
Dünkü Maç 
Yunaniıiar : 1 
Beşiktaşlılar : 3 
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......:; ._ Yll • Sayı: 5537 Tahrir Telefonu: 24379 

Bir Alman mütehassısı 
zührevi hastalıklan takip

teki usulümüzün fena
lığını söylüyor 

idare Telefonu: 24370 Sayıaı 5 Kurut 

l\nkara yolunda bir tren kazası oldu 
1 •uaa" .... ~ laJıfada: Dörtler mlaakmda bizi 
~ eclezı nokta, bUtUn dünya telefon 

ı '-et 11 teıntn edDiyor. 
~ la7ıfada: Zlllırevl baatalıklarla 

ı ı... '-ııtını.11z, otoııo. ve tren rekabeti 
a .... la11f11.1a: Spor haberleri, • 
• .._ ..,..._: Hlklye, dünya haberleri. 
le """-la7rlua: Memleket uyıfaaı. 

.... 
Tayyarecilik Aleminde 
·······--·-··-··-··-··-···--.... ---------·---

Tek başına havadan 
dünyayı dolaşıyor ! 

' •Jlfada: DUnyanm, Kanından O;-.... Atlas denizi üstünde bir fırbna kanat-
lllanlı Bankası lardan birini bir metre yırtmış 

itilafı 

Eskişehir -Ankara tren:İ. 
dün yoldan çıkb 

Vagonlar devrildi, bir kişi öldü, dört 
ağır ve üç hafif yaralı var 

Eıkiıehir, 9 (Hususi) - Eıki
tehirden Ankaraya gitmekte olan 
muhtelit yolcu treni bugün öğle 
üzeri Sazaklı ile Biçer arasında 
yoldan çıkmıf, devrilmittir. Ka· 

za haberi Eıkitehire gelince der
hal bir imdat treni gönderilmiş-

tir. 

Kazanın yağmurlar dolayısile 
hatıl olan ıelden ileri geldiği zan 
o'unuyor. Zayiat belli değlidir. 

Faruk 

Ankara, 9 (Huıuıl) - Toro9 
ekspreıinin Ankara yolculanm ıe
tirmek üzere haftada iki defa Ea
kitehirden kalkan muhtelit Jolc:u 
treni bugün Sazak'ı ıeçtikten IOD

ra Biçere'e gelmeden kazaya .. 
ramıttır. 

Son günlerde yağan tiddetli 
yağmurlardan hattın bir kıllDIDI 
ıu baamıf tı. Makinist yolda bir 
arıza olabileceğine ihtimal vermi• 
yerek ıüratle giderken tren yol • 

(Devamı J 8actl -~ 
........................................................ ~ ................................ .. 

Anadoluda bir meydan muharebesi .. ___ ..... _. ................................... ·-······························ 

Trenle kamyon ve otomo
bil boğaz boğaza geldi !. ·. 

Bir otomobil evvela makine, sonra ya1 
araba, sonra inatçı ~şek olur 

J ~ 



Osmanlı Bankası 
itilafı 
Başmakaleden Devam 

büılerde bulunan diğer ecnebi İ§ 

müeueselerine de sirayet ederdi. 

İtte Osmanlı Bankası aon itilıif
namenin imzaaile her halde Türk 
ler için arzu edilmiyen böyle bir a 
kıbetin önüne geçmit oluyor. Tür· 
kiyede uzun senelerdenheri yer · 
le9mi9 olan mali bir müesaesenin 
mevcudiyeti kurtuluyor. Esasmtla 
Türkiyede bir devlet bankası ola· 
rak açılmıt olan bu müeaaeaenin 
hususi mahiyette büyük bir kredi 
müeaaeaeai ıeklinde bundan son -
ra da ya§amaaı ve çalı9maaı imka
nı hiııl oluyor • 

Piyasa ile alakadar olanlar iyi bi 
lirlerki bütün dünyada hüküm sü
ren iktisadi ve mali buhrandan do 
layı umumiyetle bankalar zarar 
görmetedir. 

Tabii lıtanbulda olan ekseri ec· 
nebi bankaları da gene ayni se -
lerden dolayı müteeasirdir. 

Bununla beraber ötedenberi 
memleketimizin iktisadi ve mali 
hayatında kök ıalmıı olan Osman 
lı Bankası bu mütkül senelerde bi· 
le hi11edarlarına yüzde iki buçuk 
nisbetinde kar dağıta.bilmektedir. 
Hiç §Üphesiz hu netice banka he • 

aabına kaydedilecek bir muvaffa· 
kıyettir. Bir muvaffakıyet ki dün· 
ya üzerindeki buhran vaziyeti 

kalktığı zaman bu müessesenin 
inkitaf istidadını göıterir. 

Demek ki Osmanlı Bankası ile 
hükUmet araıında akit ve iınza e· 
dilmit olan itilifname banka he· 
sabına kaydedilecek mühim bir 
fayda olmakla beraber memleket 
hesal?ma verilmit herhangi bir im 

tiyaz olmaktan çok uzaktır. Onun 
için itilafname dolayısile Osmanlı 
Bankasından hükumet için alınan 
iki buçuk milyon liralık kredi ta -
ahhüt tamamen açık.tan ele geçiril 
mit bir ihtiyat kuvveti olarak te
lakki edilebilir. 

Binaenaleyh hükumet mev -
zuu bahaolan §ekilde bankanın im 
tiyaz mukavelesini uzatmıya mu -

vafakat etmekle yeni Türkiyede 
ecnebi ıermayeaine kartı her han
ıi bir diifmanlık hissi olmadığını 
is bat ebnittir. 

Oamanlı Bankası da hükumete 
kar ı iki buçuk milyon isterlinlik 

bir kredi açmakla Türkiyedeki ye
ni ahval ve ıeraite uymak husu • 
sunda §&yanı takdir bir hüsnü ni· 
Yet eaeri ıöstermi§tir • 

Mehmet Asım 

Eskişehire dolu yağdı 
F...kitehir, 9 (A.A.) - Bugün 

aaat 13 te ba~lıyan yağmurlardan 

sonra on bet dakika devam eden 
ceviz büyüklüğünde dolu yağdı .. 

Dolu geçtiği yerlerde bir çok ha
ıar yaptı Sokaklardan geçilmi -
yordu. insanca zayiat yoktur. 

Hariciye vekaletinde 
yeni tayinler 

Hariciye vekaleti birinci daire 
umum müdürü Emin Ali Bey La-

hey maslahatgüzarlığına, eski u -
mum müdürlerden Eaat Bey ikin· 
ci daire ıefliğine, üçüncü daire u

mum müdürü Ahmet Cevat Bey 
i 

dördüncü daire ıefliğine, dördün-

cü daire umum müdürü Abdullah 
Bey birinci daire ıefliğine, büyük 
elçilik müıtep.rı Mehmet Cevat 
Bey kltibi umumilik kalemi §efli
ğine tayin olunmuştur. 

AB 
VA KIT' ın Hususi Haberleri 

"-'--~-- ........ .-. -
Yeni Telef on ve Telgraf ar 

Fransada 
Başvekil bir nutuk 

söyliyecek 
b ··tçe' 

Par is, 9 ( A.A.) - 1933 ıı tı1ıı.• 
sini kabul ettikten sonra çal~t 

0 
• 

larına bir hafta aralık verın•t .. t .. ,ıı. .. 
lan mebusan meclisi bugun lıı.' 

- bB§ 9.30 da yeniden çalışmaga 
mıştır. 

11 
• 

•• • Meclis bu sabahki toplant~sıetlİ 
uzereyız da ikinci derecede eheının•Y d• 

Bütün Türkiye ile ve bütün Avrupa 
ile konuşmak 

ANKARA, 9 ( Huıusi Muha -
birimizden ) - Türkiye şehri· 
lerinin demir ağlarla birbirine 
bağlandığını görmekten ne ka
dar çok zevk duyuroraak, 
medeni ihtiyaçlardan birini teşkil 
eden otomatik telefonların da u -
zak şehirlerimize, hatta Avnıpa
yı yaklaştırdığını görmekten de 
öyle zevk duyuyoruz. 

Ziraatçi, tüccar Türkiyenin ik• 
tısadi vaziyetinin inkitafına hiz -
met eden bu iki yoldan otomatik 
telefon hatlarının genitlemekte ol
duğunu haber vereyim. 

Posta telgraf umum müdürü 
Fahri Beyin (VAKiT) için verdi
ği izahata göre, şimdiki halde l -
talya, lapanya ve Rusya hariç ol
mak üzere diğer Avrupa §ehirleri 
ile telefonla görüşülmektedir. 

Yeni telefon hatlar1 
Balıkesir vilayeti telefonla Bur

saya bağlanacak, İstanbul ve An
kara Bursa delaletiyle temmuz so
nunda Balıkesirle' görütecektir. Bu 
ay zarfında ba§lanan yeni hattın 
Balrkesir istikametinden 44 kilo -
metresi ikmal edilmiş bulunmak -
tadır. 

Balıkesirle Ankara ve latanbu· 
lun muhaberesi temin edildikten 
sonra da te§rİni sani sonlarına 

doğru lzmir ve Manisa ile görü -
tülecektir. Balıkesirden lzmir ve 
Manisaya çekilecek hat için sipa
rit edilen bakır tel ve diğer leva
zımın gelmesi beklenmektedir. 

Balıkesir - İzmir - Manisa 
hatlarının ikmalinden sonra Bur • 

• 
sa merkezi bir vaziyet alacaktır. 

Posta ve Telsraf umuaı mGdllrll 

Fahri B. 

Bu münasebetle Bursada süzgeç 
ve müşeddide gibi fenni bazı ter
tibat yapılacaktır. 

latanbuldan İzmir, Manisa ve 
Balıkesirle görü§ülmek istenildiği 
takdirde Bursa santralına müra -
caat edilecek ve yolu Buna vere
cektir. Ankarad~n İjmir, Mani • 
sa, Balıkesir)e görüımek te aynı 

§ekilde olacaktır. Balıkesir, hmir, 
Manisa vilayetlerinin Avrupa ıe -
hirleriyle görüfmesini Bursa san -
tralı İstanbul merkezile temin e -
decektir. 

Yeni telgraf hatları 

Bu sene yeniden çekilecek tel-

Dört Devlet Misakında .............................................................. 

Bizi alakadar eden nokta 
daha anlaşılmadı ! 

Bundan sonra bir de ikiler misakı ! 

bazı istizah takrirleri ha~.kıt1~e· 
graf hatları yoktur. Yalnız farkta büyük ve ehemmiyetli bir ınuzıı 
şebekeyi itmam için ve muhabe • re başlıyacaktır. · 5ıi· 
rei umumiye ile o derece alaka . Daha evvelki içtimalarda -~ış• 
dar olmıyan üç hat çekilecektir. zah takriri veren mebuslar rıı~ol1 

kere esnasında yalnız Londra tere 
Yeni kadro feransına ve iktıaadi ıneıele tl1 

Umumi müdür Fahri Bey yeni temaı etmişler, sözlerini hel11
5

• 

kadronun vaziyetini de şu suretle hemen yalnız bu meselelere h~eO 
hu·· ıa~ sa ettı· 1 l · l d" B ·· o·· t1le er: rey emış er ır. ugun ı:o biİ • 
"- Esas itibarile kadrodan hiç sonra yapılacak müzakerede ıet 

kimseyi dışanya çıkarnuyacağız.. tün alaka ve dikkatin dört cJe·;p. 
mevcut olanlarda da servisi icap misakı üzerinde toplanacağı şo 
et1J1edikçe değiştirmemek nokta - hesizdir. b"' 
sım takip edeceğiz. Şimdiye ka- . Hükfımetin harici siyaset ~~le' 
dar mevcut olmıyan baş müfettiş· sın da ki f aa)iyeti söz geliti e ! .eti 
likler ihdas edilmiştir. Bu mevki- cektir. M. Daladier aldığı vsı1'be' 
lere de gene kendi memurlanmı- ya bir nutuk söylemek, yahut şff 
zı alacağız. !stanbulda bulunan yanat yapmak suretile açıkça. 
hukuk müşavirliğimizle Iağvedil • !atacaktır. ·· 
miş olan tetkiki hesabat müdür . Paris Midi gazetesi diyor 1'~Jl' 
lüğünün postaya ait kısrmalrr, pos "Başvekil M. Daladier, ıoP ıet' 
taya, telgraf kısımları da telgraf lei deki beynelmilel müzakere~ 
müdürlüğüne ilhak edilerek An- de mülhem olduğu nazım "': ll11 

karaya alınmaları mukarrerdir. fikirin nelerden ibaret old1l~ bİ' 
Lagvy edilmic olduguy nu söyledi- gelecek hafta Londrada na•~. ııO' 

'.I hareket yolu takip etmeği dıJt 
ğim İstanbul tetkiki hesabat mü - · 
dürü Havri Beyi yeni ihda:; edi . düğünü meclise bildirecekl•.~· ıı1~ 
len ba~ müfetti.1iklerden birine Takrirler hakkındaki büy1l~f· 

zakere i te o zaman ba,Iıyac . jO 
getirilecektir.,, 

Yeni posta kanununda eskiye 
nazaran değişiklik olup olmadığı 
süalime karşı aldığım malumat ta 
şu merkezdedir: 

-Yeni posta kanununa ilave e
dilen yalnız bir madde vardır ki 
bu da hava yollarile yapılacak 

mektup, kart postal ve koli nakli
yatından alınacak ücretlerin had· 
di azamisini tayin etmektedir. Ye
ni kanunda eskiye nazaran bun -
dan başka bir değişiklik yoktur. 

Bu müzakerede &öz söylenıe1' 1~ıt 
bir çok mebuslar iaim)erini yşı 
mışlardır. 

P-o-s-ta-id_a_r __ e_s-in_d_e_a-;.;ıır 
artbrıldı te~ 

Ankara, 8 - Yen\ poslıl ~e ıı~ 
graf ve telefon idaresi ka~'.0sııP
nazaran heyeti teftitiye re1•

1 pDr 
hi Bey seksen lira asli maa§31 el ' 

ta itleri müdürü Yusuf B~~ 1~,,ıı 
mit, telgraf işleri müdiirı.J ··d~rt' 
Bey yetmiş, muamelat f11u ~oil' 
Naci Bey yetmİf, levazıJ'l'J '\,,<' 
rü Necati Bey elli bef, ;\l1tıt1i~ 
batmüdürü Fehim Bey "le 13ef 
lstanbul başmüdürü Hii~Ut1f:"~ef 
yetmif, lzmir başmüdüru ıııil' 
Bey yetmiş, Diyarıbekir l>~tılıı' 
dürü Asaf Bey elli beş, f: ili ~t. 
başmüdürü Yakup Bey . e_sef el 
Adana başmüdürü Enver•.. rJit'1 

li beş, Konya başmüdiit~·rii ~ii' 
Bey elli beş, Bursa batınücl; ,bı~ 

Dörtler miıakmın imzaıı mü - ı ve bu memleketlerin efkarı umu· seyin Avni Bey elli bet'.. ;et el, 
naaebetile ayan mecliside izahat miyesini tatmin için bu sözleri söy başmüdürü thaan Rüştu . i ef 
veren ltalyan başvekili Musolini lemişe benziyor: "Dörtler miıa • beş, Kastamonu batınufe~!şıııil,; 
nutkunun bir yerinde şöyle demit: kı, ltalya ile dostları arasındaki ref Bey kırk beş, Sı"ns vo." 1ı ! 

"Dörtler misakı senelerdenbe~ eski ıamimi münasebeti bozmıya- ~-41....,~ dürü Avni Bey kırk beş, )(ır1' ~· 
ri kendilerile samimi ve hakiki caktır.,, demek istiyor. ~~:n:;~ Da~::~;; müdürü Kenan Bey keza feıı". 
dostluk münasebetlerinde bulun ·- Tabii nutkun tafsilatı geldiği lira asli maa"-la ipkaen ve .. t'ı ııı~. 

fena neticeler verebilir. Bununla :ı 1'" ·ı 
makta oldui;,rumuz devletleri doğ· zaman bu cihet daha ziyade vu - dürü Zeki Bey yetmif lir~ r";eJİS., 

d d v O beraber bugün iktidar mevkiinde t ... ~ı 
ru an ogruya altıkadar etmekte- zuh peyda edecektir. nun için a11la fen mü«avere heye 1 ee ~ 

B d k h olan Leh ricali gibi işi o kadar va· :ı- s d ıı r 
dir. u evletler de Tuna havza· her memleket misa ın a kamını ne, fen müfetti"lerin e :;cş-1e1 .... d A · him görmek te doğru değildir. :ı- J21",. ,. 
sın a vusturya ile Macaristan ve bütün teferruatile öğrenınciye ka- Bey yetmi" lira ile f .. en .. ,, ,.e a, 

Akd · d Çünkü her hangi bir misakın için- :ı- rıJP 11 Şarki enız e Türkiye ile Yu - dar ihtiyatkar bir vaziyet mqha - heyeti azalıgyına, Guınjbt'"biıı', e• 
d u· deki ahlcamdan, onu aktederken .. * 

nanistan ır. .ı.nısak, geçenlerde faza edecektir. hisarlar Vekaletinden .. fettif)nıJe 
kendl.sı· ile bir ticaret muahedesı· Bununla beraber Lehistan hü- takip edilen maksattan ziyade mü b JfJU ' " elli be§ lira ile aş · lJe) )eP 
aktetml·c oldugu"' muz Sovyet Rus . kumeti, dörtler misakına kar"ı a- him olan cihet tatbikattır. Bina· k k h LYe,yrı 1' 

-s :ı- tel. i i _esa.batta·n· n . 11. tte 11' 
yayı da alakadar eder.,, lehtar bulunmaktadır. Ve bu aleh· enaleyh dörtler misakının hakiki ellı beş lıra ıle mufett•§ C1 dit· 

Telgraflarda daha fazla tafsi· tarlığını gizlemeğe lüzum gör· mahiyeti ortaya çıkıncıya kadar ve terfian tayinedilrııitlet 
lat olmadığı için, ltalyan baıve - memektedir. (Petit Parisien) ga· heyecana düşmeğe mahal yoktur.,, ==-====~~-- wıı· 
kilinin bu sözler ile ne demek is- zetesinin muhabiri meşhur Leh İtalya batvekiJi Musolininin yazıyorlarmı§. l r J11İ~ ~ • 
tediğini anlamak bir az zordur. diplomatı Zaleski ile bu huıusta misak münasebetile söylediği söz· Anla§ılıyor ki clör} eııııs"' "'('e" 

Dörtler misakı, Avusturya ile Ma- bir mülakat yapmı§tır. 1926 sene- ler arasında mühim olan bir nokta dan sonra ltalya ile r o. ıııU~:,,.ı;• 
caristanın, Türkiye ile Yunanista- sinden itibaren altı sene Lehistan da: "ltalya ile Fransa arasında- sında ayrıca bir anl~!~ıer ~~siıtİ 
nın lehinde midir, yoksa aleyhin· hariciye nazırlığını yapmış, bun • ki bulutlar dağılmıştır.,, demiş ol· resi başlıyacaktır, 0 

Jl'lerb"' ~t'· 
de mi?. Kezalik Sovyet Rusya - dan altı ay evvel çekilmiş olan bu masıdır. İtalya gazetecileri de bu bu müzakerenin ilk jtibot1j,tı' 
nm lehinde mi, aleyhinde mi?. Bu zat Fransız gazetecisine misak- noktaya temas etmek üzere Fran- teşkil etmektedir. Bıısi içiıt Jı" 
hususta sarahat yokfur. Fakat tan bahsederken demiştir ki: sır baıvekili Daladierin bir ikiler ziyetin tenevvür etıne 15.ıııt" 
Musolini isimleri geçen devletleri - Dörtler misakı Lehistan için misakı yapılması kabil olduğunu bir müddet bekleınel< 



~sk· ışehir - Ankara 
treni yoldan çıktı 

d Haştarafı Birinci Sayıfada 
a.ıı ç k 

dt\tril 
1 ~•.ş, vagonların bir kısmı 

J\ rnııtır. 
da.il aza haberi üzerine Ankara -
ltrj ".~ Eıkişehirden imdat tren -
J ionder'l . . S . 'd 
ı.:t N ı mıştır. aa.t yırım e 
~t "a.fıa Vekili Hilmi Beyle Dev-

ueın· 
~1 ıryolları erkanından bazı-
t "e ıtı"t h tente k u e assıslar hususi bir 
~dir aza Yerine hareket etmi~
d51't; kNafıa Vekili sa.at yirmi 
~t. e aza Yerine varmış olacak-

. Ceıe h 
'lılde b'n aberlerden kaza netice-
~lta)ı ~r kitinin öldüğü ve bir kaç 
l~tı ulunduğu anlaşılıyor. 

•at Vekilinin hareketi 
l\a geri kaldı 

lllııdu~a doJayisile hat kapalı bu
lrell t&~n.dan bu alqam lıtanbula 
deıı t~ rık edilmemiştir. Bu yüz
~iıı l •sat Vekili Mahmut Celal 
tıı%r, 5lanbula hareketi geri kal-

tsl\( aralılar kim ? 
tiill t ~ElilR, 9 (Hususi) - Bu
\a.~r ' ışehirden kalkan T oros 

1 tn"lh ~r)t S u akı Ankara treni, Bi-
~dt ' 2ak arasındaki demir köp· 
l' >'old . . t l\a an çıkmış ve devrılmış· 
lıla.., "ı.a. •el yüzünden olmşutur. 
' tiik a.gonların pençerelerine ka 
~ "'-rd•elrniştir. Bir ölü, bir ka

a. ha.r kr. Hafif yaralılar arasın 
~ftten e et müfettişi Hulki Beyle 

de bulunmaktadır. 
a,. ••• 

1 '\aıa 
ltıı4.11 S nın olduğu yere yakın hu-
~-~ aı.ak istasyonu hattın Hay
~ttre,f~dan itibaren 421 inci kilo-t' l 1t\d d' . . ~ lletinci~ ır. Esk1şehırden son -
J, n ?ne 1•laı ondur. Ankaraya 
~ır b. ~fe · d k'I ~- • ıı::ııçe • •ı e 157 ı ometre -
"ttı t ''" \\ 144 kiJ '•yonu ise Ankara -
~JJ1 li 0ınetre uzaklıkta ve 

iirıtii ~:'da.rpaıadan itibaren 
lı l\aıa h ıloınetresindedir. 
b~ fehr·ak~ınd_aki telgrafları a
~let 1:) ı~ızde tahkikat yaptık. 
~ ~ld emıryolları idaresinin ls-
l~b ~ki iıletme müfettişi Ah _ 
\ıııda eyle görüştük. Gece ya
~- kn •onraya kadar telgraf ba-

~littd e.larak kaza hakkında ma
en tn ı· 

1t bi:ıe a umat alan Abdullah 
~ '- 1\ tunları ıöyledi: 
> ltı~etr a.~a.; hattın 426 - 288 
fi4 eaınd 
~~da 

0 
e, Yani Sazak istas-

>,. lı.ır, \ eı kilometre uzakta ol 
~~l.ltla don zamanlarda yağan 
,, kall~ an husule gelen sular 
~ 4\~ı 8.tnı§ ve oradaki köprü .: 
~ ~a.r, . 'k 

t\) lı•IJakta ıstı ametindeki balas 
t~ \ l'akı kalmıştır. Tren bu -
l~~Uı v:ı~nca makinist bunu 
t~ t~elli d azaya mani olmak i-

~~ •l.cı.tad~~~urınağa çalışmşıtır .. 
~i4 11 'sin 1 rneııafe çok kısa ol-
' t t ani f ~ 
~,~ llavad rene ragmen ma -
lo dııa.r a. kalmış olan raylar -

\ kollı ı .çıkını§tır. 
b· Otıfj 

•t b-11' ıel"\t· n arkasından iki yol· 
~ır llıa.r;: V~gonu, bir furgon 
'1ftır, Oi ndız vagonu raydan 
\. tl'tıttır ier vagonlara bir şey 
r o) • 
llll l.ln 20() ' 
41ı l.lttı.:ır 4 metrelik bir kısmı bo 
~tı~l.lna. d ~ğır, 3 hafif yaralı 

ıtıa1• • aır _ 1• ld 
~ ı- nın d .... a umat a. ım. 

,_ ~dir . e kaybolduğu bildiril-

~cl"tpil 
~ilıı bııı J\ıı~=dan tren kalktl 
\.:'• ltalll<hın l{a lll•f"rlnl yapmakta olan 
\"it~ t ltapaı1 3 darpa,adnn hart' ket et· 

\.tı.ıttı.u 'le ;ıııur:u için tren ya Es\. 'n ~ )a)Ctth1.r"Ya kaz.a yerinde aktar-
1\, ~~ nu nakJ<ıdUeeeırtır • 

'" ~ ~Uk Mıurt Mecl111l r«'lsl 
~ l'd!r. Uerı de Ank&~ya hare • 

1,~ttsı 
~· ~<~erdiği tebliğ 

fa 'tltnc.) - 8ugnn EııklşehJr
lcte olan Toroa kntan 

Rakabet! 
Edirneye işliyen 

otobüsler karşısın
da Şark şimendiferi 

Yaz gelmesi üzerine, Edirne ile 
İstanbul arsında seferler yapan 
otobüsçüler faaliyetlerini artırmış 
)ardır. Otobüslerin rakabetine kar. 
şısında zarara giren şark demir
yolları kumpanyası mukabil ted • 
bir almağa mecbur olmuştur. 

Kumpanya, haziranın on be -
şinden itibaren latanbulla Edirne 
arasında doğru trenler işletecek -
tir. Şimdiye kadar iki şehir 3tra
:sında doğru tren yoktu. Yalnız 

e!tspres ve konvansyonel trenleri 
Edirneye de uğrıyorlardı. 

Edirne trenleri her sabah saat 
dokuzda Sirkeciden kalkacak 
akşam üstü Edirneye varacaktır. 
Edirneden de her gün sabah saat 
dokuzda lstanbula bir tren kalka
caktır. Bu trenlerde yolculara öğ
le yemeği vermek için bir de mut
bak vagonu bulunacaktır. Kum
panya bilet ücretlerini de yüzde 
yirmi nisbctinde ucuzlatmağa ka -
rar vermiştir. 

10 Yunan talebesi dün 
Ankaraya gittiler 

Dün Pireden, Ege vapuru ile 
şehrimize on Yunan Darülfünun 
talebesi gelmi!, aktamki trenle 
Ankaraya gitmiştir. 

Talebelerden M. Kanapulos ve 
M. Koroyanos Bafü~n oirliği ve 
Balkan konferanll hakkında J\n -
karada birer konferans verecek -
)erdir. 

Hüku.metimizin misafiri olan 
Yunan talebeleri Ankarada beş 
gün kaldıktan sonra lstanbula ge
lecekler, burada da beş gün kala -
caklardır. 

Misafir Yunan talebesi dün va
purda Balkan birliği cemiyeti İs· 
tanbul mümessili Tahir Bey ve hu
kuk talebe cemiyeti mümessilleri 
karf ılamışlardır. 

Sahte dişçiler 
Son zamanlarda ötede beride 

sahte dişçiler türediğinden etıbba 
odası zabıtaya müracaat ederek 
bu kabil §ahıslar hakkında. taki -
bat yapılmasını istemiştir . 

Devlet şurasında 
Bugün devlet şurasının mün -

halleri için Ankarada intihap ya
pılacaktır. Bilecik valisi Emin 
Bey bu münhallerden birine nam· 
zet gösterilmiştir. 

Sauık - Biçer 1.stıuıyonlıı.rı arasında ı;el 
tahribatı ymllııden yoldnn çıkmıştır. Zn3 lnt 
miktarı hf'nli7. tcııblt edilmemiştir. Nafia Ve· 
kili Hilmi Reylıı drlfot demlryolları ı:en~ri 
hıısuııt trenle kıı,..a mahalline gitmiştir. 

Ak,am Jııtanbul trl'nlnln hareket f'tmemesl 
yb:ıünden tlttı at korıftomnııııııı iştirak t'<IP. -

<'«'k olan mıırıı.hh1111larımn:dan tı.tı :ıl \ 0 ('kUi 
C('IAl Beyin hareketi frahhür rtnıl~tlr. 

Son dakika : 
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Hastalık 
Bir Alman aliminin 
zührevi hastalıklar 

Sanatoryomun yıl Sanayi faaliyeti her hakkındamütalaası 
döniimÜ merasimi şeyi dahilden bul- Bizim usulümüzün yanlış 

. d• olduğunu söylüyor 

Hilaliahmer cemiyetinin geçen 
sene Erenköyünde açtığı aanator· 
yomun dün birinci yıl dönümüy -
dü. Bu münasebetle dün sanator -
yomda merasim yapılnııftır. 

Bir çok doktorların ve diğer da· 
vetlilerin bulundukları merasimde 
geçen bir sene zarfında sanator -
yumdan elde edilen faydalardan 
ve Hilaliahmer cemiyetinin bu aıh
hat müessesesini açmak kararını 
vermesindeki isabetinden bahis 
nutuklar söylenilmiş ve daveti il er 
sanatoryomu gezmi§lerdir. 

Resmimiz _Hilaliahmer cemiyeti 
İstanbul şubesi reisi Ali PaJayı nu· 
tuk söylerken gösteriyor. 

Londr.a konferansındaki 
heyetimiz 

Londrada toplanacak olan bey
nelmilel iktısat ve para konferan
sında Türkiyeyi temsil edecek 0 _ 

lan heyetimiz azasından Türkiye 
cümhuriyeti Merkez Bankası umu
mi müdürü Salahattin Bey dün 
geceki semplon ekspresile londra· 
ya hareket etmiştir . 

İki İtalyan denizaltı 
gemisi limanımızda 

Tricheco ve Delfino denizaltı 
gemilerile şehrimize gelen İtalyan 
denizçileri şerefine İtalya elçiliği 
ataşe navali kumandan Saldatti 
dün evinde bir ziyafet verıni§tİr • 
İtalya ataşe militeri de saat yirmi
de bir akşam ziyafeti vermiştir. 

Gemiler pazartesi günü İtalya
ya döneceklerdir. 

'vAKIT 
Gündelik, Slyas1 Gazete 

Iatanbul Ankara Caddesi. VAKrr Y\lrdu 

Telefon Nurnaraları 
Yazı ı,,ıerı telefonu: 24379 
?dare telefonu : 24370 

felgrat adresi: lııtnnbul - ·ı AKl'l 
Posta kutusu No. t6 

Abone bedelleri : 

Türkiye ~cnetıı 

Seneli': HOO Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 7M . U50 
3 aylık •OO . 800 
ı aylık 150 .. 300 

il An Ucretlerl: 

Ticari il Anların llAn !lllbifrlerlnde aantı. 

nıl 80 kunırıtnn b:ı5lar, Uk sahifede 250 

kıınışa kadar çıkar. 

8UJilk, :fnı.l:ı, de\ıımlı llı'l.n ''trenlero alt 

ayrı tenı.llı'l.t \'ftrdır. 

Re mi IUlnlann bir ll!ltırı 10 ktınıl'tur. 

KUçUk ilftnler: 
----

Blr defası 30 iki defası W Uç cıctası t-o:I 
dört ıtefası 16 ve Qn defası 100 kuruştur. 
Uc;: aylık UA.D verenlerin bir defuı mecca· 
nendir. Dört 68tırı ı;cc:co 1111.nların fıtZla 

mamıza gı ıyor Hamburg Darülfünunu tıp fakül 

Ankaradan verilen habrelere tesi cilt ve zührevi hastalıklar 
göre, lktısat Vekaleti 1933 bütçe· profesörü doktor Paul Mulzer 
sinde ayırmış olduğu tahsisat ile şehrimize gelmiştir . 

bilhassa sanayi faaliyetine pek Profesör; Alman hükumeti ta • 
çok ehemmiyet verecektir. rafından ltalya, Yunanistan ve 

Yakın bir istikbalde Türkiye - Türkiyede cilt ve zührevi has -
nin bütün ihtiyaçları memleket da talrklar ve bu hastalıklarla müca
hilindeki fabrikalar ile temin edil- dele hakkında tetkikatta bulunma 
miş olacaktır. d 

Muallim mektebinde 
Ahmet Haşim için ihtifal 

Son neslin en kudretli şaırı 
merhum Ahmte Haşim için bu 
akşam yükııek muallim mektebi 
salonlarında saat 9:5 te büyük bir 
ihtifal yapılacaktır. 

Bu ihtifal da Koprü!ü zade F u
at, İsmail Habip, Nurullah Ata, 
Mehmet Nurettin Beyler tarafın -
dan Ahmet Haşim hakkında söz
ler söylenecek ve şiirleri tahlil e· 
dilecektiF. 

thtifalde edebiyat fakültesi 
felsefe ve edebiyat şubeleri tale -
heleri de bulunacak, merhumun e· 
serlerinden bazı parçalar okuya -
caklardır. 

Kız muallim mektebinde 

muallim]erin münakaşası 
Son imtihanlar dolayııile kız 

muallim metkebinde bir hadise ol
muştur. Mesele şudur: 

Mektep, geçen sene altı sınıfa 
çıkarıldığı zaman beşinci sınıfı bi· 
tiren talebe mezun addedilmişti. 

Yalnız, geçen sene sınıfta kalan . 
20 kadar talebe bu sene de geçe · 

memişler ve bu vaziyet karşısında 
kayıtlarının terkini mecburiyeti 
hasıl olmuştur. Bunlar arasında 

geçen sene bir dersten kalanlar 
bu sene yedi dersten dönmüşler -

dir. Bu hal muallimler meclisinde 
münakaşa ve itirazı mucip olmuş, 
bazı muallimler bu taebelerin ay -
rı bir mümeyyiz heyeti huzurunda 
imtihan edilmelerini istemişler. 
fakat bunlar ekalliyette kaldıkla
rından itirazları müsmir olama • 
mıştır. 

Istanbulun sütü 
Sıhhi ve pastorize edilmşi süt 

satmak maksadile bir miloyn lira 
sermayeli bir şirket kurulmuştur .. 
Şirket İstanbulun umumi süt ihti
yacını temin etmek için büyük teş· 
kilat yapacaktır. 

Oktruva resminden kayıp 
Oktruva reıminin gümrük res-

mine ilave edilmesi üzerine İstan
bul belediyesi dört yüz bin liraya 
yakın varidatından kaybemiştir. 

İstanbul belediyesi bu vaziyet 
üzerine masraf bütçesinden tenzi
lat yapacaktır. 

ğa memure ilmi§lir. Buraya Yu -
nanistandan gelmektedir. 

Alman profesörü evvelki gün 
tıp fakültesinde bir konferans ver
miştir. Bu akşam da Gülhanede 
bir konferans verecektir. Konfe· 
ranslarmın mevzuu "Zührevi haa• 
talıklar ve bu hastalıklarla mü -
cadele,, dir. 

Doktor Mulzer dün kendisi le 
görüşen bir muharririmize şunla
rı !Öy lem iştir: 

"- Umumi harpten sonra ço -
ğalan Ye ıniithiş tahribat yapan en 
fena hastalıklar, zührevi hastalık
lardır. Bu hastalıklarla mücade
le etmek, sirayetine, çoğalınsama 
mani olmak için her tarafat çalı
şılmaktadır. Bilhassa !talyada 
yapılan mücadele iyi neticeler ver
miştir. Yunanistan da mücadele
de oldukça muvaffak olmuştur .. 
Fakat Ti.irkiyede maalesef böyle 
olmadığım görüyorum. Tüı=J\iye -
de zührevi hastalıkların sirayetine 
mani olmak için çok fena bir usul 
tatbik edilmektedir. Bu usul de 
uınumi evleri kapatmaktan ibaret
tir.. Fakat sıhhi kontrol altında 
bulundurulması kolay olan umu -
mi evlerin kapatılması her türlü 
kontMldan uzak gizli evlerin açıl
masrna sebebiyet verecegı ıçın 

doğru tJir usul değildir. Çünhii 
bu suretle ziihrevi hastalıkların 
sirayeti tehlikesini çoğaltmış olur. 
Zühre,·:i hastalıklaıfa mücadele 
teşkılatmı tam manasile iyi ve mü
kemmel bulmadım.,, 

Belçika baş konsolosu 
Belçikanın lstanbul Baı konso

losu evelki gün vefat etmi§, mü -
teveffa için dün sabah katolik ki-

lisesinde ruhani bir ayin yapıl • 
mıştır. .ı 

Afyon inhisarı müdürlüğü 
Afyon inhisarı müdürlüğüne 

tayin edilen sanayi bankası mü • 
dür muavini Ali Sami Bey ile u • 

mumi katip Nizamettin Ali Bey • 
)er bugünden itibaren inhisar ida
resinin teşkilatını yapmağa. ba.ıla· 
yacaklardır. 

~--------------------~ 
~aıı111mıın111anııımı11mı11uıııuıı11unıu 1111aımtmıımımmfıım11u111111111uıatt111111 

I,, ıııııııı~ı~ııııı!!,!nıııı~ı~~ı~ı~ı~ıı11111~~1~1!1!~,mııııı 
5 Haziran 1918 

()(>nup Kafkas hakkındn blikQmetle o • 
ra ınüıııcıı!.lllcrl arasıııda de,·am eden mU -
zakncler bltınll) ve nıunlıcılenlıı lm:mlandıtı 

adllyc rııuırı Halil Bey tarafından iş'al' ohm· 
muştur • 

- :l\"cvyorkta AlınAn tahtclbaJı.lrlerl tara
fındwı bir çok geınllrr batırıldı. Amerika Mı' 
vılhlll bllha sn N('\"york limanı bir harp sa • 
bn mı andın) or. Ncvyork belediye 1 Ne\' • 
york'ıın gerf'k kanıdan gerek denizden bom· 
bardrman edllmcı;lnr karşı IAı.ım grl<"n ted -
birleri almı tır. 

Esklşehlr, 10 ( S:ıbab aaat 2.30d& ıetnıl~· 
tir}. J\.a:ı:.a hakkında ııon gelen malQmat ııu • 
dur: Tren Bl~~r lstıı ~·onundan sonra bir , ., • 
rujdan dt'mlr köprüye gcçml:ı, hattın 200 met
relik kısmındaki boı.ukluğu ı;ören nuıklnl!ıt 

fern ~npmış, fakat treni durdurnmıırnıştır na
ha önce akan 8("Ucr lıııttnkl balastları llküp 
gütürdüğUndf'n makine 00,luğn celerck dev -
rllmı, ve bunu arkndııkl vııgonlar takip et -
mlştlr. Bnı.ı yolcular kendilerini suya otarıık 
lmrtulınu,tardır. İki ölU, Uç aJır yaralı, dört 
hafif yaralı ,·ardır. 1mılllt ttC"nl vaka nmhal· 
llne yetlşml:t ve tertibat alınmıştır. htanbul
dan gelen trenin yokul:ırı Sat.akta aktarma 
y:ıpaoaltlardır. 

'7 eatrrlan be~ kunıı.ıtan hesap edlllr. "' 

Ayasofya mozaikleri 
Ayas of yadaki mozayiklerin mey 

dana çıkarılması işiyle meJgul o -
lan Bosto Bizans enstitüsü müdü· 
rü M. Withemoore dün geceki 
ıemplon ekspresiyle Parise gitmiş· 
tir. 

- lıışo mUdiırlyetl ıımumly('ı;I tarafmaaa 
lstnnbulda nıuhtl'llf mıntakıılarda buluna11 
in e murettlşllklt>rlnc gönderdiği emirde ken· 
ılllerlııc merbut halka J Uz.er dirhem ,eker 
te\'Zllnl emretmııtır • 
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D
- 9.3.:.~L.!!:t?.!!.':.~ • h Ik (KISA HABERLER) ~~;~~f ;~~~~yor? 
unyanın en emız a ) Deniz ve Hava mUdUrlüğU· 

Viyan~lılardır tic~r~~~=~:9::~;:~~;:ü:a~: 
Muharebeden sonra yapılan apartman- hatlar müdürlüğüne Büyük Millet 

Meclisi daire müdürü Cemil, dış 

lar 58bin imiş.Burada lOObin kişi vardır hatlar işletme müdürlüğüne leva. 
zım müdürü Zekeriya, kontrol şef· 
liğine kamara iaşe müdür muavi
ni Fethi, muhasebe şefliğine mu • 
hasebe müdür muavini Haydar, 
havuzlar ve fabrikalar müdürü 

Cemil ve Yal ova müdürlüğüne 
Muzaffer Beylerin tayini takar • 
rür etmiş gibidir. 

Viyana şehrinin belediyesi çok 
büyük bir muvaffakiyet kazandı .. 

Viyana belediyesi, amelenin en 
iyi ve en sıhhi şerait içinde ya~a-

masını lemin için 1919 senesin -
den başlıayrak 58.000 yeni apar· 

tıman ve S.000 birer ailelik ev İn· 
şa etmittir. Yanlız geçen sene in-

şa olunan aparlımanların sayısı 

4300 dür. Bu senenin sonuna ka • 

dar da 4.000 apartıman daha ya
pılmış olacaktır. 

Belediyenin inıa ettirdiği bu 
binalarda 180.000 insan ikamet et-
mektedir. Bu senenin sonunda 
ikmal olunacak apartımanlann İn· 
şaatı da bittikten sonra Viyana 
halkı dünyanın en temiz ya,ayan, 
en sıhhi meskenlerde ikamet eden 
insanları olacaklardır. 

Viyana belediyesi 1919 dan 
beri bu binaları yapmak için Vi -
yana halkından vergi auretile 13 
milyon isterlin toplamış ve bu pa
rayı munha11ran bu inşaata harç 
etmi,tir. 

gi 
Senede her alınan ver • 
1 .300.000 isteri in tutuyordu. 
Bu güzel ve temiz apartıman· 

larda bir daire itğal eden her a • 
melenin verdiği aylık kira 15 ~i -
lin, yani bizim paramızla bet 
buçuk liradır. 

Belediyenin inşa ettiği binalar
dan biri 1275 daireyi ihtiva etmek 
tedir. Bu apartımanda ikamet e
denlerin sayısı 5.000 den fazladır. 

Bu apartmıan adeta başlı ha • 
ıma bir şehirdi. Binanın için • 
de posta daireleri, lokantalar, si· 
nemalar ve saire vardır. 

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

Çindeki yeni Türk 
Cümhuriyeti hudutları 

150 - 200 bin nüfuslu şehirler 
Orta Asyanm göbeğinde kain 

bulunan ve Türk ırkının ana kay
naklarından sayılan Orta Asya 
Türkiyesi güneş batımı cihetinden 
Çin v: güneş doğumundan Rusya 
şimalden Tibet ve Afganistan ve 
cenuptan Mogolistan ve Siberya 
ile sınır peyda etmektedir. 

Jr.iine getirmişitr. Hatta son se • 
nelerde Çin Türkiyesini ziyarete 
muvaffak olan bazı Avrupalılar 

burada gördükleri güzelliklere 
hayran olmuşlar ve bu hayranlık
larmm "Orta Asya Türkiyesi bir 
~~içek Okyanosunu andırmakta -
<lır.,, sözleriyle ifade etmişlerdir. 

Yeni kadronun bir kıs.mı yük • 
sek tasdika arzedilmiştir • 

Kadro derhal alakadarlara teb· 
liğ edilecektir. 

1stanbuldaki ihracat ofisi te§ki • 
latı Haziran içinde Ankaraya nak
ledilecektir. 

Hicazh misafir 

Hicaz ve Necit Kralı Melik lb • 
nissuudun müsteşarı Muvaffak B. 
Aluıi, tehrimize gelmişti : . Muvaf · 
fak Bey yazı şehrimizde geçirecek 
tir. Mumaileyh muhtelif meseleler 
hakkında şunları söylemiştir: 

- Son Asir isyanı tamamile 
bastırılmıştır. Her yerde olduğu 

gibi buhran bizi de müteessir el • 
miştir. 

imam Y ahyanın tavassutu üze
rine Seyit idris Melik 1bnissuut 
tarafından affedilmiştir.,, 

Muvaffak Bey Şarkul Erden de 
Emiri Abdullah ile Hicaz ve· Necit 
Kralı arasında yapılacağı söyle • 

nen mülakatın şimdilik mevzuu 
bahsolmadığmı aöylemiş ve bir 
müddet 1stanbulda kalacağım, ye
ni hükumet merkezini i?Örmek için 

Ankarayı da ziyaret edeceğini 

söylemi~tir. 

Hergün bir kaç eroinci 
yakayı ele veriyor ! 

Zabıta seyyar eroincilerle şid • 
detli bir mücadeleye giritmiştir. 

Büyük mikyasta yapılmasına im · 
kin bulunmıyan bu zehir kaçak · 
çılığı son günlerde perakende ve 
seyyar satıcılar tarafından yapıl • 
maktadır. Bunlar küçük paketler
le birer miktar eroini Üzerlerinde 
taşıyarak müşterilerine satmakta· 
dırlar. Fakat zabıtanın tiddetli ta· 
kibatı bunlara da aman verme • 
mektedir. 

Dün Cavit isminde biri eroin 
çekerken yakalanmıştır. Cavit e -
roini kimden aldığını göstermek 
üzere polis memurlarile Taksime 
doğru giderlerken 1stepan ismin -
de bimekan takımından biri de 
polisleri görünce aranacağından 
şüphelenmiş, üzerinde taııdığı e -
roinleri yere atmak üzere iken gö· 
rülerek yakalanmıştır. 

Bundan başka gene dün Beyoğ
lunda Tarlabşında Herant ismin • 
de biri eroin satarken yakalanmıt 
tır. Herantın üzerinde ufak bir pa 
ket eroin bulunmuştur. Zabıta bun 
dan sonra arkadaşı Ligor'u da ya· 
kalamıya muvaffak olmuştur. Li • 
gorun üzerinde 53 küçi!k paket e· 
roin bulunmuştur. 

Yakalanan kaçakçıların bu ero
inleri kimden aldıkları tahkik e -
dilmektedir. 

Bir iddiaya göre .• 

Bu mübarek . ülkeyi Altın ve 
Tanrı dağları Çinden, Tian şan 
ve Pamir dağları Rusya Türkiye· 
sinden, Altay ve Tiyanşan dağla
rı Mogolistan ve Siberyadan, gün 
Son ve Pamir dağları da Tibetten 
ayırmaktadır. 

idari bölüm bakımından Orta 
Asya Türkiyesi altı büyük vili.ye· 
te ayrılmaktadll' ki, bunlar da: 

Valide hanında oturan Baki po· 
lise müracaatla, Cihangirde otu • 
ran Miço isminde birini şikayet el 
miştir. Baki, Miçonun karısı Eleni· 
den alacaklı oldu~unu, parayı is
temiye gittiği vakit Miço tarafın

dan dövülerek bıçak teşhir edildi
ğini iddia etmiştir. Miço yakalan· 

Kadaatromektebl mUdUrlUğU mıştır. 

Görülüyor ki Çin Türkiyesi dört 
taraftan yüce dağlarla çevrilmiş • 

tir. Genişliği bir buçuk milyon 
kilometre murabbaını geçen bu 
ana diyarımızı Tarim adı verilen 

büyük ve uzun bir nehir gün do· 
ğumundan batısına doğru ikiye a

yırmaktadır. Tarımdan başka ve 
daha bir çok nehirler vardır ki 

buralarını dünyanın en bereketli 
yerleri sırasına katmaktadır. Or -
ta Asya Tükiyesinin göbeği bir 
sal.ı·adan ibaret olup bu sahraya 
Takla • Kaman ve ha yut da Kü • 
çük Gobi sahrası isimleri verilmek 

tedir. Havası yazın çok sıcak ve 
kışın ise nehirleri donduracak ka· 
dar soğuktur. Maamafih nehir 

ve ormanların çokluğu yazın bu· 
ralarını adeta bir cennet haline ge 
tirmektedir. Oradaki bütün şe • 

hirler bezenilmiş bahçeler, insan 
elite yetiştirilmiş ormanlarla mu
hattır. Orta Asya Türkiyesinin 

iklimi gözden geçirilirken dikka · 

Ki.tıar, Y arkend, Hoten, Aksu 
Gölçe, Orumcu vilayetlerinden i-
1-·aretti. 

Hükumet merkezi Orumcu teh
rindedir. Bu vilayetlerden maada 
mühim ve isimleri amlmağa değer 
cılan şehirler şunlardır: 

Yeni Hisar, Kargalık, tlçi, Şir
şin, Koma, Lop, Feyz Abat, Ma • 
n.l Paşı, Şehyar, Komol, Kara şe· 
hri ... 

Bu şehirlerden har birinin nü
fusu 150 - 200 bin arasında de· 
ğişmektedir. 

Darülbedayi eser ariyor 
Darülbedayi müdürlüğünden : 

Önümüzdeki tiyatro mevsiminde 
temsil edilecek eserlerin tetkikine 
başlanmımıştır. Muharrir veya mü
tercim beylerin eserlerini (tercü -
'tle olanlar asillerile beraber) hP-r 
gün saal ikiden dörde kadar Tepe
başında Darülbedayi idaresine 
tevdi etmeleri rica olunur. 

Ayni eserin müteaddit zevat ta
rafından tercüme edilmemeai için 
mütercim beylerin tercüme ede -
cekleri eserleri evvelden bildirme
leri kendi menfaatleri iktızasm • 

te çarpan diğer bir şey varsa o da dandır • 

İstanbul Kadastro mektebi mü
dürlüğüne Kamil Bey tayin edil -
miştir • 

Yunanistanla tlcar.etimiz 

Yunaniıtanla yaptığımız tica -
ret mukavelesinin ayın ilk ıünün
den itibaren tatbiki üzerine bu 
mukaveleden istifade edilmeğe 

baılanmııtır • 
Şimdiye kadar Yunanistana üç 

büyük partide fasulye ihraç edil -
mitşir. Mukavelenin tatbiki tari -

hinden itibaren üç ay içinde Tür
kiyeden gönderilen malların yüzde 
beti döviz olarak verildiği için ta-

cirler bundan çok istifade edecek
lerdir. 

Müzeler müdürU 
Müzeler müdürü Azir Bey dün 

Ege vapuru ile lzmirden gelmit • 
tir • 

Emniyetli kapıcı 

sandıkçılar ! 
ve 

Geçen ayın 25 şinde poliı ikin -
ci şube memurları Seyhan apartı • 
manı kapıcısı Hasanm kıymetli 

bir pandantif satmakta olduğunu 
görmüşler, şüphelenerek yakala -
mıılardı. 

KADIKÖY ::::ıac:am Hasanın odası dün aranmış, o • 
:t 

yağmurun hemen az denilecek bir - ---- - - - - - ----
miktarda yağmasıdır. Eğer yüce ::::::::::::: 

dağlardaki bitmez ve tükenmez p Havagazı Şirketi 
kaynaklar ve bu kaynaklardan Ü 
vücude gelen yüzlerce ve hatta Ü 12 Haıiran Paıartesi günü 
binlerce nehirler olmasaydı Orta H saat 15 te Kadıkövünde Sü
Asyanın Afrika çöllerinden hiç y reyya Paşa sineması salonunda 
:farkı hb t :ı verilecek olan ameli yemek 

Bu bitmez ve tükenmez nehir- g ve pasta pişirme der.sine bütün 

1 • d d' k' b ·· burala :! Hanımefendileri davet eder. er sayesın e ır ı ugun • ; 
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ii da da çok kıymetli yüzük, küpe, 
:: 
~ elli adet altın lira, tabanca ve sa-
:: ire bulunmuştur. Yapılan tahkikat .. 
:: neticesinde bunların bir kısmının 

H bitişik apartımanda oturan lsma • 
D iil Hakkı Bey ile Necati Beye ait .. 
Ü olduğu anlaşılmıştır. 
iİ Hasan ifadesinde bunları Neca
İI ti Beyin hizmetçiei AleJui ve Hak-

Azılı bir hırsız 
Beyoğlu Yenişehir, F eridiye cad 

desinde 22 numaralı evde oturan 
Ahmet, Kadir yokuşunda Nevşe • 
hir apartımaru kapıcısı Azizin o • 
dasına girerek 800 kuruş parasını 
çalmıştır. 

Aziz bundan sonra ayni sokak
ta 77 numarada Alinin evine de 
girmiye muvaffak olmuş, bura • 
dan da iki kadın paltosu bir enta
ri ve ıair ev eşyası çalıp kacarken 
yakalanmıştır. 

Hırsız çırak 

Şehzade başında Fer ah apartı • 
manının bir odaaında oturan bak· 
kal İranlı Ahmedin, çırağı 17 yaı· 
lrında Hüseyin, odanın kilidini kı 
rarak ustasının 150 lira kıymetin· 
de bir altın saat, bir takım elbiıe 

ve saire çalmıtlır. Hüseyin polis 
tarafından yakalanmıf, çalman eı
yalar müsadere edilmiştir. 

§ Beyoğlu Turing palas otelinde 
aşçı çırağı Koço, ayni otelde atçı 

Y orgo tarafından yaralanmıştır. 

Sebebi anlaşılamıyan bu kavga ve 
yaralamada suçlu olan Y orgo ya -
kalanmıştır. 

§ Evelki gece Pangaltı Halaskar 
Gazi caddesinden geçmekte olan 
2730 numaralı şoför Kazımın ida· 
resindeki otomobil, bakkal çırağı 
Kiryeye çarparak yaralamıştır. 
Yaralı hastaneye kaldırılmış, şo • 
för yakalanmıştır. 

kı Beyin Hizmetçisi Vefiye Hanım 
dan aldığını söylemiştir. Polis bu 
iki kadın hakkında da tahkikata 
baılanuttır. 

TAK V İ ftf ~ .. 
Cumartesi 

10 Mayıs 

16 Sefer 

Pazar 
11 Haıir 

17 Sefer 
j 

Gün do~uşo 
C:Lin ı atışı 

Sabah oamaz.ı 

()~le n anıazı 
llindı namazı 

4,28 

19,40 
3,!iO 

ı ~. 13 

16.t4 
19,40 
21.ıı 

2.09 
16 1 

IS'l' ANBUL - a' 
ıs den 18.80 a kadar Graıl1°1 ,ı 

dan 19 a kadar l~nınsızca derfl ( 
mahsus) - JD dan 19.45 e kaıJ.$r 
saz (&n·et Hanım) - 19,•l.> teıı' 
dar Alaturka &az (\'edlıı Rlts 

1 
~ 

2oııo dan 21.so ıı kadar AJatnt"' pi 
dayll mu ikiye heyeti ) - 21.sO ~ 
kndar Gramofon - 22 den ltlbl' 
' o Borsa bııberlcrl, s:ı:ıt ayarı • 

Müslüm 
larveMa 

'ili 
dı 

Mısırın nüfusu 14 ~ 
okur yazarı yüzde 1 ~ 
betinde olduğu aJ1 o~t 

~·· Mısır istatistik uD1~ lıtJ 
riyeti tarafından 1930 _. .1, ti~ 
neleri içinde Mısırda D1e tt 

ve ecnebi mektepleri bu a 
lere devam eden kız ve t~ 
lerin sayısını gösteren "', d 
istatistik neşredilmiştir •• ~ 1~ 
si!!ğc göre M:;;rda me• ~~ 

452 mekteb~ devam edeJS 'i 
lerin miktarı 891 bin 638 i ... t 

6 ,,ıy 

Memlekette · mevcut 'da. 
köy ve nahiyeden 3 bitı '-ııf) 
ve nahiye ilk mektepterı ~ ~tt: 
tice ilk tahsilden nıahrıı.- 1 

maktadır. ldiy 

Yukarıda tasrih edile!') ~İ~li 
zarfında memleketin uııt ı i,, 
fusu 7 milyon 670 bin, 73, 
ve 7 milyon 119 bin 791

1 
\, 

ki cem'an 14 milyon t 71 
olarak tayin ve takdir ol 

Bu yekunda okuyup 1-I.. 
tenlerin say·ısı ise 1 J11il b' ~ 
bin 843 Ü erkek ve zs4 
kız olmak üzere 1 milY0" ~ 
843 tür • ,,C> .. 

Bu rakamlar umuD1i ıı P ~ 
pet edilirse Mısırda okıı>'1'11 ~ 1.\ "'S(} ., • 
bilenlerin miktarının yiJ 'I 
geçmediği anlaşılır • . 

Muhadenet refikiD1i:ı 0,
Mısır istatistik uınuJ11 

yetinin bu istatistiğinde b' 
hakkında dikkate şay-1' eJı 
lfımata tesadüf ediJ~elıt:f't 

Ezcümle bilfarz DıJ11 dttl 

tinde mektebe devaJ11 e bıll 
dan S ve 6 yaşlarında di 
ekseriyeti teşkil etınekle ııt 

Gene bu şehirde D1e;C " 
dan yüzde 51 i ilk tahs• 
d. t 

ır. hi 
Halbuki bu nispet l(a ıB " 

de 35 Süveyşte yüzde de 
kenderiyede yüzde 29 

de tehalüf etD1ektedir ' 

4 ayda Roıt'~ '· 
giden seyY81ı ~ . 

Roma, 9 (A.A.) ..-e~ l~~ 
ay içinde Roınaya gel IJit 

. ayı•• 
larla ecnebilerın 5 ~· 
300.000 kiıiyi bulaı\I 







Beşiktaş: 3 Apollon • • 

Dörtler misakı hakkında 
gazete mütalaaları 

Bir Fransız gazetesine göre "Muharebe 
ancak dün, imza günü bitmiştir!,, Beşiktaş takımımız güzel bir oyunla Yunan takımını 

yendi, fakat yağmur maçın tadını kaçırdı Roma, 9 (A.A.) - Beynelmilel lealar yürütmekte, bu misakın Av 
matbuat, M. Musolininin dün a - rupaya en az on senede bir sulh 
yan meclisinde dörtler misakı temini için M. Musolini tarafın • 

hakkında söylediği nut~un ehem -
1 

dan girişilen muazzam f aa]iyeti i· 
miyetini kaydetmektedır. · ~·i bir sona erdirdiğini yazmakta· 

Yarın ikinci maç yapılacak 
du lu"-nlıların (Apollon) takımı 

11 
teh · · ı · "'!t' tiJc~ runıze geldi ve akıam Be-

lı. '\' • 1-kınumızla ilk maçını yap· 
bi>'et~nan takımının 3-1 mağlu· (' ) 

itle~,::~ neticelenen bu maç, J ~ ) .ı ~\' 'v· J 'tı'• 1'J\ 
tıt~ı ın çok güzel ve heyecanlı ~ I - ~· R ~ 
ite }' •rından birisi olacaktı. Fakat , ı 

•ırk k· Jk" d · ·b · .1 ~'ll ı evve ı gece en ıtı a- 1 
lı,,llt~rıe bozan ve gene yağmur· 
liiıı ll\'a «naç saatinde büsbü - J 
'Ilı .. c0

ttu \'e maçın mühim bir kıs· 
"'ra b •ıl\, b. •ıra ardaktan botanırca -

tı)"~ ır hız alan yağmur altında 
.... lldr. 
(_\l>olJ 

Havas ajansının bildirdiğine dır. 

göı-e, dörtler misakının alakadar Bu gazeteler başarılan bu ese
hükumetler tarafından hangi ta • rin dört büyük devlet için bir top
rihte imzalanacağı, meclislerin tas 
tikine ne vakit arzedilebileceği 
henüz belli değildir. 

Fransız gazetelerinden bir ka· 
/ çı Avrupada siyaset havasının de· 
! ğiştiğini yazıyor. Bilhasa ''Ere 

Nouelle,. gazetesi diyor ki: 

"l\Iuharebe a ncak dün biti. M. 
Musolininin Fransız - I talyan 
münasebetleri hakkındaki sözleri 

1 bütün Fransızlaıın kalbinde derin 

]anma ve birleşme noktası teşkil 
ettiğini, devletlerin uhtelerine dü· 

şen mesuliyeti gayet iyi müdrik 
olduklarını, bu suretle isbat etmek 
imkanını elde ettiklel'ini de beyan 
etmektedir. 

Aynı gazeteler bu vakanın ltal
yan milleti için yüksek bir mana i· 
fade ettiğini de kaydettikten son· 

~ b· 0 n) takımının ancak maç-
1 

ttlıtı ır. kaç aaat evvel ıehrimize 1, • • 

~ e.' 1 dolayısiyle zaruri reklam . Betikta, ve Apollon takımlar1 btr arada 

bir iz bırakacaktrr.,. 

ra ltaf ycının her tarafında batve
ki] hakkında halk tarafından ya· 
pılan tezahürleri hatırlatmakta -
dn .. lll 1 • 

~'ielltYıee Yapılamamıı olmasına ıma geçtiler. Merkez muavinleri 
lbll!tl! en ~t~dyom iyiden iyiye dol · 

1 
;yi pas yapıyor, açıkları kollıyor -

)'") k 1'ırıbün1erde oturacak tek du. Sol için topu kafayla sürüşleri 
s.:t ~u. . güzeldi Bir kornerde onlar da ilk 

~~r.... eıı kırk geçe (ApolJon) fırsatı kaçırdılar. 
'"'Qf k 

~- 0
tarak sahaya çıktı ve Arkasından sol açıkları uzun ve 

~~,r~1-ıında bir daire halinde güzel bir şütle topu kalemize yol
~dı" (yata) farla halkı selam- ladı ve Sadri bu şütü güzel bir sıç-

\'·· e alkıtlandı. ramayla tuttu. işte bu sırada da 
İ)j ~C~t İtibariyle halk üzeril)de yağmur birdenbire boşanıverdi. 
llliı kr •ntiba bırakan misafirleri • Yağmurla berabe~ bizimkiler gene 
~ lt oltarı beyaz bedenleri ve ya- şiddetli bir hücuma geçtiler. Hak

~İ!l~:~ları mavi formalar giy • kını~ güzel bir şütünü kalecileri 

'llıı '•h Arkasından Beşiktaş ta- güçlükle kornere çevirdi. Yağmu· 
d,r,til 'Ya çıktı. lki takım ve i -

er h· 
l\eiı\ •r araya toplandılar. 

~· et h· 
-ı::e ettile llibirlerine bayrak be-
l' IJcı ıeJ. t, oyuncular bağırarak 
1ltı 8e . aınladılar ve Kemal Ha· 
ae,i:ın idaresinde maç batladı. 

llltıtı: ta, fu kadroyla sahaya çık· 

." S,dJi H .. .. A 
''11t· - usnu, dnan _ Al" ı, eJ;' ı, 
~~ ş Yıi - Hayati, Hakkı Na-• e , 
'( \! tef, E§ref. 

lf 1~'~ takımı da şu şekilde idi: 
~~ V-.~:•dis 11 - Hiristidis 1, Ha· 
~it, C~ - Karapozidis, Kasıma· 
'ı>, l}j 0~ - Seloı, Parakopiyo, 

)tıe. ltııtri, Dimitriyo, Panom -

t· ~!ilet ... 
~~~· Sot-tlılar hemen hücuma geç 
~'r i :~n Apo1lon kalesi önüne 
I •d,ra ll ık. İkinci hücumumuzu 
l~İlel'İ k Yaptık. Nazrmın ani 
'ttı. 8 °t'nere çelmek suretile at· 
"1' u ••rad - 1 d -~ ' da k a yagmur o ma ıgı, 
tik~ tiiıeı Uru bul~nduğu için maç 
) ~, la ' Ço~ serı oluyor ve Be· 
~d\l. rn ltıanasiyle hakim oymi· 

'~l>olJo 
t..ı lı)'hiln ~akıını henüz kendini 
• ~ ltıı! .... 

ra rağmen oyun çok seri oluyord:.ı. 
Fakat yağmur gittikçe hızlanıyor, 
toprağın rengi saniye geçtikçe de· 
ğişiyordu. Nihayet hakem maçı 
tatile mecbur kaldı. Dakikalar ge
çiyor, duhuliye tarafındaki halk 
tiribünlere koşuyor, oyun sahası 
da vıcık bir hale geliyordu. Yağ· 

mur bir az hafifleyince maça tek
rar ba,Iandı. Fakat saha çamur -

lanmıı, topun kontrolu güçle,miş, 
her taraflarından su akan oyuncu
lar durgunlaşmıştı. 

Bununla beraber dakikaalr iler
ledikçe oyun tekrar hararetlenmi · 

yebaşladı. Beşiktaş gene faikiyeti
ni ve hücumunu mu haf aza ediyor 

fakat sayı çıkaramıyordu. Hakkı -
nm sert bir şütünü bu sefer de Yu
nan kalesinin direği çevirdi. Yağ-

mur tekrar baılamıştı. Y unanlıla
rın sağdan yaptıkları hücuma biz 

soldan bir hücumla cevap verdik. 
Soldan uzun bir pas alan sağ a · 

çığımız iyi bir ilerleme yaptı ve 
sol ayağiy]e çektiği bir tülle top 
nihayet Apo1lon kalesinden içeri· 
ye girebildi. ~~eı.~iidafaa. gorumnıyor ve an· 

~ ~lar d oyununa kapılmış, Bu ilk golden sonra tekrar hü-
~ s,i y Urdurnııya uğratıyor - cuma geçtik. Soldan gelen bir şan
) l,rd, b~n.an müdafii uzun vu· deli durdurtmadan ApolJon kale-
'&>-...~, •ıını H ·· ·· · . . N Ik -·"1llt .b uınuye nazıre ııne çevıren azım a ıtlandı, fa· 
~· tı i o.. •• d A 
~r lltal .,orunüyor u. kat pol1on kalecisi de bunun ka. 
~· l iiı ~k \'urduğu top kıılanın ı dar güzel bir atlama ile topu tut -

•tt· erulcf 
~ı '·· 8u d ~n öbür tarafa attı . tu. 
\ 

1
ott lak akıka.dan itibaren A· Arkasından Apol1on hücuma 

~,~•k l>::ı daha düzgün ve da- geçti. Sol açıkları güzel, seri, bir 
~i t 8e!ikt a 0Ynaınnya başladı. init yaptı. Aynı dakikada bizimki
~l~or, ._ ... 

1 
•tın tazyiki devam e· ler de soldan bir iniş yaptılar. A. 

~~~Otdu~ ;ırı da, solumuz da iyi tılan §Ütü kaleci yakaladı, top 
~~ hlilce unan kalesi üstüste şüt tekrar kale önüne düttü bizimki -
~ 'r'da ~lla.tnıakla meıguldü • ler daha atik davrandılar, hafif 
~..ı- •ldcı gol yapacak bir bir §Üt topu tekrar ApolJon kalesi-

·~en - k 
' ı. ~ aarr davranıp topu j ne so tu. 

f;; \t..._, le fln •e Şerefin iki 1 Birinci devrenin bitmesine on 'u :rıı_ Yukarıdan gitti. , dakika kala Apol1on takmıı tek • 
akik.ada onlar da hü- 1 rar canlandı. Sağdan ve ortadan 

iki defa hücuma geçtiler. Bir ke • 

resinde merkez muhacimleri isa -

betsiz bir şiltle İyi bir gol fırsatı 
kaçırdı. Son dakikada bizim mü
dafi Adnan yatmak suretiyle bü • 
yük bir tehlikeyi atlattı. Y imanlı • 
lar kornerden istifade edemedi · 
ler. Devre sıfıra karşı iki ile Yu -
nanlıların aleyhine bitti. 

l.kinci devre 

ikinci devre, bizimkiler ıslanan 
fanilalarını değiştirmişlerdi. Yu -
nan mühacimlerinin ikisi başları· 

ltalyanlara göre •• 

Roma, 9 (A.A.) - ltalyan ga
zetelerinin hepsi dörtler misakı -
nm imzası hakında bir çok müta-

M. Musolininin ayan medisin· 
de söylediği nutuk, bütün nahiye
lerde duvarlara asılacaktır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sayı vermeden geçti ve yağmur 
da ara sıra bardaktan boşanırca
sına inmek şartile hemen hemen 
maçın sonuna kadar devam etti. 

H alkevinde bir 
konferans 

Dünkü maç, yağmur dolayısile Ankara erkek lisesi muallimlerin 
Yunan takımı ve oyun sistemleri den Samih Nafiz Bey çarşamba 
hakkında bize kati bir kanaat ver- günü Ankara Halkevinde mual • 
medi. Bununla beraber yorgunluk lim ve talebelerin önünde Osman
yağmur, yabancı bir sahada oy • lı imparatorluğu borcu ve Türki -

namak gibi hoşa gitmiyen halleri ye Cümhuriyeti tarafından bun -

hesaplarsak "Apollon,. takımının larrn ödenmesi şekli etrafında bir na mendi] sarmışlar, birisi de çe-
nesini bağlamıştı. hatırı sayılı.r . ~ir ku~vet old~ğ~n~ j konferans vermiş, bo~~la,rın . padi-., 

kabul edebılmz. Bılhassa ıkıncı şahların ve dalkavuklarının zevk 
Maç başlar başlamaz bu sefer d f b 1 ı b. ak 

devre e ut o u an amış ır t ım ve safası için bu milete nasıl yükYunan muhacimleri seri bir iki 
hücum yaptılar ve hu defasında beraberlik ve çevikliğini gösterdi- letildiğini, düyunu umumiye mü • 

ler. Kalecileri, sağ müdafileri. 
sağ açıktan ortaya, ortadan sağ i- . 

1 
· l k 

w • • • • merkez muavın erı , so açı ve 
t ag ıçın guz l b . ·· çe geçen op .s . . ~ ır şu- sağ içleri takımın en iyi uzuvları-

t .. 1 k l ze gırıverd B 
uy e a emı 1

• una d H l ol içleri akıs ve vuruş . h .. l ır. e e s ~ 

sağdan sert hır ucumh a mukabe· ı itibarile dikkati toplıyan bir oyun-
le ettik. Bu esnada ava da aca- d 

cu ur. 
ip bir şekil almıştı. ~a?anın orta Bilhassa sahanın kuru bulun -

essesesinin vatanı nasıl kemirdiği

ni, Cümhuriyet hükUnıetinin 161 
milyon liralık borcu 8 milyon altı
na indirmeğe muvaffak olduğunu 
anlatarak Gazi Türkiyesinin bu -
güne kadar aştığı çetin yol1arı an
latmıştır. ve sulu kısmı ayna gıbı parlıyor-

du ... 

Bu devrede Apo11on takımı bi
rinci devretlekile kıyas edilmiye -
cek şekilde düzgün ve oldukça 
kombine bir maç yapıyor ve sık 

duğu sıralarda bize güzel bir maç ~~~~~~~~~~~~~~ 
seyrettiren ve güzel bir netice a-

sık hücuma geçiyordu. Sahanın 
vıcıklığı Betiktaş müdafilerinin ve 

haflarının aleyhine olmuştu. T o· 
pa iyi vuruş yapamıyorlardı. Q. 

yun müsavi ıartlarla devam etme-

ğe başlamıştı. Bir aralık üst üs
te üç defa hücuma geçtik, fakat 
müessir olamadık. 

Sahanın vıcıklığı oyuncuları • 
mız arasında anlaşmayı bozuyor -
du. Bir aralık Yunanlılar tehlike-

li bir hücum daha yaptılar. Bir 
şütleri kale direğimize çarpıp ge· 
ri <löndü. Arkasından bir tehlike 

daha atlattık. Bundan sonra gü
zel bir hücum daha Yaptık. Top 
Eşreften Şerefe, Şereften Nazı • 

ma, Nazımadn Hakkıya geçti .. 
Fakat Hakkının şütü bir karış yu
kardan gitti. Arkasından Eşre • 
fin uzak bir tütünü kalecileri tu
tarak kornere çeldi. 

Tekrarlanan bu kornerden bu 
sefer istifade ettik. Top sağa git· 
ti, ortaycı geldi, sek iz on oyuncu 
birbirlerine karışır gibi oldular ve 
bu esnada top üçüncü defa Apol
lon kalesine girdi .. 

Maç bundan sonra iki tarafın 
hücumlarile sonuna kadar başka 

lan Beşiktaş kulübümüzü tebrik 
ediyoruz .. 

Galatasaray - Apollon 
. 

Yarın Taksim stadında Apol-
lon takımı ikinci maçını Galatasa· 
ray ile yapacaktır. İzmirin sayılı 

müdafaa oyuncularından LUtfi 
Bey Galatasaray kulübüne girmiş 
ve şehrimize gelmiştir. Yarınki 

maçta yeni takımda ilk oyununu 
oynıyacaktır. Galatasaraylıların 
henüz lig maçlarına iştirak ede • 
miyen oyuncularından da istifade 
ederek kuvvetli bir takım çıkara

cağı söylenmektedir. 

Apo1lon takımının da yarın da
ha iyi bir maç yapması tabiidir. 

Bu itibarla yarınki maçın dünkü 
maçtan daha heyecanlı ve sıkı ol
masr muhakkak sayılabilir. 

Yarın Taksim stadında bu maç
tan evvel Galatasaraylılar kendi • 
leri arasında senelik atletizm ya· 
rışım da yapacaklardır. Bunun 
hakkında yarın daha çok mallı • 
mat vereceğiz .. 

Güreş teşvik müsabakaları 
Mıntaka güre§ heyetinin tertip 

ettiği son teşvik müsabakası tec· 
rübesiz güreşçiler arasında yapıl
mıştır. Müsabakaya Vefa - Kum· 
kapıdan 11, Beşiktaştan 2, Türk 

56 kiloda Yorgi birinci (V. 
Kumkapı) , ikinci Kenan (Kasım
paşa), üçüncü eFyzi (V. Kumka -

pı) . 61 kiloda birinci Ali (V. 
Kumkapı) , ikinci Faruk (Beşik • 
taş) , üçüncü F eridon (Türkgücü). 
66 kiloda Mustafa birinci (V. 
Kumkapı), ikinci Niyazi (Kasım
paşa). 72 kiloda birinci Celal (V. 
Kumkapı), ikinci Cemal (Kasım
paşa. 79 kiloda A vram rakipsiz 
birinci (Beşiktaş). 87 kiloda Züh
tü birinci (V. Kumkapı. 
Güreşlerden sonra Balkan şam· 

piyonularına şimdiye kadar veri]
miyen şahadetnameleri ve Macar 

ekip]e~iyle çarpışan güreşçilerin 
madalyaları, 932 mıntaka birinci • 
lerinin şahadetnameleri verilmit • 
tir . 

F enerbahçe stadında 

Fener bahçede şilt maçlarına 
devam edilmiştir. lstanbulspor, 

Beykozu 3 - 1 yenmiştir. Altın
ordu ile T opkapı maçı 4 - 4 be· 
raberlikte bitmiıtir. 

Seyrisefain galip ! 
Seyrisefain takımı dün sabah 

Taksimde Kurtulşla bir maç yap· 
mış ve 2 - 1 kazanmıttır. 



Hikaye Karşıya ••• Karşıya ... 

- Peki, ne yapmak fikrinde -
ıin?. Diplomanı aldın, bakalorya
nı verdin. Ne işe yaradı?. Ben 
ıenin ya9ında iken, yirmi yaşımda 
iken elim para tutardı. . ,,. ,,. 

Ki.mil, amcaıının kartııına o
turmuf, hiç seaini çıkarmıyordu. 

Ne söylese beyhude idi. Zengin 
amcaaı, tüccar amcası, onun be -
ceriksiz olduğuna kanaat getir -
mitti. Bir kere, masum kardeşinin 
oğluna hukuka devam etti diye 
kızıyordu. O, Ki.milin doktor ol· 
masmı istemitti. 

"" . ..,. 
Kamil, mektepten çıktıktan 

sonra adliye kalemlerinden birine 
girmit, ve bir tensikatta açıkta 
kalmıştı. O gündenberi, amcası 

ate9 püskürüyordu. 
- Cevap veraene, ne yapacak -

sın?. Budala. budala susup dur • 
. ma... Her halde seni besliyecek 
değilim .. 

Kamil ayağa kalktı: 
- Merak etmeyiniz, dedi, size 

bir olacak değilim .. 
Odadan çıktı... Amcaıı arka -

aından seslendi: 
- Kamil!.. Kamil!.. Dinle .... 

Ki.mil dinlemedi, gitti .. . "' .. 
Ortalık kararmııtı. Kamilin 

cebinde metelik yoktu, karnı açtı. 
Uzun müddet seraeri serseri do· 

l .. tı Gece etrafı sardı .. 
Kamil, Eminönüne gelmitti. Et· 

rafta kimseler yoktu ... Yürüdü ve 
aahilde durdu.. Bot sandallar gö
züne ilitti. 

Birinin içine girdi. Oturdu. 
••• 

Bir az sonra, yaılıca bir efendi 
reldi. 

- Evlat, dedi, beni karııya ge· 
çiriver. Köprüyii yürüyecek ha • 
lim yok .. 

- Buyurun, geçireyim .. 
Küreklere yapı§h, yaılı zati Ka· 

ra.köye geçirdi. Adam çıkarken 
Kamile on kuruı verdi. 

,,. . . 
Ki.mi) öyle afalladı, ki parayı 

aldı ve adam gittikten sonra kızar· 
dı. .. "" 

Bet dakika sonra bir müşteri 
daha zuhur eti: 

- Beni kartıya atıver. 
- Buyurun. 

O müıteriyi de Eminönüne 
geçirdi, on kuru§ ta ondan aldı ... ,,. :(. ,,. 
Yarım saat sonra yatlı bir ha . 

nımla. bir genç kız geldiler. 
.:... Bizi ka.rııya geçirir misiniz? 
- Buyurunuz .• 
Karaköyde, sandaldan inerken 

ıenç kız lira uzattı: 
- Üstünü ver .• 
- Para İ•temez efendim. 
- Öyle §ey olur mu?. 
- Olur efendim .... Bendeniz .. 
- Liranın üıtünü ver .• 
- Bozukluğum yok, kalsın. 
- Peki, yarın seni burada bu • 

lur veririm. 

O anda, genç kızın ıüpheleri u· 
yandı, Kamilin şıklığına ıaıtı: 

- Her ne olursanız olunuz, de
di, yalnız ters gidiyorsunuz, kar·' 

fıya çekin.. 'ı 
- Peki efendim. 
Sandalı çevirdi, karfıya geldi -

ler. Kamil sordu: 
- Akıam kaçta geleceksiniz?. 
- Bilmiyorum .... Çok geç .. 

• :/o '1-

Nefis bir mehtap vardı .. 
Kamil bekliyordu. 
Genç kız geldi... Karşıya geç· 

tiler. 
'1- :(. ,,. 

Ertesi gün Kamil amcasından 
bir mektup aldı: 

"Evlat, inadı bırak ta gel .. Yen· 
gen seni evlendirmeğe niyet etti .. 
Bir de kız bulmuı, seni takdim e· 
decekmi9 .... ,, 

.y. :(. .y. 

Kamil gitti.. Ve karıııına çıka 
çıka hangi kız çıktı dersiniz? ..... 
Sandala bindirdiği kız .. 

Takdim ettiler: 
Kız güldü: 
- Ya, demek avukatsınız da .. 
- T amşıyor muydunuz?. 
- Tanıfıyorduk ya, eski ahba· 

bız .• 
11- 11- .y. 

Ve ilave etti: 
- Eminönünden Karaköye ka • 

yıkla geçerken tanıştık .. 

Bir buluşma 
14 sene sonra kı
zını bulan baba 
Umumi harbin binbir fecayii a· 

rasında öyleleri vardır, ki unutul • 
muş, hatta kimse farkına bile var· 
maınıştır .. 

Bu facialardan bir tanesi, bugün 
iyi bir netice ile meydana çıkmıf • 
tır • 

Fransa da 1914 te, Mösyö Fer· 
lus isminde bir zat, asker oluyor, 
cepheye gidiyor. Bir kaç zaman 
sonra, karısı ile üç çocuğunu düı· 
man istilasına uğramak üzere o -
lan yurtlarını terkile, hicrete baı
lıyorlar. 

Fakat kadın yolda yaralanıyor . 
En küçük çocuğu ile beraber has • 
tahaneye kaldırılıyor. Diğer iki ço

cuğu, canlarını kurtarmak için ka· 
çııan kala.balık arasında kaybolu· 
yorlar. 

1916 de, yani iki sene sonra, 
Madam F erlus iki çocuğunu, Fran· 
sanın ta öbür ucunda buluyor. Fa· 
kat onlarla beraber batka bir ço
cuk daha buluyor. 

Bu çocuk öksüz kaLmıttır. An • 
nesi boynuna iıminin Madlen Per 
vest olduğunu yazarak onu terket· 
miştir. 

Nihayet mütareke imza ediliyor, 
Madam Ferlus üç çocuğu ile bu ev. 
!atlığı alarak yurduna dönüyor .•• 

Uzun zaman Madlenin anaıile 
,1abasını arıyorlar, bulamıyorlar .. 

u vaka'nm üzerinden 14 sene ge· 
ı; yor. 

Kamil genç kızın arkasından Mndlen 18 yaıına ba11yor veba 
baka kaldı ve bu hızla gidip dost· 1 ba 'ığı tarafından bir gence niıan· 
)arından birinden bet lira ödünç bnıyor. 
İ•tedi. Ertesi gün sabahleyin ıafak işte bu srraCla Möıyö F erlus ıu 
la beraber bir sandal kiraladı. mektubu alıyor: 

Genç kız geldi. "1913 •enesinin 5 Haziranında 
Bu sefer Kimil, kızı l<arııya hı- rloğan kızım Madlen - Coletb 

raka.cağına Eyibe doğru kürek Rollete bugüne kadar babalık et-
çelcmeğe haıladı: tiğiniz için size minnettarım.,, 

- Bakınız ıize anlatayım. Ben- Mösyö Rolletin karısı harp es · 
deniz burada sandalcı değilim... naıında üç çocuğunu bırakıp kaç 
Sandalcıyım ama, muvakkat san· mıştı. Mü .. :rö Ro1let terhis olunu· 

Silahlar 
Konferansın son 
faaliyeti ve bizim 
noktai nazarımız 

CENEVRE, 9 (Hususi) - Si -
li.hlan azaltma konferansı ıon üç 
gün zarfında, ıilih fabrikalarının 
ve silah ticaretinin kontrolu, milli 

müdafaa bütçelerinin tahdidi me· 
selelerini tetkik etmiştir. Bunlar 
hakkında karar ''erilmesi ikinci 

okunmıya bırakılmııtır. Dün yapı· 
lan ıon celsede İngiliz projesinin 

müstakbel terki teslihat mukave -
lesine esas olmaaı hakkındaki ri • 
yaset divanının teklifi reye kon -
muştur. Türkiye namına Necmettin 
Sadık bey bir nutuk söyliyerek 
noktai nazarımızı anlatmıttır. 

Necmettin Sadık bey, projede 
muhtelif kısımlar hakkında Tür • 
kiye heyeti tarafından timdiye ka· 

dar verilmiş tadil teklifleri ve i · 
lerde verilecek tadilat teklifleri 

kayClı ihtirazisi mahfuz kalmak 
§artil~ Türkiyenin İngiliz projesi
ni esas olarak kabul ettiğini söy • 

lemiıtir. Konferans tatil edilmiş -
tir. 3 temmuzda tekrar toplana • 
caktır. 

Yugoslavyada 

Hudutların değişmesi 

ihtimaline karşı telaş 
BELGRAT, 9 (A. A.) - Hari

ciye nazırı M. Y evtiçin meb'uıan 
meclisinde yaptığı beyanat bittik -

ten sonra söz alan meb'uslardan 
M. Çiriç, nazırın verdiği cevaptan 
memnun kaldığını kaydettikten 
sonra demittir ki: 

"M. Y evtiçin yaptığı beyana -
tın zihinlere sükunet getirdiği ve 
bazı meseleler etrafında baş gös • 

teren korkuları giderdiği mütalea
sındayım. 

Avrupanın şimdiki hudutları -
mn bu yolda çizilişi kör bir tesa· 
düf eseri değildir. 

Adalete uygun bir hareketin 
vücuda getirdiği bir eseri değiıti
rebilecekleri zannına kapılanlar a
ğır bir yanhıhğa dütmüş olurlar. 

Bu sözlerden sonra Çiriç, mil· 
letler cemiyetinin ehemmiyetine 
ve insanlık aleminin değerli bir 
kazancı olan bu müessesenin ko -
runması ve yardım görmesi lübu • 
muna dikkati çekmittir. 

Kadın casuslar 
ROVNE, 9 (A. A.) - Casus· 

luk suçundan dolayı yapılan bir 
muhakeme neticesinde Lu'lu, Kar· 
linıki idama ve sovyet tebaasın • 
dan matmazel nikitova, 12 sene ha 
pis cezasına çaprtırılmışlardır. 

Karlinski hakkındaki hüküm 
infaz edilmittir. 

ba§Jıyor. iki büyüğünü buluyor, 
fakat en küçüğünü bulamıyor. An· 
nelerinin öldüğü haberini alıyor ve 
14 sene aonra bir tesadüf neticesi, 
en küçük kızının yerini öğreniyor. 

Yakında, kızının düğünü yapı -
lacaktır .. Babasına kavuşan Mad -
len yalnız bir üzüntüye düımüş -
tür. Bugüne kadar 18 ya§mda 
-::ınnedil •l';.: halde, babası yirmi 
·aşmdn l : : :!unu meydana koy -

1 Alman yada 1 4 ler misakı 
Dörtler misakına Küçük itilaf devlet· 
karşı açıktan açığa lerine tahriri . te" 
memnuniyetsizlik minat verildı ! " 

}-larİ''' 
Berlin, 8 (Hususi) - Romada P ARiS, 9 (A. A.) - .. öjle' 

dörtler misakı imzalanırken bura· nazırı M. Pol Bonkur, dun de' 
da efkarı umumiye memnuniyet • 
ıizliğini açıktan açığa gösteriyor. 
Baıvekil Mösyö Hitlerin sırf nüfu· 
zu ile misakın imzalanması ve ge· 
rek Alman Hariciye Nezaretinin 
gerek muhafazakarların bunu tas· 
vip etmemit olmaaı ıayam dikkat 
görülüyor. 

Maamafih Ba§vekilin vaatleri ol 
sun, dörtler misakının akdi olsun 
kat'i bir mana ifade etmez 'diyen
ler ekseriyeti vücude getfryor. Al· 
manya hudutların 11lahı için her 
halde bir teşebbüste bulunacaktır. 
Ancak bu teşebbüsü kuvvetine ta
mamen güvendikten sonra yapmı· 

ya karar vermiştir. 
Almanların iki mühim arzuları 

vardır. Bunlardan biri Şarki Prus
ya ile Almanya arasındaki dehliz
lerin Almanlara bırakılması ikin
cisi de Almanyaya müstemlekele· 
rinin hiç olmana kıamen iade o -
lunmasıdrı-. Bu iki meseleyi er • 
geç sulhen olmazsa harben hallet
meyi bütün Almanlar istemekte · 
dirler. ' 

Alman ordusu günden güne kuv 
vetleniyor. (1932) senesinde Al • 
man harp bütçesi 4 milyar frank • 
tan fazla idL B~ rttada\. fudhim bir 
meblağın Versay muahedesi mu • 
cibince Almanların bulunduracağı 
(100,000) kitilik kuvveti idareye 
lazım olmadığı muhakkaktır. Bu 
paranın fazlası gizli ı.azırlık • 
lara tahsis olunmaktadır. 

Rayiıver bir piyade fırkaaı ile 
bir süvari fırkasından terekküp e· 
decektir. 

Piyade fırkasının üç piyade a -
layı vardır. 8unların her biri 27 
tüfekçi bölüğü, dokuz mitralyöz 
bölüğü, 3 lağımcı bölüğünden mü· 
rekkeptir. Ve 162 hafif mitralyö · 
zü 108 ağır mitralyözü vardır. A • 
layın ayrıca. bir süvari bölüğü, bir 
hafif topçu alayı (dörder topluk 
dokuz batarya), bir istihkam ala · 
yı, iki telgraf bölüğü, bir ııhhiye 

heyeti ve bataryeleri mevcuttur. 
Süvari f ırkaıma gelince beheri 

on ikişer sahra topu ve altı bölük 
ağır mitralyözle mücehhez altı a • 
layı vardır. 

Bu miktarlar manevre ve harp 
halinde iki üç misline getirilebile· 
cektir. 

Bunlardan başka orduda tayya· 
re filotillaları, bir bisikletçi bölü • 
ğü, bir mitralyözlü otomobil bölü· 
ğü bulunacaktır. Görüldüğü veçhi· 
le Almanya durmadan silahJanı • 
yor. Artık devletler misakının im · 
zasından ne hayır beklenebilece • 
ğini bu meyada.na koymaz mı? 

Harp borçlan ve Amerika 
VAŞiNGTON, 9 (A. A.) - M. 

Ruzvelt, harp borçları meselesi 
hakkında bu gün İngiliz elçisi ile 
görüşecektir. 

Bu konuşma, M. Ruzvelt ile ln
giliz elçisi arasında, bir çok haf· 
talar gelip geçtikten sonra, doğ • 
rudan doğruya yapılmış ilk müza· 
kere olacaktır. 

h "k"'ıtle den sonra küçük itilaf u u ı'ôl 
rinden herbirine birer mektUP 

dermittir. b~· 
Bu mektuplarda Fransıı ··rtl'' 

meti M. Paul Bonkurun do (/ 
misakı hakkında daha evvelce fi 
nevrede, Çekoslovak RonıanYi~ 
Yugoslavya mümeaailerine !~ ; 
olarak verdiği teminatı taht' 
rette kayıt ve tebliğ etrni§tir· 

Alman yanın 
borçları 

Hususi şahısların, mütkif 
hakları ne oluyor? J 

BERLIN, 9 (A. A.) .-V 
ajansından: r<l 

Nazırlar meclisi Alman 1'0 f 
rını tediyatı Rayfmark olar~ 'f 
makta devama mecbur tut•' 
kanun layihası çıkarmııtır. oi 

Raytmarkın, tehir edileıt I_ 
ve havale muamelelerini ysP l 
kafi gelecek miktarda döYiıe,.~ 
lik olacağı zamana kadar ~\Jll'Jf 
markların baliğ olduğu mık ·Ji 
bir tahvil sandığı tarafındaO 1 

edilecektir. feP 
Alman hükumeti huıutf 1. 

lerin milkiye haklarının rO. ~ 
ziyetine halel getirmediğİ-'1' 
tün dünyanın ve bilhassa ,ll 
yanın maruz bulunduğu İ 
inhitata ve her türlü kıyfl1~ 
künlüğüne rağmen Alman . 
diyatının tediye taahhütleriaıl 
rine getirmek istediğini bu 

açıkça göstermektedir. " 
BERLIN, 9 (A. A.) ->. 

yaya bir temmuz 1931 tarİ 4' 
evvel açılan krediler hakk•Sl 
mumi moratoryom ilan edİ 
Bu tarihten sonra açılan ıcr . 
ait para devir ve havaleleri 1 
müsait olduiu derecede Y' 
caktır. # 

Davis ve Yung istikra:ıl~~
it faizlerin tesviyesi rnu"" 
durdurulacaktır. 

~~----------_.,./' 
3 Devlet 

··ı' 
Pariste acaba ne r1l; 

kere ediyorlar /ı 
P ARiS, 9 (A. A.) l ~ ,i 

İngiliz ve Amerikan de" e ~.ıl 
ları arasında Pariste diil1 ~~l'J 
pılan müzakereler bu ıflef'~ 
arasında mualJak buluııa~,ıııt 1 

ler hakkında dostça y~P~e 0Jd.
1 iade bir tetkik mahiyetı;·ııııeı91 

i~in hiçbir tebliğ neıre 1 
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Tireliler heyecanda., 
Hamza Efendi evhamlı bir a-, 11 jf kazamızm ltıklar kö-

. il ~z~ Efendi, uzun za - damdır. Bu hareketin kendisine 
~ ı.li, :rı Tırede ikamet etmek. tecavüz ettiğini zannederek Ah -
- la\ u zat aon zamanlarda met Efendiye de dört el atet etti. 
~, L_ ~arı nıevkiinde Bursa ote- ikinci kurban da kanlar içerisin • 
ıt ""q•ea · · .,.. l . ını icarla tutuyordu. de yerlere serildi. 

~ '-d~tın ıa~~ba bir miktar bor- Hadise henüz kapamnmaııtır .. 
""di İı .Bu Yuzden Mehmet E- Maktul düıen Laz Mehmedin hem t tfe:~llde bir vatand8.!la Ham ıehrileri Laz Rif at ve arkad~şları, 
~ arasında alacak mese- hemıehrilerinin intikamını almak 
~,: lc.•ıa çıktı. için Hamza Efendiye silahla ı~~ 
~) aa ıittikçe tehlikeli bir kabele ettiler. 
-~ ~- doğru gidiyordu. Bir a- Rifat tabancasını çıkararak iki 

· İt~~et Efendi elini beline kitinin kanına giren Hamzayı ye· 
ı. lianıza Efendi bu ha- di el alet etmek suretile öldürdü. 

IQ l>ir tabanca çıkarmak Tire halkı hi.diıeden heyecana 
\ ~I 1 çıkardı. Evhamlı bir a- dütmüıtü. Atılan kurfunlardan bi
, ,~ lianıza Efendi derhal ri, çarııdan geçmekte olan ihti
\ İti 71 çekti ve Mehmet E - yar bir adama iaabet ederek k,, • 

i ~e'·· kanlar içerisinde yere lundan yaraladı. 
~ ")~' di oldürdü. Hadiseden sonra zabıta d~rhal 
~~ bt &eb~u mecraya döküldük- faaliyete geçerek katil Rifatla ar-

~ l\,~ ua~ütün baıka bir tekil kadatlarını yakalar. Hadise maz
'deıı •enın önünde fotoğraf - nunları yakında adliyeni!) pençe -

Köycülük için 
neler yapılıyor ? 
BURSA (Hususi) - Kurulduğu 

gündenberi köy İ§lerine büyük bir 
alaka gösteren Halkevinin köycü
lük tubesi, iki cumadır köyleri do
la§ıyor. Bu gezintiler, ıimdiye ka· 
dar varlıkları yalnız kendi hudut
ları içinde yalnız kalan köylümü· 
zü çok sevindirmekte ve onları ye
ni bir çalıtmıya heveslendirmekte· 
dir .. 

Köylerden hiç bir şey istemeden 
onlara bir çok §eyler vermek ve 
~ğretmek Y.olunu güden bu hare·• 

'il ll Gıa.ktolün hemtehrile - sine verilecektir. 

' 

L· ı Ahmet Efendi bir az Son dakikada verilen bir habe· , .,.._~~ 
Qlr "'-"' n~ 

iç· &ı da heyecandan kah- re göre, Şevki, Haaan ve Mehmet ı 
~rdi. -~bıtaca derdest edilmiştir. ı;:~::;:::;;;ı::;;;;~;;:::__~J 

hı-eg-o-.ld_e_T_a_lell:mb_e_T-em-si-11-en-. 

1 
I~ "-t&lde opalUUI • Gk dalı " ._ • Fenaaah ıaoc:a,. 
• tc()l ko111edUerladea aaJaaeler 

'd~~il '~ (liuıusi) - Kıymet- manlı hoca,, komediıini temıil et · 
ilk erın t b. . 

ltıu" f er ıyeıı altında mittir • 
' a. f akıyetler gösteren T emıil ıeyirciler tarafından tak

~ )ılı 1 p talebeıi tarafından dir edilmit ve çok alkıtlanınıttır . 
'4\l' Otıu bı .. 

ı"t unaıebetiyle birin- Çok kalabalık olan müıamerede 
~ ete: lrl~ktebi salonunda iki gösterilen intizam lnegöllülerde se 
'~ltıa erılrniıtir. vinç ve ümitler uyandırmııtır. Pi -
t lııırı:da darlık ve vaaaitsiz- yeslerden evvel ve sonra göıteri -
ttilerı La hazırlanan ve hata- len "Çanakkale şehitleri,, , "Di-

'-• Qu nı ·· ,,\lrj h . Uaanıerede talebe; ki§ ve biçki,, tabloları da müe11ir 
'
1 ))iye,·eyın bir perdelik "Göz ve orijinal bir manzara arzetmit 

1Yle b' , ~ ır perdelik "fer- ve alkıılanmııtır. 
L t'd~ 
;~i .. tdıtrarnvay idareleri! Ege mıntakasının zeytin-

tırrı id . " .h ti, aresı belediyeye yagı 1 racat 
~da "ool tobüılerin Birinci 

J c lzmir Ticaret ve Sanayi odası -
ed1·1- ~ taıınıalarına mü-

oaıes1 · . nın yaptığı tetkikata nazaran bu 'k . nı ııtemittfı- . 
İ) fttker d sen Kanunusani ayından Niıan 

e '" 
1 

e, Konak - l 1.ıınd nihayetine kadar zmir limanın • 
~e -. a Yolcu nakliyatı 

,. "eaa.it · 1 dan ecnebi memleketlerine 
"1._,lt old ~ 1f etmenin ken· 
~~leti U:nu bildirerek oto· 578.955 kilo, Ayvalık limanından 

to :_."'tibiadil vaııtasiy- 891.491 kilo, Kutadaıından 2 mil-
. •ttir . yon 222,131 kilo, Akçay iskeleıin· 

M.i'ti~. 
l~ld• •n edildiğine gö· den 773.656 kilo zeytinyağı sev -

. llaahkenıeye intikal kedilmiıtir ki bunların yekunü 
4.446.233 kilodur. 

ur .. İlalkevl k3yc6Hlk pb..t laeyetl 
BabHultaa k~ytlnde 

ket köylü ile ıehirliyi biriliirine ı
sındırıp seviftirmektedir. 

Gezintiler, bir usul ve sistem ta
kip etmekte olduğu için, geçici bir 
dolıam hevesi değil, ciddi ve milli 
bir uyandırma hareketidir. 

Bunu çok iyi anlıyan köylü, fe· 
birden uzanan bu kardet elini, na-
11rlı avuçlar ıiçinde heyecanlı bir 
hararetle sıkıyor. 

Bu temaslardan bizim edindiği
miz kanaat, hakiki Türk röneıan
sının bu yoldan batlayıp ilerliye
ceği neticesidir. 

Gündelik itler arasında kendi • 
ıini ııhhat, saadet alemine götüre-

recek yolu bulamıyan köylüleri -
miz, ' .:len öğütleri ıeve seve 
dinleyip yapmaktadır. 

Bu cuma gezdiğimiz köylerde 
bu giditin açık delillerini gördük. 
Gezintilerden en çok sevinenler 

köy muallimleridir. Resmi vazife· 
lerinden batka köyde Türk inkı -
labını yapmağa çalı tan bu feda -
kar adamlar, kendilerini arkalı -
yan Halkevini bir kurtarıcı gibi 
karıılıyorlar. 

Bu haf ta Bursanın en güzel dağ 
köylerinden (Baba sultan) a git
miıtik. Köy, Bursanın meıhur 

sayfiyelerinden biridir. Çelik gibi 
havası, cennet gibi yetillikleri o -
lan bu köy de, ötekiler gibi bakım-

sızdı ve elindeki servete layık de· 
ğildi. Köylü, bu kusurlarını bili -

yor fakat ne yapmak lazım geldi
ğini kendi kendine görüp bulamı· 
yordu. 

Heyetteki mühendisler köyce 
yapılması kolay olan itleri göster
diler. apılacak itin çok kolay ol -
duğunu gören köylü büyük bir 
fevkle çalıtmağa başladı. 

Bunu her köyde gördük. Halk
evi, bu müıahede üzerine köycü-

19 yaşında bir köylüyü arkadaşları 
öldürüp toprağa gömdüler 

On bet gün önce Penbecik kö
yünde acıklı bir cinayet olmuş, 

18 - 19 yatlarında çiğdem gibi 
bir delikanlı, arkadaşlarının ku -
durmut kinine kurban gitmiıtir. 

Penbecik köyünden Hamit kah
ya oğlu Abdullah 24 - S - 933 
çarıamba gecesi eve gelmemi§, u
zun zaman Abdullahın eve gelme
mesinden füpheye düıen babası 
oğlunu aramı§, bulamayınca kö -
yün ihtiyar heyetine haber ver -
mİ§. Zavallı baba ve köylüler er
teıi gün de Abdullahı aramıılar 
bulamamıtlardır. 

Köy halkı ortadan sır olan de
likanlının daima beraber bulun -
duğu arkadaşlarından şüphe ede
rek etrafı araştırmağa batlaınıtlar 
bu sırada köye on beş dakika me
ıaf ede bir yar kenarında taze bir 
toprak yığıntısı şüphelerini çek • 

mi§. Bu tümseği açtıklarında Ab
dullahın ölüsünü bulmuşlardır. 

Arkadaıları tarafından boiula• 
rak ve göğsünden biçakla yarala
narak öldürülmüt olan Abdulla • 
hın başı kendi çeketile ıarılmıt, 

ayakları da ku§ağile baılanmtıtır. 
Olü bulunduktan sonra hemen ad· 
liyeye haber verilmiı, yapılan sıkı 

bir tahkikat sonunda katiller mey· 
dana çıkarılmıtlır. 

Yakalanan katiller zavallı de-
likanlının her ıaman görütüp ko

nu§tuğu aynı köyden Haıan· oğlu 

Solak Halil, Ayvaz oğullarından 

Ahmet oğlu Hacı, Seyit oğulla • 
rından Mehmet oğlu Ali ve Hüae-

yin oğlu Ali olduğu ve hadisenin 
maznunlarla Abdullah araıında 

çok eski bir kinden ileri ıeldiii 
anlaşılmıştır. 

Bir cinayet takip edilirken gizli 
bir katil yakayı ele verdi 

Rizenin Günc:loğu nahiyesinin 
Demirhisar köyü civarındaki or -
manda öldürülmüş bir insan cese-., ....... 
di bulunım.u§tur. 

Müdeiumumi muavini ile hükfı-
met doktoru v.ık'a mahalline git -
mitler ve bir de müfreze gönderil
mittir. 

Maktulün Demirhisar köyün • 
den 22 yatlarında Ahmet oğlu 
Mehmet Ali olduğu anlaşılmış ve 
katlin sebebi bilinememit ve kati· 
lin de kim olduğu henüz belli ol -
mamıştır. 

Yalnız kendisinden ıüphe edi 
len bir adam elde edilmiıtir. De -
mirhisar köyünden Demir oğlu 

Edime emniyet müdür

lüğünde değişiklik 
Edirne emniyet müdürlüğü kad

roıuna dahil yerli poliı memurları 

ile komiıerlerden bazılarının di -
ğer vilayetler kadroıuna nakilleri-

Demir lamail ismindeki bu adam 
bet altı ay evvel latanbulda bir a-

dam öldürerek kaçmış ve nahiye· 
ye gelerek yakın köylerde gizlen -

mi§ ve jandarmanın takibatına 

raimen §İmdiye kadar ~f.İ ~};'l~
mamıtlı. 

Bu defaki cinayet üzerine bizzat 
takibe çıkan nahiye müdürü Muh· 
sin Beyin aldığı tedbir ve yaptı -

ğı tesir neticesinde gelip teılim ol
muı ve müdür tarafından getirile
rek adliyeye verilmittir. 

Merkum bu cinayetin faili oldu
ğunu inkar etmekteyse de zannal
tında bulunmaktadır. 

Kırklarelinde yeni 

mektepler 

Kırklareli valiıi faik Bey bil
hassa köylerde mektep intaalına 

fevkalade ehemmiyet vermekte ve 

intaat faaliyetile çok yakından &• 

nin kararlqtığı haber alınmıtbr.. lakadar olmaktadır. 
Nakledileceklerin yerine diğer vi- Bu meyanda Vize kazaıı dahi· 

layetlerden memur getirilecektir.. linde nüfusu iki yüz haneden faz. 

Ziraat kongresi hazırlıkları la olan Midye, Çakıllı, Haıbaia, 
Evrencik, Yenice ve Evrenli köy
lerinde de mektep binaları yapıl

maktadır. Bu binalar ders ıene

si baıına kadar ikmal edilmit ola· 
caklardır. 

Haziran içinde Burnuva ziraat 
mektebinde toplanacak (Ege mın
takası ziraat kongresi) hazırlıkla
rına lzmirde devam edilmektedir. 

Bazı vilayetler ziraat müdür -
lüklerinden vilayete gelen mektup
larda kongrenin hangi tarihte top-

lanacağı sorulmaktadır. 

Henüz kongrenin toplanacağı ta · 

rih hakkında vekaletten bir emir 
gelmemiıtir. 

Önümüzdeki pazartesi günü iz. 
mir ziraat mektebi mezunları ce -

miyeti &azları vilayette toplanarak 

, Kastamonuda hayvan 

mütehassıslan 
Kastamonu, - Almanyadan 

gelen iki hayvanat mütehauııı 

Kastamonu havaliıinde yaııyan 

kuşların hayatlarını ve cinılerini 
tetkik etmeye uğr&§ıyorlar. 

Ele geçirebildikleri her nevi kut 
tan bir tanesini tahnit ederek bir 

cemiyet namına hazırlanan rapor · 
yeni kut cinsi diye nümune olarak 

da nıonra kat'i teklini alacaktır. 
götürmek için muhafaza etmekte

lük itine bütün dikkatini vermiş • dh·ler. Müteha1111lar, bulduklan 

tir. Böyle giderse yakın bir za • ku~ların bir ~oklarını hiç görme • 

manda köylerimizin yeni bir var
lık halinde, ilerleme hareketimize 
katılacakları muhakkaktır • 

dilderini ve bunlardan ilim nok -

taamdan çok faydalanacakuarım 

ıöylNDitlerdir. 



M. Venizelosu öl-

e kamyon ve otomo- dür:.~,~. ~~:;::,!:r 
bir meydan muharebesi Ana doluda ---·---··--·--.. ·-----·· ... ·······--· .. ··-··---···· 

e 
u yanın ar •• a 

oğaz boğaza geldi! kikat derinleştirilmit ve polislerin 
de suikaste i,tirak ettikleri tahak· 
kuk etmİ§tir. 

gın adamları: ac ar·· 
Hindistanın Racaları da, Mihraceleri de 

/Jaşlarafı JJirinci Sayıfada 

Garın yıktığı han, radyatorun 
gölgeıinde temellenmek, tutun -
inak istiyor. Gerçi kamyon, oto· 
mobil müvazi §oselerde rakabet i
çin en büyük fırsatlara maliktir. 

Kamyon ucuz adam ta,ıyor. Bir 
kamyon, bir otomobil Anadolu 
yollarında hiç bir tekniğin, hiç bir 
hendesenin havsalasının alamıya· 
cağı hesaplarla yürüyor. Kamyon 
görüyorsunuz tıka ba'a insanları, 
eşyayı, hurdnvatı tophyor. Tek 
ayağiyle, kamyonun bir kö~esi
ne ilişen insan, bir çuval gibi üst 
üste yığılan yolcu, kamyona gir • 
dikten sonra birbirlerinin beden • 
terinin kalıpları haline giren adam 
buradadır. Bir yolcu kamyonunun 
kalkabilmesi için ilk şart kamyo -
nun dolmasıdır. Kamyonun dolma 
sı ne demektir? Bunu anlatmak la 
zımdır. Çünkü siz as!a hayaliniz 
ile bulamazsınız. 

Bir kamyonun dolması demek 
içeriye alınan insanlardan biri ne
fes aldığı zaman öbürükülerin bü
züle büzüle küçülmesi demektir ... 
O zaman ancak kamyon kalkabi
lir. Böyle bir kamyon; iki adam 
sıkça nefes a lsa koca ler.duhn çat 
diye ortasından çatlayıverir. Kam 
yona girdikten sonra elini cebine 
sokabilen, başını istediği gibi ıa· 
ğa sola çevirebilen adam dünya • 
nın en bahtlı insanı sayılmalıdır .. 

Tıklım trklım araba yola dü -
züldü mü artık mekanik, fizik. ~u 
bu kaideleri sapır tapır dökülür .. 
Her kilometre arttıkça, araba tek· 
niğe isyan eden, maddenin te.bia
tini bozan bir inat kafilesi halini 
nlır. 

Gerçi önünüzden geçen maki
nedir. Fakat makine git gide kağ· 
nılaşır. öküzlcşir. Yavaı yava~ 

sürat düşer. Bir kamyon, yahut 
otomobille yola çıkan için kitomet 
re üzerinde koşmanın, kilometre 
ta! hırını saymanın manası yok -
tur. 

Srk sık şu sözleri i~itirsiniz: 
"- u~tik patladı .. Haydi ba • 

kalım kaynak yapalrm .. Yahut: 
"- Tak yedek tekerleci .. 
"- Tekerlek yok .. Unutmu,uz. 

Baa sülüsyonu, bas pompayi ... 
Ha gayret, ha!.. 

Dakikalar geçer, bir çeyrelc o
lur. Yarım saat olur.. Mar§ açı -
lır... Freni öter ..• Bir patırtı, bir 
gürültü., Yerinde e~inen •bir at gi-

bi acaip sesler çıkar.. Fakat oto
mobil bir türlü yola çıkamaz .. 

"- Haydi bir ibrik su getir .• 
Htıkikaten radyatör bozuktur .. 

Otomobilinizde su kaynaya kay • 
naya bir semaver halini almı§tır .. 
Semaver gibi fokurduyor, buhar 

fışkiriyor .. 
"- Haydi, allah selamet ver -

. ' sın .. 

Ton ton aef ere baılıyor. Kotu· 
yor... Bir kilometre geçtiniz, ve
ya geçmediniz, gene aynı fokurtu, 
gen..e otomobil semaver!etiyor. 

Zınk otomobiliniz durdu. Ar • 
tık otomobili semaver gibi kullan
maktan başka çare yoktur. Şo • 
förün muavini gene eline bir ibri~ 
alacak, bir batak, bir çeJme, bir 
kaynak arıyacaktır. Muavin bir 
lmrtun atımı ilerde suyun ardın • 
dan koıuyor. Kim bilir suyu ne· 
rede ibulacak. Muavin su bulup 
getirinciye kadar çaydanınızr bu 

semaverin üstünde demlersiniz. 
Kilometreler çivileniyor, saat • 

ler bir tayyare gibi hatınızın üı • 
tünden uçup gidiyor. 

Aklınıza gelir, bir az dışarı çı· 
kayım da hava alayım ... iyi fikir 
amma insan bir kere otomobile 
yahut kamyona yerletti mi bir da
ha çözülemez, Çünkü bu istifi yap· 
mak istiften daha güçtür. Bir ke
re bozuldu mu dışarı çıkanların 
içeri yerleşmeleri imkansızlaşır ... 
Onun için herkes yerli yerinde 
durur. 

Yolun ortasında yolcular ara • 
ıında ı;ızıltılar hatlar ... 
"- Geç kalıyoruz .. yürüyelim .. 
Şoför cevap verir: 
"- Ne yapalım c;ide bildiğimiz 

kadar gideriz. Makineyi SJkışhr • 
mayo. ı;elmez !. 

Hele bir de ela gözlü yağmur 
aldı mı?. Haliniz dumandır. 

Çünhü otomobilin dört bir ta· 
rafı bavullarla, sepetlerb şallek 
şullnk bir hal almıftır. Tekniğin 

elinde narinl~en hendesenin bu 

kadar b · çimsizle~tiği manzara yağ 
mur ba2laymca yalnız çirkinleş • 
mekle knlmaz, üstelik bir ha~ 
belası olur. Eğer valiziniz meşin 

ise, ve motörün önüne bağlanmış· 
fla evvclii ıı;lanır, tirden gibi olur. 
Sonra kurur, büzülür, berbat bir 
§ey olur. Eğer valiziniz mukavva 

azmanı ise yandınız.. Çünkü ev
vela ıslaklık, sonra hararet mukav 
vayı deler, otomobilden indiğiniz 
zaman artık sizin elinizde sadece 

bir kulp vardır. Yahut valizini • 
zin dibinden ötcniz beriniz yollar· 
da ekilc ekile tam takır kalmı!tır. 

Hiç bir Amerikalı mühendiı, tabi
ati ne kadar ııkı!lırırta aıkıttıram 
zorlarsa zorlasın kamyon veya o· 
tomobil sürücüsünün fizik kanun· 
larını, mekanik kanunlarını zorla· 
dığı, sıkı§tırdığı kadar zorlamaz .. 

Otomobilin yolu, kamyonun yo
lu her zaman iyi değildir. Tren 
nasıl ray üstünde giderse, otomo -
bil de kendisine göre yol ister. 

Bu yolu çok defa bulamazsınız. 
Onun için makine sürücüsü boyu· 
na rayıız tren İfletmeğe çalı§an 

insan vaziyetindedir. 

Görülüyor 'i kamyonlar, oto • 
mobiller, sellerin arasında yandan 
çarklı bir Kadıköy vapuru gibi çi
pil çipil ilerler. O zaman artık 

Suikastçiler tarafından kullanıl· 
dığı zannolunan otomobiller or -
manda terkedilmiş halde bulun -
maktadır. 

ATINA, 7 (Hususi) - Muha -
lef et fırkaları reisleri, baıvekale -
tin ricası üzerine millete hitaben 
neşrettikleri müşterek beyanname. 
de sükun ve asayişi muhafaaz et· 
melerini tavsiye etmişlerdir. 

istifa ve diktatörlük 

ATINA, 7 (Hususi) - M. Çal
daris istifa etmek arzusunu göster· 
miştir. Başvekalete harbiye nazı -

rı M. Kondilisin geleceği söylen 
mektedir. Dün harbiye nazırı kış· 
laları teftiş ederken dahiliye nazı· 
rı harbiye nezaretine gelerek yer • 
leşmiştir. 

Vaziyetin diktatölüğe doğru git
tiği muhakkak addedilmektedir. 

Maamaf ih harbiye nazırı saba -
ha kar§ı makamına gelerek itine 
balamıttır • 

Diktatörlük §ayiaları devam et
mekle beraber muhalefet fırkala • 
rı da tahrikten geri durmamakta • 
dırlar. Hükumet; muhalefet fırka-

larının bu hareketlerinde ıara et • 
tikleri takdirde hükUmet dikta -
törlük ilanından çekinmiyeceğini 

bir beyannameyle bildirmi§tİr. 

Hükumet şiddetli ted
birler aldı 

Atina, 9 (A.A.) - Atina ajan-
sından: 

• 

M. Venizelosa yapılan ıui kast
ta methaldar oldukları iddiasiyle 
emniyeti umumiye idaresine men

sup üç kitinin tevkifi dolayisile 
dün akıam muhalifler mahafilin • 

de bir nebze heyecan görülmü§ • 

tür. Hükumet, asayiş ve intizamı 
temin için hemen gayet şiddetli 
tedbirler almıştır. 

Sui kastte methaldar olan bü • 

tün eşhasın mevkileri ne kadar 
yüksek olursa olsun tevkif edil -

meleri hakkında kati emirler ver· 
mi! olan M. Çaldarisin hattı hare· 

keti mahafillere teminat telkin et-
mektedir. 

Gece bir beyanname neşredile
rek M. Venizelosun dostları her 

türlü nümayişten çekinmeğe ve 
sükunu muhafazaya davet edil • 
mi§tir. 

aizin altın:z l:aki makine yerinde M. Çaldaris, ajansımız muha • 
sayı:m inatçı bir e!ektir.. birine asayif ve intizamın kati su· 

Kamyon, otomobil, bozuk yol· rette temin edilmiş olduğunu söy· 
larda yola çıkarken bir makine ha lemİ§tİr. 
lindedir.. Fakat yola çıktıktan !============== 
sonra yaylı beygir arabası halini 
nlır.. Nihayet inatçı bir eıe!t gibi 
durduğu yerde kalır. Siz buna ge
lin de otomobille, kamyonla seya
hat ettim deyin. 

Bu makinlere yalnız benzin yiye· 
rek değil, etimizden bir parçayı 
yiyerek yürürler. 

Şoselerin manası demiryoluna 
amut olduğu zar:ıandır. Şoseye 
müvazi hat devlet kesesile geçi • 

nen lokomotifleri aittin sene an -
garyaya koşmuş demektir. 

Devlet insanların sıhhati ile 
uğra!ıyor.. Doktorlar tayin edi -
yor.. Hatta sıhhi olmıyan evlerin 
kapısını derhal kapatıyor. Devlet 

Demir yoluna amut hatta kam· 
insanları ölümlere, kazalara kartı 

yon demiryolunun yardımcıeı, mü 
korumak için cins cins tedbarler 

vazi hatta can düşmanıdır. alıyor, falan dağda falan insanın 
burnu kanamasın diye alay alay Fertlerin bir senelik sermaye • 
jandarma besliyor.. Fakat bir ö- sini bir ordu ile korumayı emel e· 

lüm tehlikesi halinde Anadolu yol dinen bir devlet, yüz milyonlarla 
larında, radyatörü bo:ı:uk, frensiz konuşan millet sermayesini koru

lastiği delik deşik, tamir malze • ı mak için hem sıhhatsiz, hem tek
mesi namevcut makineler ala bil- niği aykırı, hem de kazayı başı u· 
diğine dolaşırlar. cunda taşıyan bu acaip ve hesap-

lki ıenede 3 milyon liralık sız seferlere nihayet vermelidir. 
kamyon ve otomboil satm aldık . Sadri Etem 

Yakında tarihe karışacak ! 
. . " ·le 0!Y 

Haydarabat Hizamı 

Dünyanın en zengin adamla • 
rı ne A vrupada ne de Amerikada
dır. Hindiatandadı~. Bunlar, ra • 

ca, mihrace, nevvap, nizam ve 
bunlara benzer bir takım isimler 
ta§ırlar .. içlerinde, dünyanın hiç 
bir tarafında eşi o1mıyan zengin • 
ler vardır. Mesela Haydarabat 
nızamı, bugün , bütün dünya-

nın en zengin adamı<lır. 

Racalar, mihraceler nevvaplar, 
nizamlar ve saire tepeden tırnağa 
kadar mücevherler içinde yüzen , 
tepeden tırnağa kadar sırmalarla 

süsleruniş fillere binen prenslerdir. 
Bunlar Hindistanın seksen milyon
luk bir kütlesine hükmediyorlar • 

Prenslerin hükümran oldukları 
devletlerin sayısı 615 tir. Görünü· 
te göre bunlar kendi memleketle· 
rini idare ederler .. 

İngilizler de bunlara yalnız 
rehberlik ederlel'. ikide bir bu 
prensler içinde idaresizlikle İt • 

ham olun!lnlar, İngilizler tarafın • 
dan hal'et.l\lir, yahut nefyolunur .. 

Son günlerde Aluvar mihrace • 

si böyle bir akibete uğradı. İdare • 
sizlik ve nuiistimaı yü2~ndcn yal -
nız tahtından atılmadı, Hindistan· 
dan da çıkarıldı. 

Hindistan haricinde iki sene 
menfi yaşamağa mahkum edildi .. 
Bu prensliklerin en büyükleri 

Haydarabat, Keşmir, Barodadır .. 
Bunlar, Fransız ve Almanya ge· 
nİ§liğinde büyük devletlerdir. 

Bu prensler, son zamanlarda 
mühim buhranlar gcçirmeğe ha, • 
ladılar. Bunun sebebi Hindistan 
halkının az çok uyanması, az çok 
kendine gelmesi ve haklarını ıs • 
temeğe başlamasıdır. 

Buhranın sebepleri 

Hindistanın İngiltere tarafından 
idare olunan kısmında halk İngi
lizlerle mücadele ediyor. Halk 
hürriyet ve istiklaline kavuşmak 

için fedakarlığa katlanıyor ve bu· 

şüphe yoktur. Nıtekıın o) ele1 ' 
'hrac ~ 

ve onun için racalar, rnı b'r bıJP 
"k 1 

prensler, nevvaplar b_ü~u. hes'P~ 
rana uğaradılar ve atıyı 

mıya başladılar. b~f 
• •0 eıt J" Hindistan prenslerını }\ep:.ıı 

ğü Haydarabat nizaınıdır. 11Ji~f 
b . "k pl 

si de, selefleri de ' uyu bir' 
nelere sahip olduklarındn~ı pıGtt' 
sırdan fazla zamandanberı ~e ~ 
madiyen altın topla.makta sıı~' 
makla meşgul olmuşlardır· ·ııel'~ 
neticesi olarak nizamın ha~ı d~( 
hep altınla ve mücevherler e 

dur. teJ<!f. 
Haydarabat nizamı ınerıtyli J 

ni asrileştirmek için bir ha l 

raşmı~, demiryolları uzatf11'!',-ef 

1 f 'b' asrı et fon, te gra , posta gı 1 tiflJ 
iti temin etmiş, meırnle~~ .11~' 
madenleri işleterek sanaYll 

1 dıf 
ettirmiş, ve bir ordu da vi.iCll 

tirmiştir . . i~' 

Fakat halkın kendi hak~~l 
tini kendi eline geçirınek 1 ~-ııl 
si cereyanı, gün geçtikçe ··ı~e J\ 

bulduğu için yakında bu 0 ,1\1~ 
de de bir takım tahavvüıter 
beklenmektedir. 

ıe' 
BilyUk ve zengin yet de 1 

Hindistanın ikinci d.ere';ıır' 
büyük ülkesi Ke~mirdır. ei 
yaşayan halkın kahir e1'• ,l 

·· l" ld w h lde btı . mus uman o ugu a ı.11\ • 

ki hükümdar Hindudur. oııtli1t 
ekseriyet, ikide birde a1'~ll11 
tahakkümüne karşı kıya.~ ~I 
te ve bu yüzden mühim d~;. 
hadiseler vuku bulmakta 

1 
bP 

Baroda eyaleti, hiç t6~ıı4tl 
Hindistamn, en ileri ülkele 0e~1 
biridir. Buradaki irfan toıleıı~· 
selerinin eşine, 150 selle f'' 
İngilizlerin idaresinde 1 ıe'' 

. ot " Hindistanın hiç bir y~r.111 Gı'lf\. 
düf olunamaz. Onun ıçın rlt)jl\ 

prensi, Hindistan pren!le 

çok sevilenidir. . ~o 

Hindistan prensleri11111 ı1eb*: 
~e t kurunu vustanın şaşa.ası 

111
.., 

besi içinde yaşıyorlar. 0l1 Jl JO 
dit eden tehlike de buncl~,tıl~ 

. · yıS yor. Altın, elmas, ıncı }11'1 

çinde sürülerle hüdaııt ,.~ııd1 

arasında, saraylar dolusllteı"b~ 
israf ve sefahatin k İ'l' 
leri arasında ya~aına 

1 11 
bıl 

eoe ~· böyle yaşamakta ısrar . i1' ..1 
zııı 6ır 

damlar da, yakında ına .. }1~ 
w 11' .. 

tıratı arasına geçınege 

durlar. jıııl'~ 
Hatta Londra gazete!,~rtı1' ı"~ 

ri buna işaret edere.k: . ta.il tl' }ıt 
distnn prensleri Hınd15 ~,,.rt' o" 
ninen büyük buhraniyledlrle'' l 
şıya gelmiş bir vaziyett~ rı dtı 
ların servetleri de, cand 

3 

. r tl· 
like içindedir.,, Dıyo 

Taze meyva. ·"'" 
Jlle' - d'' 

Ticaret odası, taze f11"'~-tl' 1, . . k'k t yaP , racatı ıçın tel ı a 8111f1 tltfı 
Bu maksatla A"ru~te1'e 1~ı 

d ıııew tı' ı 
meyva ihraç e en 0stıı. e~ 

• f l' • bu btıS dj(tJ' 
nın aa ıyetı ve k ')( e 
edilen nizamları tet 

1 

tedir. 

nun neticesi olarak iyi kötü, bir ta- ·r11i 
Ciöz t1ek1 :i 

kım demokratik müesseselere aa· ı S Ş;i./ıf v1,ı hip oluyor . Dr •1 
• • tef1v ~ 

Bu hareketin, komşu ülkelere, j Birinci Sınıf ~:-, ..;ıı 
yani prensler tarafından idare o - 1 Bnbıfıli (Ankara cad c~ 
lunan yerlere sirayet edecci!inde li.~~BmSmiS2'1111111......-
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Marmara üssü Bahri Kumandanlığı \ ı-·3."--K:--"ö:"-! 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden : L_ ... ~.~~~-~~~~ ... ~~:~~:~.:.!!~?!:.~~--_i 
Sureti M. M. VE. SA. AL. KOM. dan: 
ilıale Saat Münakasa tarihi Miktarı Nev'i Kapalı zarfla yerli fabrikaları 
Pazarlıkla 10 20 - Haziran. 933 50.000 Et mamulatından 50.000 metre boz 

., 10 12 - Haziran. 933 240.000 Ekmek renkte kaputluk kumaş alınacak -
tır. ihalesi 18 haziran 933 pazar Deniz efrada ihtiyacı için münakasaya konulan yukarda nevi ve 

miktarları yazılı erzakın kapalı zarfla yapılan müoakasalarında 
verilen teklifler haddi layıkıoda görülmemekle hizala11oda görnlen 
tarihlerde pazarlıkla müoakasala11 icra edilecektir. 

Taliplerin % 7,5 nisbetiode teminatı muvakkatfleri ile komis-
yona mOracaatlan ilin olunur. (2503) 

Nakit mukabilinde sablık emlak 
Beyo§lu Kazası Defterdarh§ından : 

Mahalle.si Sokağı Cinsi Kapı Muhammen ihale ta· 
No.sı kıymeti rihi 

Huk&y Abdüsselam Hane 6l 300 00 1716/933 
Cezayirli 

Galata Bereketzade 130 zürra 29/31 780 00 17/6/933 
bOlbül arsa 

Bereketzade Horoz Cilaciyan apart- 1 22000 00 17/6/933 
mam 

Nakit veya mübadil bonosu mukabilinde sablık emlak 
Kaıımpaıa Eyyübüm Hane 1 700 00 1716/933 

Bereketzade Horoz 

" " . 

Kiralik emlak 
ıcarı Müddeti 

1 No.h apartmanın 23 00 1 sene 1 ·ı /6/933 
4 üncü dairesi. 

1 No.h apartmanın 25 00 ,, ,. 
2 inci dairesi. 

17/6/933 

Balada evsah muharrer emvalin satın ve icarı karar tarihin· 
den bir ay müddetle pazarhkla ihalesi icra kıhoacakbr. ihale 
tarihleri gösterlJmiş olduğundan talipleri % 7,5 teminat akçele· 
rile 1aat on bette Beyoğlu maldairesinde mületekkil sahı ko· 
miıyoauna ve daha fazla malumat almak üzere emlik kısmına 
mliracaatlan. (2582) 

günü saat 15 tedir. isteklilerin şart 
name ve nümunesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya girmek i· 
çin o gün ve vaktinden evvel te -
minat ve teklif mektuplarile An -
karada M. M. V. SA. AL. KOM. 
nuna gelmeleri. (3070) (239S) 

* * • 
M. M. V. SA. AL .KOM. dan: 
Yerli fabrikalar ma~ulatından 

320.000 metre çamaşırlık bez ka
palı zarfla münakasaya konmuş -
tur. ihalesi 19 haziran 933 pa • 
zartesi günü ıaat IS tedir. istek
lilerin nümune ve şartnamesini 
görmek üzere her gün ve münaka· 
saya girmek için o gün ve vaktin
den evvel Ankarada M. M. V. SA. 
AL KOM. nuna müracaatları. 

(3069) (2394 .. .. .. 
İzmir Mst. Mv. SA.AL. KOM. 

dan: 
120.000 kilo un kapalı zarfla 

münakasaya konmuttur. ihalesi 
17- Haziran -933 cumartesi gü· 
nü ıaat IS tedir. isteklilerin şartna 
meıini görmek üzere her gün ve 
münakasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel temina ve teklif 
mektupları ile lzmir Mst. Mv. SA. 
AL. KOM. nuna müracaatlan. 

,(30f.6) (2332) 

n ASPİRİN 
ol,, Tableti 

Yeni kapalı paketlerde 
daha temiz ve sıhhi 
olarak satın alınabilir. 

Ufak ihtiyaçlarınız için yeni 
paketleri tercih ediniz. 

Bu yeni ambalaj sizi kıymeti ol
mayan başka mamulat almaktan 
korur .. 

ASPİRİN 20 ve 2 tablet lik ambalAjlar içinde 
her yer~ bulunur. 

Hs~eri lise ve Orta Meunıeu 
Inle~e ılınıyor 

1 - 1933.1934 ders senesi için lstaobulda bulunan 'K.~ 
ve Maltepe Uselerile Bursa'da bulunan Bursa Askeri ~ 
Konya ve Erzincan'da bu:unan Askeri Orta mekteplerine t....,, 
ahnacakbr. '1t 

2 - Liseler 9, 10 ve 11 "l, 2, 3,, üncü. Orta mektepler 
6, 7 ve 8 '"l, 2, 3,, üncü sınıfları muhtevidir. 

3 - Lis~lerin muhtelif smıflarma 600 ve Orta mekte~ 
muhtelif sınıflarına da 300 talebe alınacaktır. 

4 - Almanca okuyan talebeler tercihan ahnacakbr. 
5 - Liselerin 11. inci sımflarına iyi Almanca bilen ~ 

ler ahnacakbr. Bu talebeler Liıeyi ikmalden ıonra yap..._ 
miisabaka imtihsnıoı da kazandıkları takdirde Askeri mUbeO 
ve Fen memuru yetiıtirmek üzere Almanya ya aöoderilec 
ve müsabakayı kazanamadıkları takdirde harbiye mektebin• 
derek zabit çıkacaklard1r. 

6 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin i~ 
başka giydirilmesi, techizatı ve kitaplara hükümete ait old..,. 
gibi ayr1ca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. ,,r 

7 - Liseyi muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler dl"' 
sabaka imtiban1na girerek kazandıkları takdirde Beşinci dl~d ..t 
de olduğu gibi askeri mObendis ve Fen memuru yetiştirıl~ 
üzere Almanyaya gönderilirler. Buna arzu etmiyenler Harbİt' 
mektebine sriderler. ..... 

8 - Bütün mekteplerle kaydil kabul mekteplerin buluıad bl" 
ları yerlerde 1 /T emmuz/933 tarihinde başlar ve Ağustosu• d,ıf 
rinde biter. Bununla beraber kadroda müohaller kahrı• erdi' 
senesinin devamı müddetince sivil lise ve orta mektepl 
nakil suretile talebe ahnmağa devam olunur. . fi 

9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askeri .1ı~e d" 
orta mekteplere kaydedilmek istiyenler 1/Haziran/933 tarıbıll io' 
Temmuz sonuna kadar buluodukla11 yerlerin askerlik şubeler 
müracaat etmelidirler. 1,fi 

10 - Mekteplere girmek için lizım olan şartlan 111U:elr' 
kaydü kabul şartnameleri ve mubtaralan bütün askerlik ~u fi 
rinde mevcuttur.Talipler askerlik tubelerioe ve askeri h•~dit" 
orta mekteplere müracaat ederek mezkur şartları öğren-;23' 
ler. ~ 

Ankara Mıntakası Ziraat • 
Müdürlüğündeıt; 

Ankara Viliyeti çiftçilerine dağıtılmak üzere (240) ad•~d;. 
arabası 1 - Haziran - 933 tarihinden itibaren 27 giin 111D 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuıtur. . Sot" 

Şartnameyi anlamak üzere taliplerin Ankara, E.1kişeh1''ı,rıo' 
sa, lstanbul, lnegöl, Adapazarı Ziraat müdür ve medlur 
müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. (2553) 

Devlet Demlryolları ııAnl~ 
800 ton yerli çimentonun kapalı zarfla münakaSlsı. / 1,a;. 

ziran 1933 Çarşamba günü saat 15,30 da idare binası~ ;. b"' 
lacakhr. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa vezneler•(248DJ 
şer liraya satılan şartnamelerde yazıhd1r. -Al 

"f~ 
Ankara - Kayseri hattı üzerinde kıhçlar istasyonu cık ~ 

km. 52,000 de valn taşocağmdan çıkar.tıp ~esli~ edilece oll r-_ 
M3 balashn kapalı zarfla münakasa11 25·6·93'.i paıa~ ~ 
15 de Ankara'da idare merkezinde yapılacaktır. TaftılA ( 
veznesinde beşer liraya 1ahlan ıartnamelerde yazıhdır. 


