba gün
leri saat 14 den l 6 ya kadar yine lstanbul Paket Postanu nde 
sahta devam olunacağı ilan olunur. (4799) 

İstanbul Dördüncü lcra Memur
luğundan: Tamamına 2286 bu
çuk lira kıymet takdir edi -
len Langada Katip Kasım 

mahallesinin Langa karakolu cad 
desinde 25 ve 27 kapı numaralı al 
tında dükkanı bulunan kagir ha -
nenin tamamı açık arttırmaya va
zedilmiş olup 10 - 10 - 933 ta

rihinde şartnamesi divanhaneye 
talik edilerek 28 - 10 - 933 ta -
rihine müsadif Cumartesi günü sa 
at 14 ten 16 ya kadar lstanbul 4 
üncü icra Dairesinde satılacak • 

evrakı müsbitelerile yirmi gün için 
de icra dairesine bildirmeleri la
zımdır. Aksi halde hakları tapu si 
cillerile sabit olmadıkca satış b e -

delinin paylatmasından hariç ka -
lırlar. işbu maddei kanuniye ah -

kamına göre hareket etmele ri ve 
daha fazla malumat almak istiyen 
lerin 933 - 2572 dosya numara -
sile memuriyctimize müracaatları 
ilan olunur. (8605) 

lstanbul dördüncü icra 
murluğundan : 

me• 

Bir alacağın temini istifası zım
nında satılıp paraya çevrilmesi 
mukarrer Alman mamulatından 
bir buçuk Agasferlik buhar kaza. 
nı ve teferrüalı ve tu kurutma 
makinesi borular ve teferrüatiyle 
valtiletör ve baskül ve sair fahri .. 

244.1)48 027.4S 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 

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

Ticaret işleri Umum Müdürlüğünden: 
30 ikinci Tc~rin 330 tarihli kanun hükümlerine göre te•ı:il edilmiş ulan t·ı:

nehi şirk etlerinden İ ngilız ıahiı~ elli [ .J. \'. Yiuol 'e l\ompanı Lınıim - J V. 

" iuol Coıııpaın Lim ıtc- ı Şırketi ] lnı kere miır:ıca.ıtla , irkct hi, - eJıırlaı ınır 19 

l\ ;lııunc' \ el 1 C)32 cnrihindc :ılt c ttiJ,; lcri fe , k:ıl~dc ıçcim:ıd:ı :no oto lnp;ıliz lira

sından ibaret olan ~irket ı:erma\ c-inin j ı 95 000 İ ngiliz Jira,ııı:ı in<lırilmc-ıne ' e 

~erma~ cnin kar2rlaştırıl:ın ~ekil de tenzilinJ~n ~onr.ı tekrar ~ .~4.} 99 ı l n~ili7 ir.ıcı 

ve 16 ~iline ç ı \..:arılma<ın a \e bu mevanJ:ı ~irhc nizamname-inin hc~ıncı. ahı l, 
\ C altmı~ birinci ınaJJelerinin h:ızı fıkral.ırmın <leğıstirilmc ine kaı'ar , trıJd ~i 

bildi rilmi ş \ e muktc):İ vesafk" ıe\ dt blunmu, cur. Kc~ fi) e l tel kik 

huk üınlere u~ gun ~orülnıuş <'lm:ılda ilAn olu'nur. 

liılcrek kamı f 

7.oo 

latan bul Evkaf MUdUrlUAU il Anları 

Şehremininde V alde Hastanesınde yeniden tesis edilecek 
sıhhi çamaşırhane ile bul~şıkhane için lüzumu olan makine a lat 
ve edevatı ile bunların mahallerine vaz'ıyesi kapalı urf usu i e 
10 - Eylül - 933 tarıhinden 7 - T. evvel · 933 tarihine kadar mcv· 
kii münakasaya vazedilmi,tir. 

Talip olanlu bu gibi tes: satı yapmış olduklarına dair vesi· 
kalarile beraber şartnameyi almak üzere her gün öğleden sonra 
Evkaf Müdüriyeti Hty'eti Fenniyesine müracaatları. 7 · T. Evvel· 
933 Cumartesi günü saat 13 den evvel tekliflerini idare Er.cü· 
menine tevdi etmelerı ilin olunur. 4764 

Emniyet işleri umum müdürlüğünden; 
1 - Zabıta memurları için 44 27 takım reımi elbise ve bu 

kadar kas tel ve 375 takım s:vil elbis: imali 20 · 9 • 933 tarihin
den itibaren 'O gün müddet le ve kapah zarf usulile münakasaya 
konmuştur. 

2 - l'llekliler münakasa ,artlarını Ankarada Emniyet işleri 
Umum müdürlüğünden ve Istanbulda Emniyet müdi.irlüğünden her 
giio öğrenebilirler. 

3 - ihale 11 · Teşrinievvel - 93 ~ çarıanba günü saat 15 de 
Ankarada Emniyet i ş ' eri Umurn Müdür!üğünde yap· lacaktır. 

4 - lste'oiler in 5185 lira 46 kuruştan ibaret rruvakkat te
minat akçe ve vahut banka mekt ı p lar ile birlikte muayyen o an 
gün ve saatte Emn·)·et ışleri Umum Müdiir. üğü müzayede ve mü· 
nakasa kom:syor.una mi" racaat clmeleri. (5095) 

-----~--~~-·~~~-~----~~~--~---~--

Silifke Asliye Mahkemesinden : 
Müddei Silıf li e hazinei mahyuınin ızrarından do .a y ı miiddei 

aleyh 337 senesinde Sil f ı< e Tahrirat Müdüriyetinde bu unan Meb
metavni ve Başmühend s !iğinde bu u nan Lat if Beyler a l e y h ı ne 
ik ame o'ur.an davada ırumai 'eybimanın bulunduğu yerler belli 
o madığından i inen tebligat icra ;ına mabkemece karar vcri:mif 
ve yevmi muhal-.ea·e 12 · 10 - 933 perşembe gününe muallak bu· 
Junmuş o:auğundan Mehmetavoi ve Latıf e ey!erin o gün saat 
doku1da Sılitke As'.iye Huku c Ma bkem~s:ne ha zır bu u ımaları 
ilan o U:lUr. ı 5185 

··························································································•' 
ka edevatı 28- 9- 933 tarihine mesj sokağında 18 numara·ı fabri-
müsa dif perfembe günü saat 9 kada satılacağından talip olanların 1 
dan 12 ye kadar açık arttırma su- hazır bulunacak memuruna müra•I 
retiyle Çakmakçılardn Sakaçeş - . caatları ilan olunur. (8612) 

ı 

• 

la 

iı 
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~ .. lllldllll ,~ .... Nişantaıında - Tramvay ve Şakayi" caddelerinde~ 1ıııııınıı~ıııımııınıııııımmmımnım~ llstanbul üniversitesi Mü-

5o ""' ""~!~~,.,;~~~~~~~~·~.~~~~~,; m~ohi<li· i b~ya~tK~misyo~undan: 
Resmi Vselere muadeleti ve muamelatının düzgünlüğü Maarifçe musaddaktır. 1 sta~l::ul ~nıveısılesı bınası arkasmda bu.una~ harap v.e en

Kız ve erkek talebe için yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayn leyli teşkilatı ana - ilk . orta· ~ kaz halındekı mutfak, Çamaşırhane, ahır ve saıre müştemılAtla
lise sınıfları. Fransızca • Almanca · lngilizce kurları vardır. ı rının ve sair teferruatının mevcut şartname ve krokisi mucibince 

45 l\işilik bir M:ıarır encümeninin nez.net 't> hima\ C5ir.e mazhardır ~!ek t< p heq;Lin ~aat 10 - J 7 arasında k:I\ il i~lerine bakar· 1 kaim en hedmi ve enkazının sat.iması aleni müzayedeye konul-
• llRılllllll il lü il !! il W mm! ~lıll .1 .. Telefon: 41511 ~ 'll~llUl!lllll l!l ili illll~lfillllllffij!mlli!IJllJ!~lf t7Ô73ı ffi~~~l • muştur. Taliplerin mezkur mahalli görmek için Universite Dahi· 

T\:J Q KiVE 
Jiye müdüriyetine ve şartnameyi okumak için de komisyon kita

betine her gün öğleden sonra müracaatları ve ihale günü olan 
27 - Eylül - 933 Çarsamba günü saat on beşte muhammen kıy

metin °'o 7,5 teminatı n uvakkatelerile beraber üniversite müba-

Z:IRAAT yaat komisyonuna müracaatları ilan olunur. (4638) 

BANKA51 PERTEV PERTEV 
Krem 

LOSYON 
Kuvvet Şurubu 

Kinin Komprimeleri 

Südorono P E R T E V 
Tualet Pudrası 
Diş macunu 

Briyantin 

PERTEV PERTEV 
46980\ 

Tokat Valiliğinden : 
Tokatta yapılacak 27 i60 lira bedel keşifti Vali konağı bi· 

nası kapalı zarf usulile münakasaya konularak 3/Teşrinievvel/933 
tarihine müsadif salı günü Tokat Vilayeti encümeni daimiaince 
ihalei katiyesi icra kılınacağından talip olanlar1n ve ıeraiti anla• 
mak 'iateyenlerin Tokat Vdlvetine mOracaatlan ilin olunur. (512.,.__S~a ~·r-

• ·············································· ···········································:ı···· ············· ···:::::::::.: ......................................... ,. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ... -==::::=:r.::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=== 

~ ................ ,ro··x P A z A R ı ;, i 
.-~--;."\ ~~ TÜRK TİCARET BANKASI 111 

~ T 
~I Merkezi: Adapazarı iQ"I 

D 
=ıH Istanbul şubesi: Yenip~stane karşısı Tel. 22042 il!: 

ti Sermayesı: 1,200,000 1 
• , A Q A =ı=ı 130 000 :1.1 ~ l·li ihtiyat akçesi: ' rıı 

BiRiKTiQEN ~ ŞUBELERi jıl 
lıhBANDIRMA - BARTIN - BİGA - BİLECİk 

QAı-IA T-(; 01; R FisoLu-sozüYüK-BURSA-DüZCE-ESKl- ı 
--.----=-------------------- !hEHIR-GEMLIK-GEREDE-GEYVE-HEN- ~ · st ·ki A ı L · · ;ıii oEK-IZMIT - KARAMURSAL _ KüT AHY A ıın l':ii.,, 1 . 1 a ısesı Müdürlüğünden: cm-.. i;ÜMUDURNU-M.KEMALPAŞA-SAFRANBO-lf~ 

~~ 1 11,k ·Orta ve Lıse kısımlarına kız ve erkek leyli ve nehari talebe kaydına devam edilmektedir.) ~H LU-TEKİRD AG-YENiŞEHiR l!11İ 
Hİ! 2 - Müd~riyet mü~ac~.a~ları_ cumadan başka hergün kabul eder. H§ un •. • • tlJ 
l!ı== 3 - Leylı ve neharı butun ucrctlerde mühim nisbett t •ıAt 1 t :m =!:: musaıt şeraıtle mevduat, havale ka- ı"ıl : : . e enzı a yapı mış ır. • ... ı... .ı 
.I.! 4 - Arzu edenlere tarıfname gönderilir. m: n:i d h ·ı 1 •k iH! ==............................................ Ad ş :::: =·1• bul e ~r ta sı e et a ır ve ı raz 1HI unP.*:r.::::::::z·:::::::::::::::::::::::::::: res: ehzadebaşı Polis Mer' · k T 1 22534 ........... - ... (1268 ........ :11•1! ~ SeD •1ı ................ ............................ aezı ar ası - e . :::::::::::::::: :::::::: • • •• 
---~-=-----=--=-------=-:=-~-------------... -.-=: .. =··= .. = .. ·=·:= .. ·:.·_:__~·= .. ·=· .. ·· ~m muamelib yapar. iiii 

Akay işletmesi Müdürlüğünden : 1 Ereglı şırketınden: !iii Mevduat faizleri müdüriyetle görDtillerek lesbit edilir. 111 
1933 senesinde imha edilecek iiii - ;il 

Akay hatlaıı yeni seyrisefer tarifesi 28 . Eylül· 933 perşem- • .... k h ... • ıl 
b Oıan yüzde beş faizli Ve beheri :.'i,i.:.' VOmı~syon Ve ticaret zsml er nevı emtıaiti- .d -e gününden tatbika başlanacaktır. 500 f .n..ı ı•ı 

m.. trankl~k 2k63,adet t.ahv.ilatı i.=i:i.i. carı"ye satışına Jefa/et eder. Siaorta yapar. 'ı'ı ·ı Tarifeler isl<elelere asılmıctır. Cep tarifelerinin de gişelerde um k uı 6 
., azemn ura eşıdeıı 2 :.:: ,.Ç, • 236 ·ı= 

3 l(uıuşa sahlmakta o!duğu Muhterem Ebaliye i1an olunur. (51781 teşrinievel 1933 tarihine müıadif mı Teleı.?.'!.:......... 23 !.U 

--N--a-f_ı_a ___ V--e--k-a_A_l_e_t_i_n __ d __ e_n __ :_ ~a:i:~~.;~~:~~;i::: !::.3° ;;.:;:~~ !!Hı:ç~!!kte;.ı:ı=::ı;;;::ın~:~:Pr:si!ria!!!!i!!I 
ıokagında 21 numarada kam mer-

kezind~ icra ~ıu~acaktır. Satınalma komisyonundan: 16 • 9 · 933 tarihince kapalı zarf usutile yapı an münakasa 
neticesinde teklif edilen fiatlar haddi !ayıkta görülmediğinden 
Çoruh Vilayeti dahilinde Hopa - Borçka yolu ve Çoruh nehri 
Uzerinde kurulacak demir köprü inşası pazarlıkla icra edilecektir. 

Pazarlık 2- Teşrinievvel· 933 pazartesi günü saat "15,, de 
Nafıa Vekaletinde yapılacaktır. 

Bu hususta tafsi it almak için Yollar Umum Müdürlüğüne 
müracaat olunmalıdır. 

Taliplerin yevmi mezkürda "3500" liralık teminat mektubu· 
nu Ye teklif etmek istedikleri projeyi hamilen müracaat etme:eri 
ilin o unur. (5094) 

Kur a keşıdesınde çıkacak nu. 
maralar işbu ayni gazete ile neşir 
ve ilan olunacaktır. 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili haıtahkları müteha11111 

Div~--·- 1•1 N. 118 Telefon: 22398 
8ahlbl: MEHMET ı\81M 

Ne,rlyaı mOdllrtl: L Sallı 

V A K 1 T Matlıaul - latanbal 

Kilo 
~ıoOOO Ekmek 

1 - Gelibo'u Jandarma mektebinin bir senelik ihtiyacı olan 
ekmek yirmi gün müddetle kapalı zarfla yeniden müoakasaya çı
karılmııtır. 

2 - Verilecek fiat haddi liyik görüldüğü taktirde 1/10/933 
tarih.ine.' e Çanakkale Vilayet dairesindeki kcmisyonda icra edile
cektır. Şartnameler komisyondan isteyenlere verilir. 

. 3. ~ Talip olanların ihale günü teminat ve teklif mektupla-
rıle bırlıkte komisyona müracaatları ilin olunur. (5065) 


