
Ya olmasaydılar ! 
Yazan: Toplu iğne 

Btıgün Dördüncü 
sayıf amızda 

Alman milliyetperverleri 
Nurenberg kongresinde 

Bugün ikinci 
sayıf amızda 
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Rıhtım şirketi hükiimet Maslaktaki otomobil faciası 
tarafından satın alınıyor .Al A dd. B t k.f d·ıd· A..., 1 ae ın . ev ı e ı ı. gaç ara 
Saraçoğlu Şükrü Beyle Mösyö Kanoş l k d k• d• ? 

arasındaki müzakere ya pa vuran a ın ım 1 • 
Kliteci Alaettin Beyin otomobi· 

linin Maslak yolunda bir jandarma 
neferini ezmek suretiyle mucip ol
duğu kaza etrafında cereyan eden 
tahkikat bu hadiseyi henüz aydın
latmamııtır. Halihazırda bütün 
§üpheler Alaettin Beyin kazaya se
bep olduğu noktasmda toplanmak
tadır. Onun için tahkikat vazife· 
sini yapan müddeiumumi muavini 
Salim Bey tarafından tevkif kararı 
veril.mittir. 

Maslak hadlaul naall oldu? 

lstanbul Rıhtım itlerinden bir görUnUf 

Bu mesele . etrafında timdi ye 
kadar yaptığımız tetkikatın netice
ıi tudur: Pertembe günü aıktamı 
ıaat dokuz buçukta Maılak yolv 
üzerinde F ord markalı bir ıpor oto 
mobili Şitli tarafmdan Büyükdere 
iıtikametine doğru geliyordu. Bu 
gelit eınaıında otomobilde göze 
çarpan vaziyet yolun sağ kenarını 
takip etmeıi, ayni zamanda zik· 
zak bir surette yalpa ederek ve lce 
narda ağaçları ııyırarak yürümek
te bulunması idi. Bu ıırada otomo 
bilin içinde b ir erkekle bir kadın 

lıtanbul rıhtım tirketi Nafıa 
Vekaletine müracaatta bulunarak 
~tifenin artırılmasını istemiıti ·· 
liükiunet, tirketin bu talebini tet
kik etmeden evvel rıhtım f irketinin 
hükumetçe alınması fikri mevcut 
0lduğunu bildirmit ve ıirketle bu 
atoktadan temasa gelinmittir. 

Bu husustaki müzakerenin ida · 

•• yan gureş 
Şanıpiyonlan 

13 Eylülde şehrimize 
geliyorlar 

'-llrhalze selecek olan ltalyan 
atlreıçller:lnden Gallesott Erlkotl 

~ !ta.Iyan güret ıampiyonları 13 
"'.lulde Bulgarya vapuriyle ıehri
"' •ıe aeleceklerdir .. Memleketimi· 
'"'t ·1 ltt 1 k defa gelecek İtalyan ıporcu 
~~leıi takımlarını en kuvvetli bir 

ılde seçmiıtir, 
d l<llfile 7 güretçi, bir reis ve bir 

1 t llıuallimden ibarettir. Güreşçi
~r· 
t ın hepsi de İtalyanın serbeıt ve 
t~~~o r~men ıampiyonl~rı. 00ldu.ğu 
" . 

1 ıçlerınden dördü de ıkısı ohm 
~~.'da. İf tirak etmit,, biri dünya 
d··'-t'lcülüğünü, diğeri de dünya 
Citldüncülüğünü kazanmıttır. 

t~ l~ ınüıabaka Roma - lıtanbul 
~ •ıli maçı olacak ve bizim de 
tl\~•ta. da ve Macarlarla yapılan 
~ &a.~akalarda en fazla muvaffakı 
~tt loetenı. güretçilerimiz maça 
~._ı·a.l ec.fecetdir. Cüret tetkilatı 
'\iıa.brkaya girecekleri seçmekle 
'tautd·· ur. .. 

resi için hükumet namına Adliye 
vekili Saraçoğlu Şükrü Bey me • 
mur edilmittir. 

Şirket namına da müdür Mösyö 
Kanoı müzakerede bulunmakta • 
dır. 

Şirketin Pariıteki umumi mer -
keziyle muhaberede bulunduktan 

(Devamı 9 unro 1Sayrfada) 

.~ ... ikte 36 o 
kaçak esrar yakalandı 
Gümrük mu· 

haf aza baı mil· 
dürJliğO teıkillh 
tarafından Gem· 
Jiktc 1836 kilo 
esrar yakalanmıı 
ve şehrimize ıeti· 
rilmiıtir.Suçlular 
dün gümrük ih· 
tisaa mahkeme· 
sine verilmiıler

dir. 
Muhafaza bu 

müdürlüğü me: 
morları Gemliğe 
iki saat mesafe
de Tuzla ismin· Yakalanan 
deki Daniı beyin çiftliğinde an
sızın araıbrma yapmıılar ve 
çiftliğin ambarından birinde 
altı torba içinde 136 kilo 
esrar yakalamıılard.r. Bu esrarı 
yapanlar Mustafa kibya ile kır 
bekçisi Yuıuf olduğu anlaıılmıı 
ve hemen yakalanmışlardır. 

Ayni günün gecesi Ge~lik~e 
Kort Mehmet isminde zengın bır 
Gemliklinin evinde de araştırma 

yapılmıı, Böcekhanede 1700 kilo 
esrar bulunmuştur. Esrar yap· 
mıya mahsus alitta müsadere 

olunmuttur. Esrarın sahibi olan 
Kürt Mebmette yakalanmıştır. 

Gemlikte imalathane kuran 
bu adamlarm geceleri Marmara· 
dan gecen ecnebi vapurlara es· 
rarları gizlice verdikleri anlaşıl· 
mıthr. 

Askeri kıgaf et 
Ankara, 3 (Hususf) - Aak~ri 

kıyafet talimatnamesi reami ıa· 
zete ile neıredildi. 

kaçak earar ve kaCjakCjllar 

Gazi Hz. 
Gazi Hz. dUn saat bqte Hey· 

beliadayı ıereflendirmiılerdir • 
PJij gazinoıunda bir mtiddet 
oturduktan sonra araba ile Ada
yı dolaşmıılardır. 

Yunan Başvekili 
10 Eylülde Istanbulda 

Ankara, 3 (Husuıi) - Yunan 
Baıvekili Çaldaris 10 EylUlde 
lstanbula gelecek ve o ~kşam 
Ankaraya gidecektir. / nk rada 
dört gün kalacak ol n Y Joan 
Başvekili şerefine Baş• ekil umet 
Paşa ve Hariciye V, kili , evfik 
Rüştü Bey tarafından zi ıfetler 
verilecektir. M. Çaldaus Anka· 
rayı gezdikten sonra, avdetinde 
Gaıi Hazretleri tarafmdan kabul 
edilecektir. 

Istanoulda bu!unacağı üç g[ın 
içinde Patrikhaneyi, Müzeleri ve 
Istanbulun görülecek yerlerini 
dolaıacakhr. 

Jandarmamızın ölUmUne aebep olan kazanın oldu§u yer 
bulunuyordu. Ve otomobilin yol 
ıc-rını takip etmesi ileriden ge
lecek otomobiller, otobüılerle çar· 
pı§mamak makıadiyle olduğu gibi 
yalpa vurarak zik~ak hareketler 
yapmaıı da içinde olan erkeğin ya
nındaki kadınla fazla me§gul bu· 
lunduğunu ıöııteriyordu . 

İtle böyle bir vaziyette, fakat 
pli .uratli oa.rt.k aitlen otomobil 
devriye •eanelrte olan Ye birden
bire kartııına çıkan bir jandarma 
neferine çarpınıf,. otuz admı ka-
dar neferi ıürüklemik, ezmit hen-
değe yuvarlamıf, bir müddet • 
daha yoluna devam etmit, ondan 
sonra yolun ıağ cihetinde bir ağa· 
ca çarparak hendek içerisine düt • 
müttür. 

Devriye yapan ve otomobilin al ölen Jandarma HUaeyln 
tında ezilen neferin iami Malit- arkadatı Haaan kazaya uğrıyan 
yalı Ali oğlu Hasandır. Neferin arkadaıiyle meıgul olmuf, bunla
bir de devriye arkadatı vardır ki rın ne yaptıklannı ve nereye git· 
iaıni Hanif oğlu Hasan Hüseyin o- tiklerini görememittir .. Bu nokta
lan bu nefer de kaza eınaıında yo- da jandarma neferinin hareketi 
lun sol tarafında yürümekteydi. tenkit olunmaktadır. Şu itibar • 
Hatta Haaan Hüaeyin uzaktan oto la ki Hanif oğlu Haıanın arkada· 
mobil gelirken görmüt, arkadaıı- tını ezen otomobil yoluna: devam 
• dikkat etmesini ihtar etmif, edince derhal arkasından ate§ et-
"Bu otomobil yalpa yapıyor ıana meıi, herhalde otomobil içinde 0 • 

çarpar dikkat et,, dem ittir. Fakat lanların kaçmalarına meydan ver· 
bu ihtara rağmen arkadatı kaza· memeıi icap ediyordu. 
ya uğramıttır. Zabıta vak'ayı naall 

Kazadan sonra otomobil hende- haber aldı ? 
ğe yuvarlanınca içindeki erkekle Vak'a ded· w • • ·b· d 

ıgımız gı ı saat o-
kadın derhal dıtarıya çıkmıtlar ve 1 kuz buçukt l t S b. . a o mut ur. aat on ır 
kaçmıılardır. Fakat ölen neferin (De\'amı ıo uncu eayıtada> ..... ...................................................................................... . 

~ 

-Hanım, aCj kapıyı haciz memuru deill, ben im. 
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eYYahlık san'atı 

Yeni Maliye teşkilatı kadrosu 
bitirilmek •• uz ere 

3-VAKlT 4 Evliil193°' --

Cemal 1-Iüsnü B • 
Maarif vekili olacağı 

haberi doğru değil 
~" Bir gün Ayasofyamn kapısı ö
b~tıde hayran hayra.n etrafı süzen 
kıl' adam görürsünüz. Etrafında 
\> tlldine benziyen bir sürü insan 
k'"dır. Ekserisi erkeklerden, yaşlı 
~~dııılardan mürekkep olan bu ka
l e fotoğraf makinesi, golf panta· 

1°lllJ., bağa gözlük, sırmalı terlik, İstanbulun yeni maliye teşkilatı ile lise mezunlarından 50 zat la -1 tayin edilenler iki gündenberi ye-
i~onya .. ve ~yalı yemeni dekoru 1 k~dros~ h.enüz tamamile ikmal e • hakk~k ~em.urlukları. ~ ile m~mur ni şubelerde ç.ahşmaktadırlar. 

2ern s . f.rimiz Cemal Hüsnü 
B. dün sabahki trenle şehrimize 
gelmiş, bir çol.< zevat tarafından 
karşılanmış • ır. Dünkü gazeteler
den biri Camal Hüsnü Beyin 
lstanbula gelişini Maarif Veka
letine tayini ile alakadar oldu
f unu ve Cemal Hüsnü Beyin 
hül< um et tarafından vaki olan 
davet üzerine geleceğini yazı· 
yordu. 

ik)j de g.ozlerın~~ .. baş~a, b~§~~ dılme.ı.nştır .. ~ ı muavınl.ıkler~ne. v: dıger vazıfe · Ancak komısyo~ tar~fmdan ha: 
\' ınlerın rengını, yuzlerınde ustu- Yenı teşkılat kadrosunu tamam- lere tayın cdılmıştır. zırlanmış olan ış tahmatna.mesı 
i ~ll~n ötesinde esen rüzgarların lamak üzere memur edilen komis· j Bu memurların listesi bugün Maliye Vekaleti tarafmdna tasdik 
ıını la§tyan seyyahlardır. 1 yon dün de Maliye Vekaleti vari- hazırlanarak alakadarlara tebliğ edildikten sonra teşkilatın ne su _ 

ıf · ~nları bir gün Sultanahmette dat umum müdürü Cezmi Beyin edilecektir. İstanbulun tahsilat şu- retle çalışacağı anlaşılacaktır. 
1 '~li taşın kar~ısında hiyeroğlif • reisliği altında toplanarak çalış - beler~ için hazırlanan kadrolar da Yeni kadroda açıkta kalan tah -
\trı11 gölgesinde yağlr, gözlüklü , masına devanı etmiştir. ikmal edilmek üzeredir. sil kısmı memurlarının i.simleri 

Cemal Hüsnü Bey cllln bir 
muharririmize şu beyanatta bu
lunmuftur: 

r'•ıra mırıldanan şişman mumya- Dün yüksek mektep mezunları Teşkilatta yüksek memurluklara (9) uncu sayıfamızdadır. 
ar tibi görürsünüz. 

~ . ~ir &ün Ka'riye cami inde mu • 
' Yıka .. 1 . B' r rayan goz erı ızans sa • 

ta.y harabelerindeki ayna kırıkla -
Celal Bey y ~ni ~apurculuk . 25 profesör 

şırketının idare llld • 1 
~. a gız enmiş saray kadınlarının 
llılerı" . .. .. 'b"d ' d k .,. ~ nı gormuş gı ı 1r, uvar o-

'"'. la.rında saklanmış T eodoranın 
'•ın· d' l ' Q· l ın ıyor sanırsınız. 
~.. ır gün genç bir seyyah kafilesi 
k~"iirıünüz. Boğazın sivrice bir 
c 
0feıindc Amerikada verecekleri 

t 
0
Rra.fya doktorası için malzeme 

01lla:tnaktadır. 
k Doktora hazırlıyan bir Ameri -
b ll'l seyyahına rast gelmiştim, Be
b tk sırtlarından denize şöyle bir 
& a.ktı. Biraz cografyadan bahestti . 
O~a .. t d' oa ı.:ı gos er ı: ,, 

- Babülmendep, ne kadar gü • 
~eli değil mi, dedi?. 
k· Bir kaç ay sonra haber aldım 
d 1• Renç cografyacı Amerikada 
()ktnr olmu, ! 

* * * s~yyahların dııtan görünü~ü bu~ 
tlur 

,, 01'1'\ zamanda dilenciliğin kut-
,"-~,, 'ı-- • f ra.r .e gır.ııuenın şata atlı bir ta • 

" hl V°llJ'dı. XX inci asırda da se -
.,a_ at 
t,fa ' 1~Y!.ahhk .dı~tan gayet ~a _ 
d th gorunen hır ış oldu ve gıt gi 
he de bir sanat halini alıyor. Seya
t ·~t Mrniş adam, valizlerinin üs -
~ilde meJhur otellerin etiketini 
l'tıyan insan bir kaç darülfünün 
~e bir kaç düzine eserden daha 

1>-rnetli görünüyor. 
E-skidenberi bizde vardır; 
!:lir bölükte kumandan: ,, 

, - Okuyup yazanlar bir tarafa 
htlam, demiş .. 
~ &ir hayli insan ayrılmışlar, ku -
•tıdan sormus: ,, . 
- Sen hangi mektepten? .. ,, 
- Hukuktan ... ,, 
- Mühendis mektebinden .. ,, 
- Rüşdiyeden ... 

Bu hafta A vrupadan 
dönmesi bekleniliyor 
İktısat Vekili Mahmut Celal 

Beyin bu hafta içinde Avrupadan 
şehrimize avdet edeceği beklen
mektedir. 

Öğrendiğimize göre lktısat Ve
kili Celal Beyin avdetinden sonra 
tktısat Vekaletinde yeni bir teşki

lat yapılacaktır. Bu teşkilat için 
vekalette yeni bir proje hazırlan

maktadır. Maamafih Celal Bey 
bu işle bizzat alakadar olmak iste
diğinden kendisinin avdetinde bu 
proje tamamlanacaktır .. 

Yeni projeye göre memleketi
miz muhtelif iktısadi mıntakalara 
ayrılacaktır. 

Bundan maada Anadolunun 
muhtelif taraflarındaki istihsala
ta göre T rabzonda fındık, Ayvalık 
ta zeytin yağı, lzmirde üzüm ve in 
cir için birer ofis kuru1acaktır. 

1stanbuldaki ihracat ofisi mer . -
kez ofisi namiyle çalı,acak ve An
karaya nakledilecektir. 

heyeti 
Vapurculuk Türk Anonim şirke 

tinin kanuni muamelesi ikmal edil
mek için uğraşılmaktadır. 

Şirketin yeni idare heyeti en 
çok sermaye sahibi olan Yelkenci, 
Naim, Cemal, Kocaeli Hantal za • , 
de ve Sadık zade vapur kumpanya 
larmdan birer murahhas seçilmiş
tir. Bu heyet anonim şirketinin 
kanuni muamelesini ikmal etmek 
ıçın uğraşacaktır. 

Kazznz Paşa 
M~cl is reisi Kazım paşa Hz. 

Bur~a~an Bandırmaya hareket 
etmıştır. Kazım paşa Erdek, 

Gönen kazalarını ıiyaret ettik· 
ten sonra 4 eyh11de Ba!ıkesire 
vasıl olacak tır. 

Vapurlara kıymet koyma 
işi bitti 

Vapurlara krymet takdir. eden 
komisyon vazifesini bitirmiş ve va 
purlara koyduğu kıymeti de 1ktı-

KendiJeriJe anlaşıldı, 
yakında geliyorlar 

Maarif vekili Refik B. dün 
Üniversiteye gelerek me1g·ul ol
muş, bazı ziynetleri kabul et· 
miştir. idare heyeti de nakil iş· 
lerile uğraşmıştır. 

O;ğer taraftan aldığımız ma· 

1fımata göre, Üniversiteye geti
rilecek ecnebi prof~.sörJerin ade
di kat'i surette taayyün etmiştir. 
Bunların adedi 25 tir. Bir müd
dettenberi kendilerile yapılan mu
habereler neticelenmiş, mukave
lelerini imzalamaları için kendi
leri lstanbul" davet edilmiştir. 

Dün bu ecnebi pro:esôrle
re birer telgraf çekilmiştir. 

Profesörler yakmda şehrimize 
geleceklerd;r. Bu da gösteri
yorki ecnebi profesör getiril· 
mesinden vazgeçild i ği yollu ha· 
berler doğru değildir. 

Çarşamba dikiş ve 
biçki mektebinde 

B • i •• lkt f k... 1 sat vekaletine ve alakadarlara bil-
ır uccar ~sa ve a- d' · · v ı • • ırmıştır. apurcu ar komisyo- Çarşamba dikiş ve biçki mekte-
/efı/e Tıcarei odasını nun koyduğu kıymetlere itiraz et- bi talebelerinin bir senelik çalışma 

protesto etti mekteGirler. ]arından mürekkep sergi dün me-
Takas usulünün ilgasından son- Öğrendiğimize göre bütün va-

ra garip bir hadise olmuştur: 1s- purcular vapurlara konan kıymetin 
tanbuldaki bir tacir lktısat Veka- çok nispetsiz olduğunu iddia et
letiyle ticaret odasını protesto et- mekte ve bu husustaki iddialarını 
miştir. tevsik için uğraşmaktadırlar. 

rasimle açılmıştır. Merasimde İs

tanbul vilayeti ve maarif erkaniy

le gazeteciler hazır bulunmuştur. 

Üç oda ve bir koridor içerisinde 

teşhir edilen kız talebelerin muh-

telif yastıkları, çay takımları, ikin 

ci sınıfın elQiseleri sabahlıkları, 

mantoları ve erkek işleri, bilhassa 

çiçek işleri çok takdir edilmiştir. 

"Mezuniyetimi geçirmek üzere 
lstanbula geldim. Hükumetimiz 
tarafından davet edilmiş değilim. 
Mezuniyetimi geç;rdikten sonra 
tekrar m:.haJJi memuriyetime av· 
det edeceğim. ,, 

Cemal Hüsnü B., akşam pos• 
tasmı yapan vapurla, Reisicüm· 
bur Hz. ne arzı tazimat etmek 
üzere Yalovaya gitmiştir. Bir 
iki gün içinde Y alovadan d&ne

rek Ankaraya S!'idecektir. 

Bu çocuk sağlam mı, 
aeğil mi? 

İstanbul erkek lisesi fen tubeai 
mezunlarından Baha Bey, Avrupa 
da tahsil için Pertevniyal lisesinde 
açılan müsabakaya gittiğini orada 
sıhhi muayeneye tabi . tutularak 
(Gayri salim) çıktığını fakat evvel 
ce daha yüksek bir heyet huzurun
da askeri tıbbiyeye girmek için 
de muayeneden geçtiği halde sağ· 
lam çıktığını söy)iyerek: 

- Bu hal karşısında Maarif Ve 
kaletine müracaat ettim. istidam 
vekaletçe tetkik edilerek imtihana 
girmek üzere Pertevniyal lisesi mü 
düdüğüne havale edildi, diyor. 

Ve mektep müdürünün havale 
edilen İstidayı (Alelusul) bir hava 
le olarak ehemmiyet vermediğini 
söyliyerek bunun doğru olup ol
madığını soruyor. 

Maamafih (Haber) refikımızın 
yazdığına göre bu gencin müraca
atı üzerine orta tedrisat müdürü 
umumisi Fuat Beye bu meselenin 
tahkikini havale etmiştir. 

Küçük esnaf 
Ticaret odası küçük esnaf hak

kında tetkikat yapmaktadır. Bu 
tetkikattan alınacak neticelere gö
re küçük esnafın vaziyetlerinin is
lahı ve yükseltilmesi hakkında ha-,, 

- Liseden ... 
8" ırı de ceva" vermi~· 

İstanbulda tütün ve kömür ışı Esasen utiraz için 10 gün veriJmiş 
yapan Karesi ve şürekası firması o.lan müddetin dört günü geçmiş
Avrupaya pek çok tütün ihraç et- tır. Vapurcular bu müddet dol
miş ve kok kömürü ithal için müsa madan evel hü!-:ılmete müracaat e
ade almıştır. Fakat takasın ilgası dcrek itirazlarını bildireceklerdir. 
üzerine bu müsaade kaldırılınca Komisyondaki vapurcularrn mu
Karesi şürekası da vekalet ile tica- rahhasları Hüsamettin Bey ile 
ret odasını protesto etmitşir. Tica. İtalya Loidi Mösyö Boyno da bu 
ret odası dün bu protestoyu almış- rakamlara itiraz etmişlerdi. 

Mektebin bu seneki talebelerin· 
zı esaslar tesbit edilecektir. Ticaret 

den Fahriye, Mediha, Halime, Bed 
odası bunun için küçük esnafı ça-

q r ~· 

ttı - Okumam, yazmam yok am• 
a ICayseriliyim, demi~ ! .. 

k· Seyyhalıkta bizim Kayserili ze
d~:ına h-enzer bir fazilet vehme -
lık 'Yor, İşin içine gelnice, seyyah .. 
~ı •an'atını üç kısma ayırmak ]8.-
~dtr: 

l\'t [k_ Hakikaten gönül eğelndir -
e d"' IQ k' unyanın ötesini berisini gör .. 

}'~~ı' tanımak iıtiyen meraklı sey
daJ ardl'r. Bunlar dünyada döner 
ti a,ırlar, ve (Bosforu BabüLmen
" ~p) sansalarda yeni iklimlere ye 
''I tij ~ , 
o} ıgarlara, yeni renklere hayran 

i\n . 
ınsanlardır 1 . 

b· 1- Seyyahlık sanatı bir kar, 
ıı- kaı . 'd' dı..ı. anç ışı ır. Parası yüksekte 

~<\tan tnemleket ahalisi, parası da
ll'l düşkün bir yere gitti mi az 
~•rafl h he a em dünyayı dolaşır, 

'tu~~e kesesindeki açığı kapatır . 
~~ 'Yeye gelen bir hayli Ameri .. 

tı •eyYahı, ve Varnaya giderek 

Sadri Etem 
CDevamı 11 incl eayıfada) 

riye, Saime, Muhsine, Süzan, Na- ğırarak onların da fikirlerini . al-
tır. . Bugünkü idare heyetinde ·bu , VAK' ı•r• 
protesto müzakere edilerek cevap 

dide, Mehpar~, Necmiye, Naime, maktadır. 
Fatma, Hilmiye, Meliha, Sabire, Bu meyanda bilhassa yapılan şi-' verilecektir. 

Tüccarların kara listesi 
Ticari muamelelerinde dürüst 

hareket etmiyen tacirlerin kara lis 
teye yazılmaları kararlanmıştı. 

Ticaret odası bu tacirlere ait 
isimlerin ne suretle kaydedileceği 

ni gösteren bir proje hazırlama -
dığından faaliyete geçilememiştir. 
Öğrendiğimize göre bu projeye 
kanuni birçok şartlar ilavesi lazım 
geldiğinden hukukçuların da fikir 
leri alındıktan sonra projenin ha
zırlanmasına başlanacaktır. 

Bir karpuz sergisinde 
Üsküdar Bağlarb>ışrnda 453 1 

numaralı dükanı sergi haline ge • 
tirerek karpuz satan A.rik Bey be
yanname vermiyerek 1704 numa . 
rah kanuna muhalif ic;-nyi sanat 
ettiğinden yakalanmıttır. 

r G :lod .. llk , .Sıyası Uaze te 
stao l:>u l Ankarıı Cartıies ı VA•·· ___ . • n.rl yurdu 

Telefon N;;,araları: 
Yazı i~ lerl telefonu: 2 13 iıı 
fılare telefonu 

: ~43711 

reJg raı adresı : lı<taii'bı. ı _ .1 AKlı 
• Posta k utusu No. 46 

Abone dene ileri, 

.Seneli': 

1\ aylı k 

;j aylık 

ı aylık 

fürkıye 

14 00 Kr. 
7~() 

400 
l ~O 

ilan Ucretlerı · 

t<~coeoı 

27110 Kr 

1450 
>4UO 

soo 

ffcarl il :l nlarııı iHın ~ahlh•lt•rlııdt- ....,11111 . 

mi ao ı.uru,ıaıı h:ışla r ılk .,alıll ı·IJt' <!.lO 

Jmrıı°ı'a lm dar ~· ıf<aı 

nuyıılı. fuı.la, ılı•\tlmlı llaıı u· rı·ntı•rp flit 

a~ rı tl'n zWll \·urı.Jır 

l{ı>"ıııi llı'ııl : ırın hlı ~ :Hırı 111 kıırıı,tıır 

Ki: ç · ı k i~anlar . 

Bır detası :m tk l ıJeıa" ı :.iu Lh; aeta8 , .,~ 

ılh rl .. dası i5 \'e o n ı1et ıı.ııı 100 ırnruı;; t•ır 

uc ayl ı k nan vcreoleno bir detaın mccca· 
'1Pnrlir. Dort satırı l:P<:ıın ll ll nl:ı rın fıutı 

~ıı.tırları tı.!ş kuruştan hesap edlllr 

1 

~ahmure, Nuri ye hanımlar mezun ka yetlere ehemmiyet verilmckte-
olmuşlardır. dir. Çünkü ıslah esasları bu suret 

1 Mektebin m ·· d .. · .. H . H le daha iyi şekilde tesbit edilecek· u uru ayrıye a- . 
nım ile muallim Hayriye Hanım J tır. 
talebeler· · · · · · d"kl · d -------------

ını ıyı yetıştır ı erın en : 1111111111 11111 """"" 1111111·11•11'"'"'""'1111111111ınnı11n 

dolayı takdir edilmştir. ~ 15 Yll Evelki VAKiT ~ 
=ınmıımııun111111111111 111111ıH11111111111111111rı ıımu uıuı 111111 11111 uımo1 nı ,,.j 

Bedri Nedinz bey 
MaJıye veka '. eti lstanbul kam· 

biyo mura'obi Bedrı Nedirıı bey 
istifa etm ;ş, yerıne mahye mü-

' fett şı lsmail Hakkı bey tayin 
edilmişl r. eedri Nedim bey iş 
lımitet ş irketin n müdürlüiünü 
deruhte edece" tır. 

P.edri Nedim bey kambiyo 
murakıpliğı vazifesını dört sene
denbcrı ehlıyetle idare etm iş, 
murakabe işini bakkile yap ııak· 
la beraber tem in ettıği intizam 
ve süratle bütün bankaları ve 
tüccarı memnun eylcmist;. 

4 EylOı 1918 

- Şe\ h ~uı'u'ı l l aaetlcrı ika mete
riııe talısı~ ruı urnlnn Topkapı ;ır:11 ında 

dii•1 !!.11ctc ımıh.ıırırh:rıııi k:ıhul t>dnı:k 

:ı ı ,Jd.i lıe) a rıatı:ı hu uıınıt ~tur 
• \ fcrık.ıJan ılk ol.ır,ı l.; h.uin ~ıktım. 

lıu 't'' ııhatııııd:ı hu,ulc gı.:kıı his'h :ıtıın 
bcnı feı kal:tJl· mt·nı ıı Lııı n· muı ~C'rı h 
Jvlac.ık l'ır d cı t'Cl dnllr _ 

- l\cnp,ırıck \ ırıııi !!tin C\\ d lıa!ilı-
ı un haıt•k:l.n:ııziıc h:11:\ ırtiıeh.nııl hir 
~iddt•tlc d~·1;1 nı l tml·kınlir. B lıtün ahali 
:ı~· ı kta ı :ttma kı adır. 1 lııı;t'ı ııın deı :ıırıJc 
~:ıdır altına H·rlt~tirilınh ı ir 

- Sadrı:ızaın T alat pa~aııı ıı \lnıanu 
scrnhatıııa 1· :.::·~ik ııir ehrnınmet atfed il
mek:cd ır. Bu seyı ahat :ılıirı:n . Alma ti\'& 

İ le Bul!!:arİ:-ta ıı :ırn ınJıı hı taın hul~n 
1 · r:ıt ile alabd•r gi>rülmek tedır. 

... 
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Ya olmasaydılar: ız tr ~.~iK v is!:' 
V Nu f 4 Eylül S Eylül 

Adlige Haberleri ..................... -···-··-······· .. 

İki karar < Kısa Haberler ) 

Hususi mektepler için 

Q .. • 13 Cema.evel 14 Cema.evel 
geni bir .nizamname 
Maarif Yekatcti hususi ..,ek· 

tcpler için bir niumname yap•· 
cakhr. eu nizamnamede hosO,ı 
mekteplerin ne .şerait attıadl 
aç1tacağı tayin edifecetctir. 

- Bfl"vo Va~i !. - Ho!. 
-'-Nazıma pas!. Bir az sonra bir ses dııha; 
- Ya~a aslan!. - Hello !. 

c:un do~u~u 
C: un 1 au~ı 
~ııhah nam:uı 

b~~c naıı ı ill.ı 
ı.:tmlı nama1.1 

1ı:,4:ı 

3,17 
h',15 

5 •• ~ ·-· Ahmet çalmaktan, Ali 
çalmağa davranmaktan 

cezalandırıldılar! 
- Çek kaleye!. 
- Bugün Vala hcıf bek oyniyor. 

Bu Yalanın sesiydi. Arkadaı - .Hşanı namazı 

' a1s ı na nıa7.ı 
m ıı. 

·~.:ı• 
1 .~6 

16.-4-J 
~.s~ 
J2, l f1 

15. •:ı; 

ıS . 4.J 

!!O;:."I 

S. ıU 

Kılyoıta Hamdi efendinin ga· 
zinosunda eşya çalmaktan ıuçtu 
Abmedin muhakemesi. lstanbul 
Birinci ceza mahkemesinde dün 
bitmiş, hakkında altı ay bap:s 

Yeni nizamname mucibioce 
husuıi mektepler, açJmadan ef' 
vcl Maarıf vekaletinden bir be' 
yet tarafından baştan apgı tel" 
itik edilecektir. 

Faakt aslan ne oynasa h"kkından 
geliyor. Galatasaray ~mm saye .. 
sinde gene şa.mpiyon çd,ıyor .. 

lariyle uzun bir deniz i{'Zintisin • 3.llS 

den dönüyorlardı. \'ılın ı:cçcn •ünlcrı ~Hı 

Lalan. 122 
~4 

12~ 
Vali., beni gör.~üıtü ve gördü L 

ğünü anlatmak için gür ve hakim _;;;;;~~'='--;;========'.";"': 
SC3İyle bağuıyordu. R A D Y O - Kik Vala! 

-Kır!. 

kararı verilmiştir,Evvelce de mah· 
kumiyeti olduğundan, ceu müd· 
deti yedi aya çakarılmıılır. 

1 etki kat esnasında mektebİO 
fiboratuvarları tedris i' ctlerioİ' 
tamam olmadığı görüıürae, a(d
masıaa mlisaade edilmiyecektir· 

- Çarp!. 
Yaşa sarı - kırmızı ulan!. 
Dün stadoym, bütün heyecanı • 

nı §U bir kaç tanesini ndldettiğim 
kısa ve keskin cümlelerlt> ifade et
ti .. 

Hakikaten Aslan Vilinın Gala
tasaray saflarında göstf"rdiği bu 
eşsiz ve benzersiz oyunu b'ileme -
yiz Arsenal takımı, yahut Racing 
oyunculan gösterebilmisler midir? ' 

Geçenlerde bir Fransız tıpor mec -' 
muası güzide atlet -ve futbolcumuz 
için §U satırları yazıyordu: 

"Vala, sade orta Anupa ile Bal
kanların değil, Amerika ile lngil
lerenin bile uzun yıllardanberi 

mislini görmediği bir oyuncudur. 
Öyle iri yarı bir vücutte, o kadar 
çeviklik, sürat ve mukavemet ka. 
biliyetini futbol tarihi asla kaydet· 
memiştir. icabında fırtına iİbi 
koşan, icabında bir tank gibi has
mına kar§J ahlan bu güzide idman 
cı ile Türkiye sporculuğu ne kadar 
iftihar etse yeridir.,, 

Dünkü oyunda faik bir oyun 
oymyan Macar takımının bütün 
bütün hücumları bu sop\· aslanının 
önünde kayaya çarpan dalgalar 
gibi sönüyor, sonra Vi.!a topu a· 
yağma alınca merkezden gönder -
diği havale ile galibiyet gollerini 
kaydediyordu. 

Bir defa müdafaa hattına kadar 
ileriliyen vaıa, sıkı bir ıiıtle kale 
direğini iki parça etti. 

Ayak topunu, fevkalaJe kuvve
tiyle bir gülle gibi kalr. ağlarına 
takan bu kahramanın mucizeyi an
dıran fevkaladeliklerindcn birisi 
de iki haftaym oyun oynadıktan 
sonra, sanki, hiç bir şey yapmamış 
gibi yorgunluk eseri göstermeden 
iıiyle gücüyle meğgul o1abilmesi · 
dir ..•.. ,, 

Bu ıatırlar, bir spor mccmuasm 
da çıkabilirdi. Eşref Şefik te O -
limpiyatta Galatasarayla arasını 
bozduktan sonra yazdığı yarı ciddi 
yarı•alay bir fıkrada şu sözleri sa
vurat:aktı: 

"v\la, o herkesin hüvük bir 
takdirle kendisinden h~hsettiği 
Valanrn kıymeti de sanki nedir? .. 
Topa • kadar yaraddna sığınarak 
tekme havale etmenin pt:k büyük 
bir hüner olduğuna kanaat ede -
miyenlerdeniz. 

Bazan seyircilerin ü1crine de 
düşen bu sıkı havalelerden spor 
merakltsı hanımları, ~ıt krrıldm 

Sporcular araaında lüzulmlu lü
zumsur; böyle nidalar çıkarmak 

adet olduğu için, öteki arkadaşları 
bu seslere fazla kıymet vermiyor, 
bir ağızdan avaz avaz şarkı söyle
meğe koyuluyorlardı: 

Hamsi koydum ta. ta ta \·aya, 
ıçradı gitti ha ha ha h:ı. haYaya, 

Sıçradı gitti ha ha ha ha hayaya ! 
Hey papazın krzr, 
Hey papazın kızı .... 

Nihayte kayık sahile yrt'lda§tı ve 
Vali, bir Duglas F eirba 1kı çevik
liğiyle karaya sıçradı. ... llah ..... ,, 

Üstat Selim Sırrı Bey de bir ga
zete muhbirine beyanattı\ bulunur· 
ken şu sözleri sarfedecekti~ 

- Yok azizim ıözler~mi yanlış 
kaydetmeyiniz Ben sporun alel
itlak aleyhinde değilim. Jimnas • 
tikle beslenen bir spor fevkalade 
bir şeydir. Mesela ktymetli lale· 
bem Vi.li.yı buna bir misal olarak 
gösterebilirim. İsveç us:.olü jim -
nastik sayeıinde bu genç o kadar 
çeviklik kazanmıştır ki bir gün 
kendisine doğru atılan bir kurşun 
karşısında havaya sıçramış ve 
kurşun arka taraf ta ha 1k~ bir ada· 
ma isabet etmişti ... ,, 

Vala için meşhur olmak mukad
derse onu daha kolay elden böy • 
lece §Öhret bulmuş ta görebilirdik. 
Halbuki öyle olmadı .•• 

Toplu iğne 

CiayrimUbadiller kongresi 

Gayri mübadiller kongresi yarın 
saat 14 te Halkevinde toplanacak
tır. Kongrenin pek hararetli ye 
münakaşalı geçeceği tahmin edil
mektedir. 

Gayri mübadillerden bir kısmı 
Ankaraya daimi bir murahhas gön 
derilmesini teklif edeceklerdir. 

beyleri kotumak için t:-ibünlerin ,------------, 
önüne çelikten ağ çekmı:k icap e- 0 Eylül Çarşamba 
decek. günü akıamı, büyük 

İşte Aslan Valanın stadyom ida.. M El EK Sineması 
resine vereceği bütün k& r bundan 
ibarettir.,, 

Asri kırk ambarcı !-likmet Feri
dun, gazetesinde bu mıjnasebetle 
yazaca.i!.. bir anket yazısında bu 
spor y;rcfızını ~u yolda ballandıra
calth: 

" Moda iakelesi.~e çıktım .. 
- ıanın nerede olduğu;,u sorup 

öğrenecekti..-.. 
Birden deniz taraf ınd:rn bir ıes 

gel diz 

) cııi !iİncmn me,·siminc ~ercf 'c 'Oh· 

TR f 'STö t ömi DY)a· 
Mümessilleri : 

Henri ~anı 
Meı lenıonnier 

\.-.-----~6990)_ 

Bugün 
18 den lS.30 a kadar Graıno · 

fon - 18.30 dan 19 a kadc..u· Fran · 
.sızca · del'S ( !lerlemiş olanlara. 
mahsus) 19 dan 19.45 c kadar Hik· 
Tiıza Hanını - 19.45 ten 20.30 :ı 
kadar Se\·im Hanını - 20.30 dan 
:.!1.30 a kadar Münir Nur~ttin Bey 
ve arkadaşları - 21.30 <lan 22 Y'~ 
kadar Gramofon - 22 de.11 itiba -
ren Anadolu ajansı, Borsa haber -
leıi ve saat ayarı . 

\ ' l\"ASA: n&l m. -

-12.30 plalda köy dansları. 13 
konser - 14.10 - 15 devamı. -
16.55 plakla orkestı·a - 20.25 
Clyuseppe Verdinin (.Makbct) o -
perası. 

BUD,\PEŞTE: 6S0.5 m. -

14.30 radyo konseri - 17 ka -
dınlar için - 17.45 haberler -
21 şarkılar - 22.30 opera orkes -
trasmın konseri - 23.40 piyano-
24.20 ca.zbanl 

B0KREŞ- 39t.2 m. -

20.20 plakla teganni- 21 
Brams konseri - 21.45 konser -
22.15 cazbant. 

Vı\RŞOVA: 1'12 m. -

13.03 konser - 15.55 plak .-
16.3;) lllak - l 7 orkestr9 -18.15 
solo konser - 19.35 plak - 20.40 
edebiyat- 21 Ernmesih Kalmanın 
(Bayader) opereti- 23 dan:::; mu
sikisi. 

BELGRAD: ~1 m. -

12 plak - 13.05 kon~er -17 
milli havalar - 17.30 plak - 18 
milli havalar - 20 konser" 23.35 
çigan musikisi. 

Büyülcderede Hidayet efendi
nin dükkinma ıirerkeno yaka· 
laaan Ali, hırsızlığa teşebbüsten 
lstanbul birinci ceza mahkeme· 
sınce dört ay bapıe mahkum 
edilmişi ir. 

Rüşvet iddiası 
Küçükpazarda birisnden rüş· 

vct aldığı iddiasile muhakeme 
edilen polis Asım efendınin mu
hakemesme, lalanbul birinci ce· 
za mabLcemelinde dün devam 
olunmuş, komiıer Zühtü efendi· 
nin ıabit olarak çağrılması ka· 
rarite, muhakeme baıka güne 
bırakılmıthr. 

Kaçakcılık maznunları 
Zonguldakta çakmak taşı, oyun 

kiiıdı ve esrar kaçakçılığı yapmak 
tan maznun olan Mehmet oğlu 
Mehmetle Adapazarmda ıigara 
kağıdı kaçakçılığı yapan Ahmet 
oğlu Hamdinin ve Kıuacabeyde 
tütün kaçakçılığı yapan Hasan oğ
lu Mehmedin muhakell'eleri doku· 
zuncu ihtisas mahkemcı•nde neti
celemniştir. 

Bunlardan Mehmet oğ!u Meh • 
met on beş ay hapse, esrardan 
dolayı 200 lira, oyun kajldı ve çak 
mak lafından dolayı da 41 lira pa· 
ra cezası vermeğe mahkOm olmu .. 

tur. 
Ahmet oğlu Hamdi yedi l\Y hap

se. altı ay Trabzona •Ürgün edil -
miye ve 1782 lira para cezası ver
meğe mahkum olmuştur. 

Hasan oğlu Mehm\'.:t t~ be~ ay 
hapse ve 30 lira para -:ezasına mah 
kum edilmiıtir. 

Bundan başka hususi mekt.ef 
lerin ücr'°tleri Maarif vekile1 

tarafından tetkik edilecektir 
Buı mekteplerde, talebe nıe~· 
tebe kayıth olduiu halde, tali' 
bedea yatak par.ası ve bol' 
benıer fiizuti paralar alınm•~' 
u~~ -~ 

Bundan başa, baıı .hulU" 
mektepler talebeden müaa•"' 
par atı, su parası diye ıık J 
mecburi bir ıeki1de iane topl• 
maktadır. Yeni niıamnamed" 
l:u hallere meydan verHmiycc.eiı1 

BaK.aloryada dönen 
talebe 

Maarif Ye"i eti talim ve ttf 
biye dairtsi yeni bir karar alasi 
tır. Bu karara göre Jise ve orl' 
mekttplerde bir dersten üç defi 
bakalorya imtihanına giriple ~~ 
&anamıyan 250 l'aJebe dördüD 
defa bakalorya imtibanına JcıbJ 
edileceklerdir. 

Belediyeler bankası 
Belediyeler bankasının esas -'~ 

'Zamnames nı~ı-. t hli w ,,,.}..• 

miştir. Bankanın müddeti tef 
99 scnt':Ctr. 

lkru müddeti hiı ~"nt'den 
seneye kadardır. Banka beledi 
den ba,ka hiç bir müesseseye ~ 
§ahsa ikrazatta bulunamıyaca 

RO!\IA: Ul.% m. -

20.20 haberler, plak, ~ohbet -

Banka uzun veya kısa Ti de 
ikramiyeli, veya ikramiyesiz ni 
veya hamiline muharrer olmak 

Buğday fiyatları zere istikraz tahvilleri çıkarabİ 
21 . 15 hafif besteler. 23.55 haber _ Di.in İstanbul ticaret ve zahire j cektir. istikraz tahvilleri aahiP 

borsasında buğday üzerine olduk- ri, bankanın bütün matlup ve fi' 
le~ 1 V ı ça mühim muamele olmuştur. cudu üzerinde rüçhanı hniz O r .\R R: S"..8.% m. -

20 plak_ Z0.30 plılkla caz ha- Fakat fiatlar 3,36 kuruş ile 3,80 caklardır. 
vaları - 21 teganni - 21.30 kuruş arasındadır. Ziraat banka- Fırınlar1n tahdidi 
?\faks Regncr teganni turpu . - sının köylerden 5,5 kuruşa buğday Fırınların tahdidi hıskarmd• ~ 
22.10 konser. almasına rağmen buğday fiaatmın kikata devam edilmo::~r·dir. 

929 tarihli icra kanununun 119 hu kadar düşük olmasının sebebi maksatla belediye mi.:fetti§leri t 
Yatan her gün şehrimize fazla mal. gel- rafından yapılan teflitlP.t netice' 

ı 8 1 A N 8 u L 1 mesidir. de bazı mmtakalardaki ı:;rmlar0' 
18 den 18.30 a kadar Gramo - Dün de şehrimize 16 vagon ve bir kısmının çok bozuk oldu1'1' 

fon - 18.30 dan 1~ a kadar Fran 1480 çuval buğday gelmİ§tir. bunların gayri kabili t'ltnh bir~ 
sızca ders (llerlemiş olanlara) - · Evvelki günkü buğday stoku da de bulundukları görü1m:i~, bı.J ~ 
19 elan 19.45 e kadar l\fahmurc 9419 ton idi. bil fırınlar seddedilmiştir. 

hanım -19.45 ten :20.30 a kadar , siki - 21 teP-anni - 21.20 orke~ - ııı ~}~ 
Fazilet Hanım - 20.30 dan 21.30 tm konseri_: 22.15 <levaınr. Y ! : ; -.:ı ç ,_a -ç_K 'flA :ı 
kadar Eftalya Hanm1, Sadi Bey ve \ 'ARt-OV": 141! m. -

arkaclaşlan - 21.30 dan 22 ye ka- 16.35 plak - 17 Solo kon~ t' -

dar Garamofon - 22 de itibaren l ç.13 Yugosla\· .;:arkıları - 18.4ö 
Anadolu ajansı, Borsa haberleri , Kafekon~eı- - 19.35 şa··kı - 21 
saat ayarı . şa!·kılı konser - 22. 10 devamı -

\'l\A~ \: Gıs.ı m. - 23 dans ha\.·alan . 
12.30 plakla meşhur bestekar 

larm cserle~·i -13 konscr-14.10 
-15 devamı - 16.35 plakla muh 
telif operetlerden parçalar -
18.25 kom~er. 20 piyano - 21.20 
:F'rants fon Suppcnin hesleleri -
23 plakla konser . 

RUU \PF.~TP:: :5~0.:5 m. -

-13.05 salon orkestrası - 14.30 
çignn musikisi -17 masal - lS.30 
Viyana şarkıları - 19.30 plak -
21 Gitara - 21.30 konser - 2 1 
cazbant. 

IUJKRf:Ş ı 314.2 M. -

18 konser - 20.20 plakla mu 

RP:l.GR.\I>: 431 m. -

17 pliık - 17.30 konser- 19.50 
plük.- 20.20 Re,iinald Hovard, 
keneli bestelediği ~1rkılan söylil -
yor - 21.30 konser - 23 plak -
23. tO dans nıusikiRi. 

RO:\tA 4'1.~ m. -

21 haberler - Mu~uki - 21.30 
haberler, son•·a Alfanonnn (C:a -
kuntala) operaSl - 23.55 haber -
ler. 

P\ftf~: ~2~.? m. -

20 Bahla Şopenin hestC'led -
20.~0 şim:ı l mm~ikisi - 21.30 or 
kcstra ve ses konseri. 

Yaşamak yolu .. 
lstanbul verem mücadele ceıfl 

1 
yetinin aylık gazetesidir, 55. '. 
56 ırcı sayı!:ırı bir arada (ık~1!0 
tır. iç ndeki yanlar herkes ıÇ 
faydalıdır, tavs:ye ederiz. 

Varlık 
• fe 

Ankarad• çıkan bu fikır ,. 
ti • 

sanat mecmuasının dördUnC •' 
yısı a aka verici yuılarJa jplf 

ctmİftİr. "I avsiye ederiz. 

Kadro w 
eu aylık fikir mccmuuı11111 ~r 

mircı 11yısı çıktı. Şevket surre' 
ya, Vedat Nedimt lsmail f-lo'ıtill 
Burhan Asaf, Tıhir HıYNe crfli 
M. Şevk~ ye lbrahim .:ıiJ' 
Beylt'tln ynıları vardır. 1 
ed•rİ&. 
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Polis Haberleri 
······································ 
Bekçi Salih 

akıt'ın edebi tefrikası: 29 111ıı1111111ıııııııııı1111111ıııı1111ıııı111111ıııJ1lllllll11111ıııırlll' 

Ginll tuzağı ( 
11rıııııııııı11111111ıııııııııu111111ıııııııııı11111111ıııııııııı11111111ınıııııı11 111 Selami / zzet uıııı 1111111 ııııı..I Muhtarla arkadaşını 

öldürecekti? Gün ay terliklerini, Mp döşam
brını giydi, evin içinde c!ola~.mağa 
baıladı. 

Mutb~.ğa girdi. Ocakta bir le -
ien ıu ısınıyordu. Öte tarafta bir 
tencere kaynıyordu. 

Anneıi: 
- Bugi'n havağazı pek az ge

liyor. Etim bir türlü pİfınedi, de
di. 

<!ün ay soyundu.. Bir aydanbe 
r ' ' ı, mu(oakta yıkanmaıır.ı unuttu .. 

- Anne, dedi, kapıyı J..ilitle. 
Sıcak ~u ile silinirken annesi ao 

:rı.ıyordu: 

- Adada ne yaphğmr bir bir 
&nlcttacaksın.. Ama şimdi anlat • 
illa, &onra söylenin... Baban da 
dinlesin, Alp ta dinlesin. . Halan· 
da.n memnun musun?. 

- Memnunnum.. Fakat her za
lllan onunla yaşamak ist~mem. Son 
ta ona benzerim .. 

-Aferin kızım.. Ev\<'ela kork-
llluştum ama, şimdi içiı-: rahatla -
dı. Sen dürüst ve namuslu bir 
kızsın.. Seni kimse doğr-u yoldan 
Çıkaramaz. 

Günay cevap vermedi, sordu: 
- Bir havlu versene rilineyim. 
- Şuradn, çivide asıl: .. 
- Ha!. Bu mu?. Görmedim -

di ... 
Küçük bir havluyu eı.ldı, kuru· 

landı. 
- Anne, eski elbiı-;elc:rirn.den bi 

rini veraene .. 
- Vereyim yavrum .. 
Bir az sonra elindC; mavi bir el-

bise ile geldi.. 

- Bunu giyer misin?. 
Tel"eddüt elti, yüzünii 

buruşturdu: 
gözünü 

- Ne kadar eski!. Neyse. şim
dilik giyeyim .. ·Evin iç'nde giyi M 

lir ... 

Annesi elbiıeyi bıral.lı. lence -
resinin başına döndü. Bu daha 
ziyade, ho~nutauzluğu yüzünden 
belli olmasın diyeydi. 

Gec vakit sofraya Jturdular ... 
Alp ;a gelmişti .. GünayC\ sual sual 

Üstüne soruyordu: 
_ Maşaallah ada yaramış .... 

Dans ettin ır.i?. Hayat :ır kadaşını 
buldun mu?. Görüyorsun ya ben 
memnunum!. O adamı tnuhakkak 
gebertirdim. Ama sen de hiç bir 
~ey söylemiyorsun? Neler yaptın? 
Kimleri tanıdın? ... 

- Söz söylememe vakit bırak
tnıyorsun, ki mütemadiyen sen söy 
liyı;raun... Hem canım lconuşmak 
iıtemiyor, karnım acıktı .. . Etin ne• 
fiı kokusunu duymuyor musun?. 

}endin sesi çınladı. Gö:ı.ltri göz • 

lerinde canlandı .. 
Bir an, bu hayal ile sessiz ve ha

zin durdu.. O gece aa~or. kalaba
lıktı.. Açık pembe tuv:::letini giy
mişti .. Herkes onların dansını sey
rediyordu.. Hatta bir aralık ma
salardan birinin yanından geçer• 
lerken duy.muştu.. Bir bey: 

_ Ne güzel çift:.... Birbirleri 
için yaraLılmışlar.. Demişti. 

Ama bugün!.. 
Batını salladı. Peçetesinin bir 

ucunu boynuna sokmuş olan baba
sına hayretle baktı.. Ama babası, 
üstüne yemek dökülmesir. diye da
ima peçetesini boynuna bağlardı .. 
Günay unutmuştu .. 

Şişli alay etti: 
- Nasıl, burasını yadırgamıyor 

musun?. Aklının yarısı .r.dada kal 

mştr. 

Günay şımardı: 
- Budalalık etme.. Görmüyor 

muıun, asıl şi.mdi yerimi buldum .. 
Filvaki bir az unutmuştum. 

- Alışmak ta güçtür!. 
- Güç değil!. İnsanın bir az 

tuhafına gidiyor .. 
Annesinin baktığını gerünce ila-

Dün saat on buçukta Yemişte 

Zındankapı ihtiyar heyeti odasın· 
da bir cerh hadisesi olmuf, iki kişi 
yaralanmıştır. 

Yaralananlar Zindankapı muh
tarı Burhan Efendi ile arkadaşı 
Mehmet Efendidir. Vuran ise Ci
bali tütün fabrikasında gece bek
çisi Salihtir. 

-45-
- Tiz çağır buraya .. 
Selman, Mehmetle Rahimi Mur

taza paşanın huzuruna çıkardı. lki 
arkadaş hiç çekinmede:ı Selmanı 
takip ediyorlard. Murtaza paşa, 

her ikisini de baıtan ayt\ğa kadar 
süzdükten sonra sert bir ç~hre ile: 

- Nereden geliyouuı.uz, nere • 
ye gidiyorsunuz?. 

Diye sordu. 
Mehmet: 

Salih bir kadın meselesinden 
dolayı zabıtaca aranırken lnebolu
ya kaçmak istemiş, fakat muhtar 
hunu zabıtaya haber vermiş, Sali
bi yakalattırmıştır. Salih bu yüz-
den hapse girmiş, çıkmıt ve muh- - Erzurumdan geliyorruz. Meh 
tarı vurmak için de son günlerde met paşa ordusuna gidi~·oruz. 
fırsat kollamıya başlamıştır. Ni- Cevabını verdi. 
h t d'' b Mehmet anlamıştı ki bu ordu, aye un sa ah Salih muhtar. o-

d d B Abaza pafa ordusu degy i!di. Bina• o aıın a urhan Efendinin bir 
arkadaşiyle bulunduğunu görünce enaleyh Abazaya düşımac olduğu-
hemen içeri dalmı§, dört el atef et· nu açıktan açığa ıöyliye;iliyordu .. 
miştir. Çıkan kurfunlardan biri Mehmet Gürcistan kraliçesinin gön 
B h Ef derdiğini sakladı. Fahat Abaza ur an endinin sağ koluna, di-
y b' k paşaya düıman oldukJarı.~ı, ondan 
ger ır urşunda Mehmet efendi-

. b v intikam almak için ta Erzurumdan 
nın acagına isabet etmiş, ikisi de 
k 1 · · buralara geldiklerini anlattı. 

an ar ıçınde yerlere yuvarlanmış 
t B Murtaza paıa, fazla b;r şey sor-
ır. unun üzerine Salih kendisi-

ni sokağa atıp kaçmıştır. madı. O, bunlardan istif.ıde yolu· 

Y l nu düıünüyordu. 
ara dar Cerrahpaşa hastanesi· 

ve etti: k ld - Peki, dedi. Size bir adam 
ne a ırılmıthr. Yaraları ağır 

- Hem de hoşuna gidiyor .. Oh d v 'ld' da vereceğim.. Doğru Mehmet pa 
•• 1 ne ıyı ..• 

(Devamr var) 

egı ır. Salih bir müddet sonra 
yakalanmıştır. . şanın ordusuna götürecek, yalnız 

bir mektup vereceğim. Onu Meh-
10 lirasını çarptırdı met paşaya verirsiniz. 

Cevdet Kerim B. Dün saat 15 le Şeref isminde Mehmetle Rahim birdt:., atıldı -
biri Defterdar caddesindeki çeıme lar: 

Cümhuriyet Halk Fırkası vila
yet idare heyeti reisi Cevdet Kerim 

Bey dün Ankaraya gitmiştir. 

Maçkada çocuk 
bahçesi 

Maçka halkı T eıvikiye camii 
bahçesinin çocuk bahçesi yapılma
sını istemektedirler. Bu hususta 
bir mazbata yaparak Beşiktaş kay 
makamlığına veriJmiflir. 

Talebelere tifo aşısı 
yapllacak 

Şehirdeki tifo vaziyeti hakkın
da sıhhiye müdürü Ali Rıza Bey 
demiştir ki: . 

"- Muhtelif mıntakalarda mün 
ferit olarak bazı tifo vakaları gö
rülmekte ve hastalara aşı tatbik e
dilmektedir. 

ihtiyati bir tedbir olmak üzere 
mektepler açıldığı zaman talebe· 
lere tifo aıısı yapılacaktır. 

den su içerken cebinden on lirası- - Hay hay.. Götürürüz. 
nı çaldırmış, yanında duran sekiz Murtaza paşa mektub.ı hazırla• 
yaşlarında bir çocuğun elinde gö- dı. Mehmede verdi. Yanına da 

rerek parayı almış ve çocuğu poli- bir kılavuz kattıktan ıoma üç yol-
ıe teslim etmİ§tİr. cu, gecenin zifiri karanlığında Kon 

Sakaların kavgası ya ıahraaına doğru uzaudılar. 
Evelki gece saat 'll de KuJedi- Mehmet pa§a ordu•u ç~k yakın. 

binde bütün mahaJleliyi ayaklan• lara gelmişti. Bütün gec-e din)en
dıran bir hadise olmustur. Ma • meden yürüdüler.. SabRh ağarır
halJenin bütün sakinleri çeşmenin ken uzakta Mehmet paşanın ordu. 
etrafında birikmişlerdir. Hadise, su görülmüştü. Yüzlere~ çadır ye
iki saka arasında çık,.n kavgadır. şil ovada bir koyun sürüı.ü gibi ya

.~idayet ismindeki s"ka, müş. yılmıştı. 
terısıni aldığından saka Mevlude Kılavuz, çok ihtiyatlı hareket 
kızmıf, su alırken ııkı~tırarak: etmek icap ettiğini, ilk kar,ılaıa • 

- Ulan, sen ne diye henim müş cakları nöbetçiye teslim olmaları 
terimi alıyorsun?. lazım geldiğini tembih etti. 

Diye çatmıf. Mevlüt: Bunları konuşurlarken funda • 
- Ben zorla mü§terini elinden lıklar arasından sekiz on kişi ön

almadım. Senden memııun değil- lerine çıktı. İçlerinden l: iri: 
miş ki bana getirtiyor. - Hey.. Durunuz .. 

- Hayır, sen ayarttm.. Diye haykırdı .. 
Mevlüt ne kadar, ayartmadım Bunlar, ne Abaza paşanın, ne 

dedi ise de esasen fitili n~mış olan de Murtaza pafanın ukerlerine 
Hidayet hiddetini teskin edememiş benziyorlardı. Hepsi bir örnek el 
ve: bise giyiyorlardı. 

Gaz ocağı tutuştu - Sen ayarttın diye ısrar et· Mehmetle Rahim, yeni.;eri aske. 
Çengelköy Halk catld~sinde tü• mittir. , rini ilk defa görüyorlardı. Kıya• 

tüncü Şakir Efendi gaı: ocağı ile B .. · M fetten Mehmet paııanın a ,kerlerı' 0 unun uzerıne evliil te: :r • 
yemek pişirmekte iken. :.lcak par· _ Evet, ben ayarttım. Ne ya- lacaklarını anladılar. 

nmeğe hücum edildi. Saim Iamış, yüzü hafifçe yanmıştır. pacaksın... Git derdini l\tarko pa- Rahim: 

Bey, ıC'lk lokkmadka.n s~~1.ra~ d Kalbi durdu şaya anlat.. - Durun hemşehri, dedi. Bizi 
- - ok şü ür ı ge ın ızım, e Şeklinde mukabele etnıi•.. paşaya iletin .. 

di... Ev sesniz pek sakirı, pek ha- Dün saat 18 de köprlinün Bo • B :r y 
] . d b' h u cevap iki sakamn boğazla§. eniçeriJer korkunç çehrelerini 

~indi... ğaziçi iske esın e ır şa ıs yere k~ f' d h . d k masına a ı gelmiş, Hidayet ko _ a a zıya e e şiterek bakıştılar ... 
Günaym dirseği sofranın muşam düşerek ölmüştür. yC&pı!an mua - k t y B' t . b k l d . vasını ap ıgı gibi Mevliidün üze- ır anesı ıyı a tın an gülerek 

b d vd· U" "d" yenede kalpten öldüğii ~:e ismimn d asına eg ı. şu u. rine atılmış, boş bulunmıyan Mev- arka aşlarma döndü. Bir işaret 
Düııündü: Ali olduğu anlaşılmıştır. l k d' H b :r üt te tene esini bir tarafo fırlata- ver ı. epsi irden üç kişinin ü-
- Örtülü masaya elvr:da !. rak Hidayeti kavramış.. Kavgayı zerine çullanarak bir anda silah • 
Ve gözlerinin önüne klühün ye- iki Yani döğüştüler k · t' d tarından sıyırdılar. ayırma ıs ıyen iğer si\kalar ya-

tnek ıalonu geldi .... Bu h:ı.yali göz- Galatada oturan seyy~r ekmek- 1 B R h' b' d d naşamamış ar.. ütün mahalle hal a ım, ır en avran.mak iste-
lerinden silmek için Alpla konuş- çi Yani, ayni evde ot'.lran garson kı birikmiş, mahalle g<.;rülmemiş di. Fakat, o kadar ani hücuma 
lu: Yani ile kavga etmiş, ekmekçi bir gürültü ile çalkanmışlır. uğramışlardı ki, kımıldamağa bile 

- Şitli, itlerin yolunda mı?· Yani garson Yaniyi döğdüğünden Neticede her iki kavrnıcı yaka· vakit bulamadı. 
- Fena değil... Yeni bir plak yakalanmıştır. lanmış, Hidayetin daha üste gele- Silahları teslim alındıktan son-

geldi, haylı satıldı.. Saua. getiri • rek Mevlüdü döğdüğii anlaşılmış- ra, iki yeniçeri, çadırlau giden yo 
rim.. ismi Mişuso.. Bir 4jOcuk ezildi tır. Iu göstererek: 

_ Biliyorum.. Orada çalıyor - Çengelköyüode Halk cad· On lira çalmış - Haydi.. Dedi. Şimdi paşayi 
la.rdı. Bir de "Mavi çic,ck,, var... desinde Mustafa efendinin dük· Kadıköyde Söğüt çeşrne udd~ görürıünüz. 
Güzel bir vals.. kanında çırak Mustafa. 1-:ayvan ile sinde oturan bakkal Oı-ır."'n Efen- Henüz bir kaç adım ~tmışlardı, 

Kaç kere Bülentle bu valsı oy - · geçerken Bunyan isminde bir zatin ı dinin dükanmdan, çırağı Salahat- ki arkada kalan yeniçerilerden bi-
l . l' l k ı t . . '1&.nıt§h. Birden kulaklnrında Bü· ı çocuğuna çarparak yanıamı~tır. tın on ıra ça mış, ya a.anmı~lır. rının: 

• 

Yazan: Niyazi Ahmet 
- Zavallılar... Abazanın gü • 

nahına yanıyorlar .. 
Diye söylendiğini duydular .. 
Bu, ne demekti?. Kendilerini öl 

dürmeğe mi götürüyorlardı? Ne 
diye Abazanın günahına yanacak
lardı?. 

Üç arkadaş, iki yeniçerinin mu
hafazasında sip sivri çadırlara doğ 
ru yürürken, Mehmet paşa ordu • 
sunda büsbütün başka bir vaka 
cereyan ediyordu. 

Mehmet paşa bir çadırın önün
de otorımuştu. Düzlükte büyük bir 
kütük hazırlanıvıştı. Elincle büyük 
bir pala He pos bıyıklarmı kıvıran 
bir cellat emre amade bekliyordu. 

Mehmet paşa emretti: 
- Tiz getirin buarya .. 
Yeniçeriler kotuıtular. Bir az 

sonra, başı açık, ayakla1 ı çıplak 
yarı belinden yukarı bir gömlek. 
ten başka bir şey giymiycn bir a• 
dam getirdiler. Rengi sap &arı ke
silmişti. iki yeniçeri kollarından 
yakalamışlar, zorla yürüttiyorlardı. 
Mehmet paşanın huzuruna çıkar • 
dılar. Paşa çok hiddetli idi: 

- Bre nabekar, diye haykırdı .. 
Abazanın yediği herzeler artık bi
ni geçti.. Murtaza paşa ile Tayyar 
paşaya oynadığı oyunlar bana gel· 
mez .. 

Mahkum, cevap vermiyordu. A 
yakları titriyordu. Mehmet paşa 
büsbütün asabileşmişti: 

- Söyle, dedi ... Abaı~ seni ne 
diye bana gönderdi. B:.tkm yap
mak ister öy)e mi? .. 

Adam yutkundu. Kelimeleri ta 
ne tane geveJiyerek cev:ıp verdi: 

- Paşam, allah bir ki beni Aba 
za paşa göndermedi. Sözlerim 
doğrudur. Beni Murtaza paıa gön 
derdi .. 

- Muratza paşa ... Murtaza pa• 
şa yalnız hain değil, laindir. Bun
ca senedir yediği ekmeği tepti. O. 
nun da kellesini uçurmak borcum. 
dur .. 
Adamın, Murtaza pa~anın gön· 

derdiği elçi olduğunu anlamıııınız 
dır. Tabii Mehmet paşa, elçiyi 
derhal hapısettirmişti. Paşa, evve. 
la elçinin Murtaza paşa tarafından 
gönderildiğine inanmıyordu. Bu 
işin de Abaza paşa tarafından ya .. 
pılmış bir oyun olduğuna kani idi. 
Kurnaz Abaza, kim bilir bunu ne 
diye buraya göndermi~ti. 

Her halde ordunun miktarını, 

kuvvetini anlıyacak, Abaza paşaya 
haber verecekti. 

Mehmet paşa bunları düşünüyor 
ve içinden: 

- Ben onun kellesini göndere· 
yim de görsün.. Diyor. 

Elçi, ne kadar dil döktü, ne ka .. 
dar Abaza paşanın adamı olmadı· 
ğını, Murtaza paşa ile Tayyar pa
şanın söz birliği ederek Abazaya 
oyun edeceklerini söylemiş ise de 
Mehmet paşaya anlatamamıştı. 

Çünkü Mehmet paşanın kulağı 

dolmuştu. Abaza hiç bir suretle 
itimat caiz değildir. O, Yusuf pa. 
şayı da, Murtaza paşayı da, Tayyar 
paşayı da böyle oyunlarla mağlup 
etmişti. Şimdi de bu oyunlardan 
birini kendisine oynamak istiyor • 
du. Abazanın bu oyunu nafile idi. 
Ne yapsa :-uvaff ak olamıyacaktı. 
yaptıklarının cezasını bulacaktı 

muhakkak .. 
(Devamı var) 
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Yorucu Sporlar , 
Yüzü Çirkinleştirir! 

•. <==-=·=-=•=•=> 
;:, ''~ücutce fazla gayret sarfı, yüzün hoşa 
ıfailtmiyecek şekilde değişmesine sebeptir. 
: Bilhassa kadınlar, bundan çekinmeli!,, 

eri Geçen haftaki 
v· "yıfada, bir Al
e illan doktorunun 
kadmın bugünkü 

b. tekilde sporla 

1 ll~raıması aley
hınde yazdığı bir 
111•kalenin esaslı 
lloktalarını almıı, 

• • Y n i zamanda 
llıuhtelif kimse· 
ittin bu huıuı
laki görüılerini 
de sonra tespit 
tdeceğimizi kay· 
detmif tik. Bu 

" hafta Dr. Emil 
aergman bu mev 
tua ait bir ya:ıı
•ını hOlisa edi· 
Yoruz. 

Dr. Emil Berg
llıan, makaleıine 
11Ruhi muvazene
deki değiıiklik
ler, yüzde iz bı· 
rakır. Ruhi ha
letin müspet ve 

ın~ oluıuna 
rare, yüzü güzel· 
leıtirir, çirkinleı· 
tirir. Ba, dejiıik· 
liiia sebebine 
tabi bir ıeydir. Futbolcu bir lnglllz kızı 

Vaziyetin ruhi tebeplerle ifa- ıarfını icap ettiren bir spor ha· 
desi böyle •• Bunun bir de bed#nl reketi yaparken, en gtızel spor
cepheıi vardır. Ne gibi? VOcudi cu kadının yOzOndeki cazibenin 
fazla yorarak, bedeni kabiliye· bile kaybolmHına h1ç t•ıma· 
tin ıon haddine varacak, batti mıhdır. 
~ ıon haddi de aıacak derecede Bokı8r, futbolcu, yUzUc6, ko· 
tayret sarfetmek gibi •.• B6ylece ıucu, yükıek atlayıcı... Uzun 
tayret ıarfı, vücudi yormak su- boylu Hyıp d8kmeğe ne hacet? 
retile yüzdeki ifade değitikliği, Muhtelif spor sahalarında faaliyet 
hiç boşa gitmiyecek bozuk bir g6ıterenlerin hepsinin yüzUnde 
tekil almakla kalmaz, hatti yü- faaliyet sarfettikleri 11rada mu
Zlla b6yle gayret sarfından e•: ayyen değiıiklikler husule gelir 
•elki tabii görüniişü ile soorakı •e bunlar, yüzün muntazam gö· 
törfinüşü yanyana getirilirse, rüiıüıünO, gilzelliğini giderir. 
baıka baıka iki intan yüzü ile Gerçi yOzQn muntazam görüniifil 
karıılaııldıiı zannolunur. Menfi nU, gOzelliğini gideren bu muay
•\lrette değiıiklik o kadar bariz- yen değitiklikler, bir dereceye 
di~i. kadar muvakkattir. Fakat, ne de 

l\.orku, ıevinç, hiddet, merba· olsa yüzün şeklinde hoıa gitme· 
illet, izbrap, iıtihkar, baz bOUiD si imkansız olan bir gerginlik 
~Unların yüzQo görüniltüne tetir k 1 uN b b. t k llH izi a ır.. a Of ır a a uı,, ••• 
•tra eden ıebepler olduğu filp· h Yuzün gör6nfitündeki böyle 
eıiıdir. Bunlar, ruhi ıebepler· 

dir. Silihla döğüıenlerin birbir- değiıiklikler, bilhassa kadıolar 
lerine karıı gözlerini kan bOrü· için içtinap edilmesi Jizım gelen 
lllüı olarak hamlesi sırasında, ıeylerdir. Kudıo, güzelleşmeyi, 
çaldıranların tepinerek sağa sola erkekten ziyade ideal o

1
arak 

'•ld11ması ıırasıoda yüzlerinde basıl benimsemeli ve çirkinleşmemek 
alan değiıikliklerdede ruhi sebepler için, bedeni kabiliyetine uygun 
aranır. Hnsa kapılmak, korku olmayan spor bareketlerile vücu· 
teıirinde kalmak ıeklinde... dllnü fazla yormaktan kat'i ola· 
. Bedeni gayret sarfını icap et- rak çekinmelidir ,. 
tıren bir spor hareketi sırasında Makaleyi yazan doktor, bir 
~llzde basıl olan değiıiklikse, müsabakaya iotirak eden kızını, 
Unlardan tamamile ayrı bir ıey müsabakadan sonra annesinin 

olarak miilAbaza edilmelidir. Bu birdenbire tanıyamadıiını, kııın 
:e~~tiklik, ruhi bir s_ebepten yUzil o kadar de1iımiı olduğu· 

1 
egı~, bedeni ıebeptendır. Ada· nu, kendisinin de, pek yakından 

1tlerın fazla gerilmeıinden ... Do· tanıdığı bir genci, müsabakayı 
1Yllile, fevkalide bedeni gayret bitirdiği zaman, ancak ıöiıiln· 

.Atasal qiBi: - ~ ~ - -
ANA-KIZ 
Biribirlerinin ne 
söylediklerini hiç 
anlıyamıyorlar / 

Anne ile kızının biribirlerinin 
ne söylediklerini anlıyamamaıı .... 
Kızın yqı küçük ve annenin yaıı 

da söylenilen ıeyi anlıyamıyacak 
kadar ilerlemit olmadığı halde ... 
timdi lngilterede yaııyan böyle bir 
ana, kız varmıt ! 

Argiriyoı Corciyadiı isminde 
Yunanlı bir kadın, küçük yaıta izi 
ni kay betiği T eodora i1111indeki kı 
zını yirmi ıenedenberi arıyormuf. 
1912 ıeneıinde, Balkan harbi eı • 
nuında Atinada bulunan Corciya 
diı ailesi, harp dolayııile Frama-
ya gitmiı. O zaman iki yatında bu 
lunan küçük T eodora, her nedense 
birlikte götürülmemiı, Atinada mü 
rebbiyeıinin yanmda bırakılmıf. 

Mürebbiye, bir müddet ıonra an 

sızın ölmüı. Bunun üzerine Ati -
nada yapyalnız kalan çocuk, bir 

yetimler evine verilmit, Çocuğu o

radan Saviç isminde bir Sırp al -
mıı, kendisine manevi evlat edin· 
mit. 

Anne, iki yaıında iken kaybetti

ği kızının izini, tahsil için bir müd 

det Viyanada kilmıt olmuı itiba
rile, Viyanada, f>u izi takip ederek 
kendisini de Be18ratta bulmuf. 
Yirmi iki yaıında olarak ... 

Fakat, Teodora yalmz Sırpça ve 
pek az da Fransızca biliyor. Anne 

1tUtq, :Jeakamanlau : 
~ ,,_, _, ,_,_,,_,, ,,_, ~ .-,, ~ 

Kadınlara Yenilen 
Kuvvetli Erkekler! 

c::·=·=-=---=•=> 
Ring üzerindeki çetin mücadelede 
rakiplerini yenen erkeklerin, kadınlara 
kolayca · yenilmelerinin sebebi nedir ? 
Amerikadan gelen haberler, 

ring üzerinde bir çok muvaff akı • 
yetler elde eden methur Staniılavı 
Siganyeviçin Nevyorklu güzel bir 
kadın yüzünden ifliı ettiğini bil • 
diriyorlar. Kendisiyle evlenme va• 
dini tutmadığı için dava açan ka • 
dın, tanıttığı adama kartı açtığı 
davayı nihayet kazanmıı, zaten 
mali vaziyeti ıon zamanlarda hay
li sarsıntı geçiren ring kahrama • 
nını mühim miktarda tazminat 
vermeğe mahkUnı ederek, hükmen 
yenmittir !. 

Kııaca "Zebiıko,, denilen bu 
ring kahramanının bir kadına ye -
nilmeıinden bahıeden bir Avrupa 
gazetesi, tunları yazıyor: 

"8ilha11a ring ıahuında boy 
gösteren kuvvetli erkeklerin ka • 
dınlarla mücadelede çabucak ye • 
nilmeıi, her halde dikkate değer 
bir huıuıtur. 
Meıeli eıki dünya ağır siklet 

boks ıampiyonlarından Cek Demp 
sey de evlenme sahasında iki defa 
knokavt olmu§lur. Bununla bera -
ber, o, cesaretini kaybetmemİ§, bir 
üçüncü defa evlenmitıir. 

Yeni dünya ajır siklet bokı 
f&IDpiyonu Primo Karnera ile en 
kuvvetli rakibiBaer, karıılarında

ki kadınların mücadeleyi tehir et-

mit olmaları itibariyle, ıimdiki 
halde tehlikeyi geçiıtirmit bulunu
yorlar. Baerin karııı, kocası aley • 
hine botanma davaıı açmıştı. Ko. 
casının eıki dünya ağır ıiklet ıam
piyonlarmdan Makı Şmelingi yen. 
diğini haber alınca, botanınaktan 
vazgeçti. 

Dolar yağmurunun neredeyıe 

bqlayacağını gösteren altın ren • 
ginde bulutların gökü kaplaması 

üzerine, kocasının yanına döndü . 
Karneranın Londrada gareoluk e
den niıanlısa de, Şerkeye kartı 
"Dev adam,, ın galip geldiğini öğ
renir öğrenmez, onun hakkındaki 

tikiyetini geri aldı. Evlenecekler ..• 
Şimdilik ıaadet ..... "Happyend !,, 

Bilha11a ring ıahaıında boy göı 
teren kuvvetli erkeklerin kadın • 
larla mücadelede çabucak yenil -
mesini, naııl tefsir etmeli?. Bu tef. 
ıir, bu erkeklerin aleyhine bir not 
teklinde olabileceği için, tefsiri ıu
ıuşla geçiştirelim .. Kızmasınlar!,, 

Avrupa gazetesi, erkeklerin a • 
leyhine olduğuna göre kadınların 
lehine çıkacak tefsiri, susuşla ge • 
çiştirmeği tercih etmiş. Dolay11iy. 
le, bir kadın ıayıf aıında yer tutma· 
ıı pek yerinde olacak bu tefsiri 
kaydedemiyor, o ıazetenin yaptığı 
gibi, bunu, biz de okuyanlara bıra• 
kıyoruz !. 

si Yunanca ve lngilizce, diğer kız- • 
lan da yalnız lnıilizce ... Bu vazi _ 
yette ne kız annesinin söylediğini 
anlıyabiliyor, ne de anneıi kızı • 
nın .. Tabii hemıireler araımda da 
ayni v~iyet var. Bu vaziyete göre 
de, gelıın tercüman! 

&ld Zanuuula: 
-. ,,_, - --

Kadin Mayoları, 
Ne Biçimde idi? 

C::•=•=·===·== Gene aııl iımi olan T eodora is
mini taımuya baılıyan Aleksandra 
Saviç, uzun hasret senelerinden 
ıonra tekrar kavu•tug"'u an . . T neıınm 

boynuna sarıldıkça, sevincini 1 im-
diye kadar öğrenebildiği iki İngi. 
lizce kelime ile anlatmıya uğraıı
yonnuı: 

- Mama, Darling .• 

Hoı, bu iki kelimeden biri de sa 
de İngiliz lisanında bul unmuyor, 
ya ... her ne ise ... 

Son zamanda T eodora İngilizce 
ve Yunanca .. ..... ogrenmiye baılamıf -
tar! 

sündeki numarasını bildi. i ıçin 
tanıyabildiğini ilave ederef, ka· 
dın, erkek, bütnn sporla uğra· 
şanlara fazla yorucu ıekilde 

çahımamalarını tavsiye ediyor. Faz· 
la yorucu tekilde çalıımanın gii· 
zelliğe ve sıhhate zarar getirdi
ğini uzun uzadıya anlatarak, bu 
arada usu şekilde sporla uğra· 
şan kadınlar, bedeni kabiliyet· 
Jeri noktasından bu iki cepheli 
tehlıkeye daha ıivade maruz 
bu'.unuyorlar. Kendilerini esas 1 

surette koruınalara liıımd11.,, 

diyor. 

"Giyimli olarak denize girmek/ Denize 
vücudin sudan bol bol istifade etmesi 
maksadile girilir. Bu itibarla ..••. ,, 

Kadınlaran bundan ııağı, yu· 
kan yirmi, yirmi bet sene evvel
ki mayoları ile bugünkü mayo
ları arasındaki fark buıuıunda 

~~r .fikir edinmek için ne,retti· 
gımız reı me bakmak kafidir. 

Bundan yirmi, yirmi bef stne 
evvel, kadınlar, denize adeta 
elbise giyinmiş o'arak giriyor· 
lardı. Avrupamn her tarafında 
da vaziyet böyle idi. Fakat 

bu resimde göru· 
len vazıyet, yırmi, 

yirmibtş stne tv
vel gene bir dt1 e· 
ceye kadar soyu· 
narak denize ~ r• 
mek m· ml<ün ol · 

duğunu gösteriyor. 
' Hahuki, daha ev· 

velltr, kadmlar, 
vccut'trinın anca~ 

pek az bir k11T1ı 
suya df'ğecek de
rt'cede Sl'•vimli ola• 
rak denize giriyor• 
tardı. 
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Yazan : lzzetoğlu - ~·0~=~fı:.:u~:.~~: 1 Çaldaris 1 

Italya - Sovyet dos/uk 
misakı münasebetile 
Roma, J (A.A) - Messagcro 

gazetes•, ltalya Sovyet dost!uk 
misakının imzalanması için bir 
mukavele yazmakta, bu misakı 
senenin en mühim siyasi hadise· 
si ve Avrupanın yeniden doğıı• 
şunda kati bir adım olarak 
tavsif etmektedir. 

Me(iha haykırdı: 
- Bir daha &öyle bak::ı.yım , bir 

daha "manasız gözlerin var,, de. 
Cemil bağırdı: 
Manasız gözlerin var!. 
Mediha elini kaldırch. Cemil 

kolunu uzattı. Odanın ortasında 
bir avuç tereyağı uçtu. 

Tere yağının bir hassası varsa, 
o da kafa yarıp göz c;ıkarmadığı
dır ... 

Cemil, yüzüne yapışan bir avuç 
tere )"ağını sildi: 

- Alacağın olsun!. Ben sana 
gösteririm .. 

Vay efendim, sen mi!in hunu 
söyliyen !. Mehida sofra örtüsünü 
bir çekti... Şangur şungur. .. Ne 
bardak kaldı, ne çanak!. 

Hizmetçi ile aşçı dışarıda gülüm 

Seniha Cemili, Kamil Mediha
yi kandırdı.. Karı koca 1:-arıştılar. 
Hem de öylesine barış•t~ar ki, er -
tesi gün Cemil: 

Size çok teşekkür edeı im, karı 

koca dostluğunuzun m1nrettarıyız. 
Bize iyi nasihatler verciiu:z .. Barı§
tık. Kavga etmemeces;nc barı,· 

tık. Adeta yeni evli gib'yiz . Bal 
ayımızı geçiriyoruz.. Bu::-,un için 
yarın Avrupaya hareket etmeğe 

karar verdik. Köşkü kapatacağız. 

Kışa görütürüz ... 

Düğünde 
-

Saç yüzünden bir 
maceraki ..... 

ıından : Mo' otov, M. Heryo ve 
M, Alphandı kabul etmiştir. 

Moskova, 3 (A.A) - Tas ajan· 
sı bildir i} or: M. HerfO ve ar~a
daşları dün ihti'al müzesini ziya· 
ret etmişlerdir. Müze müdürü M. 
Şeatakof, eski Fransız başveki
lioi selamlamış ve söylediği nu
tukta Rus amelesinin istibdada 
karşı yaptığı mücadelede Fransız 
ihtilili unasında halk kütleleri· 
nin mücadelesinden ve Fransada 
1830 ve ] 848 tarihleric de cere
yan eden vak'alardan mülhem 
olduğunu l<ayetmiştir. 

M. Heryo, buna şu nut~uyla 
cevap vermiştir: 

- Beyle hanım, gene '.l:ıla§ıyor- Bir müddet evvel Pariıte hayli 
lar ! ... tuhaf bir hadis~ olmuıtur. 

sediler: 

"Arkadaşlarım ve ben Fransız 
tarihinin merhalelerini teşkil eden 
büyük ihtilaller silsileıini unut
madım. Bunun içindir ki istib· 
dada kartı aaıfettiğiniz mesaiyi 
derin ve samimi bir alaka ile 
takibediyorum. iki büyük milld 
araaındı.ki dostluğu bütün saha
larda kuvvetlendirmeyi kendim 

Yalnız, sofra ba§ınJa oturan Se· 
niha ile Kamil ağız açm~dılar. 

Mediha kapıya koşh.ı: 
- Eşyalarımı toplnmJ. ğa gidi -

yorum ... 
Kamil usulca sordu: 
- Neden?. 

- Ahp baıımı kaçacl\ğım . 
K~pı trankadak kapandı ,Seniha 

havlusunu Cemile uzattı: 
- Gözünüzün ucunda b:r az yağ 

kalmıf .•• 
Fakat Cemil bu söze ı1ldırış et

medi: 
- Artık canıma tak dedi! . 
O da kapıya koıtu.. Seniha ko

casına işaret etti. KamiJ, Cemili 
önledi: 

- Mediha çocuktur ... Sen onun 
kusuruna bakmamalıtın .. 

- Ben onu boşıyacağtm !. 
Bu söz üzerine Kamille Seniha 

bakııtılar. 
- Ayrılacak mısın?. 

- Elbette. Bu hal, artık devam 
edetıez. Her gün suratıma bir a
vuç tereyağı yiyorum. Her hafta 
bardak, çanak almaktan oaandım. 
Hemen şimdi, bir avukatla görüş
meğe gidiyorum .• 

- iyi düşün. , 
- Dütündüm .. Esasen hayatım 

tehlikede .• 

- Mübalağa ediyorsun. 
- Hiç le etmiyorum. Ya bir 

gün \.~re yağı fırlatacağına tere 
yağlığı fırlaba ne olacak?. 

-.. Ama böyle söyleıı'e siz bir-
birini;zi seversiniz.. ' 

- Sen buna aşk diyorsun, ben 
lrnch.ırukluk diyorum .. 

Kapıyı şiddetle kapay:p gitti. 
#1- "' '<-

t?amille Seniha düşür.ceye v..ır
dılar. Yazı geçi~mek i.izere. Cemil 
ile Mediha, onları davet etm:~Ier
di. Şimdi halleri ne olacal:tı?. Yaz 
burunlarından gelecekti. Rurada 
mükemm~I yeyip içiyorlar, rahat 
yatıp oyuyorlardı. Parasız sayfi • 
yeyi bulmuşlardı. 

- Korkma, ayrılmazlar. Her 
zamanki kahveleri. 

- Ama şimdiye kadtt.r Cemil, 
boşarım dememişti .. 

- Bu da doğru .. 
- Ne yapacağız? .. 
Karısı çaresini buldu. Biri Ce

mili, öteki Medihayi kandırmağa 
çalı,acaklardı. Karı koc~yı barıf
lıracaklardı. Bu suretle hcleşten 
hir y:ız geçtreceklerdL 

• • • 
Qndiklerini yaptılar. 

Kızım evlendiren kibar bir ka -
dm, düğünd«!n bir gün evvel kum
ral saçlarını biraz kabarık göster· 
mesı ıçın tanırmıt bir berber 
salonuna gitmiı, istediğini yaptır
mıı, düğün gününün sabahı ayna
nın kartıaında saçlarına tarak do
kundurunca, kabarık saçlarının tu 
tam tutam döküldüğünü görmek 
bahtsızlığına uğramııtır. 

Bu hal üzerine fevkalade telita 
düıen kibar kadın, hemen saçları
nı kabartan adamı bulmuf, "Bu ne 
hal?. Çabuk bir çare bul!,, dem it , 
mütahaaııa berber, bir peruka tak
diminden baıka bir fey yapama -
mıttır. 

Fakat, üzüntülü hal bu kadarla 
kalmamış, kibar kadın, evlenme 
merasiminden sonra tebrik eden 
kadınlarla kucakla,ırken, peruka 
baıından düfmÜf, ... tuhaf ... tuhaf 
değil, feci bir vaziyette kalmıttır. 

için gaye ediniyorum. 
M. Litvinof, M. Heriot'nun şe

refine bir öğle ziyafeti vermiş, 
akşamleyin de bir rsmi kabul 
tertip etmiıtir. 

Amerika petrolu 
Vaşington 3 (A.A) - Dahi

liye nazırı M. lckes bugün Ame
rikada gündelik petrol istibsa
latını 2,409,700 varil olarak 
tssbit ederek petrol sanayii ka
nununu resmen tatbik mevkıine 
koydu. Fiyatlar sonra teıbit 
edilecektir. 

Bir infilak 
Paris, 3 (A.A) - Dun Metz· 

de bir infilak vuku bulmuş ve 

beş bet kişi ölmüştür. 7 Yaralı 
•ardır. 

Bunun üzerine berbere karıı iğ
birarı bir kat daha artan kibar ka· 
dm, dava açmııtır. Saçlarını yan- Avusturyayı bugünkü 
lışlıkla saç dökücü bir ıu ile yıka- vaziyetten kurtarmakiçin 
mış olduğu iddiasile, berberden Paris, 3 (A.A) - Havas Ajan -

25,000 frank tazminat ve bir de smdan: 
mükemmel peruka istiyor. Berbe-. Avusturyanın bugünkü siyasi 
re gelince, o, her hangi bir yanlıı- vaziyetine kartı durmak için bir 
lık veya acemilik mevzuu bahıola .. yardımcı askeri kıt'a tetkili, Viya
mıyacağını, olsa olsa kaynana ol- na, Londra, Paris ve Roma araıın
manın verdiği heyecanla mada _ da müzakerelere sebep olmuıtu. 
mm saçlarının dökülüverdiğini, Avusturyanın Paris maılahatgü
böyle hadiselerin hazan görüldüğü zarı böyle bir kıt'anın yapılmış ol 
nü ileri sürmüştür. masmın Fransa hükumetinin iti -

Mahkeme, meseleyi şöyle bir et· razına sebep olup olmıyacağını 
rafhca tetkikten ve iyice dütündük sormuştur. M. Pol Bonkur, hüki'ı -
ten sonra karar vermeyi muvafık met namına verdiği bir cevapta 
bulmuştur! teşkilatın muvakkat ve müstesna 

M. Leyg öldü 
Paris, 3 (A.A) - Havas Ajansı 

bildiriyor: 
Bahriye nazırı M. Leyg, 77 ya _ 

şmda olduğu halde ani olarak bir 
ihtikanı demden ölmüıtür. 
. M. Leyg uzun siyasi hayatında 

hır çok nezaretlerde bulunmuştur. 

k·ıl920 senesinde M. Leyg baıve -
ı ve h · · arıctye nazırı olmu,tu. 

İ!k defa olarak Klemanso kabi
nesınde 1917 de hah . 

rıye nazırı o -
lan M. Leyg, 1925 tenbe . h 

rı emen 
fasıl asız olarak bu nezaret" 

ı mu -
ha faza etmi!tir. 

şeraite bağlı olarak yapılmış olma 
sına kıtaahn gönüllülerden mürek 

kep olarak yekununun da Sen 
Jermen muahedesinin kaydettiği 

miktarı geçmiyeceğine nazaran 
Fransanın bu kıtaatm yapılmasına 
sebep olan şerait mevcut kaldığı 

müddetçe bir itirazda bulunmıya
cağını bildirmiJtir. Bu ıeraitin ba
tında olarak M. Pol Bonkur, Avus 
luryanın bugünkü hükumeti aley
hine yapılan tethiş propagandası -
nı ve M. Dolfusun nezareti altında 
kargaşalık unsurlarına karşı alın -
mış olan tedbirleri kaydetmek la
zım geldiğini zannetmektedir. 

Müzakereler, İtalya ve İngilte· 

Müthiş bir kasıraa re ile ayni mealde birer mektup 
o teatisi ile neticelenmiştir. 

La Havan, 3 (Küba) (A.A) - Al ınan müsaade bir ıenedir. 
Sa~ula. Grande şehrinde kasırga Bulgaristanda evvelce komünist 
netıcesınde 8 kişi ölmüf, 200 kici leı-e karsı mu"cad l · • b b .., I ~ e e ıcın una en-
yaralanmış ve 300 ev yıkılmıştır. zer bir müsaade almı~tı. 

Muhalefet için 
ne diyor? 

Atina, 3 (A.A) - Atina Ajanaı 
bildiriyor: 

Muhalefetin meclis mesaisine işti 
rak etmeğe dair verdikleri karar 
hakkında başvekil M. Çaldaris, ga
zetecilerin suallerine şu cevapları 
vermiştir: 

- Muhalefet partisinin tebliğin 
deki beyanat doğru değildir. Bu 
beyanata rağmen hükumetin ka -
nun layihaları için alelacele ve 
müzakereye k'bnmadan rey almak 
istemediği teıbit edilmittir. Hüku 
met almıf olduğu tedbirler ıçın 
meclise o kadar geniş bir münaka 
şa ve rey serbestiıi vermiıtir ki, 
bunlardan batlıcalarının müzake· 
resinde bütün hatipler ıöz ıöyliye
bilsinler diye celseleri ertesi günü
ne bıraktırmııtır. 

Muhalefeti mecliı mesaisine sev 
keden sebep bunlar değildir. Mu -
halefet, ıuikaıt hakkında verdiği 
sual takririnin müzakerelerini a -
cemice yapmıf olmasından dolayı 
kendi kendine ve efkan umumiye 
ye kartı bir sebep göıtermif olmak 
için bu kararı almıttır. Cuma cel
sesi müzakerelerinde hükumet iki 
vaziyet karıısında kaldı: 

Ya temyiz mahkemeıi müddei 
umumisinin müzakereyi tehir hak
kında talebini kabul, yahut muha
lefetin derhal yapılmasını iıtediği 
müzakerelerlk~\n~. • • 

HükUmet meclisin kontrol hak-
kını reddetmek iatemedi ve müza
kereler yapıldı. Takrir sahibi M. 
Abrannn nutkundan sonra diğer 
takrir sahipleri ilave edilecek bir 
şeyleri olmadığından kendilerin -
den söz söylemekten vaz geçtiler. 
Ben de bu esaaaız iddialara hüku
metin verecek cevabı olmadığını 
söyledim. Ve öyle zannediyorum 
ki, muhalefet azaları da bu iddia
ları esassız buluyorlardı. 

M. Çaldariı, memlekete karşı 
mes'uliyetinin derecesini bilen mu 
halefetin daha ziyade soğuk kanlı
lıkla düşünerek bu kararını tadile
deceğini ümit ettiğini söyliyerek 
sözlerini bitirmittir. 

Herhalde hükumet eserine de _ 
vam edecektir. 

Plastras hareketine 
iştirak edenler 

Atine, 3 (A.A) - Meclis, Pa
Jastras hareketine dahil zabitle· 

rin orr:udan çıkarılmasına dair 
olan kanunu son okunuşunda 
kabul f'tmic:lir. 

Bir yasak 
Bucnos aİHs 3 (A.A) - Hü', ü· 

met 25 tondan fazla nitro · seJlü
loz yüklü vapurların BuE-nos 
Aires limanına girmelerini yasak 
etmiştir. 

Bulgar kralı 
Paris, 3 (A.A) - Bu'gar kralı 

ve kraliçesi saat 12, 10 da sJrat 
trenile Londraya harel<et etmiş· 
!erdir. 

Berlinde bir hadise 
Eerlm 3, (A.Al - Genç Ame

rikalı Bossart Seriinin merkez 
sokaklarından birisinde Hitler
ciler tarafından döğülmüştür. 
Bossart konsolosluğa nıUracaat 
etmiştir. 

Gazete, fikriyat cihetinden iki 
millet arasında bir uçurum ol· 
masına rağmen, her iki memle• 
ketin iktısadi bünyeleri birbiri~ 
rini tamam !adığı için beynelmilel 
sahada pek az millete nat'P 
olabilir b ir şek i l de anlaştıklauıı 1 

yazmaktaciır. ltalyanın iptid•İ 
maddelere ihtiyacı vardır, hal· 
buki Rusyada bir çok işlenmif 
maddeleri alabilir. 

Bu gazete, M. Mussol ini'niıı 
iktidara geçer geçmez Sovyet 
Rusya ile tabii münasebet tesi· 
sini istediğini hatırlatıyor. Fak at 
son zamanlara kadar bir yakın· 
hk yapmak müıküldü, zira her 
iki tarafı batıl fikir ler menedi· 
yordu. 

Hatta bu cihetten bile Roro• 
misakı gayet mühım bir merha· 
le teşkil eder. Nihayet, bu mi• 
sak, Rusyamn Garp hayatındall 
uzak kalmamak iradesini isbıtt 
ederek Avrupa devletlerile baf 
ka misaklar yapacağını gösteri· 
yor. 

Meşhur bır lıeykeltral 
öldü 

Turin, 3 (AA) - Uzun bit 
baıtahktan sonra meşhur hef 
kel~t • a aa auenulan L-1'.e 
nardo Bisto!f gecf": yarısı öJMüf• 
tDr. Kendisi 74 yaşında idi. 

Profesör Lesing'in katli 
Prague, 3 (A A. ) - Profesôt 

Les!ling'in katli tahkikatı devaııt 
ediyor. Yakınde mcsbet bir ne· 
tice alınacaktır. Pol is, Eckert'ııt 
suç ortaklarının izleri üzerindedit• 

Marienbard ile cıvarında te~· 

kif edilenlerin sayısı şimdi t 1 
kişidir. 

Çekoslovakya Alman Nazi fır 
kası müdürünü toplıyarak Ec:· 
kert'in fırkaya mensup olduğu""' 
veya fıka ile temasta bulundu· 
ğunu inkir ve Lessing'in katlin• 
den dolayı her türlü mesuliyelİ 
reddetmişt i r. 

Uyuşturucu 1naddelef 
Londra, 3 (A.A) - Star ga· 

ı.etesine göre Londra sivil poı ıi 
yakalandığını ve mahldi -n edil• 
diğini diin bildirdıf!imiz Gamd•' 
ri .l;s'm ar!>a · aş!armı aramakt•· 
dırlar. 

Çete re :si sa<lece F. F. h•rf· 
lerile tanınmaktadır ve lngiliS 
ı::o' 's i ke::ıd a i nııı Lo:ıdraya gel· 
mek istediğ. ni zannediyor. Bll 
itıbarla limanlarda sıkı bir ınıi· 
bat vardır. 

Avusturyanırı borç/arı 
Bale, 3 (A.A.} - BeyoeJroıfel 

tedıye bankası, Avuslurynın ı 930 
beynelmılel A yusturya i stikra~ı
nın ecnebi c.'öv ı~eri tediy<.ıin10 
aylık parç:ılarını muntaıaoı•l'I 
yapmıya başlamıştır. Avustur~• 
tedahülde l<alnn l uıda ver111iştır· 

Hindistanda cinayet 
Midnaı:~;~. 3 (A.A) - turl~ 

müddeiumumisi, genç bir Bel'I 
gali tethişçisi tarafından katle· 

diJmişti ~. 
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ezarcılar, mezarları a- Maliyede ~~!:..~.~~':!..?..!!!...!.~!!..!!..~i!!..~~~~~'.-~!!!.!.'!!.~!!.~~~~~i! 
Çıp kemikleri atıyorlar mı Yeni teşkilatta kimler Avrupa sulh ünü tehdit 

• açıkta kaldı? eden bı·r mesele ! 
Irnekapıda } d b• Yeni teşkilatta 450 memurun 

e tah • mezarcı ar arasın a ır açıkla kaldığı anlaıılmakladır. 
~ ktkat yaptık, O_ olar reddediyorlar Bu arada yeni kadroda vazife td· alnuyacak olan tahsil baımemur· 

Milletler cemiyetinin kararına bağlı 
olan bu mesele Avrupayı karıştırdılar ıı, ırnekapı mezarlığında Bazı rine de taze bir ölü koyuyorounuz, !arı ve muavinleıi ile bir kısım 

ı;, l&rcı!ar hakkında dalavere çe- dedi.. kitip ve veznedarların isimleri 
~ek havadan para kazanmak - Sizin lafınızla burasını aça - tesbit o'.unarak kendilerine tebliğ ~ •

11
ndan tahkikata bıı.ılandığı- mayız. Nahiyeden bir Efendi ge- edilmiştir. isimlerini aşağıda oku· Sar vadiıinde karanlık bulutlar lır ki her taraf bunu iıtediği gibi 

il, lınııtı. iddiaya ıröre, bu me. tiriniz, 
0 

zaman açarız, dedik. yacağınız bu memurlar açık ma· toplanmaktadır. idare muhtari • tevil edebilir .. ~~~· .. ~ze _mezarları açarak i. "Bunun üzerine Necmettin Bey aşlarını alacaklar ve bir kısmı yetini haiz olan bu küçük ülke 700 Tehlikeli ihtili.f ta bu yüzden 'l,ı, kı olulerı çıkartmakta ve bir merkeze giderek bir memur aldı, ay sonuna kadar Anadoluda murabba mil geniıliğindedir. 800 çıkıyor. Hali hazırda Sar halkının 
1,, .:,-ne atmakta imiıler. Sonra ve tekrar ıeldi. Mezarı açtık. Bu birer yeni va zif eye tayin edile· bin nüf uıu vardır· Fakat Avrupa dörtle biri H itlercid ir. Soıyaliıt -
lij . ı mezarlara yeni getirilen c;. iıe muhbirlik eden IM11ail de or&da ceklerdir. ıiyasetinin en çetin müıküllerin - !erle merkezciler Hitleri aevme • 
il, "

1 

ırömüoyrlar ve bu ıureıle me idi. Bir ı•Y bulamadılar. l.ıedik· Yeni kadroda vazife almıyan den biridi;. Bu vadinin mukadde mekel beraber Almanyaya iltihak 
'lı.zmakatn kurtuluyor, ho.va. !eri baıka taraf açıldı, orada da bir labsil memurları şunlardır: ralı ile Avrupanınmukadderatı bir lehindedirler. Sarda Fransızları 
l Para temin ediyorlarmıı. ı•Y bulamadılar. Fahri llyas Feriköy, Moral birine bağlıdır. temıil eden bir fırka yoktur. s.,.. 

ttt ~ ıarip ve dikkate değer vazi. "Bundan ıonra kahveye giderek Kalekapı, Süreyya Hasköy Hay· Her Mitlerin Almanya baıvekil • da ikamet ve tavattun eden Fran• 
-.ı;''•rinde daha esaslı meıgul ol bir zabıt varakau tuttular. Düı • rettin Edirnekapı, Sedat ı(üçiik· liğine geldiği gündenberi Sar va· uzlar 7000 kadardır. 
"- ""evvel emirde mevzuu hah• manlarımızın ıözleri dinlendi ve ~azar, Abdülhalim Kadıköy, Azi• diıi halkına kuvvetli ıözler söyli • lktııadi noktai nazardan Sar \,l&rcı!arla konuımak iıtedik ve bugün de meıele hu ıekle düıtü. azhar Büyükdere, Mehmet yor. Onun için Sar halkından 50 daha fazla Fraruıaya bağlıdır. Sa; 
h 

1 

lrcılardan da bir haylı garip "Bizden ıimdiye kadar hiç bir Kumkapı, Rıfat Divanyo!u Meh· bini, trenler ve otubüıler ile Ren havzaıının kömürlerini Franuz R• 

(.•r dinledik. Devam etmekte ol· ıey iıtenmedi, hiç bir ı•Y ıorulma- ;et~ evlik Beylerbeyi, Sül~yman nehri üzerindeki Benıen kuabau• nayii inkiıaf ettirmittir. Alman , I · . ora a ı erı ın emıı, sanayi .inin Sar kömürünü iıtihlik •t~ı.. anlatılan tetkı'katla hakı'ka. dı.. Söylenı0len ıeylerı'n aslı yok. upbı Beşildaf. Fabrettı·n Kan- na giderek d H

0

tl · d' l · 
btfley •. dana çıkacağı ıüpheıizdir. tur, hir düımanlık eıeridir.,, ıca, Ihsan Çarıı Beyler... Hıtler onlara: · "ht' ı· k 
il'& Arıkt k I etme11 ı ıma ı ço zayıflamıttır •• 

lıı.r.. -ıun burada biz sadece konut ~ a a an tahsil Al h' b. ç k 

1

:"flllb R h • k • -... manya ıç ır vakit Su ~ ün ü Ror kömürü Alman ıanayii 
r.;.~ ... uz bu. mezarcıların söyledik 1 tım Şlr eti memurlara vadısını Sa h Ik h. b. · · d h 
~ y · 

1 
• r a ı ıç ır vakit ıçın a a mülayimdir. 

··1 h J t h 'I .. nyayı ıra ıyaca tır!. De- Bununla beraber Sar halkı bu··. aı...1 ı, belkı faydaıı olur dütünce- enı ma iye teşkilatında sey- Alma b km k 
~Yazacağız. Sa 0 a ınıyor yar a 11 ve tahakkuk şubeleri mııtı. r · k I . l 
• .. arcı Saim ıöyle anlatıyor: do liğvedilmiştir. Kadroda vazi· B .. un uvvet erıy. e Almanyaya ilti• 

B 

(Baş tarafı 1 inci sayıfada) fe almıy t h ·ı . u ıozler Sar halkını tehyiç et. hak etmek lehindedir Naziler bu 

~ .. - izim mezarlığın kar,ı11nda k an a sı memurları ıun- t • "1 I k d h ııonra müza ereye ıalihiyettar 
0 

• !ardır· ı.. hi11i takviye ile metguldu··rler. 

'i • •zarı a a vardır. Bizimki· • V .. ~.••mi "Narbqı,, karıımrzd;oo. )arak Ankaraya ıitmiı ve Sarac • Osman Nuri, Ahmet Süley· eroay muahedeıi, Sar havza• Sar zabıta11 Sar halkından müte L:ı' tııni de "Kapalı parça mezar. oillu Şükrü Beyle ıörütmüıtür. man, lsmail Hakkı, Abdürreuk unın kömür madenlerini Franıaya t~kkil olduğu için bunlarm içinde 'Ildır. •tanbul nhtım tirketi ••rma • Beyler. vermiıti. Fransa, Almanların u • bır çok Naziler de vardır. Naziler 
''8· . . yeainin yüzde altmıtı Oananlı Ban Yen· k d d mumi harp eınaıında tahrip ettik. zabıtaya mu"teallı'k. ı•lerde polı.ıler 

ı, ~zım mezarlıiın mültezimi Ali . ı a ro a vazife almıyan , ="• 1 1 . • S dk kaıına, yüzde kırkı da Fransa ve tahsıl muavinleri •onlardır.· leri Fransa kömür madenleri mu- d d lı .ı e oranın mü tezımı a r ve lqiltere bankalarına aittir. Mü • • kabilinde Bu Alman kömürlerin· ken byalr ım görerek Almanyaya ~ 'cıt Aialar arasında bir dava k l Kadri Aksaray tahsil muavini, aça i mektedirler. ~~dır. Bu dava töylece bqlamıt ave eye ıöre hükümet ıirketi her Mehmet Süreyya Y enicami Bed·d ben istifade edeceklerdi. Bu on Önümüzdeki kinunusanı'de Sar 
asımpaşa, ekeriyya Arna· d' . . halkı tarafından gösterilecek arzu-"". zaman bedelini vererek ıatın al • ri K z ' eş ıene zarfında Fransızlar Sar 

,''BiRn Ali Aila ,Kapalı parça mak hakkını haizdir. Şirketin sa. vutköy, Behçet Feriköy, Yakup va ısının gümrüklerini ve varida - ~ ıt,.·-1 i tın alınmaı . . · ı . l H hm kontrol edecek, hu··ku·met, mı'l· ya ragmen, milletler cemiyetinin 

, - ı ını üç sene kontratla ken- 1 ıçın verı mesı i.zım ocapaşa, Mehmet Ihsan Galata, b "' z . 1 gelen pa 'kt d C d Jetler cemı·yetı· tarafından ıeçı·lecek u vadiyi Almanyaya iade etmes;.. ...,._•r, ıne a Ml!lı. Mecit ile Sa. ranın mı arı a mukave- ev et Şebudebaıı, Suat Emi- r 
1-·d lenam d l d B beynelmı·lel bı'r heyetı'n elı.nde bu- ne mani olacak sebepler ıunlar • lııl.ı -ı enberi o meurlıiı tat • • yazı ı ır. u miktar her nönü, Nuri Şehremini, Faik Eren· dır: • >ıırt&rnıdan oradan çıkmak iııtemi- aene için bir milyon liradan fazla • klly, bmoil Hakkı Befiktq. Fet• lunacaktı. Bu heyet Miıter Kuıko ~ lrdı, Muhakeme Eyipte yapıl dır Ye altmıt sene bu paranm veril- hi Büyükdere, Cevat Tobim n~mda bir İn•iliz, Bir Franarz, 1 - Almanyanın tekrar ıilah • 

\ 8-im duydujuma ıöre Mecit meıi lizmı ııelmekledir. Cemil ÜakOdor, HHan Fehmİ bır Hmrat, bir Finlandryalr, ve bir lanmuı •. 
L. &ad-

1

.: •ax 1 O 1 Şirk t ··d·· ·· Haıko- 8 J Sarhdan müteıekkildir. Almanya bu senenin batlanıııcın 
"1\" • "' "•"ar mezar ıilın sa• • mu uru, müzakerenin ilk Y •Yer • ...,•nı bularak bir içki ileminde aafhaamda bu noktayı ileri ıür- A~ıkta kalan veznedarlar Önümüzdeki 10 kinunu•ani 935 danberi 208,000 ton eıki demir it• 
""'llof etmitler Ye kendiıinden me müt ve tirketin mukavelede yazılı y · k d d günü bu on bet ıene nihayet bula- hal etmiıtir. Daha evvelki ••ne iıe ~ .... _1...:ı ol ·ı k enı a ro a vazife almayan cak ise de Hitler ı'le taraftarlaTı ıthal ettiği demir 35,000 ton kadar· 

Kı.. •ıı oteaı ere vermekten vaz ıeç an para verı ere satın alına - veznedarlar ıunlardır. ;:_t'lle dair tÖZ alarak yeni bir kon· bileceğini söylemiıtir. Buna mu. Kem l Ak S beklemek lehinde değildirler. dı.. Onun için milletler cemiyeti ~ . . a saray, üreyya Ye- S h 'l 7 ti N ı· d . . . • kabil hu.'kuAmet R ht . k S Çünku" Ver••y muahedesı·nı'n ar avzaıını haciz bir hü'-'!.met ...._ ıı. . apmı ar. e ıce • ıtın ıçı. • ı mı tır etinin nıcamı, ami Fener, Nuri Takaim - •u -.... l.ır de senet gimıit ve muhak.. mukavele ile yapılmaunı taahhüt Baki Büyükdere, Siim T arlabaıı' Sar havzasına ait maddeıine göre !arak ipk~ etmek iıtiye bilir. 
,"1tliut elmİf. ettiği tesiaatın hir kıamını vücude Bahri Altunizade, Niyazi Ka'. muahedenin meriyet mevkiine gec 2 - Mıl_letleT cemiyeti Almana ı1.._ tatiat bundan •onra biz bot ıetirmemiı, diğer bazı taahhütleri• merbatuo, Hulüsi Gala tas meainden on beı ıene ıonra Sa~ 1 yanın . ~~".''.yet otoriteıine hürmet \:"'~~ıli. Bu ••fer yeni bir dava ni de yapmamaıt olduiunu hatır- Remzi Tarlabaşı, Salihallin•;;:: halkı, hangi idare altında yaııya- etemdıgını ıle~i ıürerek Sar havza· ~. • cünde bet lira zarar veriJ. latmıf, bu itibarla ıirketin muka - latasaray, Liitfi Fatih Ö cağını kendi tayin edecektir. ıını ona vermıyebilir. 

... 1 ahkA N . ' mer B .. r h 

'
Ilı.' ve mezarlığın tahliye edile- ve e ammın tamamiyle tatbi .. urı Çarşı, Neı' et E ı. x O halde gelecek kanunusaninı·n ~. m .. u a azalar, Nazileri füphc-ı. k' . . k h renKuy, y d k \.> oıze teslimini iatedil<. Mahk.. ını ı•teme le akkı olamıyacağı Ziya Edirnekapı, Beyler. 10 nundan •onra Sar halkının re· • uıurme le olduğundan onlar ~· ~t teri_ ibraz ~ttik ve ne· ceva:bını ~ermiıtir. Açıkta kalan icra nıenıurları yine müracaat edilerek Almanyaya da k:.vvetl~r~ni hudut üzerinde le· 

r. ede mabk:emeyi kazandık. Bu vazıyette Rıhtım tirketi de Yeni kadroda vaı·ıf 1 yahut Fransaya iltihak etmek, ya- meHr 'tulz ~ttırıyorlar. 
8 d 'Ik 1 b' d e a mayan h ·ıı 1 ı erın t . b 

•• 1111 an ıonra oranın mezarcı-
1 

ta e ın e 11rar etmemi•tir. icra memurları şunl d . ut mı et er cemiyetinin m d - l gaz~ esı, u münasebet ~ olı...- H'd b M" ak . .k. :r ar ır. an ası e yazd ~ b. k l "1 qoq ı ayet ir ıün bizim ta- uz erenın ı ınci ıafhuında Refik Fatih kazaoı C h"t 8 altında muhtar mı kalmak iıtedik- ••y ıgı ır ma a ede diyor ki: ~- - &eldi, kapının önünden hir hükümel, tirketi •atın almanın ıek oğh> kazası, Ihsan ı-İ·ı ~ Eı . e~· leri kendilerinden sorulacaktır. ~~tları hu.dut civarında olan. -, al k b . . k ·ı ı mı mıno· F k lar, mucadelenın ne d k ld ~ ~i ara ize hücum etmek ille· lı ve ıır ete verı ecek paranın mik- nü, Hasan HUsnü Üsk .. d B a at, bu meseleye ait madd k . . eme o uıu ı.:. B.w:ıu ıören Muıtafa 'Aı"a da tarı h&kkında bir teklif hazırlıya. !er... u ar, ey· kadar mübhem bir tarzda ya 1 e 

0 

n~ ço 1 ıyı anlarlar. Mücadele et. .-,, el d k K zı mıf mıyen erse haind· 1 ~1ıL __ ın en aparak yerine attı .• rak Möıyö anota vermiştir. Ac;ıkta.kalan Tahsı"I k•tı"pleri ................................. ır er.,, ~ .. •••••••····•·····•················ ~ mUele bununla kalmadı. O Möıyö Kanot hüküemtin proje. Y ~nı ~~droda vuife almıyan ~tasarayİ<: Ali Rıza Ga'aluaıay, 1 tebliğ memur!;;; .. ~·~~·1~;;j""'"'' 
' ın meazrcılan bizim tarafın ~ini ıirketin Pariıteki umumi mer· lahsıl kalıpleri şunlardır: ayram asımpaı•. Kenao Ka· Hüsnü Falih, Kenan B ır: · ~ita~ yanqarak bir çok ıeyler kezine bildirmiftir. Şimdiki halde . ~evket Kamerhatun tabSI ki· 

11mp•ıa, Ahmet Taks·m, Kadri Cevdet Niyazi Beyoğlu eyi.~
11f' ........,edBeıler •. Hid• .. yet t.e.: . Pariıten aelecek cevaba go.·re M. tıbı, Meh.met ı.zzct Feriköy, Tarlabaşı, Salim Tarlabaıı. Fadı Bey?j!u, Hasan Arn~vulk6y: .ı n E Şaban F Y Hasköy, Celil Hasköy, Adnan Halıt Hoc:apaca, Hasan Edı' rne-
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Olen tayyareci için 
Lion, 3 (A.A) - Lionda bulu. 

nan dünya düz hat §&mpiyonları 

Kotlos VP. Rossi arkada!ları da Pi
nedonun öhimlt'rinden çok mütees 
sir olmuflardır. 

Kodos şunları söylemiştir: 
- Cesaret ve kıymetine hayr 

ld 
~ an 

o ugum cene:-al de Pinedo muvaf 
fak olabilmek için her§eye sah. t' K d. . ıp ı. 

en. :~ı, büyük kıymetinin yene -
~e~~gı o beklenilmez unıurlardan 
bırısıne kurban giuı· Bu a ··1·· · cı o um, 
Japonya rekorunda yanımda bu • 

l l~n~uş olan dostum Robidanın ö • 
lumunü hatırlattı. 

• 
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l\llaslaktaki otomobil faciası Briyanın heykeli başınd 

A:Iieddin B. tevkif edildi. Ağaçlara 
yalpa vuran kadın kimdi ? 

(Baş tarafı 1 inci ::;ayıfada) 

sularında ise klişeci Alaettin Bey 
Beyoğlu polis merkezine giderek 
arkadaşı izzet Beyle beraber ken
disi Lala birahane:ı·ne girdikleri 
zaman sokağ'a bırakmış olduğu o· 
tomobilinin çalındığını söylemiş, 

aranmasını rİc:l etmiştir. Bu oto
mobil zabıtaca araştırılırken Mas
lak yolundaki kazayı yapan otomo 
bilin ayni markalı ve ayni numara
lı otomobil olduğu .ın!a~ılmıştır. 
Bunun üzerine klişeci Alaetıin Be
yin kazaya sebep olduktan . sonra 
zabıta tahkikatını şc.şırtmak için 
yalan söylem;ş olması ihtimali na
zarı dikkate alınmış, bundan do· 
layı İptida nezaret altına, aonra 
tevkif olunması kararı verilmiştir. 

Saat 9 ile 11 arasında 

Bizim tetkikatımıza göre tahki
katta en ziyade mühim görülen 
nokta şudur: Kli§eci Alaettin Bey 
Lala birahanesinden saat kaçta çık 
mı§hT ? Kaza saat kaçta olmuş

tur? Alaettin Bey polise saat kaç 
ta müracaat etmittir? Alaettin 
Beyi bu saatler esnasında arkada
şı İz.r.et Beyden başka Beyoğ!unda 
yahut Maslak yolunda görenler 
\'ar mıdır? Ve kim1erdir? 

Zira Lala birahanesi sahibiyle 
garsonların ifadesine göre Alaet
tin Bey birahaneye saat sekizi çey
rek geçe gelmiş, saat dokuza ka
dar arkadaşı T a!csimdeki garaj aa 
hip\erinden izzet Beyle beraber 
rakı içmiştir. Saat dokuzda bira
hnneden çıkı.ıı,tır. Beyoğlu polis 
merkezine müracaati ise saat on
dan sonradır. Deme~ ki Alaettin 

Bey, bu ifadelere göre, önce bir 
saat kırk dakika kadar birahane 
haricinde bulunmuştur. Maslak 
kazasının vukuu da saat dokuz 
buçukta olduğuna göre bu sıralara 

tesadüf etmektedir. Binaenaleyh 
bu ifadelere göre kaza esnasında 
otomobilin içinde olan erkeğin A
laettin Bey olması ihtimali vardır. 

Bu ifadeleri teyit edenler 

Riv~yete göre bu ifadeleri te
yit edenler de vardır. Meseli ka
zımın vukuunclan !onra ilk defa 
Maslak yolundan geçen İsmail is

minde bir şoför vak'ayı gördüğü
nti, bu sırada tetkikat yaparken 
içinde dört hanrmla iki erkek bu
lunan bir otomobilin geldiğini, ya
nındakilcı:e "Neferi haıtaneye gö

türmeli,, dediğini, halbuki bu sözü 
söylerken karanlık içinde ve hen-

dekte olan neferin gözle. görüle
mediğini, nihayet bunların Büyük

dere istikametine gittiklerini, bu 

erkekleı:den söz söyliyenin Alaet
tin Beye benzediğini söylemiıtir. 
Diğer taraftan Besim, Cevdet, Sah 
ri ismindeki otobüs servis kontrol

larının da gene önce Maslak yo
lunda Alaettin Beyi gördüklerin
den bahsettikleri rivayet olunmak
tadır. 

Fakat izzet Beyin 
ifadesi başka 

Kaza gecesi Alaettin Bey ile be 
raber Lala birahanesinde rakı içen 
İzzet Beyin ertesi aabah erlcen ka
ftsım alrrak Y aloya ya gitmi' ol
duğundan evelki gün isticvap e:f i
lememİ! ise de dün avdet ettiği için 

ifadesi alınmıştır. Fakat İzzet Be
yin bu ifadesinde en mühim olan 
nokta birahaneden çıktıkları saat 
hakkındaki sözleridir . . Zira İzzet 
Bey Alacttin Beyle birahaneye 
sekiz buçul ta girdiklerini ve ora· 
da saat ona kadar kaldıklarını, sa
at onda birahaneden çıktıktan 
ıonra ayrıldrklarmı, Alaettin Bey 
bırn':tı3ı yerde otomobilini bula
mayınca evine gelerek kendisini 
aldığını, sonra birlikte Beyoğlu 
polis merkezine mtiracaat ettikleri 
ni söylemi~tir. 

Göriilüyor ki lzzet Beyin bu ifa
desi de mühimdir. Zira izzet B. bu 
ifadesiyle Alaetin Beyin kazanın 
•:,;·kuu u.~anı olan saat 9 buçukta 
Lala birahanes;nde bulunduğunu 
idd. a etmek edir. Bu ifadeyle 
birahane sahibi ve garsonlarının 
ifadeleri ara~ında zıddiyet vardır. 

Binaenaleyh tahkikatta en mü
him nokta biribirine ztt olan bu 
ifadelerden hangisinin daha doğru 
olduğun umeydana çıkarmaktır. 

Ar~e Hin E. r. e d;)'cr? 

Lala birahanesi garsonları Ala
ettin Beyin saat doku:ıda birahane 
den çıktığını söyledikleri ve 
kendisi de ıaat on birde polis mer 
kezine müracaat e:ılediği için tah
kikat esnasında Ali.ettin Beye şu 
sual sorulmuştur: 

- Mademki birahaneden saat 
dokuzda çıktınız ve arkadatınız
dan derhal ayrıldınız. Otomobili 

nizi bıraktığınız yerde bulamayın
ca niçin derhoıl polise gelmediniz. 
Aradan bir saat, kırk dakika ka
dar bir zaman geçmiştir. Bu müd
det zarf mda ne yaptınız?,, 

Alaettin Bey bu suale JU cevabı 
vcrmi!tir: 

- Otomobili bulamayınca . ar

kadaşım İzzet Beyin bana bir mu
ziplik etme~i ihtimalini düşündüm. 
Kendi lrenrlime acaba otomobili 
o mu alıp gitti? :Declim. Onun 
için Tepeba§ında Knbriıtan soka
ğındaki ev\..ıe gittim. Onun al
madığını öğrenince birlikte ara
mağa çıktık. Sonra otomobili a

raştırmakla me~gul olduk.,, 
Birahaneden jki arkada~ın bir

likte çtkmış olmalarına, ıonra La
la birahanesiyle İzzet Beyin evi 
arasındaki mesafeye göre bu söz
lerin ne dcr:-:~ye kadar varit ola
bileceği tetkik olunmaktadır. Son 
ra bir iki saat Alaettin Be~rle ar1<a
da§larının Beyoğl1mtla otomobil 
nramakla mcş'.:ul olduklarını iddia 
etmelerine göre bu esnada kimlere 
tesadüf ettikleri tahkike m ıhtaç 
görülmektedir. 

gortalı olduğu da tcsbit edilmiştir. 
Hatta Alaeain Bey otomobilin kay 
bolmasından memnun olacağı yol
lu sözler sarf ettiği de söylenmekte 
dir. Vak'a gecesi sorguya çekilen 
Ali.ettin Bey bu sözleri ağzından 
kaçırmıştır. Bundan başka Aliet
tin Bey kaza akşamı ifadesinde 
tunları söylemiştir: 

- Otomobilimi çalan muhak· 
kak ynbancı birisidir. Çünkü bir
kaç kere tamir gören otomobilim 
direksiyonu hemen sağa veya sola 
çevrildiği zaman hemen döneme
mektedir. Ben bunu bildiğim için 
bir virajı döneceğim zaman daha 
evelden tedbir alırım. Otomobilin 
sağ kapısı kilitli idi .. Sol kapısı İse 
içeriden açılır. Dışarıdan açıla

maz. Otomobilin ön camını hava 
girmeıin diye biraz indinnittim. 
Meçhul adam elini buradan içeri 
sokmuş ve sol taraftaki kapıyı aç· 
mıştır. Ve Büyükdereye doğru gi
derken de otomobilimin huyunu 
bilmediği için kazayı yapmış ola· 
bilir . ., 

Jandarma tanıyor mu? 

Alaettin Beye Büyükderedc 
kimseyi tanıyıp tanımadığı sorul· 
muf, Alaettin Bey kimseyi tanıma 
dığını söylemİ§tir. Halbuki tahki
kat derinlettirilince Alaettin Beyin 
Beş senedenberi tanıdığı bir ahba
bının Büyükderede oturduğu mey
dana çıkmıttır. 

Bundan ~ka jandarma H...-.n 

Aliettin Beyle müvacehe edilmiJ, 

Hasan otomobilin lamba.sanın ıtıiı 
altında uzaklaşan zatın Ali.ettin 
Beyin ta kendisi olduğunu söyl~ 

mittir. 

Ali.ettin Beyin vücudu muaye
ne edilmiş, hiç bir yara eseri görü· 
lememi!tİr. Bunun Aliettin Beyin 
lehine bir delil olamıyacağı ileri 
sürülmektedir. Çünkü direkaiyon 
soldadır. Otomobil yolun sağın

dan gitmiş, ağaç1ara çarpmıı Ye 

sağa devrilmiştir. 

Otomobilde sağ tarafta bir ka
dın ot~rduğu muhakkaktır. Hatta 
bu kadının otomobil ağaçlara çarp 
tıkça yapdım ! diye ba~ırdığt jan• 

darma Ha.san taraf mdan iıitilmiş
tir. Bu meçhul kadın kimdir? 
Bunlar henüz aydrnlanmanuştır. 
Vak'a. bu noktadan esrarengiz ma

hiyetini muhafaza etmektedir. 

izzet Bey ne diyor? 

Dün muharrirlerimizden biri A- . 
laetlin Beyle Lala birahanesinde j 
beraber bulunan Merkez Garajı 
sahibi İzzet Beyle görüşmüttür. 

İzzet Bey demi§tir ki 

Kaza tnh:tikatınn. diin ehemmi- - O :-ece biz Aliettin Beyle 8.5 
yelle devanı edilmiş, bar:ı kimse- ta Lala birah~nesine gelciik. Saat l 
lcrin ve Alaettin Beyi tanıyanların 1 O a kadar beraber otur~uk ve on
malumatına müracaat edilmiştir. da ikimiz c!c çıkarak ben evime 

Bazı gazeteler otomobil imzayı ayrıldım, o da benden ayrıldı. Bir 
yapmadan evel lambalarının sö- müddet ıonra tekrar evime geldi 

nük olarak ilerlediğini yazıyorlar- ve otomobilin kaybolduğunu söy
dı. Bu haber doğru değildir. Jan ledi . . Beyoğlu Galatasaray mcrke
darma Hasan u:uktan kendilerine zine ihbar etmek İçin beraberce 
gelen otomobilin lambalarının yan bizim evden çıktık. Merkeze gel- ı 
dığını görmüı ve hatta: diğimiz zaman saat on bire çeyrek 

- Lambalar yanıyordu .. Kaza- vardı. Haberi verdik ve tekrar 
dan ıonra bile lambalar yanmak- Lala birahanesine dönerek birer 
ta idi. Ben bir kadınla bir erkeğin kadeh daha içtik ve te-kral' ben evi 
kaçtığını lambalarm I§ığı sayesin- me döndüm ve Alaettin Bey de: 

de gördüm, demiştir.. j - Allaha umarladık, ben de gİ 
Ali.ettin {byin otomobilinin si- diyorum diyerek benden ayrıld:. 

Hatıra taşının 
merasimle 

küşat resmi 
yapıldı 

M. Pol bonkur, M. Briyanın eserlerinin 
feyzinden sitayişle bahsetmiştir 

Paris. 3 - (AA\ - Havanı 
; jans bıldiriyor: M. P o1ul l o:lcor 
vaktıylc müteveffa M. Briand'ın 
sık sık ıstrrahat etmiş o.C:ui'u 
trcbeurden ismindeki ufak li
manden vücuda ietirilmiş o'an 
hatıra lafının kü~at resmi t u 
ıün ruır.en icra tdilmiıtir, M. 
Pauı boncor bu rrıünasebctle bir 
nutuk iradcdere'c evvela bu 
merasimin samimi ve pek husu· 
ıi olmasına ragmen biıyük bir 
halk kütlesinin buna iıtirAke 
lcoşmuş o'dugunu ıöylemiı ve 
demiıtir ki: 

Burada hucuUan uıak 0.cya· 
nos uhilinde halkın ıulh diye 
bağırmakta olduiu bu nümayiş 
ile ta topraklarımıza kıdar akis
leri gelen tabrikkir ara11ndaki 
tenakuzu meydana çıkarmak pek 
kolaydır. Eğer ubır ve taham
mülümüzün sebebi zafımız olsay-. 
dı pek vahim olurdu. 

Fakat İf, bu merkezde değil
dir. Fran11, cebir ve fİddete 
müıteoiden yapJlacak her türlü 
teşebbüı!ere mukavemet edecek 
derecede kuvvetli olduğunu ilin 
eylemiş ve batvekilio sakitane 
ıarktaki müdafaa tertibatını ziya
ret etmesi, en hafif tabir iJe Av
rupının ihya \'e imarı için ı.aruri 
olan, sulh havuıoı bozmakta 
olC:uğu ıöylenUebilecek olan batti 
hareketlere karşı bir cevap tef 
kil etmiştir. 

BUttin raJJı•, Ddafaa kuY• 

velimizin bu tefti§inde baıvekile 
ittifak ile refakat elmittir. 

M. Paul Eoacour, Briand'ın 
eserinin feyzinden babsetmiı ve 
dörtler misakının bu eserin de
vamı olduğunu, çünkü bu misa
kın kal'i şekli ile Lokarno itılif· 
nıme:er:ni itham eylemekte bu
!unouğunu söylemittir. 

Mumaileyh de mittir ki: 

"Dörtler m·aaıu da Lokarno 
miaakı gibi Milletler cemiyeti 
çerçevesi içince lucil edılmiştir. 
Biz 2örtler m:sakını yekdiğcrioe 
ve hep le Milletler cemiyeti kon
ıcyınin daimi aıumdan o'an 
dert büyük devlet arumda bir 
uzlaşma çaresi için yapılmış· bir 
bnulık mahiyetinde tellkki et
mektedir. 

Eu devletler, bu aJfatJarı do· 
layııile evve"i ara'arındal'i mü
him ve müşterek menfaatleri 
hal!etmek ve saniyen yıpabile· 

cckleri iti!ifnamelerle miilctler 
cemiyetilc assamblesine mu\'af· 
fak olmak zemını hazırlamak 

vaı:f c sıle mt:eHeftirler. Haıır· 
hklarda bu·unmak ururidir, ev· 
•elce haznlık!uda bulunma' ııım 
en mülum muelelcr hakkında 
U1T.umi müıa' .. ere!erde \:u'.uaabi
Jeceğini talıa)yül etmek Cenev· 
rede yapı.mıt o:an tEcrübeleri 
Briand 'tn görgülerini tanımam'lk 
o ur. Cenevredeki mün\<ere1erde 
ittifak usu.ünün ha\cım o1masınt 
teessüfe ş.ayan bir ke~fiyetlir. 

Fakat bugün i'luin sonunda 
Cer.evrenin karar vermesi Ye bu 
suretle etiiirı umumiyeyi kt>nhol 
etmui esastır. Dörtler m ulu 
bıtşka b:r noktadan, pek canlı 

bir surette 8rjand'ın kaygularına 
tev. hak etme"tedir. Hiç "imse 
Avuı1urya iahl. i'inin ıaruri ot
ciu~ur.u DDun kadar açıkça ıfade 

etmem:ş:ir. La Haye dıY••' 
orlaya çıkuan müukcratı 

idare etmiş ve o dctvada Frııı 
Italya ve Çe~oslovakya ile bet 
berce Avu pa siyasetinin 
csrılı ve devamlı vaziyetinin b 
~ u\an tE'sviycsinı müdafaa ctd 
ve buna muvaH;ıkiyet basıl 
muştur. 

Merkezi avrup1 dev!etleriıı 
inkişaf etmeleri ve şiyasi ar•f 
ye mütcalhk bir takım matalib' 
ile ihlal edilmemesi icabedt 
serbest iktısadi uzlaşmalar sı) 
sinde muvazene'eri ve kendıl 
rine lizım olan mahreçleri b 
malan zaruridir. M. Paul to"' 
M. T ardiunun giritmiş otdıı+ 
leiebbiisün karşısına çıkan 111 

niaları ortadan kaldırmak İÇ 
bükiı ııetin nasıl gayret aarfetıll 
o'duğuou göstermiı ve net~ 

o!arak kendisinin aynıylc briıO 
gibi milletlerin hararetle art 
etmekte oldui<ları sulhu tensi~ 
en iyi şekilde Cenevrde çalı§ıl• 
biltccğini !;Öylemiştir. 

Zeplin seyahati 
Friedrichı:ufen, 3 (A.A' / 

Zeppelin aaat 21,10 da ce11ıl~ 
Amerika ya barekt t etti. lçiııJ' 
6 yolcu vardır. Ve Lehman V 
rafından idare edılmektedir. 

Zeplin Nurenberg'tt 
Friedri Cbshafen, 3 (AA) I' 

c ancnin ı ar ı 1 
~5 yo?cu ile hareket etmitl 
Nazi kongresi münuebctile Nv 
renberg üzerinden uçacaktır. 

Havalarda uçanlar 
Brüksel, 3 (A.A.) - Ceı• 

yolu ile Belçika Kooioıuoa gid~ 
tayyareci Haren Guilliar h• 
meyadanmdan saat 11,30 da ı.l 
on'a ıitti. 

~ ~· ~ 

jfl 
Le Eourget, 3 ( A.A) - laf,, 

tayyarecilerinden Wbeoler l l~ 
de Afrik iç h.tlanna mabaus " 
motörlü bir tayyare iJe gddı 
12,05 le Lyon'a gitti. 

-- ~ 4 v ,, 
Le Bourget, 3 (A.A) - u~ Ol 

prenslerinden Alexandra 12,30" 
bir ingiliz tayyaresilc Londr'1 
~tti. 

M. Hendersonun beyarı1~ 
Loodra, 3 (A.A) - M. t-1~ 

derıon, Clayeress'de yap• ~ 
b . . . b '"v \usmi intiba. at net:cesını _ • fı• 

içtimai emnıyet ve ıkhsad! '.~·( 
iş'.eıinde1'i muvaffakiyetsızhi1; 
den dolayı milli hükumete ~eri' 

Maceonald'a kartı 2öste1'~ b'' 
başladığı itimatll"ıhğa yen& ... ·J 
dem olarak telakki edilecel

1 

bildirm" şt1r. dtll 
- Fakat, demiştir, berıeY 1" 

e•vel bu ıi!ihlanma yaııf ti' 
k •• t• açık bit if.a de olarak 
li ki ediyorum. ~· 

Şurasını da kaydetme~ ~:~~i 
dır ki, i,çilcrin bir lulesı t~ ~t' 
edilen Clayeress' de M. Herı 
•onuo azanacağı belli idi:,g,ı• 

Ensen M. He.nderson P' ·ç:te• 
mında, hükumete kart• ha'' .. e•' 
'Ziyade dahili siyuetinde "'~,,. 
cele elti. l!ununla beraber. c!İ' 
ha1~fete yeni bil' inıvvet ır.tıı 
ği de aşikirdl1'. 



Alman milliyetperver 
sosyalist kongresinde 

Tenis 
Turnuvasının finali 

oynandı 

(B8§ tarafı 2 inci sayrfada) şiddet ve zulüm rejimi olmayıp 
rrllZI defa J:IJyatadaki kuvvetli halkın arzusunun derin bir ifade - r 

Alman rekabetini ortadan kaldın .. si olduğuna kani olurlarsa mem " 
rız zannile bu mücadeleye müsa - nun olacağını bidlirimştir. 
maha eden veya bunu teshil eden- ı Ecnebi diplomatlar ~amma, ~s: 
ler bizim yenmit olduğumuz muha .. tonya ıefiri M. Men~mn.g, mıllı 
tarayı kendi baılarına davet etmek ıoıyaliat fırkaıının mııafırpe~v~r -

lstanbul, 3 (A.A) - To'.,at!Jyan 
ten 's turnuvasının finali bugün 
ço~' kalabalık bir meraklı kütle· 
sinin önünde Trabya l<0rtlaranda 
oynandı. Alınan neticeler şun· 
la rdır : 

tedirler. Jiğinden dolayı tefekkür etmıştır. 
Almanya ya karşı yapılan f eıat Sefir, ecnebi diplomatların, baş 

tertibatı bütün milletlerin gözlerini vekil tarafından yaratılmış muaz
açacakhr. Hakikat bizim tarafı - zam kuvvetlerin rnanzaraaına şa -
mızdadır. Ve hakikat her zaman, hit olduklarından memnuniyetle • 
ergeç kendisini zorla kabul ettirir. rini bildirdi. 
Daha ıimdiden ecnebi memleket- Ecnebi diplomatlar, başvekillc 
lcrde Alma.nyada yapı'.ması müm- görüşürken, kongrenin üzerleinde
kün olan bir şey biz de de yapıla- de unutulmaz bir intiba bıraktığı -
llıaz mı?. Sualleri yükselmeğe ba! nı söylemişlerdir • 

lam ıştır. Dantzig'te 
Muvaffaluyetlerimiz, bizim le" y ARŞOV A, 3 (A. A.) 

hirnizde ıehadet etmektedir. 1 ha- Dantiz Hitlercileri ile milli Al -
zira.n tarihinde bütün milleti yeni d k' ·· d 1 

man fırkaar arasın a ı muca e e 
devlet lehinde tek bir kütle halinde gittikçe ıiddetlenmektedir. 
bir araya toplamağa muvaffak o .. k' 

Dantziger Vorpoıten es ı ayan luıumuzdur. h 
reisi M. Ziehm'e fiddetle ücum 

Propagandaya propagandc:. ederek diyor ki: 

tııizlerin bat döndürücü, kor • Nrenberg mucizesi karıııında 
ku~ miktarını altı ay i;inde iki Naziligi tenkit etmek cesaretinde 
milyon eksiltmemiz iktısadiyatımı- bulunanlar, halk taraf mdan linç e • 
~t yeniden canlandırmak için ke • dilirlerse hiç te hayret etmemeli -
tnali cesardle muazzcm bir takım dirler. Komünistlerle miJii Alman 
Planlar tanzim ve tatbikine giriş · fırkası mensupları arasında bir 
~cmiz hareketimizin ne kadar fark görmüyoruz .. ., 

d~iru olduğunu göıterir. Diğer taraftan bu gazete, Gdyni 

cihanda bizim aelyhimizde ya- a' da bir serbest mıntaka yapılma
Pıl:nakta olan propagandalara biz 1 sının Polonya ile Dantzig arasında 
de propaganda ile mukabele ede- ı yapılmakta olan müzakereleri a • 
ceğiz. Propac~.nda nasıl yapılır bi- kim bırakacağını yazmaktadır. 
liriz. Hakikat, da:.ma yalandan 
kuvvetlidir.. Irk meselesinde de 

alcikat günün bir inde kendini zor 
l-. diinyaya k:ıbul ettirilecektir. 
Memleketimiz? ne kadar ecnebi 
gclirıe genç Almanya o kadar dost 
kazanır . ., ' 

Hofer vearkadaşları 
lNNSBRUCK, 3 (A.A.). - Na -

zi reiı~rinden Franz Hofer Bre11a 
nome,'dan ayrılmıştır. Henüz bu 
şehir hastahaneıinde yaraıı tedavi 
edilmektedir. 

Kendisiyle beraber kaçan 3 arka nurnberg'te kalaballk 
daıı dün tsvicre yolu ile Almanya. 

PARlS, 3 (A.A.) - Nurenber~- ya gitmişlerdir. Dördüncü arkada .. 
den bildirildiriliyor: Görülen ünı- d k l t B · · 

. şı yanın a a mıt ır. unun ısmı 
formaların cokluğu, cepeh gerisır.- K t t h d. 

· 1 uss a s er ır. 
de bı·r sehir hissini veriyor. Filha- lÖ kl h d h d h d h 

• , 11 a ras s r s r os r s c 
kika Hitler, Goering, Ru:;t, G:>eb- • 

.. · b"t·· ··k Ho~er, Nurnbera' de beis Frick ve reJımın u un yu .. '/I 6 

&ek ~emurları da dahil olduğu hal· Nurenberg, 3 (A.A.) - Tyrol 
de herkes üniformalıdır. Hitlercileri reisi Hofer tayyare ile 

Sokaklarda uzun ak sakallı hü _ b-:.ıraya geldi. Fakat yaraları henüz 
1 1 kapanmadığından sedye ile bir o· cum kıtası efradı kısa panta on u 

1 ki tele götürüldü. 10 ya.!larında üniforma ı çocu ar, 

Ve koyu renkte tuvaletler giyin • 
mi, genç kızlar ve hatta yaşlı ka · 
dınlar görülmektedir. 

Bu koyu renkli kalabalık orta • 
•tnda ıivil gezen von Papen ile von 
Neurath biraz hayreti mucip olu .. 
Yorlar. 

Fırka erkanı harbiyesi büyük 
bir otelde oturuyor. Prens Augus -
le GuWawme da üniforma ile gez
?nektedir. Arasıra da ecnebi üni .. 
formalılar görünüyor. Bunlar in -
ıiliz, lıkandinavya, Rus ve hatta 
Bulgar fatistleridir. 

Dün bir sahaya sıkışmış 80.000 
kiti bir ordu gibi manevralar ya • 
Pıyorlardı. 

Ecnebi diplomatlar 
Alman milli sosyalist 

kongresinde 
Nürenberı, 3 (A.A.) -Volf a .. 

janıından: 
Baıvekil ,Nurenherge gelmiş o· 

lan ecnebi diplomatları ziyaret et
lrlit, milli ıoıyaliıt kongerede ha .. 
~tl' bulunduklarından dolayı ken -
diJerine tefekkür etmiştir. 

BatYekil ecnebi diplomtların, 
tnilli soayaliıt rejiminin bir cebir, 

Alman ve Avusturya 
Hit /erci/eri 

Nurenberg, 3 (A.A.) - Hitler
cilerin büyük geçit reıminde, A .. 
vusturyanın genç Hitlercileri, Al
. man genç Hitlercileri tarafından 
yapılmış iki sıra arasından alkıtlar 
arasından geçmişlerdir. 

Kontenjanlara ilave 
Ankara 3, (Hususi) - Son 

kontenjan listesindeki M cedve
linde lsveçe ayrılan kontenjanlara 
ilaveten 8. 529 pozisyonundan 
30 000 B. 552 pozisyonundan 
20:000 kilo verilmesi beyetiveki
lece kabul edilmiştir. 

Polonyalı Yahudiler 
VARŞOVA, 3 (A.A.) -Pata· 

janıından: Polonia yolcu vapuru 
Gdyniadan Köıtenceye hareket et
miştir. Vapur, Polonya yahudile .. 
rinin Filiıtine nakli için Köıtence, 

Yafa, ve Hayfa arasında munta -
zam bir şekilde işliyecektir. 

Polonia,550 seyyah yolc':1 almış-
tır. 

Köstenceye gitmeden evvel va .. 
pur, Liıbonne, Cezair, Pire ve İs· 
tanbula uğrayacaktır. 

Şirinyan ço'c güzel bir oyun 
oynadı, Suadin de ayni derecede 
parlak oynamasına rağmen son 
set ve turnuva 7. 5 Şirinyanın le
hine bitti: (6 '2, 6·4, O 6, 4 6, 7-5) 

Çift erkekler 
Finalo, Şirin yan, Kara kaş çifti 

ile Suat, Şordvar çifti kalmıştı. 
Şirinyan, Mehmet Karakaş dört 
sette kazandılar; 6 3, 6 4,0·6,7·5. 

Tek Hanımlar 
Fınale küçük Grodels~<İ ile 

Mile. Pul kalmıştı. Küçük Gro· 
dcteki 6· 1, 6· 1 kazandı. 

Çift Hanımlar 
3inale Pul Olivari çiftiyle Gro

detski • Kaming çifti kalmıştı. 
Pul· OJivari çifti kazandı. 

Muhtelit 

Finale Şirinyan . Kaming çifh 
ile l3ins • Ülivari çifti kalmıştı. 
Şirinyan • Kaming çifti. 7-5, 6·1 
kazandı. 

Atletizm 
lstanbul, 3 (A.A.) - Atletizm 

heyctincen: lstanbul mıntakası 
atletizm fampiyonasına iştirak 
edecek kulüpler atletlerinin mm· 
taka sicil numara ve babalarının 
iıimlcrile hangi müsabakalara 
gireceklerini müşir listenin 9 -
9 · 933 cumartesi günü öğleye 
kadar heyetimize göndermeleri 
aksi takdirde müsabakaya işti

rak haklarını kaybedecekleri 

tebliğ olunur. 
Balonla uçuş 

Şikafo, 3 (A A) - Curitias -
Wright - Reyuoldı hava meyda
nında 1933 ıenesi balonla uçuf 
kupasına dün 17 de başlanmıştır. 

Alman pilotu Yon Oppel balo· 
nunda bir yırtık gördüğünden 
müslbakadan çekilmiştir. 

Uçuş başlarken, fırtınaya çe· 
virectğe benzer bir rüzgar esı
yordu. 

----~-----------------Yangın 
Kristiarıstad, 3 (A.A) - Bir 

kulübe yanmı~. içinde 4 yaşından 
14 yaşına kadar olan 6 kardeş 
de yanmııtır. ----...; 

Fransız bahriyesi 
Lorient, 3(A.A'- Bir tamsaat 

tecrübesinde Lorient tezgahların· 
da yapı'mış olan Milan torpido 
muhribi 4 mil 7· 1 O yani saatte 
79,08 kilometre yapmıştır. 

iki memleket arasında 
Roma 3, (A.A) - Istıfa eden 

ihracat beynelmilel enstitiisü 
reiıi M. Casalini iki memleket 
arasındaki ticareti arttırmak hu
ıuaunda tetkikat yapmak üzere 
Bulgaristana gitmeğe memur 
edilmiştir. 

Afyon fiyatları 
Afyon fiatları son haftalar için

de 6,43,5 kuruşa kadar yük~elmiş· 
tir. Bir hafta evel 420 kuruş olan 
af yonun bir haf ta içinde bu kadar 
daha yükselmesinin sebebi afyon 
üzerine fazla alıcı olmasıdır. 

Öğrendiğimize göre uyuşturucu 
maddeler inhisarı da piyasadan 
ve af yon ziraatinden afyon . satın 
almak için hazırlığa ba,Iamııtır. 

Anadoludaki uyuşturucu mad
deler inhisarı teşkilatı da ikmal e· 
dilmektedir. 

Seyyahlık san'atı 
(Baş tarafı 3 üncü sayıfamızda) 

bir ayı 10 lirayla geçiren Türk sey 
yahları bu cinstendir. 

Seyahate çıktınız mı, hele kese

11 - VAKiT 4 Eylül 1933 ;---' 

Almanya 
ve harp 

nizdeki para dolar gibi, sterlin g~· Bir gazete 1nuhabiri, Al
bi yüksek kıymetli ise ucuzluk manganın harp hazzr/ık
memleketlerde siz günde bir dola· farında bulunduğunu 
rı sarfedecek yer bulamazsınız. söylüyor 
Halbuki ayni adam Amerikada ol- Londra, 3 (A.A.) - People ga-
saydı her gün parasından müh:ım zetesi, Berlin muhabirinden aldığı 
bir kısmını sarf edecekti, ziyaf etleı- bir mektubu neşrediyor, Almanya
veercekti. Davetler yapacaktı. Fa · nın harbi hazırladığına kanaat ge
ka~ şmidi seyyahtır, seyahati dola· tirmittir. Mektupta diyor ki: 
yısıyle bu masrafları kısmıştır. Milletler cemiyetinin haberi ol-

. Bizlerin 10~ lira ile ~a~naya gi - madan gizli olarak toplar, gülleler, 
dıp yaşadıgımız gıbı kese • fitekler tanklar, tayyareler, boğu-
sinde dolar üreterek seyahat eden 1' 1 ktadır cu gaz ar yapı ma . 
nice Amerikalı, Avrupalı vardır.! Maksat Polonya koridoru ile 
Keselerin buhranına en güzel çare Sarre hav:aımın ilhakıdır. 
kıymeti yüksek duran bir parayı, Sunday Chronicle gazeteıi de 
k t. w d ran bir memleket· ıyme ı aşagı u şunları yazıyor: 

te bozdurmak, daha ucuzundan Hükumetler, Almanyanm gizli 
sarfetmektir. hazırlıkları hakkında, Cenevrede 

111 - Seyyahlık sanatının hu silahları bırakma konferansı top
kısmı orta zaman dilenciliğine landığı vakit meseleyi ortaya koya 
benzer. Orta n.man dilencileri din cak kadar malumat sahibidirler.,, 
namına dilenirlerdi. Şimdi de el • Bu gazete, mevcut muahedeler 
lerinde birer kartpoıtal meyha • ahkamına uygun olmıyan bazı ha
ne, meyhane dolatan baldırı çıp • zırlıkları saymakta, bunların İn
tak sarışın delikanlılar da ıize i - giliz efkarı umumiyesini ciddi su
limden ,dünyayı dolaşmaktan, rette meşgul ettiğini ilave etmekte 
eserden bahsediyorlar. Bunlardan d" 

ır. 

yüzde kaçı memleketine gidip eser -----------
yazdı?. Kaçta kaçı dünyayı dolaş· Arnavutluğun ve Kralın 
mıya muvaff a~ oldu?. vaziyeti 

Bunlar da seyyahlık ıanatini Tiran, 3 (A.A.) - Arnavutluk 
bir ucundan tutmuılardır. dairesi kıral Zogunun ahvali ııhhi-

Sa d ri Etem 

Bir kaza 
Dijon, 3 (A.A.) - Nuits - Sa

int - Georgeı civarında bir tren ge 
çidinde 90 kilometre ile giden bir 
tren içinde baha, anne, beş çocuk 

ve bir genç hizmetçiden mürekep 

bir aile olan bir otomobile çarpmış 
tır. Otomobildekilerin hepsi öl
mütlerdir. Çocuklardan en büyü
ğü on iki yatında idi. 

lstanbul ikinci icra dairesin
den : Mahcuz ve paraya çe•ril
mesi mukarrer vedi adet Ro
manya foekleri 5/9/933 salı gü· 
nü saat 9 dan itibaren Beyoğlu 
Pangaltı hamam ittis~lindeki vi-
ranede birinci açık arttırma su· 
retile satılacağından taliplerin 
aym gün ve aynı saatte mahal
linde memuruna müracaatları 
ilan olunur. (6996) 

yesi ile Arnavutluğun siyaıi vazi
yetinin çok fena olduğuna dair Da. 
ily Expres gazetesinin verdiği ha
beri kati olarak tekzip etmektedir. 

Gandhi 
Bombay, 3 (A.A.) - Ganclhi

nin hususi do!lları, kendisini, ye
niden hapse girecek harekette hu· 
lunmaktan vazgeçirmeğe çalışıyor 
lar ve sınıfları birleştirmek üzere 
Hindiıtanda dolatarak propagan
da yapmaımı rica ediyorlar. 

Bulgaristanda kongre 
menedildi 

Sofya, 3 (Hususi) -Türkiyeye 
kartı tahrikatta bulunan Trakya 
teıkilitmm Kırcali kongresi Bul
gar Dahiliye Nezareti tarafından 
bir emirle menedilmiştir. 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Belediye atelyesi için alınacak 200 adet gürgen kalas, 200 
kol ağacı, 1500 ispit, 6000 tekerlek parmağı, 2000 tekerlek bat· 
lığı, 500 kilo yerli çivi, 150 kilo yerli yağlı boya, 150 adet İ5· 
p : tıik gürgen, 4000 kilo lama demiri, 500 kilo çubuk demiri, 
2000 kilo dingi! demiri, 2000 adet pul, ~000 somun, 2000 ka
pak civatası, 400 kilo el arabası dingil demiri, 1000 adet yan 
civatası, 300 taban cıvatası, 3CO nakliye civatası, 3000 tekerlek 
civatası, 300 el arabası civatası, 300 poyra 5 el dcstcresi, 2 dü
zine demir desteresi, 1 madeni tutkal kovası, 2 el pilanyası, 50 
kilo gres yağı kapalı zarfla miinakasaya konulmuştur. Talip olan· 
lar şartname almak üzere Levazım müdürlüğüne müracaat etmeli 
münakasaya girmek için de 222 liralık teminat makbuz veya ban
ka mektubu ile teklif mektuplarını 25 9 · 933 pazartesi günü 
saat on beşe kadar Daimi encümene vermelidirlu. 4602) 

lstanbul Erkek Lisesi Müdürlüğünden: 
lstanbul Erkek L;sesinin nakledildiği Düyunu Umumiye bi

nasında yapılacak tadilat ve tamiratın EyHiliin altıncı çarşanbrl 
günü aleni pazarlıkla ihalesi mukarrerdir. Talip olanların keşif 
ve şartnameleri görmek için liseye ve iha!e için muayyen günde 
saat on altıda maarif idaı esinde liseler mubayaat komisyonuna 
müracaatları. (4593) 

Ankara Posta T. T. Baş 
Müdürlüğünden : 

Mevcuda ilaveten kalörifer da 'resine konulacak 2100 Jira be
deli ketifli tanınmış fabrika mala :28 M2 yeni bir kazanla boru· 
ların münakasası 5/9/933 tarihine kadar bir hafta uzatılmıştır. 
Taliplerin temınatı muvakkataları ile Baş müdürlüğe müracaat• 
Jarı. (4605) 




