


~-manya-Lehistan 

uvakkat bir tesviye su
ti bulacakları umuluyor! 
Varşova, 29 (A.A) - Gazete -

Leh gazetecilerinden birinin 

~SON HABERLER 
Balkanlardan fena haberler 

Gazi Hz. 
Dün motörle bo§azda bir 

gezinti yapmışlardır 

Mensucat mühendisleri
mizin Rusyada tetkikleri 

Moskava, 29 (A.A.) - Türk 
nevrede sorduğu bir suale M. 
ebela'in verdiği cevabı sütunla
a geçirmi§lerdir. 
Leh gazetesinin mümessili Al -
n - Leh münasebetlerinin ge· 

ek zamanlara ait inkişafı hak -
da ne düşündüğünü M. Goe -

Sırp- Yunan hududunda bir bomba 
patladı : 2 ölü , 5 yaralı 

1 
mensucat mühendisleri Şevket 
Turgut ve Fahri Beyler fabrikala
rı ziyaret ederek siparişler hak -

lı'e sormu~tur. Alman propa - Belgrat, 28 (A.A.) - Sırp - Bulgaristan - Makedonya kqmiteci 
da nazırı hu sorguya şu kar~ı· I Yunan hududunda Gevgili civa-,- Müdafaa hazırlığı -, lerinin sebebiyet verdiğini Sırbis· 

ı Yermiştir: rında akşam saat yirmi su'armda Atina, 29 - Yunan hududun - tan memurları iddia ediyorlar. 
"Almanya ile Lehistanm, ikti - bir cehennem makinesi infilak et· dan çok heyecanlı haberler geli - Srrp efkarı umumiyesi galeyan 
i menfaatlerindeki ortaklığa miştir. yor. Son bir habere göre Gevgili- içindedir. Belgrat gazeteleri Ma-

kında İzahat vermişlerdir. Türk 
mühendisleri Petrof müzesini de 
gezmişler ve akşam Leningrad ti
yatrosundaki müsamerede hazır 

bulunmuşlardır. Leningrad te•· 
kilatları misafirlerin şerefine bir 
akşam ziyafeti vermişlerdir. 

İnat edecek muvakkat bir tes - Makineyi ilk gören kahveci bir de bc.mbalar patlamış, nüfus tele- kedonya komitecilerini ayaklandır 
e sureti bulacaklarını umuyo • zabit çağırmış ve zabitle kahveci fatına sebep olmuştur. dığından dolayı Bulgaristana hü -

yaklaştıkları urada makine patla· Bu hadisenin Makedonya komi- cum ediyorlaı·. 

'Lehistan ile Dantzig arasında 
pılan son anlaşmalar pratik bir 
l sureti için en iyi birer örnek .. 
.,, 

Yarın Millet Meclisi 
içtimaa başlıyor 

mıştır. Bu infilak neticesinde iki tesine mensup Bulgar:ar tarafın · 
kişi ölmüş, beş kişi yaralanmı,tır. dan yapıldığı anlaşılmıştır. 

Patlıyan makinenin parçaları Yeni bir habere göre Sırp hü • 
tetkik edilmiş ve bunun komiteci- kumeti, Bulgar lisanı ile tekellüm 
lerin kullandığı makinelere benze· eden on kişiyi kurşuna dizmiştir .. 
diği anlatılmıştır. . Diğer taraftan Bulgar hükiimeti 

Sırbistanın askeri kuvvetleri bir 
takım şüpheli şahıs1 arı yakalamıya 

koyulmuşlardır. On Bulgar taraf
tarı Makedonyalı bu vakanın fail
leri olmak üzere muhakeme ve 
idam edilmişlerdir. 

Yunan topraklarında ve Gevgili Sırp - Bulgar hudutları üzerinde 
den uzak olmıyan bir mahalde iki müdafaa tertibatı almıştır. Sırbistanla Bulgaristan arasın. 

ltalyan operasından Gil
gom tell canlanıyor 
Roma, 29 ( A.A) - Operanın 

yeni lirik temıilleri mevsiminde 
güftesi ve bestesi Rossini'in opera 
tarından almmı! parçalarla deği§ • 
tirilmiş olan ve başka tarzda ko -
nan Gillyom tell operası da oyna • 
nacaktır. Bu operanın aon perdesi 
başlan başa yenileştirilmiştir. 

nicara, 29 (Hususi) - Büyük komiteci grupunun bulunduğu ve ~-------------'- daki münasebet gergin bil· vaziyet 
ilet Meclisi Reisi Kazım Paşa takip edildikleri hakkında Yugos- tedir. Bulgaristan, Sırbistanda ce-

. · .. b d b ı k Atina, 28 - Selanikten felaket martesı giınu ura a u unaca 1 h d k k 1 h b r-eyan eden kayna .. mayı ve Sırp . . . . avya u ut ara o una a er ve- h b l · -ıo 
Meclısın pazar ıçtımaı ruzna • l 'l . . B . t' k 't 'l li a erler ge miştır. ordusunun hareket ihtimalini na -. . . rı mıştır. u emaye ı oımı ecı e-
sı hazırdır. Ruznamede aynı : rin yapmıt olduğu muhakkak görü Bir çok kişinin ölmesnie sebebi- zarı itibare alarak hududa iki liva 

müzakere edilecek bir madde 1 .. 
Y 1 M 

uyor., yet veren Gevgilideki infilakın göndermiştir, 
ıyacaktır. a nız eclise ge -
evrak okunacak bu meyanda 

rk - Yunan misakının imzaSI 
nasebetile Yunan Meclisinin 
rafı vardır. Bundan başka mec 

Büyük şenlikler •• 
Universite kadrosu 

Büyük kasırga 
Meksiko, 29 (A.A) - Tampi • 

koda şimdiye kadar 125 ceset or
taya çıkarılmıttır. Binlerce yaralı 
mevcut veya çarçabuk hazırlan .. 
mış hastahanelerde tedavi edil • 
mektedir. 

İki yağmacı Tüfek kurşunu a~ 
öldürülmüştür. Bunların cesetleri 
halka teşhir edilmiştir. 

n tatili esnasında vefat eden 
b'uslara ait malumat verilecek 
yeni intihap yapılması hükume 

Giresun'un Cümhuriyet 
bayramına hazırlığı Başvekilin dönmesinden 

edilecek, M. Malş 
Gierson, 28 (A.A.) - Onuncu 

Cümhuriyet bayramı hazırlıklarına J 

devam ediliyor. Her köyden atlı 1 
ve yaya köylülerimiz şehire gele
cekler ve yapılacak büyük tezahü
rata ve eğlentilere iıtirak edecek- • 
lerdir. Yedi tane köy yatı ve ilk 

sonra tebliğ KralAleksandr Hz. 
·1dirilecektir. Mustafa Fevzi 
\ vefatı dolayısile adliye en . 
ıi reisliğine Sinop Meb'usu 
Kemal beyin intihabı ihti -

\'< l"d. JcUvvet ı ır. 

Bulgar elçisi 
ofya, 29 (A.A.) - Bulgarista
Ankara elçisi M. Antonof bu 
lstanbula hareket etmiştir. 

mekteplerinin açılma meraıimi 

yapılacaktır. 

arşılık olarak Alman 
azetecileri de Rusya

dan çıkarılıyor 

HükUmet tarafından büyük bir 
balo verilecek, Halkevi tarafından 
temsiller, konferanslar ve muhtelif 
eğlenceler tertip edilecektir. An
kara ve İstanbul konferanslarını 
dinlemek üzere Halkevi salonuna 
ve muhtelif yerlere radyo makina

ları konacaktır. Resmi ve hususi 
bütün bin.alar veşehir battan başa 
elektriklerle tenvir ve tezyin edi
lecektir. Ve bir çok taklar kuru
lacaktır. 

o~kova 29 (A.A.) - Hüku -
tin karariyle Sovyet toprakla .. 
dan çJkarılan Alman matbuat 
messilleri, hususi işlerini teavi
için iki gün mühlet istedikte -
en, bunların talepleri is'af olu
ak Sovyet Rusyada ikametleri 
gün yani yarın akşama kadar 
dit olunmuıtur. Gazetecile
bu ricalarına Alman sefareti 
milzaherette bulunmuş.tur. 

Atinada Olimpiyatlardan 
eve[ ekzersizler 

Atina, 29 (Hususi Muhabirimiz
den) - Veysi yarın buraya geli
yor. Bugün yapılan hususi egzer

§anof, nazik ve kıymetli yol siste Semih yüz metrede birinci 
adaılığmı ta Karadeniz suları- geldi. Bu koşuda Yunanlı Fran
kadar devam ettirmekle bizi kodis te koştu. 
c mütehassis etmiş ve kendisi 
daha çok görüşmek f ırsalını 

·mittir. Bundan dolayı da ayn. 
müteşekkirim. 

~uhtelif fırkaların kıymetli li· 
·leri ile de ayrı ayrı konuşmak 
·kine nail olduk. Hepsi ile de 
hükumetin takip etmekte ol -
~u Türk - Bulgar dostluğu ü
inde ve bunun gerek iki mem
etin bulunduğu mmtakanın 

Sovget ler - Almanya 
Berlin, 29 (A.A.) - Hariciye 

nezareti Moskovadaki Alman mat
buatı mümessillerin.in Rusyadan 
çıkardmaıı mese'esi hakkında Sov 
yeller birliğinin Berlin elçiliğine 
şifahi bir nota vermittir. Bu nota
da: 

u için gerek Türkiye ve Bul • 

"Alman hükumeti, Alman gaze
teleri aleyhinde Moskova hükiime· 
ti tarafından alman tedbiri doğru 
ve haklı bulmağa imkan göremez. 
Bu tedbir hiç bir veçhile anlaşı'a· 
maz bir mahiyeti haizdir. Bundan 
başka iki memleket arasmda dost-

i:;tanm menfaatleri için lazım 
faydalı olduğu görüşünde mu -
k kaldık. 

gelecek 
(Haf tarafı 1 inci H)lladıı ı 

katta bulunacağı haberi Romen 
matbuatında ve siyasi mahafil .. 

ANKARA, 29 (Hususi) - Bir müddet için memleketine gi· de büyük bir alaka ile takip edil-
den profesör Malşm gelmiyeceği hakksndaki •y• l .- eınlw1~~.-· .=--~eKtettır. 
M. Malş aynı zamanda meb'us olduğundan ırı\Jayyen ' müdôetle' ~Siyasi mahafil son zamanlarda 
lsviçrede bulunmağa mecbur bulunmaktadır. Profesör Malş, Bern küçük itilafın ve bilhassa Roman-
elçimizle gelecek olan profesörlerin mukaveleler!,ni yapmaktadır. yanın ,arka müteveccih olarak 
Kendisi 15 teşrinievvelde Jstanbula gelecektir. Universite kadro· inkişaf eden siyasetinden son de· 
lan tamamlanmıştır. Kendilerile mukavele yapılan ve yapılmakta rece memnun görünmektedir. 
olan profesörlerden maada profesör almmıyacaktır. Kadro Baş· Kral Aleksnadr Hazretleri pa .. 
vekil Hazretlerinin Ankaraya dönmesinden sonra tebliğ edile· zartesi veya salı günü Varnaya 
cektir. hareket edecek orada bir kaç saat 

Tetkik için 
Ankaradan Kon

yaya heyet gitti 
Konya, 28 (A.A.) - Konya ay

gır deposiyle Ziraat mektebinde 
tetkikatta bulunmak üzere Ziraat 
V eki.leti baytar işleri umum mü · 
dürü ve ıslahı hayvanat mütehu • 
s1ş1 Zeki ve e Vki.let ziraat şubesi 
müdürlerinden Hikmet Beylerden 
mürekkep bir heyet Ankaradan 
Konyaya gelmitlerdir. Heyet Kon 
yada vaıi mikyasta ve mcm1ekete 
nafi bir şekilde tay deposu açılıp 

k . · at mekte· açdmıyacağı ve es ı zıra . 
binin yeniden faaliyete geçebılme 
si hakkında tetkikatta bulur."'.lluŞ • 

400 bin Yahudi 
Almanyadan çıkarılanların 

Filistine yerleştirilmesi 
Beyrut, 28 (A.A.) - Almanya

dan çıkan Yahudilerin lngiltere -
nin Filistine yerleştirilmesi için ha 

zırlıklar yaptığı söyleniyor. Gele • 
cek muhacirlerin miktarı dört yüz 

bini bulacaktır. Bu vaziyet karşı -
unda Filistin hıriıtiyan ve rnüslü
manları heyecana düşmüşlerdir • 

M. Von Neuraht 
Cenevre, 29 (A.A.) - Hariciye 

nazırı Baron Yon Neurath Berli· 
' ne gitmek üzere Cenevreden bu ak 

şam ayrılmıştır. 

tur~ezkur mektebin ikmali için beri şehrimize ve civarına mütema 

35 _ 40 bin lira gideceği tahmin diyen yağmur yağmaktadır. An· 

edilmektedir. Zeki Bey Ankaraya, kara - Konya yolu çamurdur. 

Hikmet. Bey Ad anaya .. h~.reket et: I Kon yad.an An karaya hareket. eden 
mişlerdır. Umum mudur Sabrı otomobıller geri dönmüşlerdır. 
Bey, tetkik ve teftiş vazifesini ik- A . 
maiden sonra lstanbula gidecektir. danada bardaktan boşa .. 

Vali Bey Ayrancı nahiyesindeki nırcasına bir yağmur 
Adana, 23 (A.A.) - ugün saat 

11 de hafif surette başlıyan yağ -

kalarak Bulgar kralı ile görüştük
ten sonra ertesi günü lıtanbulda 
Türkiye Reisicümhuru Gazi Mus -
tafa Kemal Hazretlerine mü!i.ki 
olacaktır. 

Bükreş elçimiz Hamdullah Sup. 
hi Bey bugün Yugoslavya ıefiri ile 
görüşmüş tür. 

Bu görüşmede Yugoslavya ıa • 
ray mareşalı ve saray nazın ha • 
zır bulunmu§tur. Bu sırada iki 
devlet reislerinin mülakatına ait 
tertibatın konuşulmu§ olduğu tah 
min olunmaktdır. Elçimiz Ham
dullah Suphi Bey gene bugün Ro
manya başvekili M. Vayda Ro • 
manya hariciye müsteşarı M. Ra. 
dulesku ile de mülakatta bulun • 
mu, tur. 

/ta/ya - Almanya 
Roma, 29 (A.A.) -Alman baş

vekili M. Hitler, faşist işçiler te,ki 
litına ınensup 50 İtalyanı Rhin ha· 
valisinde bir seyahat yapmağa ça .. 

ğırmıttır. Bu hal yanların seyahat 
leri 10 gün kadar ıürecektir. 

Faşist fırkası katipliği vazife.si· 
ni de gören mesai fevkalade ko • 
.miıeri, bu seyahata 25 köylü ile 25 
işçinin iştirak etmesini kararlaştır-
mıştır. 

Motörlü 1 rans at/antik aşmetlfı Bulgaristan kralı Hz.
ve kraliçesi Hz. nin heyetimiz 

işleri hakkında tetkikatını Nafıa 
Vekaleti su mühendis· erinden Hik
met Beyle birlikte ikmal ve Ereyli 

Ç mu··nasebetlerı"n de d k mur, bı"rdenbire hızını arttırm1• ve a vamını a ve Karaman azalarında teftisten • 
Orlastlrmaktadır iste b · · · bardaktan boşanırcasına bir saat 

Triye:ste 29 (A.A.) - Motörlü 
Urania transatlantiği İtalya ile 
cenubi Amerika arasında ilk se -
ferini yapmak üzere Triyesteden 

·kında lUtf en izhar buyurduk -
büyük nezaket eserlerinden 

· n tehassüs ve .şükranla hah .. 

eği borç bilirim. 

z • · • unun ıçın sonra Konyaya dönmüştür. 
dir ki, bu vaziyetin bütün meıuli· I K d "' kadar devam etmiştir. Yağmur -
yeti Sovyetler birliği hükumetine ı on ya 3 yagmur dan bir çok yer:erde göller husule 

racidir.,, denilmektedir. Konya, 28 (A.A.) - Dünden elmi~tir. 



3 - VAKIT .. 

Türkiye - Fransa Kazım Paşa Hz. 
.ı\rauınzdaki iktısa di an

laşma ve istikbali 
Paria sef\ri Suat Bey ekspres i!e 

memuriyet ma.ftalli olan Parise git· 
ntİitir. Suat Bey, Dolmabah~e sa
rayına giderek Reisicümhur Haz -
ret1erine arzı tazimat etmiş.ve son· 
ra da Perapalas otelinde Başvekil 
1ımet Paşa Hazrteleri ile Harici
ye Vekili Tevfik Rüştü Beyi ziya
ret ederek veda etmiştir. 

Belediye lokanta ve varyetesi 
Dün akşan1 Ankaraya 

avdet etti 
Büyük Hillet meclisi reiıi Ki. .. 

zım Paşa Hazretleri dün aktam 
Ankaraya avdet etmişlerdir. 

Eski Gardenbarda memurlar hem karınlarını doyuracaklar 
hem de ucuzca varyete seyredüp eğlenecekler 

"' 

Kazım Paşa Hazretleri Dolma. 
bahçe sarayından hususi motörle 
Haydarpaşa.ya gitmişler ve Hay • 
darpaşa istasyonunda bir çok 
meb'uslar ve İstanbul vilayetinin 
ileri gelen memurları tarafından 

teşyi edilmişlerdiı·. Suat Bey gitmeden şu beyanat· 
ta. bulunmuştur: 

"- Fransa ile aramızdaki bü -
tün pürüzlü işler tasfiye edilmiş 
aibidir. Bu anlaşma her iki me~
leket arasında eşya mübadelesini 
kolaylattırnıış ve mahsullerimize 
iyi bir mahreç temin etmiştir. 

''Fransa ile bu anlaşma iki mern 
leket araımda jktJaat sahasında da 
ha sıkı hir teşriki mesainin başlan· 

ııcıdır.,, 

Tütün/erimizi ucuzca al
mak için birleştiler 

İzmir ve Milas havalisinde, A -
nıerikan tütün kumpanyalan, bir 
itilaf yapmışlardır. Amerikan 
kumpanyaian bu sayede ucuz tü
tün almaktadırlar . 

Tepebaşmda eski Gardenbar sa
lonunda be'ediye tarafından koo
peratif şeklinde bir lokanta daha 

açılmuıı husuın.~ndaki tasavvurlar 
ilerlemiştir. Bq fikir pek yakın -
da tatbik haline konulacaktır. Bu 

münasebetle belediyenin Tepeba
şındaki salonda lokantadan ziyade 
bir bar yapmak istediği ve koope

ratifçilikle barcı!ığı birleştireceği 

hakkında rivayetler ortaya atılmış 
tır. Dün, bu işlerle uğraşan sala
hiyet sahibi bir zatle görüıtük. De
di ki: 

- İstanbul mıntakaunda oldu
ğu gibi, Beyoğlu tarafında da bir 
çok memur vardır. Beledire koo
peratifi, kooperatif §eklindeki lo
kantayı BeyoğJuna da teşmil ve o
radaki memurların da ucuzca ye
mek yiyebilmelerini temin etmek 
istiyor. Bu lokanta herkese açık 
olmıyacak, ortaklara mahsus bulu 
nacaktır. 

- Bu lokanat bar mahiyetinde 

Doktorlar toplandı 

olacak, belediye burada koopera · 
tifçilikle barcılığı birleştirecekmiş. 
Yani memurlar ucuzca eğlenehile
ceklermiş... Doğru mu?. 

- Hem yanlı~, hem doğru .... 
Doğru olan ciheti şu: Burası her 
şeyden evvel bir lokanta olacaktır. 
Ancak biz, buraya ortak olacak 
memurları eğlendirehilmeği de 
düşündük. Dans ve ha1et heyeti 
şeklinde bir varyete yapacağız ... 
Varyeteyi yapacak sanatkarlar 
Darülbedayi artistleri arasmdan 
seçilecek. Nezih bir şekilde ola -
cak.. Tamamen ailelere mahsus 
b . t Hem memleketteki ır varye e ... 
varyete sanayiini himaye etmiş, 

he.m de geçim zorluğu kar§ısmda 
eğlenebilmek imkanını bulamıyan 
az kazançlı memurlar1m1zm bu su 
retle eğlence ihtiyaçlarım nisbeten 
karşılamı§ olacağız .. Ortaklar bu
ranın sahibi o!acakları için, uma -
rım ki pekte müşkülpesnt davran
mıyacaklardrr. Şunu da ilave e • 
deyim: Varyete kısmile Darülbe-

M. V enizelos 

dayi, lokanta kır.mile ele koopera
tif uğraşacaktır. 

- içki de bulunacak mıdır?. 
- Hayır, katiyen... İşin içine 

müskirat girdiği takdirde, varye -
teli lokanta tam manasiyle bar ol
maz mı?. 

- Varyeteli lokanta ile harın 

farkı nedir?. 
- Barda muhakkak müskirat 

lazımdır.. Dansözler olur .. Bunlar 
davet kabul ederler.. Masalarda 
konsormasyom yapılır.. Blzim sa· 
lonumuz, ortakların zevcelerini, 
kızlarını, kadın dostlarını beraber
lerinde götürmekten sıkılmıyacak
ları bir aile muhiti olacaktır. 

• - Başka memleketlerde ailele
re mahsus içkisiz varyeteli lokanta 
lar var mıdır? 

- Evet... Muhtelif avrupa se
yahatlerimde bu kabil lokantalar
dan pek çoğuna rastladım. Fakat 
doğrusunu isterseniz, kooperatif 
teklinde varyeteli lokanta hen de 
görmüş değilim!.. 

Universitede 

Celal Bey de gitti 
Bir haftadanberi şehrimizde tk

tısadi tetkikatta bulunan lktııat 

Vekili Celal Bey dün akşam An. 
karaya gitmiştr. 

Celal Bey Haydarpaşa istasyo • 
nunda Ticaret müdüriyeti, Tica • 
ret odası, ihracat ofisi müdürleri 
ile yüksek memurları ve bir çok 
tanınmış tacirler ve sanayi erbabı 
tarafından teşyi olunmuştur. 

Maarif müdürünün aley
hine dava 

Maarif müdürü Haydar Beyle 
ilk tedrisat müfettişlerinden Şevki 
Bey aleyhine ikinci hukuk mahke-

mesinde on bin liralık bir tazmi· 
nat davası açılmıştı. 

Davanın mevzuu, elinde (Hay

riye - Hanriyet) namına çıkarıl· 

mış bir nüfus kağıdı bulunan bir 
kızcağız hakkında tanassur ettiril-

Dolar düştüğü için, Amerikan 
kumpanyaları, geçen seneki fiat 
üzerinden tütün alamıyacaklarmı 

a.laka.darlara bildirmişlerdir. Fil .. 
hakika bir dolar 138 kuruşa ka -
Clar dütmüıtür. Bu vaziyet kar
!ısıncla, dolar üzerine muamele 
aören kumpanyalar, Türkiye tü -
tünlerine daha az fiat vermekte .. 
Clirler. Balıkçılar, balıkların has- Dün Cümhuriyet abidesi- İmtihan usulleri tamamile 

talara tavsiyesini istiyorlar! ne bir çelenk koydu değiştirildi 

diği iddiasiyle tahkikat yapmak ve 
efkarı umumiyeye aksine meydan 
vererek gerek kızın, gerekse vali
desinin içtimai mevkilerinni sar • 
sılmasına sebebiyet vermektir. 

Malını elinde tutamıyan zürra, 
'.Amerikalıların teklif ettiği fiata 
tütün vermektedir. İzmir ve Mi-

Etibba Muhadenet cemiyeti dün Yunan eski başvekili M. Veni - Üniversite idare heyeti deu 
İkinci hukuk mahkemesi bu id

diayı tetkik etmiş ve davayı red • 
detmiştir. 1.i tacirlerı ellerin<Jel(i tutunün 

sabah Halkevi ıalonunda Doktor ..zelos dün sabah 9.5 te Taksim de programları ve imtihan talimat .. 

'.Aınerikalılara ucuza gitmemesi 
ic;in, lktıaat Vekaletine müracaat
ta bulunmu§lardır. Bundan baş
ka. bankaların tütün tacirlerine 
Yardım etmesi temenni edilmekte
dir. 

Neşet Osman Beyin reisliği altın

da aylık toplantısını yapmışhr. İç
timada, yaz tatil devresindeki fa
aliyet görüşülmüş, azaya bu hu -

susta izahat verilmiştir. Cemi .. 
yet tarafından, doktorların 150 li
ra gibi az bir para mukabilinde, 

A.gaso/gada tehlike Avrupa şehirlerinden en meşhur-
Bir lngiliz gazetesi, Ayasofya larını görebilmeleri maksadiyle 

CIU?Iii kubheıindeki çatlaklardan seyahat proğramının, hiç bir is .. 
dolayı camiin yıkılması tehlikesi tekli çıkmadığı için yapılamadığı 
olduöunu iddia ediyordu. anlatılmış ve dün bundan vaz ge-

Evkaf idaresi camide yeniden çilmiştir. Gene dün, balıkçılar 
letkikat yaptırmıştır. Ayasofya cemiyetinin bir tezkeresi okun .. 
C&ttıii, Cümhuriyetin ilanından son muştur, bu tezkerede, şehirde 

ra. dahilen ve haricen mükemmel stok halinde bulunan balıkların 
•urette tamir edilmiş ve bu tamir dokt~rlar tarafından hastalarına 
senelerce devam etmi!tir. 

1 
tavsiyesi rica edilmektedir. 

Camiin kubbesinde mevcut çat
laklar da çok eskidir ki bunların 
tehlike teıkil etmediği Jİmdiye ka
'da:r yapılan ınüteaddit muayeneler 
neticesinde anlaşılmıştır. 

Darüleytamdan 
hapishaneye 

Darüleytamdan çıkarılmış olan 
Mustafa isminde biri evvelki ak -
!•ti\ Ortaköyde dereiçinde durarak 
Ahtnet kaptanın yolunu bekleme _ 
ie b14Iamıı. 

Elinde ağır bir alet olan Muata. 
fa, •aat 23 te yoldan geçmekte o .. 
lan leaptan Ahmet Efendinin kar
.t111na. çıkarak olanca kuvvetile e
lindekini adamcağızın başına vur. 
pıuttur. Beyhuş bir halde yere ıe• 
rilen Ye başından ağır surette ya ~ 
ralanan, Ahmet kaptan tedavi e -
ailmek ii:lere Beyoğlu hastanesine 
kal d ırılnı1, hr. 

KellUl:lettin Sami Paşa 
Bir mUc!dettenberi Ankarada bu 

lu.nan Berlirı sefiri Kemalettin Sa
ini Pa•a §ehrirn~ı.e dönmüştür. 

T eşrinievvelin birinde Etibba 
odasının idare heyeti ve haysiyet 

divanı azalıklarının müddetleri 
bitmektedir. 22 TeJrinievvelde 

tekrar aza. seçilecektir. Etibba 

muhadenet cemiyeti, Etıbba oda .. 
sır)ın idare ve haysiyet divanları 

için seçilecek namzetlerin intiha
brnı gelecek cumaya bırakmıJhr. 

Elektrik ücretleri acaba 
indirilecekmi? 

Belediye iktısat müdürlüğüne 

bazı şikayetler olmuştur. Elekt -

riğin kilovat başına on yedi kuruş 
değil, 17,30 kuruş ve hazan daha 

fazla alındığı iddia edilmiştir. Be

lediye iktısat müdürlüğü hu §ika
yetleri tetkik etmektedir. 

Elektrik tarife komisyonu içti .. 
ma ederek yeni ücret tarif esini 

tesbit etmek üzere tetkikata baş -
lıyacaktır. Resmi fiat olan 17 

kuruş ücretin on para noksaniyle 
16,30 paraya indirilmesi için ça -
lıt ılacaktır. 

Cümhuriyet abidesine giderek 
büyük bir çelenk koymuştur . 

M. Venizelos ve refikası 10,45 
te Heybeliadaya giderek. doktor 
Zgorides tarafından şerefine ve -
rilen ziyafette hazır bulunmuştur. 

M. Venizelos ve refikasr geç va· 
kit 1stanbula avdet etmişlerdir. 

namelerini hazırlıyor. 
İmtihanlarda sınıf usulü vardı. 

ve heı· sene nihayetinde fakülteler 
de bütün talebe imtihana tabi idi. 
Yeni teşl-~:b.tta ıömestr sistemi im 
tihanlarda da tatbik edilmektedir. 

Her fakültenin müddeti ayrı ol -
duğundan her fakülte için ayrı bir 
imtihan şekli tesbit edilecektir . 

Yeni ölçüler tatbik 
ediliyor 

Metre sistemi ölçülerinin 31 bi. 
rinci kanun tarihinden itibaren 
mecburi olarak tatbiki için İktııat 
Vekaletinin teklifi üzerine İcra 
Vekilleri heyeti karar ver~iştir. 

hü- Hukuk fakültesi üç sene yani 
altı sömestrdir. Yeni veziyete 
göre iç sömestrlerde yani 2, 4 ve 

6 mcı sömestr nihayetlerinde ya .. 
pılan imtihanlar kaldırılmaktadır. 

lngiliz elçisi 
İngilterenin Ankara sefiri 

kiimetinden almış olduğu izin ü
zerine pazar günü akşamı ekspres 
ile Londraya hareket edecektir. 

Zincirli kuyu kazası 
mahkemeye gidiyor 

Radyo ucuzlayacak 
Şehrimizde bir radyo montaj 

fabrikası açılacaktır. Viyan.adan 
ucuz radyo aksamı getirilerek bu. 
rada monte edi:ecek ve ucuz radyo 
satılacaktır. 

Geçenlerde, Zincirli Kuyurlan 
otomobille geçerken bir jandarma 
ya çarparak ölümüne sE>bebiyet 
vermekten maznun kli~eci Alaet • 

tin Bey hakkında müstantikliğin 

yapmakta olduğu tahk;!,nt bitmİ!
tir. 

VA KIT' 

Yalnız 6 ıncı sömestr nihayetin -

dedir .. Bu imtihanlara 6 sömestr
de okunan 18 dersin hepsinden de 

imtihan vermek mecburiyeti var
dır. Dördüncü sömestr sonunda. 
bir kaç imtihan vermeyen altmcı 

sömestr sonunda imtihana sokula· 
mıyacaklard ır. 

Alaettin Beye, ölen jandanıa .. 
nm cesedini yoldan kaldırmak i • 
çin yardım ettiğini söyliyen Ruı 

şoför celbedilerek sorguya çekil • 
miştir. Mesele yakında mahkeme· 
ye intikal edecektir. 

G ilndellk, Styıuıt Ge.zete 

lata.nbul Ankara Caı1deııı. VAKIT yurdu 

Telefon Numaraları: 
Yazı işleri telefonu: 243iD 

idare telefonu : 2437& 

l'elgraı adresı : lst&ntJl.I - ·ı AK.n 
Prnıta kutusu No. te 

Abone det>elleri: 
fıiık.ıye l!:cı:ıebı 

$eneli' : HOO Kr. 2100 Kr. 
ti aylık 750 . H5U .. 
3 aylık tOU • )IUO . 
1 aylı.k 150 .. soo . 

il!n ücretlerı· ---
fil'Arı 110.nlarııı 111\ıı ımhlfelrrlııdt' .. ruıll· 

mi SU k1Jr1J')t:11ı 

lrurıı,a kadar ı,;ıkıı.r 

Ullyl.ik, fnzlR, tlı•\'llnıh ll.10 \l t'renf('re alt 

ayrı tl'nzlll\t vardır 

Ueıtml ll~nların bir ıtatırı 10 w:uruştur 

KiiçUk ilfinl!lr; 
~ır defası :ıo ıkı ıJeraııı 00 tıç .:ıeta.~ı .,~ 

dört ı,efası 7~ \'e on defası 100 kuruştur. 

Uç aylık 113.ıı \'erenlerto btr defam mecca· 

nendır. D<lrt ıuıtırı Ke<:erı 11:\nların tııııa 

ntırlAn l>t"ıı kuruştan t:ıeHp edlllr. 

Bir çöküntü ve bir yaralı 
Eski def terdarhk binasında bir 

çöküntü hadisesi olmuştur. 

30 EylOI 1918 
Binanın üst katında vergi tem

yiz komisyonunun toplandığı oda-
} 

- Rnndan bö~le kedınlıırrn; tabaht>t , ~~. 
nın tavan sıva arı birdenbire çök-

z:ıcılıı, , .r dlş~illl; dlplom:tları nlarıtk İ('rıı~ ı 

mÜJ ve içtima halindeki komisyo- ~J\rı':ıt ı•drbilmPl('rf e~ıı .. ıttbıırilr kn.bul PdU • 

na riyaset eden Cemal Bey muh- mı~ur. 

ı telif. yerlerin.den yaralanmıştır. - Tr:unnı~hrrn arl;uın:ı :ı ... ııarıl:uın ""' 

1 

Bınarun bır çok yerleri aynı şe· bu !'IUrl'tlP trnmnı~ ların ıw~ rü•mfrrirıl bozan 
VP iı;-lntlrkill'rin hnyntını tl'hlikf',\t• l.:cı;1 arılıı -

kilde ~e t.eh. likeli bir vaz.i~ette bu· _ rın z:ıbıt:ı mf'mu rlu.rınl'ıt t"' kit rclllmr.,in~ ka 

l 
f~ndugu. ıç:n der ha~ tamırı tekar - rar wrllm1'7tlr. Şl"hrPmıınPtl bıı kararını pn

rur et.mıştır. T a.mırata yakın.da ıı~ mlıılhriH~tin" w tr:ımrn.\ kıımpanya~ııın 

başlanacaktrr. j bil tirtrektlr! 

- ('l'lwı.lovak, <'<•mıM htn\hr, Rnmf'nln 

ilk kadın banka 
muhasebecisi 

\'P U-lılı•rin l'}tlr:ıkllP ~ apıla<':ık mrrkPl'I A" • 

nıpa mili'!! miittPflka~ı korırnıın•uıa (mat • 

dur nılllrtlPr) koıırrrano;; drnllırnP.litPCJlr. Ru 

ı stanbul iş Bankası muhasebe lrnnfrr:ııı .. TP')riıılf'\ YPlin on br~lndP Pnrı,t~ 

memurlarından İclal Hanım Anka. hrı .. ıan:tcııktır. h.ll'm:ın11onıın <Hıfr adamı ıra-

b · h be ·1· - . . J 7Ptrr.I ha korıgrf'\~· """' l>ir mıt~ılur mlllPt ıt ra şu esı mu ase cı ıgıne tayın · · 
1 

hR hııtnıuoı;tıır : \rııpl:ır. So•waıı .. t J:"R7'f'trıtl 
edilmic.tir. c·aı Hanım banka mu. · 

,; lıııı (Po:1ÜlPrl i<;r hıı bıılu lıı ııl:ı~· rtlrr11k t 
hase becili ğine tayin edilen ilk ha- la.ndaııın da mağdur olup ıılmııdığını ıM>r 
nundır. m:tktadır. 



Alman propaganda nazırı 
propaganda yapıyor! DÜZELTİYORUZ! 

ve Fırkasının meşru olarak 
iktıd~r mevkiine geldiğini 
halkın arzusu hükOmetin 
arzusu olduğunu söylüyor 

................................................................................................ ................................................................................................ 
Söz kılavuzu çıkıncıya kadar da yazı
. cının özdil için harcayacağı emek vardır Şu bir kaç misal, kaziyemizin 

her iki kısmını tenvire kafidir. Ya 
ni bir millet ıki memlekette de o • 
turabilir ve kimliğini değİ!lirmez. 
Finlandiyadaki lsveçler finle~me
mişlerdir. 

Fakat, her halde, bir memleket· 
le oturmak (kat'i olmamak üze -
re) bir milletin teşekkül ve terek
kübü amillerinden biridir. 

İklim, tabii, hayati (Biolo .. 
gique) bir amildir. Bazan ırk üze-

Brezilya, Portekiz müstamere -
idi; Cenubi ve Orta Amerv.alar 
anyol müstamerele · 'd· B''t" rı ı ı. u un 
kişverlerde ayni ha· d' h't 

ıseye şa ı 

yoruz. 

İngilizlerin bir kar ı'sk~ .. 
"' :r an mus -

ereleri vardır ki huni d . .. ara o • 
nıon derler. ikisi Aın 'k d _ erı a a 
ewfoundland, Canada ) 'k' . 
·~L Ok , ı ısı 

Yl-~ yanusta (N. Zeala d 
ustralia): biri Cenubi Afr~a;: 
n bu ~e;etler .yeni ve lngiltere
a)lrı bırer mıllet teıkil ett'l . . .,, I ı er. 

mınıon ar, bugün, Büyük Bri • 

ya ~le müsavi, her biri dahilen 
harıcen tamamen müstakil 1 . k , Yn 
aynı ıralı hükümdar tanır 
}etlerdir. Diğer devletler nez _ 

e elçi gönderirler. Şam hilafet 
rkezinden ayrılan Kurtuba ha. 

liği de, vaktile, İspanyada, böy 
c, is~iklal kcsbetmişti. 

~ 1(. "' 

~ - Manevi yakınlıklar 

Manevi benzeyiş, yakınlık ne • 
? 

'iirlcld~ ve musiki, eğlenceler 
Yl'nlar, yemekler, ev idaresin

i husuıiyetler, hatıl itikatlar 
' 

E;l san'ntlar, destanlar, üslup, 
rdı zem;nle.ri, nıasallar, atalal' 
eri, it:1atlar, zevkler, hasılı 
lore, b~roz daha yukarıya çı -
dk edebiyat... 

ok ince bir noktaya geldik. Bu 
ır.-lar mill!.!t teşkilinde pek iza. 

ni:;bi bir mahiyeti hai=dir. 
n1 beraber iyice bilmi~ ola· 
i, hele ülke geniş olursa, bir 
tin bi:- kısmı ile diğer kısmı, 

hu hususlarda ayrılıklar arzedebi
lir. 

Bili.ki , bir milletin bir kısmı 
bir yabancı millete daha fazla 
benzemek kabildir. Şöyle farzedi
niz: ülke vasidir. Kara halkı ile 
deniz halkının farkları tebarüz e

der. Halbuki deniz sahilinin öte • 
sindeki yabancı komşular deniz 

halkına itiyat itibarile daha yakın 
dır. 

Bununla beraber yalnız bu ka -
rabetlerle bir millet teşkil edilemi

yor. Uzaklıklarda kara halkı ile 
deniz halkının başka başka mil • 

Jetlerden olmasını istilzam etmi • 
yor; hasılı, hunlar, milliyette 

ittiraki de, ademi iştiraki de mu • 
cip değildir. 

Mübadeleden evvel Anadolu 
Rumları, bu hususlarda, Anadolu 

Türklerinden pek ayrı görülmü • 
yordu. Giritli müslümanların ora 
hıristiyanlarmdan hemen hemen 

farkı yoktu. Bununla beraber bu 

hususiyetler o muhtelif kütleler a
rasında milli bir iştiraki istilzam 

etmemiştir. Dini saikler, hayatta

ki sair yakınlıklara, dil birliğine 

galebe etti. Bu hususlarda milli " 
yet, dini takip etmiı oldu. 

Büyük bir müverrih diyor ki 
"zengin ve mÜ!lerek bir hatıralar 

silsilesine tevarüs, hali hazırda u -
mumun muvafakati, yani birlikte 

ve bir millet olarak yaşamak iste
mesi, şayıan tevarüs edilen şeyle • 

rin gene öylece muhafazası arzu
su milleti teşkil eder.,, 

Güzel fikir! lakin ilmi olmaktan 

Cencne, 2U (A.A.) - Alınan j 
propaganda nazırr 1\1. Gucbbcls ! Akşamdan: 
beynelmilel matbuat ınümcssille - ı Nümune ittihaz edilecek dere 
ı·inin önünde söylediği bir nutuk-; cede büyük bir itina ile inşa edilen 
ta ınilliyetperveı: sosyalist devle- i Hacı Osman bayırı katranlı yolu 
tin ı?kscriyetlc dünyada anlaşıla . ! tamaınile bitmiştir. Vali :Muhittin 
maınazlığa ve itimatsızlığa uğra - Dey, evvelki gün mahalline bride
masına teessüf etmiş ve ıni1liyct- rek caddeyi son bir defa olarak 
perver sosyalistliğin bir mem - gözden geçirmistir. Bütün vesaiti 
leket mukadderatım şimdiye ka . nakliye sahipleri caddenin bir an 
dar kullanılan usullerden bambaş evvel açılarak Şişli ile Bliyükderc 
ka vasıtalarla idare etm~k teşeb - arasındaki münakalfı.tm arızasız 

büsünrlcn ibaret olduğunu anlat· olarak teminini arzu ettiklerinden 
nuş ve demiştir ki: belediye yakında caddeyi umuma 

"Milliyetperver -sosyalistlik fır -
kası meşru olarak iktidara gelmiş 
tir ve halkın arzusu hükumetin 
arzusudur. 

Milliyetperver sosyalistler ara • 
f İye karşı sağlam bir set çekmiş 
olmakla Avrupanın şükranına 

hak kazanmışlardır. Dünya Al
manyadaki yeni siyasi rejimi bi • 
taraf olarak hüsnü niyetle muha
keme etmelidir. Bu rejim Al
manyayı bizzat kendi vasıtalariyle 
buhrandan kurtarmak istiyor.,, 

lıl. Göebbels yahudi meselesine 
geçerek milliyetperver sosyalist 
hareketinin umumi ye fikri ha -
yatında yahudilik tesirine karşı 
me~nı bir aksülamel olduğunu ve 
hiç bir milletin vrotesto etıneksi . 
zin bu gibi suiistimallerc taham -
ınül edemyec~ğini anlatmıştır. 

ı\L Göehbels Almanya beynel -
milel siyasetine de temas ederek 
demiştir ki: 

açacaktır. 

Dijzeltiyoruz: 

"Örnek tutulacak kadar özeni
lerek yapılan Hacı Osman bayırı 
katı-anlı yolu baıtan baıa bitmif • 
tir. 

Vali Muhittin Bey, evvelki gün 
sonuncu defa olarak bu yolu ye • 

rinde gözden geçirmiıtir. 
Bütün taşıma ve götürme vau • 

taları sahipleri bu yolun elden gf'l
diği kadar çabuk açılarak Şi,li ile 
Büyükdere arasındaki gidip gel -
me ve yük taşıma itinin pÜl'ÜZıüz 
olarak yapılabilmesini diledikle • 
rinden belediye bu yolu yakında 
herkese açacaktır.,, 

Akşamdan: 

Düyanm mü:-;takhcl vaziyetini 
tanzim edecek g·enç ve taze kuv -
Yetler tayyareciler olduğuna göre 
gelecek 1966 senesi Basrada icti -
ma edecek kongrede Türkiye ;nu
rahhaslarınrn kuvvetli olmaları 
için şimdiden tayyareciliğe fazla 

hem · m z azmı~ 
yor. 

Düzeltiyoruz: 
"Yer yüzünün ıelccekteki duru• 

şunu düzeltecek ıenç ve taze ıüç
ler, uçucular olduğuna göre &ele • 
cek 1966 yılı Basrada toplanacak 
kurultayda Türkiye murahhasları• 
nın güçlü olmaları için ıimdiden 

uçuculuğa gereği gibi değer ver • 
mek iıter.,, 

Cümhuriyetten: 
Alakadar mehafili maliye ve fü 

tisadiyemizin gemimizi memleke -
tin yüksek menfaatlerinin göster • 
eliği istkametlere gör~ sevkederek 
bu fırtınalı havaları bize selamet. 
le gcçirteceklerine kat'iyyctle e • 
min olabiliriz. 

.Düzeltiyoruz: 
"İJifiği olan maliyeci ve iktııatçı 

bucaklarımızın gemimizi yüksf'k 
asılarının gösterdiği yönlere aöre 
yürüterek bu fırtınalı havaları bi • 
ze sağlıkla ıetireceklerine hep • 
ten aönül hağhyabiliriz.,, 

Bir kariimiz yazıyor: 
Akay idaresinin dün ilkJ&m (ev 

velki ak,am) doğru Yalovaya ai • 
den vapuru çok kalabalık olduğu 
halde yan kamarası kapalıydı. 
Yolculardan hir kısmının teıebbü· 
sü üzerine kamara yarı yolda. aç .. 
hrılarak yolculara bırakıldı. Ka • 
maranın kapatılmaıı sebebine ıe
lince; buraya idare tarafından Ya 
lovaya dair Almanca olarak ha • 
zırlattırılan risale yıiınlarını koy
mu,lardı. Kamaraya risale doldu. 
rarak yolcuyu ayakta bırakmak 

ogru olmasa gereklir e endım. 
Karilerinizden Kerami 

ziyade tairane. Reel olmaktan zi-

"- Almanya katiyen bir teve&
sü siyaseti takip etmiyor. Milliyet• 
perver sosyalistlik keza bir Al -
man hadisesidir. ihracat mataı 
değil. Kaybedilmiş bir harpten 
ve uzun karışıklık senelerinden 

sonra kendi · ocağını düzeltmek 
için hiç bir f edakarlrktan çekin • 
miyen bir millet dünyanın istih • 

karına uğramamalıdır. Genç 
Almanya bütün di.inya ile ancak 
kendi milli varlığı meselelerini 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ya de idealiste. Muvafakat, arzu, 
iradet için büyük bir 9uur lazım • 

dır. Bu fUUra ise pek mütekamil 

heyetlerde bile tesadüf edilemez. 

Bir de bu arzunun devamı gerek -

tir. Halbuki, mesela, halk tabaka-

ları arasında çok mübayenetler ha 

sıl oluyor. Halk, tabaka mücadele 

lel'İne girişiyor. Bu takdirde bu u· 

mumi tarifin vahdetini muhafaza 
etmesi pek güç olur. 

Bununla beraber bu güzel tarif
te de büyük bir hakikat uyumakla 

halletmek istiyor. 

1 . 

TAKVİM 

9 

Cumartesi 
30 Eylül 
Cema.ahir 

1 
10 

C:iıo do~u~u !',!i,, 
(;ün 1 arışı l:',!\9 
Sabah namazı 4,17 
o~ıc oanınzı r~.O!i 

kindi namazı 11',26 
:\lı:şam namazı l:'.~Q 
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'l 'iirkçc~ c ÇC\'İren: 
Seniha Hcdri 

Dil..l.:ııt ı Temsillere tam •aat dokuzda 
ha~lanacak 'c p~nle ııçıld,kran ~onra he
men kapılar kapanacaktır. Biletler ~im· 
dıdcn ~i, ede (.ıtılmaktadır. 
.\hı )a~ından a,ağı olan çocuklar tiy• 
ro' a J.;.ıbul edilme;:ler. 

935 te umumi nufu$ 
tahriri yapılacak 

935 senesinde yeniden umumt 

bir tahriri nüfus yapılmasına ka· 

rar verilmiıtir. Bu it için hükU· 

metten bir buçuk milyon lira tah• 

sisat istenecektir. 

Bu defa nüfus tahriri 927 sene· 

sindeki gibi olmıyacaktır. Seçil • 

miş heyet' er tarafından nüfusumuz 

def terler den çıkarılarak tesbit olu 

nacaktır. 
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Berı, sevincimden ses çıkaramı· 
yor, konuşamıyordum. Tayyare ta 
ötelere, çimenli bir düzlüğe indi. 

Semra koşmıya başladı. Ben o· 
nu takip ettim. Tayyareden inen 
tayyareci gözlüklerini kaldırınca 
Mukdim olmadığını anladık ... 

Semra geri döndü: 
- O değilmiş abla! diyordu. 
lki:niz de derin bir inkisan ha-

yale uğramıştık. Maahaza uzakla · 
.ş:ımıyorduk. Tayyareyi seyredi -

Yorduk. 
Tayyareden bir genç daha çık-

tı ve bize doğru yürüdü. 
- Affedersiniz, dedi, Bi"kar 

hanımı arıyorı•.m. 
Ben olduğum yerde sendeledim, 

Y\1tkunc..rnl<: 
_ Benim, dedim. 

Elini uzattı: 
_ Mü~erref oldum efendim ... 

Ben Mukdirnin en samimi dostla
rından biriyim. 

Ve bana büyük bir zarf uzattı. 
- Mukdimden. 
Merak ve endi~eyle sordum: 
- Hasta değil ya?. 
- Hayır, bir şeyi yok. Sıhhat · 

tedir. 
- Çok teşekkür ederim .. Köş

ke kadar egl;nez misiniz?.. Biraz 
dinlenirdiniz?. 

- Maalesef Bilkar hanını ... 
Geç hile kaldık. Hemen şimdi ha· 
reket edeceğiz. 

Elini uzattı. Elimi verdim ve 

sordum: 
- Mukdim ne zaman gelecek? 
Genç tayyareci biraz duralad~: 

-t--~-...-..-Be~lti bir ııene sonrcı, de?lt. 

- Nasıl olur? .. Bana bir ay son 
ra geleceğini söylemişti. 

- Bir yanlışlık olacak hanıme· 
fendi. 

V c bu sözden sonra uzaklastı. 
Koşarak tayyaresine gitti. Bin.di. 
Biraz sonra tayyare havalandı ... 

Semrtlyla gözlerimiz havada, 
tayyare bir siyah nokta kalıp kay
boluncaya ka<lar durduk. Som·a 
koyu gölgeli kırlara döndük . . 

Yavaş yavaş, sisli dağ'arın ma
vi r.1ineli kırlara akşamın garipliği 
çöktü. Karşı ye-maçtan inen çoban 
kavalı ile yaylalara ninni söylüyor· 
dı.ı. 

Bir çınarın altına otuı·duk. Zar
fı nçt:m. 

Bilkir kalktı, masamn üzerin
de duran çantasından bir zarf çı· 
kardı. Bana şu mektubu uzattı. 

"S k' · ana, her zaman ı gıbi hür -
Jnct ve muhabbetle elimi uzatıyo
rum. Sakın bana darılma ve sakın 
beni yalancılık'a. itham etme. Seni 
a)dntt:m sanma ... Burada bir ay 
değil ,belki bir seneden fazla ka · 
lacağım. Beni artık unut veyahut 
•a.dece bir arkadaş gibi hatırla. A
ilemin ısrariyle burada nişanlan • 
dt,tn, Sana da hayatta saadetler 
dilerim .,, 

O anda ne olduğumu hilmiyo . 
runı. Gözlerimi açtığım zaman, 
başunı köylü kızı E'masın dizlerin 
de buldum. 

Semra, yanıhaşımda ağlıyordu. 
. l(endimi toplamak, doğrulmak 
utedinı. Dört yanım ağrıyordu. 
Sa.nki vücudum bir sene sonra u -
zun bir hastalıktan kalkmııa ben
ziyordu. 

Eltnas saçlarımı okşamıya baş· 
U.dı. 

A San-. hu ~Imastan hic bahset -
memi§tihı Ayıel. O, yeşÜ yuvanın 
'O:ricik köylü kızlarındaı'!dır. Onuıı 

Yazan: Nezahat Hasan 

la dert ortağı olmuştum. Senden 
giz~ediğim aşkımı ondan gizliye · 
memiştiro. Nasıl gizliyebilirdim, 
ki o her şeyi gören, her şeyi sezen 
bir kızdır. Bizim aşkımızı evvela 
o besteledi. Bir akşam, büyük ç.ı · 
narın altında, Mukdimle oturuyor
duk. Uzaktan bir kaval sesi du · 
yuldu. yaklaştı. Bu kavalı çalan El· 
mastı ... Uzun uzun, baş ucumuzda 
çaldı. Biz de baş başa dinledik. 

O gün, Mukdimle biı·leştiğim 

ilk gündü. 
Ayrıldığım ik gün. de gene El -

ması yanımda buldum. Gönül acı. 
ma teselli sunuyordu ... Ölen aşkı · 
mm ilk tesellicisi o olmuştu. 

Günlerce Elmasın peşinde do • 
laştım. Onunla beraber, sürüye ta
kılır, yamaçlara tırmanırdım. Ora 
da dizine yatardım. O kavalını ça
lardı. Elmasın dizinde, kavalın 

nağmelerini dinliyerek hıçkıran 

kalbimin ıstıraplarını dindirirdim. 
Hayat onu da benden kıskan • 

dı Aysel, onu da bana çok gördü. 
Bir sabah çok erkendi.. O gece 

gene uyunıamış, kalbime gömdü • 
ğüm aşkın ıstırabı ile şafak vakti
ne kadar kıvran.mıştım. Sokak ka
pısı hızlı hızlı çalındı. Yatağım • 
elan fırladım, pançorun kanadını 
araladını. Bir de baktım Elmas. 
Böyle sabah sabah neye gelmi§ti? 
Ne istiyordu?. 

Hemen aşağı koştum, merak ve 
heyecanla sordum: 

- Neye geldin Elmas. 
Sesi titriyerek: 
- Vedalaşmıya geldim, dedi. 
Yüzüne baktım. Gül yan.akları 

solmuştu. Gözleri yaşlıydı. 
- Anlamadım Elmas. 
- Gel de anlatayım. 

başladık .. 

Garip bir dava 
Liman şirketi hükumeti 

dava ediyor! 
Liman şirketi umumi heyeti iç

timaında, şirketin hükumeti dava 
etmesine karar verilmiştir. Sa -
lahiyettar bir zat, bu davanın se .. 
behi hakkında şu malumatı ver • 
mektedir: 
"- Hükumet Liman şirketi im

tiyaznamesine göre, tahlisiye hak 
kınr, şirkete vermişti. Halbu -
ki son defa hükumet bu hakkı, bir 
~irkete vermiştir. Liman şirke .. 
tinin hissedarlarının üçte ikisini 
Maliye Vekaleti teşki 1 ediyor. Şir· 
ket bu davayı yapmakla hazine 
hukukunu da müdafaa etmekte -
dir.,, 

Hükumetin hissedar bulundu • 
ğu bir şirketin, hükumeti dava el· 
mesi çok gariptir. Bakalım na· 
sıl neticelenecek?. 

Saralı bir çocukcağız 
Fındıklıda Karakol sokağında 

evvelki gün 7 yaşında kadar tam
min edilen bir çocuğun, kendin • 
den geçmiş bir halde yerlerde yat
makta olduğu görülmüş ve zabıta 
ya haber verilmiş. Vak'a yerine 
gelen polis mernurları hakikat ço. 
cuğun baygın bir halde olduğunu 
görünce derhal Şişli çocuk hasta .. 
nesine götürmüşler. Hastanede ya 

pılan muayened~ çocuğun sar' alı 
olduğu anlaşılmıştır. Tedavi edi • 
len çocuk biraz sonra kendine gel 
miş ve evine gönderilmitşir. 

Sokakta kundağa sarılı 

çocuk bulundu 
Şehzade başında Burmalı mes -

cit yanında, kundağa sarılı 

beş aylık bir çocuk bulunmuş ve 
Darülacezeye gönderilmiştir. Za • 
bıta çocuğun kimin tarafından bı
rakıldığını tahkik etmektedir. 

Bankalardan açıkta ka
lanlar 400 den fazla 
Ecnebi bankalardan biri Türki- Küçük hanımcığım, seni ne 

kadar çok severim bilirsin .. O se- yedeki faaliyetini tahdide me~b~r 

Bahçede yürümeye 
Omuzlarını okşadım. 

- An'at Elmas. 

ni bırakıp giden sev dalın buraday- olmuş, memudarına yol vermıştır. 
S b. k ı'çı'nde bankalar ken, size kaval çalardım. Sen kö- j on ır aç sene -

yümüzün biricik neşesiydin. Sev _ dan açıkta kalan memurların ye • 
dalın gittikten sonra senin de gül kunu 400 ü mütecavizdir. 

yüzün soldu. Her gece senin ne,e -
lenmen için alJaluma dua eder
dim ... Am.ma kıımet bu kadar -
mış .. Akşama artık gidiyorum. 

Kalbim yandı. Başladım yal -
varmıya: 

- Gitme Elmas .. Bir dostum 
bir arkadaşım sen kaldın. Beni bı
rakma .. 

- E;imden gelmez küçük ha • 
mm .. Baham gidiyor .. 

Elamsta böyle gitti.. A,kımın 
yegane şahidi de uzaklaştı. 

Onun gittiği akşam, köyü sim
siyah gördüm ... Sanki kırlar, ha • 
yırlar, yaylalar, tepeler matem ren 
gin.e bürünmüştü ... 

Çamlıcada daha fazla kalmak 
istemedim. Boğaza yalıya taşındık. 
Fakat kendimi toplıyamadım. Bir 
hafta evvel rmektubum1 aldım. Se· 
ni kıramazdım ... Geldim. 

Onu neden bu kadar derin bir 
aşkla sevdim? .. Onun karan 1 ık göz 
leri neden ruhumu aydınlattı? .. 
Bazan düşünüyor ve kendi kendi -
me bunları soruyor ve gene düşü
nüyorum. Acaba hala seviyor mu
yum? ... Artık sana itiraf ede bili -
rim. Benden kaçmasına, heni ter
ketmesine rağmen onu gene sevi . 
yorum. 

.... Bilkar her gün biraz daha i
yileşiyor. Onunla her gün gezı -

Muşta 230 şaki 
Muş - Oğnut mıntakasmda şe • 
kavet yapmakta olan Kendo ç.e -
tesi tutulmuştur. Bu çete dört 
ki9iden ibarettir. Adliyece der
destleri emredilen şakilerden se· 
kiz ay zarfında tutulanların mik
tarı 230 kişiye baliğ olmuştur. 

Bunlar Muş vilayeti ve havali -
ıinde yapılan devarnlı takip ne • 
ticesinde birer, ikişer yakalana " 
rak adliyeye teslim edilmiş bulun• 
maktadırlar. · 

yor ,eğleniyoruz. 
Bir cuma günü bir sandal ge • 

zintisi yap.mak istedik. Danyel a -
ğayı iskeleye, sandal kiralamıya 
yolladım. Biz de hazır:ığa başla • 
dık. Dadım da kahve takımlarını 

hazırladı. Küçük çay semaverını 

de sardı ... İskeleye indik. Sandal • 
dan sandalcıyı çıkardık. Ben kü -
reklere sarılclım. Burgaza doğru 

yol aldık. .. Bilkar benim kadar 
kürek çekerdi ve kürek çekmiye 
pek meraklıydı. Boğazda ne za -
man sandala binsek, derhal kü • 
reklere sarı'ırdı. Halbuki şimdi ye 
rinden bile kımılda.mıyordu. San -
dalımız çift kürekli olduğu halde, 
küreğe geçmiyordu. Eski neşesi, 

eski kuvveti kalmamıştı. 
(Devamı vur) 
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Selman, onlar gittikten sonra 

düşünmiye baş 'adı. Karaoğ\an 

Zehrayı elinden alacaktı. Buna ma 
ni olmak lazımdı. Karaoğlana 
müthiş bir kin beslemiye başladı. 
Zebraya malik olmak için Karaoğ 
lanı ortadan kaldırmaktan başka 
çare yoktu. Mesele bunu yap;nıya 

kalıyordu. 

Selman bir an Abaza paşaya 

haber göndermeyi bile di.işündü. 

Fakat huna muvaffak olamıyacak. 
tı. Ordudan gizlice ayrılamazdı. 
Yol da onlara tesadüf etemsi ihti -
mali vardı. Bu düşüncelerle boca· 
larken birden Hüsrev paşayı kuş· 
kulandırmak aklına geldi. Bu fi -
kir en makuldü. Fakat ne demeli 
idi? .. 

Bir karar vermeden Hüsrev pa· 
şanın çadırına doğru yürümeye 
haşladı. Dalgın dalgın yürürken, 
gür bir sesle kendisine geldi. Bu, 
Hüsrev paşaydı: 

- Ne o Selman, diyordu. Dal -
mışsm .. 

Selman birdenbire kendini top 
ladı. Yerlere kadar iğilerek: 

- Duacıyız şevketlim, dedi. 
Bir maruzatım vardı. 

- Söyle Selman.. Neye dair 
söyliyeceksin? .. 

- Abaza paaşya dair şevket -
lim .. 

- Söyle ne var? .. 
- Buraya gelen gürcü hüküm-

darı ile serdengeçti Abaza paşaya 
gittiler. 

- Ne diye gittiler? .. 
- Bizi pusuya düşürecekler .. 
Hüsrev paşa kaim gövdesini 

şişirdi. Pos bıyıklarım kalın elle -
riyle tuttuktan sonra: 

- Biz yolda yetişebilir miyiz 
diye sordu .. 

- Bugün hareket edersek yeti-
şınz. 

Selman ,planında muvaffak o
lacağını anlıyordu artık. 

- Şevketlim, dedi. Bugün ha
reket etmezsek iş i~ten geçer. 

Hüsrev paşa süratle çadırına 

girdi. 
Biraz soma ordunun hareket 

edeceği habeı·i yayıldı. Binlerce 
yeniçeriyi krlıçtan geçiren bu küs 
tah paşadan intikam alacakları i · 
çin sevinç içindeydiler. 

Ordu hareket etti. Selman, bü· 

Yazan: Niyazi Ahmet 
görüleceklerdi. Bu takdirde bütü 
emekler boşa gidece}ıti. Kale du 
vadarında dolaşan nöbetçiler ıö 
rünmiye başlamıştı. Karaoğlan: 

- Muğrav, dedi. Hepimiz bi 
yerde toplanmryalım. Siz dağılı 

ben bir yolunu bulup içeri girece 
ğim ... 

Muğrav mani oldu: 
- o;maz Karaoğlan, dedi. Bö 

le tehlikeli işe atılma .. 
- Hayır hayır .. Girmem 18.zı 

Burada kalmam bir netice venni 
yecek. • 

Muğrav ,Karaoğlanı dinletem 
di. Muğravı kucakladı: 

- Muğrav, dedi. Beraber su i 
tik, yemek yedik. Kardet olduk a 
tık .. Çok çarpıştım. Çok büyük i 
ler yaptım. Artık eski ıerdengeç 
Karaoğlan değilim. Şimdi yal 
çarpışmak için yafamak iıtemiy 
rum. On.un için yaıamak iıtiyo 
rum. 

Gidip gelme.mek var .. Hakkı 
helal et. 

Muğravın gözleri 
Tekrar yalvardı: 

- Vazgeç Karaoğlan, 
Y adigan bekli yelim. Hepimiz 
yola çıktık, beraber yapalım. 

- Yok Muğrav .. Siz bekley' 
beni, daha iyi olur. 

Kuvvetle yapılacak bir iş yo 
tur. Ölürsem intikamımı ahnmı 

İki arkadaş kucaklaştılar, öp' 
tüler, Karaoğ'. an süratle uzakla! 
tı. 

Surdan içeri atlıyacak bir y 

arıyordu. Mümkün olduğu kad 
süı-atle koşuyordu. Hava tamam 
le ağarmadan kendini içeri alm 
istemiyordu. 

Birden: 
-Hey ..• 
Diye kulaklarının dibinde b 

ses gürledi. Karaoğlan çevik b 
hareketle geri atılmışh. Bir nöb 
çi kılıcını uzatmış, Karaoğlan 

üzerine yürüyordu. Vaziyet tehi 
keliydi. Karaoğlan kılıcını çekm 
ye vakit olmadığını görünce mü 
hiş bir savletle nöbetçinin üzeri 
atıldı. Göğsüne havale edilen kı 
koltuklarının altından geçmıt 

Karaoğlan bir yumrukla nöbctç 
yi yere sermiş, sonra belinden ç 
kardığı hançeri göğsüne dayam 

tün tertibatı almıştı. En çok itimat tı. 

ettiği arkadaşlarının yanında idi. Nöbetçi yalvarrnıay başladı: 
- Kıyma, beni öldürme .. 

Karaoğlanla arkadaşları bir ge 
ce Erzurum kalesinin önüne gel -
mişlerdi. Kaleye nasıl girebilecek . 
lerini düşünüyorlardı. Yadigar on
ları bir bürcün altına getirdi: 

- Siz burada bekleyiniz dedik
ten sonra silahlarını bir defa daha 
muayene etti ve surların arasında 
karanlık· arda kayboldu. 

Muğravla Karaoğlan ve yanın· 
daki üç arkadaş sabırsızlıkla bek
lemiye başladılar. 

Saatler o kadar ağır geçiyordu, 
ki her an kendilerine bir kapı a · 
çılacağmı ümit ediyorlardı. 

Saatler geçti. Yıldızlar yavaş 

yavaş kaybolmıya, sabah ağarmı · 
ya başlamıştı. 

Karaoğ'an müthiş bir endişeye 
düşmüştü. Şimdi ne yapacaklar -
dı?. 

Yadigar gelmezse muhakkak 

- Seni bir şartla sağ hırakırı 
- Söyle, bütün şartları ka 

edeceğim. 

- Elbiselerini bana verece 
~ın ... 

- Nasıl istersen öyle .. 
- Benim elbiselerimi de ı 

g~yeceksin .. 
- Giyerim. Yalnız sen 

öldürem .. 
Karaoğlan süratle nöbetçi 

evve'a silahlarım sonra elbisele 
ni soydu. Kendisi giydi . Kendi 
biselerini de ona giydirdi. Sonr 

- Şimdi dedi, kale kapısınd 
içeri gireceğiz. Beni Abaza paf 
nm otağına götüreceksin. 

Nöbetçi dilini yutmuş gibi K 
raoğlanm yi:züne bakıyor, tek 
lime söyliyemiyordu. Karaoğl 

vakit geçirmek istemiyordu. 
(De\'Omı var 



Avusturyalı futbolcularla berabere kaldık 
·····-······························································································· 

Fener bahçe takımının 
güzel bir muvaff akı yeti 
Sayısız biten dünkü ilk maç zevkli oldu. Hakiki 

manada bir futbol oyunu gördük 

1 Mac; başlamadan evel 
\ Dün F enerbahçe takımı beş bi- lunması lazım gelen noktaya gön-
:ne yakın bir seyirci kütlesi önün - deriyor. Bu noktada kendi arka
[de ıpor tarihine güzel bir aayıf a daşı değil de rakip tarafa mensup 
ldaba ilave etti: Bir Viyana takımı bir oyuncu bulunsa dahi!. Çün.kü 

11ile berabere kalınası dolayısile...... biliyor ki orada bulunmıyan arka
~ Dün hakiki manada bir futbol daşı, top o mevlcie varıncıya kadar 
bynandığı ve maç zaman zaman orada bulunmuş olacaktır. 
iki tarafın da n.eticeyi kazanması- Bu kadar mükemmel bir takım 

a imkan veren f ırsatlarm açılıp Fener bahçeyi nasıl oldu da kazan 
· apanması ile biterek birbirine madı .... Diyebilirsiniz. Bunun iki 
fııüsavi ve zevkli bir mücadele şek- sebebi vardır: 
1 gösterdiği için bu beraberlik 1 .-- Oyun hevesinin F en.erbah-

W ener1>ahçe için çok iyi bir mu - çelilerde fazla, Viyanalılarda ek -
ıvaffakiyettir. sik olması .. 
h Bu ~arşılaşmadan evvel bekledi 2 _ Fener bahçenin bilhassa mü 

imiz neticenin daha çok hakiki daf aada tebarüz eden iyi bir oyun 
'ıtanRda futbol görmek olduğunu çıkarabilmiş olması. 
ıöylemiştik. İki takını dün bize Filhakika Viyanalılar dün za -
>eklediğimiz şeyi verdiği için sa- man zaman adeta bir vazife ifa 
1adan memnuniyetle ayrıldık. eder şekilde oynıyorlar, kendileri-
Viyanalı oyuncular bize, tam 

onanasiyle olmasa bile, bizde ol • 
nıyan esaslı şeyler gösterdiler. 
Şunları şöylece sıralıyabiliriz: 

' A \- Emniyet ve heden kabili
( ·eti. B - En büyük haasasr ela1 • 

eikiyet olan sistem. C - Mükenı
. el manada bir iş bölümü .. 

Avusturyalı futbolcularda evve-
0i, senelerin ve tecrübenin verdiği, 

efislerine büyük bir e.mniyet gö. 
. e çarpıyor. Bunun neticesi hare
ı 

'2etl~rine intizam ve ahenk var, te-
1~lŞ ve tereddüt yok. 
1 s~deni kabiliyetleri fevkalade .. 
l ~ellerindeki inhina hassası, kendi-

ni sıkmıyorlardı. Bunun içindir 
ki birinci devrenin orta ve son kı
sımları yeknasak geçti ve oyun, 
Viyanalıların ancak yenilmek teh-

likesine düştüklerini hissetmelerin 
den sonradır ki hareketlenmiye 
başaldı. 

Viyanalıların bu vaziyetlerine 
mukabil Fener bahçe oyun hevesi 
Yerinde, temposu gittikçe daha dü
zelir bir maç yaptı ve takım umu
nıiyet!e iyi hazırlan.mış olduğu için 
de bu ateşini sonuna kadar muha
faza edebildi. 

Birinci devre 
'rine en çaprası.,k vaziyetlerde is- Maç t 

.") . anı zamanında mutat me-
~d ikleri yere pas vermelerine im- rasimden sonra başlad;. Maç ha-
hin veriyor. Top kontrolları, to- k K 

emi enıal Halinı B d. F 
~ ayakta bekletmemeleri, topa a- takımı -öyl b' .ey 1

• ener 
· l :ı- e ır tertıpte yer al -i aklarının her kısmı ıle vuruş arı mısh: 

. izim nadiren gördüğümüz şeyler. , Hüsamettin y F 
S. . . F k b . , aıar, adıl - Ce-
ıstem W sıstemı. a at u sıs- vat, Fikret, Esat _ Ni . 
k k d v•1 S d yazı, Muzaf-

' m up uru egı . on erece- ı fer, Zeki, Retat, Saban 
1 ~ elastiki. tki iç, yerine göre ile- İlk d k"k d- h · . 

d . .. . d d . on a ı a a a çok V ıy · e, i'erıne gore gerı e ve aıma ı . ana-
l k t h 1. d M""d f . t lılar lehınde geçti. Fenerbahre 
~re e a m e. u a aa sıs em- . . . . 3' , 

vazıyetın ınkışafını bekler gibi mü l~i de hücl!.m önlemek vaziyetin· 
ie üç müdafi şeklini alıyor ve sol 
iuavin derhal müdafaa hattına 
5:çi~·or. 
o Büyük muvaffakiyetlerinden bi
aıi de mükemmel manada bir iş 

ilümüdür. Bütün oyuncular va
EJielerini, bilhassa yerlerini bili -
l rlar. Saha adeta aralarında gö
lnccz çizgilerle bölünmüş gibi ... 
ııeselA merkez ınuhacimleri sağ 
t vereceği pası, bu sağ için bu -

teredditti. Niyazinin ferdi bir a. 
kışını topu yumrukla çel.mek su
retiyle durduran Avusturyalı ka. 

A. S1rrı 

Yarınki maç 
Yarın iki takım, dünkü netice -

den sonra bir kat daha ehemmiyet
len.en, revanş maçını yapacaklar .. 
Bu sefer maç Taksim stadında ya
pılacaktır. 

Lig maçları iki 
hafta sonra 

Liğ maçları 13 Teşrinievvelden : 

itibaren başlıyacak ve fikstür pa - 1 

zartesi günü tanzim olunacaktır. 
Yalnız grup ve sonra Türkiye 

birinciliği müsabakalarına iştirak 
edecek olan F enerbahçe takımı , 
bu müsabakaların sonuna kadar 
liğ maçlarına giremiyecektir. 

Kur'a neticesinde bu tarihlere 
rasthyan liğ maçlariyle karşılaşır· 
sa bu maçlar devre scmuna hıra -
kılacaktır. 

Türkiye birincilikleri 
Türkiye birincilikleri müsabala

rı bu ıene gene grup şampiyonları 
usuliyle yapılacaktır. Gruplar 
kendi aralarında müsabakalar ya. 
pacaklar grup şampiyonluklarını 

kazanan takımlar teşrinievvelin 

son haftasında ve cümhuriyel 
bayramımız günlerinde Ankarada 
karşılatacaklardır. latanbul gru· 
pu müsabakaları bu defa Bursa -
da yapılacağı için İstanbul şam • 
piyonu F enerbahçe takımı gele • 
cek pazardan sonra Bursaya gide
cektir. 

Spor mütehassısı Galata
saray ve Beşiktaş 

klüplerinde 
Mıntakalarda tetkikatına de -

vam eden Alman spor mütehassısı 
Her Kari Dim F enerbahçeden 
sonra Galtasaray ve Beşiktaş klüp 
lerini ziyaret etmiştir:. Mütehassıs 
bu iki klübün teşkilatını ve faa. 
liyetini çok beğenmiş, Galatasa • 
rayın şerefli hatıralarla dolu mü -
zesini fevkalade bulmuştur. Ga -
latasaraylıların kendilerine ait bir 
saha edinme yolundaki teşebbüs -
lerine hak vermiştir. 

Bir miitehasszs gözile güreşçilerinzizin vaziyeti ..................... , .......................................................... ······························ 

Dünya şampiyonlarını 
memleketlerine yenik 

gönderdik 
İ talyan ~lİrC\'Çılı:riı c k.ı zandıjtımı1. ;!31ched:n sonra J!;Urcş rcdera<;\ onu umumt 

k:\ut:ıi :'e) li ( \ ıı:ıp Bc)C muı a.:aat ederek ı:oıı J?.iıw; tcıııa,laıııııız hakkında diı
şünccsiııi !;ormu_.wı.- BugLin im ınt'tli g<irü,:lerile ıaııın:ın 'ıeyfı B~yin hu ızorur 
lcrini yazı yoru1. 

"Macar Vasutas takımı ile İs- teaddit defalar beyne'rnilel plmuş
tanbulda yaptığımız müsabakalar lardır. 

bize Ömer, Yaşar ve lsmaili ka - Hasımlarına nazaran çok genç 
zandırmıştı. İtalyanlarla yapılan olan güreşçilerimiz eski , pişkin, 
son güreşlerde Ankaralı Hüseyni minder kurdu, kurr.az rakiplerini 
kazandık.. ezerek, onlara çok tefevvulc ede -

• 
Balkan şampiyonasını kazanan 

takımımız İtalyanlara karşı mü -
kemmel netice aldı: Yedi güreşçi. 
mizden beşi İtalyanları yendi. Or. 
ta sıklette Nurinin sayı ile mağlup 
olmasındaki sebep sağ kolunun 
iki aydanberi tedavi altında bu -
lunması ve bu yüzden idman yapa
mamasıdır. 

Son müsabakalarda tef errül e· 
den güreşçilerimizi sayabiliriz: 61 
de Abbas ve Yaşar; 66 da Yusuf 
Aslan, İsmail; 72 de Saim, Hüse -
yin, 87 de Mustafa; ağırda Ço -
ban. 

Davetimizi kabul ederek şehri· 
mize gelen ltatyan güre~ilerj l -
talyanın en kuvvetli bir güreı ta -
ktmıdır. Bu güreşçllenn epsı a · 
ya şampiyonudurlar. Takım ser -
best ve Greko - Romen birincile • 
rinden müteşekkildi. Bu çok kuv
vetli ve mütecanis takımın içinde 
bilhassa Nizzola, Kagliya, Gallega 
ti dünya ikincisi ve üçüncüsüdür -
ler. Diğer güreşçilerin ekserisi mü-

rek yendiler. Ve dünya şampiyon
larını memleketler ine mağlup ola
rak gönderdiler. 

Yaşar Nizzolayı 15 dakikada 
harap etti. Y aşnr dünya ikincisi 
ne ondan çok daha iyi güreş bildi· 
ğini ona daima teveffuk edebilecc 
ğini göaterdi. 

Yusuf Asan, fomail düny:ı ikin 
cisi Gagliyayı fç defa yendiler. 

Saim ve Hüseyin raikpleri Fi • 
deli üç defa yendiler. 

Büyük Mustafa ağırda güreşen 
iki İtalyan pehlivanını da üç mü
sabakada yendi. Çoban ağır sık -
let müsabakalarının üçünü de ka
zandı. 

Balkan takımımızın Greko -
Romenden 5 - 2 alin szeldiif ne 
yukarda işaret etmiştik. 

Serbest güreş takımımız da ay· 
ni neticeyi alarak 5 - 2 galip geldi . 

Terfi maçı yapıldı 

İtalyanlar dünya güreşçiliğinde 
üçüncü dereceyi işgal ederler. 1 -
tal yanlar Avrupa birinciliklerinde 
ve olimpiyatlarda çok parlak neti
celer almışlardır. ltalyada p,üreş, 
diğer sporlar gibi çok ilerde<lir. 

ltalyan güreşçilerinde üçüncü 
dereceyi işgal ederler. İtalyanlar 
Avrupa birinciliklerinde ve olim -
piyatlarda çok parlak netice!er al
mışlardır. ltalyada güreş, diğer 

sporlar gibi çok ilerdedir. 

Beykoz birinci kümede kaldı 

ltalyan güre!Çilerinde nazarı 
dikkatimizi celbeden hususiyet, 
onların nefes kabiliyeti, güreş kn
zarunak için gösterdikleri kurnaz
lıklar olmu§tur. Bu güre~lerde 1 -
talyanlar tarafından yapılan cesur 
ve Risgne oyunlara pek raslama • 
dık. Yalnız Trepiççioni güzel bir 
ıuples ayptı. Çocuk Mustafa da bu 
oyundan daha güzel bir köprü ile 
kurtuldu. 

Bizim güreşçilerimizden Ya -
şar, Abbas, Saim, Hüseyin, büyük 
Mustafa daha faik oyun kabiliye • 
ti gösterdiler. Treppiçioni ve Gal-

Beykoz takımı sahaya ~ıkarken leagtiden maada diğer İtalyan gü-
Dün Kadıköy stadında Fener - ti. Fakat ortaya doğru Beykoz reşçileri rakipleri Türk pehlivan. 

bahçe - Viner spor maçından ağır basmaya başladı ve iki güzel lan karşısında küçülüyorlardı. 
evvel geçen mevsimin birinci kü - sayı yaparak neticeyi sıfıra karşı Rakibine oyun almak, hücum 
nıe sonuncusu Beykozla ikinci üç sayı ile kazandı. Takımın etmek kabiliyetimizin ltalyanla-
kü~e birincisi Anadolu arasında dünkü maçta en muvaffakıyetli ra karşı daha yüksek olduğunu, 
~er1fı müsabakası yapıldı. Beykoz- oyuncusu Şahaptı. kuvvetçe de on'ara tefevvuk etti• 
u ar bu maçı sıfıra kar~ı üç sayı · · · ·· d""k 

·ı :s D '" k.. f ·ı B k ğımızı gor u . ı e kazanarak birinci kümede kal· un u ne ıce ı e ey oz gene :t. :;. :;. 

dılar. birinci kümede, Anadolu da gene 1 M . C k 
1 

k d 
'k' · k" d k 1 A 1 acarıstan ve _ e os ova ya a 
ı ıncı ume e a ıyor. na - .. Başlangıçta Anadolu vaziyete da 

ha hakim gibi görünüyordu. Fa • 
kat kendi kalecilerinin hatası ne

ticesi birinci devre ( 1-0) aleyh
lerine bitti. İkinci devrenin ilk 
on dakikau müsavi vaziyette geç 

dört müsabaka yapmak uzere Bu -
dolu takımının bu neticeden mü - dapeşteye hareket eden takımımı-
teasir olmıyarak, geçen seneki gİ· zın alacağı neticeler dünya güreş
bi gene çok beğenilen çalışmasına çiliğimizdeki mevkiimizi bir daha 
devam edeceğini umuyoruz. • gösterecekt~ 

Beykozluları tebrik ederiz. Seyfi Cenap 



BEN ... 
Hlsll"rlmlz bilmem ki birbirine u~ maz mı! 

Sana bir ıır a çarsam a<'ap kim o duym:n : 

mı? 

lnanamam bir tUrlu yeminine k l fir kız! 

Sana bir •ır açarı;am ncap kim <1 du~ma7 

mı ? 

Ba7an Dlll8um dururınn ! Niye candan bak 

mazsın? 

Ba;ıaıı çapkm olursun! ?\iye gönUle ok 

mazsm? 

Ba7.an ati" glbi11ln ! Niye bt>nl yakmazsın? 

Sanıı bir ıur açar am acap klm<Je duymaT 

mı~ 

••• VE O 
Ruhuma bu a5kı ~tm nlhayl"t, 

\"anımdan ayrıldın, kaçtın nihayet .. 

Öpmeden o tatlı, glizl"l elinden, 

l"anımdan aynldın, kartın nlhayet" . 

Patron - Giden müşteri pek memnun • "e aldı ? 
Memur kız - Benden yarın akşam i~in söz aldı. Ellf'rim elinde atew olmuıttu, 

Gözlerim ııevlnçten yaşla dotmu,tu, 

Kaflında l"rlyl"n Çt>httm ıolmu!jtu, 

Ya.nundAn ayrıldın, kaftm nihayet .• 

- öteki genCj lcjin amcazadem diyordun. Ya bu kim? 
- Bu da onlaran amca zadesi 

''ttııııııılflll''mtıu1111111nıttınınıııııt."""""1ınıı11~nıftlllllllllll1111111ıııı111ıııı111111111ııııımıı1111111ıııııın111ıı11111ıııın1111ııı111nııP' •ıııı111111 ııııııuı ı 111 1111 ıı1111111111111111 uııı1111111111 111ııı11ı ı ıııııı111111111111111 ıı111111111 111111111 ııııı1111 1 ıııııı11111 ıııı ı ı ı ıııı ı ı ı ııııı ıı 111111 ı rııffllnınııu 

8 Tik, tak, tik, tak! O O Şundan Bundan 
ııı~ıııı ııuıı ıınıııı111111ııııııı 

S-ai~ efendi de, Hikmet bey 
• de bir evin iki tarafını tutan, fa -

kat ikisi de ayni derecede inatçı 
Ve ayni şiddette mübahaseci olan 
iki yatlı baş'ı zattı. 

Aktamları bahçeye çtkıp da ha 
vuzun b!liına iskemlelerini attılar 
mı? sanırsınız ki kahvelerini, ci - • 
garalarını içerek tatlı tatlı konuıa
cak, .. :ıka edecekler. Hayır •• He -
men k:>yu bir bahse dalarlar, biri
nin beyaz dediğine öteki kara der. 
Atıtır'iar, bağrışırlar, çağrııırlar. 

admlar araya girer, yemek batı· 
na geğırırlar da kavga yalıtır. 

Bu mübahaselerin daha müla
yim ve daha neşeli biteni yoktur 
Ya!."ltz bir kış gecesi nasılsa ara
larındaki bir bahis ve bir inat me· 
selesi belki diğer komıuların hah-

. ' k rı ıçın avgasız, gürültüsüz tatlı -
ya bağlandı. 

O gece diğer iki komşuyla Sa
lim efendinin geni§, hasırlı oda • 
aında top!anmışlardı. Bu odanın 
bir köıesinde eski fakat mükellef 
bir aaat durup dinlenmeden: 

-Tik tak .. Tik tak .. 
Diye itliyordu. Hikmet bey sa

ati göstererek: 
- Salim efendi, dedi. Bu saat . ., 

Yem mı •• 
- Yeni olur mu?. Sendeki de 

amn.ıa. göz ha .. Şimdi bu kıratta 
saat gördün mü hiç? .. Bu saat de -
dem~en kalmış. 

-; Yani aıağı yukarı beş yüz 
senelik desene .• 

- Yok devenin başı.. Hazreti 
Nuhtan kalmış demedik, dedemiz
den kalmış. Yani yüz senelik filan 
olacak. 

- Yüz senedenheri bu saat iş
liyor mu?. 

- Tabii ... Hem durmadan .. 
- Yüz senedir tik tak, tik tak .. 

İ§liyor ha ... Vallahi Salim efendi 
1 ' en on beş dakika durmadan tik 
tak diyemezsin. Ben senin kadar .. 
k - Haydi, haydi .. Şimdi tarife 

alkma. Ben on beş dakika tik 
ta.le derim amma boşuna değil. 

- Peki nesine?. 
b Salim efendi etrafındakilere 

akb: 

::- Y arm dört kişilik öğle ye • 
meaıne .. 

f 
HiJtnıet Bey kabul etti ve Salim 

e endi . •aat tam onu çeyrek geçe 
tık taka baıladı. 

ııııı111111ııııııııııııı1111111ıı111 

Misafirler ve Hikmet bey gül
miye baıladılar, Hikmet bey onun 
beş dakikadan fazla inadında ıı -
rar ettiği vaki olmadığını, son de
rece tabansız ve sebatsız olduğunu 
söyliyerek kızdırmak, çenesini aç
tırmak, bahsi kaybettirmek istiyor 
du. Fakat Sali.uı efendi: 

- Tik tak, tik tak, tik tak .• 
Diye sesini saatin ahengine uy

dunnuf, kimseyi dinlemiyordu. 
Aradan bet dakika geçti, on daki
ka geçti, Salim efendi devam edi -
yordu. Hiç de yorgun görünmü -
yordu. 

Hikmet bey, birden dııarı çıktı. 
Yandaki odaya gitti. Salim efen -
dinin kahve pişiren karısına bir 
ıeyler söyledi. Naile hanım cezve
yi aletin üstünde bırakarak fırladı. 
Oda kapısının aralığından içeri 
baktı. Kocasının iki tarafa salla -
narak durmadan: 

lllllıınınıııınıııııııııııııııııı 

Sinema locası Hazreti Nulı 
Bir genç kızla kendisinden üç Öteki dünyada herkes batından 

yaf büyük bir genç sinemanın lo - geçenleri anlatıyormuş. Kimisi na
casına girerler. Sağlı, sollu diğer ııl öldürüldüğünü, kimisi nasıl şe
mütterilerle dolu olan sinemada hit edildiğini, kimisi nasıl bir 
locayı her neden•e beğenmiyen kalp hastalığına. tutularak dün 
genç, locacı kıza: ya.ya veda. ettiğini, hikaye e -

- Acaba batka bir loca yok 111 eceliyle cenklettiğini hki.ye e -
mu?. derken ihtiyarca bir zat kendisine 

-Var efendim, amma perde - dünyayı değittirten kazayı söyle -
. b d 1 • nın yanı atın a • mı§: 

- Olsun zarar yok. - Bizim köyü su bastı. Amma 
Bu sırada genç kız g\ıya mak- dehşetli bir su .. Bütün çiftiik, a -

satlarmı ört:ek için der ki: hırlar, evler su altında kaldı. Bi -
- Biz ıinemayı seyretmek için zim ev iki katlı olduğu 1}alde ben 

değil, musiki dinlemek için geldik damına çıktım. Gene su altında 
de ondan dolayı perdeye yakın o - kaldım. Sonra kendimi turada bul 
laın tercih ediyoruz. dum ... 

·•ııııııı11ıııııntııııı111111ıllllllllll111111ıııııııııııı1111111ııJI' ' Bu adamm hikayesini dinli -
yenlerden bir ihtiyar, beyaz sakal 

Bir kaza gecirmişti 
- Tik tak, tik tak.. Bolulu ahçı Şakir bir kaza ge -
Dediğini duyuca hemen içeri çirmişti. Sirkeciden Karaköye git! 

lı zat omuzunu silker, arada bir 
sanki bu da bir şey mi?.,, der gibi 
batını çevirirmiş. 

Köyünü su basan zat hikayesi
ni bitirince yanındakine sormu§: 

- Yahu, şu bizim kazayı pek 
ehemmiyetsiz gören zat kimdir?. 

- Haireti Nuh .. 

atıldı: mek için bindiği dolmuf iki vapu-
- Ay sahiden çıldırmış, efen - run arasında kalarak devrilmiı, 

di, efendi .. Sus ayol, kendine gel. köprünün dubaları arasından bin 
Sana ne oldu?. Büyümü yaptılar? müşkülatla kurtarılmı§h. 
Sus diyorum. Ayol sus.. Seneler geçtiği halde bu acı ha 

Salim efendi cevap vermeden trra gözünün önünden silinmemiş
devam ediyordu: Naile hanım atıl- ti. Bir gün memleketten hemterisi 
dı onun ağzına elini tıkadı, boğa- Ahmet lstanbula geldi. Onu bir i

ııırı 111111nııı ı ıııııııı1111uıııııııııııı 111111ı ıııı 

El ve eldiven 
zına sarıldı. Salim efendi boğulu - ki gün gezdirdi. Bir gün Saraybur Elleri çok güzel ve çok küçük 
yor gibi olarak sustu. Kendini zor nundan denizi seyrederlerken Ah- olan bir hanımefendi eldiven al -
kurtardı. O zaman Hikmet beyle met hayran hayran uzaklara bak- mak istiyormuf. Çapkının biri ona 
Naile hanıma gü'dü: tı: ötedenberi kur yapmak emelinde 

- Allah razı olsun hanımcı- - Ülen emrne au var ha!..dedi. olduğu için hemen atılmıı: 
ğım, dedi. Kocanı delilikten, he - Şakir içini çekerek: - Hanımefendiciğim siz kendi 
ni de dört lti~iye ziyafet çekmek- - Sen onun sede üstünü gorü- : nize eldiven tedarik etmeden ev . 
ten kurtardın. yon. Ya bir de dibini goraen... j vel bir çift el tedarik etseniz .• 
.,, 

ııı1111111ııııı11ıı111ıu111ıııııı11t111111ıı•ıırtlttııttıııııtlfnftlltı11111111ıHllllll(11111ıııtllllllll11111111ıııııııııuı1111111ıııııııııı11111111ııııııııııı11111111HllllHltt1111111ııtlllllllU111111ıııııııııııııı1 11 1111ııı ııı ııııı1 1111 11ı ııııııı ıı ıı1111 11 1ıl"" 

ROMAN iN 
SONU 

Meşhur ro-
mancı ro
manını şöy· 

le bitiriyor: 
"Ölürken, 

sonnefesin-
deondanbir 
kelime öğ
ranmek is
tediler, fa
kat son sö
zü derin bir 
sükut oldu,, 

Hanım (Kuyu i~ine dUşen kocasına) - Bey, ipi bul~· 
madım, Acaba sigorta ka§ıtlaran nerede ? 

HOTBİN 
NEDİR? 

Arkadaş

lardan biri 
hudbini 
şöyle tarif 

ediyor: 

"Hodbin 
benimle 
meşgul ol-

m ıy ana -
damdır.,, 

ıııııı1nı111ıııııııııı111111 11ııııı 

Şerlok Holmes 
Meşhur polis hafiyesi bir cina 

yeti tahkike davet edilmitti. Ağ 
zında piposu olduğu halde cinay 
tin itlendiği yerde tahkikata baı 
ladı. Yerde bir sigara külü buld 
Öte tarafta henüz ıslak olan bi 
toprak parçasına dikkat etti, sağ 
dan sola, soldan sağa ölçtü, biçt 

henüz yeni ite başlıyan polis m 
murlarının bir mucize bekler gi 

hayran ve sabırlı bakıılarına ald 
mıyarak bir koltuğa gömüldii. A 
ğır ağır anlattı: 

- Katilin boyu 1,65 tir. Sar 
şındır. Y;ldız'ı uçlu sigara içme 

tedir. Yalnız başına ve 6 beygirli 
bir otomobille gelmiştir. Son der 

ce emin adımlarla yürüyor; adı 
larını geniş ve kuvvetli basıyo 
Her adımı biribirinc müsavidi 
Elinde yüzük yoktur. lskarpinle 
kahverengi, şapkası gridir. ı, 
bu ... 

Genç bir polis memuru, üst 
susunca sordu: 

- Affedersiniz üstadım; a 
ba katil kadın mı, erkek mi?. 

Birdenbire şaııran methur p 
liı hafiyesi: 

- Doğrusu, dedi . Onu ben 
bilmiyorum. 

11ııı111ınııııııı ıııııı11 111ııııııııııııı1111ıııııın 

Hasta ve doktor. 
Bizim üıtatlaı -:lan biri son z 

manlarda resme heves etmiıti. 
kadaşlarından biri sordu: 

- Doktorcuğum, neden reı 
heves ettin?. 

- Frenkçe bir tabir vard 

Vakit öldürmek için derler. 

- Evet, fakat senin hastan y 

mu hiç? .. 

ıııııı1111111ıııı ınıııu111111ıııınıııı11 111111ııııı 

Neden öldü acaba 
Meşhur sporcu Ali Nadir 

kaza neticesinde ölmüttü. Cena 
sinde binlerce kiti vardı. De 
merasiminde orada bulunanlar 
iki arkadaşı konuşuyorlardı: 

- Zavallı Ali Nadir acaba 
den öldü?. 

- Bilmem. Hatta neden yaş 

dığını da. bilmem. 
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Gizli dosyadan çıkanlar Varidat eksikliği 
Belediye çare aramakla 

meşgul oluyor 

Fener bahçe takımının 
güzel bir muvaffakıyeti (Bq taralı 1 inci uyıfamızda) 

susları yetişiyor ve bu arada İngi
liz gazeteleri Almanların yeni plan 
1arını ifşa ediyorlar. 

Bn plan son derece mühimdir ve 
Almanyanın yeni bir harpte Fran· 

;aya karşı takibedeceği sevkul -
:eyş harekatı göstermektedir. 
Meşhur bir İngiliz siyasi muh -

>İrinin ne§rettiği bir ımakaleye gö
·e Berlinde harbi hazırhyanların 
:ransayı İsviçre tariki ile istila et
nek üzere bir plan tanzim ettikle
ine mühim deliller vardır. 
Fransızlar tarafından şimalde 

~ongujonden cenupta İsviçre hu • 
uduna kadar bir istihkam mınta· 
:ası vücude getirmiş olması Alman 
'rkanr harbiyesinin büyük mikyas
a bir çevirme hareketi yapmak 
~in hazırlanmalarını icabettirmiş-. ,r. 
ltalyayı ka~ırmıyacaklar! 
Hk bakışta 1914 te olduğu gibi 

ene Belçikanın, istilanın ilk dar
esine uğrıyacağı zannedilebilir. 
aamafih 1914 ten beri vaziyet de

işmi'~itr. Almanlar Belçika hu. 
udunda bir çok mesnet noktala
nr kaybettiler. Belçika müdafaa 
rin hazırlanıyor. Belçikadaki hat-
harbin berisinde ise geçmesi he

e ıen hemen imkansız olan bir Fran 
ez hattı mevcuttur. Zaten bu hat 
at atdabilmiş olsa Fransız muka • 
ıeemetinin ruhuna darbe indirilmiş 
ıfmaz. 

yı aZten eBrlinde yeni sevkulceyş 
i rojelerini çizenler Alman sağ ce

a ahının ileri yürümesini pek te 
arantıki bulmuyorlar. Harp zuhu 
üında Büyük Britanyanın müda • 
tle ,deceğ~m4hakkak görülüyor. 
eıünkü İngiltere, Belçikanın istik. 
aflini muhakkak müdafaa edecek-

Y· 
irr ~erlin erkanı harhiyesindeki 
a.!niler, 1914 harbini idare eden

öyrin hu noktayı anlamamış olduk 
ekrını tenkitle söyliyorlar. Eğer 0 

ıao'kit Belçika istila edilmemiş ol-
'Lydı, İngiliz ordusu 0 kadar ca

naılk cepheye sevk edilmezdi. Bu 
nıyfa Londra efkarı urnumiyesinin 
luryecana gelerek Fransaya bir he 
ıti seferiye göndermesi tehlikesi. 

eti~ karşı tedbir almmak isteniyor. 
iki.,erlin hükumeti şurasını iyi bili _ 
aeİ>r ki eğer İngiltere Fransa tara-
Anı iltizam ederse İtalya hiç bir 

~' sLkit Almanya ile teşriki mesai et
' efiiyece~tir. Çünkü Romanın siya. 
e çti Londranınkin.e bağlıdır. 
eti Bu mütalealara bir de atideki 

5 Jşünce ilave ediliyor: 
ı ~B Almanlar. bu sefer İtalyayı ka
~eıırmıyacak ve müttefik olarak alı
hir'Yacak surette hareket etmek is 
!diforlar. Fakat İtalyan ordusunun 
;in lplardaki Fransız hattından çe

andiğini biliyorlar. Anlaşıldığına 
akl re ltalyan mareşalı Balbo, dos-
izir Alman Göning ile görüşürken 
Srlyan tayyarelerinin Ren vadisi 

m erinde uçarak dehşet salabilecc
r~ eni, fakat İtalyan ordusunun bir 
dephe hücumu ile Fransızları Alp

etre·d,~ i'tevzilcrinden çıkara:nıyaca 
eri 11 söylemiştir. 

~ üAlman erkanı harpleri bütün 
}uanları n~zarı itibare alarak sol 

;"):çirıahlarc ile büyük bir çevirme ha 

0 Bi<etini göze aldırmağa lüzum gör 
aıi işlerdir. Bu suretle İngilterenin 
ilümen rr • ... halesi için vesile kal

' felyacağını zannediyorlar. Bun -
·n 
t rhn başka hu hareket Alman1arı 
; ndyaya yaklaştıracak ve muvaf -
~esetiyet elde edildiği halde Fransa 
~! vlbinden vurulmuş olacaktır. 
11 A..lman erkanı harbiyesi bu dü~ 

şünceye istinaden Fransanın İaviç· 
re hududundan istilası meselesini 
tetkiklerine esas tutmaktadırlar .. 
Zaten Avrupa muharebelerinin bir 
asırlık devrinde buna bir misal 
daha vardır: 1814 te Mareşal Şo
raçenberg idaresindeki Avusturya 
kuvvetleri Fransaya bu yoldan gir 
mişlerdir. 

Ya lsvi~renin mukavemeti 
Berlinde İsviçre ordusunun mu

kavemet kıymetine büyük ehem -
miyet verilmiyor. Bunun sebeple
ri şunlardır~ 

1 - İsviçre efradı sağlamdır. 
Fakat antrenömanı ve asri tekniği 
yoktur. 

2 - İsviçre silah · ve cephane 
fabrikaları şimalde Alman hudu• 
dundadır. Bir gecede zapt veya 
imha edilebilirler. 

3 - İsviçre ordusu daha ilk gün 
de kati bir mağlubiyete maruz kal
ma.mak için orta lsvçire dağlarına 
çekilmiğe mecburdur. Bu suretle 
Fransa ile ihtilattan kesilecektir. 
Hariçle olan münasebeti ise ltal . 
yanın elinde bu~unacaktır. 

4 - Şimal Kantonlardaki bölük 
lerin kadınlarc ve çocukları Alman 
ların elinde zıman olarak kalacak
lardır. Bu suretle ordunun kuvvei 
maneviyesi zayıflıyacaktır. 

Oktruvanın lağvi üzerine bele 
diye varidatının bir milyon lira a- , (Ba, tarafı 6 ıncı sa~,tada) hızlanmıya ve heyecanlı sahneler 
zaldğmı ve şubelerin bu açığı göz leci, bütün dikkati kendisinde top- birbirini kovalamıya baş'adı. On 
önüne getirerek yeni talep ve tek- ladı. Bundan sonra Fenerlilerin, beşinci dakikada F eneı· kalesi ö • 
liflerde bulunulmasının bir tamim yavaş yavaş Lakımlarm~ emniyet nünde Viyanalrların ustacasma ve 

ile şubelere bildirildiğini dün yaz- eder bir hale geldikleri görüldü. Fener müdaf aasmı bir iki dakika 
mıştık. Bu emniyet hissi derhal güzel ne - için mefluç bir vaziyete sokan bir 

Belediyenin 933 senesi varidat ticeler verdi. Avusturya kalesi at· kombinezonlarına hayran olduk. 
yekunu oktruva dahil olduğu hal- ka arkaya üç hücumla karşılaştı.. Bir kaç dakika soma hücum ge
de 6,295,727 lira olarak tahmin Muzaffer bir az telaşsız oynaaayd'ı ne Fenerlilere geçti. Zekinin ça. 
edilmişti. Oktruvanın kalkması belki bir sayı bile çıkarılabilecekti. lımla karışık bir şütünü kalecileri 
ile varidat ancak beş milyon lira- Bundan sonra ilk hız kaybolmağa 1 gene tuttu. 
yı doldurabilecektir. 932 bütçe· 1 ve iki takım daha çok saha orta'a-

1 v· l I k k b'l h'" 
.. . .. ıyana ı ar te. rar mu a 1 u • 

sine nazaran 933 butccs1 384,916 rmda mucadeleye basladılar. .
1 

F .. d f 
. ~ . . . . . • cuma geçtı er ve ener mu a aa-

lira kadar bır noksan ile yapılmış- Bırıncı devre bıttı.. b f d h k b' · t"h . sı u se er a a sı ı ır ım ı an" 
tı. Bu hesaplar da gösteriyor kı ikinci devre 
b ı d. 'd d dan geçti. Hüsamettin bir şütü 

e e ıye varı atı sene en seneye lk .. .. · 
ı kt d Ok k ık inci devrede rakiplerinden a - guçlukle tuttu. Müdafaa nıhayet 

aza ma a ır. truvanın a • k l 
şağı a mıyacaklarını anlıyan F e · uzun bir vuru~)a topu gene Avus-masma mukabil iki senedenberi -
nerliler daha fazla bir emniyet ve turya sahasına soktu. Evveli Ze· 

levha ve memba suları resimleri 
hızla işe baş 'adclar. 

artmaktadır. Ajans ile yapılan Bu devrede, ortada muvaffak o-
yeni mukavele mucibince levha ve l F'k 

amıyan ı ret sol açığa verilmiş, 
ilan varidatının iki misli artaca • h R Şa an eşadın yerine geçirilmiş, 
ğı tahmin edilmektedir. orta haf'a da Nazmi ahnımıştı. Da-

F akat bu çok bir şey tutmaz. ha başlangıçta Zekinin pasmı alan 
Bununla beraber muhakkak olan Şahan iyi bir fırsat kaçırdı. Şimdi 
bir şey varsa İstanbul belediyesi Fener muhacim hattı daha hızlı İf· 
üzerine aldığı mühim işleri haşa· liyordu. Bilhassa f ikretin çalımla 
rabilmek için varidat meselesini karışık batlıyan akışları güzeldi. 
esaslı bir şekilde halletmek vazi · Onuncu dakikada Zeki sıkı bir şüt 
yetine girmişitr. 

Belediyenin yeni bina kanunu 
ile beş sene zarfında plan işini 
halle mecbur olması, Gazi köprüsü 

stadyum, konservatuvar, hal, su 
işi bir an neticelendirilmesi icap 

eden mühim meselelerdir. 

Bundan başka belediyenin yap
mağa mecbur olduğu umumi hiz-

çekti. Fakat top kale direğinin Ü· 

zerin.den geçti. Arkaamdan Niya
zi - Şahan ilerlemesi Avuaturya 
kalesinin direği dibinde bitti. F e-

nerin hücum hızı geçer geçmez Vi
yanalılar ileri atıldılar. Onlar da 
birisi kaleye pek yakın olmak şar
tiyle arka arkaya üç fırsat kaçırdı· 
lar. 

kinin, sonra Muzafferin iki kuv -
vetli şutu daha kalecilerinin elin
de kaldı. 

Maçın bitmesine dört dakika 
var.. Viyana ka'esi önü ilk defa 
karıştı. Avusturyalılar mühim bir 

tehlike, Fenerliler ise günün en ya 
kın bir fırsatım daha k&.çırdılar. 

Maç O - O bitti. 

F enerbahçe takımında en iyi 
oynıyanlar Esatla Yaşar; Avuı • 
turyalılarda en göze çarpanlar ka-
leci ile orta haftı. Bilhassa halkın 
kendisine "Çoban Mehmte,, ismini 

taktığı orta haf, geniş vücuduna 
rağmen, bize fevka1ade bir orta 
haf nümunesi verdi. 

Fener bahçelileri tebrik ediyo -
ruz. 

Alman ordusu bir darbede şi · 
mali İsviçre ordusuna hakim olun
ca Jüraye doğru ilerliyecektir. Jü
ra dağları Fransa - İsviçre hudu
dunu teşkil ederler. Burada ko • 
]ay aşılır bir çok geçitler vardır. 
İstihkamlar ise pek azdır. Eğer 
hu hareket muvaffakıyetle yapılır 
ise Alman kuvvetleri Belfor cenu- metler de yeni kanunlarla artmak 
bundan Fransa toprağına girecek- tadrr. Şehir meclisinin teşri:ıııisa
ler, Ren iatihkimlarını arkada bı-

ni toplantısında varidat meselesi 
rakacaklar ve Alman ordusunun 

Maç sonuna yaklaştıkça daha A. Sırrı 

k k··ıı· · J"" d "l b uzunca ve esaslı bir şekilde görü-
ısmı u ısı ura ag arı oyunca .. 

1 
k . 

.. 1 .1 1. k .., h şu ece tır. 
surat e ı er ıyere sag cena mı . ------------
Noşatel gölüne istinat ettirecektir. 
Gaye Cenevre yakınındaki Leman 
gölüne varmak olacaktır. 

Yan kuvvetler İsviçrelileri dağ -
larma sıkıştıracak, diğerleri de 
Jüraları aşarak mahdut olan Fran
sız kuvvetlerini ileri sürecektir. 

Alman kısmı küllisinin gayesi 
Cenevredir. Çün.kü oradan Fran
saya girilir. Cenevreden, Fransa· 
nm asıl mühimmat ve cephane de
posu o1an Liyona sarkılacaktır. 

l lk mektepler yarından 
başlıyor 

İstanbul ilk mekteplerinde ya • 
rından itibaren derslere başlana -
caktır. Müfettişler, mıntakalarda 

önümüzdeki haftadan itibaren tef
tişlere baılıyacaklardır. tık mek
teplere talebe kayt ve kabulü ya
rın akşam nihayet bulacaktır. 

Geçen sene ilk mekteplerin bi
rinci sınıflarına 011 bin beş yüz ta
lebe alınmıştı. Bu sene biı- az faz 
ladır. 

Avusturyadan tütün al
maya he yet geliyor 

Avusturya rejisine mensup sekiz 
kişi şehrimize gelerek tütün inhi
sarı ile temasta bulunacaktır. Bu 
heyetin memleketimizden çokça 

tütün alacağı ümit olunmaktadır ... 
Heyet arasında Avusturya rejisi 
erkan ve müdürleri de vardır. 

Yeni Alman mektebi sevkulceyş 
çileri Liyon civarında Fransızlarla 
harbetmek istiyorlar. Böyle bir 
muharebe sonunda hem Ren neh
rindeki Fransız mukavemeti zayıf
lıyacak, hem de Alpların arkasın
daki harekteler felce uğrıyacaktır. 
Fransanın Afrika ile olan mürase
latr da teh"ikeye düşecektir. Bu 
takdirde İtalyanın Almanya ile 
teşriki mesaiye mecbur kalacağı 
Bedin mahafilince tahmin olunu • 
yor. Almanlar Parisi bu sefer cep-
heden hücunı t · k -:---=-::-...,..,...,,,..----~--~=,,,......,=~ . . . e meyıp ar adan çe-
vırmek ıstıyorlar. adam, iki kişiye bedeldir.,, Harp-

Aldığım vazih ve kat· l"' 
ı ma uma-

ta göre yeni A h1an planı b d u ur .. 
Her ne kadar A' manlar bunu pek 
emin buluyorlarsa da büyük erka
nı harbiyenin 1914 teki planından 
pek te farklı değildir. 1914 tenbe
ri Cenevre, sulhperverlerin "Mek
ke,, si makamına geçti. Cemiyeti 
Akvam şehri elenilen bu şehir, Al
manların tasavvurunda her türlü 
misakı yok edecek olan böyle bir 
arkadan taarruza esas oluyor de · 
mektir. 

Maamafiyh şurasını kaydedelim 
ki giz· i şeylerin meydana konul -
masmda büyük fayda vardır. Bir 
darbe mesel der ki: "Gözü açılan 

ten evvelki siyasiler kendilerini 
dinliyenlere e.minyet göstermemek 
hatasını yapmışlardı. Onlar, Al
manyanm askeri planları hakkın· 
da bildiklerini açıkça söy'.emekten 
çekinirlerdi. Bahusus Büyü:< Bri
tanyada iyi tenevvür etmemiş olan 
efkarı umumiye tehlikeli temev -
vüçler gösterdi. Eğer hakikat vak 
tinde söylenmezse bu temevvüçle
re gene şahit olabiliriz. 

Alman plan.ı, şüphesizdir ki, 
tekniktir. Fakat mil etlerin ara -
sındaki münasebetlerin anlayJ!5In. 
da bir bilgisizlik ifade ediyor. Me
sela Sinyor Mussolininin boş yere 
milletini tehlikeye sokacaklaı·dan 
olmadığını asla hatıra getirmiyor. 

Bir Madam yaralandı 
ve can verdi 

Şoför Tevfik Ef. nin idaresinde
ki 2529 numaralı otomobil evvelki 
gün saat 14 te Beyazıda doğru gi
derken, caddeden geçmekte olan 

Madam Marikaya çarparak zaval
lı kadıncağızın başından fena hal
de yaralanmasma sebep olmuş. 

Canhıraş bir feryadı müteakıp 
caddenin taşları üzerine baygın 
bir halde serilen Madam Marika 

tedavi edilmek üzere Gülhane has 

tanesine kaldırılmış ve şoför T ev
fik Efendi yakalanmı§lır. Hasta -
neye kaldırılan Madam Marika 
başından aldığı tehlikeli yaranın 
tesirile tedavi esnasında vefat et-
miştir. 

Ta yyareciF ransanın dörtte 
birini görmüştür 

Pariı 29 (A.A.) - Dün tayya
re ile 13,800 metre çıkarak dünya 
yükaelme rekorunu kıran tayyareci 

Lemaine, Ekselsiyor gazetesine be 
yana tında demiştir ki: 

"- 8000 metreye yarım saatt~ 
çıktım. 8000 .metreden 13,000 met 
ı-eye kadar bir saatte yükseldim. 

13,000 metrede nakıa 60 derece 
gibi müthiş bir soğuk duydum. 

Fransanın dörtte birini görüyor. 

dum. Ve Manf denizi sahillerini 
farkediyordum. Sonra İngiliz sa

hil' erini de görür gibi oluyordum. 

Müvellidülhumuza aletim iyi 111tı- . 

yordu. Güzel nefes alıyordum. Fa 
kat bu yükseklikte gözlük ta§tmak 

Zabıtanın yaptığı tahkikat ne • 
d imkansız olduğundan gözlerj,m ticesinde mezbuı-enin Kumkapı a 
l donmuştu. Ve büyük ıztıraplar Gerdanlık soka<rında 23 numara ı _ 

d k ., ld ~ nlasıl c.ekiyordum. Bunun içindir ki re· ev e oturma ·ta o ugu a ~ • 
mış ve evine nakledilerek gömül - koru kırdığımı anlar anlamaz aşa-
mesine izin verilmiştir. ğıya indim. Yok&a daha yükıele-

Zabıta dikkatsiz şoförü evrakı bi iirdim. İcabederse tekrar çık• 
ile beraber a<lliyeye teslim etmit-1 mağa hazırım.,, 
tir. ------------

ltalyaya hediye 
Roma, 29 (A.A) - Büyük harp 

te bir Avusturya tayyareleri gru -
puna kumanda etmiş olan ve şim

di Jünker sisteminde tayyareler 
yapmakla. meşgul bulunan yüzbaşı 

Beno Fiala 1916 yılında Goriça u .. 
zerinde bir hava çarpışmasında 

Muhtaç avukatlara 
yardım 

Baroda, muhtaç avukatlara yar 
dtm mese!csi için bir ~oplantı ya. 
pılmıştıir. 

Şimdiye kadar yapılmakta o • 
lan muavenetler ihtiyaca kafi gel· 

mediği nazarı dikkate alınarak 
artırılması kararlaştrrılmrştır. 

kendisinin ve daha başka Avustur ===============" 
ya layyarecilerinin yere ·düşürdük 
leri 111 numaralı ita] yan kabili 
sevk balonuna ait pusla ile harita
yı M. Musoliniye göndermi,tir. 
Beno Fiala bu münasebetle gön -

derdiği bir mektupta da diyor k". 
"Bu eşya, kahramanca bir ölü 

mün insanı şeref ve şan hedef;.., 
nasıl ulaştırdığını şimdiki ge J 
ğc gösteı·ip anlatabilir.,, ' 



Yeni zabıtai belediye 
talimatnamesinde 

Yasak olan maddeler 
Madde 227 - it batındaki ara· 

11.cıların sarhotluk verici veya u
~turucu maddeler kullanmaları 

\7~ır. 
Madde 228 - Ayakta araba 

kullanmak, gelip geçene dokuna • 
c:ak .tekilde kırbaç ıallamak ve 
ha)'Tanları döfmek yasaktır. 

Hayvanlar ve koşumlar 
Madde 229 - Çok sayıf veya 

Yaralı veya bulatıcı }ıutalıiı veya 
fena huyu olan veya topallık, kör
lük ve aaire gibi sakatlığı bulun.an 
ve araba çekmiye iyice alıtık olmı
Y&n hayvanların kotumda kulla • 
ıulmaları yasaktır· 

Madde 230 - Çift hayvanla • 
rrn kuvvet ve hoyca et olmaıı tart 
trr. 

Madde 231 - Binek arabaları
na ikiden fazla hayvan koımak ya 
saktır. Parçalara ayrılmıyan yük
leri latımak ıibi müstesna bir bal 
olmadıkça yük arabalarına ikiden 
fazl• hayvan kotulamıyacaktır. 

Madde 232 - Kotum takımla
rmın ıağlam ve temiz ve hayvan
ları yaralamıyacak ıekilde olmala 
n tarttır. ipten ve buna benzer da
Yanıkıız feylerden yapılmıt ko • 
fQm)ar kullanmak yasaktır. 

Madde 233 - Ata binmeyi bil
miyenlerle bedeni ve ruhi vasıfla
n veyahut çok küçük veya pek 
yqlı olmalan dolayısile hayvanı 
idare edemiyecek halde bulunan • 
ların, tehir içinde bir hayvana binr 
mit olarak gezinmeleri ve bu gi -
hiler~ binmek üzere hayvan teılim 
edilmesi yaaaktır. 

geçirilmeleri ve kafesle nak1edilir
ken kafeslerin ıımsıkı doldurulma 

11 yasaktır. 

Madde 242 - Vahti hayvanla
rın ıehre sokulmaları veya bunla -
rm tehir içinde bir yerden '&atka 
bir yere ıötürülmeleri için beledi
yeden izin alınmak ve nakle ait ter 
tibatın kifayeti belediyenin müte
hassıs memurlarınca taıdik edil -
mek ıarttır. Hilafına hareket et -
mek yasaktır. 

Madde 243 - Yükletme; yü • 
kün bir kısmının veya hepsinin yol 
da dökülmeıini, arabanın veya hay 
vanın devrilmeıini, 1uraya buraya 
takılmasını mucip olmıyacak, yol· 
lara ve seyrüsefere en uf ak bir za
rar dahi veremiyecek suretle yapı

lacaktır. 
Madde 244-Yüklerin ıenitli

ii 2,30 ve yüksekliii yerden itiba
ren 3,70 metreyi geçmiyecektir. 

Madde 245 - Her türlü eıya
mn ve bilhuaa yenecek ve içilecek 
ıeylerin yükletilme, taıınma ve bo 
taltılmalarında temizliie son de
rece riayet edilmesi ıartbr. (Gıda 
maddelerini taıımağa mahsus olan 
araba ve kapların nevi ve tekille
ri belediye tenbihlerile teıbit ve i
lan edilebilir.) 

Madde 246 -Tuğla kiremit gi
bi 9eyleri tafıyan arahalara en az 
30 santimetre yüksekliğinde sağ -
lam kenar tahtaları konacaktır. 
Kum, toprak, kömür ve bunlara 
benzer ef ya ya çuvallar içinde ta • 
§ınacak ve yahut bunlar için her 
tarafı kapalı ve altı ~inko kaplı ... 
rabatir 'onufacaktır. 

Madde 247 - Toz yapan yük
lerin ıerek taımmalarmda ve ge -
rek yükletme Ye botalblmalarında 
toz çıkartmamak için ne lazımsa 
yapılacak Ye icap ediyorsa araba -
run üstü örtülecektir. 

Madde 234 _._Gelip ıeçenlere 
zara:- verebilecek derecede azgın 
veya huyıu olan hayvanlara umu 
illi yerlerde binmek ve bunları pek 
ırlu tedbirler almadan yedekte ola 
rak bu sibi yerlerden ıeçirmek ya 
aaktır. 

Madde 248 - Sulu feyler ta§ı
Madde 235 - ·sinek ve yük yacak olan araba ve hayvanlarda 

hayvanları ancak yük arabalan • 
ve bunların konacağı kaplarda en 

nuı itliyebilecekleri ıokaklarla 
uf ak bir sızıntıya meydan vermi • 

•yfiye yollarından ve u.hrin dı -
'J'- yecek tertibat bulunacaktır. 

!mda kalan yollardan geçebilirler. 
Bunların büyük veya kalabalık Madde 249 - yerde sürükle -
yollardan aeçmeleri yaaaktır. Sü. nerek, )'UYarlanarak yük nakli ya-

k 
saktır. 

vari, as er, jandarma Ye polis kıt-
aları müstesnadır. Binicilik mek - Madde 250 - Yükletmede, ta-
•-b· kl"b" 'b' .. 1 tımada ve boıaYtmada halkı ra • - ı veya u u gı ı mue11eae ere 
llaeııaup olanlar da müeıseseleri • hatsız edecek derecede prültü 
niıı '-ulunduğu yere atla ıidip ıe· yapmak ve yükleri, kaldırımları 
lebiHrı.. bozacak surette, yukardan atmak 

yasaktır. 
l6d.te 236 - Binek hayvanla-

rmın tehir içinde süratliye veya Madde 251 - Bir araba veya 
dört nala kaldırılmaları yaıakt11'. hayvan yürürken yükünden bir 

Madde 237 _ Binek Ye yük kısmı veya tamamı yolda dökülür
hananları da yolun sağ tarafın- se bunlar en kısa bir zaman zar • 
dan titmiye mecburdurlar. fında İyice kaldrdıp yol temizlen· 

Madde 238 - Şehir için.de hay meden yola devam etmek yaıak • 
•anlara dizi halinde yük tatınına- tır. 
ıı Yataktır. Madde 252 - Şehir içinde açık 

u_ araba veya küfe ile oübre, süprün-
n .. dde 239 - Sokaklarda bi • • 

11e1c·~e yük hayvanlarını döimek tü, ve bunlara benzer feyler ta91 -
mak yaıaktır. 

~r.. Madde 253 - Hayvan sırtında 
dde 240 - Şehir içindeki et, posteki, kereste, laf, tuğla, de _ 

r.~llarclan bqıbot olarak her tür • mir ve ıaire gibi ıörünütü çirkin 
.~ lıanan ıeçirmek yasaktır. Birer veya gelip geçen'ere ve yollara 
1 

fer veya sürü halinde sevkedile· z~rar vermesi ihfanali olan fey)e • ;le hayvanların ne vakit, nereler- rın taıınma11 yasaktır. 
~~ Ye n.e suretle ıeçirilecekleri Madde 254 - Araba ve hay • 
t. ~ tenhihlerile ilin dilecek - van yükletip botaltmak için yollar 
ır. La.unlara aykın hareket etmek da, meydanlarda ve umuma mah. 

11a ... "1' 
1 • • sus bu ıibi yerlerde rampa yap • 
~•dele 241 - Canlı kümes hay mak yasaktır. 

~ı ~rııııı ayaklarından bailı ve Madde 255 - Yük ta9ımağa 
tik < ~l"~rtılmıt olarak tatınmala· mahsus motörlü nakil vasıtalarına 

.hır içinden sürü halinde . yapılıtlanndan fazla yük yüklen -

Ak hisarda 
Ortamektep ve beledi

yede geni memurlar 
Akhisar, (Huıusi) - Evvelki 

mektuplarımda Maarif Vekaleti • 
nin burada da bir orta mektep a -

Dünyanın en büyük yolcu gemisi 

2200 Yolcu alacak, 75 
bin tonluk gemi ! 

çacağını yazmıştım. A .k l 7 gu .. n yerine 4,5 gu .. n 
Bu rivayet artık bugün tahak - merl a yo ll 

kuk etmiştir. Orta mektep kadro· J - --- ·.. - 1 
l 

. k b ' .. d .. .. Fransanın Sen Nazer tezgahla- rılırken (60000) tonluk o acatr 
su ge mış ve mc te ın mu uru o" .. · · F k d --•-

1 · . b 1 1 rında dünyamn en büyük tranınt- aoylenmı9tı. a at sonra an an~ 
lacak zat ta ge mış ışe aş amış · 1 · h · ld "' 1 ldı lantik vapurunun in§asına. büyük 49 hın ton acmı o ugu an &fi • 

tır. k b 
1 

h 1 d ı bir faaliyetle devam ediiiyor. Nor (Normandi) 312 metre uzunlu. 
Kayıt ve ·a u araret e evam · l' ~ · d 
. G k k d h"I' d mandie ismini ta§ıyacak olan bu ğunda, 36 metre genı9 ıgın e ve 32 

edıyor. ere aza .ı ı ın en ve "k ki'"'· d l ak Ş 
k h · · k l d büyük gemi eb'adı itibariyle şim _ metre yu se ıgın e o ac tır. u 

gere se arıç ve cıvar aza ar an . p · k' ş ı· d 
~b k b" "k ·· lk' .. · · diye kadar inıa edilen gemilerle halde enı arııte ı anze ıze ca • rag et pe uyu tur. ·ı gun ıçın- . . · .. · 1 k d 

d 60 .. · k ı kıyaı kabul etmiyecek bir ceaa - desının enıne muaavı o aca e • 
e §1 mutecavız çocu yazı mı~ k . l "f' (750) ·ı 

mettedir. Normandie'nin inşaatı me tır. nşaat masarı ı mı• 
tırMektebe müdür olarak gelen nihayet bulduktan ıonra Havr - yon frangı bulmaktadır. Yeni ıe • 
zat İzmir Erkek muallim mektebi Nevyork arasında poıta yapmıya mide (160.000) beygir kuvvetinde 
müdür muavini Sait Beydir. Akhi- tahsis edilecektir. Transatlantik elektrik tarbinleri olacaktır. Ça • 

bukluğu ıaatte 30 mil yani 54 kilo
sarda açılacak olan orta mektebe kumpanyası umum müdürü bu ge-

metredir. Bu sürat hali hazırda sü
hem müdür olacak ve hemde Fran mi hakkında şu malumatı vermiı· 

rat rekorunu elinde tutan Bremen 
adındaki Alman tranıatlantiiinin 
ıüratinden ıaatte üç mil fazladır. 

sızca hocalığını yapacaktır. Gelen 
kadro birinici ve ikinci sınıf açıla· 
bilecek tekildedir. Asıl orta mek • 
tep ittihaz olunacak binanın he -
nüz nevakısı tarnamlanmamış ol -
duğundan vaktile kütüphane ola .. 
rak yapılmış olan binada tedrisata 
batlanacaktır. 

Mektebin açılmasından mütevcl 
lit halktaki sürur ve sevincin dere 
cesi pek büyüktür. 

lzmir mıntakaıı mülkiye baş -
müfettiti Nedim Nazmi Bey hala 
belediyenin üç senedir bakılmı -
yan hesaplarını teftif etmektedir. 
Geçenlerde itten çıkarılan memur 
)arın yerlerine rnemur almak üze
re bir imtihan açılmış imtihana el 
liye yakın efendi ittir ak etmittir. 
Belediye bu teftit vesilesile yepye
ni bir idareye malik olmuttur. 

imtihanda haizi rüçhan olan e • 
fendiler iıleriae batlamıtlır. Bat 
müfettit Nedim Numi Beyefendi 
yeni alınan bu memurlar ayrıca 

nasihatta bulunarak doğru hare • 
ket etmelerini ve çok çalıtmaları
nı ve itlen çıkarılanlara bakarak 
onlardan ibret almalarını ve ona 
göre davranmalarını tavsiye bu -
yurmuşlardır. 

M. A. 

Italga - Arjantin 
Roma, 29 (A.A) - İtalya ile Ar 

jantin arasında bir gümrük mua • 
hedeıi yapmak için M. Ramon 
Mekıiç'in reiıliii altında Romaya 
..elen Arjantin murahhası heyeti 
dün Cenovaya ıitmittir. Heyet o • 
rada vapura binip Buenos-Ayres' e 
dönecektir. 

Heyet istasyonda müste~arlar • 
dan M. Askininde ile Hariciye Ne 
zareti yüksek memurları ve Roma 
daki Arjantinlilerin ileri gelenleri 
tarafından uğurlanmıftır. 

Venedik sarayında imzalanan 
yeni muahede her iki memleket a· 
rasında mer'i bulunan gümrük ta
rifesini llalyayı Arjantine bağlı • 
yan an'anevi dostluk rabıtalarma 
uygun bir suretle tadil etmE'kte .. 
dir. Üç. sene müddetle cari olacak 
bu deği9iklikler her iki memleke -
tin harici ticaretleri için karşılıklı 
kazançlar temin etmektedir. 

inhisar/arda memurlara 
muhtırası dağıtıldı 

lnh!sar idaresi ,memurları için 
bir muhtira tabettirmittir. Bu 
muhtira yapılacak işleri kontrol e
decektir. 

miyecektir. 
Diğer nakil vasıtalarının en çok 

yükliyecekleri yük aıaiıda ıöste • 
rilmiıtirı 

(Ue,·ıum var) 

tir: 

"Normandie, 26 teşrinievevl 

1932 de tezgaha konmuttur. Ge • 
lecek ıene sonbaharında denize in 
dirilebileceği tahmin ediliyor. Nor 

mandi cihanın en büyük ve en 
lüks ve en çabuk vapuru olacak

tır. Havr ile Nevyork arasındaki 

yol §imdiki halde altı yedi günde 
geçilirken yeni transatlantik bu yo 
lu dört buçuk günde geçecektir. 

Normandinin hacmi 75,000 ton • 
dur. Halbuki diğer büyük transat -
lantiklerden "Majeıitk,, ancak 56 
bin ton ve Almanların eski (Fa
terland) ı olan ( Levyatan) ise 49 
bin tondur. Faterland denize indi· 

Recebin katili 

Şüpheler kanaat halinde 
ve Yaninin üzerindedir 
Bahçıvan Recep aianın öldü • 

rüldüğü Litros köyü cinayeti tah
kikatına devam edilmektedir. 

Recep ağayı öldürdükleri ih -
bar edilen Süleyman Efendi ile 
kardeti, ihbarın asılıı:ılığına ka· 
ni olan müddeiumumilikçe ser • 
best bırakılmıtlardır. 

Yani henüz yakalanmıt değil
dir . Rum delikanlısının Papas 
köprü civarında bir evde saklan -
dığı rivayet edilmektedir. Za • 
bıta sıkı tertibat alm19tır. Maama· 
fihkatilin lıtanbuldan harice çık
ma11na da ihtimal verilmemek • 
tedir. 

Normandinin 1320 mürettebab 
olacak ve 2200 yolcu alabilecek • 
tir. Her seferde (230) dolar ol • 
mak üzere (930) lüks mevkii bu• 
lunacaktır. Birinci kamaralar 210 
dolar, ıeyyah kamaraları 116 do • 
)ar olacaktır. Bu miktarlar timdi
ki fiatlardan ancak 6 dolar fazla
dır. Demek ki Amerikaya iki sün 
evvel varmak için altı dolar fazla 
sarfetmek kafi gelecektir. 

Normandide gemiye mahsus ol
mak üzere daimi bir tiyalor heyeti 
bulunacaktır. Bu diğer hiçbir tran 
satlantikte yoktur. 

Fransa -Almanya 

Hariciye nazırları Cenev
rede baş başa 

Cenevre, 29 (A.A) - M. 
Bonkur Alman Hariciye Nazın 

baron Fon Nörat ile dün saatlS,30 
dan 16,30 a kadar 1örü9mütlür. 

M. Pol Bonkor, Pariste yapılan 
son müzakerelerden dojan ve e ... 
ıa taallUk eden anlatmalara F ran 
sanın ne gibi sebeplerden dolayı 

bağlanmağa ve daha ziyade ehem 
miyet vermeğe mecbur olduiunu 
Fon Nörat'a anlatmııtır. 

M. Fon Nörat, tahmin edilen ih· 
tirazi kayıtları ileri •Ürmekle be • 
raber, bu hususta hükumetiyle ıö. 
rü9mek üzere hafta ıonunda Ber
line gideceğini ihıas etmittir. 

Dahiliye Vekaletinden: 
Ve~i dın kıthk ihtiyacı için alınacak elli ton telraz ••ya 

Kadıı öy ko't kömürü, o:ı üç bin kilo kuru çam oduou veya tala
ta parçası ıle Dç yüz kile ağaç kö11ürU 19 Te,rinievvel 933 per
şenbe günü saat on dört buçu1.<ta pazarlıkla ihale edilecektir. 

Şartnııneyi anlamak isteyenlerin her vakit Villyetler iduelİ 
r çüncü ~ube müdürlüğüne lstanbulda Vi!iyete ve pazarlığa itti· 
rik etmek isteyenler.n de yukarda zikredılen gün ve 11atte Ve
kalet Satınelma komisyonuna müracaatları ilin o'ucur. (5241 

Demir çatı ilinı 
Karaağaç müesst:seleri müdürlüğiinden 

Keş .f bedeli ••3540,, lira ''6'2., kuruş olan Karaağaç müe11e· 
satında yapılacak Demir Çatı kapalı zarf usu:ile tekrar münaka· 
saya ~onulmuştur. Eksiltme bedeli ~eşif üzerinden olacaktır. iha• 
le 1 l/T.Evvel/933 çarşanba günü saat on dörtte mllessesede ya• 
pılacaktır. Resim ve kroki ,.e şartnameyi görmek ve ıartnameyi 
almak isteyenler Cumadan maada her gün müessueye ın" ~caat 
edebilirler. Mlukuaya gireceklerin teklif urfıarana keılf ede
linin yüzde yedi bu~uğu nisbetinde teminat akçe makbuz ve1a 
mektubunu ve Belediye Fen işleri müdüriyet~.,den b;,a İf için , .. 
niden alınmış Ehliyet vesikasını ve -bütün şeraiti kabul ~Hileleri
ne dair şerh ve imza edilmiı ıartnameyi koymaları ''zımdır. 

(5053) 
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u ase a 
Riyasetinden : 

t - MUnhal olan on yedi buçuk lira maaşlı mukayyıtlık için 
T. Evvelin yedinci Cumartesi günü saat 13 buçu . ta mi'SJbaka 
imtihanı icra edilecektir. 

2 - imtihana iştirak edeceklerin lise mezunu olması ve me· 
murin kanununun tayin ettiği diğer şera ı ti haiz bu'unması şarttır. 
imtihan mevadı aliyeden icra edilecektir. 

A - Hesap 11Faiz, iskonto, teoas:· p mesailli,, 

B - Malumatı umumiye, 61iktisadi, ticari, coğrafi, içtimai 
mebabis,, 

C - Kitabet .. Verilecek bir mevzuu tevsi ettirılecektir.,, 
3 - imtihana ittirak etmek isleyenlerin 35 yacını mütecaviz 

olmaması şartbr. 

4 - Müsavi derecede ihrazı muvaffa'<iyet 
... tilo bilenler tercih edilecektir. 

edenlerden Dak-

' 5 - Taliplerin S T. evvel perşenbe günü 
ti Divanı Muhasebat baş kitabetine müracaatları. 

akşamına kadar 
(524!) 

r --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

30,000 kilo Toz Şeker Kapalı zarfla münakasası: 15/Teşrini· 
evvel/933 pazar günü saat 14 de. 

18,000 ,, Makarna Açık münakasa11 : J 5/Teşrioievvel/933 
pazar günü saat 15 de. 

Deniz lrnYVetleri ihtiyacı için yukarda cins ve mıktarı yazıla 
iki kalem erzalun münakasalan biıalaundaki gün ve saatlerde 
icra edileceğinden fartnamelerini görmek isteyenlerin her g:in ve 
mezkCır erzakı itaya talip olacakların da münakasa gün ve saat-
lerinde muvakkat teminat makbuılarile birlikte Kasımpaşada De· 
niz Levazım Sahnalma Komisyonuna müracaatları. (4982) 

Nafıa V ekiletinden : 
lzmir cenubunda Eğe deniıine dökülen küçük mendres hav

ZB!ı dahilinde iı' ihat icrası ameliyatının birinci teşrin ayının bi

rinci gününde ihale edıleceği ilin edildiıede bu defa görülen lü· 

zum üzerine münakasanın aynı ıerait tahbnda 16/ ı0/933 p:uar

tesi günü saat 15 de yapılmak üzere talik edildiği ilio olunur. 

(5240) 

1 Devlet Demir yolları ilanları 
in 

u Yerli Tıbbi Ecza kapa'ı zarfla münakuaaı 17/10/933 sah 
~a ri g6nü ıaat 1 S de idare binasında yapılacakhr. 
'°~rı Fazla tafıilit Ankara ve Haydarpap veznelerinde beş lira· 

Jı y• Atılan tartnamelerde vardır. (SHl) 11ac 

'fY Haydarpaıa - Pendik Banliyösü llcret tarifes:nde aşağıdaki 
na~ değitıklikler yapalmııtar. 
81> • 1 :-: Bu .. tenzil~~. tarife, yalnız giıelerimizden bilet alan ve 
luı~ bıl~erının gosterdıgı mevkilerde ıeyabat eden yolculara mahsus 
~ oldugundan, trenlere biletıiz binen büyOk yolculardan 26 çocuk

let.ıer larc:ftın 16 kuruş ve hende mevki değiıtiren yo!culardan da umu· 

kfr miyetle ve ıeyyanea 16 kurut alınır. Trenlerde bilet alan bilet-
11~ ıiz y~lcul~~ ~ütBn Ba~liy~. meaafeainde ve istedikleri mevkilerde, 
\ lk ~e.vkı degııt~~';'lek do •yaıUe 16 kurut veren yo~cular da biletle· 
1 , ~Y rınm g6sterdıgı mıntaka dahilinde istedıkleri mevkilerde ıeyahıt 
efıti edebdirler~ 
e ~ 8 2 - Askeri Bcret ve b Jetler lcald ı t 
ti Bu . "k .k l/ arı mıı ır. ~ itı detifl li l0/933 tarihinde tatbik edilecektir. (5093) 

1 
B A 70 • 9 • 933 tarihinden itibaren· Ba'-k • 1 ·ı ( m'ır Ka 

'elf'I ' u eıır yo.u ı e z · • 
Ui/Y ıaba batta istasyonlarına tam vagonla ı&nderilecek inşaat kerea-
d.ro telerile ambalajhk tahta parç arından ton batına 610 kuru,tan 

• ~P •tait olmamak Uzere : Ton Y kiloaaetre batı 1 
2
5 k Ocret 

n -•-- k 1 • K b b na ' uruş ,r1c IUIDBCa tar. zmır - aaa • atta dahi Balıkearden lzmire ton 
krre ba1111a 470 kuruı ücret alacaktır. Bu auretle bı· t k t 

ı . . r on eres e ve· iziı A ya ambala1lık tahta parçası lzmıre : 
s'IJ Alpık6y veya Bozöyükten 

m e~ Adapaıarından 
I'!! cu, Kurutla 

610 + 470 = 1080 
6SO + 470 = 1120 

nakledilecektir. (509ı, - e .. 
dep 

eare·d Demir ve saçların kapalı zarfta münakaı111 9 • T etriniıani • 
eri 11 933 perşembe günü saat IS te idare bin11ında yapılacaktır. 

t@ üA Fazla tafıilit Ankara ve Haydarpaıa veınelerınde befer li-
iJuanl raya sahlan ıartnamelerde yazılıdır. (5 ı 59) 
··~in21 .. _________________________ _ 

aJ~::.ınhisarlar umum müdürlüğünden : 
,ıü'ft• Paıababçe fabrikamızda mevcut ııtı male gayri sahb ıek z 
feJY• ·· ~ d t bidon için f/9/933 tarihinde yapılan pazarlıkta elde 

11 yu• • e d k • b · d 1 · 
' rl lyedi1"n fiyat haddi layık görüJmedifi~ . ~n .m;ı./1~~93~ ton .:~ ye~~-
·r;,nr:. . dea müzayedeye Yaz olun:nuştur. a ıp .erın . arık.n~ m_ul. 

es(
1
l d•f .. ·· saat on dörtte " un on bc7 , tcmınat a çe.erı e 

ft ıbi•• ı pazar gun J .. 
1 

· ı 
.~ .. birlikte Cibalideki sahş komisyonumuza mur:ıcaat ara ı an o u· 
ı 4. (SllO) -.... 

olları işletmesi 
ACErtTALARI 

l\arakô) höprulıa ~ ı l'el. 4~.3o2 

'ı ırkecı Miıhurdar zade hanı 

re ' 0 11 22740 

Ayvalık aralık postası 
!\.ERSiN vapuru 1 1 eşrini · 

evvel p.aar 17 de idare rıh· 
tımından kalı<ar. Gidiş ve dö· 
nüşte Çanakkale, Edrem ıt, A v 
valık, Dıkilı, lzmır'e uğrar. 

l5250} 

Mersin Aralık Postası 
ANAFAR l"A vapuru 1 Teş 

rinievvel pazar l O da Galata 
rıhtımınd ;ı n ka lkar. Taşucu, A· 
namur, Kuşadası, Gelıbo u'yc. 
yalnız dönüşte u ~rar. (5251) 

Karadeniz aralık postası 
ERZURUM vapuru 1 Teş 

rinievvel pazar 18 de Galata 
rıhtımınd an kalkarak Zongul· 
dak, lnebo'u, Avancık, Sam 
sun, Ünye, G ireson, T rebo'u, 
Görele, Trabzon, Rize'ye Dö· 
nüşte bunlara iliveten Of ve 
Ordu'ya uğrayac:.k yalnız Zon· 
çuldağ-a u;ramavacaktır. ı5252l 

Darüşşaf aka 
Müdürlüğünden: 

Talebe için yaptmlacak 350 çift 
dahili ve o kadar harici kundu -
ra münakasa ile alınacağından 

talip olanların şartnamesini ve 
muamelerini görmek üzere her 
gün ve münakasaya i§tİrak etmek 
üzere de 9-Teşrinievvel-933 

pazartesi günü saat 14 te Nuru • 
osmaniye camii mahfelinde Ce • 
mi yeti T edrisiye merkezine mü -
racaatları • (5262) 

'· .. "f_. • ••• l '· ' . " ' : .. ~ ...... )s." ~ ·~ • ·' .... ' ..... 
-t. . 1 ' ~ ' 

UCUZLUK 
TEMİZLİK 

SÜR'AT 

VAKl1 
Yurdu 
KİTAP 
K 1SM1 
ÇALIŞMIYA 
BAŞLADI 

VAKiT 
Kitap işleri 

muhabere 
köşesi ve 
sütunu 

Devlet matbaa11 tarafından Cevaplar1mız 
basılan ve mekteplerde okuttu- Turhal Mektebi bqmuallim-
rulan kitapların tevzi ve aah' liğine: Kitapların hepsi bizde 
ışı müessesemize vuilmi,tir. yoktur. Tarihler için vilayet 
Bunlar lstanbulda yalnız 
(VAKiT) k .. t .. h · d t merkezindeki bayiimize müra • u up ane11n en e • 
darik olunabilir. caat lazımdır. 

•• Diyaribekir Şevki Beye: Si • 
Devlet matbaaımm diier pariıiniz Antalya ambarı va11· 

neşriyatı da (VAKiT) yur • taıiyle ıönderilmi,tir. 
du tarafından ıatılmaktadır • Urfa askeri haıtaneıinde Hik 
ilmi eserlerle Maarif Vekaleti 
mecmuaları ve aair kitaplar için met Bey: Kitapları bayiimizden 
de (VAKiT) kütüphaneıine alınız. 
müracaat edilmek lazımdır. Eakitehir Son Poıta kütüpha• 

•• nesine: Orta mektep tarihleri· 
( V AKIT) kütüpbaneıi, her nin il incisi çıkmııtır. 

vilayet merkezinde bu kitapları Diyarıbekir bayiimiz Şevki 
satmak üzere birer ıube açmıf-
tar. Vilayetler hududu dahi • Beye: Sipariılerinizin hepıi yol 
tinde, Devlet matbaaıınm mek· dadır. 
teplcre mahıuı olan kitapları Eleıkirt Maarif memurlufu • 
ile diğer eserleri için bu tubelere na: Satıtı müe11eıemize ait o· 
müracaat olunmalıdır. lan ilk mektebin dördüncü ve 

•• betinci tarihlerinden l>ir miktar Vilayet merkezlerinde iıim . 
leri ve adresleri aşağıda ıöıteri- vilayet maarif müdüriyetine 
len yerler (V AKTIN) m kitap gönderilmiıtir. lhtiyacımz için 
satış ıubeıi olarak kabul edil - oraya müracaat edilmesi. 
mitlerdir. Bunları peyderpey Urfa tabiiye muallimi Salih 
neıredeceğiz. Zeki Beye: lıtediğiniz kitaplar 

Ankara: (Akba) kütüp • için bayiimiz Feyiz kütüphane-
haneıi, Trabzon Polotha • ıine müracaat edilmeti rica o· 
neli zade biraderler , Kaıta • lunur. 
monu: Gazete bayii Ahmet 
Hamdi Bey, Samıun: Halk kü- Gemlikte kitapçı Selim Beye: 
tüphanesi, Gireıun: Taıarnıf Kitap ihtiyacınızın temini için 
pazarı Lutfü Bey, Amaıya: Ce- Burıada bayiimiz kitapçı E1at 
malettin kütüphaneıi, Malatya: Beye müracaat edilmeıi. 
Eyüp oğlu Halil Bey ıazete ba· Mahmut Şevketpaıa ilk mek-
yii, Konya: Kitapçı Murat oilu mektebi batmuallimi Hakkı Be 
Sabri 8., Antalya: Kemabi za· 
de Nail Bey, Çorum: Turan kü- ye: Müe11eıemizde ilk melde-
tüphaneıi ı._ail Naim Bey, Na- bin yalnız dördüncü ve beıinci 
zilli: Sebat kUtüohaneıi, Muıta- tarihleri vardır. tJsteyt--maan 
fa Hakkı Bey, Balıkeıir: Ki - müdüriyetinden iıteyiniz. 
tapçı Fehmi Bey, Eıkitehir: Simav; Bakkal Mehmet Ali 
Son Posta kütüphanesi, Bursa: Efendiye: Kitaplar için viliye-
Kitapçı Eaat Bey, Edirne: Hil • tinizdeki bayie müracaab tavıi-
mi kütphaneıi. lzmit: Halkpa • 
zarı sahibi Sadettin Bey. ye ederiz. 

Bolu: Zafer kütüpbaneıi, Adana Kız MualHm Mektebi 
Merzifon gazete bavii Adil B., miidürlüiüne: Bayiimiz Maarif 
Diyarıbekir: Şevki Bey, Mani - kütüphaneıi ıahibi Necati Bey-
ıa: Huluıi Can Bey, Yozıat: dir. Evvelce de bildirilmitti. 
Yakıt muahibiri Bekir Ziya 8., Ketan Hamdi Beye: Bizde o-
Adana: Maarif kütüphaneai I 

an ilk mektep kitaplan dördün. Ahmet Necati Bey. 
Di§er "9belerlntlz cü ve betnici 11nıfların tarihleri· 

Bitliı gazete bayii Niyazi Yal • dirEnincan fahriye Hanımefen-
maz Bey, Siirt: Mehmet Emin 
Bey, t.parta Yunus zade Lutfü diye: Batlca kimseye kitap ran-

Bey, Çankırı ıazete bayii Hü- derilmemittir. Telrrafla da bil-
seyin Bey, Bayburt ıazete bayii dirditiıniz veçhile ıiparitleri-
Halil Bey, Rize gazete bayii nize muntazırız. 
Ma1ımut Kara Bey, Elaziz Tu. •• 
ran matbaası, Urfa Feyiz kü • ilk mektep muallimlerin 
tüphanesi sahibi Abdullah E • Bazı yerlerden aldılı· · 
dip Bey. mız me1ctup•arda ı~.,. 

Mersin: Gazete bayii Fehmi 
Bey, Kayseri Maarif kütüpha • •ene ilk mekteplerde o-
nesi Tevfik Bey, Niğde gazete kunan tarih kltaplar1nın 
bayii Hasan Cemal Bey, Kırk • bu aene de okutturulmak 
lareli gazete bayii Ahmet Ham Uzere tabiler taraflndan 
di Bey, Artuvin gazete bayii tatraya aevkedlldiil bll· 
Remzi Bey, dirilmektedir. Bu aene 

Kitap, Mecmua, Defter, ~~ Maarif Veklletl ilk mek· 
Vila~·ctlerde ,ubemiz olarak 

Makbuzlarınızı ve Tabı adresleri göıterilen kitapçı • teplerde T.T.T.C. tarafın· 
A. b ·· t ·· · t larla kırtasiyecilerden ve ıaze- dan yazd1rllan kitaplara işlerine ıt U un ıs ~- temiz bayilerinden henüz mua- tek kitap olarak kabul 

ğinizi Vakıt Yurdu Kı- mclelerini bitirmiyenlerin temi- etmlttlr. Bu kitaplar ilk 
tap kısmına veriniz .. nat mektubu, gönderdikleri hal- mekteplerin 4 Uncu ve 

de mukavelelerini ihzar, yahut 5 inci aınıflar1 için ayrı 
Basılıştaki. nefaseti mu!~avelelerini ıönderip le aur1 tabedllmlttlr. ilk 

teminat muamelelerini ikmal et· 31 

1 l mekteplere batk• tarih Ve Ucuzıug'IJ U bı•r ıniyenlerin, yeni ıipari! eriye kitabı aldarllmamaaı hu· 
birlil<te noksan olan itlerini ta-
mamlam"lara huıusun.a nazarı auauna nazari dikkati 

y~debulamazmnız,.~~i'···~A·~ı6~·="~;~~~~ıihr~diHii7--~~c.•.'b•e•d•••b•. ____ _ 
. . " . ' ' - . ·- .• .• ·1'·..,~ 

... '. ·::-. ,···i·ı· (4 l -·. ,. ,. -.: •. ':.·t,_: ... . . .ı., ._ lliıı· • .,, ...... . ' .• . 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları muteh'llllllı 

ı Oivanyo!u N. t 18 Telefon: 22398 

Gireson 2. No. lı Jandarma 
Mektebi müdürlüğünden 
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• 
ilk mektep Tarihleri 
Maarif Vekaleti tarafından ilk mekteplerin dördüncü ve be· 

şinci sınıflarında okutturulmak tizere 

1. 1. 1. C. tarafzndan yazdırılzp tab'ı ve tevzii 
"'~AKIT,, müessesesi tarafından deruhte edi

len T ARJH kitapları satışa çıkarılmıştır. 

Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil berkesin istifade edeceği bir 

surette yHılınış bir çok haritaları ve resimleri ihtiva etmektedir. 

Bir kartonla kaplanmış olan bu Tarihlerin fi
atları nefasetine ve sayıfalarının çokluğuna 

rağmen 15 şer kuruştur. 

S•bş ve tevzi yeri : lstanbul Ankara caddesi 
VAKiT YURDU 

. . .; .. :... . . . : ~- . . .·. •,! : l •. ~· -~.,~.:...1.!.., . ,';,ı.... • 

• BIQ KUMB..-.... 

kara'nın en ·bÜ' · .. 

AL-1NI Z. 

I 

~ll~lllillıllllll!llllll! 11111111111 ~111~ 

Selanik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 

idare ınerkezi : 181 ALVBUL 
Türkiyedeki Şubeleri: 

lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 
Samsun .. Mersin . Adana · 
Yunaoistandaki Şubeleri : 

Selanik. Kavıda. Atine. Pire 

~ılumum Banka muameleleri. Kretli me1<t-:.:;.'arı. Cari hesap· 
lan küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı. 
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Ağrıların ve soğuk algınlığının seri ve 
kati te sir li devası, ambalaj ve komprimc
lerinde EB alameti farikasını taşıyan ha
kiki ASPİRiNdir. 

s•m• w• zı•••••••••••••• 

Kok Bömiirl 
/{ususi gaz fiyatlarından 

iı.stifade edere < i, o '< kö ,n '.l rünüzü şimdiden tedarik edinit 

Kadıköy ve Yedikule Gazhane/erinde 
d aima birinci neviden kok kömürü vardır. 

Evde Teslim - Vezin Tenıinatlıdır. 
Sipariş ve malOmat için : 

Tünel, Metro Han Birinci Kat Telefon 
Yedikul e gazhanesi ,, 
Beyazı t E lektrik Evi ,, 
Kurbağlıdere gazhanesi " 
Kadıköy, Muvakkithane, 83 ,, 
Usküdar vapur iskelesi, 10 ,, 

44800 
22072 
24378 
60212 
60790 

60312 
f77401 ~--............................ ... 

~- 55 KURUŞA KiLOSU KUŞTÜYÜ 
1 ıar bulJa (akıııakçılarJa kuştü) Li fabrik:ı;.ında kuşıuvu \.t tık ;-;; kuruştur 

F Si tc 10 lıra. Yor a 12 1 r.ıdır. Salon 'astı' 'an ku~tu\ u kumaşı ucuzdur. 

17640) 

~skişehir Belediyesinden: 
le ıı · 9 · 933 tar ihitıe müsadıf perşenbe günü saat on beşte 
• ıihalesi mukarrer Es~ şehirde yapı l acak mezbaha binası için vu · 

rkubulan teklif muvafJk görülmediğinden iha'enin 5 · 10 · 933 ta

tl rihine müsadif perşenbe gaoü saat o:ı beşte pazarlı!da icrasına 
~karar verilmiş o ' duğundan talip olanların 0 güne kadar şarhıa-
1 • 1 • b 
, meyı • maı< ve azar bulunmak üzere Belediyeye müracaatları 

ıl ili .ı o'unur. (5144) 

2 

r • 
ntı ga 

ALTIN Mekik Fabrikasının 

ı· eri 
Büyük Fırsattan istifade Ediniz 

Girzellik. Bu ku naş'ar, yalnız Şarkta değil 
____ .. Avrupada da emsali az güzellıktedir. 

SağJamlık • bu kumaşlar, yarım asır, evet 
----11 • tam 50 sene garanti edilmiştir. 

Bu kumaşlar, toz membaı, mikro? 
Ucuzluk : )Uvası ve çabucak çuva la dö nen 

kadifelerle aynı fiattadır. 

Ye ~ Ha l r azarı 
ls tanbul: Pahçekapı 1 Peyo~lu: istikla l caddesi 1 Ankara: Çocuksaravı cad. 1 Samsun: Bankalar r.ad. 

7870-

IRMI 

Şefika Sel&me h . 

1 

Belvü'de 
icrayı alienkeden bü
yük saz heyetine iJa., 
veten Mısır ve Suriye
de birincilik kazanan 
ve milyonlarca alkış 

r 
e kase l ema 

Hanımı grupile göreceksiniz 
'7923. • 

Geyve İcra memurluğundan : #:::::::: lsı-.JP.IJUltiill 
Br deynin temini ahz ve istifa· ii 

1 
sı emrinde mahcuz beheri beıer 'j 

~ ... i de 64 Nt•ırada :::::::1 

utup an sını 
lira kJymetli 73 adet Türk Ticaret if Yeni baatı§ı kanunlar ve t•rhler : 

bankası hisse senetleri satılacak - ii Temyiz '!1ahkem_eıi Tevhidi içtihat karai ~ trı 
tır. llk arttırma 19 - 10 -933 is Umumı beyeh 

1 perıembe ve kıymeti hakikiyesini ii A\ukat Fuat Sedat Be' tara[ından tı~nif ve not edıım· ur. 
bulmadığı takdirde ikinci arttırma g l'i~ atı 75. Taşra)a 90 kuru~ 

2 teşrinsani 933 perıembe günü: is Umumi ve hususi Ceza hükümleri 
saat 16 da Geyve icra dairesinde 55 kal'on ve nizamlardaki 

müzayede olunacaktır. Taliple • ,H Sıvas Gıncı ihf as mahkemesi müstantiki \: usuf Cemal Hey tarafından tertip 
rin muayyen gün ve saatlerde j~ edilmiştir. 375 b üyük sahifadır. Fiyatı 250 mueccllit ·~oo kur u~cur. 
pey akçeleriyle birlikte 933- 273 H Taşraya 325 kuruş. 

dosya ifadesiyle Geyve icra dai .. n Nazari ~ Ecza ve iflas kanunu şerhi 
resine müracaatları lüzumu ilan H ve ameh 

olunur. , (8640) :: f\ ilis Hukuk Hakimi lbrahim ~:tem Bey tarafından tamamen şcrhcdilmiştir. 
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