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Dün akşam bir 
otobüs tutuştu 

Dün akşam saat sekizde Kadı -
köyden Suadiyeye giden otobüs -
lerden birisi ateş almış ve içinde 
yolculara büyük bir korku geçirt • 
miştir. 

Ateş otobüsün sağ tarafındaki 

dinamosunun kontak yapmasın -
dan çıkmıştır. İptida benzin depo
suna giden boruda ateş görülmüı
tür. Ateşi iören yolcular derhal 
otobüsü durdurarak yere atlamış
tır. Bu hadise karşısında şoför so
ğuk kanlılığını mu haf aza ederek 
sırtındaki ceketi çıkarmış ve boru 
üzerinde görünen aleve vurmağa 
başlamıştır. Bu suretle şoför ate
şi söndermeye muvaffak olmuş ve 
müessif bir hadisenin önüne geç -
miştir. 

Şoför soğuk kanlılığını göster -
memiş bulunsaydı biraz sonra a -
te§İn benzin deposunu patlatacağı l 
muhakkaktı. Otobüs Suadiye tir -
keti ne aittir. 

Hayatta hiç bir zevki olmıyan adam 

DünkU ma~a 

Deyli Ekspresin Berlin muhabi 
ri gazetesine şunları yazıyor: Baş 
-vekil M. Hitler, başka hiç bir ga 
zeteciye göstermediği iltifatı bana 
göstererek dağ başındaki evini zi

yaret etmeme, dünyada ençok sev· 
diği kadın olan hemşiresiyle ko-

nuşmama müsaade etti. M. Hit
lerin hemşiresi, Agnes ona ana -

J ıık etmiş bir kadındır. Onun için 
Hitler, her nerede bulunursa bu
lunsun mutlaka hemşiresine• tele -
fon eder ve onunla konuşur· 

Hitlerin dağ başındaki evi, dün 
yanın en muhteşem manzaraların-

Silahlan azaltma konferansı 

- Efendiler, siz lafa dalarken aslan ağzını kapayacak! 
[ Deyli Ekspres gazcı esinden] 

dan birine hakimdir. Evin bulun
duğu yerden Salzburg şehriyle ka
lesi görünüyor.. Hitlerin doğduğu 
yer olan Branmen de buradadır. 
Avusturya ile Almanyayı biribiri
ne ilhak etmeyi istihdaf eden Hit
lerin böyle hudut boyundaki bir 
yeri intihap etmesini çok tabii gör 
mek icap eder. 

Hitlerin hemşiresi boylu poslu, 
muhteşem kır saçlı bir kadındır. 

Hitlerden iki yaş büyüktür. 

Anlattı: 

Çocukluğumuzda Hitlerle yıl -
dızımız barışık değildi. Hep kav
ga ederdik. Fakat cepheden dö • 
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li -h enı hayatı k 
SOl-JBE1 LER .................................• 
Dünü unutma enı Yüksek tah ~zla~~ak, 

nı.. .. s1 gormek 
~rnkun olmıyacak m 1 Belediye~ •• • • ' Polis haberleri Cnma günü, Ankarada at yarıt· 

Bu·kaç .. . ı? Unıversıte de ları vardı.. Havanın fena, yağ • 

lan. liniveı::dzaıfında açılacak O· ş h. M cıı·s· de Sol bacagv 1 ld ' murlu uluşuna rağmen, yarış yeri 
Yetı bir e devam mecburi - e ır e ın N to·· B ı f .. 1 <Irı ı. kalabalıktı .. 
1 • • Prensip ol . k • ,.. eşe mer ey e pro esor . 
. nıştır. Uni ... aıa kabul ecli:- 'bır Hanım aza daha M ı A k . ·ı Bebekte oturan terzi Sahalc dün Ankara halkı, yarı~ları Mıllet 
GlYet karşısı~~=ıte :aıe~esi.~ bu \"a- . . . .. . . ~ ş n ara.ya ~-ıt~ı e~ s~at ~5 te 686 ~umaralı _tramvaya Mecl~si Reisi, . Ba!vekil, Dahiliye 
kıde knlac k .. çok m~şkul me\· _ Şehır meclısı bugun saat ıkıde 

1 

Dun akşam trenıy)e umversıte 1 bınmış, La.m bılet alacagı sırada 
1 

ve Zıraat Vekıllerıyle aynı sıralar 
~Uhtelif fa~!~ı~r soyl~yorlar. ~o~lanacaktır. Mecl~& azalığından emini_ prof~s~r N~şet ~~er .~ey re! paketini evde ~~uttuğunu hatı~la- da seyrediyor. Kal~b~lı~l.a .o~~z 
:~.ta bir ınuhaı ~:le~eleıı, bu hu. ' ıstı~a ede~ Yusuf _Zıy~ B.eyle Hacı fa~~tınde umversıte ~uşavırı pro-1 mıştır. tlerd~kı '.~tasyo.ndan evıne o.~uza, fırka umumı kat~b.ını go • 
O~ledLer: 'l'lıunıze şunları ı Adıl Beyın yerlerıne ıhtıyat aza - fesoı· Al~er ~~iş oJdugu ~al de An kadar yürümıye uşenmış, tramvay ruyc.rsunuz . .. ~n~ara vahsı orada, 

- Üniv . 
1 

dan en fazla rey almış bulunan karaya gıtmıştır. Neşet Omer Be- hızlı giderken atlamış, sol bacağı emnıyet muduru orada. Hayır, 
ti:veti konul erııteye devam mecbu. I Beyoğlu kazasından Ayşe Remzi- yin Anl<aradan ne zaman nvdet e- kırılmıştır. Şimdi hastanededir. protokol ve merasim için değil, 
leai !hepirni ~P kon~lmaması mese. ! ye hanımla Eminönü kazasından deceği belli değild_ir. Üniversite Takın albndan ge::~erken yarı~la~ı seyretmeğe gelmişler. Ilır 
tltrıeketd' 21 Pek zıyade alakadar Hilmi Bey r.ıcclise iştirak edecek - kadrosunun Neşet Ömer Beyin av- K d k .. d · Jikle oturan aralık ismet Pasa, tribünler doğ· 
hari ola.nıfr.k Çünkü ekserimiz ne- 1 ıerdir. Üniversitede fakü"te reisi delinden sonra tebliğ edi 1eceği t""t·· a 

1 

1°Y. edcev5ız nı· e hanım ru Ytirüdü. Halk hüımetle aya· 
a ült 1 . .. . . . . . . u un ame esın en a y ~ . . . 

ru~. Y··k e ere devam ediyo- olan Tevkf Salım Paca henuz ıslı- hakkmdakı tahmmler kuvvetlıdır. u· k "'d d k. hk d ga kall.tı. Başvekıl vakur V(> ne· u sek t h . . . . . :r s u ar a es ı ma eme y. nm a . . 
Yapan a sılını leyli olarak fa etmemıştır. Ciar~ lı"canfa n ""ğ t k' 1 h . . ... d k l t k cıp nezaket ıle halkı ı:ap-
h,r· l gençlerle bu tah ·u . . ' •' ... rı ı o re • ı ca venın onun e uru an a ın kasını çıkararak sel A 1 :r d 

• 1 0 a.rak ikrn 
1 

d sı erını ne-

1 

Daimt encümen ne zaman mek için altından geçerken Sebahatin sök· "R h t 1 am a ı: 
l'lııpet k b a e enler arasında t 1 k? Ü . . d h t··-·· t ht 1 d"' .. b a asız o mayınız, oturunuz, o -.. a u) l . op anaca mversıte e ir lisan mektebi ugu a a parça arı uşmuş, a - . 
Yuk bir fark e rnıyecek kadar bü- . . . .. . C'..Çılmasına kaı·ar verilmiştir. Bu şından yara'anmıştır. l~r~nuz,, dedı. Oturdular Ken-
eden ta.le Vardır. Nehari devam 1 Beledıye daımı _e_ ncu __ mem bun - kısı de bir müddet otur • 

b l 1 mektepte üniversite talebelerine K t b t 
turi·olan . e .erde yaşamak için za- dan sonra haftada uç gun top ana- amyone ara aya çarp ı du. Bir müddet diyorum, çün-
tct·1,.d ıhıtyaçlarını temı· caktır. Toplantı günleri cumarte- muhtelif garp lisanları öğretilecek- Şoför Bekirin kullandıg-ı kam- kü paşa k 

·• cdir) n zaru- . · · lir. Bu hususta bir talimatname - oturma tan ziyade 
bıtli \'• er. Bunların arasında 1 sı, pazartesı, çarşambadır. Şim· yonet Üsküdarda kömürcü Musta- yurumegı seviyor.. Cümhuriyetin 

•ıı l l d hazırlanacak ve mektep hu ders 
dtn ıır :et eri düzgün, raıısma diye kadar perşembe gün eri e fanın arabasına çarpmış. araba bu büyük devlet adamının dina • 

f a J 1 :r • senesi zarfında faaliyete başlamış I 
llat ed-. 1 e erinin servetine 1·stı' _ toplanılmakta idi. Encümenin bü parça andığı gibi Mustafa da hafif mik hareketleri, bana, Türk inkı· 

..-rek bulunacaktır. 
llldird' Yatıyabilecekler pek tün toplantılarına badema vali ve surette yara1anmıştır. Şoför yaka labından bir enmuzeç verdi. 
tt'-tek ır. Ekseriyet, hem tahsil belediye reisi Muhittin Bey, o~maz Meşhur bir göz hekimi lanmıştır. Bir aralık yağmur başladı. Halk 
lltın ~~ hem de en zaruri ihtiyaç- r.a muavinlerden birisi muhakkak Kiracı ile ev sahibi arasında tribünlere koşuştu. Başvekil kol -
ltlif ~~~rılerinin bir kısmında muh riyaset edecektr. geliyor Üsküdardn Selami Ali Ef. ma- ordu kumandanlarımızdan biriyle 
... · ue5seıel d ı k Ik l ~ l d '"ırı elrne.k er e ça ışarak le - Memurlar kooperatifinin Viyana üniversitesinin en meş· hallesinde oturan İstilyonun kiracı o o a, gene yagmur a tın a do· 
~-lı~rn zaruretindedirler. Bu satış merkezi bur pofesörlerinden Adalıler sı madam Atina, lstilyonun 50 li - }aşıyor .. 
tcle.n ba zaruridir. Anado:udan F acha T ec:ini saninin on sekizin· ı k b" f - Paşa Hazretleri ıslanıyor •• l aı k Belediye memurları kooperatifi T ra ı ır pantanti ini çalmış, yaka-
111tıı"a rar~ ar adaşlarımız hu ça - ci gunu Viyanadan hareketle l"'nmıı:tır. Bu sözümü duyan bir arkadaş: 

J g nin satış merkezi birkaç güne ka - " :r k 
>'tcek k rncn tasavvur cdilemi - istanbula gelecek, buradan An· - An arada bir damla yağmur 
d adar ac h dar açılacaktır. Merkezde bilu - k iskarpin hırsızı b' . · d d' 

tdirl ı ayat şartları için- araya geçecektir. Bu zat Ma- ınnımeltır, e ı, paşa yağmur 
er B l mum gıdai ihtiyaçlar maliyet fiatı F d M il A k h Jl ltıedr · un a.rdan ekserisi eski !iye Vekili Mustafa Abdiilhalik ener e 0 a ş 1 ma a e - yağıyor diye memnuniyetinden 
eıc kös l · d na satılacaktır. Merkezde yalnız B sinde Halil efendmm evine girerek d ı tiiııde b' .e erın e yatmak ve eyin gözünde çok ı1azik bir o a~ır .. 

ltt\ıret· ır defa yemek yiyebilmek ortaklara sahı yapılacaktır. Koo - ameliyeyi muvaffakivet ile yap· bir pantalon, bir ceket, bir iskar - Yurdunun toprağına f~ydadır 
ınd d' l peratif belediye memurlarına kı!lt - J • ) b k ] R t k } tiYetj bu e ır er. Devam mecbu- ,,. mış olan göz mütehassısıdır. pın çn an sa 1 a 1 eşa ya a an- diye, sevincinden yağmur altında 

a k d lık odun vermektedir. p f .. A mıştır. d l h l'~f k r a aşlarm bu pek za - ro esor nkaradan döndükten o aşan, alkla omuz omuza yarı§ 
()0~2anç.larına ıekte vuracaktır. Sebze halinin inşaatı sonra üç gün lstanbulda kala· Merdivenden düştü seyreden Cümhuriyet Ba~vekilini 
'-'ıt .• a.!an çalıımağa imkan var Cümhuriyet bayramında temel cak, buradan Bağda da oradan Kutucularda oturan Hakkı, dük gördüğüm zaman, hatırıma, eski 
t '-'il ar · • H" d" 'd · H d d lııyctte k ' 1Yanı e serıyet bu atma merasfani yapılan keresteci- ın ıstana ~· ece tır. İn İs· kanının üstündeki odndan inerken sa razamlar geldi ve .gözüm o 
tihc bı arın arını kafalarına ter terdeki sebze hali inşaatına devam tanda göz hastalıklara iizerine merdivenden düserek basından a - aralık, biraz ötede, kumlar içinde 
'cıııl\ı ecbur olacaklardır. Bunun edilmektedir. Halin beton temel - bazı tetkikat yaptıktan sonra ğır surette yaral~mış, C~rrahpa~a oynıyan üç çocuğa ilişti. 

De~ çekecek cemiyet olacaktır. }eriyle deniz kenarına yapılacak geri dönecektir. hastanesine kaldırılmıştır. Kendi başlarına, kendi halle • 
~ilirıd ~~.mecburiyeti şartlan da- rinde, koşmaca, seksek oynıyorlar, 
l e unıv . 

1 
beton rıhtımın inşaatı havalar fe- V l b · 1 Evi mi zannetti? 

l l'ti2d ersıte, ta ebesinin en nalacmadan evel bı'tı'rı"lecektı"r. HaA apur ara kıymet ıçen er, z b atlıyorlar, gülüp eğleniyorlardı • 
ol t &ek be · · k :r ü cyr isminde biri, kendine \c&Jct ıen şını aybetmiş Kazım Paşa ile hmet Pacanın 
t ır B 1 lin yapılacağı sahada arabalarla ü er etlerini istiyorlar hakim olamıyacak derecede sar :r 
e a.la.r·k· un arı nazarı dikka çocukları. 
~ .. k otobüsler durmaktaydı. Bunlara hoş olduğu halde Beyog~lunda so _ 
etle arar verileceğini kuv- Vapurların kıymetini takdir e· On senedir, Ankaranın bag-rın· 

)) ıanned' yakında başka bir durak yeri gös- 1 k •· kak ortasında yattıg~ı görülmüc, 
İier t ıfyoruz. . c en omiayon azası en.in vapurcu- -:r da yaşayanlarla, bugünün gençleri 

~t t a.ra t kt terilecektir. Bundan başka hale luk Tu'"rk anonı'm şı'rketı'ne mu··ra _ hastane,,·e kaldırılmıştır. ki lk\>· an no aı nazarımı- ~ ve çocu arı için, bunda t:aşılacak 
d 'Ye d girecek yollar da yeniden yapıla - :r -
.. ır. O e en bir cihet daha var- caktır. caat ederek kendileı·ine komisyon- Bu da başka ~eşit! bir şey yoktur. Amma biz, bu gÜ· 

'Uli~erıitd~ hernen bütün dünya daki çalışmalarına mukab!l ücret - Sultanlıamamında Ahdüşün zel manzara karşısında, eski de • 
)"etini .. be erinde devam mecburi- Vali ile Fen heyeti müdürü lerinin verilmesini istemişlerdir. virlerin sadrazam çocuklarını ha • 

... J dükkanma müşteri sıfatile gele -
~ıtı en ıe: ~nnıadığıdır. Dünya - Vali ve be'ediye reisi Muhittin B;,ı ücret 25 bn liradır. ~ rek bir eldiven çalan Vahan yaka· tırladık. Üzerlerinde paşa elbise. 
le l'ükıek t~~ ~emleketlerinde bi- Beyle fen heyeti müdürü Ziya Bey lanmıştır. leri, bellerinde teneke kılıç, arka. 
"'\lriytt 61 talebesine bu mec dün Üsküdara giderek iskele kar- Gümrükte larında yaver ve haremağası; gö· 
~i tahmil d'I · · B. Esrarcılar faaliyette ·· d··ı · ltı rn e 1 ememıştır. ı- şısındaki Mihrimah medresesini run u er mı, polis ve jandarma 
• ernlek f · Dün gümrükte hukuk müı:avir-hr rrı e ımızde de bunun di- gezmişlerdir. Medresenin tadila- :r Kumkapıda odun iskelesinde halkı dipçikle dağıtır: 
l>ıl ernleketlerde old - "b' Ieri toplanarak gümrük islerine ait Galı'bı"n kulu'"besı· o··nu"nde e•ı·ar ı· - Sav 1 d lta.. ugu gı ı ya- lı bir müddet evel miinakasaya • ., - u un paşaza em geliyor! 
~"' &ından em· · H .. · bazı meseleleri görüşmüşlerdir. k h h l" "D·· ·· ~ntcn b.. .. ınız. er şeyı ıyı konmuştu. İnşaat bittikten sonra ~en dört ışı ciirmümeş ut a ın - unu unutma, bugünü iyi an • 
~İrtde hUYuklerimiz çaresizlikler bu medresede fakir kadınların ço- de yakalanmıştır. larsın.,, 
'İlleri · •Yatlarını kazanarak tah- cuklarım barındırma yurdu açıla -
l "'k nı t~a.m) _ VAK 1 T 'ti ~k t h . amaga uğraşan caktır. Yurtta bulunacak doktor -
tıeteklerad' aıl talehelerini de düşü- Iar ve hemşireler aynı zamanda Gilııdellk. sıya81 Gazete 
d ır V l - Ut&11bul Ankara Caddc11t, VAKIT yurdu 

eva.rn · e on ara ancak hu Üsküdar mıntakasındaki fakir ço· 
-~ bir :ecburiyetini talebeye pek cukların sıhhatlerini dnimi bir 
''~t'cek a.s.ra~la Ynşamağa imkan kontro: altında bulunduracaklar -
ltl , ıhtıvac . . d • ehe .. ~ n1spetın e genış d r 

Yurt'ar 1 ı • 
~Stldı" ı, ta ebe lokantaları 
dir. tı :zaman tahmil edecekler_ Taşdelen suyu ÜskUdara 

b . ne zaman inecek? 

t llıversit d • rı ko eye evam mecburiye-
}'aru"» nulmamasını temenni cdi -
~ .... Ak . h 1 
""'ll'lc"'l sı a ek~erimizi çek 

Y u va.zıy tl k C:· -.__; e ere so acaktır ... ,, 
1"'ltd 

Bolu ~n ç_ıkan eski eserler 
"Ve h,,,.aİ· .2mıt, Adapazarı. Düzce 
tı kıy ısınde senelerdenberi ba -

l';lıetli as 'k l!u ~rıatı a toplanmıştır. 
rta.ltli escrlerın şehrimiz müzesine 

Taşdelen suyunun Üsküdara 
indirilmesi etrafındaki mütehas
tııslar tetkikatı sonuna gelmiştir. 

Suyun memb:unda yapılan tetki· 1 
kattan sonra suyun Üsküdara indi-· 
rildiği takdirde radyo aktivitesini 
kaybedip etmiyeceği de tetkik edil 
rr.ektedir. Taşdelen suyu Üskü -
c!nrda Semsipaşa meydanına indi -
rilecek, burada su şi§elere maki.1 

Telefon Numaraları: 
Yazı işler! tP.lefonu: 243711 
idare telefonu : 24378 

reıgral "dre!l . Jstan nı;ı - ·ı .ı\ Krr 
Posta kutusu No. •& 

Abone bedelleri• 

Seneli': 
6 aylık 
~ aylık 

1 aylık 

rtırklye 

1400 Kr. 
750 • 
tOO • 

J50 

ilin Ucretleri · 

F.:cnetıt 

2700 Kr. 
14SO ., 

ROO • 
soo 

l'icJtrl ıllnluın lifin •11blll'!l'rlnd~ a~U· 

mi :10 kuru,ıao 

kuru')ıt \;.~ar t;ıkıu 

ÜU) ilk. farla, de\'8.mll tlttıı t"l'renlere aJt 

ıtyrı t"nı.lllU vardır. 

t<f'l<nıl IUhılHrın hlr IL'llırı 1 O kunıştur 
"Ve t 'f Ztı.aı t k ôlsnı edılerek muhafa -

d a ar .. 
a.rcıi h ru~ etmıştır .. Müzeler i . 

neler vasıtasiyle konacak, fıskıye- Kllçllk itAnlar: 

l l • l Bir deınsı 8U tkı oerni' ~u uc; Cle!uı f>!ı er veeğ ence yer eri yapı acaktır. 

l 

Bedava ecnebi dili 
öğrenmek istiyenlere 

Cümhuriyet gençler mahfilin • 
<len: Her sene olduğu gibi bu sene 
de mahfel edebiyat şubesine mül • 
hnk olmak üzere ve üçer kurs 
üzerine mürettep meccani İngiliz • 
ce, Fransızca, Almanca dersleri 
nçılmıştır . Derslere IS-Teşrini 
saniden itibaren başlanacaktır. 
Kayıt her gün saat 13 ten 19 a 
kadar mahfilin Beyoğlunda T 0 -

katliya.n arkasındaki Cümhuriyet 
Halk Fırkası binasındaki dairesin
de icrn edilir. Arzu edenler ücer 
kıt'a fotoğraf ve hüviyet cüzda~ · 
lariyle mahfe! idare müdürlüğüne 
müracaatları. 

Son kontenjan listesi 
Le) bu • 18.frıyat memuru Necdet 
.\dapa ıt c meıgut olmak üzere 

dört •ıt-tası 7~ YC on derıı.sı ıoo kuru~tur 
Suyun İ&tanbulun her taraf ma nak Uç aylık ıııın ,.erenıerta bir detaat mecca· Son kontenjan kararnamesi ve 
:i için Şemsipaşada bir de rıhtım l nendir. Dört satırı ı:ec;en llllnların tazıa 

1
~ listesi dün İstanbul gümrüklerine 

ıarına gitm· t' 
ıJ ır. 

1 
1&tJrlan be~ kuruştan hesap edilir. 

yapılacaktır. İilll••••••••••••• tebliğ edilmiştir. 

6 ikinci teşrin 1918 
- Fırıır etlPn Tnl t, ı-:nn•r \'il OemaJ 

l'no:alıırla diğı•r rlifrkllsının tekrar mrmleke • 

liınlı.ıı iade edilnıe i lı;ln hlikfinıetlmizccı res-

ınım Inıanya lıül,iıııırll m•zdinde tcııcbbU • 

ııatta bulunulmuııtıır • 

- Tcceddiıt fırkası b<o~annnın~iııl n~-

rctmtştır. llıı lıcynnn:ınıryc nı:ıı.anuı, ııbık 

htıh:ıt \e Tcraı.ı.ı mcdlsl umunır ftı.:ılarının 

bu rırkı:ı ile nl~kaları ke ilmi tir. lltlhat , .• 

I'ı•r:ıı.ı.ı fırlm ı üznlıırmdan J t'nl progrnmı 

S.nbul l'lntl)t'ııil'r Jırknduıı ıt~ rılncaklnrdır 

\e h:ırlı;-trn kabul t'dl'ıılrr de dahil olnblle • 

cı•ldcrdir, .;;ı~a'il'ti dahill~e ,·ıı harll"i.n~ ı ~eni 

:ıslnra lptlım f'dt•ccktlr. 

- l~rmrııl mf'salllnlıı hutlu~u ırasında 

Dlyn rılıclil ı· rnllli~lnl yıtpmııkta olan dok 

lor Jtrslt Dry lf'rllrn emir nmdl>lnce dilıl 

polis mlidürlyetıno ~rtlrUmlsUr • 

1:ı~e na7.a-ı nlııln Kemal Bry de oeza • 

ret allına almntı'<tır • 
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H itler evlenmek D ayak Rus misafirleriıııil Adliyede izci kızlarımız 

Teftiş 
lla1Jmal.ait'd"'' llevam • f J J • de~ 

lü gençleri, köy'ü aile reisleri as- ıster, a <at.. bugün zmır 
kerlikle, yahut dii!er bir suretle Rus kadınları lrncaJarından ı 1. } _ (Ua, tarafı l inci ıı:ı~ıfıımız.da) ,..,, r ar 

MU·fetti.-.::. Ferit Bey, lstanbula, köy. ün. den uz.ak.laş .. tığı zaman tarla- şikayet ediyorlar ge IYO 
T l f b ka nüştenberi, cok dost olduk. Cok ı ıaıoı'*' 

geldi adliyede meşgul oluyor yı ış ıyen., çı tı suren, sa an ar. - iyi aeçinmeg= e ba~ladık. Karde ~ Po.''ti P •. arizyen gazetesi yazıyor: . (Uıış tnrafı ı. ıad. sııy•. ·b~ 
' , . . smda ter dökerek uğraı-nn daima 0 

- - 1 ş ... 
Adliye miifettiş erınden F erıt k d l 

1 
t S ·w şim hiç evlenmedi. Çoluk çocuk Şıma ı Kafkasyada on bir kol - 1 lerdır. Rus mısafır erın . iO )1 

Bey, An1mradan lstanbula gel - ~- mdarl 1 o ~uclş ur. ol nlrat.mı ı suz' kaldı. Hayatta hiç bir zevki ı lektif çiftlik azast kadınlar, Stalin 1 de bulunacakları günler ıÇ 
ı muca e e c evrm ~ .mem e <e ın ve ld b. kt .. d h ırlanmıstır· 1..A 

miştir. yoktur dersem, inanınız. yo aşa uzun ır me up gon er - progroım az .. ~ de ıır 
. milletin varlığı tehlikeye düştüğü "tk·ı sene evel et yemekten vaz-1 mitlerdir. Mektup köylü diliyle programa göre bugun 1.2 ~j 

Söyliyenlere ~ö:e, ~ erıt Bey' zaman ise şehirlerdeki kadınlar eıtP' 
burada bazı teftış ışlcrıyle meşı:;ul bt"rer !'.Uretle nskerlerimize yardım gecti. Daha sonra, kanımı niko- ve çok safiyanc yazılmıftır. Mek - kapı sarayı ve müzefentlıod• 

ı - · t t k d l d" l k' l · .. ~ı kf Ticare olmaktadır. Birkaç güne kadar ettilderi gibi 
0 

köy kadınları kağnı tin ve alkolle zehirlenmek istemem up a a ın ar ıyor ar ı: eı • og e va 
1 

• • fette 
A k ·d k · d b h "Eskiden köyde bir moda var- Perapalasta vcreceğı zıya tekrar n araya gı ece .tır. arabalarını alnrak geri hizmetlerin dedi. Ken isi ana siyaıetten iç 

Şimdi lzmirdc teftiş yapan mii- de filen çalışmış, cephede top ve bahsetmez. yoruldukça, yıpran - dt. Mujikler karılarını iyriye doğ- lunacaklardır. .. eti seJ 
fettişlerin de, oradaki işlerini bi - tüfc!de harp eden askerlerimize dıkça buraya gelir. yatağına uza- ruya döğer!erdi. İneğine vurma - Saat 16 da Evkaf muı ilk~ 
· d.k b l k k k kl ı J H l ğa kıyamazdı ama, karısına her lecck, 20 de Moskova biiY .,_.r. lır ı len sonra uraya ge ere 1 cephane taşımıştır. nara o uma a meşgu o ur. a - 1 ,,..ı.v 

b 1 h ık d d fırsatta tokadını indirirdi. İhtilal· si Ra!?ıp Bey tarafından .0 ·~-t.! 
teftiş yapacakları söyleniyor. Onun içindir ki miri mücadele buki in erce a onu ıtarı a - yatr'l 

b ki O b ık d k · · den sonra da bu moda değİ!-medi, yan otelinde verilecek ıı 
Aftan istifade edenler devri büyük zaferle neticelendik - e er. nu a on a görme ıçın 

1 d ı d kanunen memnu olduiu halde, hazır bulunacaklardır. •· 
ten sonra artık Türk kadınına içti- güneş a tın a saat arca urur. d v 

Tevkifhane ve hapisan.cde af "K d · · l ~· · kocalar karılarını gene dövüyor - Salı gu··ııu·· sabah saat 10 .•.tt~ 
• • 

1 
• mai hayat sahasında layik olan ar e'ımm ev enecegını zan- 1_, 

kanunundan ıstıfade eden erın a - ı k.. 1 ld·-· netmiyorum. Yalnız kendiıi sarı- lar. Filvaki gizli ve daha az, da- tanbul kız muallim mektebi mev n ver.me t zamanının ge ıgı ~•O 

raştırma!arı ve serbest bırakılma- ı bütün milletçe anlaşılmıştır. İpti- ~rn ve güzel çocukları gördükçe ha seyrek dövüyorlar ama, dövü- lecektir. Kolordu kuJP""""_, 
ları i~i~e .dün de de·ı~m olunmuş - dai şehirlerdeki Türk kadınları ile içini çeker "Evlenmediğimden do yorlar. Şikayet etmek, kabildir, Şükrü Naili Paşa tarafıııd. ~ 
tur.. Netıcede bazı kımseler daha köylerdeki Türk kadın 'arı arasın - layı yazık ettim! Keşke benim de fakat kim rezaleti göze alır?.,, Perapalasta bir öğle ziy•fell 
Serbes .. bırakılmıştır f k d b ı ~ ı d ı d f Bundan sonra kadın'ar, dev - rı"lece'.r ve 14 te Bogva..,da b.irf•Lt. \ · da içtimai vazıyet ar ı orta an öy e çocugum o say ı .,, er. a- - .. ,,,,,.. 

B. k l · · t hd't t" 1 d b d k. let kooperatiflerinin kollektif çift. ıa· n yapılarak Beyl.,0 ... derı ır aç acırı e ı sure ıy e pa kaldırılmakla işe başlanmış, .şehir- kat arasıra a ana er ı: " .. 
•Lt kt 1 t b l b• . • 1 1 • s· t Jiklere fena cİDS tohum VC temiz kası gezı'Jecektı'r. ra 1=> eme · en s an u ırıncı ceza ıerdeki kadınlar içtimai ve iktısa- - Nası ev eneyım. ıyase e 
hk d h ı d·ı b k yuamak arzusunda olduklarından · f·rıer ma emes"n e mu aı::emc e ı en di hayat sahasında erkeklerle yan nikahlanmış gibiyim. Hiç İr a- -,. Çarıamba günü mısa 1 

1 sabunun az verildiğinden tikayet ı.# • .o 
Cevat Ef. isminde biri, af kanu - yana bulunmak, yanyana çalış- dm da böyle bir ortağa tahammü best kalacaklar ve o aa: t1.tf 

etmişlerdir. ı d M h' dd .. ır nundan istifade elmi§, dün çık - mak hakkım kazanmış, sonra ka- edemez! ve be e iye reisi u ı •:-_ " ~,//< 
d l 'd • · · h d H k.k tt k d · 1 · Mektup !Öyle bitiyor: rafından bı·r akşam yeme01 fi'' ; mı!tır. m ara ı arı ve sıyası sa a a ça - a ı a e ar e.ş1m ev enmeyı " 

"Hitlerciler kadınları tekrar o- cektı"r. 
Ceza mahkemele1·inde şimdiye lışmak imkanları temin edi"miştir. düşUnmek için vakit bulamadı. 

kadar iki bin kadar dava iptal o- Kadından hekim, kadından avu - Çünkü gençlik çağın" varırvarmaz 
lunmuıtur. kat çıkmış, kadından memur , harp koptu. Sonra 1918 denberi 

Likör davası 
kadmdan hakim, hatta polis tayin siyasetle meşgul! 
olunmuştur. Cümhuriyet bayra- •• • .. • 
mmdan evel bir kanunla kadınla_ Turkıye ve Bulgarıstanın 
ra muhtar olmak hakkı verilmiş - yaş üzüm ihracı 
tir. Bulgaristan yaş üzüm ihracatı-

Şimdi görülüyor ki genç Türk na devam etmektedir. Bulgar ga -
kızları spor sahasında da erkekler- zetelerının ne~riyatına .göre, şim -
le yanyana yürümeğe başlamış bu- diye kadar muhtelif Avrupa mem
iunuyor. Onun için genç kızların l~ketlerine 850 vagon üzüm ı:ön -
askerliğe heves edenleri göriilünce derılmıştır. Geçen sene 1250 va -
im;anda biraz hayret uyan5a bile gon üz.üım ihraç edılmışlt. Maama 
nihayet hu heves ve temayülü ta · fih mevsim henüz geçmediğinden 
bii butmak lazım geliyor. bu seneki yaş meyva ihracatının 

Hul~.sa Türk kadını Türk mille- geçen seneye nazaran daha fazla 
tinin yarı&ıdır.. Belki de yarısm - olacağı ümit ediliyor .. 

cak başına yolluyorlarmı~ diye 
duyduk. Buna hayret ettik. Al -
manyanm medeni bir memleket ol
duğunu söylerlerdi!,. 

Torik ihraç ediyoruz 
Memleketimizden yunan vapur 

ları vaııtaaiyle ltalyaya torik ba
hğı ihraç edilmektedır. Verilen 
malumata göre, şimdiye kadar beş 
yunan vapuru Türkiycden Yuna -
nistana balık nakletmışhr. 

Yunan vapurlarında taze balık 
nakliyatına müaait soğuk ha va 
mahzenleri bulunmaktadır. 

ltalyada İstanbul torik balıkla
rına kar§ı büyük bir rağbet var -

dır. 

Geç~nlcrcle Y eniköycle bakkal 
Yorgi Ef., adliyedeki clokuzuncu 
ihtisas mahkemesir..de mlıhakerne 

edilmiş, dükkanından alman bir 
kaç §İ!e likörün kaçak olup olma
dığı ara~tmlımış, dinlenilen bazı 

memurların ifadeleri arasında, a

lınan §İşelcrin etiket yazı' arı ve 
renkleri etrafmda müb:ıycnct gö -

rülmüf, bu nckt:ldan Y orgi Ef. 
mahkemeye geti rilen §;~clcrin ken

di dükkanından alınan şişeler ol -
madığı müdafaasında ıuar ctmiı· 

ti. Neticede lmcak likör bulundur
maktan beraeti~e karar verilmişti. 

dan fazlasıdır. On dört, on beş Türkiyenın yaş üzüm ihracatı 
mi'y-0n nüfusun yarısını hakça ve daha geçen hafta baş'amıştır. Tav Kınalıadada iki ev yandı 

Temyiz mahkemesi, bu kararı 

bo7.muş, ihtisas mahkemesi, dün, 
evelce verdiği beraet kararın.da ıs-
rar etmiştir. 

Çalmaktan ceza 

vazıfece erkekler &eviycsine yük - şan.cıl üzüm müıtahsilleri, evvel -
seltmek memleketin her sahadaki ce yazdığımız gibi, Almanyaya 
milli kabiliyetini bir kat arttırmak üç vagon üzüm göndermişti. Alı -
demektir. Bu hakikati idrak eden nan bir habere göre bu mallar, 
Türk milleti günü ~eldikçe Türk Berlindeki en büyük otel ve lokan 
kadınına her salında layik olduğu talar tarafından satın alınmış, bü
mevkii vermektedir ve şüphesiz yük bir rağbet görmüştür. 
bundıın sonra da vermekte devam Bulgar:arın üzüm ihracatı çok 

Kınalıadada alman tebaasm -
dan kc.:niıyoncu M. Karalisin dört 
katlı evinden evvelki ıece yaniın 
çıkmıf, bu ev tamamen yandıktan 
sonra aleJ yanındaki Yunan teba
asından M. Akiknosun evine geç -
miştir. Sarfedilen gayretlere ı·ağ -
men bu ev de tamamile yandıktan 

Tahtaka'cde kuru kahveci hanı 
yanında Servet Ef. nin bakkal dük 
kanına girerek öteberi çalmaktan 

suçlu Salih, dün İstanbul birinci 
ceza mahkemesinde bir sene, iki 
ay hapse r.nahkum olmu~tur. 

edecektir. olmakla beraber ,fiatları da bizim sonra alet ıöndürülmüttür. 
Mehmet Asım i.izümlerden ucuzdur. Aynı zaman M. Karalisin evinin 6500 lirz.ya 

da, Bulgarlar, ekseriyet itibarile dgortalı olduğu anla,ılmıJlır. 
Çakmak taşlan paça- hafız Ali üzümü sevketmektedir • Yapılan zabıta tahkikatında 

öldürülen kadın 
sından döküldü ler. Bu üzümler Türkiyede mahdut yangının M. Karalisin evinde ocak 

H ·t v l Ö · · d b. · miktarda yetişir, kabukları kalın, bacaıında top' aann kurumların 
Bir müddetcvel Bcyoğlunda 

urşı og u mer ısının e ırı· ı . · ' b ·· 
. d .. G l t d .. h 1· b. l ld \'e biraz da lezzetsızdır.er, u u - tuhu;maaından çıktıgv ı tesbit edil -

sı un ·n a a a şup e ı ır ıa e k d -
d ı k .... 1 .. h ı züm uzun müddet dayanma la ır. mi&.tir. (Rumeli) hanında Madam Antu -

vanettayı servetine tama ederek 
öldürmekten suçlu Sokratla çalı -

o asır en goru muş ve emen .. . . 
:, . t' Ö . b"" .. 1 Bu sebeple ihracata pek musaıttır. 1 S TA n BUL BELED"ıYES"ı çcvrıımış ır. merm ulun cep e 

ııan bazı §eyleri çalınmış o·duğunu 

bilerek satın almaktan sudu bcr -
ber T odorinm muhake~elerine 
dün İstanbul ağır ceza mahkeme -
~inde devam edilmiştir. 

Muhakeme, bunların sabıka -
lar?'ölup olmadığının sorulmıısı 
için kalmıştır. 

~i.aranr:1ı! ve bir şey bulunmadığı Sıhhi imdat otomobilleri 
ıç ı~ scr~cst bırakılmıştır; Geçen sene belediyenin aldığı 
Ömerın serbest brrnr..ılmasına imdadı sıhhi otomobılının şimdi)'e 

rağmen olduğu yerden bir adım k d k f d ·· ··ı ·· t"' a ar co ay ası goru muş ur. 
bile ileri geri hareket etmemesi s· k • k d . d t otomob"ı 

ır aza vu ı;un a ım a 
§iipheyi veniden r.rthrmış, kolun - 1. d h l k · l l te • . . ı er a aza yerme ge me t , 
dan tutularak hır kaç adım çekti· 1 l ld kt yara ı yara arı sarı ı. an sonra, 
diği :-amnn paçabrm~a~ y~rl:~e bir ka~ dakika içinde haslar.ıeye 
kaca.1· cakmak taşı dokulmuştur. ··t·· ··ı 1 t d. - • ~ . . d... go uru me:.c e ır. 

~K •. . . Meger Ömer, polıslcrın gel ıgı· A k t oto ...... obı"l'er lıe _ 
omunıslhğe t h "k nca mevcu •·• 

Şehir Tıyatrosu Temsilleri 
Sa'ı akşamı 

saat 21 de 

Bir Kavuk 
Devrildi 

Y .r.zan: Musa · 
h:p zade Ce!il 

Bev 

·uı il 111111111111111 

lllı\\1...11111 
\U\\11\\ 

rv!uallim V.! Talebe gecesı 

- . . a ti ni görünce cebindeki 300 kadar n~:z şehrin ihtiyacı nispetinde. de- t 

ıb. Mahmkutdog
1
u Besımk, ibiş oğlu çakmnk ~~şmı donundan içeri at· ~ildir. Bu sene bunların mil<tarını T A K V İ M 

ış ve ar a aş arm.m omünistlik mıştır. Omerin Kalafat yerinde· ~ it k · · b""t ·d ı 
h 

·k~ coga .ma ıcm u çeye yem en 
ta rı alı yapmaktan muhakemele \ ki odasındn da arathrma yapıl · ı · 1 · k • kt 8 t h · t · 

• . . • ı ta ıs•sat onaca ır. u a sııa ı -
rıne, dun İstanbul ağır ecza mah-1 mış. 200 kadar kacak köylü siga- 1 

1 1 k . · d d hh. t 
k 

. · • e a maca yem ım a ı sı ı o o-

P .ızar!esi 
6 T sını 

l 6 Rcc'!p emesınde kapalı celsede devam rası bulunmustur. Ömer te,·kif e· ı b'll · 1 h. h d d d 1 d·ı . . • mo ,• erı, ya mz §e ır u u u a- c:un du~u~u 
o unmustur. ı mJştır. 

1 

h"l' d l •. 1 . _] h' h c:ıın •llş• • . . ı ın e c e~ı , ıcap CCler.se şe ır u 

MahkuA m o1an k k 1 Dığer taraftan bundan bir hafta .] d h . ·. d b"l 11 ~abııh namdl• aça ~ C l ar llU U arıcın e l e yara I ara yar- O~le nama·'.ı 
• evvel yaknlanan mes.hur eroin ka· " " 

1136 
ı:-,u ı 

11.~-.; 

Sllı 

7 T.s<ıni 
17 Recep 

b, 
ltı 51) 

5,SJ 
11 ,5 

14,-11 

Yemekten sonra Dolı:Jll 
sarayında bir balo veril 

tı 
Perşembe günü Ertugrul '11 

Y alovaya gidilecek. öğle 
ği de vapurda yenecektir. 

Akşam 20 de İzmir ""~ 
misafirlerimiz limammızdaJJ 
rılacaklardır. 

Yavuz ile iki torpidomuı ~ 
firlerimizi Boğaz as:ıklarınJ 
dar teşyi edeceklerdir. 

Eskitehirde bulunan iiÇ 
1 

tayyare•İ oc:hi.t. a.,l~ç..; t .. yy~t', 

le birlikte filo halinde düıı 6 

yin eaal 12 de Eakişehirden 
ket etmişler ve ıaat 2,5 te 

. .. . ak " .... ;l 
mız uzerınc uçar ı ~., 

inmişlerdir. 

Rus tayyareleriyle 
velce gelmiş olan spor ı- . 
Eskitehre gitmediği için fetı 
de kalmış ve dün uçarak 
tayyareleri kartılamıtlardlf'• 
Mb~fir Rus tayyarecilet' 

Türk tayyareciler Y etilko! 
Tayyare Cemiyeti reisi .,e 
ile a~keri tayyareye menıuP 
gelen zevat ve halk 

karşılanmı~tır. I 
Tayyareciler otomobillerle 

bula gelerek Perapalas oteli"' 
safir edilmişlerdir. 

Dün akşam tayyareciler / 
ne Tayyare cemiyeti taraf 
bir ziyafet verilmiştir. 

İstanbul, 5 - A.A.) - l 
vilayetinden tebliğ edilmitt~: 

Hariciye vekili Doktor Vf 
Rüştü Beyefendi tarafındaO 
mabahçc sarayında teşri~İ I' 
nltmcı günü Sovyet misafırl 
ref ine verilmesi mukarrer ~~ 
prcğramda yapılan deği,i1'1~' 
zerine mezkur ayın sekiziıı;;,' 
~amba günü akşamı saat 
tehir edildiği tebliğ olunur· 

izmirden dönülUrlı,.. 
İzmir, 5 (A.A.) - Be'f. 

dan gelen ceneral Voro,ilo~ 
fine ı~mir ticaret ve sanatı. 

· b' k · f • er• sınoa ır a şam zıya eh " 1 
tir. ziynfette samimi hasbılt' 
geçmiştir. 1 

Esrar kaçakçısı Çınarynn, ha - çakçılarmclnn ihtiyar tilki nanıiyle 
rlım edecektr. ~ind l namazı 

f . Je' 
.'ı1'şanı ııama1.i ıtı ; c, Ziyafetten sonra misa ıt ı 

14,ı.ı 

17,tıl 
.... ~ ... , ı •fll•ııı111111ıa11u, meuPn••SJlttt111t•ıt.,.•tıttutıııu11111mıu11.-t111tQJtaı 

mal Mehmet ihtisas mahkemesin - maruf Vasilaki ile şoför Petro, Is- fazla iı yaptığı anla§ılmı1tır. Ka - raıı;ı nıırnaı.ı '"·:ıs 1 .:lJ ·ı 1 ı . ,,,,, 
de birer seneye ve Halil ile Bina mail Bey ve iki kndın hakkındaki çakçıların pek yakında gümrükte· 
Nebahet te 8 er ay hapse mahkiım tahkikat ta i ·mal edilmittir. ki sekizinci ihtisas mahkemesinde 
olmuılardır. İhtiyar tilkinin Bulgaristanla 1 muhakemelerine batlanacaktır. 

lnı•al: 4.~6 -ı.:H mı o.an zmır vapuru 
\"ılını:eçen~Dnrer• 311 :ı 2 çeyrek k-:a limammızd~ 
Yılın Lalan.. s~ :ı7 ket etmistir. Rıhtımda b 

L _____________ _J '· ... ''~ f;U"~fından alk~~lantı1•t 
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K (,}~ıılfNid:!sfami izzet ~ Teşkilitı Mahsusa 
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ogru yürüd"" VAKIT'ın yeni Tefrikası : 5 Yazan.· A. Mı"L 
Bo w um. lenmekten korkardım, kapıyı vu -

l gazım kurum dT k . enmj t' uş, ı ım erpıç· rurdum .. 
§ 1

• Dudakl b' 'b' · Yap arım ırı ırıne - Gir! 
l§n:ııştı .. 

- Allaha ısmarladık 
- G. ··ı .. 
}(~ u c ~üle doktor .. 

>ıpıvı açark h . 
tlıırıld · en, asta hır şeyler 

anıyordu: 
Çıktını: 
Merdiven b 

hasta b k aşında başka bir 
S 

1
• a ıcıya rast geldim. 

canı verd' S di. t. onra yanıma gel -

d -kt A.ğır bir 
0 or?. 

- Hayır .. 

hastanız mı var 

-~n" l 
ta dt ... . 

1 
. 0 .Y e zannettim .. Siz has· 

gı sınız ya? 
-Hayır .. 

:: Öyleyse güle güle doktor ... 
Allaha ısmarladık .. 

F -22-

B
erdi on gün hastanede kaldı . 
u on ·· rıok gun zarfında, Behire, 
sansız ''k 

ka.dın rol'.. ..ocası ameliyat olan 
.. '' unu oynadı. 

Butün .. k 
tu gun ocasının yanında o· 

Emrinden sonra da biraz bek -
ler, kapıyı öyle açardım .. 

Fakat Behireyi her seferinde 
bir kollukta oturmuş bulurdum. 

Ve halden anlardım, ki her iki
si de biribirinden sıkılıyorlar. 

Çıkma günü yaklaşıyordu. 
Bir akşam, ayrılırken, Ferdi ar

kamdan seslendi: 
- Öbürgün çıkıyorum değil ., 

mı .. 
(DC\lHll! \ 'nr) 

tttıt"ı11ıı11mrıumnnıt1111 nttımıııntım11muım1111uuınıı111nıııuıu111111ııuuu11wııu1111Hı 

· Trakya 
kongresi 

Acaba aklını mı 
kaçırdı? 

SOFYA, 5 (Husuıi) - Zora g .. l'lıYordu. Onu bir dakika yalnız 
ol'llıck f li ırsatmı bulamıyordum . gazetesi şu ma~U.matı veriyor: 

i ~stanc kapısında beklemek te "Ak§am, Razbonikovun heye -
!ıme gel . d l b ka d mıyor u. Nnhayct bir gün can ı ir nutkundan sonra Trakya 

: ~n çıkarken rastladım. teşkilatı kongresi kapandı. Kon -
C u hal ne olacak? Dedim.. grenin aldığı kararlar şunlardır: 
anı sıkılmışa benziyordu. 1 - Hakikatte ölü halinde ka -

g'd- Ne yapayım? Dedi .. Gelip lan Ankara muahedesinin feshi, 
a~ en oluyor, iskambil oynıyoruz, 2 -Türk hükumetinin, Trakya-

fan1ı ediyorum. da çalııan Bulgar tebaasına karşı 
- Ya ben? aldığı kararlara (?) mukabil Bul-
- Sen ne ? gar hükumetinin de tedbirler alma 

ne: ~enim ne gelip gidenim var, sı; 
c ıskambilim .. 
N 3 - Bulgaristanı müşkül bir va 

- e eh · · ? S serb . emmıyetı var·· en ziyete sokması ihtimali olan "T u-
estsın · d. 1. Yor ' gı ıp ge ıyorsun, yürü- ı an,, ve (Altınordu) gibi Kemalist 
~un sok ... k 

-
' nga "• ıyorsun. . · l B l d k N :l" cemıyet erın u garıstn a i pro -

Reh' e tuhaf şeyler söylersin pagandalarına nihayet verilerek 
rık ıre .. Gidip geliyorum, sokag~ a b l 
:r tYoru un arın tama.mile ortadan kaldı -

B :rn amma, yalnız. . rılmau. 
b"---.l'- Ugünlerde de, zatı alinizle " ~şatnaın 

1 
4 - Bulgaristanın gayrı tabii 

''Zatı Ar ~al . .. olan cenup hudutlarının f eıhi; 
sa~ k a ınız e ..... ,, Bunu ne de 5 N gu k - öyyi muahedesinin 48 in-
g,,... anlılıkla söylüyor.. Belli, . dd .. e taht cı ma esınm tatbikıyle Bulgaris-
diın. ki: eşşuuru konuşuyor. De - tanın Akdeniz mahrecinin tanın -
-n ... 

Zanı ogru .. Tabii hayatımız ne 
an haşlıyacak?. 
-Tab·Aı dam 11 . .. Harıkulade bir a · 
sın .. Hay t d" - N · a ıma postu ser m ... 

i\kl.._d e fenasın! .. Böyle bir şey 
«11 an b"l 

tekrar 1 e geçmiyor .. Y almz 
le her ~nlntrnak istedim, ki senin· 
''orada er sokağa çıkmak; seni u .. 
haya1 '' gormek, benim için tabii 
lım "• Alay etme, ciddi konuşa -

' ne Zarn 1 Giif\Jü: an ge eceksin canım .. 

- Bu neni l' d ıe:) hak: . 11 e m e.. Burada 
ıan H ·mısın .. Ne zaman cıkarır-

.. em b ~ 
deme... urada bana "canım,, 

n"• lierhalde hasl d . d'-" QUnler ane e geçır ıg ı 
.. canını sık d §unerek •yor u .. Bunu dü· 

ku U""· geceleri biraz rahat uy • 
"~Yordum 

ı _'\rnrna kısk~· l -
•gıın I(' b. nç ıgım.. Kıskanc-

oz ıle YUmn11yordu.. -
:r. ~ :r. 

lier gün F d' . 
lier f er ıyı yoklıyordum. 

}j se erde ·k ilce d 
1 

' apının önüne ge· 
~ uraıyor ı· . 
atırk • e ımı tokmağa u -

en teredd'"t d ' 

ması, bunlar, Nöyyi ile Lozan mu
ahedesinin tashihile kabıl olabile
cektir. 

6 - Gene bu muahedelerin 
tashihile Garbi Trakya ve Londra 
(913) muahedesi mucibince şarki 
Trakyamn Midye - lnos hattına 
kadar Bu· garistana kadar iade e -
dilmesi. 

7 - Mestanlı vilayetinden Tür
k iyeyc hicret eden Türklerin gayrı 
menkul e,mlikinin Bulgar hükii -
meli tarafından tesbit edilmesi; 

8 - Zahirelerin satın alınma re 
jimi gibi, Mestanlı, Paşmaklı vi -
layetlerile Elhovo, Hasköy ve Fi
libe kazalarından da tütün mah -
sulatmm da ihracat müdürlüğü ta
ı afından satın alınması, 

9 - Bulgar muhacirlerine ara -
zi verilmesi ve bu muamelenin no
terler taraf mdan tasdikı. 

10 - Teşkilatın çıkarmakta ol
duğu "Trakya,, namı altındaki 
gazetenin yevmi olması; 

11 - Bulgaristanı Akdenizden 
ayıran şimdiki hudutların kaldırıl-

Kara Kemal Beyle Almanlar, 1 rab
zonda Isviçre otelini askeri bir 
kararqllh haline getirmişlerdi 

Bunlar Gürcülere ait olan va -ı hi zemin hazırlanmamı§ olduğunu 
zifelerden ibaret idi. Süleyman anlamışlardı. Bu vaziyet karşısın 
Askeri Beyin mukavelename mu - ı da hiç olmazsa aradaki irtibatı te
cibince üzerine aldığı taahhüdat min etmek üzere katibi mesuller
Türk ordusunun Gürcistanı istila · dan birisi Almanlara mihmandar 
etmesi ha1inde meri olacaktı. Bu 
laahhüdat umumiyet itibariyle, 
muharebeyi kazandığımız takdir -
de Gürcistan istiklalinin temin e -
dilmesini istihdaf eyliyordu. Müs
takbel Gürcistanm hudutları ise 
muharebenin hitamından sonra ta 
yin ve tesbit edilecektir. 

tayin olunmuştu. Bu tayin, mih -
mandarlıktan ziyade Almanların 

Kemal Beyle beraber Trabzona 
gelen Gürcüler arasında bir de 
"Kerel,, isminde birisi vardı ki bu \ 
zat Gürcü olduğu halde kendisi -
nin lsviçrenin bilmem hangi darül 
fünununda müderris olduğunu ve 
Gürcistan istiklali için çalı,mak 
üzere işini gücünü bırakarak Tür
kiyeye geldiğini söyliyordu. 

Gürcülerle beraber vapurdan çı 
kan Almanlara geliTice; bunlar da 
Gürcistan tarafında yapılacak teş 
kilatı idare edecekleı·ini ve Süley
man askeri Beyle Gürcüler arasın 
ela aktedilmiş olan mukavelenin 
gerek Türkler, gerekse Gürcüler 

tarafından tatbikini kolayla§brma 
ğa çalışacaklarını ifade ediyor· ar
cı. Kara Kemal Bey evvela bu 
iki Almanın mevcudiyetinden hiç 
haberi yokken onları bilahare va
purda tanımıştı. Almanlar Süley
man Askeri Bey tarafından gön -
derilmediği için onların sefaret ta 
rafından yola çıkarılmış oldukları 
ve Almanyanın daha o zamandan 
Gürcistan işlerinde de parmağı ol
masını istediği zan ve tahmin edil 
mişti. Nitekim Kerelin en ziyade 
bu Almanlarla temas ettiği görü -
lüyordu. 

Kara Kemal 
harekatını tetkik ve memleket a -
leyhine çalışmalarını menetmek 
maksadına müstenit idi. 

Türkiyenin umumi harple ala -
cağı vaziyet henüz malum olma

dığından ve bu vaziyet malum o
luncıya kadar itilaf devletleri nez 
dinde şüphe ve tereddüt uyandı -

rılmamaaı matlup ve mukarer bu
lunduğundan Trabzon.a gelen Al
manların lcarargi.hlarından dişarı 

çıkmamaları, kendilerini hiç bir 
suretle belli etmemeleri ve sonuna 

b.adar gizli bir hayat geçirmeleri 
kendilerinden !iddetletakip olun
muştu. Bu suretle onların taşkın-

lık yapmaları ve para ile kendile
rine taraftar kazanmaları da men 
edilmiş oluyordu. Çünkü Alman-

ların yanında bir iki sandık altın 
l.ulunduğu tahmin edildiğinden, 

bu parayı öteye beriye tevzi ede
rek vaktinden evvel bir hadise çı-

karmaları ihtimali de unutulmıya
rak hareket ediliyordu. 

Almanlar beraberlerinde bir de 
kolera ve veba gibi hastalıklardan 
tahaffuz için bir takım aşılar getir 
mişlerdi. Bunların gerek kendile 
rine, gerekse maiyetlerine aşılan-
masını .musirren talep ediyorlardı. 
Halbuki bu aşıları yapacak bir 
doktor bulmak müşkül bir işti Her 
hangi bir doktoru çağırıp aşı yap
tırmak tehlikeli idi. Çünkü Al • 
manlarm Türk olmadıkları mey • 
dana çıkacaktı ve belki de bütün 
teşkilatın mahiyeti anlaşılmıı ola
caktı. Maamafih, nasıl olsa bu 
tabibe ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacın 
bir an evvel tatmini lazım geliyor
du. Katibi mesulleerden olup Al
nıanların mihmandarlığına tayin 
edilen zat gidip nihayet vilayet 
sertabibi doktor Yunus Vasfi Be
yi bulmuştu. Bunun üzerine Yu -
nus Vasfi Bey evvela tahlif edile
rek teşkilatı mahıusaya alınmış ve 
ondan sonra giderek Almanlara 
ve maiyetlerine istedikleri aşıları
m yapmıştı. Bu müşkül de bu su
retle hal ve tesviye edilmiş oluyor
du. 

Kara Kemal Bey Trabzona mu
vasalat ettiği günün akşamı gerek 
katibi mesuller, gerekse Trabzon 
teşkilatı Kemal Beyin riyaseti al
tında toplanımı§lı. Bu içtimada iıe 
nereden başlanacağı, Kemal Bey
le gelenlerin ne suretle meşgul o
lacakları, Teşkilatı Mahsusanın 

diğer kısmını idare eden doktor 
Bahaettin Şakir Bey heyetinin 
Trabzon heyetiyle nasıl teşriki me 
sai edeceği uzun uzadıya görüıül
müştü. Fakat istişareler neticesin 
de İstanbul Teşkilatı Mahsusa 
merkezinin bu hususta henüz katf 
hiç bir karar vermemiş olduğu an
laşılmıştı. 

CT>evamı var) 

Kemal Beyle beraber gelen ve 
katibi mesullerin lstanbuldan ha
reketlerindenberi teşkilatı mahsu
sa için yola çıkarılan üçüncü he -
yeti teşkil eden Türk - Alman -
Gürcü heyetinin T rabzona muva
salatiyle beraber Trabzondaki va
ziyet büsbütün değişmişti. Her bir 
yenilikte olduğu gibi artık herkes
te fazla bir tecessüs, fazla bir fa-

~~---------------------------~~ Almanyadan çıkan 
Yahudi münevver
leri bize diyorlar ki: 

(Ha, tarafı ı inci ııı,yıramı7.da) 

aliyet görülmeğe baş1 amıştı. Al-
manlarla Gürcüler T rabzonda etmek ve indelhace bu hususta hü-

"Otel suis,, denilen İsviçre oteline kumetle müzakereye girişmektir . 
yerleşmitlerdi. H emen Almanlar Müracaatın şekline göre Türkiye

burasını bir iki gün zarfında ade- ye gelmek istiyen yahudi muhacir
ta bir askeri karaı·gah şekline sok- ler kimya sanayiinde ve aıelumum 
muşlardı. Bu maksat1a otelin bir sanayide ihtisasları tanınmış otori
katı tamamen A1manlar ve Gür- telerle ziraat sahasında çalışabile-
cüler tarafından "sg- l d"l · t' -1 • a e 1 mış ı. cek mütehassıs adamlardır. Bu mü-
"Mosel,, orada kumandan vazife- racaattan anlaşıldığına göre hükü-
sini ifa ve küçük rütbeli olan met muvafakat ettiği takdirde 
"Şmit,, ise onun emir zabiti gibi 
hareket ediyordu. On altı Gür _ memleketimize bin ile bin iki yüz 

c.ü de bu iki zabitin idare etmek- kadar yahudi muharici gelmek ar
le olduğu bir bölük vaziyetinde i- zusundadır. Ancak bunların mem 
diler. fekete gelirken ne kadar para ge-

Iktısat vekili 

Seyahatini bir müddet 
geciktirecek 

ANKARA, 5 - lktrsat vekili 

Ce' al beyin cümhuriyet bayramın

dan sonra lzmirden başlıyarak 
• 

Anadoluda bir tetkik seyahati ya-

pacağını ecelve bildirilmiıti. Ce

lal beyin bu seyahatı şimdilik te • 

ahhur etmıştır. 

Vekil bey İzmır mıntaka ticaret 

müdürü Saffet, borsa komiseri 

Acaba B . u. e ıyordum: 
A,. b ehıre ıçerde tni? 
""""'a a •• 

C>turın onu kocasının yatağında 
... uş ınu hula k 
.r I. 1toca k ca hm?· Meı1ela 
r·· 11 olund .. tıraern.. an operken gö • 

8a.:zan 
d ı meraka d .. Urtnada uşer ve kapıyı 

n açardnn .. 

ması; 

12 - Yunanistanla ihtilafların 
halledilmesi; 

13 - Bu sene Rodoplarda aç 
kalmaları muhtemel olan Bulgar 
halkının hükumet tarafından do -
yurulması. 

Kemal Bey lisan bilmediği için tirebilecekleri ve burada ne gibi 
yolda Almanlarla hiç konuşama - tesisat yapmak istiyecekleri pek 
mış ve Anlaşamamıştı. Trabzona iyi anlaşılamamaktadır. Bu cihe -
muvasalatlarmda lisan bilen kati- tin hükumetçe muhaceret esası ka
bi mesul beylerden bazıları Alman bul edildiği surette cereyan edecek 
larla müzakere ettikleri zaman nıüzakerat neticesinde taayyün e -
müşterek hareket için burada da - deceği anlaşılmaktadır. 

Mahmut ve ticaret odası umumi ka 

tibi Mehmet Ali beyleri Ankara

ya davet etmıştır. Bunlar kendi bü 

rolarını alakadar eden işler hak -

kında izahat vermek üzere yarın 

buraya ge'ecektir. 

İz.mir ithalat tacirlerinin iktısat 

vekaletmden temennileri ve ha -

zr şikayetleri burada görüşülecek, 

halli hususunda. tedbirler alına • 
caktır. 





I<üçük Hikaye . 
-~· 

Şeqtan Masalı ... 
Şeytaııı tanır · 

kulaklı . . mısınız?... Uzun Muallim Bey nihayet o kadar 
falı y ' sıvrı boynuzlu, yassı ka- hiddetlendi ki: 
1·· ' ~.rnaşık burunlu çek"k .. . d f u, met l , 1 goz - AI çantanı, e ol evine git .. 
. re erce u k k 
rıp fek'JJ· . zun uyru lu ga - Diye kızı mektepten koğdu .. Be-
\r ı ı hır m hl. k 'ok4;a d.. a u tur .. Derler.. nim de bu ite canım sıkıldı. Şim· 
Yoktu ~yada şeytanı görebilen di size geldik. Siz hu kızm haha· 
tuı;, r... unun İçin derler .. diyo· sı imi§sİniz. Bunu siz de işitmit· 

Bu 'eyt 1 ıiniz, kızınıza dayak atmak istiyor 
1-{albu; 

5 
an ~v~el zaman içinde, muşsunuz. Lütfen vazgeçin. Bu

>:re ha aman ıçınde, deve dellal, nu ricaya geldik. 
. rna) o)d v d . l 
·ı Ya• ugu evır erdenbe-

:rarnı11 y 
,lainıa k.. · aşadığı yerler de 

Bu vaziyet karşısında ağzım a
çık kaldı.. Müthiş kızmıştım: 

oşe başları imi§ 
8~ ·· - Olamaz, dedim .. Kızım böy-

Dün na da hayır diyemezsiniz ya. le kepazelik yapmış ise onu geber 
gece ban b' . . . . 

Yalnl'1; 
0 

a ırısı anlattı. Yap- . tırım. 
hatranı luruyordum. Cümhuriyet 1 Bu sözüm şeytanı kızdırmıştı .. 
olduğ ·~~n Yorgunluğu üzerimde Benden daha fazla bağırmağa baş 
ba1 d~ lıçın kendi kendime şöyle ladr. Üzerime doğru yürüdü. Bir
odanınn ~mekte idim. Birdenbire denbire perdeye yapıştı. Haydi 

_ Ç apısı vuruldu: Haydi perde olduğu gibi başıma 
1-1 at... Çat.., inmez mi?.. Başım döndü, göz -

b ayır ola B 1 · k d B. d .. ·· ·· .ııe... ... u saatte kim gelir. erım arar ı. ır e gozumu a-.. ,en d ~ 
ogruldu.m: çmca ne göreyim ... ,, 

-Gi· · rınız.. Yalnız başına odamda oturur • 
- İçeriy k. · 1 · · K k d' tıiı;'> e ım gırse beğenini. ten uyuyuvermışım. ara e ı .. y k 1 

tan e~ u arıda tarif ettiğim şey- de pe;·cle i1e oynarken atağı başı· 
aend· d v•1 . 

tıır da 1 cgı mı?. Yanında ka- ma düşürmüş... işte bu da şeytan 
".. Vardı Ama ··1 . . 
.,lıı.. O · n o ne gu er ışi değıl mi?. 
l~ B ne Şen, kahkahacı mah- j .. a 
Sen a na karısını takdim etti. 
Ceği .Pt~~]~.~mıştım. Ne söyliye -
·dı: .mı duşunürken o söze başla· 

iehli:fendiın... Şöyle dünyaya 
rib 

1
·· Etrafı gezdik.. Biz Me· 

Yı dızınd 
•ırun , a oturmaktayız. Ora 

adetle · b k niı rı a! a.. Aff edersi -

d 
Ya... Si.,' d .. e t. ...ın unyanın adetleri 
llıç b' 

ıill\ . ır §eye benzemiyor. . Bi -
taıfe 

hbl.. ' §eytan dostlar hep köşe 
:r ... rınd 

baJıa k a oturuyorlar. Dün ıa • 
Yan] adar, bugün aşkama kadar 

arınd 
ter.. a oturdum köşe başından 
~n b·· 

başta Utün yaramaz çocukları 
lerj dn çıkarıyorlar. Hepsinin el -

tı e b' 
lı.una t ırer olta, tembellerin bur 

akına"' .. 1).. ga ugraşıyorlar. 

isiJı ~~ rnektebin ilk günü olduğu 
ır ahb ·ı &'İttik ap şeytan ı e mekte.be 

ler 
11

° Muallim kürsüde, talebe -
tada N . . 

tın .. " e ıse.. Bu msanla-
a Roıler· L·· ' 1 1( • • •• • ır aı d. or de b!zı gormedıler. 
Saim •nlendik. Sonra haydi zil 

... asına rok k' b' eglene}' ::r va ıt var, ır az 
rb-. .~ın, dedi.. Hep beraber ıı· 
~u Uat" 

elJer' . Une sıçradık, ikimiz de 
L llnıze h' 
"''tnı 1 ırer kancalı olta aldık. 

1 ı olta. .. 
lk· 

1 
1 kız t ı be aldı. ır a e uslu uılu oturuyor 

n.ızlar b' · . l"rluk, ın ırııı ıarı§ın, yu-
ı.. L YUınuk 111 • •• 1 .. b' b oeıqi ' avı goz u ır e -
o)~ :

1
· Hoıuına gitti.. Elimdeki 

l t e burn 
adım }( una doğru atmağa baş 
tıatrn~... :zcağız elini kolunu oy -

ga oaşladı. 

Nihayet b 
tırn. Ç urnuna kancayı tak -
ı.. ek bab 
'lilı,.k am çek.. Kızcağız 
ı.. et etti Er . k 
"llttulına ... · ını olunu salladı. 
teıer ga çalıı ıyordu, fakat ne 

· " I<an · ·d tıııtti. N· ca 1yı en iyiye takıl-
kat etr ıhayet Yanındaki kıza to-
. ı. o o s 
1Sİtıde b.. . na.. ı•ufta ders 
Bir de bo} le kepazelik olur mu? .. 
§etli l_ •• ~ktun ımuallinı bey deh -
'b 'tOpurın .. 1_ 

a!la.d uş, Kıza bağırmağa 
ı. kız h k 

ceza. Yazd ay ırdı. Muallim 
Fakat b 

1
' kapının önüne dikti .. 

. . urnunda k 
1Çın. hal, . . ancam olduğu 

a tepınıyordu. 

Masalcı 

Elektrikte : ., __ _ --
Volt nedir? 

Hepi.mizin evinde elektrik var -

dır.. lkide birde (volt, volt) der 

geçeriz. Fakat bu (volt) nedir?. 

Uzunluk metre veya santimetre 

ye taksim ediimiştir. Ağırlık ta 

kilo ile ölçülür. 

Elektrik te volt ile ölçülür. Ya

ni şu kadar elektrik kuvveti den -

mez de (şu kadar volt) denir. 

Amper nedir? 
Bir teldeki elektrik kuvvetinin 

~uayyen miktarına (amper) der -

ler. Çokluğu, azlığı amperin mik 

tarı dır, 

Başka memleket
lerde çoc11:klar 

(Sanki) ismindeki bu 
kU~ük boksör Metro Gol· 
dvln M ayer kumpanyası· 
nın en me~hur aktörle
rindendir. 

Demir neden pas 
tutar ? 

Pas madenler üzerindeki kir -
den ibarettir. Bilhassa demir gibi 
madenler havada biraz rütubetli 
şekilde bırakılırsa derhal pas tu -
tar. Bu havadaki müvellidülhumu
zanın demirle temas ederek kim -
yevi bir muamele yapmasından i
leri gelir. 

Pas yavaş yavaf demiri çürü -
tür. Demirin pas tutmaması için 
en iyi çare demiri muntazaman 
boyamaktır. lşte bunun için deniz 
içinde bulunan vapurları muntaza
man boyarlar. 

Boya su He hava ile demirin te
masını keser demir de pas yüzü 
görmez. 

Taş neden pas 
tutmaz? 

Maden pas tutar dedik. Tabii 
aklınıza birdenbire taş geldi. Ve 
kendi kendinize sordunuz. 

- Taş neden pas tutmaz?. 

Bunun cevabı çok kolaydır. 
Çünkü ta§ ıha vaya hamız bırakan 

ITaadenden yapılmış bir maden de
ğildir. Fakat taş da havadaki vo:. -
ziretten mütee11ir olur. Bunun için 
taş dahi pas tutmaz ama, havadan 
bozulur, çürür. 

Su nerelerde 
vardır? 

Bu sual ilk bakışta zor ve yahut 
çok kolay gibi gelir. Hakikatte zor 
olan bu sualin cevabı an'aşılınca 
çok kolay olduğu görülür. 

Su müvellidülma ile müvelli -
dülhumuza ismindeki iki madde -
den trekküp eder. Bu iki madde -
nin biribirile birleşmesı için kafi 
derecede hararet olması icap eder. 

İşte müvelldüLma ile müvelli -
dülhumuzanın bulunduğu her yer
de muhakkak su vardır. 

Şu halde ben size sorayım. A -
=aba güneşte su var mıdır?. 

1 Esas itibarile güneşte müvelli -
dülhumuza ve müveliidülma oldu
ğu için su olması icap eder. Fakat 

t güneş o kadar sıcaktır ki bu iki 
maddenin mayi haline geçebilme
sine imkan yoktur. 

Eğer hararet kafi derecede olsa 
derhal su olur. Sonra ayda su var 
mıdır?. 
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CümhuriqetinTOuncu yılı 

Köhne mektepten kurtulan bu günün çocukları 
diyorlar ki : 

Cümhuriyet ICümhuriyet bayramı 
29 teşrinievel yüzlerce ıene hür 'ı Biz Türkler Orta Asyadan kal-

yaşamıt bir milletin uzun esaret kıp Anadoluya ve Avrupaya ge:in 
yı!larından ıonra hürriyetine ka - ciye kadar birçok savaşlar yaptık. 
vuıtuğu, benliğine sahip olduğu Bu harplerle bütün Türk yiğitleri
bir gündür. nin, göğsü iftiharla kabarır. Çün-

Bu günde sarayların karanlık, kü biz Türkler ilk yurdumuz olan 
iğrenç sayıfaları yırtıldı. Orta Asyadan buraya gelinciye ka 

Bugünde Türkün efendisi an - dar hiç bir yabancı millete yenil -
cak kendisi olduğunu tarihe anlat- medik ve eski devirlerimiz gibi da
tık. 923 senesinin 29 teşrinievelin- ima muzaffer yaşadık. Fakat son 
den bugüne kadar Türk sarsılmaz zamanlardaki padişahların sefahet 
kuvvetiyle aünyanın hayret ettiği Jeri, milleti düşünmemezliRleri 

birçok inkılaplar yarattı. İhtiyaç- Türk milletini çok zayıflattı. Ba
ları temine kafi gelmiyen eski ka- şımızdaki sefih adamların fena ida 
nunları artık. Esir Türk annesine releri yüzünden birçok harplerde 
hakiki benliğini öğrettik. mağlup olduk. Umumi harpte hü-

Medeni kisveyi kabul ile yeni tün gayretimize rağmen birçok 
ve eıki dünyaya öğrettik ki artık yerlerimiz düşmanlar tarafından 

Türk tarihin acayip şekilli mahlu- elimizden alındı. Bununla da kal
ku değildir. mayıp son padişah Vahdettin düş-

Ahlakı bozan tekkeleri kapat - manlarla birlik olup güzel yurdu -.... 
tık. Harf inkılabı ile 15 milyon muza Fransızlar, İngilizler, ltal-
okuyucu yarattık. Asır;ara sığmı- yanlar, Yunanlılar ve ermeniler 
yan bu inkılapları 10 senede yapıp arasında pay edildi. Bu taksime 
tatbik eden Türke yaptığı bu bay hiç bir Türk dayanamazdı. 
ram pek azdır. Türk bugünü Meh- Başımızda Gazimiz oLmak üze
metçiğin kızıl kam dehasının yük- re bütün Türk askeri, köylüsü, 
sek zeka, yüksek kudretiyle ka - zatihi, kadını, ihtiyarı ve genci 
zandı. Gazinin etrafına toplanarak saray 

Kah bir şimşek gibi çaktı, kah ve düşmanlarla harp etmek ıçın 
bir şahap olup aktı. Bu deha üstü hazırlandı. Kahraman Türk ordu
müzde parıldıyan, bize ruh veren !unun elinde ayyıldızlı bayrağımız 
Kemal güneşidir. Nesiller hayat dalgalanarak bir zamanlar Türk 
ve hararetini sönmiyen bu güneş gölü halini alan Akdenize doğru 

ten alacak. şimşek gibi düşmanı memleketi-
lrkmm Kemaline tapacaktır. mizden kovmağa gidiyorlardı. 

Alman lisesi ihzarı sı- Sakaryada, Dr."lllupınarda \'e 
nıfından: Suphi Anadolunun birçok yerlerinde düş 

---- - - - - manlar mağlup oldular ve mcmle-
lkinci teşrin bilmecesi : 1 lcctlerine kaçtılar. 

-- -- - - -- Bizi fena yol'ara götiircn patli-
150 Okuyucumuza hediye şahları başımızdan attık, dünya -

Bu haf ta ki bilmecemiz heceler- nın en iyi idare şekli olan cümhu -
den müteşekkildir: riyeti (29 teşrinievel 1923) te il!in 

D d k 
ettik. Bizi düıımanlardan son za-

1 - ır - an - az - şey ~ . . 

A d d ? k 1 · b·ı manki fena padısahların elmdcn 
Y a Su Var ml lr ço - er - gır - ce - ı - ı · 

• · · I kurtaran Gaziyi reis intihap ettik. ::ne - sı - ne - gır - en - er . 
Tabii vaziyete göre ayda su ol- . f k On senedenberi birçok yenilıkler 

sına - a - - say - cu - ço. . .. 
ması icap eder. Nitekim büyük te D - h il d l d 150 k oldu. Memleketm dort tarafı de-ogru a e en er en o u- . . 
leıkoplarla bakılınca ayda garip h miryor ar ve şoseler le çevrıldı. Ya-yucumuza ediye veriyoruz. 
vaziyetler, su 0

1dug-una delalet e- zılması, okunması çok güç olan A· Bilmece varakalarını güzel bir 
den emmareler görülmektedir. k d ) rap harfleri yerine şimdiki yazı.mı· 

ağı a c mnaklı o' arak yazınız ve 
d 

1 

zı meydana getirdik. Fesleri ve Bundan maa a Merihte d~ su (Çocuk sayıfası muharririne) ad- . 
olduğunu gösteren bazı dehller resine gönderiniz. çarşafları çıkarıp şapkaları gıy -

dik. Meı~!ekelin birçok yerinde 
vardır. DİKKAT: Geçen aydaki müsa 

bakalarda kazananların isimleri fabrikalar açıldı. Eski Arap isim-Esaıen biz bunlara şaşmayız. 

Yukarıda söylediğimiz gibi iki 
(Devamı 8 lncl aayıfada) 

hazırlanmışhr. Bir kaç güne ka _ leri kelimeleri yerine herkesin an-

dar neıredilecektir. (Lutlen <ıa) ırayı ~·evir iniz.) 
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M. ~:t7e~~i~:r~~ 
1
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M. Goering, Rayiştag yangını lanhaı yapmamı§ olduğuklarını ve .C-~ ;O , 
muhakemesinde komünistlere kar ı bunun sebebi, Rayiştag yangının-

tı olan ithamlarına devam ederek, da hazır bulunmak olduğunu zik- dı·ye bı·r ya11CSıara koptu Do··şemecı 
komünistlerin sosyalistlerle birlik- redildiğini söylemiıtir • 7 tfj ' • 
te devlet aleyhine tertip ettikleri 
suikasti, köprüleri atmak için teş
kil olunan komünist çetelerini, dev 

let zimamdarlarım öldürmek veya 
rehine alarak kaçırmak hususun -
daki komünist planını ve nihayet 

komünistlerin dahili lıarp için ver 
dikleri talimatı zikretmiş ve demi§ 
tir ki: 

"Bugün komünistlik artık teh • 
likeli olmaktan çıkmıştır. Çünkü 
komünistlik tehlikesini büyük bir 
nisbet dahilinde azalttım. Ko -

M. Goering, nazırların kendi İ§
leri için bir çok günler intihap mü-

cadelesine iştirak etmediklerini 
ilk defa vaki olmadığı, yangın 

hakkında kabine erkanının müt -
tefik olduğu cevabını vermiştir. 

Maznun Dimitrof, M. Goeringe 
bir kaç sual aorınu§lur. Fakat bu 

sualler, komünist propagandası 

mahiyetinde olduğundan, reis, 
maznuna verdiği sözü geri almış· 
tır. 

münistliği ezmek için Rayiştag Bunun üzeri Dimtrof, M. Goe -
yangınına hiç ihtiyaç yoktu. Bi _ ringe döknerek "suallerimden kor 
lakis bu yangın canımı sıkmıştır. kuyorsun değil mi?.,, diye bağır -
Çünkü benim planımı altüst et _ 1 mıştır. Goerin de hemen "sana 
miştir .. Ben komünistleri tama - da ne oluyor, alçak?,, diye müka
men imha etmek istiyordum ve bu bele etmiştir. 

nan için de onların tam manasiyle Reis, Dimtrofu tekrar hapisha -
taarruza geçmesini bekliyordum • neye sevketmiıtir. Torgler ve Po -
Halbuki yangın gecesi, ben taar - pof, yangın ile hiç bir alakaları ol· 
ruza geçmek mecburiyetinde kal - madığını söylemişlerdir. Muhake 
dım. meye yarın devam edilecektir. 
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arandı. Meğer kedi pislemiş •. 
- 24 - / leketler hakkında beyanı mütalea senelik devrei saltanatının ~~ 

. . b. bt1 
tık defa, Beşiktaş iskelesinde- edecek kadar ileri varmıştı. Sa - altında şaamet engız ır thİ' 

ki muşta tanıttığım Reşit Bey, sa- ray dahilin~.e entri~~la.r ~~ğ~lınca idi. Abdülhamidin esrarı ııı.:1,; 
rayda bilahare pek mühim ve es- Ragıbın rolu de degıştı: Cınayet şesine, hiç onun kadar vakıf 

· 11 r Ragıp Bey ve rüşvet tetrifatçılığı,, kendisi j yoktur 
rarengız ro e oynıyan . . . . . . . . . . . r,ıl 

(paşa) nın §eriki idi. Reşit Bey, ı~ın bıçı~_mıt kaft~n ~ıhı ıdı. Sıpa-ı Ragıp, doğrudan doğruY• 
ne kadar nazik, mültefit, terbiyeli rışat,. r.nu.bay~at, 1?.1tıyazlar, hatta nalcılık etmezdi. Esas~n ~ 
. R k d ut garip ta- mesaılı sıyasıye muzakeratı .... Ra- 1.. d R gıP v 
ıse, agıp o a ar an , _ . . uzum var mıy ı ya... a . :.t· 
b. tl' b' damd Osmanlı salta- gıbrn burnunu sokmadıgı hıç hır 1 f k t ·ı curnr 
ıa ı ır a ı. l k na vermez, a a verı en tu 

·ı· d Ahd .. l mese e yo tu. el' ıv natının ıon asrı evaı ın e u - ]ardan azami istifade eder ı .. ,., 
· k d ' · b - d' k h "Ragıp,, ın bütün seyiatını yaz- ~ır 

hamıde en mı egen ırme u- gıbı ne vakit sarayda göneı:tlı 
k d ff k 1 mak, bir kaç cilt kitap yazmağa ;.J.ıt 

susunda Ragıp a ar muva a o · t k · d k' lsuzl~ 
muş bir kimse yoktur. mütevakkıftır. Esasen ben de bu r~şa ı as .~r~~e e ı yo ıtd'f 

bd.'lh 't R b h d adamın sebebiyet verdiği faciala- şıddetle yuzune vururdum. -L.dl · A u amı , agı ın şa sın a ...,. 
tam kendine layık karini bulmuş- ra tafsilatiyle vakıf değilim. Sure- bu açı~ haka~~~e kar§ı, ban~.!( fi 

f d ·1 k ti umumiyede - teferruatına gi - hald ıcerled g h ide bu~.., tu. Hiç bir e en i ı e uşa arasın . . e. '1' ı ı a ~ a11aıdJo da bu kadar imtizaç ve mutaba - rişmeksizin - diye bilirim ki bu kınını ızhar etmemege çaht r} 

A .. ··ı .. · "t'l · mahluk, Abdülhamidin otuz üç t n .. ,.amı vd kati efkar goru muş, ışı ı mış şey 

değildi. 
Hitler rejimi aleyhinde 

mücadele açıldı 
Ermeni cemiyetleri a'ff.' 

sında mücadeleler 

dahiliye nezaretinde çalışırken 

Rayiştagm yanmaktat olduğunu 

Ragıbı, daima sırtında yağlı bir 
setre, batında kalıpsız bir fes, ar
kasında çok fena kolalanmış adi 

Ayda su var mıdır? cinsten bir gömlek, ayaklarında 
LONDRA, 5 (A. A.) - Havas devam ediyor dr 

ajansı muhabirinden: BERUT, 4-Son günlerd,r, 
"Avrupa dostları,, birliği amele rimizde ve Halepteki Ermeni.~~, 

f rrkası sabık meb'uslarmdan M. miyetleri arasında yeniden ı:nLl 
• 
liaber ladım. llkönce bunun bir 

(811.5 tarah 7 inci sayıfnda) 

&uikast eseri olduğu aklıma gel - madde muvafık hararet bulunca 
Cli. derhal su olurlar. 

Rayi§tag reisi sıfatiyle hemen Yani iş, maddeleri bulmakta ve 
hadise mahalline gittim. Bir polis n:nuvafık harareti temin etmekte -
memutu yangının bir kast neticesi dir. Bu esasların olduğu her yer· 
o'iduğunu bana söylediği vakit, de su olması imkanı mevcut değil 

aerhal bundan 'komünislerin mes -
:tiİ olduğunu düşündüm. Yanıma 
çağırttığım itfaiye umum müdürü 
elde !bulunan bütün itfaiyecilerin 
çağrılmış olduğunu söyledi. 

Rayiştagda tesadüf ettiğim 

başvekil muavini Von Papen ha -
na, "itte bu yangın, komünistle
rin işaret feneridir.,, dedi. 

Batvekille görüştükten sonra 
Pru•ya dahiliye nazırı sıfatiyle 

icap eden tedabiri hemen aldım 
ve müzelerin muhafazasını temin 
ettim. 

dir. 

Bazı 
su 

yerlerden 
çıkmaz 

Bu büsbütün başka bir iıtir. 
Bir çok tepelerden sular fışkırır 

da düz yerlerde bir avuç su bulun 
maz.. Bu da nasıl oluyor?. 

Buna verilecek cevap büsbütün 
başkadır. Dünyanın toprak taba -
kaları kat kat üzerinedir. Bu kat

lardan bazı tabakalardan birisi 
kireçli, birisi killi ise birisı de 

balçıktadır. Yanı su falan işliye-
Bir an, vatan himayesi kanunu- mez. Yağmur olarak havaya ge

nıfu bana verdiği salahiyete isti - ı çen sular kireçli, kumlu toprak -
naden Van .der Lubbeyi hemen as l lardan süzülerek toprağın içine 
tınnağı _düşündüm. Fakat bu ada- l girer. 

mın ileride şahitliğinden istifade Tesadüf ettiği balçık tabaka su
edilebileceği mülahazasiyle vaz yu aşağıya geçirmez. Kuyu gibi 
geçtim. Yangından bir saat son- suları saklar.' 
ra iki komünist meb'usun Torgler Halbuki başka yerlerdeki top -
ve Koenenin Rayiştagtan çıktıkla- raklardan sular mütemadiyen de
rını haber aldığımdan bunları he - rinlere nüfuz eder. Su da oralar
men tevkifini emrettim ve aynı za da bulunmaz. 
manda 5.000 kadar olan bütün ko 

münist lider ve lider muvainleri
nin de tevkifi için zabıta kuvvet
lerine ve bunlar kafi gelmediği 

için bütün milliyetperver sosyali;t 
hücum kıtaatma emir verdim. 
Ertesi gün komünist tehlikesini 
kabine içtimaında anlattım.,; 

Müddeiumumi M. Gocringe hi
tap ederek "yüz kitap,, tan hah • 
setmiş ve bu kitapta, intihabat mü
cadelesi bütün şiddetile devam e-

ladığı Türkce kelimeler, isimler 
kullanılıyor. Hep bunlar sevgili 
Gazimiz ve büyüklerimiz tarafın -
dan yapıl.ınıştır. 

Alman lisesi ihzari bi
rinci sınıftan Hayriye 

Kibrit yürüyor!! 
Evet kibrit yürüyor. Görünce 

siz bile hayret edersınız. Masanın 
üzerine bir kibrit koyunuz. İkinci 
bir kibriti de haçvari batırınız. l -
kinciyi de o tarzda koymalı ki mü· 
savi şekilde ucu masaya dokunma 
dan yatsın. 

Sonra bir kurut çıkarıp üst kib 
ritin eczalı ba,ına dokurdurmadan 
yanaştırıp parayı bu tarafa doğru 
götürünüz. Kibrit paranın gittiği 

tarafa doğru yürür. 
Bu oyun çok kolaydır. Yani ya 

vaşçacık kibritin ba,ına üflersiniz. 
Pek az nefesi kimse anlamaz ama 
kibriti de yürütür. 

Nasıl kibrit yürür müymüş! .. 

bağları çözük, ökçeleri yassı mur
dar kunduralarla kendi kendisinin 
gölgesi gibi sessirz sadasız saray 
koridorlarında dolaşırken görür -

düm. 
(Ragıp) ın 

düfi değildir. 
ili saltanatında Babıalinin saraya 
nakledilmesi için ilhamı padişahi 
ile bütün mukribinin ayrı ayr,ı do
laplar çevirmekle me§gul olduğu 

sıralarda istibdadı memlekette 
kökleştirmek esasına müstenit o · 
lan siyasetin ibreleri de sarayın 
vazibesine kapılmış,, mütemadi
yen padişahın tarafına doğru 
meylediyordu. Bugünlerde Ah • 
dülhamidin maiyetine "iıe yarar,, 
adam bulmak lazımdı. İşte bu a
dam, daha genç yaşında, pek kor
kunç bir istidada malik olduğun -
da §Üphe olmıyan "Ragıp,, tan 
başkası değildi. Daha Galatasa -
ray sultanisi talebesi iken saraya 
intisap etmesi de gösterir ki' "Ra
gıp,, ın efendisine olan sadakati 
pek küçük yaşında başlar· 

"Ragıp,, mütercim olarak lanın 
ını§tı. Saraya intisabından bir müd 
det sonra, padişahın muhayyerülu
kul cinayet vukuatından bahseden 
romanlara karşı zaafını öğrenen 

bu kurnaz genç, kollarını sıvaya -
rak faaliyete geçmişti. Bir taraf
tan harıl harıl roman tercüme e -
derken, diğer taraftan da Fransa
da kokot clüşkünleriyle kapıcı ka
rılarını pek mütelezziz eden çıp -
lak ve şeni edebiyat nümunelerini 
hünka~•n enzarı rağbetine arzet • 
mekten hali kalmıyordu. 

Abdülhamit, bilhassa "Ksaviye 
dö Montepn,, ve emsali cinayeti 
müteselsile muharrirlerinin roman 
larına düşkündü. "Ragıp., nere· 
de yeni bir roman işitirse bulup 
getirtir ve süratle tercümesini bi -
tirip efendisine arzederdi. Abdül · 
hamit, ilk dersi, Ragıptan aldığı 
gibi, Avrupayı da Ragıbın gözü 
ile görmüştü. O kadar 1d bir ta
kım malayani masalların delaleti 

1 ile Fransız, lngiliz ve diğer rnem-

Renni Smith'in delaletile şimdiye deleler başlamıştır. • 
·1e~ kadar eşi görülmemiş bir müca - Evvelki gün Hınçak ceJ111 ~ 

dele açmıştır. mensuplarından Artin ArtinY'~,., 
Bu mücadeleden maliaacHitler minde biri güpe gündüz tab•~-, 

r~jı~ı hakkında ~~rlik ~zasının ile, Taşnaklardan Avadis i~ıilııJCi 
hıldıklerını yapıp dokmektır. Aynı de bir komiteciyi öldürmüttuıt'· ··~ 
zamanda "Avrupa miras ve mahsu t h h't' d k biif" .naye ura mu ı ın e ço ·ıer 
satı,, nm korunması maksadile Av- b' t · b' k ataıt• . ır esır yapmıı, ırço v ,ı 
rupanın garp kısmındakı siyasi f k ı · d k · l ğ u··rat> ev a a e omıser ı e m ı.r 

kuvvetlere hitaben bir de beyanna ederek bu iki cemıyetm de feJ'' 
me neşredılmıştır. dilmelerini istemı§lerdir. , 

Bu mücadelenin ilk faslı "Av - de 
Franaızlar, bu müracaata• it rupa dostları,, birliğinin M. Oaten 

Çemberlayn, profesör Ayn}tayn, 
M. Vickham Steed ve M. Garvin 
gibi başlıca azasının imzalarını 

havi birçok yazıların neşrile J::aş -
lamı,tır. Bu yazılardan biri de is -
mini bildirmek istemiyen eski bir 
Alman diplomatı tarafından kale-
me alınmıştır. 

M. Çemberlayn hazırladığı ki
tapta avam kamarasında söylediği 
nutuklardan alınmış birçok parça
ları bir araya getirmekle iktifa et
miş ve kitabın baılangıcında, ge -
çen temmuzda kendıaı tarafından 
ileri sürülen ve bugün de aynı de
recede ehemmiyetli olan sözleri 
geri almadığı bildirmiştir. 

Eski Alman diplomatı ise Hit
ler hükumetmın siyasi maksatla -
rını §U suretle saymaktadır: 

Lehistana iade edilen toprak -
ların geri alınması, Avusturyanın 

Almanya ile birleıtirilmesi, Çekos 
lovakyanın dağıtılıp parçalanma -
sı, Rusyanm bir müstemleke hali
ne getirilmesi. 

Urfada güzel bir abide 
yapıldı 

Urfa da Kuı tulu, tepesinde 
• Urfa kurtuluş mvcadele şehitleri 

namına bir abide yapılmış, vali, 
kumandan, erkanı hükumet üme-
ra ve zabitanla mekteplerin ve 
binlerce halkın iştirakile abide
nin resmi küşadı icra edilmiştir. 

Meraa'mde nutuklar irat edil
miş, mücadelenin tarihçesinden 

mi kabul cevabile mukabele -~~el 
lerdir~ Bundan batka bir ıııı.ı .,i 

k E . .. ret evvel Hınça rmenı partııı f , 
Mihran Ağazeryanı öldüren 1'; ,, 
naklı Agop Kebapçıyan Tatıı" 
miyeti tarafından kurtanlınııtıl'• 

Takas işleri 

Takas komiıyonu munta:a~ ~ 
kilde çalışmaktadır. Takaıa aıl e, 

ni tebligat şudur: Takaıın. i~Sdel 
dildiği 20 ağustos 933 tarıhıll ., , 
yeni kararnamenin mer'iyete S1 ,ıı 
dığı tarihe kadar geçen ı.ı:,..i 
içinde yeni kararnamede ~ Jıfl 
tabi bulunması kabul edılmı§ı 01,, 
eşyadan ihraç edilmiş bulunaJ1 b~ 
rın takas hakkı hükumetçe ~~it' 
olunmuş ve komisyona bildir• 

tir. ,'il" 
Yaptığımız son tahkikata e-, 

ihracatçıların kararnamede ~·ıs~' 
kur mevaddm ihracı mukab1 'ııt· 
aldıkları takas vesikaları, ith~ ~' 
çılar tarafından yüzde yirrı11 

farkla satın alınmaktadır. 

Himayei etfale te~e:;~ 
Himayeielfal Cemiyetıll 

1
,f 

Fakir ve bikes çocuklara 01• 
dım ve süt parasına ıned•~ t•' 
mak üzere bir hayır sa~ıb• ıııo' 
rafından yüz lira teberru ; ~-
muştur. A!enen teıekkür e- t / 

""''',,;il' muamiılmtııım~uıuuuuuıııt11111WUılRll••1 fi' 

bahsedilmiş ve abidenin k~'~t 
cağı mahalle ordu ve şehır 
mına çelenkler konmuıtur• 
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Şenı·k 
Sebebi 
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Bir Düğün Fil i 
Çevrilirken Yerliler 
Yollara Döküldüler 

Geçende St. Gilgende bir Alman 

film şirketi taraf mdan "Volf g:ıng 

gölü kıyısında düğün,, isimli bir 

film çevrilmiş, filmi çevirenler Ber 
}inden oraya gcl.miş1erdir. 

Ses oe :Beste J.ifnıteıi : 
~ı:ws - .._.,, .-. ÇWliJI'-. 

'' yalJı Dolaşan 
Şar '' 

ve'' onKişot,, 
lstatnbulda yakında bilha:;sa ses derdir. Viktor dö Kova da bu fil • 

noktasından yüksek kıymetli iki m in artistlerinden .. .. "Dünyayı do 

film gösterilecek. Bunlar, "Art is • la şan şarkı,, filmi, şimdi dünyayı 

tik,, sinemasının göstereceği "Dün dolaşıyor. Bu arada buraya da gel 

yayı dolaşan şarkı ,, ve "Tiirk,, si - di ! 

nemasının göstereceği ''Don Ki - "Don Kişot,, a gelince, büyük Is 

şot,, filmleridir. panyol edibi Servantesin yalnız Is 
"Dünyayı dolaşan şarkı,, filmin panyol edebiyatında değil, dünya 

de Jozef Şmidi tanıyacağız. Bu edebiyatında yer tutan şaheseri, 

filmde sesini dinleten Jozef Şmit, I rejisör G. V. Pabst tarafından film 

birdenbire meşhur oldu. Hem ani j sahasında canlandırılmı~ ve F edor 

olduğu nis~etle öyle sari bir şöh - Şalyapinin sesi ile filmin kuvvet 

Filmde mahalli husu!iyetleri 
gösteren bir düğünün gösterilme

si icap ettiğinden, yerliler düğün 

alayına renk renk elbiselcrile akın ret, ki Viyanada filmi gösterilir ve kıymeti bir kat daha artmıştır. 
akın katılmıılardır. istasyona da .. gösterilmez, yaptığı sükse, bütün Seı·vantcs, Pabst, Şalyapin .... iiç 

vetlilerin geli~i, düğün yerine gi _ Avrupa memleketlerinde akisler tanınmış şahsiyetin kıymet e ·ı, top 

dit ve geliı, Mozart meyctanmda bıraktı. Dört bir taraftan. konser lu, teksif edilmi~ bir haldP Sonra. 

ve göl kenarında sahneler, gönül- vermek üzere davet davet üstüne.. filmde !essiz "Lübnan kas ı 1\ı1e li

lü itf aivecilerin ve lşlden gelen Sa Bu kadar ani olarak fevk~ la de şöh kesi,, filminin yıldızı Arlet Marşal 

lin muzikacılarmın i§tirakile yapı- ret ediniş, pek az san'atkara nasip de bulunuyor. Sonra .... 

lan bahçe eğlencesi, kurulan pana olmuştur! Şimdilik iki filmden de etraflı· 

yır da filme geçmiştir. Jozcf Şmitle birlikte bu filmde 

1 

ca b~hsetmeği so~raya bırakarak, 
Bu suretle film çevrilmesi, ora .. oynıyan kadın yıldız, Şarlottc An· bahsı burada kesıyoru:z ! 

da bir şenlik vesilesi olmuş, hazır 

~ 1~ J<ausı: 
bulunan üç bin kişi mükemmel eğ 
lenmiştir. 

....... ~ ~- ,,_,1-,_, ~ ,_ ,._, ......... 

. Gitta Alpar, Anne Olul}o ' • 
Bır~d ~-------------------------------------------------~---~ 

berrl\k .~et evvel, bu sayıfada l landığı, ancak bu rahatsızlığın ge- det için devam edemiyeceğim. 
81lda. ıeııı Yıldız Gitta Alparla çici olduğu bildirildi. Vaziyet böy Ben, yaptığım mukavele şartları -
l Pe~te ha h d 
~n bir rtı .. lA ~yo avuzu~ ~ yapı· ı ıe olarak bildirildiğ halde, rahat - na riayete gayret etmek niyetinde-

Gu u a at neşretmıştık • sızlık uzadı. Nihayet son hafta içe- yim. Fakat, doktorlar razı ohm· 
ı- ıtav F ··hr . k .~l\tinde ro l§ın arısı, bu mü· risinde Gitta Alpar, Budape~tede yorlar. Sahne faaliyetini bu vazi -
tntih l Avrupada yaptığı turne oturduğu "Gellert,, otelinden bir yette mahzurlu sayıyorlar. 
h a. arını p . .. 

'ltt ....... • ' arıstc Fransız cum -
1 
sanatoryoma kaldırıldı. Bu suretle "Ral·oç· m"rsı filmı'nd l 

'"t:ı t~ f . . - • ı .... ,, e ro 
'') İltif .r:\ ından kcndıs:ne mı - eı;ash olarak tedaviye ihtiyaç gö - almnmanızın sehebi de bu vaziyet 
t 8.led'ıld' ~ · · l 1 ··ı · · h k · · ' lltti . ıgını an atıyor, ope· l ı-u unce, er a şam onun ı~tıra - olduğu, ti\ o zaman anne olaca w ı -
r· stı olarak ıı11..ıı d D"'b k' l ' M d o··b · · · ı g ı., <>p '"!a am u n • ıy e · a am u arı., operetmı nızı sezerek fazla yoruclı ol f"l 
t Otel' . an ı m 
ckr~t ını muhtelif yerlerde oymynn ve oynıyacak olan tiyat - sahasında çalıcmaktan k ' d" w • 

L· o:vnndık . . • ~ çe ın ıgı -
QJtlikt , lan sonıa, l·ocası ıle I ro, muvakkaten kapandı. Sahıbı , 1 nizi tahmin ediyorlar N d . 
.,._. c 'P.ak . . . . e ersı -

ı Çt\•İre • ~. 0~1 marşı,, ısımli fil- gazetelere, temsillerin tehir edil - niz?. 
Gitta tcgını süylüycrdu. diğine dair birer ilan gönderdi. Gitta Alpar, bu sornu karıı:ı•ın _ 

b . Alpar t T d .. d :. ~ .. 
e~ı hüyi.ik , cmsı m e ote en - Gitta Alparın rahatsızlığına, da gülümsemiş, kaçamaklı bir ce· 

dıcı ''>.. :nıuvnffr.kıyet kazan - önce böbrek çıkıklığı teşhisi ko - · t• 
l L Hl<\datn o ··b . ı·· d ~ Vap VCrmı~ ır: 
el\l'~r &<:\ •• u arı,, ro un e 1 nulmu~ta. Fakat, sanatoryomdıı - "Gustl,, imle birlikte olduk • 
~t, bu hne uzcrindc göründü.. Fa doktorlar tarafından uzun uzadı - k . 
.,._. <\ra.cla "P. ı. · f'l ı tan sonra, niçin çe ıneyim?. Biri • 

hlde k ,n "oçı marşı,, ı · ya yl\pılan muayenede bir kaç b 
liorrı •0~«•ına es olarak Kamilla .. ' h _ ' h . • irimi:z:e karşı olan sevgimiz, bi • 

b ıeçıldi. B· • 1 - • • gun evvel, r:l ats:zlıgm akıkı se· zim için karşılıklı kuvvet verı'cı' 
ehi b·· :.ı c:eg.şmenın se- 1 b h. d k 

l· • utün . . I c :, mey ana çx tr. b' d. 1 
Ult- r· nı a~urm<ll::ıra raömen 1 • •• ı· . 1r şey 11". 
d llrlü kaf· l o ' 1 Gu~t\\v I· ro11 ışın karısı, yakın • Bununla beraber, film sahasın -

ı, Bun ı o arak anlaşılama - da anne olacaktır! 
• tın sebeb' t f · d'I d ı dan bir müddet için çekilmeği dii· 
~I\, Gitt 1 e sır e 1 e ur· Bu neticeye varış, gerek Gitta 

l\ı.ttı a Alpar . d b ,ünmiyor değilim. Hatta Holi -
ıiYerek ' en - zıya c e - , Alp arı, eerek kocasını fevkalade vuddan yapılan davete karşı, bir 

le~l"ar t •• oynadıgı operetin sevind;rm'stir. Gitta Alpar, şimdi 
ha~ı ernıılı ıçın k 1 .

1 
.. . : . itizar mektubu yazdırdım. Çünkü, 

ltt' nrırnıı olduğu tiym: o.ve he. ı e ı Munıhtc fılm çevıren kocasına he- yıldız denilen kadın için de anne· 
1Yle · t\ 3 sa ıp • men biı· telgraf çekerel< baba ola· 

1 1rnzalad "' 1 • ' lik daha üstündiir. Önce anne, 
\tına. . ıgı mukavele şart - cağını müjdelemistir. Kendisini 

rıayct t . . 
~k bir k e. h. Devamlı ola· ziyaret eden gazete muharrirleri • 

Uharj a.ç. tıyatroda "Madam ne de kısaca şöyle demi,tir: 

sonra yıldız! 

Yakında anne olmak, bana san· 
attan daha mühim bir işi hatırla -

ll'U " Yı oynadı. 1 . . . 
't . "aziyet tek . - Bılsenız, ne kadar sevınç tıyoı-. Çocuğuma bakmağı, onu 
~rın... mıl mukaveleler 1 • • d · K h b d · di " getirilince e k d .. ıçın eyız. ocam esa ına a aynı yeti~tirmeği .... Ben, anneliği, ar • 
. lk y a ar surme - . .. l bT . "G 1 . b k i haft 

1 
şeyı soy eye 1 ırım. usl " ım, a tistliğe tercih eden bir kadınım!. 

i bir 
0 

a cvve ' Budapeştcde- ha olmağı o kadar isterdi ki ne 
tenı . Peret tiyatrosunda d. .. . ' Gitta Alparm gebe kalışı, kendi 

aı1Ier İnk't ver ıgı zaman sokakta bir çocukla karşı· sini ve çocuğunu sevindirmişse de, 
"· 

1 an uğradı } k k · · · k Ah \:altta Al · assa , onu o şar, ıcını çe er, , , tkA l - d k 1 dl·ı parı ---uk l .
1 

• • onun san a ar ıgm an azanç e· 
erj ... ave e ı e k b' · d b' ... } ı ne ha "'lı en· ızım e ır çocugunıuz 0 sa.,, min etmeği tasarlıyan tiyatrocu -

''rtla.rı k g Yan ve mukavele derdi. İste önümüzdeki senenin ı l I · l d ... k 
l h ısr.-ıen yeri .. 

1 
• • ar a, sınemacı arın ogrusu pe o 

e Ctıi.iz y . ~~ getırı enler· Nisan ayında çocuğun::.uza kavu - ' kadar ho§larına oitmemiştir. isti -
to •·1ı· erıne gelırılmiye t • w ' a - ıplerı· t IA n ıyat- şacagız ·· fade düşünürken bu yüzden zara -

.t ' e a§a dü t"'I ı t"\l1İst kadın ! u er. Bu va?:iyete göre, tabii "Ma - ra uğramaları, hayli canlarını sık· 
ın ansızın rahatsız- dam Dübari,, yi temsile bir müd- mı§tır ! · 

~tecikn,- o.e (jiistecituek: 
.....__..~ =-mızwa .-....._...--.-' -.._.---- ....... _.. .-, zıw;a~ c:www:::ır-...... 

iddi Birkaç Film 
Bu hafta "Artistik,, sinamasın l içinde tekrar ciddi, ağır, mevzulu 

da gösterilen "Mater Doloresa - 1 filmde oynamak imkanını buldu. 
Ana lstırabı,, filmini gözden ge -1 Bu arada Annabella ile birlikte 
çirirken, ciddi, ağır mevzulu film- çevirdikleri "Giineş doğarken,, ve 
lere tahassürünü ifade eden Liyan Jarmila Novotna ile birlikte lstan
Haydin " Asya üzerinde kasırga ,, buldn çevirdikleri "Büyük sevgi 
filminin bnşartisti Mongol lnki - 1 gecesi,, yahut "Boğaziçi şarkısı,, 
şinofla birlikte "Tayfun,, filmini 1 filmleri vardır. Bu sonuncu film • 
çevirerek tahassür duyduğu böyle elen evvelce etraflı surette bahset· 
bir mevzua tekrar lcavuştuğunu , 1 miştik . Bu mevsimde "Türk,, ısine
aynı tahassürü Gustav Fröhlişin masmda gösterilecektir. "Güneş 
de kuvvetle ifade ettiğini yazmış· doğark~n,, filmi de yakında "Ar • 
tık. Gustav Fröhlis de, bu sene Listik,, le ...... 

" Ana ıstırabı ,, Filminden Bir Sahne 
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Darüşşafakalıl.ar Venizelos Galatasaray gene galıP 
Ankara da başvekilimizin ve Meclis Rei- Sakızda j~~ mü?im (Baş tarafı 1 lnet ayıraıııwı·.ıı · ı Maçın bitmesine yinııİ ~ 

• • • • nutuk soyledı suz sertliklerden kaçınarak pürüz· kala hakem sert bir harek (İl 
• • • • k k 1Jt1fatlarıle karşılaştılar süz bir oyun çıkaran Sarı - Kır· lunan Suaviyi dı,arı çikardt· .. !• 

SlmIZID YU Se . . ı n"sAebTc1tNi·eA,M4. Av:annizıe·n10ti5hadbiı.antıSmaü-- k tısı•, .. mrzılıları tebrik etmekle başla. • latasaraylılar on kişi s 
65 yıldan·beri lstanbulun Ha· fes ım ze kadar korumak suretıy· mak istiyorum. 

1 

Fazıla müdafaaya alınıtlardJ.,... 
tice bakar bir sınırı üzerinde le ödeyeceğiz.,, kızda iki mühim siyasi nutuk söy- -Takım sahada !U tertibi alını§ • §ekil.. maçın umumi ın•ıd":_ır 
Türk yetimlerini okutup yetişti· Gençliğin bu ma!um ve temiz !emiş, bu nutuklarda Çaldaris hü - h: 1 değİ,tİrmedi. Bilakis Y~ .. ~ 
ren bir mektep vardır: Darüş· hitabından büyük bir şef.<at ye kumetınm icraatını şiddetle tenkit Avni -Tevfik, Burhan - Sua· ı cisi Pödifutun, Danyaho 1" 
şefaka I sev:nç leess3rü duyan ismet pa· etmiş, muhalefetin istediği temina vi, Rasih, Fazil - Necdet, Meh . 1 birer §Ütünü kornere çelere~ 

Cümburiyetin onuncu yıl dö· şa hazreUeri de, evlatlarını yü· t: vermeye hükumeti zorlıyacağı _ met, Pödifut, Danyal, Muslih. lesini iki sayıdan daha ~ı\J 
nümü bayramı darüşşefakahlaran reği titriyerek koruyan bir baba nı ve bu teminatı aldıktan sonra _ Göğsündeki yaradan müteessir 0 • ya mecbur oldu. Ve ın•~ ôll 
da Ankarayı ziyaretlerine güzel diliyle Darüşşef akalılara yüksek 

1 
N h k ı t y kaletı 

clır ki meclisin müzakerelerine iş- an i at oynayamıyor ve ta ım j saray ı arın unan ... ı. 
bir vesile oldu. Bayram 1;.enlik· bir hıtabe irat etm ·ş, kendi.eri· ı 

1 
k' b' d-'-·k da bı• .. 

" · k d v • ı M V bu itibarla mümkün olduğu kadar ça ış 1 ıarı ır ~ı a 1 ~ lerine işirak için Ankaraya gc· ne bir çok nasihatier verdıkten lıra e ecegrnı soy emıştır. · e I ., 
kuvvetli hissini vermiyordu. Dün Sarı kırmızılı ar, ~~ len Darüşşefaka talebesi ora sonra : nizelos hu nutuklarında şiddetle uJll'' 

Birinci devre battan hata hare - Tevfik, Rasih ba,tan uoı ,ı da bulunan es1<İ mezun ar· " - S z Jen m~t'n bir ahlak, alkış "anmıştır. Müteakiben Atina-
1
1t 

k d 1 d G k f ı b ı ketli ve müsavi bir mücadele ile , iyi oynadılar. Takımın y• ...... d a aş aranın elaleti ile azi ço eyizli ve yiil<sei< ;r tahsi , ya avdet etmıştır. Bu münasebetle 
1 

l dot•"' 
Orman çiftliği ile müzesini, yük- memlekete o'anca varlığınızla bitti. İki taraf ta sık ark tehlike va' P an 1 oyun tarzına et 

nizam \'C inhzamı temin için hüku atlatı:-ordu. Bununla beraber Yu • tig-ini cörmek bizi meınnUll sek ziraat ve baytar ensititüle· fedakarane hizmet beklerim.,, _ 
met Sakıza bir harp gemıu gön -

rini ve telsiz irsal istasyonunu diyerek sözlerini bitirmişlerdir. nan takımının hücumları daha mü yor. ,o 
gezerek çok faydalı tetkikler Başvekil Bz. işleri olc!uiu için dcrmi§lir. esair olabilecek gibi görünüyordu. Dünkü maçı Refik Otlll td' 
yapmışlardır . Müzen n tetkiki avrılmak ıshrarında o!duklanoı ----------- w sistemini tatbik etmek istiyen idare ediyordu, muvaffak 

0 

e.snasındc. çiftlik müdürü Tahsin söyliyerek: Bir eJektrikçi cereyana lngiliz antrenörü lüzumu kadar il sertl~ğe meydan vermedi, tt 
Bey azim ve iradenin neler do-

11

- Bahçem sizindir. istediği- kapılarak öldü çevik ve seri olmadığı için daima I ederız. A. ~ 
ğurabiJeceg- inin caoh bir timsali niz g-ibi gezin, yeyin, için, oturun!,, y d f'I · k ,... 

Ba'ı' cs 'rde büyük bayramın unan mü a ı erı arasına sı ıfıp :W olan çiftlik ve müesseseleri bak· Diye Darüsjefa'•a'ılara öz ev- lıJır 
ikir.ci günii feci bir kaza o!muş, kalıyor. Yunan müdafileri de en Eskrim şampiyon kında talebeye bfr hitabede bu- !attan f .ul<r. z tuttuğunu göster· 111 
elektrikçi ıs-nail Ef. Mıthatpaşa büyük tehlikeyi kendisinde gör • · A k 5 (AA) _ Jlr lunmuştur. mişt r. .. . . . n ara, • . . e 

T B M M K P ilkmektebi civarında bir elektrik duklerı açın sert davranıyorlardı. mu··naııebet'ıyle yapılan Tiirk•.1,11 alebe Ankaraya gelmek fır· • . eclisi Re isi azım ş. r 

satandan istifade ederek mekte· Hz. de, Mec ise gelen Darüşşe- telini tamir ederken kendisinı Bunun neticesi olarak antrenörün krim şampiyonalarının neti' 
bi her zaman yüksek himaye ve fakah yavıulara t:S. M. Meclisin· cereyana kaptırmış, düımüş, ırk sık ve kasten dütürüldüğü gö - ri şunlard1r: ~ 
muzaheretlcriyle koruyan Büyük deki dairelerinde kabul ve tal· beyni pat'ıyarak ölmüştür. rülüyordu. ı - Hanımlar araıınd• Jtll 
Millet Meclisi Reisi Kazım paşa tif bu\·ur muşlar, her birinin ayn .......................................................... ikinci devrede de Sarı - Kır • müsabakasında Sual Hanııll ,P 

Hazretleriyle Darüşşefaka cemi· ayrı hatıralarını sormuşlar ve ~ 3. K. Q • ~ mızılılar küçük bazı tadiller yap - bul birinci, Halet hanım JtliiÇjje 
miyeinin mvhterem Reisi ve ha· hendilcrine bir ço~ nasihatler : : trlar. Mehmet Salim takımdan çık· ikinci, Suat Hanım Ankar• 

: ,..aunalma l\omls\"onu ıl:tnlan i 
misi Başvekil ismet paşa Haz· vermişlerdirdir. : ............................... : ......................... : h, yerine Muslih, Muslihin yerine cü gelmişlerdir. , g 
retlerioe karşı olan minnet ve Kazım Pş. Hz. yetişen yeni l . .. hk k' aoliç mevkiine de Fazıl geldi • 2 _ flore müsabakaıınd•:..:ı!' 
şükranlarını da arzetmişlerdir. ciimhuriyet neslinin memleket zmır mm;ta em mcv 1 Bu devre bastan sonuna kadar rinci Cevat Bey İstanbul, 1"' 

lımet Pş. Hz., Darüşşefaka- mukadderatında ifasına ha11r- satın alma komisyonundan: 1 Galatasaray ı:hine açıldı ve ka - Mustafa Bey Ankara. , 
lıları Çan kayadaki köşklerinde landığı büyük ı olü işaret ederek; 81,960 kilo yerli malı ı>irin<; ı pandı. ı - 3 _ Epe müsabakasınd~ .b;, 
kabul ıle taltif etmişlerdir. Baş· 11

- B z elimizden ge1 dıği ka· kapalı zarfla münakasaya 1 Düdüklerle beraber daha hesap 1 ci Ekrem Bey Ankara, iki11'1 

vekilin samimi iltifatlariyle mes• dar çalıştık. Bu kadar yapabil· konmuştur. İhalesi 16-11 I !ı paslarla Yunan kal~si ~nün: met Bey İstanbul. ....ı 
tolan talebe · ... rasından bı"rı" ı"lerı· dık. cu~ nıhuriyet ve memleket ı •nen Galata - L l j il' 

-933 ı>e.rşembe gUnü aat aaray ·-uııacım erı 4 - Kllıç mtisabakasıno'' f 
gelerek: için yarın yetışecek olanlar siz· 16 d d T 1. l . 1 kurduklan tazyiki bir müddet de· ~ . ti~' 

••- ~izi anali, babalı çocuk- !ersiniz, Ça!ışınız: S.z daha iyi· a ır. a ıp erın şartna - . d'l takım azasmdan Halım ve -,..ı 
, .. k .. vam ettır ı er. B 1 d h · · d bıı'~·· 

lara gıpta Yerecek bir refah sini yapınız,, rneyı gorme uzere her giin Ve dördüncü dakikada korner - - eyder er~ced arNı~hın eBeY ı~· 
. . d t 1 b b t M D d" ·u.n mu" nakasava gı'rmek ı1·ın gm an netıce e 1 at ı,ol ıçın e yaşa an uu a amız. a· emışer ır. T'"' '" d k l ·· ·· · b' dl" 

b'] . . : ~ en a e onune men ır şan e ı bul birinci, Orhan Bey Jstafl 
sum kalplerimize sığmıyan min- Bayramm üçüncü günü talebe· ı dırılcn vakıtten evvel tek - Pödifutun kafasiyle Etnikos ka · k' . H 

1
.
1 

B l b 
1 

il~ 
Ük f d • , ıncı, a ı ey stan u net ve ş · rana riyasız ağzıcuzla ye eski arkadaşları tam m an hf ve temınat rnektuplarivle lesine soktular. 

1 
. 

1 
d' 

- k b' - ı . . . ·.. gemı~er ır. ,. 
sunmaga, büyü bayramımızı, Gazi Orman Çıfttiğinde ır Ö] e bırhktc tzmır kışlasında mus Bu sayı, biraz ağll'laşmıya baş • Nihat ve Orhan Beyler "' 
büyük huzurunda kutl ulamağa ziyfeti verilerek sevinçli bir gün t hl k" t I k lıyan maçın havasını değiştirdi . dit· 

ld 'k 8 . a ccm mey 1 sa ın a ma o- takım kadrosuna geçmişler ge ı . u mınnetJerinizin şük- geçirilm ştir. Yunanlıla b" a k k · · - -misyonuna müracaatları . r ır s yı azC\nma ıçın ,,~ ranmı biz de açtığımız ülkü yo· Talebe neşe ve sürur içinde bütiin cehitlerini sarfetmeyc Erenköy gençler mahfe I~ 
lunun ilk safında bulunmak, Bü- perşembe gUnü öjle trenile Is · (3361), (5850) başladılar ve bu arada sayılık bir Erenköy Cümhuriyet mabf~I~ 
yük Gazinin emaoetioi son ne· tanbula dönmütür. "' 1(. ~ iki fırsat hile kaçırdılar.. Onlar de fevkalade bir toplantı Y"~. ~ 

1\f. l\I. V. Satın alma kornis- da, çok defa bizim takımlarda gö ve mahfelin yeni idare heyetıi ~ 
Devlet Demir yolları ilanları 

Yerli tıbbı eczanın kapalı zarfia münakasası 26/11/933 pa· 
zar t:ünb saat 15 te idare binasında yapılaca~dır. Fazla tafsi at 
Ankara ve Haydarpa~a veznelerinde birer liraya satılan şarlna· 
melerde vardır, \6057) 

Ecoebi müstahzarat ve tJbb i ecza kapalı zarfla münaka· 
sası ıs 11/913 cumartesi günü saat 15 te idare binasında 
ya~1acaktar. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa vezoe'erinde beş li-
ntya sahlan şartnamelerde vardır. (5955) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

~00 kilo süt 
3000 kase yoğurt 
5C~ kilo süt 

Açık münakasası: 29· Teşrinisani· 933 çarşan· 
ba günü s~at 10 da. 

Açı~ münakasası: ~9- Teşrinisani· 9~3 çarşan· 
ba günü saat 11 de. 

34550 kilo ekmek Açık münakasası: 29. Teşrin"sani 933 çarşan 
ba günü saat 13 de. 

53568 kilo yaş sebz~ Açık müoakasası: ~9 Teşrin sani-933 çarşan
ba günü saat t 4 de. 

1Ô752 kilo yaı sebze Açık münakasası: 29-Teşrin"saııi-933 çarşan 
ba günü saat 15 de. 

8905 kilo sığır eti Açık münakasası: 29-Teşrinisani 933 çaı şan· 
1816 kilo kuzu eti ba günü saat 16 da. 

lııtanllul deniz efradı ile Heybe iada deniz harp mektebi 
ve lisesi talebe ve efradının altı aylık iaşeleri ihtiyacı içın yu·,a· 
rıda cins ve miktara yazılı erzak münakasaya konulduğundan 
ıartoamelerini görmek istiyenlerin hc.r gün ve itasına talip o a 
ca1cların da münakasa gün ve saatler nde muvakkat teminat ma 'c 
buılarile birlikte Kasımpaşada Den:z Lcva:um Satına'ma ko 
misyonuna müracatları. <. 6012) 

yonundan: rüldüğü gibi kale önünde becerik - isliğine Mehmet Rifat, unıııd'lı' 
sizleıiyorlardı • tipliğine F ahamettin, oııJ ı.11 Askeri kim"\.·ahane ihtiyacı tı,. 

" Yirminci dakika da Galatasa - veznedarlığa Tahsin ve aı• ~ 
için 221 kalem alat ve edevat raylılar Necdetin ayağiyle günün da Emin, Abdülkadir Beyler 
kapalı zarfla münakasaya en güzel sayısını çıkardılar. Mus - mişlerdir. 
konulmuştur. ihalesi 18-11 lihten iyi bir pas alan Necdet to • 

-933 cumartesi günü saat 15 pu sürdü ve uzun bir mesafeden 

tedir. Taliplerin ~artname, yanlama bir şut çekti. Aynı sani • 

Jistc ve katalok]arnu görmek yede topun, Yunan kalecisinin a • 

iizere her gün ve miinakasa- çılan kolları arasından kaleye gir-
• . , . .. diğini gördük. 

ya ı~tırak ıcın de o gun ve K 1 · f · ı · a ecı mesa enın uzun o ması -
vaktinden evvel tekHf ve te- na rağır.en böyle ani bir sut bek . 

minat mektuı>1ariy]e Anka - · lemediği için gafil avlam~ıştı. 
rada l\f. 1\1. V. Satın alma ko. Bu ikinci sayının bütün davayı I 
misyonuna miiracaatları. hallettiği muhakkaktı. Bununla 

(3363) (5861) beraber Etnikos mühacimleri bü -1 
tün istekleriyle çalı§ıyorlar, fakat ! 

:ı(. :ı(. ~ d'' 'dl ''k l ' • un gene cı c en mu emme oynı· I 
fzmır 1\lüsta?kem mevki 1 yan ~alataııaray müdafile~i öniin.

satm alma komısyonundan: : de ~ut çekecek uygun vazıyete gı· 

27,888 kilo sadeyağı kapalı remBiyoı-dlardb~· . . ..... k 1 
" .. ura a ır z:ıvıye şutunu -en • 

zarda munakasaya konmus • d' . 1 k 1 t A · · 1 
• ını yere C\ ara u an vnının mu 

tur. 1!1a~~ş~. 18- 11- :33 C~- vaff?.kryetlerini de unutmamak la- J 

martesı gunu saat lt> tedır. zımdır. 

Deniz Yolları İşletıne•İ 
ACENTALARI: ~· ~eı 

l\:ıraköv l<öprübaşı Tel. 42362 ~ti 
~lülıürdar zad~ h:ırıı. Telefon 

Karadeniz Aralık Posta••, 
·~ill 

Karaden ı vapuru 1 1 ,ıb' 
Teşrin Salı 18 de Galatı tJI~' 
tımından kalkarak Zong\11 fıt 
lnebolu, Sinop, Samıun, h~( 
sa, Ordu, Gireson, Va~~ 
bir, Trabzon, Rize'ye doO ,~ 
bunlara i aveten Sürmeo;S) 
uğrar.~ 

İzmir Sür'at Postası e( 

Ankara vapuru 7 ikinc:İ ~tr 
rin salı 11 de Galata rı '' 
mından ltmir, f'ire, lsl<e~61 
riye'ye kalkar. ı60 

Taliplerin şartnameyi gör • , 
mek üzere her gün ve müna
kasaya girmek için bildirilen 
vakitten eYvel teklif ve temi
natlariyle birlikte lzmir kış -
]asında ~fst. l\fv. Satın alma 
komisyonuna müracaatlan • 

-~ 
lstanbul Evkaf Müdürlüğü ilinları ..../.. 

~,. 

Babçekapıda cördür.cü va' ıF hanın dördüncü katında i8 N°· ~,r 

. (3362), 5851) 

Ba'c\da muharrer oda 934 Mavıs nihay,:::ıe kadar paı•' f .. ,, 
la kiraya verileceğinden tal.p'er 11111/933 cumartesi gü11U "' 

on beşe kadar Evkaf Müdüriyetinde vakıf aka!!ar kaleı:nirıe 
(603,) racaatiara. 
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Marmara üssübahri kumandanlığı 
Sahnalma komisyonundan : 

Kilo Tarihi 

SS,000 Kuru fasulya 1312. Teırio/933 aleni münakasa 
Deniz efradı ihtiyacı için yukarda nev'i ve mıktarları yazıh 

bİı' kalem erzakın münakasası hizasında yazılı tarihte lzmittc 
kumandanlık sahnalma komisyonunca icra edilecektir. Şartname 

ıureti musaddakası komisyondan alınabilir. Taliplerin % 7,5 nis· 
betinde teminatı muvakkatelerile komisyona müracaatları ilin 
olunur. (5788) 

Hava makinist mektebi 
müdüriyetinden: 

Eskiıehir tayyare fabrikasına Fransızca bilir 98 ili 126 lira 
Oeretli bir tercüman alınacaktır. Alınacak tercüman tayyare 
malzemesinin cins ve nevilerinin karşılığını bilmesi meıruttur. 
Aıağıda yazılı şeraiti haiz olanların evrakı müsbitelerile Y eşilköy 
lıaYa makinist mektebine müracaatları. 0 5887,. 

1 - Tiirk olmak. 
2 - Askerliğinı ikmal etmiş bulunmak. 
3 - Hükümet hizmetinde çalışmak için manii istihdam bir 

hali olmamak. 
4 - ikinci teşrin ayının 11 inci cumartesi günü yapılacak 

müsabaka imtibaninda kazanmak. (5887) . .. 

Yalova'da Otel inşaatı Proje 
Müsabakası: 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Akay idaresince Yalova'da yaptırılması düşünülen 150 

yataklı otelin projelerini yapmak üzere Mimarlar arasında bir 

müaabaka açılmıştır. Müsabaka şartnamesi 5 teşrinisani 933 den 

20 teıriniaaniye kadar Akay idaresi müdüriyet bGrosundan 

alınabilir. Projeler 20 kAnunueYYel 933 de 11at lS ıe kadar 

Akay idaresine teslim edilecektir. (6004) 

I 

~ .... --- Betlktaf 
Dikiş Yurdu 

Tab~ili vük.sek Maariften musaddak 
haoı~t.; biçki ve dikiş mektebidir. 
Maallim, terzi ve makastar yetiştirir. 

'-ı Kayıt açıktır. Akaretler 64 9551 J 

Dr. ihsan Sami --

1 BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI 
Umumt kan tahlilta. Frengi noktal 
nazarından ( Fasserman ye Kahn tea· 
müllcri) Kan küreyvau sayılması, ti· 
fo ve ısıtma hastalıktan teşhisi, idrar, 
balgam, cerahat, kazurat ve su tahliltu 
ültra mikroskopi, husust ışılar istihz~rı 
Kanda üre şckı:r, Klorür, kollestcrın. 
miktarlannın tayini. Divanyolu No. 

189. Tel.: 20981 .. _______ m(9330)-

Kiralık kargir 
HANE 

Beşiktaş Akaratı vakfiye idare
sinden: 

Beşiktaşta Akaretlerde 35 nu -
maralı hane pazarlık suretiyle ki -

raya verileceğinden talip olanların 
teşrinisaninin altıncı pazartesi gü-

nü ıaat on üçe kadar mahalli mez
kiirda 54 numarada mütevelli kay
makamlığına ve yevmi mezkurun 
saat on üçünden on beşine kadar 
latanbul Evkaf rnüdüriyetide idare 
encümenine müracaat etmeleri. 

(6037) 

&hlbl: HEJIMET ASIM 

ııre~rlya& MUdilrU: ~nk Alıme& 

v & ~ l ~ llatbıuw - lataııbııJ 

Hakiki, saf, l<ati tesirli ASPiRft-l, @ mark~· 
sını taşır .. Ağrıları çabuk ve emniyetle gider· 
mek için ba~vuracağınız l deva, t dünyada 
me~fiur ,,. ıa~ 11 müstahzan olmalıdır. 

lsrarla tASPİR • 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda t>uıunur. ...,7".._._. __...._...._._ 

Ambalajlarda · ve komprİ· 
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz 1 

Marmara üssübahri Kumandanlığı 

Satın Alma Komisyonundan: 
Kilo 

25000 Nohut 

Tarihi 

18 • T. Sani • 933 -· Deniz efradı ihtiyacı için yukarda nevi ve mıktarı yi!ılı erıa-
kın mOnaka1&11 hizasında yazılı tarihine tesadüf eden cumart-1 
günü saat 14 te lımitte Kumandanlık Satınalma Komisyonun~ 
icra edilecektir. Şartname musaddak suretleri komiıyondan ., 
Iıtanbul'da Deniz Levazım Satınalma komisyonundan ahnabilit• 
Taliplerin % 7,5 nisbetinde teminab muvakkateleri ile KomitJO'" 
na müracaattan iliıa olunur. (5877) 

KREM 
PERTEV 

Bütün rakiplerinin 
Fevkindedir ve 
Fevkinde kalacakhr 

Terkibindeki cildi ihya eden 
unsurlar sayesinde 

KREM PERTEV 
Kullananlar uzun seneler ta
zeliklerini muhafaza ederler. 
Yağlı ve yağsız cinslerini 

tecrübe ediniz. l95 to) 

---

Istanbul Gümrükleri Baş 
Müdürlüğünden : 

Kredi kontenjan usulü ile mal itbal etmek için konteojaO 

bürosuna verilen kredi istidala rmın üç gün .zarfında beyanuaııı• 
numarası konmadığı veyahut eşyanın geldiğini mübeyyin ordioO 

veya konişmento ibraz edilmediği takdirde verilmiş olan istidal• .. 

rın keenlemyelnin addedileceği ilan olunur. (6029) 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Kadıköy muvakkithane caddesinde kain etrafı tel ile ç~vıil
miş bahçeli 8/5 N. Kahvehane bir seneden üç seneye kadar pı· 

~arhkla kiraya verilecektir. Talip olanlar feraiti aulamak üıer~ 
Levazım Müdürlüğüne, puarhğa girmek için de 90 liralık teııı•
nat makbuz veya mektubu ile 13/l 1/933 pazartesi günü saat 011 

beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (6046ı 

Su fıçılarına konmak üzere yaptırılacak 2,685,000 adet kal"" 

söl ile 50 adet pens makinesi kapalı zarfla münakasaya kooul

muştur. TaJip olanlar şartname almak üzere her gün Levazı~ 
Müdürlüğüne müracaat etmeli, münakasaya girmek için de 24 

liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarıol 
27/11/933 pazartesi günil saat on beşe kadar Daimi encooıe0' 
vermelidirler. {6049) 


