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i .. ._ ugune gönderilen en son do • 
~-Ve öl"" 

Dünyanın sıkıntıları 
Karşısında Türkiye 

l'ett k' unı cetvelinde bu vila -
e ı öt·· 

Çok ol unı vak'aları doğumdan " 
laraft arak kaydedilmiştir. Diğer 
htvad~n &eçenlerde gazetelere bir 
iurn :• ~azıldı: lstanbulda do· 
arttı'" ak a.larının ölüme nispetle 
kika~ından bahsolundu. Acaba ha 

Milletlerin birleşmesini tahakkuk 
ettirmek için sarfolunan gayretleri 

saygı ile takdir ederim. ,, 
. en Bura ·ıA . . . 
tıattk a vı ayetme aıt ısta -
b cetvelind .. ")d".... "b" u vn· e goıterı ıgı gı l 

naıt "'YeUe nüfus tehlikeli bir le· "•a d .. ~.ıkab"} ognı nıu gidiyor?. Buna 
)'01• Ilı 1

1 
İstanbuldaki nüfuı artı • 

u •• 
Derhal b 

~ereb .1• • u suallere fU cevabı 
ı ırız: 

rak: Ne nufus itte.tistiğine baka· 
tin l' eruı olunuz, ne de gazetele· 

t.t azdığına b k ak . . . 
~-~a, .1 a ar ıevınınız.,, 

Buraa.~1·•at ~udur ki, İdanbulda ve 
l'trler· n, n~ de nıe:nlcketin diğer 
"d 'nde ""f ı a.reJ . nu us kayıtları, nüfus 
ka.nıı erıntfeki döğum ve ölüm ra· 
t'ttihillrı doğru değildir. Bunun en 
l'a.prn ~ •ebebi nüfus kayıtlarını 
biJt e;ı hususunda takip ve tat • 
kuır eu'· en Çok kantrk ve halk için 
~ 1 

Usul ve merasimdir. 
\:ı eıe}& ,.. ... d ... b" d 

l.l do.. ;ı-OCugu ogan ır a am 
fııa de~uırı Vak'aaım devletin nü • 
t1.11 . terleri • ek b" .. 1 l:\iı;d, ne geçırtm , ır nu· 
~t Yapıy:1 • ıçin bakınız ne· 

31ne llıü r · E:\rVela nüfus idare • 
tet'<el .. 1"ııcl\l.t edi:ror, matbu bir 
) ... l"•or b 
lor, doğı/ ' u cetveli dolduru -
"l'or • nı 'Va.k'asına iki ıahit bu· 

ttt 1 1ıtıı 1 t Uhta.r v a atıyor, mahallenin 
lıdik ett~. heyeti ihtiyariyesine 

ANKARA, 19 (A. A.) yaptığınız tahlil ve 
Cümhur reısımız telkinleri hususi bir dik· 

Gazi Mustafa Kemal Pı. katle nıütalea ve tetkik 
Hz. Amerika birle§İk ettim. 
hükumetleri reisi M. Büyük Amerika cüm -
Franklin Rooseveltin hi • huriyetinin devlet reiıi 
tabeıine cevaben şu tel - tarafından bazı formül • 
graf ı göndemıitlerdir: ler etrafında milletlerin 

"Zatı devletlerinin en birleımeaini tahakkuk et· 
yüksek insani ilham al • tirmek için sarfolunan 
tında ve hüküm sürmek • yeni gayretleri sayaı ile 
te olan siyasi ve iktısadi Gad rel•l takdir ederim. Bu formül 
buhranlar yüzünden dün· cBmhurumuz ler ki, heyeti umumi .. 
yanın mustarip bulunduğu aıkıntı· ı yeleri itibariyle, ancak felaketi 
ları objektif ve ameli bir tarzda durdurmak ve bütün insanlığın a• 

müdrik olarak bütün devlet reis - teıli bir aabıraızhkla beklediği hu· 
ferine gönderdiği hitabeyi almak • zur ve refah devrine girilmeıini 
la ıercfyap oldum. kolaylaştırılnıak için fedakarlık • 

Silah bırakımı konferansının a· lar yüklemektedir. 
kim kalmasına mani olmak ve Zatı alileri tll'rafından ıiyaıi ve 
dünya ikhsat konferansının mu • iktıaadi sahada konulan prenıipler 
vaffakıyetini temin etmek için Devanıı. ikinci Sagıfada 

Bütün Türkiye, dün 
19 Mayısı kutluladı 

SAMSUN, 19 (A.A.) - Milli t()ı:, ırıyor ""f 
l "ltij"o , nu us memuruna 
t" ı r 'M müe&deleye başlamak ve memle· 

" .. 
1 or, t. "'h. eınur bu vesikayı a • 

bulunan ve ta uzaklardan huıuıi· 
yetle göze çarpan büyük bir mo· 
törde ba§larmda genç bir müla
zım bulunan bir manga aıker var· 
dı. Motörler hareket ettikleri yer
den iskeleye gelinceye kadar bü -
tün fabrikalar ıaat kulesi, loko
motifler, limandaki vapurlar dü • 
dük çalmak suretile Gazinin büyük 
motörle getirilen 14 ıene evvele 

" u... aı keti kurtarmak üzere Gazi Hazret-bıqd'nl •nın 'Ve anasının nüfus 
d'?lıı ..,~lYla tatbik ediyor, sonra 
d 'tte•inde anasının kayıtları kendi 
\ı ~ııl 'V :•e harcını alıyor, cüz • 
Je.e 'tıa.1:rıy~r. Şayet babasının 
~ l'ett~.:n .. ayıtJarı diğer bir vi • 
'° •daki ~ cuzdan vermek için o -
i e"llıektc c~ura Yazıyor, cüzdan 

1111 •ol'\l ır ınahzur olup olmadı
t~ c • Yor O d 
\> eval> · n an &onra aylar· 

•1> Q'elırı . b ki . tı iel~ eıı e enıyor. Ce-
Uyo eııe a d b" . ~ r. ş, Y a ır tekıt olu • 

lerinin Samsuna ilk çıktığı 19 ma· 
yıa tarihinin 14 üncü yıl dönümü 
§İmdiye kadar görülmemiş çoıkun 
ve taşkın şenliklerle kuklulandı. 

Saat 9 dan itibaren bütün şehir 
halkı Gazinin ayak attığı iskele-
ye ve onun civarındaki Gazi par· 
kına akın ediyorlardı. 25 kadar 
süslenmiş motör ve vapurların dur 
duğu yerde merasim için İfaret 
bekliyorlardı. 

Tam saat 10 da verilen itaret 
üzerine nizam kolu vaziyetinde 
tehre hareket ettiler. Aralarında 

ait kalpaklı fotograflarını selamlı· 
yordu. Halkın ya§a ulu Gazi hay • 
kırı,ları arasında iskelenin üzeri • 

ne çekilen siyahlı bir perde genç 
mülazim tarafından yırtılarak Ga· 
zinin vaktiyle memleket af akında-

~ ~•hihi ~e~ gelen cevap yanht -
~~~bere ~ın aylarca sürecek bir 
d ·ı Utun b apısı açılıyor. Hula • 
ltç u ın.u lA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "hı e S.Ocu... anıe at olup bitme· 

( Devamı 6 ıncı aayıfada ) 

e a'eçrni'fün kaydı nüfu. defte - Gu·· reş 
,.. air d .. Yor! 
~ııı ogUın ı 

Müsabakaları 
kl! Orta.da. b k 'Vak' asının kaydı İ· 
rı ··rı doğUın u adar ~orluklar var: 
.ııne, '"" "ak'alarının .. .. ..i 

•ırı k ı • a.>'ın gunu gu· 
littıc aydolu a., batta senesi sene~ 
~I "ar tn ~ınaaına imkan ve~ih-

d &.lbuJc· ı ır?.. . 
e b ı Av 
~e ~ 2oriuıcı 1'.Upa nıenıleketlerin- 1 

babe ~ Fra.n lll'dın hiçbiri yoktur; 
~ tlf '" a 9QC ... • llıuru 1 t•hitle b ugu olan ibiı;, 

fact O. tnUra era.ber nüfus me· 
'ı eJeri Üıe . ~at ederae tifahi i ~ ı 

•rıt L_ t'ıne d h .. v ~Yd.eder ~~ al doğum va!J1 
lı d:lıle biıd Cuzda.nını verir. 
dll. 8.~ lcolayı.ı:ı de nüfus liarek&: 
l. u•-cd . a. ta'kip d"l" . il 
Qır cf ·~ e n··r e ı ıyor· 
~llt e"İr iıarc; uı ıneınurla~in j 
•i d Utl•rı Ü rllbı vardı N·· fu 

elte rıL Ç Ct.yda bir ke~e !k"~} 1 • ------------
;a- "•rla. oy e- ' . _ 

r, gezer! Çobaıa ... ehmeUe evelld gece yendiği 
l'fleh ' er, gez • Macar Kont (Mehmet solundadır) 

,, ft'let Asım G .. .1 • • k 
evtllnı lk" ureıçı enmız yarın a ,am 

:ıncf Sayıf ado - Macarlarla ikinci defa karıılaıa • 

caklar. Bu defa takımımızın he -
men hemen taınamiyle deği§mesi 
ve Ankaradan getirtilen iki güreı
çimizin takımda yer alman ihti • 
mali çok kuvvetlidir. Takımın na -
aıl tertip edileceğini bugün öğrene· 
ceğiz. 

· Temenni edelim ki alacağımız 
neticeler daha iyi ve üstat Macar 
güreıçilerinden edeceğimiz istifa· 

'de daha genit olsun. 

Duyduğumuza göre güre§Çileri· 
miz Macarlar üzerinde çok iyi bir 
tesir brrakmıt bilhassa Abbas, 
Saim ve Çoban Mehmet çok dik
kati celbetmittir. Abbasın göster· 
diği tekniğe Macar kafilesi reisi 
çok hayran olmuı ve bu gencin iki 
sene sonra bütün Avrupada sayılı 
bir kuvvet olacağını söylemiştir. 

• 
idman 
··············-······································ 

5000 Mektepli 
Dün bir makine gibi 

hareket ettiler 

manzara 

Erkek ve kız talebenin trlbllnlerden pçtıt 

DUn 15 bin seyirci önünde ve KadıköyUnde ls~anbul 
mekteplileri bUyük şenlikler, idmanlar yaptılar. Buna 
alt tafsillt Spor sayıfamızdad1r. 

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

20 Kuruşluk balık 
lokantada 180 kuruşadır! 

, 3 1!-~Lk"~ 
fA.8A{.J 

lO 
KUR.V~ 

Bet altı kiti tutuyor, balıkhaneye götDıUyorlar, okkuını 20 kuruşa satıyorlar, 
fakat b1z lokantada bir parçasını 30 kurufo yiyoruz •• 

Evvelki gün Şehir meclisi aza- hakikati ifade ediyordu. Buna ev· 
aından bir zatın beyanatını koy- velki gün bizzat şahit olduk: 
mu§tuk. Bu zat ta bizim öteden be- Balıkpazarında Kalkanın okka. 
ri iddia ettiğimiz gibi lokantaların 
pahalılığından tikayet ediyor, be· 
lediyelerin listeleri yalnız imza et
mekle bırakmayıp kontrol etmesi 
lüzumundan bahsediyordu. Bir Şe 

sı 30 kuruşla 20 kuruş arasında, 

Sirkecide bir balıkçı dükkanında 
bir parça Kalkanın tabağı 30 ku
ruşa idi. Şu küçücük hadise bele· 

hif mcelisi azasının belediye teş· diyenin lokanta fiatlarile alakadar 
kilatından şikayeti çok dikkati olmasının artık ne derece zaruri 
calip olmakla beraber mühim bir olduğunu gösterir. 
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Doğum ve ölüm 
kayıtları 

Başmakaleden Deımm 

dikleri yerlerde yeni doğum ve ö
lüm vak'alarını da tahkik ederler. 
Tesbit ettikleri vak'aları defterle
rine geçirirlerdi. Yekunu iki yüz 
bin liraıkadar tutan devir harcıra· 
hı bir bütçe sıkıntısı neticesi ola -
rak kaldırıldıktan sonra nüfus me· 
murlarmm" köyleri gezmesi usulü 
de kalkmıştır. Bunun için bugün 
nüfus defterlerinde görülen rakam 
lar asla hakikati ifade edemez. 

Vakıa on senede bir defa umu· 
mi nüfus tahriri yapılacaktır. Fa· 
kat bu suretle yapılan tahrir mun· 
tazam surette takip edilen kayıtla· 
rın yerini nasıl tutabilir?. Binae· 
naleyh bugünkü vaziyete bir çare 
bulmak lazımdır. Bir kere doğum 
ve ölüm vak'alarının kayıt ve 
teıbiti muamelesi mümkün olduğu 
kadar kolayla,tırılmalıdır. Kayıt 
muamelelerinden dolayı halktan 
harç da alınmamalıdır. Kendi ken· 
dilerine kayıt için vukubulan mü· 
racaatlar tetvik olunmalıdır. Doğ
rudan doğruya halk tarafından 
müracaatla kayıt ve teJbit ettiril· 
miyen doğum ve ölüm vak'aları • 
nın takibi için de eskiden olduğu 
gibi nüfus memurları memur edil· 
melidir. Köyleri üç ayda bir de • 
fa devretmek imkanı temin edile -
meZAe senede bir defa olsun buna 
çare bulunmalıdır. 

Unu'tmıyalım ki devletin en 
büyük serveti onun nüfusudur. 
Bu nüfusun harekatını takip ve 
tesbit etmek - mümkünıe - gü· 
nü gUnUne yapılmak llzımaelir. 

Mehmet Asım 

Hitleı·'in nutku 

ispanyada nutuk mute
dilane addediliyor 

MADRIT, 19 (A.A.) - Ha\'as 
ajansından: İspanyol gazeteleri • 
nin hemen hepsi M. Hitlerin nut· 
kunda aöıterdiği itidale dikkati 
çekmekte, bu itidale M. Ruzveltin 
beyannamesini atfetmektedir, 

Yarı reımt El • ıol gazetesi di • 
yor ki: 

"- Hitler uzlaımıya mecbur 
kaldı, fakat Almanya tahrif ve 
aurur ıiyaıetinde devam etmek 

' mevcut maddelerin delittirilme -
sini temin eylemek İçin ıarar gös • 
teriyor. 

El Socialista gazetesi Hitlerin 
sulhperverane sözler söylemekle 
hiç kimseyi aldatmı, olmadığı fik
rini ileri sürüyor. 

Elliberal gazeteıi de tu mütale • 
ada bulunuyor: 

Alman başvekili M. Hitlerin 
nutku hariciye nazırı baron fon 
Nöraht'ın yaptığı beyanatın bir 
tashihi ve M. Ruzveltin beyanna -
mesindeki davet ve ihtarın yarı 
yarıya kabulü mahiyetindedir. 

Ankarada yağmur 
ANKARA, 19 (Hususi) 

Burada gece yarısına doğru !id -

detli yağmur yağmağa baılamı§ • 
tır. 

Ingilterede boks 
MANÇESTER, (A.A.) - ltal· 

yan boksörlerden Bernasconi ho· 
roz siklet lngiliz şampiyonu lohing 

King'i üçüncü ravuntta nakavt 

etmiıtir • 

Dünyanın sıkıntıları 
Karşısında Türkiye 

" Milletlerin birleşmesini tahakkuk 
ettirmek için sarfolunan gayretleri 

saygı ile takdir ederim.,, 
Başt~:ar~ llfr~~ci Sa~ıfa~u .. 

1 

bunların tedricen fakat sür:atle a
hakkında Turkıye cumhurıyetı hu· zaltılması bidayetten berı bağlı 
kumetinin görüt tarzını arzeder - ı bulunduğumuz bir hedeftir. 
ken her şeyden evvel zatı devletle- Cenevrede Makdonald projesi 
rine temin etmek isterim ki, muh -1 münasebetile murahhasımız tara • 
telif beyanatlarımızda, siyasetimi· · fındnn söylenen nutukta boğazlar 
zin umumi direktifleri, hitabeniz- meselesini mevzuu bahsetmekle 
de yapılan telkinlere en ziyade ancak tecavüzün kaldırılması ve 
yaklatan bir surette izah edilmiş· müdafaanın tarsinini istihdaf et· 
tir . miş olduğumuzu zatı devletleri 

FiJhakika dünya ikhıadiyatı müşahede buyurmuş olmalıdırlar. 
bahsinde, Vaıinatondaki hazır- işte bunun içindir ki, bu bahiste 
lık çalı9maları ııırasında hükum~- zatı devletlerinin tekliflerini nok· 
tinize göndereceğimiz muhtırada tası noktasına ve tamamen bizim 
para meseelesini tetkik ederek mil sulh arzumuza ve beynelmilel sa· 
Jetler ara&ı mübadelelerde tahvil hada İyi anlaşma hususundaki 
olunabilir ve memleketler içerisin· alemşümul ülküye uygun addedi· 
de tahvil olunamaz altın esasının yorum. 
ipkasmı istemiş ve bu suretle şim- Bu miilahazalara binaen, müs· 
diki icatlara en ziyade uyan ve bet tekliflerinizin tetkikine geçe
koydulumuz umumi prensipten de tek şunu söylemeliyim ki: 
kat'iyyen ayrıhnıyan istikrarı il- 1 - Makdonald projesini ailih· 
tizam etmiıtik. Dünya ticaretinin ları azaltma yolunda şayanı tak· 
tanzimi de bu muhtıradaki telki· dir bir gayret olarak telakki ettik. 
natımızın me\'zuunu le!kil etmiş Ve o projeye zatı devletleri tara
ve milletler arası mübadelele • fından ileri sürülen ve bizzat bi
rin çoğalmasına elveritli ve mil • zim Cenevre meclisi huzurunda 
Jetlerin inkırazını değil refahını irat ettiklerimziden ayrılmıyan 
lemin eder mahiyette ıördüiümüz prensiplere en uygun şekli vermek 
vasıtaları terviç etmiıtik. için, müzahereye hazırız. 

lktııadi kalkınma için her mem 2 - Bu zeminde alıl"-c.alt..v.eni 
lekette yapılan gayretlerin, makul adımların zaman ve metodunun 
ve iyi düıünülmüt beynelmilel top tayini bizim noktai nazarımıza ta· 
lu tedbirlerle tamamlanması zaru- mamile uygun düşmektedir. 
ri olduğunda tamamile mutabıkız. 3 - Yeniden silahlanma mad· 

Bu vadide beynelmilel emekle- desinde hüktimetim, bu baptaki 
tin her millete kendi hususiyetle· münakaşalar önünde vaziyet al
rine uygun bir inkişaf imkanını maktan 9imdilik içtinap etmekle 
verecek surette birlettirilmeıi icap beraber, au!hün teminini hedef bi· 
elliğini ve dünyanın iktısadi refa- len her tedbirin ancak müsait bir 
hı hususunda herkes tarafından u· ııurette karıılanacağı mülahazasın
mumiyetle kabul olunacak fikrin, dadır. 

her meleketin kendine haı şartlar Bundan batka bir umumi ade
içinde terakki ve refaha eritmek mi tecavüz misakının ve bir silah
hususundaki hakkına riayet etmek hırı tahdit ~e tenzil teahhüdüniin 
olduğunu her zaman beyan ettik. aon derece fay dalı olacağında ta· 
Bu hususta da noktai nazarımızın mamile mutabıkız. 
hitabeniıdeki direktiflerle tama- Türk hükumetinin noktai na -, 
men hem ahenk oldulu mütalea· 
smdayım. 

Silah bırakımı konferansına 

gelince, bu huıuıta da zatı devlet· 
lerile beraber o mütaleadayım ki, 
refahı doğuran huzur ve itimadın 
bütün dünyada temini ancak kü
çükleşrnesiyle kabil olan yüksek 
Ulkü önünde hususi menfaatler bir 
tarafa bırakılmalıdır. Zira eritile
cek gaye o kadar ehemmiyetlidir. 

Cenevre Konf eranaında şimdiye 
kadar sarfolunan emeklerin mu· 
vaffakıyete varmayııının asıl se· 
beplerini fayanı takdir bir vuıuh 

ve açık sö:dülükle tarif buyuruyor-
sun uz. 

Malumu devletleridir ki, silah 
bırakımı için Türkiye cümhuriyeti 
hükumeti Makdonald projesinde 
iltizam edilen prenııiplerden ileri 
gitmi9tir. Tecavüzün imhaiı ve mü 
daf aanın takviyesi fikrinden cid • 
den realist bir dütünce ile mülhem 
olan telkinlerinizin, Cenevrede mü 
dafaaımdan hali kalmadığımız gö 
rüte her noktadan tevafuk ettiii· 
ni ili.ve etmeliyim. En genit ma • 
nasında hücum ıilahlarının tama· 
miyle kaldırılmaıı bazı bütün 
memleketlerin taarruz imkan ve 
iktidarlarının ref'ine intizaren 

zarını izah ederken, bu noktai na
zarla büyük Amerika cümhuriye -
linin görme tarzı arasında hiç bir 
ayrılık mevcut olmadığını müta • 
hede ile bahtiyarım. 

Binaenaleyh, sulh davasına ver· 
dikleri yeni teminattan dolayı :za• 
tı devletlerine en hararetli samimt 
tebrikleri arzetmekle mes'udum 
ve gene söylemekle bahtiyarım ki 
bu çerçeve dahilinde birletik dev
letler hükumeti Türkiye cUmhuti· 
yeti hükumetinde tahakkuk ettir
mek arzu ve azminin en hararetli 
taraftarını bulacaklardır. Hüku. 
metimizin yegane hedefi ik
tısat sahasında memleketin refahı 
için kendi serbestisini temin ve 
her memleketin ayrı ayrı iyiliği 
ile umumi refaha hizmet etmekten 
ve ıiyasi sahad

0

a ise sulh içinde ya· 
şamak ve meşru müdafaa vasıta· 
larını, herkes için ve herkese kar· 
fı, olduğu gibi muhafaza etmekle 
beraber batkalarile mütenazır ola
rak tecavüz vasıtalarını refetmek-
ten ibarettir. 

Bir tramvay kazası 
GANT, 19 (A.A.) - Bit tram • 

v&yla bir otobüı çarpıtmışlardır • 
On dört kiti yaralamnııhr. 

Ankarada 

Fransa 

Beynelmilel iktısat k 
ransı hakkında mÜZ 

PARIS, 19 (Hususi) -
san meclisi bugün öğledell ~ 
saat dokuz buçukta ve öl. )) 

1 sonra aaat on bet buçukta ild 
lantı yapmıttır. 

Birinci toplantıda ufalı 
ANKARA, 19 (A.A.) - An· çalı~nıağa mecbur kalan ç 

kara ilkbahar at yarışlarının ikin- yardım için hükumet tarafı 
cisi bugün yapıldı. teklif edilen tahsisat müzakeıf 

Dün yapılan at 
yarışları 

Tay deneme koşusunda Sadet· dilmi!, bu tahıiıatın veriL111ff' 
tin Beyin Aydını birinci, Fahri Be 1 ser.iyetle kabul olunmuftur: 
yin Sahası ikinci geldi. Bu koşu· Öğleden ıonra M. Brı 
ya giren taylar, yerli yarımkan tn- reialiğinde yapılan ikinci 
gilizlerdi. Koştukları mesafe 1100 tıda meb'uslardan M. Nog,r' 
metredir. alaı-ak Londrada toplanacalı 

beynelmilel iktııat konfer•"" 
ikinci koşu hendikaptı ve ha· kında be anatta bulunmuttd 

liskan lngiliz hayvanları arasında Nogaro' d~n aonra eski tica1' 
oldu. Ahmet ve Fikret Beylerin j zm M. Flanden de beynellll;JJ 
Piperi birinci, ve gene bunların tısat konferansı mevzuu üS 
Griği ikinci geldi. Bu koıuya gi • ı söz söylemit, f ransanın bu 
re~. atlar 1800 metre kottular. ransta takip etmeııini l'"" ... .,~ ...... 

Uçuncü kotu 1800 metre meaa- 1 .. d"".. · t' l o . gor ugu ııyaıe ın esaı ı n 
felı hendikapti. Sekiz yerli halis · h t · t' F n bd 

nı ıza e mış ır. ransanı 

ve yarım kan hayvan girdi. Ah · feransta beynelmilel yeni bit 
met Efendinin Tayyarı birinci, mikyasının kabulünü teklif 
Halim Beyin Rüçhanı ikinci, Ha • aini, engellerin ortadan k 
ıan Beyin Ceylanı üçüncü geldi • ması ve ticaretin kolaylatt• 
ler. için Fran&anın Londra konf 

Çankaya koşusu dört halis kan sında tekliflerde bulunmatıll' 
İngiliz atı araaında yapıldı. Koşu· riye sürmü§tür. M. Flandeıı 
nun meıafesi 2100 metreydi. Sü • ıa hükumetinin bu konferaııt 
leyman Efendinin Gosserti birin· mazdan evvel ·hattı ha 
ci, Hasan ağanın Ou de Pastei i • kat't teıbit ederek meclise 
kinci geldi. meıini istemittir. 

2000 metre mesafeli son koşu 

bu sene zarf mda kazanmamış yer· 
li yaun kan dört lngiliz atı ara -
sında yapıldı. Ahmet ve Fikret 
Beylerin Yıldırımı birinci, Zeynel 
t:f.enJ;n:n l\\a•a .. ; :ı.:-: ...... ı.ı;. 

Terbiye • • 
sergısı 

Amasyada halk tarafından 
sevinçle karşılandı 

Çanakkale de 
vapur kazası 

ak!~~~~!~i' d~9 ç~~~~.iJ 
yüzünden lngiliz bandıralı 
ton gaz ve benzin yüklü S / 
motörlü gaz gemisi karaya 
mu,tur. 

Türk Gemi kurtarma tir1' 
Çanakkalede istasyoner b d 

AMASYA, 19 (A.A.) - Sey • Lavalet tahlisiye vapuru . .A 
yar sergi Zilede halk tarafından vak'a mahalline gitmİf ve ııu'
tehacümle kar§ılandı. Binlerce ma itine ba,lamı§tır. ..J 
halk Nikıar ve Erbaadan gelen A . . Bia~'fİ'.1 . . . . yrıca muavenet ıçın 
SO muallim ıergıyı zıyaret ettı. Ge j . t d S t 

• • • v. • re ıs asyonun an ezar . 
ce muallımler bırlıgınde sanayı ve d k' h ll'llC 

hh f 'l 1 • 'ld. I .1 vapuru ava ama a ı 
ıı at ı m erı gösterı L. ı.maı 

f d . k tir • 
Hakkı Bey tara ın an yem me • 1 

G . . . ti o 
leple den vaııtaları, doktor Ce- emının oturut v•zıye · 1 llıt 

lal Bey tarafından mektep terbi. mühimdir. Kuazede I~~~' ,,) 
yesinde 11hhi kaideler hakkında ıeneainde inta edilmit bıt~ "-il 
müsahabeler yapıldı. Turhalda To nıf gaz gemilerinden olup d' ,~, 
kat valisi Tokat ilk ve orta mek - ceden Londraya gitmekt•V l'ıti 
tep muallimleri büyük bir kafile 1, 1 
halinde •ergiyi tetkik ve ziyaret Gizli yolculu .. ' 
ettiler. Toplanan muallimlere Re· f 
şat Şemsettin ve İsmail Hakkı Bey· Al G erİ'9 )t 

ler yeni terbiyenin ana prensiple· man nazın o. ''il 
ri hakkında müaahabeler yapmış· Romaya gitti G'; ~t 
lardır. Sergiyi Amasyada vali ilk ROMA, 19 (A.A.) - ~~ ~ 
ve orta mektep muallimleri talebe ring bugün hava yoluyla 10'1"' i11 
ve halk tezahüratla kar,ıladı. gelmittir. M. Goeringiıı "';os~ '-'it 

luğu tamamiyle gizli tu~&J ~ ~ 
Brezilya Almanlannın Büyük F atiıt ınecl•• 1 11'1:., 

1 oııı · r-
nümayiıi toplantı yaparak ita y• . eti ... 

siyaseti hususundaki v.s•f f 
PORTO ALLEGRO, "Cenubi 

Brezilya,, 19 (A.A.) - Alman 
konsoloıu Petro Alleırede bulu .. 
nan ve Hitlere aleyhtar olan Al· 
manalra kartı milliyetçi sosyalist 
ler tarafından açılan mücadele 
mürettiplerinin fırka riyasetine 
danıtmıt olmadıklarını blldirmi .. 
tir . 

Bu hareketin batına ıeçen a " 
damla bir ıeriki memleket harici .. 

bit edecektir, ll'İ !l' 

M . ' M Mu•O Jf•• . Goerıne le • d ftf· ·~,; 
lahları azaltma hakkıtı.t 

0 
ıi~f 

ler tarafından izah edd~t• J'? f'' 
hakkında görüteeekler ~ 1 • 

nuımada dört devlet 111 pi 1'11' 1 
lunda icabı takdirinde ~eıiİ' 
dım daha atılmaıı 111818 

temas edilecektir. ~J 
. ,,~ 

Tevfik RüıtüBeyııı """-' , 
ne çıkarılmıtlardır. Bu sonuflcu • A t9 (ti td, 
su hakkında takibat yapılacaktır. ANKAR '. , T fik Jtiit '/., 

Alman konsolosu mevkuf nüma• Hariciye Vekıh · ev- • içİP 
yitÇilerin serbest brra.kıhııaıı içirt I yin refikatı Hf · te~a•• 
bir tetebüste bulunmuftur • Viyanaya gidecektır. 



Kurtarıcı 

Bir infilak 
B·· uyük Gazinin 
aınsuna ilk ayak 

eıı t bastı "' .. 
öııe o.. gı gun 1 s· T.. k \J 

jJ<İ un; büyük G ... · I ır ur çocugu-uz azımızın yur _ 

ttar~a~a~:;cı~a;ın istilasından ı nun eli parçalandı 
ıund arıy e, 14 yıl evvel 

dö .. a Anadolu ya çıkıslarının Evvetlki ak~am Y enikapıda Ya· 
nuırıu ~ 

ferefli ne ı:s~düf ediyordu . ~ı mahallesinde Albo!acılar soka-
tiınizi Yıl donumü dün memle· gmda 15 numaralı evın traçasında 
hürle ~ her tarafında büyük te- bir çocuğun ölümü ile neticele-
lıt"'nbr e kutlulanmıstır nen bir infilak olmuştur. Vak'a 

~ uld . • · · .. 
bul adn, şehrımizde tahsil- şoyle olmuştur: 

Unan S H ebb" . amsunlu genelerin Bu evde oturan Hacer anımın 
ilınj ut~lYle hu yıl clönümü -tes'it 12 ya!ında bir çocuğu vardır. Is -

' ır. B · · d k' b k d 'ı>cb . u münasebetle dün met ısmın e ı u çocu traça a 
•ttrr a!~ lıyatrosunda toplanıl . oynarken topa benzer bir cisim bul 

· "'ter · kta i . asıme saat on dört bu· muş bununla oynamağa başlamış-
_..t. 5hkla1 B. b . . .. h. 

arıı· 't, San rnar~iyle başh-.:ııl _ tır. ıraz sonra u c151m mut ış 

iJJ 'rtıa.ı ~sunlu olan operatör M bir gürültü ile patlamış ve çocu
herrırn· ey. 19 Mayıs ba.yrcı.mmın ğun e!ini bileğinden koparmıştır. 
• 

1Yctınd k H d · d'l k · ·1 · P tarih· . en urtuluş ve inkı· .ernen te avı e ı me ıstenı mış. 

t\ bah ıırıııdeki minasınclan kı- fak.-.t çocu!ccağız biraz sonra öl-
~b· settikten s ·· ·· 1 · mü~tür. t.ısu }\~ on:-a sozu =mır 
r. aıı:n I'>aşaya bırakmış • Zabıla tahkikat yapmaktadır. 
l\i21rn P Bu tüyler ürpertici kaza hakkın-

2\lrı ~ aşa 19 Mayıs hakkında da zabıta tahkikata başlamıştır. 
rıtatlll~tÇol, kıy.metli hatıralanm Yapılan tahkikat şimdiye kadar 
12 lia~·· ır. Mütetlkiben Erenköy ş1· neticeyi vermiştir: Taraçanın 
l\tııllı ~ talebesinden Muzaffer hcrhanıi görülmiyen bir yerinde 
bede b~ı mevzu Ü.lerir..de bir hi bomba gibi patlayıcı bir madde -
·Y t•raf, ~llrnu§, muallim Kazım nin bulunması ve bunu bulan Is -
d, rtla.J~ an Samsun tarihi hak- metin bununla oynamak istemesi 

) r •hrj ~mat verilmiştir. bu kazayı doğurmuştur. 
~ı~~ltı eveı~: atlı bir genç 19 ma· Hacer Ham'!l'l epey zamandır bu 
~ı lllev:z: 1 Ve sonraki Türk gene evde oturduğu · halde taraçada 

l'ledikt uu Üzerinde bir nutuk böyle bir şey görmediğini söyle -
bf·'P •o"l en Ve halk şarkıları calı- mektedir. 
ı J end'k -•i~ ae>'in ,, ' ten sonra Faruk Na- Zabıta Hacer Hanımdan evvel 

td'\ l<ah " · · bu evde oturanları tesbite karar 
l9

1 "ıi&.tir rnnmn pıyesı tem 
( trı · vermiştir. Tahkikat ilerlemekte -
' 'Yıa in" ~t'J " hn .. \ una.aebetile dün top· dir. 
'er· .... e_. 1\ • • - ------------'"-.... ~ ııı· •ne d ·· ~ısıcümhur Haz-
'•lerdir· urı ş·~ telgrafı gönder-

~~u.ı:~l'Icı lf. .. . . 
th .. Ununu.,·· 

1 
uyuk Gazı'mızc 

•ılzi c.ll ·ut} , 
~'lı n aklın \ ularken cm:me-
c~u llz ve k 

~utı kalaca ~r anımızla koru-
lıeli u~ sa;.·gı1 g~ınıza ahtediyoıuz. 

ı, 1.tlu ,. aı la ellel'inizdcn ö
e ev ·ı· ". gı ı Gazi'miz. 

J,t. b 
\ S " ul H•lkev nde 
r' "-.........., •m"un veoç!eri 

tQ tallsız 
efllt~._ _rnuharririnin 

t\:etıl"h • • h a· .:··~.zı ayretle 
te ı" rrıutl goruşü 

itle det ev l 
fıl\ ~· rı Fra ve memleketimi· 

•er nsı~ 111 h .. 
'-l', . "e Q\tİ u arrırı M. Le· 
~tı ııtlllis nt evvelki gün Bur· •o ·• Orad . 'kt, rır, dii l a hır gün kaldık· 
~itrllı iiatii ; ıta.nbula gelmis ve 

~ır. ofyaya hareket .et • 

''i" · Quint '?o "'t' 1 •• k 
lt d •rı ke d·"· İyede görd ·· ~ ·· f U .. n ıai . b ugu a-
l'~l\i t~."diiii.irıi.inı iraz da hayre -
''tıd. "rki"•n· ' hunun F ransada 
(:' "il ·ı J\O •rı h' 
"ttı ı eri ield· ... ıç tanınmama . 

~ ••y ıgi . b 'd, ' dön.. nı, unun için t l' Or Unce el° d 
il t-. -.d, ın en ı:eldiği 

ltıiHi tııttrıaia hleırıleketimizi oldu-
r. çaJıfa ... 

cagını söyle • 

Geçimsizlik 
Dün gece Kumkapıda bir kav-

ga olmuş ve bir sabıkalı birine ta· 
arruz e~miştir. 

Hadise şöyle olmuşlur: 

Kumkapıda Saraç İshak mahal
lesinde Esrini isminde bir kadın 
oturmaktadır. Ayni mahallede A -
zat isminde biri vardır. Azatla Es· 
rininin araıı çok açıktır .. 

Azat dün akşam kafayı iyice 
tütsülemiş gece yarısı Esrininin 
evine giderek tehdide başlamıştır. 
Esrini bundan çok korkmu~ ve 
feryada başlamıştır. 

Zabıta memurları derhal yetişe· 
rek Azadı yaka!amışlardır. Azat 
zabıta memurlarını da tahkir etti
ğinden takibat yapılmaktadır. 

Isıran insanlar 
Bey oğlunda Santral hanının 

kapıcısı Y akup kapı önünde otu
rurken garip bir hadise olmuştur: 
Avusturyalı Hayns, Kaloyankoviç, 
Artur, Jozef, Malz ismindeki şa· 
hıslar sarhoş oldukları için öteye 
beriye çarparak giderken kapı ö
nündeki Y akuba da çarpmışlar -
dır. 

~ 

Y akup bunlar (niçin bu işi yap
tıklarını) sorunca sarhoşlar Yaku
bun üzerine saldırarak elinden ı· 

sırmışlar, yumrukla da dişini kır
mışlardır. 

' 
't'' , , Mezunların 

.. . 
musameresı 

Vefa orta mektebi mezunları 
tarafından yeni mezunlar ~erefine 
dün öğleden sonra Halkevinin A
lay köşkündeki salonunda bir mü
samere tertip edilmiJtir. 

Bu müsamerede mektep mual
limleri ile mektebin eski mezunla
rı hazır bulunmuştur. Müsamere 
çok neş'eli geçmiıtir. 

KerimanH. 
Dün babasile 

Istanbula geldi 

Aleyhinde neşriyatta bu
lunan Türk muharrir de 
ayni vapurda gelmiştir 
Üç ay kadar evvel babasile bir

likte Mısıra gitmiş olan 932 dünya 
güzellik birincisi Keriman Halis 
Hanım dün akşam Seyrisefain ida

resinin lzmir vapurile İstanbula 
dönmüştür. 

Keriman Hanım rıhtımda yal -
nız annesi ve bazı akrabaları tara
fından karşılanmıştır. Babası Ha -
lis Bey Mısıra yaptığı seyahatten 
memnun görünmektedir. Hazırla
mı~ olduğu ve gazetecilere verdi
ği bir yazıda Mısır seyahati hak -
kında hulasaten şunları söylemek
tedir: 

- Avrupadan döndükten. sonra 
M1s1rd<ıki dostlarımızdan bir çok

ctavetler almıştık. Bunun üzerine 
.l'.ıtısıra gittik .. Orada şahsımız ve 
memleketimiz hakkında gösteri -

lc:n muhabbet eserini tarif ede -
mem. Her gittiğimiz yerde kala
balık toplanıyordu. Otelimize her 

gün yiize yakın ziyaretçi geliyor
du. Hu!usi davetler o kadar çok
tu ki hazan günde iki defa çaya 
gitmek mecburiy~tinde kalıyor -
c!uk. Her ,,kşam bir ziyafette idik. 

Bize yapılan hususi davetleri idare 
için Mmr eşrafı bir komite teşkil 

etmislerdi. Bizi davet etmek iste -
yen!er bu komiteye müracaat edi

yor, komite de davetin gununu 
ve saatin;. bize bildiriyordu. 

Bu seyahatimde maddi menfaat 
l:at'iyyen mevzuu bahaolmaınıştır. 
Yalnız bizi davet eden sinema ve 
tiyatrolar Türk cemiyeti hayriyesi-

ne bir para veriyorlar, cemiyet te 
bizim :ıaruri masraflarımızı görü -

iki ay Kahirede, bir ay da İs -
1.-e.1dcriyede kaldık. Mısır efkarı 
ı.ımumiyesine ve matbuatına teşek

I.-.til·il bir vazife biliriz. Yalnız şa· 
yanı esef olan bir cihet varsa o da 
bir kaç kişiden mürekkep bir züm-

re ile karşılaşmamızdır. Bu adam
ların ellerinde bir de gazete var. 

Bununla Mısır ve İskenderiye 
Türklerini kasıp kavuruyorlar. Za
,·a llı Türkler her gün curnal edil· 

r.ıekten korkuyorlar. Ellerinde ken 
c!ilerini müdafaaya yarayac~k hiç 
,·asıla yok. Benim için yazdıkları-

na Mısırdaki Arapça ve Rumca ga. 
7etclerle cevap verecektim. Fakat 
t1tandım. "Burada iki Türk biribir· 

lerine giriyorlar" diyecekler diye 
ç·ekindim. 

Halis Beyin bahsettikle
rinden biri •• 

Halis Beyin bu hazır beyanatın
da zikredilen zevattan biri dün ay
ni vapurla lstanbula gelmiştir. Bu 
:ı:at Muhadenet gazetesi sahibi 
n.emzi Beydir. Muhadenet Mısırda 

Türkçe çıkan ve Türkiye menafii
ni Mısırda müdafaa eden bir ga
retedir. Sahibi de öz Türktür. 

Remzi Bey, Halis Beyin ve kızı

Mücevher 
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SOHBETLER 

19 Mayıs 
Bundan beş altı sene evveldi. 

Gazetelerimizden biri bir anket 
açmıştı. "Gazinin en büyük e::;eri 

: hangisidir?" diye soruyordu. 

Kaçakçılık yÜzÜn-l .. ? zaman'. ?u b~!ük suale, kü· 
• çucuk kalemınızle şoyle cevap ver-

den fiyatlar düşük .. : miştik: "Gazinin en büyük eseri, 
i Anadoluya ayak basmasıdır. Ga • 

Son günlerde mücevherat fiatı ( zinin Anadoluya ayak basısı bize 
birdenbire düşmüştür. Verilen ha- : bir vatan ka2~ndırdı." ~ 
berlere göre bir kaçakçı şebekesi Dün, yalnız Samsunun değil, 
Mısırdan ve Yunanistandan şehri- bütün Tür!.iyenin Gazi günüydü. 
mize mühim miktarda kaçak mü - On dört sene evvel dün, bu mu
cevherat satmağa başlamıştır. kaddes adımla Türk kurtu!usunun 

Gümrük baş müdüriyeti ve mu- ilk kıpırdanışı başladı ve b.u kı -
hafaza müdü~lüğü bundan haber · pırdanış, o mukaddes adıma uyan 
dar olunca derhal şiddetle takiba· adımlarla zelzelelendi. Dünyada 
ta başlamış ve bu işle alakadar o- misli görülmemiş bir ihtilalle, yal
lan bazı şahısları da tesbit etmiş - nız toprağı değil, gökleri sarsa • 
tir. rak Türk istiklaline kavuştu. 

Dün, Gazinin bu büyük günü • 
Bir şehir yatı mektebinde nü, göğsümüzü gererek yaşarken, 

Yapılan suiistimaller 

Hakimiyeti milliye şehir yatı 

mektebinde bazı yolsuzluklar ya -
pıldığı hakkında evvelce bir ihbar 
olmuş ve bunun üzerine tahkikata 
başlanmıştı. 

Öğrendiğimize göre, ilk ihbarı 
yapan ambar memuru ile mektep 
doktorudur. Maarif vekaleti umu· 
mi müfettişlerinden Bedri Bey de 
tahkikata başlamış ve neticesinde 
ihbar yapanlar vekalet emrine a
lınmıştır. 

Bilahara ikinci bir ihbar üzeri
ne tahkikat yapılmış, fakat bu ev· 
rak 8 aydan beri iklam edileme
miştir. İstanbul maarif müdüriye· 
tinin iki müfettişi yeni ihbarlar ü
zerine yapılan tahkikat evrakını 

tetkik etmektedirler. 

270 İngiliz seyyahı 
Dün Atlantis vapurile şehrimi

ze 270 İngiliz seyyahı gelmiştir. 

Seyyahlar bugün de akşama kadar 
İstanbulun muhtelif yerlerini gez
dikten sonra Yunanistana gidecek
lerdir. 

Boğazda bir çarpışma 
Vaniköyü ile Arnavutköy ara· 

sında denizde demirli bulunan e
lektrik şirketinin kablolarını ta
mir eden Lenberg gemisine Bo -
ğazdan gelen Rus bandıralı bir 

yelkenli gemisi çarpmış ve mühim 
mikdarda hasar yapmıştır. 

Yelkenli gemi hakkında tahki
kat yapılmaktadır. 

Seyyar hellaçlar 
Son zamanlarda bazı adamlar 

rın kendilerine seyyar hallaç süsü 
vererek evlere girdiği ve hırsızlık 
yaptığı anlaşılmıştır. 

İstanbul zabıtası bu kabil adam 
ları sıkı surette kontrole başla
mıştır. 

Belediyenin yeni bütçesi 
Belediyenin 933 bütçesi hüku -

metçe tetkik edilmektedir. Tetki • 
katın yakında biteceği için vali ve 
belediye reisi Muhiddin Bey bu • 
günlerde Ankaraya gidecektir. 

rek nazarı dikkati celbe çalışmıştı. 
Bu yazılardan bir kısmım biz de 
almıştık. 

lstanbula gelen Remzi Bey bu· 
gün Ankaraya gidecektir. Remzi 

Milli mücadele günleri, gene Ga -
zinin günleri gönlümüzde canlan
dı: Kuvvai inzibatiye çapulcuları 
milli davanın havasında kahroldu· 
lar. Türkün istiklalini elinden al
mak için düşmanlarla baş başa ça· 
lışanlar, Mustafa Kemalin çizmesi 
altında can verdiler ... Düşman or· 
duları, Mustafa Kemalin askerle • 
ri önünden müzmahil ve perişan 
kaçtılar ... Vatan toprakları, İzmire 
akın eden Mustafa Kemal çocuk • 
larının mahmuz şakırtılarile ha • 
yat buldu. 

Bütün o günler, Gazinin günle· 
riydi. 

Dün Gazinin gününü yaşarken, 
Marmaranın öte bucağından esen 
rüzgar, kulaklarımızda Anafarta. 
larm destanını çınlattı. Vatan ha • 
vasmda haykıran bir ses vardı: 
"Mustafa Kemal, beni o zaman 
da kurtarmıştı" diyordu. 

Dün, Gazi gününü yaşarken 
Türk inkılabının safahatını bir 
amentü gibi tekrarladık. 

Dün Gazi güniydi. Dün Musta
fa Kemal Türk kurtuluş hareketi
nin ilk adımını atmıştı. 

Bugün, Gazi günüdür. Bize kur· 
tuluşun hür havasını teneffüs et. 
tiriyor. 

Yarın Gazi günüdür. Dünün ye
tiştirdiği nesil: "Beni bu günlere 
Gazi yetiştirdi,, diyerek ve onun 
sevgisile günlerini tes'it edecek. 

Dün Gazinin gününü yaıadıli. 
Bugün Gazi günlerini yafıyoruz, 
yarın Gazi günlerini yaşayacak· 
lar. 

Selimi İzzet 

Ticaret hayahnda dolan
dırıcılık yapanlar 

Avrupa ve Amerikada ticaret 
hayatında dolandırıcılık yapanla • 
rm bir listesi her sene hazırlanır • 

Bu sene de kara liste ismini ta • 
şıyan bu liste hazırlanmış ve bü • 
tün ticaret odalarına gönderilmit
tir. İstanbul Ticaret odası da mem
leketimizde bir liste hazırlamağa 
karar. vermiştir . 

Mersinde borsa 
muameleleri 

Mersinden gelen haberlere gö
re, borsadaki muameleler mevsim 
itibarile çok durgundur. 

Yeni mahsul henüz piyasaya 
çıkmamıştır. Hububat fiatı geçen 
seneye nazaran düşüktür. 

nın Mısırdaki bir çok hareketleri- Bey, dün bir muharririmize Mısır
Bu sebepten buğday ve arpa ih· 

racatı yapılamamaktadır. 

ni gazetesinde uzun uzadıya ten
kit etmiş, bu hareketlere ait vesi· 
katarını neşretmi!, diğer Mısır ga
:zctelerinin yazılarını iktibas ede-

dan bilhaua Keriman Hanımla ba. 
hasmın Mısırdaki hareketlerine 

dair memleketimize malumat ver
meye geldiğini söylemiştr. 

Pamuklar ise bilakis çok ümit 
verici vaziyettedir. Maamafih mah 
sulün idr~k zamanına kadar bir 
şey söylemek doğru değildir. 
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Konya Ereylisinde Cümhuriyet 2 - Türkçede on sekiz sessiz 
eczahanesi sahibi N. Sami Beye - vardır. Bunların onu biribirinin 
Alakanızdan dolayı teşekkür ede- yumuşağı ve sertidir: h - p, c - ç, 
rim. Mektubunuzun bir parçasını d • t, z - s, ğ - k. Scl:izi özbaşına 
müsaadenizle neşrediyorum: dır: g, l, m, n, r, ş, v, y. Bunlar 

" 441 - Sako, kısa ceket di- ağızdaki çıkaraklarm (mahreç.le -
yorsunuz. Halbuki burada parde- rin) kendilerini yormadan, sık
sü veya patloya (Sako) derler. madan çıkaracakları en kclay 

442 - Salta (uzun ceket) di - söy (harf) lerdir. Üç -!essiz, dili
yorsunuz, bunu da burada uzun- r.nizin kütügünde yoktur: f, h, 
luğu ancak bele kadar olan kollu 1 j. Bazı dillerde boğazı yırtarak, 
cekete diyorlar. Biribirinin aksi damağı şaplatarak ve dili dışarı 
olan bu tabirlerin hangisi doğru • f ırlat:ırak çıkarılabilen sözlerden 
dur? de Türkçemiz uzak kalmıştır. 

446 - sas, kullanılmıyor, de - Dilimize mal olmuş f 1 h, j 1i söz
nilmiş. Burada kabak ve hiyarın leri bundan böyle de kullanaca
geç.mi! sararmağa yüz tutmuş o- ğımız için o üç sessizi alfabemi
lanlarına (sası) derler. ze koyduk; fakat diğerlerini gel· 

460 - yal, yazdıklarınızdan dikleri yeı-lere geri göndererek 
hatka çoban köpeklerine verilen dilimizi milnasız bir fazlalıktan 
sütle karıştırılmış un ve kepekli kurtarmış olduk. 
bulamaca {yal) derler. 3 - Bu sez, Türkç ise sonun

dan başlayıp heceleri birer birer 

Çikolatalarda niyet 

Şehrimizdeki bir kısım çikolata 
ve bisküvi fal?rikalarmm çıkardık
ları paketler içinde niyet namile 
bir takım gayriahlaki yazıları ihti
va eden şeyler koydukları nazarı 
dikkati celbetmiştir. Maarif vekale 
ti vilayete müracaat ederek bunun 
ı:r.en'ini İ&temiştir. 

Vilayet fabrik<\lar nezdinde bu 
~lumsta şiddetli teşebbüs yapmış, 

'!,öyle yazılar konulmaması emre
dilmiştir. 

l!itanbul - Edirne 
Geçen sene İstanbul ile Edir

ne araııında yapılan otobüs sefer
leri kış gelince tadil edilmiş, bir 
:ıy evvel yeniden başlam1ştı. Se -
fo.-ler son zamanlarda intizama 
girmiştir. Her gün Edirneye oto -
büs hareket ediyor. 
Bazı otobüslerde birinci ve ikin· 

d mevkiler yapılmıştır. Birinci 
mevkiler ön tarafta iki sıradan İ· 
baret rahat koltuklardır. 

Polis mezunları 467 - yay, suların ve gölle
rin derin olmıyan (sığ) -yerlerine 
'.(yayvan) derler.,, 

kaldırmak ve manalılık muhafa • Bu sene İstanbul polis mekte
za olunmak üzere ilk heceye ka· binden mezun olan cf endiler ev

velce memur bulundukları merkez . ~ . 
Birinci yazımda kısaca söyle· 

diklerimi daha geniş ölçü ile bir 
daha yazmayı fay dalı buldum: 

1 - Türkçede dördü kalın, 
dördü ince sekiz sesli vardır. Bu 
da seslilerin hepsidir; hiç bir dil· 
de bir fazlası olamaz. Onun için 
dilimiz ıeılice tamamlanmış bir 
dildir. 

Sözün sonuna bir seniz eklene
ceği vakit, o ıessizin önüne bir 
ıesli koymak ister; i§te bu sesli sö· 
zün kendisindeki seıliye uygun 

olacaktır. U ile 1 seslileri ülkemi • 
zin bazı yerlerinde biribirine ka • 
rı§hrı1mıştır ; öyle ki (şive) deni· 

len ayrı gayrılığın sebeplerinden 
biri de budur diyebiliriz : Yan· 
gun - yangın, Saruhan. savuhan 
gibi. Arap yazısı k~llandığımız 
günlerde u - ı kar!ılığı bir gra -

mer kaidesi olmuştu; sözün ken -
di seslisine bakılmaksızın (mazi) 
hep esre seslisile ( okumu~dı, gör· 

müşdi) şeklinde yapılırdı. o kai -
de Türkçenin gramerinden çık
mı§tır; karşılık ta atılmalıdır. 

Dört kaim ve dört ince sesli 
dil yapısındaki vazif ece sıra ile 
biribirinin eşidir: e • a, ö - o, ü . u, 
i . ı. Tatlıca • ekşice, sordunmu -
gördünmü, almalı - gelmeli sözle -
rinde olduğu gibi. Onun içindir 
ki seslilere şekil aranırken kalın· 
ların üzerine nokta koymak dü • 
şünüldü. Bu dilimizin güzelliğine 
en uygun bir buluştur; eğer (e) 
ve (i) harfleri o kadar yayılmış 

ve bellenmİ§ olmasaydı evvelkisi 
iki noktalı (a) ve diğeri de iki 
noktalı (ı) ile göıterilecekti. 

Ağzınızı (a) diyec~: kadar 
açınız; dilinizi kı.mıldatmamak, 

diılerinizi ve dudaklar .. nızı biribi
=" d rıne eğdirmemek üzere boğa· 
zınızdan ses cıkararak çenenizi ,,, ~ 

yava, yavaş kapayıp dudaklarını· 

dar kısaltılabilir. Bunu yüzlerce, 
binlerce kelime üzerinde yapınız, 

hep o neticeye varacaksınız. Ba· 
-zılarında keli.meyi ilk ve tek he -

~eye indiremezseniz iki şeyden 
birine inanınız: Ya o aöz Türkçe 

değildir; yahut eklerinin vazife
leri unutulmuştur. Araba, sarım· 
sak, kabarık sözlerini ilk keıişte 

ara, sarım, kaba ve ikinci kesişte 

ar, sar, kap şekline getirebiliriz. 

Yukariki görüş, Türkçede söz 
köklerinin tek heceli olduklarını 
ve yeni sözler çıkarabilmek için 
ekleme heceleri bu köklerin önle -
rine değil sonlarına getirmek la
zım gidiğini gösterir. Onun için 
Türkçe denilen yapıyı kurmak ta, 
yapılacak ilk iş söz köklerinden 
bir temel atmaktır; bu da kökle· 
rin hiç biri geride kalmamak üze
re ortaya konulmalarile olabilir. 

4 - Dilimizde söz kökleri üç 

takımdır: Seslisi önde olan iki 
soylu kökler, seslisi sonda olan 

iki soylu kökler, seslisi ortada o· 
lan üç soylu kökler. 

Birinci takım - Sekiz sesli, 
on sekiz sessizin önüne getirilerek 
8X18 = 144 kök yapılır: at, ok, 
iz gibi. 

ikinci takım - Sekiz sesli, on 
sekiz sessizin sonuna getirilerek 
8X18 = 144 kök yapılır: ta, ka, 
zi gibi. 

-BtT~IEDt-

Tayyare yarışları 

LONDRA, 19 (A. Aı.) - Gele
cek ağustosun ilk günlerinde Ports 
mutta yapılması evvelce kararlaş • 

tmlmış olan beynelmilel tayya:;e 
yarışlarının henüz belli olmıyan 

bir zamana h!hirine beynelmilel si

yasi vaziy~tin karanlıklar içinde 

bulunması sebep olarak gösteril -

mektedir. 

lere iade edilmiyecektir. Bunların 
kamilen, Anadolu emniyet müdür 
lükleri kadrolarına nakledilmeleri 
muhtemeldir. 

Seyyar Sergi 
YILDIZELi, - Seyyar terbiye 

sergisine burada büyük alaka gös
terilmektedir. Sergide mektep ço· 
cuklarına kitaplar dağıtılmıştır. 
Bütün kasaba halkı sergiyi ziya -
ret etmekte ve malumat almakta -
dırlar. Belediye tarafından sergi 
heyet ve memurlarına bir ziyafet 
verilmiştir. 

( 

TAKVİM 
Cumartesi 

20 Mayıs 
25 Muharrem 

GUo do~uşu 4 .ı.:s 
Güo 1 atışı 19,24 
Sabah namazı 4,liU 
oıııe namazı JL,10 
k IDLli oamazı 16, ı~ 
:\kşam mımazı 19,24 
Y:ıtsı namazı 21.17 

Pazar 
21 Mayıs 

26 Muharrem 
4,:r: 
19.26 
4,00 

12, t(I 

16,09 
19;26 
21,19 

lms:ıt 2.31 2.~s 

rılın geçen günlerı 140 141 
talan .. ~29 ll2i 

\.. __) 
HA \'A - Ycşilköy e.skerl rasat merke • 

zinden verilen malfimatn gore bugUn hava 
bulutlu ve şimal istikametlerinden hafif rOz· 
gdrlr olacaktır. Yağmurun devamr ihtimali 
pek a:r.drr. DUnkU sıcaklık en fazla 17, en nz 
J3 dcr.ıco, h!l.\'a t,12yiki i58 mııııı.rtrcyıll. 

Bugün 
ISl'Ar-iHULı 

18 den 18,SO lc:ıdnr Gramofon. 18,80 dan 
l O kııtlar J~raıısıcz.:ı dt>r& ( Iüptedilerıı mah· 
sus). 19 dıııı 20 kadar Alııturlm c;:ıı: (l\1U· 
şerr-•r IIııııım). 20 dı·ıı 20,BO kıdar Tıınbu

rııcı 0-;mnn PPblh·aıı. 20,80 dan 21,SO kıtdıır 

lJ tüt~·o saT. he,lctl. 2J,30 d:ın 22 ka<lnr Gra
mofon. 2'! ılcıı itibaren Anndolıı ııj:ııısı, Bıır
ııa, H~ 8.'\nt n~ arı. 

AN li. ,\ ı: \ 
12.30 - ı:-ı,so Gramofon. 18 - 18,IO nı. 

ye5etlcl\mlıur tllı'lrmonlk nrl,cı;tra'lı: Borodl· 
ıır 1 rr ~.)nıph. 18,40 - 19,40 Alaturka saz. 
19 40 - 20,10 Dans mııslklsl. 20,10 - Ajeıııt 

h:ı~rlerl ve hanı raporu • 
\ ' l\'A :S ,\ (.;Ul,1 rn.) 

1~,30 IConscr - ı ı.ıo l\onııcr - l!'i Pltık 

- ti 8:> Jioro - 18 Mu iki - 19,:m Mu!lil\I 
- 2s,1:; n:ıııs. zı gene yavaş yava§ ileriye doğ

ru,,... uzatınız; sonra çenenızı açıp 

dudaklarınızı geri alınız. Bu sı-

1, t: t P Z l o (SS9,6 ın.) 

Avrupa birliği 7,15 Jlnın~!ltıı< - 1,s11 Kon~er - ıt,ıs 
!ı 

rada çıkardığınız sesi dörde bö-
lerseniz dört kalın sesliyi elde et

mi! olursunuz. Ağzınızı (e) di
yecek kadar açarak, o işi bir daha 

yapmakla da dört ince sesliyi 
bulacaksınız. Seslilerimizin ne ez
gisi ne büzgüsü, ne uzatması, ne 

kısaltması vardır. Seslimiz yeni 
yazıda kendisini bulmuş, dilimiz 

bu buluşla daha eşsiz, daha or
taksız bir dil olmuştur. 

Plili< - 1:; Plfl• - 17 l\ıııı l'r - 21 Ron -
BELGRAT, 19 {A. A.) - Av· ı ser - :!3,0"i S<-nfonll< kon..,cr • 

rupa hükumetleri birliği cemiyc - B t' H n Eş oıo·:~ nı.ı 
13 rıa.ır - 1 &.<;; Pl!llt - Hl Koll!lr.r -

tine yardım maksadile tc~ekkül e· 
1 

ı!> Ko!!!rr :::ı,-ıo I'lf'k - 21 mınser - ::2.10 

de=ı Yugoslav komitesi senelik he-1 Konser· 
noı:n \ (Hl,2 m.) 

yeti umumiye içtirnaını dün İjub • 1 2rı H·ıbı>r - ::ı Plı\lc - 21.1.; :o;;:ırl.ı _ 

lijavada yapmıştır. 1 :?3,.;.; ll:ıber. 
B r () \ J> F. ş T E (55{).3 m.) 

KiRALIK EV 
.\nkara caddesinde lld huvıulnr odn, bir 

oıofa, bir mtıtfulc, bir hclA \ C bir t:ıruı;ndan 

mürel•k<"p bir lmt eh erişli fjf'r:ıi lll' nrPl<' 

klralıı.-tır. Elektrik, su. Gnz:P.l cıniı. m•ılı .. M:.

beslne mürncaaL 

i.~:> .Jimn<ı tik - 18,0"i OrkP<;tr:ı - 1-1 

l\onser - 18 Kon.,e r - 10-30 Çigan orkl's· 
trn - :?0,30 Op~ra. 

\'ARŞ O\",\ CU12 m.) 
13,10 Pi.ile - JG,3:> Pliılt - 18 PHH< -

20,iG ':l!u..<11lıl - 21 n:on l'r - %3,0.'.1 Kon5er -
:& Dan:a. 

"T aymis,, Hitlercileıi 
bir ders • 

verıyor 

"Hitler ile arkadaşları, Gazi Musta 
Kemal ile arkadaşlarının kazandıkl 

zaferi tetkik ederlerse, istifade ederi 
(Taymis) gazetesi "Şarki Ak· 

denizden dersler,, serlevhası altın· 
da neşrettiği bir baş makalede M. 
Venizelos ile İsmet Paşanın kiya· 
seti sayesinde Yunanistan ile Tür
kiye arasında teessüs eden güzel 
münasebetlerin gün geçtikçe iyi • 
leştiğini, iki memleket arasında 

aktolunan ticaret muahedesinin İ· 
ki taraf için faydalı olacağını, İs· 
tanbulda ikamet eden ve küçük 

sanatlarla meşğul olan ecnebileri 
işten meneden kanunun Yunanlı • 
lar hakkında bir sene daha tatbik 
olunmıyacağını, aktolunan mua • 
hedenin daha şümullu bir muahe· 
de iç.in mukaddeme teşkil ettiğini, 
eylülde imzalanması beklenen ye· 
ni muahedenin, her halde her iki 
komşunun meşru emelleri aleyhin
de olmıyacağmı söyledikten sonra 
şu mütaleaları ilave ediyor: 

"Türk ticaret muahedesinin 
ahkamından, onu takip etmesi 
beklenen siyasi muahededen daha 
mühim bir nokta iki millet arasın· 
daki dostluk ve anlaşmanın müte· 
madiyen artmasından alınacak 

derslerdir. Üç sene evveline ka • 
dar Bizans İmparatorluğunun bu 
iki varisi arasındaki düşmanlık a
deta mesel hükmünde idi. Bu iki 
milletin müşterek tarihi fütuhat, 
isyanlar ve tenkiller tarihi idi. On
ların uzun mucaCf eleleri Hastıngs 

harbinden beş sene sonra başla • 
mış ve ancak üç sene evvel bit -
miştir. Türk ve Yunan ricali, İtal
yanın yardımı ile, son iki nesil 
devrinde büyük devletlere alet ol
duklarını anlıyarak aralarını dü • 
zeltmeğe başladılar. T;jrk, Yu-

.Alman yanın 

nan ricali bir araya gelerek dl 
meselerini, taassuptan aı:" 
ruh ile tetkik etmisler, "'e • e 
rında vuku bulan muhat 
rağmen, belki de aralııt111. 

"ı:il muharebelerin vukuu yo 
birbirlerini garbin Yun•r1 ~ 
Türk muhiplerinden pek ço 
anlamı,lardır. 

B. b" . . h ı .,.;b 
ır ırının asmı can ., 

rünen iki dü,manın, 

kiyaset ve tedbir sayesinde iiO 
maları ve uzlaşmaları, bog ~ 
tün Avrupa için bir ders te 

diyor. Bu netice, TürkiY~ .1 
siyasetinin hayret veric• 

1 

sayesinde elde edilmiştir· 

milliyetperverleri YunanJılıı~ 
şı umulmıyan zaferi kazstldıl 
zaman bile hedeflerini tah 
miş bulunuyorlardı. Onls~f 
deki halimize döneceğiz,, dı 
ğırmadılaı. Türklerin şefi, 
birliği yahut islam ittihadı .. 
getirmek için uğraşmadı. 'f 
harpten evvel ellerinde J1~ 
hepsini tekrar ele geçirf1' İ 

bir takım iddialar ileri sütıt'1"' 
Mağlup milletler içinde Y'' · 
l k 1 .. .. .. .,.etı ar va a arı goz onune ., f 
onlardan evvelki Jon Tür"1 
kan büyük ihtiraslardan ~~ 
rek her tarafça kabul olıJ J' 
sulh muahedesine nail old V 

Hitler ile arkadaşlar•• 

Mustafa Kemal ile arkad•~ 
sabık bir düşmanla müte 

istifadeli dostluk içinde 13 tl~~ 
muvaffak olmak için tıJ 

diplomatlık usulü tetkik ~ 
her halde istifade ederlet• 

doğrulI11 
Hitlerin son nutku ve Almanya j)e 

bütün dünyadaki akisleri 
bil 

BERLlN, 19 (A. A.) - Volf ı içini halletmek 
0

çin buloı:ı'di~ 
ajansından telefonla bildirilmiştir. yegane esas olduğunu tıı5 

Salahiyettar Alman mahfelleri m· ~tı dir. . ,.,ı 

başvekil mösyö Hitlerin söylediği Almanya, vaziyetiniıı 511
, 1 ~ 

nutkun bütün dünyada uyandırdı· kımdan doğrulup kalkı,ııı'be'' 
- k" t ·· ·· kt bet" ' gı a ıs en memnun gorunme e - tasma istinat etmekle _..'1 
dir. Yeni Almanya sulhün lüzu • ferrüata ait işlerden hct }1 "' 
muna o kadar kani bulunmakta ve . . h 11. . kA el\o'etll'eı 

nnı a ıne ım an 
su!hü korumak için kalbintle o ka- tt .. .. .af . ye e gormuyor. iv 
dar ~iJdetlı bir arzu duymaktadır M'llA .. d f d suııorıı ıer' 
k 

ı ı mu a aa or u .. teri 
i, - kendi milli mahiyetini kay- os ı 

den selamet teminatı g ...,,.ı 
lıclmiye hiçbir veçihle razı olma • . J<orırr ti 
makla beraber - diğer milletlerin milis kuvvetleri halıne ııtrol" .t.I 

• A kk .. ll ·n 1'o Jıt 
yaşama hakkını tanımaktan asla sıyası teşe u erı ·ııill / 'fi 

l tutulması meselelerı. tedb1 
"'• rnçmm;\Z. , 

Bu hakikatin her tarafa anla • memlel:etlerin de ayn~rııeıı ~ J• 
tılmasma imkan hasıl olduğu zan· alması fartile - ~a:·· ıı 01d"~it· 
nedilmektedir. katleştirilmesi ıni.un ~loıe1'l411 f'' 

Yeni Almanya parlamentarizm 
hak!unda - Alman milliyetçiliği
nin realist nazariyesine göre -
ettiği telkinin bütün dünya için 

yeni baştan beyan edı ıııLjd" e~ 
ve o ı' 

Almanya taarruz.. ö rıı 1,ıı silahları arasında JV1ot:Y ı:at" ".11i ·~· f rk n• Jef1 
tin i..;aret ettıgı a ~el ,fi . . ·r h kU lajl 
mak surelıle sı a ıdıt' 

1\ 

d 

' 

bir tehlike sayılmasına imkan ol
madıijma hüh:metmektedir. Adale
tin, şerefin ve sulhün kurtarılıp 

umumiyetJe ortadan k• ·' . ., ""t .. 
m kabul e.diyor. keııet~ır' 

korunması alman milliyet~iliği i -
çin kat'i bir vazifedir. 

Başvekil Hitlerin söylediği 

nutkun umumi neticesine gelince 
salahiyettar Alman mahf elleri in • 
giliz teklifinin silahları azaltma 

Ancak diğer ıneınle de ,d•· JJ 
1 nıii••· d''ittP~ .. 

lundurma arına keıı 1 
• r. ' 

müdafaa silahlarının .... eıısefl J 
· gell'"' , 

devamlı ıurette eıır d• 
. nazarın 

lundaki noktaı 
gösteriyor. 
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3 MAYIS GECESİ •• 
Poliı ıordu: 
-Ne zaman?. 

() - Yarım ıaat kadar oluyor .• 
evri 

tvd Ye. gezerken, 33 numaralı 
du en hır kadının çıktığını sör • 
t\t rn. kadın kaldırıma ayak ba • 

ı ~•ırıaz, bu genç kız, deli gibi 
ı, ak onu kartıladı, kadını zor· 
.. e toktu. 

:L- Cördüiün kızın bu kız oldu· 
"'il' e-. . 1 •11ın m11in . . 
..:ı. - Tabii eminim, gözlerimle 
•"l'd" unı ... 

1co?lonıobil yo taldı, evvela kara • 
tt ' 1 orada ifadeıi alındıktan ıon· 
bir l~vkifhaneye götürüldü. Orada 

adın onu aradı sonra: 
- So d d' 

, 
~ . Yun, e ı . . 

,
1 

ahıdenin bütün kanı batına 
Stad B k K dlll ı. u kadından kor tu. a -

tekrar etti : 
N Ya ıoyun, ya soyarım .• 

dikklhide esvabını çıkardı. Kadın 
'o dllle muayene ediyordu, sonra 

r u: 

- Batka elbisen var mı?. 
-. Yok 

16- 1 
Öyl~~~e sana buranın bir 

1!ı e11:.· • • tıi gını vereyi.m ele giy .. Ellerı-
~lSater bakayım .. 
1t ahide iki elini uzattı. 

llt ldın kapıyı açtı, dııarda biri • 
dın~tılendi. Bir memur geldi. Ka -

l)~; Sağ eline dikkat ettin mi? -
ı. 

,.,h'd 1 eye emretti: 

~ Ellerini uzet ... 
ltıı. lhide gene ellerini uzattı. Me· 

"" • v 1. ........_ ag 0 ıne bnktı: 
Nah~-. .• Jı ... I!u .1 naını luuıtauJa?. 

ke.n, bde ses çıkarmadı.. Elinin 
kınd d'llaıtığmı bilmiyordu .. Far· 
d\l. " •aildi. Memur kadına sor -

d;::-- Daha ba,ka kan lekesi gör -
.... Ilı .. ? 

ll . . 

-. Etb· 
~ ıseıinde var .. 
enıur Nah ideye döndü: 

-. G·· 
~il) 1 orüyorıun ya, hem ellerin 

ı, lern tb· N ~t l\a l e ısen kanlı.. erede 
N~~ kana bulandın?. 

~litneıd~ni? dili tutulmuıtu. Tek 
~ •oylıyemiyordu. 
........ ernour ısrar etti: 

ıt" •ı •eni . ~nün baıınm kanlı olma· 
\'\taa ~ ıçın fenadır. Bir diyeceğin 
h,tap '~~diden söyle, yoksa halin 
~ah' lir .. 

~· •de t'\~_nderl· daene ses çıkarmadı. Ot 
~:tle • 1• ernir karyolaya uzandı: 
, .. 1 tını k d 
t anı• .. apa ı, hıçkıra hıçkıra 

Ra baıladı .. 

s,~hle . - · -
,....., Lı Yın, Nahideye: 

t' .l 'l&a:ı 1Qtcek . r ol, dediler, istintaka 
Na1ı-d•ın .. 
~ ı e 

kıt. C: aece verilen ııömleğe 
ıYlfle v 'k . ' ~ . ae ta sindi. 

llıı 1 nırn k d' o ltı•- en ı eıvabımı verse· 
....... lı - nıı? 

hi~ q'Yd' h. 
l' il ıc_nl 1' aydi saçmalama. El· 
e \'e ı •. Onu "dd . . 

~ "'te'" ınıu eı umumı -111 n ııa:.. Sen b · b \' ~ed ana evın ar· 
lp e onu .. l 

ı' ._, tetirıin) ıoy e .. Evinden es· 
'''lıid er .. 

e~ dı ıra e utan d ' •rııc1.. d cın an ıene kızar • 
~ ' l'.o ""il ı: (;.\'. 

' .c\ •rn Yok .• 
ne.n h b 

l\' 'tok k·a an yok mu?. 
'dırı ~ ınııem )'ok •. 

&.' Ciı1· •nı &alladı: 
.,.. • 11orıun 

t, 
11i et11ı· ' ıen bilirsin am· 

Seri ı1orı11n .. 
~l)J l&rdiyan . d' 
' a Nah·..1 . gır ı. Bir jandar-"t 1'ııeyı dl· 

·~. a •yeye ıötürdü-
a. ''&hide 
~•e llluıtant'k· 
\ rn •erıeırı 1 ın karı 111nda 

>.luıt.Jıtik etrafına bakınıyor • 
•ordu: 

- hmin Nahide mi?. 
- Evet efendim •. 
- Buraya neye seldiiini bili -

yor musun?. 

- Hayır efendim .. 
Muıtantik güldü ve kendisinin 

cinayetle müttehem oldujunu an • 
)attı. İstintak kısa sürdü.. Polis 
tahkikatı ikmal edilmediii için , 
batka güne bıraktılar. Nahide tev· 
kifhaneye ıötürüldü. Odasına gir· 
di. 

Biraz sonra kapı açıldı, içeriye 
bir bey ıirdi. Bir müddet hiç ses 
çıkarmadan ıenç kıza baktı, son· 
ra tatlı munis bir seıle ıordu: 

- İsminiz sahiden Nahide mi?. 

- Nahide efendim .. 
Titriyordu .. Bugüne kadar, ona 

kimse, böyle munis bir ıeıle hitap 
etmemitti.. 

- Ben avukat Müf~dim. Biraz 
evvel siz muıtantikin odaıına gi • 
rerken ben çıkıyordum .. Gerıçliği • 
niz nazarı dikkatimi celbetti. Mü· 
dafaanız için avukat tuttunuz mu? 

- Tutmadım efendim .. 
- Ahbaplarınızın, ailenizin ha· 

beri var mı?. 
- Ahpabım yoktur efendim ... 

Annem öleli seneler oldu. Babamı 
dün gömdük .. 

Müfit Beyin alm kırıttı: 
- Sahi mi?. Demek tahıııinim· 

den daha fena bir haldesiniz .. Ba· 
banızdan miras kaldı mı?. 

- Hayır efendim.. On param 
yok. 

n,..'"in hir ıaiilc°tit oldu. Müfit Bey 
ıöyliyeceği sözleri tarttı 'Ve sordu: 

- Ne ajır bir itham altında ol· 
duğunuzu biliyor musunuz? . 

- Yalnız tevkifhanede olduğu
mu biliyorum .. ithamı anlamıyo • 
rum .. 

- Neyle itham edildiğinizi bil · 
miyor musunuz?. 

- Biliyorum .. O kadını öldür· 
miltüm .. 

- Kerime Hanımefendiyi öl -
dürmekle, kocası Haıan Sıtkı 

Beyefendiyi öldürmek istemekle 
maznunsunuz .. 

- Onlar çıldırmıtlar !. 
- Ne demek iıtiyoraunuz 1 

( D~vamı var) 

Polis Haberleri ........................................ 
§ Fenerde oturan sandalcı 

Recep ile arkadatı Zeki evvelki 
gece adam akıllı kafayı çelmıiı • 
ler ve KaragÜmrükte Çukurbos -
ta a-ezmiye gİtmitlerdir. 

Fakat sarhotlar fazla kaçırdık • 
larından yollarda nara atmıya, ö • 
tekine berikine sarkıntılık etmiye 
baılamışlardır. Zabıta kendilerini 
yakalamııtır. 

§ lbit isminde biri evvelki 
gece Mah.mutpatadan geçip alıt 
veri, etmek iıtiyen Sıdıka Hanım 
isminde birinin 12 lirasını çanta • 
sından atırmıttır. Açık göz lbit 
yakalanmıthr. 

Cenubi Afrika ihtilafı 
CENEVRE, 19 (A. A.) - Mil· 

Jetler cemiyeti meclisi komiteıi 

Şako ihtilafı hakkında hazırlanan 

metni kabul etmiıtir. Bu metinde 
ihtilafa sebep olan mıntakay& bir 
tahkik komisyonu ıönderilmeıi 
münasebata nihayet verilmesi ve 
Paraıuay hükumetinin harp ilanı 
hakkındaki kararını geri alması 
husuıları derpif edilmittir. 

Almanya itham 
ediliyor 

100 bin kitilik meslekten 
yetişme bir ordu ile 100 

bin de kur'a efradı 

J ournal de Geneve şunlan ya
zıyor: 

Bugünkü Almanya kadar hiç-
bir devlet iddialarını , matalebatı· 
nı ileri sürmek hususunda beynel
milel mes'uliyetini anlamış değil

dir. On beş gündenberi Reich'ın 
silahları bırakma konferansında 

aldığı vaziyet Cenevrede bir çok 
mütkülat çıkarıyor, ve Londra, 
Par is, Vat ington bu müşkülatın 
başarbailineceğine kani değildir, 

ve bu vaziyeti tasvip etmemekte • 
dir. 

Haddi zatında Almanya, Ce • 
nevrede yapılan toplantının ken • 
disine ailahlanma müsaadesi ver • 
mek için yapıldığını tasavvur e • 
diyordu. Hiçbir surette kara or • 
dularının birleştirilmesini istemi • 
yor. Kendisine ne teklif ediyor • 
lar?. 200.000 kişilik bir kur'a ef • 
radı ordusu. Onlar ne istiyor?. 
100.000 kişilik meslekten yetitme 
bir ordu olan Reichswehr ile 100 
bin kişilik kur'a orduıu efradı. 
Poliı, Hitler kıtaatı ve harp kabi
liyetiyle, Almanya bu suretle dün· 
yanın en müsellah ordusu ola • 
cak, çünkü Reichswehri ayni za· 
manda kur'a efradı ile milis kıta· 
atma da muallimlik eder, vaziye • 
tinde Almanyanın 200.000 kişilik 
değil, 500.000 kişilik bir ordusu 
olmuş olur. 

Bu gayeye erişmek için Alman· 
ya ne fedakarlıkta bulunuyor? Bir 
tek. O da Reichsvehr her on iki 
sen ede bir adam alacağına, altı se· 
nede bir adam almayı kabul edi • 
yor. Bu da, her altı senede daha 
kuvvetli bir ihtiyat yeti§lrimi§ ol • 
mak içindir. 

Binaenaleyh, Almanyanın iddi -
aları fayanı kabul değildir. Eğer 
kabul edersek, yakın bir zamanda 
harp tehlikesi çıkar. Hitlerin bey • 
nelmilel ve parlak bir muvaf fakı • 
yet kazanmak iddiası vardır. Fa
kat bu iddianın Avrupayı yeni 
maceralara sürüklemesine müsaa· 
de edilmez. 

Diktatörlüklerin tehlikesi gü; 
den güne gittikçe büyüyerek ken· 
dini gösteriyor. Vaymar cümhuri· 
yetiyle anlatmak kabil olabilirdi, 
fakat Hitlerin Almanyasıyla ko • 
nutmak bile mümkün değildir. 
Halbuki Almanya, yeni vaziyetin· 
den birçok faydalar temin edebi • 
lirdi. Bugünkü tekilde bile silah
lanmıı olduğu halde, bir miıal o· 
Iabilir ve "Biz silahlarımızı zaten 
bırakmııız, bizi taklit ediniz,, gibi, 
diyebilirdi. Fakat bunun yerine, 
deliler gibi, "Silahlarımız elimiz • 
den alındı, yeniden silahlanalrm,, 
diyorlar. Bunun sebebiyse, yeni 
rejimin böyle bir orduya ihtiyacı 

olmaıındanClır. Hitler, hükumetin 
batında tutunabilmek için ıüngü • 
lere dayanmak istiyor. 

Jngiltereyle Amerikanın aksü • 
lamelleri derhal kendini gösterdi. 
Bu suretle de Almanya yapa .. 
yalnız kaldı. Şimdi ne vaziyet a· 

lacak?. Artık mütekabil fedakar· 
hklar yapılmak zamanı gelmiştir. 

Dünya, sadece Hitlerin iktidar 
mevkiinde kalma&ıyla mefgul ola· 
maz. Eğer Almanya muvafakat et· 
mez~e. İngiltere, Fransa, ve A
merika ona kartı duracaktır. Av • 
rupanın eksik tarafı, sağlam b ir 
tekilde yapılmıı mütekabil yar • 
dım esaılarıdır. Konferansı kur • 
tarmak için, Fransız planını ka • 
bul etmek azruridir. 
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T ARİTHE BÜYÜK YANGINLAR 

-17 - Yazan : Niyazi Ahmet 

Uğursuz Cibali'de dördüncü yangın 
Dördündi defa Cibalide çıkan 1 Sakinleı·i bir mnhalle halkı ka • 

yangın bir gece sabaha kadar de- dar halabahktı . Hanın hiç bir eş· 
vam ettikten sonra sabahleyin yası kurtarıla.madı . Ayni sene ü -
"Bütün sahil boyu asarı binadan çüncü sene Kedikpafada yansın • 
tehi,, kalmı§tı. dan kurtulmuş olan Kedikpafa ha· 

iskelede ilk parlıyan ateş, her mamı, mesçidi ve bir kaç ev yan • 
vakitki gibi Üıkubi mahallesine eh. 
doğru ilerledi. Bu uğursuz yerin Baltacılar odası yangını 
yangını yalnız Cibali muhitini de-
ğil bütün 1stanbulu korkutuyordu. 
Fatihten, Akaaraydan gelenler bi· 
le kendi evlerine kadar ate§in iler
liyeceğinden korkuyorlardı. Bu se· 
hepten her kes, aletin önünü kes· 
mek için bütün gayretini sarfedi • 
yordu. Meydanlara yığılan yüz • 
lerce kova ile her kes su taşıyor • 
du. Bir taraftan sayısız amele 
kale surlarının arkasında toprak • 
tan tümsekler yükseltiyordu. 

Hava tamamiyle karardıktan 

sonra yangının manzarası korkunç 
bir şekil aldı. 

Cibali arka arkaya yangınlar 
görmüştü. Heniiz canlanmak üze· 
re iken bir daha yanmak feci idi. 
Onun için lstanbulun hemen her 
tarafından imdadakoıuldu. 

Bu yangında halkın tehalükü 
denebilir ki bir çok büyük yan -
gmlarda görülmemittir. Çapulcu
lar, serseri güruhu bile aletin sön· 
mesine bir parça yardımda bulu· 
nabilmek için gayret ediyordu. 

Bütün bu gayretler ateşin saba· 
ha kadar devam etmesine mani 
olamadı. Fakat ateş te Cibali h~ 
dudu haricine çıkamamııtı. Saba
ha kadar devam etti. Bu yangın 
Cibali sahilini Un kapanma kadar 
silip süpürmüştü. 

ıspiri zadenin evi · 
nasıl yandı? 

Meşhur Ayasofya camii teybi 
tspiri zade Ahmet Efendinin evi· 
nin yanması tarihte oldukça mü • 
him vakalardandır. Şeh, evinin 
yanması akabinde faaliyete geçti. 
41Kulubu nası,, sızlatacak derece -
de acıklı vaazlar verdi. O kadar 
ki, her kes şeyhin evinden bahset· 
ıneğe başladı. Şeyhin istediği de 
hu idi. Bundan sonra saraya koş· 
tu. Kendisinin eve barka merakli 
nlmadıiını, bir şeyh parçası oldu· 
iiunu, fakat halkın bunu anlama· 
dığını, binaenaleyh yanan evinin 
yerine diğer bir bina ihata huyu • 
rulmasım rica etti. Böyle yapılırsa 
halk bu ülüvvil cenaplığa düahan 
olacaktı. 

Şeyh muvaffak oldu. Sadraza
mın tavassutu ve halkın ianeıi ile 
yanan evinin yerine ıaray kadar 

r.nuazzam bir bina inşa ettirdi. 
Bu sene meşhur Halıcı oğlu 

ltöşkü de yandı. Şehir hududu ha· 
ı'İcinde gibi telakki edilen bu 
köşkte çıkan yangın bütün bir şe
hiri tehdit etmiyordu. Fakat halk 
yangına kofmağı artık itiya t e'din
mi!ti. Bir sevki tabii ile yangına 
koşuyordu. Halıcı oğluna bütün 
İstanbul boşandı. Fakat rüzgarın 
~iddeti ve vasaitaizlik yüzünden 
köşk kurtarılamadı. 

Hoca pafada da üç.üncü defa 
çıkan yangın sabaha kadar devam 
etti. Bütün Hocapaşa yandıktan 
ıonra yüzden fazla odası o.lan mu· 
azzam (Ermeni hanı) da bu yan • 
gın neticesinde tarihe karıştı. Bu 
han büyük bir saha işgal ediyor • 
du. 

Cuma, bilhassa bayram günleri 
çıkan yangınlarda halk daima ka· 
labalık olur ve tulumbacılar vazi
felerini yapmakta müıkülat çeker· 
lerdi. 

1138 senesi bayra.mında Eski sa
ray karşısında ( 1) Baltacılar ke -
thüdası ağasının yeni yaptırdığı 

evden çıkan yangın söndürülemi -
yerek tevessü etti. 

Her adımda bir eğlence tertip 
edilmiş, sokaklar birer gelin odası 
gibi süslenmitti. 
Ağalarının kötkünde yangın 

çıktığını gören Eski saray baltacı· 
lan köşkün etrafım kuıattılar. 

Baltacılar, bu bayram günü ko -
nağın zikıymet eşyalarından bir 
kaç şey kaçırabilmek hevesindey -
diler. · 

"'1 
Ağalan: ' 
- Su bre, tulumba bre .• 
Diye gırtlağını çatlatırcasına 

bağrıyor, sağa sola koıuyorlardı .. 
Baltacılar sureta bir hareket gös -
termek için koıuıuyorlar, fakat 
hiç bir şey yapmıyorlardı. Ağanın 
yeni köşkünü midesine indiren 
ejde~ha, ağalarının yardımına 

kotmadıkları için onlara da kendi
ni tanıtmak istedi. 

Sarayın baltacılar odasına yürü
dü. Ateı, ağanın kötkünden sara· 
yı hümayunun meydanlığındaki 
otluğa sirayet ederek, baltacılar o
dasını tutuşturmuştu. Baltacılar ne 
yapacaklarını ıaıırdılar. Tulum • 
bacılar bir taraftan ıu fıtkrrtrrken 
baltacılar büyük kaya parçalarını 
yanan kısmın üstüne fırlatıyorlar
dL ~ 

Kutucular yangını 121 

~ophane önlerinde yüzlerce 
sandal süsleniyordu. Sabahm ala
ca karanlığında burası mah,~r gi
bi bir kalabalıkla çalkanıyordu .. 
Etraf ta sürü ıürü genç çocuklar ö
teye beriye kotuşuyorlar, ihtiyar 
ve orta yaşlıları bu gençlere emir
ler veriyorlardı. 

Bunlar, Zındankapı kutucula • 
rıydı. Gençleri üstat çıkarmak i • 
çin Çubuklu teferrüçgahma götü
rüyorlardı. Çubukluda kazanlar 
kaynıyacak, yemekler yenecek, bir 
taraf tan da kalfalar imtihan edi • 
lecekti. 

Devamı J'ar 

(1 ) "Eski saray .. Bizans devrinde mevcut 
Ln Pnlıı.ls du S~ıı.t. (A.yıı.n sarayı) nm en • 
kazı Uzcrlndo 1''aUh tarafından inşa edilmlt • 
ti. Saray burnunda (Sarayı cedidi Amire) in· 
şa cdildıktcn sonra burasına Eski saray den
di. Etrıı.fı bir mil muhlllndc, yUksek bir dı • 
varla çcvrllmitıU. l>aho. sonra dıvarlar:ın in
şasında {Sa.rayı ıı.Uk) namı verildi. Sultan. 
lnrın ~ovcel<ırl, yani valdc sultanlarla kttla • 
rmm ikametine tahds odlldl. Saray, harem 
nğalannın ve tebcrdarlann nezareti c.Iunday
dı. 

(2) l{utucular yangını hakkında muh • 
telif yazma ve matbu eserlerde tesadüf etU • 
ğim kay!Ucr blrlblrinl tutmıyacak derecede 
karıııktır. Bazı tarihler ~ yangmın l 140 
Hicri scnesindt' YUku bulduğunu kaydediyor
lar. Bu tarihe inanamıyoruı:, çtlııkU Kutucu
lıır Çubuklu ~ferrUçglhmıı giderlerken blr 
ı:ıalr meşhur Fennl Efendinin ''Bahllnııme .. -
sinden p:ı.rçalar okumuştur. lo"ennl Efendi 
rno.hlcsl ile bu şiirleri yazan Mehmet dede u. 
ı;UnC'U Ahmet devrinde yaşamış \ "C 1120 Hlc • 
rl yılmdl\ olmU~l'lr • 
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• 
'' lzmirden esen bir 

sam 1 . ' ye ı . ,, 
Hüseyin Rahmi Bey, "Kadınlar Er
kekleşince,, isimli piyesine yapılan 

• hücumlara cevap ven yor 
(Baş tarafı dünkü sayımızda ı 

Garazkarlar üst satırlarda yaz -
dıklarını alt satırlarda tekzip ede
cek şaşkınlıklar gösteriyorlar. Ten 
kitçilerin eserimi düşürmek lakin 
ayni zamanda san'atkarları koru -
mak için kurdukları bir düzen 
var. Kötü bir eserde san'atkar ya· 
radıcılığının bulutlarına yüksele -
bilir mi?. 

Anadolu münekkidinin şu söz • 
lerini dikkatle okuyunuz: 

"Diyebiliriz ki dün akşamki pi· 
yesin bütün yükü Neyyire Nir Ha
nımın omuzlarına yüklenmişti. 

Gün görmü~, eski terbiye ile büyü· 
müş haris bir hanımefendi, sinirli 
bir kaynana ancak bu kadar yaşa· 
tılabilirdi. Onun üçüncü perde fi • 
nalindelti muvaffakıyeti bu piyeı;j 
sahneye koyan rejisörün bütün 
günahlarını affettirtecek derecede 
yüksekti.,; 

Allah taksiratını affetsin, bu 
piyesi oynatmakla reJısorun ne 
büyük günaha girmiş olduğunu gö 
rüyor mu:mnuz? Münekkit, Neyyir 
Hanımın muvaff akıyctini hararet· 
le alkışlıyor. Bu tasdike dikkat e· 
deli:tı. Cevabını aşağıda verece -

Di:lleyini:r.: 
' Tevfik Bey rolünde Galip 

Bey yüksek san' atini bütün vuzu -
hHe gösterdi. Mahmut, Mesut Ga
lip rolünde iyi idi. Şayeste Hanım, 

Memduha rolünde pek mükem· 
mel, Bedia Hanım · Mübahat' ro
lünde ala idi .. ilh ... ,, 

yin müştereken iştialinden çıkı-

yor. 

llk kuvvet piyesten saçılıyor. 
Akordu tam hassas bir alete hen
ziyen artistin dimağından, asabın

dan süzülerek ikinci aksini yapı· 
yor. Eserden gizli bir radyo gibi 
fıtkıran heyecan dalgaları san'at
karın yaratıcı ruhunu ihtizaza 
getiriyor. O cezbe ile rol parlı-

yor. Şöhrete nakisa getirecek bas 
bayağı bir piyeste bu keramet bu
lunabilir mi? 

Eser meydanda, temsilin akis
leri belki İzmir seyircilerinin ha -
la kulaklarındadır. Bu müfteriler 
nasıl oluyor da bu kadar kişinin 

idrakini hiçe sayıyorlar ... Bunu bir 
daha soruyorum. 

Ben düşündüm, yazdım. On· 
lar san'atkarlıklarının bütün yara
tıcı intibalarile oynadılar. Bu mu· 
vaffakıyetten bana hisse ayırma· 

yınız. Sizin hasis yüreklerinizden 
kopacak takdirin bence zemden 
hiç farkı yoktur. Fakat pıyesın, 

niçin sahneye konulduğuna hid -
detlenmek ve oynayanların mu
vaffakıyetlerini göklere çıkarmak· 
la beraber şölıretlerine nakisa 

getirdiğini iddiaya kadar teşnide 

ileri varmak ayıptır. Belki ayıp -
tan daha öteye bir şeydir. Siz göz 
karartisile bu gülünç tenakuzla • 

ra düşerek ulu orta saçmalıyorsu
nuz. Fakat okuyucularınızın da 
böyle zihin te§evvüşlerine kapılıp 

ta fikirlerinize iştirak ettikleri 
zannında bulunmak daha büyük 
hatadır. 

Yapmaya muktedir olamıyan -
ların yıkmaya uğra§maları da bir 
me§guliyettir. Herkes ruhunun is· 

tidadına göre çalışır. Bu taşkın
lıklar masum muhterem İzmir hal-

Büyük Türkiye 
dün 19 Mayısı 

kutluladı 
Baştaraf ı Birinci Sayıfada 

ki kara bulutları nasıl yırttığı tem
sil edilmiş oldu. 

Parka girilen yerde lisenin son 
sınıf talebesinden Hikmet Bey cid· 
den heyecan yaratan ve gözleri 
yaşartan bir nutuk söyledi. Her 
cümlesinde alkışlanan bu nutuk 
eski günlerin heyecanını tamamiy· 
le canlandırdı. 

Bilahare parkın ortasında bulu· 
nan Gazi heykelinin önüne gidil -
di .Heykele sayısı yirmiyi geçen 
çelenkler konuldu. Bilhassa kız 
orta mektep, liıe, sporcular, tica -
ret odası, Dumlupınar ve lnönü 
mektepleriyle kumandanlığın çe -
lenkleri çok zarif ve göze çarpan 
hususiyetleri taşıyordu. 

Halkevi bandosu istiklal mar -
§mı çaldı. Halk namına maarif 
müdürü nutuk söyledi. Müteaki -
ben geçit resmi başladı. Önde as
ker sonra sırayla jandarma, polis, 
mektepliler, sporcular muntazam 
bir yürüyüşle geçtiler. 

Samsun sporcuları önlerinde bü
yük bir Türkiye haritası üzerinde 
Samsun noktasında Gazinin güneş 
saçan resi.mlerini taşıyculardı. 

Bundan sonra esnaf cemiyetleri 
ile Amasyadan, Baf radan, Çar · 
şambadan gelen heyetler de geçit 
resmine iştirak ettiler. 
Kazımpaıa caddesini takiben C. 

H. Fırkası önüne gelindi. Bura -
da da fırka namına Süleyman Bey 
bir nutuk söyledi. 

Ve Bafra muallimlerinden Yek
ta Bey, Behçet Kemal Beyin bir 
§İirini okudu ve Gazi odası ziya -
J'elçilqre açıldı~ Buracla-eiyarctçi -

lcre fındık, üzüm ikram edildi. 
Bugünün şerefine saat 14 te 

spor sahasında Amasya ve Sam • 
sun idmancıları aramnda müsaba
kalar yapıldı. Halkevi temsil !U • 
besi tarafından Mete piyesi temsil 
olundu. Gece denizde ve karada 
fener alayları yapılacaktır . 

Ankara Halkevindeki . 
merasım 

Hep artistler vazifelerini pek 
güzel yaptılar. Bu piyesin affo
lunmaz bir suçlusu varsa o da yal
nız müelliftjr. San'atkarlara bu 
yüksek muvaffakıyet vesilesini ve
ren kimdir? Muharrir değil mi? 
Ondan en küçük bir takdir şid
detle kıskanılıyor. Bu çok bariz, 
kıskançlık neden? Efendiler, size 
elli cildin üzerinden acıyarak ba
kan bu kafa, takdirinize muhtaç 
kalmak zilletinden çoktan kur
tulmuştur. . 

kını piyesten soğutmak için yapı- ANKARA, 19 (Hususi} - Ga
lıyor. Edep ve san'at namına işle- j zi Hazretlerinin Millet ve memle
nilen bu mübalatsızlıklara artık keti kurtarmak için mücadeleye 

başlamak üzere 14 yıl evvel Sam· 

Hep artistlere bu derece mu
vaffakıyet imkanını veren piye
sin şöhretlerine getirdiği nakisa 
nerede kaldı? Sinirlere dokuna
cak saçma işte ancak bu kadar o
lur. 

Münekkidin biri piyesin kurla· 
. rılmış olduğunu söylüyor. Öteki 

münakkit (Kadın erkekleşince) o· 
yununun İzmir seyircilerini hiç 
tatmin etmediği iddiasını güdüyor. 
Bu iki mütenakız hükmün ara· 
sında biz komedinin lzmirde de · 
muvaffakıyet kazandığını seçiyo -
ruz. 

y ukanda a marquer'ye bırak -
bğım cevabı itte burada verıyo-

rum: 
Münekkit Beyefendiler, batır

mak istediğiniz piyesi bu men· 
fur kasdınıza rağmen nasıl olup 
ta aliyyüliliya yükseltiyorsunuz? 
Neyyire Neyyir Hanım kendi ta
rafından bir söz ilave etmeksizin 
rolünü piyesteki cümleleri tekrar
lamakla yükseltmittir. Keza Ga -
lip Bey ve diğerleri. •. 

Petrol lambası yanarken depo
daki gazın fitile gıda verdiğini 
inkir ediyorsunuz. ltık bu iki te-

bir nihayet vermeliyiz. 

Bu nevi neşriyatı edebin mü· 
barek sınırından dışarı süpürdük -
ten sonra ona verilecek edebin 

zıddı utandırıcı hüviyetini bildi
ren asıl namını plakla alnına ya -

pıştınnalıyız. Herkes görsün, bil -
sin, kendini sakınsın. 

Eserimin lzmir sahnesinde ve
levki sırf san' atkarların yüksek 
maharetleri sayesinde olsun size 
bir kaç saat san'at zevki vermi§ 
olmasına karşı e'dilecek teşekkür 
tarzı bu değildir. 

Şu müessif satırları okurken 
siz sıkılmasanız da elbette koca 

lzmirde sizin hesabınıza mahcup 
olacaklar bulunur. 

Tabiat sizden eğer bu mevhibe
yi ebediyyen esirgememiı ise vic • 

danlarınızm huzurunda terlemeniz 
lazım gelir. 

16 mayıs ıssa Heybellada 

HUaeyln Rahmi _________ ,, ________ _ 
lsviçreli profesör 

Darülfünün ıslahı itlerinde ça • 
hıması için Maarif Vekileti tara
fındaıı çağrılmıt olan lsTiçreli pro
f esör M. Malehc dün Ankaradan 
lstanbula gelmiftir. 

suna çıktıkları günün yıl dönümü 
bugün memleketin her tarafında 

olduğu gibi bu akJam Ankara Hal
kevinde de bir toplantı yapıldı. 

Bugünün tarihi kıymeti ve milli 
mücadele ve inkılap tarihimizde
ki ehemmiyetinden bahis nutuk
lar söylenildi, bugünün hatıraları 
saygı ile anıldı. Halkevi salonu 
fevkalade kalabalıktı. Enver Beh
nan Bey Gazi Hazretlerinin Sam
suna girişini anlattı Behçet Kemal 
Bey bu mevzu üzerinde yazmıt ol· 
duğu bir şiirini ıöyle bir başlan -
gıçla okudu: 

"- Ben bu mısraları geçen se
ne bu zaman yazmıttım. Onları 

bu sene çeliğe su verir gibi kalbi· 
min örsünde dövdüm. Ona yeni 
imanımı kattım, yeni hmcımı 
koydum." 

"Gazinin ülkü ıafma bir daha 
yakla,alım, Gaziyi inkir etmeie 
yeltenene doğru bir adım daha a-
talım." 

Çok ıüzel olan ve çok alkıtla· 
nan manzumenin bilhassa fU par• 
çası çok beğenildi: 

Neden sonra bir yıldız, bir hilal 
gibi 

Mustafa Kemal doğdu, Mustafa 
Kemal gibi 

Bir milyoner Yahudiyi 
oğlu neden öldürdü? 

Bir milyoner 18 yaşında bir kıza abaY1 
yakmıştı, karısından ayrılacaktı 

Madam Aseo Mösyö Aseo Lela Salevl~ 

Kısa bir zaman evvel Selanik- bir karar verilmeden karı ~ 
te vuku bulan bir cinayet, her yer· dairelerine çekilmi!lerdi. .. ~~il 
de derin bir merak uyandırmı§, Sabaha doğru duyulan güf1'.. 

cinayetin muhakeme safhaları her üzerine otel memurları ko~ 
tarafta dikkatle takip olun.muştu. lar, Müizin odasına girlll~ 

Hadise tudur: ve milyonerin yatağında kıvr..,.. 
1932 senesinin 13 eylulünde ğını görmüşlerdi. 

Yugoslavyada Skoplje maden iş • Mösyö Muiz Asseo'yu 
leten en büyük zenginlerden biri neye götürmek üzere ıediye 
olan Muiz Lsei, karısı ve 16 ya- rildiği zaman kendisi bir~ 
şındaki oğlu Sentoo ile Selaniğe söyleyebilmit ve oğlunun od 
gelmiş ve Akdeniz otelinde iki gelerek büyük bir bıçakla k 41 
daire kiralamıştı. Biri kendisi, bi- sini yaraladığını, kendisini ~ 
ri de karısı ile oğlu içindi. na kartı müdafaa edemediV 

Seyahatin sebebi, karı kocanın anlatabilmitti. _J 
ayrılma meselesini konutmaları Bunun üzerine Mösyö 1;Jı 
ve kararlaştırmaları idi. hastahaneye götürülmü§, ve o 

Karı koca senelerdenberi biri- ölmüştü. 
birine dargındılar ve adeta ayrı Muizin oğlu Semtov ba~ 
yaşamakta idiler. hücum ederek yaraladıktan~, 

Darılmalarının sebebini Muiza ra odasına gitmit, yatmıf ve 
Aseve'nin Belaratta manikürcü- muştu. ,i 
lük yar--n 1 s:l ,,.A,ınrl• bi .. ](,_ tn • Zabıta onu kolaylıkla bul ~ 
tulmasıdır .• tik önce· Madam, ko- götürmüş, Semtov, kendisi~ 
casının hu macerasına ehemmi- rulan suallerin birine de ':': ıJ 

k vermemiş, bütün teıebb~ yet vermemiş, fakat ço geçme- .,. 
rağmen genç çocuk sükUtta den vaziyet değişmişti. Çünkü 

Mösyö Aseo, sevdiği kıza gayet etmişti. .,/.. 
kıymetli mücevherlerden başka Buna rağmen zabıta tah1'İı/ 
Belgradın en kibar mahallesinde devam ederek cinayetin aebeP JI. 
bir köşk satın almış, onun istedi- ni anlamış ve Muizin hayatı İ 

kında da lazım gelen malanı•tJ 
ği her şeyi vermişti. 

mıştı. tJ 
Genç kızın adı, Lela Saleviç'ti • eO",, Mösyö Muiz on sekiz aeıı t• 

Mösyö Müiz bütün hayatını ona 1' " beri evli idi. Karısını sever~ - .1 
vermiı gibi idi. Karısı, oğlu gö - b fY., 
züne görünmüyordu. Nihayet va- mıştı. Fakat on seneden erı ;I. 

yet değişmiş, Muiz, türlü ';.,,J 
ziyct tahammül edilmiyecek bir . D"'~ 

aşk m. aceralarına giriım. it~'~. - .ti 
hale geldiğind·en karı koca ayrıl - sevdıği kadınlara yedırdıgı 'f' 
mak işini görüşmek ve kararlaş-

nın hesabı yoktu. t.t 
tırmak üzere Selaniğe g~lirler. bd Y Bununla beraber, Muiz, .k' 
Mösyö Asseo'nun· maksadı Sela- 1 ııı fY 
nikte bulunan akraba ve avukat- dınlarla geçen macera arı ~ 
larını toplıyarak karısını boşa

maktı. Çünkü kendisi Lela ile ev
lenmeğe karar vermişti. 

Selanikte aile içtimaı yapılır. 

Muizin biraderleri, akrabası ge· 
lir. Konuşurlar. Fakat bütün ai
le damadın lehinde idi. Hepsi 
Muizi tuttuğu yoldan çevirmeğe 

çalışıyorlardı. Fakat Muizi den· 
dürmek mümkün değildi. Bilaltiıs 

Muiz çocuklarını bile anaların -
dan ayırmak istiyordu. Çocuklar 
lsviçreye gönderilecek, orada ley
li mekteplere yerlettirileceklerdi. 

Müzakere geceleyin sabah ıa· 
at dörde kadar devam etmiı, kat'i 

Mikyas tanımıyorum; efsane, 
mazi gibi 

Gazi Anadoluya girmiştir, Ga
zi gibi. 

Malatyadakl meraalm 
MALATYA, 19 (A.A.) Bugün 

Halkevinde memleketin büyük kur 
tarıcısı Gazi Hazretlerinin Samsu· 
na ayak bastığmm 14 üncü yıl dö
nümü münasebetile bir toplanb 
yapılmıf, nutuklar a8ylenmiıtir. 

lıyor, bunları bir kimseye~ 
miyor, onlarla gezip dolat ""J' 
ve bu suretle vaziyeti idare 

yordu. ·~"-
Karısı bile onun bu b~I 

habersizdi. Muizin iç ltPI 
meydana vuran son aşkı 0 

~~ ,ı 
Üç sene evvel Lela'ya r~, il' 

len Muiz ona bütün V'srl~ 
tutulmuş, ve bu aşkını ..ıJı 
mıştı. • ..h~ 

Muizin ölümüne de -~-J' 
veren de bu atkıdır. M~ ~ 
lu Semtov muhakeme ol ~~ 
muhakeme neticeıinde 1'1r 
hapıe mahkUm olmufl'l"~l.t 

Almanya ve sil..,.- · 
meselesi ,,.,,,, I ' 

CENEVRE, 19 (A.>.-) 
lihları azaltma konfer~ 
mi komisyonu hiç heta.,ı
yan bir mini çıkmadıi' 
mesaisine yarın tekrar 
tır. 

M. Natft:.lny ile M. 
viıin bu sabah Cenefl'Cıe 
leri beklenmektedir. 



I' 

Zoıo Dalmas, Sanatı 
iki b 

ilk d f uçuk sene kadar evvel, 
do e a, Yunan operetinin prima-

•u,~ ol~rak, "F ranıız Tiyatro· 
1) L nesınde gördüğümüz Zozo 
••ınası b' .. ilk 1l ' ır muddet ıonra gene 

.... . efa olarak "Cici berber fil· 

... ınııı b " 
n 0•• &f kadın artisti rolünde • rece·.. .. 
8 

aız. 

ll filınd z 
ruınc. e ozo Dalmaı türkçe ve 
celc konutacak, farkı ıöyliye -

, ..... da d k 
ltllbili . ?ae .. ece . San'atkarlık 
C-0. Yetını ~osterecek .. Filmde a-

ll&aıl hır teıir buakacak?. ' 

menfaatine verilen müsamerede 
hazır bulunanların, büyük ekseri • 
yeti, Türklerdi. Zozo Dalmas, bu 
müsamerede "Cici berber,, den 
Türkçe ve Rumca ıarkıh, danslı 

bir parçayı, sonra Yunan operetle
rinden bazı parçaları, şarkı ve 
daıısla temsil etti. Bu arada "Lüsi 
ve eğlendikleri,, "Kristina,, ope -
retlerinden parçalar da vardı. Bir
denbire o kadar kuvvetli bir alaka 
uyandırdı, ki dört numara yapa -
cakken, ısrar üzerine, hepsini bi~r . . 

~' D.lmu, -Cld B....,_.n fllmtacie-ı'er'"ill •e lılaammer Beylerle 

\'ıa~Oti Saınarcinin idaresindeki j defa daha tekrarlıyarak, dördü se
t\~, ı: 0~ret trupu ile ilk gelişin· kize çıkardı. Onun yaptığı numa -
4·.~~ ~ de, ondan bahsederken ralar, programın en heyecanla 
•ı boı h •lrnaıın kendi ıevimli, ıe- karşılanan numaraları oldu. Ha -
... ,~trr' ~ezonlu dansları pek kıv- zır bulunanların çoğu tarafından 
):'Oli s'~rn e~ittim. Bu sene gene ,llk defa aörülen san'atkir, herkeı· 
1, &rcıni 'd . d k' Reliıind n ı aresın e ı trup· , 
'tltir e fllnları yazdım: "San' 
a ' fark h tlcn d avasıyle harekete 
f anaı 
1 
•k olu arda o kadar muvaf -

ita., Yordu l·'ı p . ı· b. 1 d 
1 ..ı ar .. • • ... arıs ı ır n:a ın r., 1 .. arıf v· 
' :..at ~-ı' . ' 'Yanalı bir kadın 
'' ' l' rın oh t\ iltk· .. n aslen İ:;tanbullu 
•ır ar, ruh 
~ ''Yah ~n şarklı kalmış, Mı-
d' ~.!t~;a, ~lerı, bu temayülünü 
,. "1ııe 

8
• 

1
vrupayla teması, ken-

~h..... arp ı k d h . . . 
J .~ "'11f d l a ın ususıyetını 
•tı ' 0 ay 'l tıd, b' ua e ilti ayrılığı var· 

•a111 ırlc r ltk~ ! ırerek müstesna bir 
n llr tahsiyet•l . . . 

" \l lt d ı e yetıımıştır .,, --a · ~ a , 
d. 11t.tet san at hayatına kısa-
u~.. etnı k 

'Zllll(:,. •• 1 e faydasız olmaz, 
~a. (, ..... 1 e 

'1rı b,. ' fu notları, Zozo Dal-
l'ı}' .... rı, .. ' 
I' 0turıı: ı aoy.ediklerinden çıka-
~"-tırı, &cl~lanbulda doğmuı, yedi 

~ •t, Seları:~ee ~uradan uzaklaı • 

Lilgan Harveg'in Son Filmi .. 
PARlS, nisan (Hususi muhabi -

rimizden)- Ufa "Lilyan Harvey,, 
in Charles Boyer ile beraber çevir
diği "Ben ve ece,, atlı son filmini 
matbuat mümessillerine takdim 
etti. Orijinal senaryosu Robert 
Liebmann ve Valter Reiıch tara -
fından yazılan bu eseri F redrich 
Hollander kusursuz sinemaya al -
mış. Müzik kıamı ve bilhassa "Loin 
de toi - Senden uzak,, valsi çok geç 
meden "Atk şehri: Ville d'amour,, 

un bahtiyar akibetine uğrıyacağın 
dan fÜphe yok. Projeksiyon bat • 
lar batlamaz olgun ve her cihetten 
mükemmel bir musiki kulaklarını
zı sarıyor, bu böylece eserin son 

sahnesine kadar devam ediyor. 
"Ben ve ece,, "Cennet yolu,, ile 
başlıyan 11prenses emrediniz!,, 
"Kongre eğleniyor,, "Ronni,, "Sa
rıtın rüya,, ile devam eden sine • 
ma - operet serisinin en muvaffak· 
larından biri diyebiliriz. 

Bütün vak'a bir dizbağı ile si· 
birli bir vals üzerine kurulmuş. 
Senarist fikrini ıu meşhur eski İn· 
giltere kralının dizbağı hikayesin
den almış olacak. Mevzuu şöyle 
kısaca anlatayım: 

Dük dö Campo F or Mio ece 
"Eugenie, nin sarayında garip ha-

Durdurmanın imkanı yok. lğilir .. 
Atın üzerinde .. nihayet diz bağını 
alır.. Fakat tekrar doğrulamaz. 

Bir müddet at onu sürükler. 
Onu baygın bir halde bulan as

kerler kıılaya naklederler. Tam o 
sırada diz bağının sahihi ecenin 
fam dö ıambrlarından biri - Lil
yan Harvey - kaybettiği şeyi bir 
erkeğin elinde olduğunu görür. 
Diz bağını kendilerine iade etme -
lerini rica eder. Başhekim hastası
nın dük dö Campo T ormio olduğu 
nu anlayınca §atırmı§, yanlışlıkla 
fam dö fambrı onun yanına sal -
vennittir. 

Dük yüzünde buzlu bez örtülü 
karyolada yatıyor. Yumuşak elle
rinin temasını duyduğu yabancı 

kadına ölmeden evvel bir şarkı 
söylemesini rica ediyor. 

Jülyet - fam dö ıambrın adı
nitanlısı "Off enbach,, ın talebesi 
"Didie,, nin kendisi için kompoze 
ettiği bir valsi: "Senden uzak,, ı 
ıöyler. Dükün uyumasından istifa· 
de ederek diz bağını alarak ıkaçı· 
yor. 

kapısını açıyor. Karşısında eceyi 
buluyor. Meçhul kadının ece ol -
duğunda karar veriyor. Jülyet 
"dük,, iin bu aldanmasmdan hiç 
de memnun değildir. Onu yalnız 

bularak kalbini açıyor .. Düşündü
ğünüz gibi asilzade hiç de bu de
ğişiklikten memnuniyetsizlik gös
termiyor. 

Film Friedrich Hollander'in 
bilhassa yazdığı "Senden uzak,, 
şarkısından maada, "Ece şarkısı,, 
"Beni pazara götürüyor,, gibi di -
ğer klasik operet parçalarını da 

toplamış! Bir iki fazla mübalağa
lı sahneden başka aksayan yer 
yok. Artistler başta Lilyan Harvey 
ve Charies Boyer olmak üzere he~ 
men hepsi iyi oynuyorlar. Bilhassa 

erkek tavırları, gürbüz vücudile 
hiç de "Garat,, yı aratmıyor. Sah -
neye konut orijinal. Dekorlar 
"Kongre eğleniyor,, da olduğu gi· 
bi ihtişamlı. Fotoğraflar kusursuz 

çekilişte yeni fikirler eksik değil. 

Lilyan Harvey,, in yüzünü balık 
kavanozu arkasından göstermek o 
sahneye can veri1or. 

"Ben ve ece,, iyi mızıkalı, iyi 
artistli, iyi sahneye konutlu, iyi 
fotoğı·aflı bir film. Daha fazla ne 
söyliyeyim?. 

Dük kısa bir zaman içinde iyi
leımit ve meçhul kadını aramıya 

koyulmuftur. Bir gün vazifeıi do· 
layısile ecenin sarayındayken gü -
zel bir sesin "Senden uzak,, ı ıöy· 
lcdiğini itiliyor. Koşuyor. Odanın reketlerile at kazanmış genÇ bir A. Fuat 

asilzadedir. işte bu bizim aıilza - ~~~~~-~~~~~~~~~~~~~-~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
de bir gün ormanda avlanırken 

yerde ıüılü, güzel bir dizbağı gö· 
rür. Hayvan hızlr kotmaktadır. - - ... 

-~--·-·· ~ 

------

KISA_ HABERLER 

S 'ııa., l>aı·i ' Atına, Milano, Vi • 
~d, a, bkend K h. •• Cict Perber -;;-cı;;-1!olaz içinde bf.."' "i""ahiıe abmr'kea / 

1'\ı il.,, Büt" crye, a ıre, 
l~ s,htıe ~ bu yerleri dolaş· 
~'t dir. O ~ ayatına atılış tarihi, 
~~ Se, terbi 3.ın~~ 15 yaşmday-

ltıa"arınd Yeıını, Milano kon-

t 
a.. .. .. alınııt 

~1 .... •oı %"• 
"I'\ araaı 1 

'~ l t, deın· not ardan sonra, 'e ın cev 
•ı) b• teliy0 ..,. •pıız bıraktığım 

ır t · "rn · F'l '•it b · 1 mde acaba na a\l ıraıca k., 
)~ leıiri ca .. 

ola .. _ n, ta.ın b · 
)~k. ı)'i•nda be . ır ~uvaff akı-
hitte ı:•attıiı h nıın hıç şüphem 
dtt h i~nilen -~~ Yerde, her mu
l''d, ;•\lıiyet . f ıuzel artist, o ka • 
~tlc un._n o~ ade ediyor, ki bu
lt)'rı~rı de, onueretlerini temsil e
)~~ lt tra..111;'Yı"eden ve alkış
~elt · ~i'-nını a,. ıade Rumlar 
~ '- hır Çok -.. .. bkılıniyen kadın 
t ~-.ı,·ıı . ıur r_ . , 
~~ilci· • ı '"•nd ' a;.cnebı, onun 

1•111· e •ık ık b 
,. tiddet} • ulunuyor, 

~il 1' 'bil' t.re.f e alkışlıyordu. 
"~ llft._ ''lı a bırakalım G 
~· 'Tlelek . · e-

ı IQekte i' . •ıneınaaında 
p erı cem. et' . 

ıy ı,, 

te, benimsenilen san'atkir hüviye-ı ve Yunan operetlerindenJ,azı par· 
tini edindi. Çiçekler, alkışlar, tek • çalar karışık bir program,. "Lüsi 
rar için ısrarlar ... "Fransız Tiyat • 
rosu,, n daki temsillerden sonra, 
bu müsamere, İstanbul muhitinde 
onun için 41$ükse,, denilen feyin i
kinci merha!e:ıi oldu. Üçüncü mer
haleyi de muhakkak "Cici berber,, 
filminin gösterilmesi teşkil ede -
cek ... 

Evvelce de Yunanistanda "Ka • 
dm avukat,, isimli bir film çevir -
miş olan Zozo Dalmas, - öyle 
tahmin ediyorum - bundan son • 
ra bir ayağını sahnede, bir ayağı
nı !ludyoda bulunduracak. Sine • 
ma, oynadığı sahada yüksek ve 
eısiz bir artist kazanıyor! 

Bu yazıyı bitirmeden, geçen 
haftaki müsamerede birçok kiti 
tarafından gösterilen bir arzuyu 
da kaydediyorum: Artist, Yuna -
nistnna dönmeden, bir "Zozo Dal· 
mas,, konseri verilmesi. "Cici ber· 
her., den bazı parçalarla Viyana 

ve eğlendikleri,, operetinin meı • 
hur "Rumba,, ıı programa dahil 
olarak ... 

Bu arzu, yerindedir. Ben de, 
mevsim sonu san'at faaliyetinin 
böyle zevk verici bir konserle ka
panması temennisindeyim!. 

Mehmet Sellm -
§ Greta Garbo, hayatında resim 

lerinden yalnız bir taneıini imza· 
lam ıştır. O da zenci hizmetçisine 
verdiği bir resimdir. 

§ Micky Mouse mübdii, yeni bir 
seri film daha çıkarmıştır. Adı: 
"Baharda kutlar,,. 

George Roftla, hoıuna gitme • 
diği bir rolü oynamadığı için Pa
ramunt film kumpanyası ara • 
sında ihtilaf çıkmış, muvakkaten 
Rcftun parasını kesmitler ve ye • 
rine bir diier artisti ikame etmit· 
lerdir. 

"Kumru,, filminde 

§ Holivut'un 3 ci sene 21 ci 
ıayıaı çok güzel resimler ve zen • 
gin mündericat ile inti!ar etmiştir. 

§ Ronald Colman, henüz kendi
sini mes'ut edebilecek bir kadın 
bulamadığı kanaatindedir. 

§ Rudy Vallee'nin karısı Holi
vuda yalnız dönmüştür. Ve şimdi 
Holivudun son ayrılan çiftlerinden 
birini teşkil ediyorlar. 

Madam Vallee; kocasının seç 

Dolores Del Rio 

vakitlere kadar radyoda çalması -
na ve kadın takdirkarlardan gelen 
nihayetsiz mektuplara itiraz et • 
mişti. 

§ Clara Bov, ilk sesli filminde 
o kadar çok ağlamıştı ki, yüzünün 
rnakiyajı tamamen bozulmuf, ve 
oyundan dı~arı çıkarılmıştır. * Ch:ules Chaplin'in yeni kadın 
yıldızının adı Paulette Goddard -
dır. 
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... =:-~KADIN KATİLİ c~•I 
, Landrü Ve Nişanlıları 

300 sene gaşıyacağını umarken 
··········································································"······· 

256 yaşında ölen Çinli ile mülikat 
Son senelerinde bile kadın peşinde koşan bu ihtiyar, dünyanın gün geçti~~ 

- 6 - alaka uyandırdığını, istikbalin mazi ve halden daha güzel olacağını söylernif 
Landru, frerler mektebinden çı· yaben sekizinci defa mahkum olu· diO~ ' 

kar çıkmaz, kendisinden bir yaş yordu. Gıyaben diyoruz, çünkü Geçenlerde, dünyanın en yaşlı dırmamak için, bu bahse hiç te · Çünkü, siz Avrupalılar, k.en tllt' 

büyük bir kızı sevmişti. Kiliseye Landru, dört çocuğu ve karısını adamı Çinli Li - Çing - Yunun mas etmedim .. Bununla beraber, mükemmelJeşme ve medenıl•f.\11' 
giderken gördüğü bu kızın annesi baıka bir yere nakletmeğe muva· 256 yaşında olarak öldüğünü yaz- 250 yatını geçkin olmasına rai • Milkemmelleıtirme ve mede~, 
bir çamaşırcı idi. ismi Mari - Cat· fak olmu§tu. mıştık. Bu adamla son seneleıin - men daha ancak 100 yaşında gö • tirme inhisarlarına ıahip ıa.Y t ıı 
herine Remy olan bu kızla mace· Landru ise kalkıp ilk nişanlısı de görüşmüş olan Johan Lustig ründüğünü söylemek suretiyle bir kıdo2muciyg3memhek e e e e ~ 
rası, Landrunun hayatında mühim ve kurdanı Madam Cuchet ile bir- isminde Avusturyalı bir seyyah, o komplimanlar yaparken, tavır ve nız. Sanki, bu yalnız ıiz Avru'P' 
bir rol oymyacaktı. likte bir ev tutmuştu ve Mösyö 1 za.?1~n ~aptığı di.kkate değer bir hareketinin de tam manaıiyle c - lara mahaua bir imtiyazdır!. ~ 

On altı yaşından yirmi yaıına Fremyet ismini takınmıştı. mulakatı, bu vesıleyle tekrar neş- bedi bir gençliği gösterdiğine işa· insanlar, hadiseler ,ıı( d 
kadar Landru bir mimarın yanın- Bu tarihten itibaren Landrunun retmiştir. retle, bu hususta çok f aydnlı da Li-Çing-Yun, konuşmamız 
da çalışmış, sonra bir kurşun dö - katil hayatı başlıyor. Landru, na· Avusturyalı seyyahın, Asya se - olsa, bir imada bulunmaktan ken • sında, §unları da aöyledi: rt det 
kümhanesine girmişti. Fakat or • sıl olup ta bu işe başlamıştı. Bu- yahati esnasındaki intibalarım not dimi alamadım. - 250 seneyi arkasında ~~il t 

da arkadaılarile bir olmağı dü • nu şöyle izah edebiliriz. 1909 se. ettiği defterde, bu mülakat şöyle Çok zinde duruşlu, hafızası ta- kan bir inaan, insanları ve ha· I lel 
şünmez, daima yüksek tavırlar ta· n~si~d~, La~~ru, Lille şehrin~e ı tesbit edilmiştir: mamiyle yerinde ve pek zeki 0 - leri olduklarından batka tüt~ ı 
kınır, kolalı gömlek giyindirdi. hır 1zdıvaç ılam koyarak genç hır Kadın peşinde ı lon Li-Çing-Yun, öyle tahmin fazla ehemmiyet vererek, fiiıl• J o 
Hem böyle memur vaziyetinde ça- kadının elindeki eshamı dolandır- " ediyorum, ki bu husu•takı' ı'mamı yüterek mütalea ve telakki etJlll 1 Nisa_n, 1929 .. Nihayet bugün, " 'fV 

lıımakta da hoşlanmıyordu. Ken· mıı:., fakat kadın, dava etmiş onu L. ç y da ıezdi. Lakin, hiç oralı olmama- zaafından aıyrılıyor. Daima, 5~, .. 
s ı- ing- unla görüşmeğe mu- · ır 

di ha§ına bir İ§ yapmak istiyordu. yakalatıp mahkum ettirmi,ti. Lan- ff k ld g"'ı tercih etti. Bana, !U cevabı ver- kanlılıkla kar•ılamak ... Hep · • - va a o um. Bir kaç gün evvel s ı .. 
Askerliği bitirip dönünce, Lan- dru, acaba bu meseleden sonra mı di: da geçer yahu!,, demek. se~Iİ .. ziyaretine gittiğim vakit, kendisi • "" .. 

dru, Matmazel Remy ile evlendi, büyük planını hazırladı. Her hal· Ümı"t ve temennı·sı· hayat hakkındaki prenıibill1ı ni evde bulamamııtım. Evdeki ka· t 
ve bu kadından daha evvel olmuş de öyle olacak. Gene eskisi gibi ma budur!. ıJ. rısına, dağda ot toplamağa gittiği· - Eğer doğuıumun 300 üncü 
olan bir kızı, kendi çocuğu olarak ni§anlanmak suretile kadınları do- · ı· k d F Yelpazesini kımıldatarak, nı söy ıyere , ışnrı çıkmıştı. a - yıl dönümünü tes'it etmek mukad· 
tanıdı. landıracak, fakat sonra •ikayet et· k bı'r ruzGirla aerı'nl•yen bU :ı- at karılarından en genci olan dene, beni gene böyle zinde bu. • "' 

Lamlru, artık yalnız başına ça· mesinlcr diye onları ortadan kal • yüziinü, daha ziyade burUtt 
doksanlık karısı, onun bu maksat- lacakıınız. Bu, aizin için bir f ev • 

lışmağa karar vermişti. Kendisini dıracaktı. Bir nokta daha var, bir yüz ek•ititle, ilave etti: 
k 

la dağa çıktığına inanmıyordu . kaladelik de benim için öyle de· :r 
mimar olara tanıttı, bir yazıhane Landru, bu işlerle meşğul olduğu _ Hiç deXrilıe, daha 300 1 

t S 1900 l 
· d b' Bana, başını sallıyarak, şöyle de - ğil. Ve doğruıunu isterseniz, 300 li 

aç ı. onra, aene erın e ır sıralarda, bir taraftan da ailesile kad•r yaıı.amak ı"ıterdı'm. " 
b · ·k f b "k mişti · Yatma kadar yaşamam da, im· " :r 

ıs1 lel a rı ası ile meığul oldu. temas etmekte devam ediyordu. · k" du"nya ne hal alacak?. Bu '·a 
B·ı · · b ı· anıız bir şey sayılamaz. Yat 250 ~ ~ 

Bir seneden az bir zaman içinde, Nasıl oluyordu da bu canavar, ai- - 1 mezsınız, en onun e ın • · · 1 k? B u ,. d l k yi geçtikten sonra, .... Niçin müm • şm netıceaı ne o aca un 
biriktirdiği bütün paraları sarf etti lesinin içinde rahat rahat, onlara en ne er çe erim. Evde oturma • kün olmasın? mek, çok iatediğim bir ıeY ! ( 
ve başka bir tarafa taşındılar. O- hiç bir şey sezdirmeden vakit ge· sını, artık yaşı ilerlediğini, mace • 1,r. 
rada, Landru ilk hırsızlığı yaptı. çiriyordu. Şurası muhakakki ,Ma· ralar peşinde koşmamasını, istira • Biran, durdu, düıündü, sonra ga Emin olduğum bir cihet ~ dJ S 
B~ikleti olan bir memura ihtı'ya - d L d '- . l hata muhtaç oldug"unu söylerı·m, rip bir tebessümle, devam etti: da, inaanlarm, iatikbalde de ·~ t 

am an ru, LKOcasmın cınayet e- akıllıca hareket etmiyecekler1 ( l 
cı olduğunu ilan ettirmiş, bir yan- rinden tamamen bihaberdi. Va _ Hiç aldırış etmez. Nebat kolleksi- - Tabii muhakkak diyemem. aı1 t 

H Nasıllarsa, öyle kalacaklar. v Jj 

lış adres vermişti. Bu adrese, bir kıa bir bankaya giderek, esham yonu meraklısıdır, ama böyle ev - iç bir insan, ne kadar yaşıyacağı SıJI'"" 
talip gelip müracaat edince Lan • değiştirebilmek için kendisini Ma· den uzaklaşmasının mutlaka söy _ nı muhakkak bilemez. Bunu ancak het~e~ ~yle .... Evet, öyle. 
dru onu karşılamış "yukarıya bu- dam Buisson olduğu hakkında }ediiğ gibi dağda ot aramak mak· bizi yaratan bilir, büyük Allah bi- emınım .. ,, 
yurun,, diye çıkartmı~, kendisi bi· şüpheler mevcut iıe de, bu nokta· sadiyle olduğuna hiç inanmam .. lir!. Ot, efsane mi 1 

siklete binince kaçmıştı ve polis d~, .~adam L~ndrunun tamamen Çünkü, ben onun huyunu bilirim . Gene kısa süren bir süki'itu mü· A vusturyah sayyahın, .;e~ 
tam onu yakalıyacağı sırada da bıgunah oldugu anlaşıldı. 1 Bir türlü uslanmak bilmiyen bir teakip, ilave etti: eshasındaki intibalarım not 
kurtulmağa muvaffak olmuştu. Çocuklarına kar§ı da Landru çapkındır!. Sanki 100 yaşında bir - Biliyor musunuz, dünya, gün deftl!rd~ yazrlr olan mülakatı 

Bundan ıonra Landru, bir sürü gayet iyi bir baba idi. Evine git· delikanlıymı§ gibi kadın pefinde geçtikçe daha ziyade alaka uyan· kadardır. dl 
hırsızlıklar daha yapmış, 1904 ten tiği zaman, tam bir aile reisi gibi k 1 H lb k" ' 

250 
. k dırıcı bir şekil alıyor. Meseli, eski- Dünyanın en ihtiyar adaı111

1. 1914 k d d. d f hk"" h k d d' y 1 oşar. a u ı, yaşı yı ço • k n-6 d l ç·.,) e a ar, ye ı e a ma um are et e er 1. alnız, karısına, t . 1 den ancak bir sene içerisinde olan ra · ~o yaşın a ö en 11
'.,. 

Olmu't . b b' hk"" . . l an geçtı .. b t k 11 ksi ... aıı u. gıya en ır ma umıyetı o duğu. değitiklikler, timdi bir günde olu _ ne a o e yonunu en n.- . 1 
Anaaı ile babası, çocuklarının nu söyler, yakalanmaktan korktu· Bir dayak fash D hatlarla zengı·nıeştinnek İÇ1~ı yor. ünya ahvalinin sonunu çok ~,. 

bu ahlaksızlığından müteessir ola· ğunu ilave ederdi. Madam Landru Bugün, kendiaiyle karşılaştı • 1'!1Sırken, keşfottig-i bir otll merak ediyorum. insan, yaşadıkça ~ d 
rak, Agen kasabasına gelmişlerdi. çama•ırcıhk yapar, gerinirdi. ğım zaman, 70 torunundan en kü· d h natıp devamlı surette suyttll. ıı .. .:ı. J 

s :r a a çok ya§amak istiyor. Benim ..,.. \l 

Annesi 80 yatında, 1912 senesin· Landro, eline para geçtiği za • çük torunu olan 70 yatındaki bir ınck sayesinde, bu kadar Y~ 
d d 

.. 1 • arzum da, daha çok yaı:.amaktır. 
e ora a o müıtü. Bunun üzerine man, yani, Gambais de muvaffa· ihtiyarı dizleri üzerine yüzü koyun En az 300 aene !. :ı- bildiği söyleniyor. ·ıP 

babası, oğlunun yanına döndü, fa. kiyetle bir iş gördüğü zaman ka - yatırmış, elindeki yelpazeyle bir Bu seyyah, kendisine bU }ltı~ 
kat Landru hapiste idi. Adamca- rısma ve çocukJ .. rına para go"nde- t . d" .. d y 1 1 d Mazi ve istikbal t d l b eba ... em1z ovuyor u. e pazey e öv· a a sua sormuş, u n . ·teııY' 

d 
1 

k 

ğız hem karısının acısına, hem de rirdi. meği galiba okşayış sayıyordu, ki Ben, bu aralık mazinin daha gü· olduğunu da öğrenmek ı:ı ııl' 
oğlunun ahlaksızlıklarına dayana· Bu suret, 1916 senesinden 1919 zel olduğundan bahsedecek ol- fakat Lı· • Çı'ng _ Yun, 0nu ıı ~ arada yalpazeyi yanma bırakarak, ~ 
mryarak kendini Bolonya orma • seneaı'ne k d L d · dum B "l.h 'dd ti d ~ nmda aamı•tı. a ar, an ru, evıne, eliyle de hızlı, hızlı vuruyordu .. . u mu a azamı, !• e e re ınamıştır. btı 

:r 5.458 frank vermişti. 1 detti: Akseden lıabeı·leı·e go··re, 1 1, - 70 ik torununun nefes nefese 
1914 temmuzunda Landru, gı· (Devamı var) - Siz, daha ag-zı süt kokan ço • ztın o"mu",, bahc:eden otun nııSl., bir halde inlediğini görünce, da - ~ '-' " 

··-•••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••n••••••n••••••••••••••••••--·-·• cuklar, bilmem n~den, böyle dü•ü- ld - ·ı · d bile 
S ı • l • F ha fazla tahammül edemedim, ka· :ı- ot o ugunu, aı esın an bıl o· 

osya ıst erın ransız Çı"n ve Japon .. ı D" · ·d d h Y' n bahati ne olursa olsun, bu seferlik nuyorsunuz · unya, gıt gı e a a yokmuş. Li • Çing - U 1 etıO • 
hükumetine bir mektuplan VAŞiNGTON, 19 (A. A.) affetmesini rica ettim. Bunun ü • alaka verici bir mahiyet gösteri- dağdan kendisi toplar, l<di~t 

· te 
PARIS, 19 (A. A.) - Havas Japon biiyük elçisi M. Debuti ga- zerine, tekrar eline aldığı yelpa· yor. Bu mahiyet, mazidekinden kaynatır Ye suyunu içer, 15 . ıı 

ajanıı bildiriyor: zetecilere yaptığı beyanatta Japon zcsinin -kenariyle, torununun batı· daha hoıtur. Hal, maziden daha rine de arada sırada içiriı1Jl1Şl,ıı 
Ayan azasının ekseriyeti, bil • yanın, büyük Çin scddinin cenup na dokunarak, mırıldandı: güzel, iııtikbnl ise, halden de güzel gin nebat kolleksiyonund

3 
b 

hassa· maliye encümeni reisi M. kısmında Çinliler tarafından ani - Haydi, kalk, defol! sakın bir dir. Ben, buna eminim!. tun bulunup hnlunınadığJ dt\ }\O 

Kaiyyo bütçede yazılı masrafların hücumlarla rahatsız edilmiyeceği daha hakkımda kötü sözler söyle- Yalnız, hadiıelerin dıtında kal· !inmiyor. Bununla berabe;~r$fıfı 
yeniden azaltılması dileğini göster hakkında emniyet hasıl eder et • me. Karşılık vereyim, deme.. Ni- mamağı, hadiseleri yatamağı bil • leksiyon, miitehassıslaı; .. te 
miflerdir. mez asıl Çin topraklarını tahliye nene benim çapkınlık ettiğimden melidir. Muhitin o zaman zevkine dan tetkik olunacakınIŞ. ~Jl v..1 b 

M b' ' I · t' d ld l bahı.r:le, iradını başıma kaldırma . varılır. Bundan senelerce evvel, Acaba 256 sene y~Y .. nfi 
e usan mec isindeki ekse - nıye ın e o uğunu söy emİ§tİr. - ~ d' ·ndeJl ~!9ô 

riyetin en ehemmiyetli unsuru 0 _ M. Debuşi, Çinliler tarafından Sen' kendi çapkınlığının hesabını daha ben çocukken, meşhur "30 Çang - Yun, ken ısı 11 jstl ~ 
1 l b

. h 'k l kendi karına ver. Benimle ugvraş • sene muharebesi,, henüz neticelen ba~.kalarının bu ı5aadette cıı·'1. _, 
an sosya istler başvekil M. Da . ır ta rı o madıkça Japonya - e "' 

1 d b 
ma, haydi! mişti. O zaman, herkes artık dün- ctmel~rini neden isteıll .-.:ıı11ıı; 

a yeye ir mektup göndermeğe nın Pekin ve Tiyençin şehirlerini ygI•• dC 
k · ı d' S 

1 1 
k d Zinde duruclu ve •• yanın sonu geldiğine kanidi. Kı· değilse 300 sene ya~3 5011 • ...ıı' 

arar vermıt er 1r. osya istler bu a ma . tasavvurun a olmadığını ":ı ılın v.::.rdı'g·ı· ı'nkı'sarla ı.ıllı .. +:&ı "Y
1
., 

k 1 D.. l d h k yamet kopacaktı. Ne gezer! Dün - " ..,..Jf:!· J 
me tup armda yalnız milli müda - da iliive etmittir. unyanm en yaşı a amı a • !erinin 'lıaklastıgvını .h~sseetll1.e,cıtı" 
f h 

kında bir kaç gün evvel karısı ta· ya, hiç durmadan döndü, hala da ~ • . 
aa ta sisalından yüzde beş nı'spe· Bundan başka M. Debuci, Ja • - 111 1 ·ı l ı·r11ı ıf!-iS tlı~ ( :ı- dönüyor. Böyle hedbinliklere ka • an )J c m sır t ,esel1 .· 111~ tinde tenzilat yapılmasını istedik· ponyanın yen kıymetini istikrar rafından söylenilen sözlerin doğ- 1h · J J .. 1 ı · ho P o ( pılmak, manasız şey! tıma ' )Oy t~ Jır ıı.ttl ti 

ettirmeğe girişmeğe hazır olduğu- ruluğunu teyit eden bu hitap üze • siri le..... yahut ta, bll 11 
... a~ce lerini, diğer nezaretlere ait tahsi

satın herhangi bir suretle azaltıl· nu da sö:;lemi§tir. toronun çapkmlıg"'ına bile az, çok nuştukça, yaıı 250 yi geçen ada - bahşeden ot hikayes 
rine doğrusu afalladım. 70 lik KQnuımamız, devam etti. Ko - A5'' 

masını istemediklerini anlatacak. ---..,.--:-----,..--~--- (.lfsaneden ibaret! 
}ardır. makta devam dileğinde olduğu a· şa!tP kalırdım. Halbuki, yaşı 250· mın bilgisine hayran oluyordum. nmınıııremımuııuamımıınnııımnımuıunııııı111 ıJ~~.1" 

çıkça söylenecek, grupun hareket· yi geçen dedesinin da kadın pe • O, alelade bir adam değildi. Bir Borsa kanununa
0

l11h .. ıı·:ıJI' ı: 
Meb'usan meclisindeki sosya • ı d b .. 

}erinde sereb!l kalmasını temı"n i· •inde ko•ması ! inanılacak ı:.ey de· ii em i, ir filozoftu bir bakıma Borsa kanununa ll1 '"r ~.,Jı 
list grupu bu mektubun metnini :ı- :.- :ı- J" · 

1 
çin ihtilafa sebep olan noktaların ğil, ama karısının sözlerinden da, bir fevkalbeşer! konuşurken, kette bulunan ve ihtikş ;_il·,J 

ka eme almak için dün sabah bir b h b l ·ıı.ı J~ açıktan açığa bildirilme&inden vaz sonra, kendi ağzından işittiğim bu entari i gisinin bu kadar etraf- iddia edile~ Haçik oS p 

toplantı yapmıı:.hr. · ı k J l h rıı ~ ~ geçı ece tir. Grupun mümessilleri sözler, her h:ılde acayip bir haki - ı o masına ayret gösterince, şu Misak oğlu Hamparsu ·ı~r ~ 
Hazırlanacak bu mektupta gru· 

pun hükumetle bir arada çalış • 
dileklerini M. Daladyeye ağızdan kati ifade etse gerek! • mukabele de bulundu: yan oğlu Eskon e~end~it• 
anlatmakla kalacaklardır. Her ne halse, ben, kendini kız· - Bu hayretinizi tabii bulurum. umumiliğe verilmışler 



genç !!.~.'!.~~ ... !::..~{ ... ~'!:f~'!:.~~'!..~!!. ... !:!..'!.!~~-'!..~'!..~.~ 
i"': Dün i-dm--- ı·k F enerbahçe bu sene futbol şampiyon-
ı" an şen ı - l ..,,,, k l b·ı· 

leri yaptı ugunu azanmış sayı a ı ır 

ı-is sooo 

- -

Dün yapılan seç
meler ve neticeleri 

Altıncı 'd 
~dtk·· .. 1 man Jenlikleri dün 
d 

0 Yund F 
,ıtl a. Parlak b'e enerbahçe stadın. F enerbahçe : 2 lstanbulspor : O Beşikıaş: 3 - Vefa : O ~:b~:~~~~~fe~,!~ıe~~;rı:e;:y;aa;:~ 

' -
[) ır surette yapılmıştır. 

.ı aha •ah h 
'IC J\öpr" d a m erken saatlerin· 
tlıirn .u en kalkan vapurlar me· 

· ~ lcicrj e l§lirak edecek talebe kafi· 

:==~:;:::=:ii!!!!!;!::.i~--:::::::::::=-:~iiiiiiii;;;~;~~:::-ı;ı nın dördüncüsüne ait seçme müsa-• ıO 1 1 bakaları dün Kollej sahasında ya· 
1 pıldı. Seçmelere üç yüze yakın at

let iştirak ettiği için gün çok güzel 
ve heyecanlı geçti. Yunan atletizm 
federasyonnu reisinin refikasile 
kızı da seyirciler arasında bulunu
yorlardı . 

ıt ve ıeyr 'd l 
1 ~ ldylltrıd e gı en erle dolmuş, 
1 °turacak ~i i:ıe ~aat dokuz buçukta 
~ S ç hır yer kalmamı!tı. 

. lll d , 
lılcr 1 h

0-'Uıdan itibaren mektep· 
l lYa ı c..,..,clce h gc meğe başlayarak, 

tc, bbl aıırlanan plan mucibin • 
ttl :ı: arında b d b' . h 

•rı b 1 e en ter ıyesı o-
tı<! "' il! Unduğu halde kendileri-
b' J rı an 1 .• 
it Ya. d Y~r erı ışgal ettiler ve 

kcklcr
11 

la kızlar, diğer tarafta er-
0 rnak .. 

l' I uıere yer aldılar. 
rrı ı_ a. ebele 

cl(lcpı r, mensup oldukları 
!Ö I ere ·· Ye d' . gore ve alfabe sırasile 

" ııılrni~lerdi: 1 
Ua.r·· 

}'" ,... uıtaf aka F . ,.. . F . 
~· \.alla.t , eyzı atı, eyzı-

lstanbulspor - Fenerbah~e ma~ından iki heyecanh vaziyet 

ı· 1, latikJ~ıaray, Kabataş, latan· 
S~leriJc ~l, l<adıköy, Pcrtevniyal 
t'tı'tt trı krkek muallim mektebi, 
l l'Up, Ca:· tehi, Vefa, Davutpafa, 
'ı>leri, 1 Oamanpa§a orta mek-

Dün F enarbahçe takımı da, Be· ı Niyaziyle beraber lstanbulıpor ka
~iktat takımı da şampiyonluk yo • lesine akması bir oldu. Akı! çok 
funda mühim birer mania daha at· hızlıydı. Top Zekiye, Zekiden Re-

ka sayı çıkarmaya imkan bulama· 
dılar ve maç bitti. 

Ma§IQbiyetin sebebi 

1\ıı i'r '~ trı~ktepleri de ,u sıra ile •t, .. L 
1! ardı· E k" F . 'el ·:Q\tl, l( ·. ren oy, eyzıye, 

ladılar. Taksimde yapılan Fener· 
bahçe - lstanbulspor maçı sıfıra 
karşı iki sayı ile Fenerin, Kadı • 
köyünde yapılan Beşiktaş -Vefa 
maçı da sıfıra karşı üç sayı ile Be· 
şiktaşın lehine neticelendi. 

İki takımın da henüz önlerinde 1 'rıJe }( andılli, Şişli terakki li· 
"-, N· ız hluallirn mektebi. Çam 

' 1!&nte.! E ikişer maçı daha kalmakla beraber 
lll llıektep} 1

• YÜp, lıtanbul kız sarı - lacivertliler bu seneki fut-
'ktepJeri. erı 'Ve diğer kız san'at 
il·· 

~t Utijn b 
~! e~ \'e 2~ ~ektepliler 3000 i 

bın ki . . 1 kız olmak üzere 
S fi ıdi ''t . ~et t.rn on b 

dil .. • !tnlikt uçukta vel'ilen i-
d,'lttıtt ı. .ld·cr baılamak üzere ol· 

b· 01 ırd' 
d, 'r harck 1

• Talebeler arasın· 
it ~)Crler· et oldu. O vakte ka -

r "e . •nde İat' h 
~-1~ tıJctek e ır~ ~t eden grup· 
Sn,,·tıl,r~ b hlre ıntızaren ayağa 
."U() d· 0 ilYra"' 
~1ı ıl\ç l l gı.nıız çekildi ve 

4t\rı a ebe b' ... 
-.11 • •rı Ça.) ... ır agızdan mı • 
l "''lla . dıgı 1 t'kı • 
•lik • 1!lir,k 1 1 al mar§ı ha • 

l
L lat trıa.r! ederek gür sesleriyle 
11r 1nı ,.. 1 d 

bol !ampiyonluğu yüzde seksen 
bir ihtimalle §İmdiden kazanmış 

sayılabilirler. 

Çünkü F enerbahçenin yapacağı 
iki maç Galatasaray ve Beşiktaş • 
ladır. Haziranın ikisinde yapıla -
cak Galatasaray - Fener karşı · 
]aşmasının Fener lehine bjteceği 

hükmen ve mantıkan tabii sayıla • 
bilir. 

Bu takdirde Fener bahçe Beşik • 
taşla yapacağı maçı kaybetse bile 
iki takımın puvanları ancak müsa
vileşecek ve sayı farkları sayesin • 
de Fener bahçeliler gene şampi · 
yonluğu almıt bulunacaklardır. 

~ •ralltl oy e iler~ 
'rn, l ayakt d' . Fener bahçenin şampiyonluğu 

~il~· n •orıra b ; ınlenılen bu kaybetmesi ihtimali ancak Galata
~Ur,·' ltıijf etrı . e en terbiyesi u - sarayla yapacağı maçta berabere 

I}' 11 S J • 
Ci.;.._ e sık . e ım Sırrı Bey kalması neticesiyle baş göstermiş 
"'llh\t . arak b. h' 

letb· tıl'ct h'·k .. ır ıtabe söyledi, olabilir. Beşiktaşlıların ise Fener· 
b'h 1>-e,i~ \t urnetinin beden den evvel karşılaşacakları rakip 
lef ~ltj 'Ve \>erdiği ehemmiyetten lstanbuspordur. Bu maçın verece-

'l'I Çocuk1 · · B k 1 h' l ~li,' ha Yatta d ~rın bu hareket· ği netıcenın eşi taş e ıne o a • 
~ .h'~•rlandıkatrna kuvvetli ol· cağı kat'iyyen iddia etmek müm -

lt ~lıllı S larını anlattı. kün olamadığına göre Beşiktaşlı -
b." hi •rrı Be · ların kar!ılaşaca):cları manialar, at-
,.1,dlabeaind Yın alkıılarla bi • lanm~sı daha güç olanlarıdır. Şi.m-

t- 1
' en sonra hareketler 

c::." di maçların taf si la tına gelelim: 
~ "eli 2 
) -~. d 1 OOo ren k . Fenerbah~e- lstanbulspor 
et li 0 durar ç ız bır arada 

lltltt.J 'nlittl tar fak muallim Hida -
11- '-'a.J, a 1nda . "' h ra tör b n verılen ku -
t,tıı ltladıl•r e eden hareketleri· 
) lra "c hak} b. 
ı ~l'ltti .••nda •ah ı ır alkış tu· 
tteltiJ tıı trkek k adan çekilerek 

~r arde 1 . t ' f erıne ter _ 
~ rkek 
l l' h taleben· 
~.~ıı farkJ•rl ın Yaptığı hareket 

\ İ~· bcrqİYorda kızların yaptık -
~ti!; k•dar u. Bunlar da saat 
~dıt i YaptıJ;uhtelif beden ha-

Bu maç umumi ve hususi ehem· 
miyetleri dolayısiyle spro meraklı· 
larırun en mühim kısmını Taksim 
stadında toplamştı. Maça beşi yir· 
mi geçe, Abdullah Beyin idaresin
de başlandı.. Rüzgar vasattı ve İs· 
tanbulsporlular ilk devrede rüzgar 
altına dü~mü,lerdi. 

Fener takımında Fazılın müda-
fi, Fikretin merkez mühavin oy • 
namasından ba,ka değişiklik yok
lu. İstanbulsporlular da ayni ta • \ ar.,. r Ve tiddetl l 

'llih artı •aat on 'k· e a kış- kımlariyle yer almışlardı. Başlan-
ayet Yerildi. ı ıde Illera • ı gıçta Fener kalesi bir tehlike at -

lattı. Fakat Niyazi ye geçen topun 

şada geçti, bir şüt ve gol! 
F enerbahçe tribünü alkıştan in· 

liyordu. Oyun tekrar başladı. F e • 
nerbahçenin fevkllide denebile -
cek bir maç yaptığı görülüyordu . 
Buna mukabil İstanbulsporlular 
da kendilerini bir türlü toplıyamı· 
yan bir manzara vardı.. Hiç 
bir hatları muntazam ve hesaplı 

çalışamıyordu. Fenerin tazyikini 
önlemiye uğraşan müdafilere 
mühacimlerde iltihak ettiği için 
Fener sahasının ara sıra bombot 
kaldığı oluyordu. 

Buna rağmen Salahattinin ve 
Fahrinin şahsi gayretlerile top bir 
iki kere Fener kalesine yakınlaş • 
tı ve bir aralık iki müdafii atlatıp 
geçen Salahattin topu kaleciye 
kaptırmak auretile muhakkak bir 
~ol de kaçırdı. 

Fenerbahçe, en güzel oyunla
rından birisini yaptığı için fazla 
bir şey yazmağa lüzum yoktur. 
Hatlar çok iyi işliyor, bunun için 
küçük kusurlar ameli ahenk orta· 
~ında kaybolup gidiyordu. Yalnız 
çok iyi oynamasına rağmen Şaba
nın çok çalım yapması ve kaleye 
Jüzumundan fazla sokulması ıyı 

değildi. 

lstanbulsporlulara gelince; bu 
hususta yazılacak çok şey vardır. 
Bundan evvel yazdığımız yazıda 
Jatanbulsporlulara teenni ve hesap
lı bir oyun tavsiye etmiştik. Bu 
maçta ise bunun tamamile aksini 
gördük: Yani telaş ve hesapsızlık. 
Bu vaziyet neticesi kendilerini da· 
ha başlangıçta Fenerin oyununa 
kaptırddar, sık sık yerlerini kay· 
bettiler, hızlarile tanınmış Fener 
muhacimlerinin önlerini bomho! 
bıraktılar ve bunun için iki devre· 
de de kendilerini toplamaya im· 
kan bulamadılar. 

On beşinci dakikada F enerlile· 
rin bir golü daha. Bunu da Reşat 
kafayla sokmuştu. İstanbulsporlu
lar bu sayıdan sonra biraz hızlan • 
dılar, adım adım Fener kalesine 
sokuldular ve Salahattin üç adım- A. 

5
· 

dan tekrar bir gol fırsatı kaçırdı. Diğer Maçlar 
Ve manzara devre sonuna kadar Bu maçtan evvel Taksimde ya-
böyle devam etti.. pılan Fener ve latan bul spor B ta-

l kinci devrenin yegane müspet kımları maçı 3--0 Fenerbahçe A
hadisesi yir.mi beşinci dakikada ls- nadolu - Topkapı maçı 4-0 A
tanbulsporluların bir pen altı ce - nadolu lehine neticelenmiştir. 
zasmı kaçırmaları oldu. Bu fırsat- Beşiktaş - Vefa 
tan istifade etselerdi belki maçın Vefa _ Beşiktaş B takımları 
manzara&ı değişebilirdi, fakat bo· arasındaki ilk oyun Be!iktaşlıla· 
şa, vurulan top direğe çarptı, geri rın 3-0 galibiyetile bitti. Altın
döndü. Bugün Fenerin şans itiba - ordu ile Beylerbeyini karşılaştıran 
riyle de kuvvetli olduğunu anlatan ikinci küme maçı 2-1 Altınordu 
bir hadise.. lehine bitti. 

Bu d~vrede Fenerin eski hızı Son maçı Beşiktaşla Vefa yaptı-
kalmamıştı. lstanbulsporlular za • lar. Şampiyonluk yolunda Fener
man zaman hücuma geçiyorlar, bahçeyi takip eden Beşiktaşm Ve
fakat daima soldan işlemek isti- faya mağlup olması ümitlerin kay
yorlardı. Halbuki solaçıkları Re· bolması neticesini verecekti. Be
şat ta iyi bir gününde değildi, Ya· şiktaş sahaya fU şekilde çıktı: 
şarı bir türlü atlatıp geçemiyor, Mehmet Ali, Hüsnü, Adnan, 
Buna rağmen atlatıp geçmekte ıs· Saim, Nuri, Feyzi; Hayati, Hakkı, 
rar ettiği için topu daima kaptın- Nazım, Şeref, Eşref. 
yordu. Fenerlilere gelince gene za- Vefa takımı da şöyle idi: 
man zaman İstanbulspor kalesin • Haluk, Saim, Halil Süleyman, 
den ayrılmalarına rağmen bu se - Lütfü, Cemil, Mustafa, Muhteşem, 
fer daha iyi oynayan bir müdafaa ı Gazi, Enver, Namuk. 
önünde, daha isabet gösteren bir Hakem, Sait Salahattin Bey. 
kaleci karşısında kalmışlardı, ba,- l Oyunun birinci devresi çok gü· 

Büyük mükemmeliyetle idare 
edilen ve bütün İstanbul atletleri· 
ne ancak senede bir defa tam ma· 
na sile yarışmak fırsatını veren bu 
müsabakaların teknik dereceleri 
ile finale kalan atletlerin isimleri 
şunlardır: 

100: En iyi derece 11 8/ 10 (Se
mih, Toman, İsmail, Fuat). . 

200: en iyi derece 24 3/ 10 (Se· 
mih, Sadık, Toman, Kalkapuloa). 

400: en iyi derece 56 3/ 10 Zi
yanın olup fakat Ziya yarım fina• 
le girmemiş Sikopulos finale ka
lanlar (Ayzenhart, Mehmet Ali, 
Karançapulos}. 

800: En iyi derece 2,13 1/ 5 (Zi
ya, Besim, Hiristedis, Karançopu
los, Nejat Kemal, Cemal Şehap, 
Hilmi, Salahattin, .Galip). 

1500: En iyi derece 4,35 (Pet
ropolyadis, Rezmi, Fethi, Karakaş 
Aris, Remridi, Corçiyadis, Suat, 
Haciparaskos, Andonyadis). 

110 Mania: (Nikola, Tevfik, 
Sedat}. Cirit: (Karakaş, Semih, 
Nedim, Süleyman, Makbule). 

Uzun: 6,32 (Tevfik, Avni Se
dat, Papadopulos, M. Papadopulos 
Haydra, Selim Sıtkı). 

3 adım: 12,89 {Selim; Nikof, 
Saris, Polyos, Y orgiyadis, Tevfik). 

Yüksek: (Haydar, Cehat, Se
dat, Polyos, Melih). Dik: (Naili, 
Frankodis, İbrahim Mandis, Hay• 
dar, Corçiyadis). 

Gülle: 12.3 Ateş İbrahim, Ni • 
kof, Katiklidis, Y eoayan, Nail, 
Karakaş. 

Koşulardan sonra Yunan atle. 
tizm federasyon reisinin kızı Mat· 
mazel Spanodis muharririmize • 

' gördüğü Türk atletleri araaında 
Semihin, Mehmet Alinin, Riza, 
Haydar, Sedat, Cihat ve T evfiğin 
Yunan atletlerinden daha iyi bir 
styl ve vücuda malik olduklarını 
söy !emiştir. 

zel oldu. Her iki takım temiz, fa • 
vülsüz bir oyun oynadılarA Bu dev· 
re Nazımın Beşikaş hesabına kay
dettiği bir golle siyah - beyaz• 
lıların 1- O lehine bitti. 

İkinci devre, gene ayni ahe,1k· 
le oynanıyor, her iki takım ayni de
recede müessir bir manzra gösteri• 
yordu. 

Fakat ilk dakikalarda Vefa mü
dafii Halil sakatlanarak oyunu bı
rakmağa mecbur oldu. Ve en iyi 
müdafaacıdan mahrum kalan Ve• 
fa hundan sonra bocalamıya baş • 
ladı. Bunun neticesi olarak ta dev• 
re ortalarında Nazım ikinci ve nİ· 
hayete doğru Hakkı üçüncü golü 
attılar ve maç 3-0 Vefanın aley• 
hine bitti. 
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66 ıncı liste 

A:-<KARA l 9 A. A. - T D T Ce· 
mi,·ctindcn 

l{ıırşılıklan aranacak nıapça \·e tar ça 

kt:lımelerin 66 numaralı liqe:-i şudur 

1 la) ~İ\"l't fi - lie\ kel 
2 1 ıe,·es 7 - 1 lilc 
3 1 le\ bet 8 - llimm ı-c 

4 lfrvecan t) - 1 lüncr 
5 

''"' cc 
10 - 1 iü,·i~ cı 

~ ı ıırı 1 il l.hHHHMUH•""'""" ıı.uı11u;ı1111uoıı;.ı11111;,I. j 1 'I l'j ı 

Manisa·nın Belediyesi 
vrtık su işi halledilmiş, müteahhide 

teminat mektubıı da verilmiştir 
M AN l SA, 18 (Hususi) 

34 üncü liste ~.1anisa şehir meclisi dün sene-
38 inci mektep: lik bütçesinin varidatım 103 bin 

S!ldme: Ç:ırpm:ı - . .ıtk: l>Urtcn, ı:ötil • 3:0 lira olarak tesbit etmiş ve mas· 
rı•n - S:ınıiin: DlnlP3icllrr - bep: B;ıh:ı- rafını da ayni rakamla kabul e-
nr, utlirll - &-ede: l"t•re luıpanm.ı - • t-hcr: 
Tıııt ağarmıısı - Serap: ll~n. nlgın - Si
<'il: Kütlık - .'!h!r: Ellyü - Slııer: Kııl -
kan - ır: Gizli - !'ıltn3 l5: (iö tcrlş, oğnıe 
- Sitem: Çıkı nı:ı - ..,Utun: Olrt"lt. 

39 uncu mektep: 

dereh bütçesini tevazün ettirmiş -
tir. 

Bu sene yapılacak olan işler 

memleketi alakadar eden mühim 
S·uime: Çnrpnııı, urnuı - ~nlk: Gorcn - meselelerdir. Bunların başında au 

S4nılin: oınıı~·cn, tlinlı')idlrr - ebe~: iz 1 d 
. . l"İ birinci ge!me.dc ir. Secd · : l'f'rl' kaıı;ııı:ııı, ~uzunu ~ f'r\l 6) rınc - :r 

eher: tr glin, ı:-lhı ııçılnu çağ~.--: Sern~: I Manisa belediyesi. bundan yedi 
Ilgın, sn.Igını, pu ank - kil: Klitük - Sı- sekiz sene evvel bu ışe başlamış .. 
hir: llu) U, bll~ llcllllllt, g<iz bnğ<'ılık - Slprr: 1 . . 
Kalkan trr , nrl.n mn s.,kl:ıııan e~·. durnr- Sultan yaylasındakı suyu şehıre 
:;ır: <ilzll iş. H'~a "ur. - Sitayl1.1: Öğlınmrl>, 3elire;·ek halkın faydalanmasını 
n''•clsun - ıtem: Çıhışm•ı - Sütun: VI· d"' .. ·· b 'çin su mü 
rrl•. nı u~unmuş, unun ı · 

42 inci mektep: hendisleri getirtilmiş, mütehassıs • 
S:ıllt: GtitUrcn - Snmlln: ntnllyrn'rr - b.r çağrılmı~, haritalar, plan, pro

Sebcp: ScC{lc: 1'erc kapanma - Seher: Gün jc ve ke~İflerİ yaptırılmış ve bü -
nğ;ırması - Serııp: (folge - Sicil: KUtlik- ld h ld 

Ihlr: Bu)l\ - Sır: Gizli _ Sıtnını: Ô\ln it Lün tertibatı alınmış o uğu a e 
- ~ütıın: nırel<. her nedense o gün bu gündür işe 

47 inci me!dep: başlanamamış. Manisa Eelediye binası ve Belediye 
reisi Ali Rıza a. 

S:ıdme: Tepme, !;'arpmıı - Sıılk: Stıren, Vakıa ilk başlangıçta sırf su 
fliırl:cli - Sıımilıı: Dl:ı:c~1cl lşltld - Schrp: sonra Manisa emsalsiz auyuna ka

vuşacak ve memleketin mühim bir 
noksanı da bu auret giderilmiş ola
caktır. 

önayal< - Secde: ı·cre kapanmak - , her: yoluna harçlanmak üzere ve iki 
'l'nnöııü - crnp: Alı;-ıın, ııulgım - .. ırıı: seneye münhasır olmak şartile bor 
ımtıık - Sihir: Rüyti - lper: füılkaıı - sacla satılacak üzüm ve tütün gibi 
ır: Saklı - Sltaylıı: Öğmck, ö\·mrk - S!ı· 

tun: Direk. mahsuller üzerinden yüzde bir ku-
Şehir meclisi; yakından alaka

sı ve Manisaya karşı gösterdiği 

kıyır.etli mesaisinden dolayi me
bus Mustafa Fevzi Beye teşekkür 
etmeği kararlaştırmış ve bugün 
memleketin şükran hisle, ini ifade 
eden mektubunu yazarak postaya 
vermiştir. 

44 üncü mektep: ruş gibi bir teberrüün makbuz kar 
Sadme: Çarpm:ı - S:ıll,: tten, dfirtrn - şilığı olarak alınması hakkında 

r;mlln: Dlnle~lcllcr - Secde: J\opannın -
· her: Tan n ·ıırm:ı ı - Sicil: Ktıtllk Fihlr: Dahiliye Vekaletinden izin alın -

bliyiı - 'ır: Gizli - sıtu~ ı,: Oğii'j, öğme - mış, ilk tatbik senesinde altmış 
Utun: Direk • b 

beş bin lira kadar ir para top· 
6 ıncı mektep: b 

lanmış ise de ikinci aene iş aşın-Sadme (.':trpma - SJllt: <HitUren - Sa -
rulln: Dinlt')lcl - Scrd:.-: Yere kcpunm.-ı -
&hı•r: Tan ağurm:uıı - "kil: KlitUk -
Slhfr: Go""ba •cılık - Siııt•r: Çukur - Sır: 
<li1JI - S!ta;,I : <h·me - Sih'm: Çıkışnııı-
Utıın: 'l'aş dlrrk. 

Onuncu mektep: 

da bu~unan reis Bahri Beyin me
bus olup ayrılması üzerine bu me
selede olducu yerde kalmış. Bila
hare belediye riyasetini işğal eden 
kıymet:ii arkadaşlar bu hususta 

Gonderen - çok çalışmı~!ar ve Bahri Beyin baş. 
:ımlln: niııliycııler - S •ede: l"crr ktıpln -

Sadme: Ç..ırpma - ::ıalk: 

Fenni mezbahanın keşifnamesi 
yapılmaktadır. Bir sene zarfında 
bunun inşası ikmal edilecektir. 
Mezbahayi yapacak şirkete ayni 
zamanda beş kilo metre tulünde 
bir de beton yol yaptırılması şera
itten bulunmaktadır. 

ma - S"hcr: Glin o~rması - Serap: Gilr, 
ııl:faııı ı - Slcll: mıtUk - !bir: BuyU -
Siper: Gbll'ndircn - Sır: Gizil - Sitıı3iş: 
Öğil' - !tem: Çıln~mn - Siltun: Tnş dl· 
rck. 

41 inci mektep: 
Sadme: &ır ıntı, ç.ırpm:ı - ail•: , ürUcli, 

clllrten - ...,:ıınliıı: Dinle~ lcller, işltlcikr -
Sebep: Ötllrü - Seede: l'Pre kııpanma, egll
me - !Schl'r: Tan ağırma~ı - !"ieil: Iilltül• 
Ulhii - Siper: lfolk:ın - 'ır: Gl71i - ~ıtıı
~ iş.: Öfüş, ii~me - Sltem:GUt;, glıcencıe -
SUtun: Dircl•. 

9 uncu mektep: 
Sadme: Vuru:; - Saik: Götüren - Sami

in: Dlnle~lcl - Selıe:p: OtUrli -Secde: 1'f're 
Jmııannıa - Seher: Doğuk - Serap: Ilı:'lın -
Sicil: Kiltlllc - Sihir: UU) il - ~lpt•r: "'ık

lanma - ır: Sııldı - ~lta~lı,: ö~rmck -
..,ltcnı: Çıkışma - Siltun: Ulrı 1(, Utun. 

4 üncü mektep: 
Sadme: Çarpma - Saik: Dürten - S;ııııi 

in: Diıılc) lcilcr - ~·f'dc: 1'f'rf' kupannıııl> -
Seher: Tıuı ıığarnııısı - &rap: JJgım -

lcll: Klıtlik - !O:lhir: IlÜ) U - Siper: S r· 
Gizli - lta~l : OğUş - :sitem: Gllc•nı.1 
SUtun: Direlt. 

34 üncü mektep: 
Sadme: Çarpma - S.ıi!c Giıtürlicli -

S:ımlln: Dinlı•ykller - ~ .. IK"p: ütürü, ara~u 

ı;lttn - Sc<·d~: l't•re kapanmak - Ar: 

Tan önü - ·r:ıp: Pusarıl• - :Slcll: KlıtUk 
- !-ilhlr: Bli)U - Siper: f{ull.un, korunma!.: 
- Sır: Gizli - Slta.rı,: Oğmc - Sitem: Çı· 
ıw:ma - :Slltun: Direk, dizi. 

48 inci mektep: 
Sadme: ('arııma - ~lk: Giitürllcli -

Snnılln: Diıılc~!cllrr - •· .. beıı: Otlıd, nrn.}n 
giren - Secde: Yeri' knpanmak - &her: 
Tunlinl\ - Srrııp: l'usarık - ::ildi: liütill•
Slhlr: Bn.} ü - lpnr: Kalkan, lmrıımal< -
ır: Gizil - Sita:}lş: Oğmc - Sitt'm: Çıkış

ına - Sütun: Direk, dizi. 

3 üncü mektep: 
Sadme: 'arıontı - Samliıı: Oinlc~·kllcr 

- Se~p: Ecll - leli: KUtük - Sihir: Bü· 
~ü - Slta.}lş: Üğmf'k - Sitem: Opk"lemek 
- Si.ıtun: Direk. 

Tatbikat mektebi: 
~adm~: Çarpma - Samlin: Dlnliyenler

Slcll: Kütük - Sihir: BU.}iı - Slta)lş: Oğ

mck - Sütun: Direk. 

56 ıncı mektep: 
Sadme: Ç:ırpL5ma - Saik: <iötliren -

Secde: l"ere kapanma - Sihir: UUyü - Si
per: Saklanacak ;.\'l'r - Sır: Gizli - Sitayiş: 

o~. 

54 üncü mektep: 

ladığı bu. hayırlı i~ibaşarm3k iste-
mişler ise de üzüm piya::;asınm 

diişkünlüğü, tütün fiatlarmm bir -
denbirc tenezzülü buna mani ol -

Belediye şehirde nizamnemesi 
ne uygun ve ihtiyaca kafi asri bir 

mus .. Ve Manisanın su işi de yüz mezarlık yeri a1.mıştır. Kabrista -
i..islü kalıp gitmiştir. nm dahili taksimatı yapılmış ve 

Bu defa belediye risinin riyase- aile yerlerinin satılmasına baş -
ti altmda Ankarayn giden heyet lanmıştır. Kabristan Viyana me -
ora:la bu mühim memleket işi için zarhğmm küçük bir nümunesidir. 
temasa gırışmiş başta Mustafa Planı ona göre yapılmıştır. 
Fevzi Bey ~lduğu 

1
halde mebus Şehrin muhtelif yerlerinde 200 

beyler ve b~ ışle alaKadar makam- yangın su musluğu yaptırılacak, 
lar Manisanm su işine ehemmiyet J tazyikli sudan istifade olunacak • 
vererek bu mühim derde merhem t 

ır. 

olmak için çalışmışlar ve formolü- itfaiye teşkilatı genişletilecek 
nü bulmu~la~·dır. Senelerden be· ve bazı yangın alatı alınacaktır. 
r: :;ürüldenen Mani~a su işi bu3ün Bütün bu islerin yapılması için şe
. --: 'c~ilrniş bulunmaktachr. hir bütcesi~e tahsisat konmuş, ve 
, ~ki ay evvel ~enni !~~aa~ :;u. şir-1 bu işleı: bir senelik proğrama da
_:etıne 267.450 lıraya ıhale edılen hil edilmiştir. Belediye meclisinin 
3U işinni nihayet iki gün evvel nü- mc::nlekct için verdiği bu kararla
tealıhidine ziraat bankazından a • rm çol.: yerinde olduğunu söyle -
iman temif!at mektubu da veril - meğe li",zuın yoktur. 
m~:tir .. Artık suyun §ehre akması tşitiğime nazaran şehir mecli:ıi 
bir emri vaki halini almıştır. Şir- cemiyatı hayriyeye ve zehirli ğaz
ket hu haf ta· iç.inde i§e başlayacak lardan korunma fiillerine pek az 
ve yedi !ekiz ay sonra bu i~ ikmal !ardan korunma fasillarına pek az 
VP. intaç eyliyecektir. Se'kiz ay bir para ayırmıştır. Görülecek iş-

lerin, önümüzde bulunan ihtiyaç -dr.ln~·rl'ı, '<iırill-11 - S:ımiiıı: UlnleJ- icllrr -
\öM)('p: Xe dl~t· - St·cdo: Yere lmp:ınmıı - ların nazarı dikkate alvıarak bu 
Sıı~rr: Te.n - Scr:ıp: llg-ınm, ı•ııs:ır.lc -

icll: JiUtUlt - Sihir: BUJ ü - Sl(ll'r: S:ıl> -
hıntı - S:r: S:ıl,Jı ey - "ıtarl;:: övme -

lt<>m: Oll~rılldlk - ·uıun: Ktx·:ıkazıl> Dilt
kl. 

t;O ıncı mektep: 
S:.ıdmc: Sıı.rsıııtı - S..'llk: Kurcııl:tyı:.ıı -

1':uniin: Dlıı'eylcllrr - St'beıı: l)tUrU - 8<'c-

hu~utaki muavenetin daha geniş 
olma::.ı lazım gelirken ;ehir mecli
sinin bundan ayrılmasındaki ma -
nayı bir türlü anlıyamadık. Bu 
mühim noktaya meclisin nazarı 

dikkatini celbeder ve bu uğurda da 
dr: Yere k-:ıpnnmıı, t:ıpma - ehrr: T.uı n- ha hassa davranılacağını Ümit ey· 
ğıınğı _ Sef?p: <ı:iz al:J:\tan - Sicll: ırn - b l k 
uıı, _ f.!hir: rn.ıytı _ Siper: Perde _ Sır: !eriz. Belediye iitçeti mem e ·e-
<ilzli - Slt:ı~I : önne - Sitem: OUcenınc tin ihtiyaçlarını giderecek kadar 
- :slltun: Dır&<. ince bir tetkik mahsulüdür. Bu • 

53 üncü mektep: nun tatbikinde heyete muvaffaki-
~tdnı : Çı:.rp;n:ı - S~ik: Ullrtc:ı - Sn - . • • 

nıthı: Dlnleylcil"r - Srbcp: Otıirü - sr<'- yet!er dıler ve reıs Alı Rıza Bey-
de: \"ere lrnp:ınmn - Smhrr: Tan ıığıınnıı- den Manisaya d~ha müfit olması· 
sı _ SJrll: Kl\tUI' - Sihir: P.Jyl\ - Siper: 1 b kl • 

Sadme: Sar ma, tnrpnıa - Sıılk: 
ır: GiıJI - sıt:ıJI~: O~Unme, o[;üı - su- j nı e erız. 

Nay- tun: nıre1c. Muammer Kemal 

ı 
• 
lzmir 

• 
ınşa 

yeni baştan 
edilmektedir 

~~~~~~~·~~~~~~-

•• 
Bu güzel şehrin eski harabezar üstıı 

inşa edildiğini kimse bilmiyece~ 
Berlinde intişar eden ''Aht 

Uhr" gazetesi İzmir hakkında şu 
satırları yazıyor: 

Jzmir kahredici yangından son
ra ne manzara arzediyordu. Ve o 
zamandanberi nasıl inkişaf etti. 
Şehirler umumiyetle asırların mü
rurile vücude gelirler. Bazı istisnai 
vaziyetlerde bir asırdan eksik bir 
zamanda inkişaf edebilirler. Fa -
kat her zaman için içerden dışa -
rıya doğru inki§af eder. 

Bazı kirr.seler oturup bir şehrin 
inıaıı için bir plan çizerler ve bu 
planın da kısa bir zaman zarfında 
riyazi bir katiyetle tatbik edilmesi
ni isterler. Fakat bu bir hayalden 
ibaret olmakla beraber hakikat 

(Danger) kardeşler Anad 
gönderildi. Ve memleketin 1' 
tini tetkike memur edildi. S 
iki se:ıe sonra bunlar büyiil' 
mimarı olan (Prost) ile 
yeni İzmirin planlarını ikııı" 
r.ı i~lerd i. 

Gazete bundan sonra bıt 
tathikatm<la elde edilen ne~ 
kaydcitiktrn sonra diyor }\ı: 

Şehrin eski ve karanlı~ 
çarşısında başlı{ a sokak i 1ı'1 
tilerek buna amnden geçen İ 
yeni yan sokaklar tesis edil~ 
ki vt? yeni şehrin ı:arşıların• 
tiren bir çok yeni sokaklar t 
dildi. 

olmuftur. 1922 senesinde Mustafa Yeni şehir planında büY~; 
Kemal Pata Jzmire girdi ve bu - lar, bahçeler, spor meyda~lıf 
nunla Türk-Yunan harbini neti- mi binalar, mel.-tcpler darı.I 
celendirdi. Fakat lzmirin istirda - lar ve hastaneler için yerle! 
dım müteakıp şehrin bütün köşe - rılmıştır. Mevcut sıhhi rrı~d' 
lerinden birden!Jire yangın çıktr. ler de tashih ve yahut yet11 

Günlerce ve gecelerce yangınla sis edildi. Ayni zamanda ,e~ 
mücadele edildi. Ve nihayet yan -j lektrikle techiz edildi. Ve 
gın söndüğü zaman koca şehirden ı şehrin her tarafında el~ 
büyük bir harabe yığınından baş- ı 1 tramvay işlemektedir. Ço1'. 
ka bir şey geriye kalmamıştı. man. sonra bu mo?ern. şehr; 

Az zaman sonra Fransada bir elen ınşası .tamamıle bıtece J 
şirket teşekkül etti. Ve bu şirket güzel şehrın evvelce me\'C. 
lzmirin tekrar inşası işiyle meşgul harahezar Ü7:Frİne inşa ed 
oldu. Tanınmış mimarlar olan kimse hissetmiyecektir. 

lzmirde bir gece baskı 
Geçenlerde bir gece yarısından 

sonra silahlı ~erirler lzmirde bir 
yol kesicilik hadisesi yapmışlar ve 
yarım saat zarfında zabitanın pen
çesine dü~müşlerdir. 

Hadise ~öyle olmuştur: Burno
va Merkez sokağında 1-4 numara
lı evde oturan Filibeli Davut E -
fendi saat yirmi dörde kadar Te -
pecikte bir kahvede oturmuş ve 
yirmidörtle bir arasında amele o· 
larak çalışmakta olduğu Halkapı -
nar şayak fabrikasına giderken 
yangın yerinde birdenbire önüne 
dört silahlı çıkmıştır. Bu meçhul 
şahıslar "dur!" emrini vererek Da
vut Efendinin yolunu kesmişler • 
dir. 

Silahlı olan haydutların birinin 
elinde uzun silah diğerinde ta -
banca ve bıçak bulunuyordu. 

Bunlardan birisi Davut Efendi
ye gayet sert bir sesle: 

- Sökül paraları, demiştir. 
Davut Efendinin yoktur, de -

mesi üzerine l<üstnhlardan ikinci 
bir şahıs "en aşağı on lira vere · 
ceksin yoksa seni burada geberti -
riz" tehdidini savurmuştur. 

Davut Efendi bu tehditten kork 
muş ve cebindeki 6 lirasını çıka -
rıp: 

- Aman bana kıymayın i~te al· 
tı liram var onu da size verıyo~ 

rum, demiş ve parayı önlerine a
tarak ellerinden kurtulabilmiştir. 

Hadiseden haberdar olan zabı
ta derhal faaliyete geçerek o ci -
varı çember altına a 'mı~tır. 

Zabıta zaten bir kaç günden 
beri böyle bir kumpanyanın türe
diğinden şüphclenme!de idi. 

Yarım saat gibi ço!< kısa bir za 

f,i~ man zarfında vka'anın 
rak dört kişi yakalanmış ~e 
lerini itiraf etmişlerdir. 

Yakalananlar bahçı\'•11 

da çırak Recep oğlu Faikıtl 
Ali, Kürt Süleyman oğlo ~ 
ve Hüseyin oğlu Hasan oa 

şahıslardır. . / 
Tahkikata devam edılJ11 ıJ 

Bunların baska vak' al arı 0 

madığı araştırılı_naktad/ 

Sıvasa Vali ,Jı 
YILDIZELi - Kavorıı' ~· 

lu Ha~an isminde bir ad•111,.,ıı 
bire çıldırmış "ben Sıva5:. )" 

dum,, diyerek tanıdıklıır~·fe lı' 
lerine yaver olmasını tek 1 

mıştır. fı 

Eski şehirde piY~ / 
ESKtŞEI-llR, (Huso5~ bi' 

allimler birliği tarafındtl•atİ· ' 
d'IJ1lı,. .o piyangosu tertip e 1 ·yıfl'· 

biletten ibaret olan bo pı ıftıf• 
kilmiş, 500 bilet kaz•11111r,.l' ~ 
yük ikramiye 1091 ouı119 ( 

isabet etmittir. 111e,,ııl Tevkif edilen dıJJ'''ı 
l d• .de Geçenlerde Cor 0 J• .,.. 

~ JOP"' 'e 
lu memurunun kaıa~jr b""·'· 
(8) bin liralık pulıı edilıJJh 

k d ~ ·hbo.r · rere :;attır ıgı ı .
1 

jall· ı 1": .. f dı J1l ,. 
memur da tevki e p&J ı 

"katta 1,,ı Yapılan tahkı pııl ııı' 
d. · bO fıf1 f Mustafa Efen ının . şt1 .. r' er "ı ı r rak 1stanbula gel ıa 

11 
,ılı tf 

ve lstanbul zabıtası~ıı5tıf' 
tırması neticesinde t•f" . Jİ' Mo• ..dıf di yakalanmıştır. er'"· ..l 

· 'lel'e ., ,,. 
nin muhtehf bayı .,e d' 
ğu pullar alınınıt. 19tit• 

ı . dılıtl adliyeye tes ım e 



~ 
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Hikaye CENAZE nakleden 
fa. 

0 
!~latanın bütün külhan beyleri Diye elini 11ktı, savuşmak iste -

.e lllıtle d' G • ima r 1• arıp ıey, cenaze için di. Fakat, öteki yabancı da bu a-
hı ~, mahalle bekçisi falan gel - ralık ıokulmuf: 
eınııti Ö l bıkah · .. . ! ~. ya, ~eraeri bir sa- - Yahu, yüzünü görelim. 
E . nın olumune kım gelir. Diye elinin tersile kaskete do • 

d \'ın önündeki kalabalık arasın· kunmuştu. Tavgan bu manzarayi 
a, Ga\'ur Al" · · ·· · ·ı t t'k ·· ·· d d k d d ı ırı yarı cussesı ı e e ı ustun e seyre er en, a amm 
lrınua: 

:s- yere düşen kasketinin altından Cin 
d -. Za\'allı Hasan, diyordu, kim Mehmedi görünce: 
«n'dı ki d ... 'b' rilec:ek. ag gı ı adam böyle dev- - A... Cin Mehmet. 

Diye baiırıverdi. Lakin Cin 
-Y V İyi de "~ ... akıa benimle arası pek Mehmet de, ayni hareketi yaparak 

ltkad gıldı .. ama, ne de olsa gene karııaındakinin kasketini ba,mdan 
r\l& ~~· Boyle vakitsiz gidişi doğ- almııtı. O zaman hep birden, bü-

u Yureğiıni yaktı. tün cemaat: -se doğ n ıus, Tavşan! .. Laflarının - Hasan ... Haıan yahu .. Ölme· 
eğe;~ olmadığı gözlerniden belli, mif, vay canına... Bu ne it?. 
ıö") . aıan burada olsaydı, böyle Diye haylarıttılar. 

~ enıp d l urmazdın. Meaele anlatılmıftı. Hasan, Cin 
fek '~!an lakabını taııyan ufak te· Mehmedin kendiıile heaap ıör • 
i\>: a am, iri yarı olan Aliden bir mekten mütemadiyen kaçındığını 

U>:aklaıtı: ıörünce, Gavur Ali ile beraber bu 
ti~tYallahi, dedi, öldüiüne bir numarayı hazırlamıttılar. 
!le d en sevinmedim deiil, çünkü - Ey Cin, dedi, haydi bakalım, 
l' atı e olsa kendi canım daha tatlı. timdi ıörüıelim .. Hem mezarlık • 
lltıd 1 aına, itte yemini billah. Gene teyiz, birimizden biriıi, burada ka-

Sö1~·· Dedik ya ... Hep ihvanız. hverir, ne çıkar?. 
la.~>: erinin tesirini anlamak için Cin Mehmedin yüzü aap sarı 
ettj.!an bir an durdu. Sonra ilave keailmitti. Bununla beraber: 

- Eyvallah, dedi, pilavdan dö· 

&ö~ır alnız, Cin Mehmet canü nenin ... 
l'ete"· en le\'İnmiıtir. Bak ona di

Öttıın Yok. 
• • • 

~eh~kiler taıdik ettiler. Evet, Cin 
•qet 'I llıeaeı. . 1 e Hasanın arası bir karı 

l'li te ~•ilden açıktı ve biribirleri· 
C lttı~lemeje yemin etmitlerdi. 

'\'ur Ali illve etti: 

~~ ~:et, d.edi, fakat Cin Meh -
~'" 1• ıa.n ıle kartıla9mamak i
l)otr e ındcn ıeleni de yapardı. 
Si,. y ua~ hu cihetten cin gibi idi. 
tada:r k e kokusunu duydu mu, or
lrtık öl aybolurdu. Ne ise, §İmdi, 
cf· en öld.. H c· 1 ı illi a u... a.. ın ge rne-
i l · caı,, k d' · e aın d' ' en ısıne cenazeye 
C~n ~Ye haber ıöndermiıtim. 

0 lralrk ebb\et ıelmemitti. Fakat 
1at, teın' e\'den cenazeyi çıkardı • 

l' av, &at Yola koyuldu. 
~~ltıaat~n, ne olur ne olmaz, diye 
b e!la>:en~ en sonunda geliyordu. 
et kia· 111 Petinden giden yirmi 

lllUt •1
• Pot· • l' d' ııilll 1

• 1n e ıne geçmiş olsa, 
d~~ lee \'k·ımu\'affakiyetli bir ha
t 1 er. ~ 1 

• ~decek serserilerden· 
'tı. ilitikJepı.sınin polisle bir taraf· 

l>o}ı . erı v d B . . 
t. •ırı f ar ı. unun ıçrn, 
ıy, ırıat . . E: , Celi an ıstıf ade etmek ia • 

It·~ırrıe k l\\uhakkaktı ve nitekim, 
ı_0federı ~kP_1Ya yaklaıırlarken bir 
'{~ l ı k' . 111bııt 1f 1 çıkmıf, cemaate n •. 
lı.ıh u Yeni 
h ~ftı. y ~elenlerin kıy af etleri 
i\tıl lln1 lt.-.k· ı · · · · · \, e c , ::.,.; ı ve aıyınıJ ıtı· 

~ 0kt eınaatt I ·ı ı . U aın ~ <ı erden farkları 
erı . "'' k k 

Döiüt müthit oldu. Cemaat hal· 
ka olmuf, iki dütmanı ortalarına 
almıtlardı. iri suıtalıları ellerinde 
kapııtılar. l~lerinden birisi yere 
yıkıldı, kıvrandı, sonra, öylece 
kaldı. 

Onu orada bırakarak, cemaat, 
galip ile beraber, dağıldı. 

Tavşan, Gavur Aliye: 
- Hasan, diyordu, boşuna zah- 1 

met etmit te DU numarayı nazırla
mı§, zavallının dütündüğü gibi 
çıkmadı. Sahiden cenazesine gel • 
mit olduk. 

Ekalliyet mektepleri 
Bazı ekalliyet mekteplerinin 

muallimlere muntazam maaı ver -
medikleri mal6mdur. Bunlardan 
Fener deki bir ilk mektep muallim· 
lerine iki aydır on para bile ver • 
memit ve muallimler bu cihetten 
pek sıkıntıda kalmıtlardır. 

M. Venizelos 
ATINA, 19 (A. A.) - M. Ve -

nizeloıun suçlu tutulması hakkın • 
da meb'usan meclisinde verilen 
takrir üzerinde yapılan müzakere 
bitmittir. 

Karar bu güne - cuma - bı • 
rakılmııtır. Muhalifler müzakere -
de hazır bulunmamııtır. 

Bir spor teşkilatı h nın iiı . ' aı etlerini ta ıöz • 
d 0)'ı.ın at'Jcerlıne kadar indirmitler- CENEVRE, 19 (A. A.) - Or -

ı Jc· ı t.rın d d i;,·ı ~· ''l••tl 1 a öyle sarmıtlar u mevcutları komitesi Çekoslo -
"'' dı 8 •rını ·· k d k" k 1 'ı' · iriıi gormek kabil de- va ya a ı so o tetkilatmın aske· 

't ·· cenaz · b " h · tt l d "' b l oteki d enın atına ıeç· rı ma ıye e o ma ıgını ve u tef· 
lad '"tan, a.b~ ~rkad~ kalmıfh. kilatın Çekoslovakya ordu mevcut 

ı. lieıne u • edıldiklerini an· larına dahil sayılmasını, İtalyan 
S İçiaıiı~ Yanındakine fııladı: Murahhas heyetinin muhalif reyi • 

k·ı u lif, p e Yah.ncı var. ne ktırfı, kararlaıtırılmı§tır. 
1 ere k •ruJa haı· d --·-'""'""'--"""'"a"-'" 
Q •da.r Y 1 ın e en önde· - - Dr. IHSAtt SAMI •111111111111 l' u aralık ayı dı. 

ı.ıı_f "'ezarl .. T" f P t 0 f A ~-~ !ey, o d ıga gelmitlerdi. ı o ve ara ı o şısı 
ktı 1 fal,ra y ~ a da imam, me Tıfo \'c l'mıtifo hasrn lıkla rın:ı tutul· 

; da. Yoktuo u. kaztlmıt ru • mımak iı,in tesiri çok kafi muafiyeti 
'-at • T pek emin b ir a şıdır. (2;"Q3) 

.. , · "'ır 41i · 
ındirdile; fret etti, tabutu ye· 

-.. ı. . onra· le 'Tlez . 
ile k •rcı Reç k 

DIŞ DOKTORU 

Mustafa Zeki dol •dar hu d almıı, dedi, ge-
~-~ defiı. :t a beklemek te Muayenehane: Üsküdar Atlama· 

Q 11 •r-..ıı~d em Yabancılar da taıı No. 53 
.ıa ... \l IÖzler ij •,. dafılaak. ------------
"" hir· · Zerıne b GÖZ HEKI t )-.._ ıaı, ilerfed· Ya ancılar_ M DOKTOR 

...... ~ ao~~· Gavur Alinin Süleyman Şükrü 
fiil ..... •• 

o ıun Birinci 11nıf müteha1111 
' Babıali .(Ankara caddeai No. 60) 

Ucuzluk •• Temizlik •• Siir'at 
" . .• . 1 ~ .. ............................. 

VAKiT 
KİTAP 

YURDU 
KISMI 

ÇALIŞMIYA BAŞLA~I 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi .. 
Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her işinizi .. 

VAKiT YURDU · 
Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 
Yakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacakhr 

Sadık Zade Biraderler 
VAPURLARI 

J laf talık İZMI"R süıat 
muntazam posta•ı 

Lüks kamaraları havi 

Sakarya 
vapuru C t • 

20 Mayıs Umar eSI · 
saat I G d:ı Galata nhtımından doğru 
Uzmir) e hareketle pazar günü Jı . 
mir'c mU\·asal.ıt \ 'C p:ızane·i gunu 

lzmi ı 'den hareb etle alı günü lstnn· 
hula :ırdcc edecektir. 

BARTIN-POST ASI 
KEMAL Vapuru 

21 mayıs pazar günü Sirke· 
ci rıhtımından hareketle (Ereğ
li, Zonguldak, Bartın, Amasra, 
Kuruca Şi~e: Cide, lnebolu, 
Evrenye, Ilışe ve Abanaya a
zimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı altında acen
talığa müracaat. Tel. : 22134 

3476-347'1 

' .. 

. .. . . . . ,. ( . 
kara'nın en bü}rük 
Kıiap, gazete ve .. 

Kırtasiye m;a ğ.~.~~~\:("' 

A K . B' Ad-.~~· 
Kıtap evı ve kırtas•yecilik 

Anllf artalar . c • ı..l deıi 
r c: ı .. rôn : 3377 

" 

.. 
. · 

Her fü~anda gazele 
mecmua ve kit.ap . 

.. 

Her nevi kırtasiye eşyası 
ve tneklcP' levazım,ı ' · · 

Her türlü l]oto~taf . 
ı~vazımı : makineler . 

ve a~at.ör işleri · , · 

Etem Pertev ıtriyah 

Kütahya çinileri 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassısı 

Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 

Askeri Lise ve 
Orta Mekteplere 
Talebe alınıyor 

1 - 1933.1934 ders senesi için Istanbulda bulunan Kuleli 
ve Maltepe Liselerile Bursa'da bulunan Bursa Askeri Lisesine 
Konya ve Erzincan'da bulunan Askeri Orta mekteplerine talebe 
alınacaktır. 

2 - Liseler 9, 10 ve 11 °1, 2, 3,, üncü. Orta mekteplerde 
6, 7 ve 8 "1, 2, 311 üncü sınıfları muhtevidir. 

3 - Liselerin muhtelif sınıflarına 600 ve Orta mekteplerin 
muhtelif sınıflarına da 300 talebe alınacaktır. 

4 - Almanca okuyan talebeler tercihan alınacaktır. 
5 - Liselerin 11. inci sınıflarına iyi Almanca bilen talebe

ler alınacaktır. Bu talebeler Liseyi ikmalden ıonra yapılacak 
müsabaka imtibanını da kazandıkları takdirde Askeri mühendis 
ve Fen memuru yetiştirmek üzere Almanyaya gönderilecekler 
ve müsabakayı kazanamadıkları takdirde harbiye mektebine gi· 
derek zabit çıkacaklardır. 

6 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesinden 
başka giydirilmesi, tecbizatr ve kitapları hükumete ait olduğu 
gibi ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 

7 - Liseyi muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler mü· 
sabaka imtıhanına girerek kazandıkları takdirde Beşinci madde
de olduğu gibi askeri mühendis ve Fen memuru yetiıtirilmek 
üzere Almanyaya gönderilirler. Buna arzu etmiyenler Harbiye 
mektebine iiderler. 

8 - Bntün mekteplerle ka}dü kabul mekteplerin bulunduk-
ları yerlerde 1/Temmuz/933 tarihinde başlar ve Ağustosun bi
rinde biter. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa ders 
senesinin devamı müddetince sivil lise ve orta mekteplerden 
nakil suretile talebe alınmağa devam olunur. 

9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askeri lise ve 
orta mektep!ere kaydedilmek istiyenler 1/ Haziran/933 tarihinden 
Temmuz. sonuna kadar bulundukları yerlerin askerlik şubelerine 
müracaat etmelidirler. 

1 O - Mekteplere girınek için lazım olan şartları mubtevi 
kaydü kabul şartnameleri ve muhtaraları bütün a skerlık şub~le· 
rinde mevcuttur. T aıip 'er as '.( erlik şubelerine ve asKeri lise vo 
orta meli tepi ere müracaat ederek mezkür şartları öğrenmelidir• 
ler. (2232 

, y; 

Kiralık Odalar 
Orhan Bey hanında ki
ralık odalar varc!~r. Talip 
olanlar V AKIT idaresine 

müracaat edebilirler 



--- :~ - VAKiT 20 Mayıs 1933 

Kumaşı, dikişi, 

terzi parası hatta 
sat:en sire'den ma
mul kemeri de da
hil olmak üzere 

20 lira 
75 kuruşa 

mal edilmiştir. 

Bu güze' mode1i 
aynı f iata siz de 
yaptırabilirsiniz ! 

IPEKIŞ VDNLOLERİ 

ARASINDA HATIRl

NIZA GELECEK 

HER RENGi 

BULABiLiRSİNİZ 

" Bu iş ıe İpekiş 'indir. ,, 

(3385) 

~evlet Demiryolları ilanları T 
Devlet Demiryolları Konya 

işletme Müfettişliğinden: 
Mersin istasyonu eşyayı tüccariye ambarının tahmil ve tah· 

liye işleri kapalı zarf usulile münakasaya koomuştur. Münakasa 
3 Haziran 933 Cumartesi günü saat 14 te 1100 dörtte,, Konyada 
iıletme müfettişliği dairesinde yapılacakhr. Münakasaya iştirak 
edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı 
günde saat 13 e kadar işletme kalemine vermeleri lizımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde idaremiz 
Konya veznesinden, Aokarada merkez veznesinden, lstanbulda 
Haydarpaşa veznesinden Adana ve Mersin istasyon müdürlük-
lerinden alabilirler. (2171) 

Vezneciler T. K. Biçki Dikiş Mektebi 

3,6 ay 1,2 senede Terzi ve Makastar 
yetiştirir. Maariften tasdikli diploma verir. 3 aylak kurslar için 

Haziran 15 e kadar müracaat edılmesi. (3417) 
r:::::::=:::::::::::::::::::==:: • 1 ·--··-=-===--=--===---===:ae::.:::====:::::::r. ::::::::::r--:::::::::::::::::::::::::::::::::---.:..:..::::.:::::::::::::::::::::::: •••••••• ::---:::::::::::11:: 

llİi Gazetemizin ilan şubesi : idi - ~ IHI Ankara Caddesi Kahraman Zade Hanında ilil 
mı dn 

iı"=· lliacılık m: :il "~ :ı:: •::: 
·ı~ ~ .... .... 1
.. ~ 

T 1 1• L 1 1 t t !i!! == r.. m e un 
Şirketidir. 

.... .... :::: .... •••• .... .... .... .... .... .... 

Tl:.JQ KiVE 

llRAAT 
BANKA51 

Kiralık Mahaller 
Eminönü Malmüdürlüğilnden : 

Senelik muhammen No. Sokak Mahallesi Meşhur Cinsi Kira 
kirası Yeni semti mllddeti 

300 42 Atmeydanı Üçler Sultanabmet Tapu dai- Bir ıene 

84 

240 

32,34 

48,50,52 
56,66 

,. 

" 

" " 

" " 

" " 

" " 

resi ıu ve so-
uk mekllllt 
sabf yeri 

Umumi hapis· ,, 
hane bakka· 
liyesi 

.. 
6 adet dükkin 3 sene 

240 O Eczacı Hocaferhat Binbirdirek Askerlik tubesi 3 ,, ,. 
binası 

Yukarda cins ve mevkileri yazılı mahaller bizalarmdaki müddet ve kıymetler Ozerinden 
1

1 

arttırma usulile 29/Mayıs/933 pazartesi günü saat 14 ten itibaren kiraya verilecektir. Yapı 1 

inşaat, tamirat ve saire hakk1ndaki şeraiti anlamak üzere isteklilerin malmüdOrlüğüne ıailr~ 
)arı . (2073 

.l' ........................................................... _ ................... :::::ı--, ........................................ -............................. -.......... .. .... -
:! Bahar1n bUtUn gUzelllklerini .. .. .. .. .. .. 
ii :. 
ii 

kucatında tophyan 

Zümrüt Yalova Kaplıcaları 
11 •• !. Hayat ve net'e sa4jan kaynakların• 
ii özliyenlerine a~ı. 

'·-·······································-···················-···········--ı .. ~:2nl ~ı ·-·····-··············· .. ····················································- ... 

Büyük TAYYARE Piyangosıı 
Yeni Tertibin 2 inci keşidesi 

Her tUrlU illn işleri lcjin mezkOr idarehaneye 
müracaat edilmelldlr. 

ı:ı· ============::;:== :::! 

11 Hazirandadır. . cı,ı 
Bu keşidede Büyük ikramiye 35.000 Lır• .... .... 

!15! m: 

~ ........ -~~~?..~~-~~~!.~~~=-.. ~~~-~-:-~~~~---··-·-····Jlii ·=====;:::==::::: ------..:=::.-. ====--:.-.::e:::=e=..a:E!Eiii!!il 

Sahibi: Mehmet Aıım 
Ne§riyat müdürü: Fikret Adil 

V AKIT Matbauı - lıtanbul 

Mükafat 50. 000 Liradır 


