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Gizli Bir Teşkilat 
Sayısı SKuruş 

Avrupayı T aJırike Başladı 
-
Suikastı tahrik eden 

mevkuf PavHç 
"Ustaşi,, lerin reisidir 

Sayısız adam öldü
ren Jtladenin hayatı 
nıaceralarla dolu 
Roma, 19 (A.A.) - Havaa a· 

janıı muhabirinden: 

Bumda1d rnslm vımm ihtilıll ccmJy8-
tinln !arlk alJimı-tldir. 

Marsilya suikstmm muharriki 
ve cinayette suç ortağı oldukları 

zannedilen Ante Pavliç ile Egon 
Kuaternikin ifadeleri maznunla • 
rrn her türlü iştiraki reddetmele • 
rine rağmen, Pavliçin, Hırvatiata· 
nr şiddet istimaliyle ayırmak isti· 
yen Ustaşilerin reisi olduğu teı· 

Alcksandr Haz rctlcrinin cenazesi, büyük merasimle, gö mülcccği Topola kabristanına götürül-
\ pil edilmi§tir. Gördiiğtinliz. J;'lbi tru alfınıct bir bomOO.. 

mek üzere Belgrattan trene bindiriliyor. yı ı;öıılcroo bir zemin •liv-rlne yapıJmr" lJd ,. lı . Pavliç elli yaşında kadardır. kol ıu'lmtit vo btr kuru kRiruıaı\ tbarcttir 

<ınszz b . ·ı Al lı Ve YugoılaY. adan kaçtıktan son· Şeklin üstündo \(} allında: . "Sloboda 

Qf! l g e nazır l e ma n ava ra gıyaben idama mahkum olmu§- ~a:;:~~rr':;~~·~.~~ ~;~~l.m~~:c~~r.bunıın 

n k •ı • J •• •• t •• J tur. Cemiyet mcnsuplnn bu damgnyı Mıl 
azzrı l lSeue goruş uıer (Ocvrunı lOncu sayılanın 4 Un~ü sühınıındn) ~~:1;;1~: ~;ı~o~::~::l~d~ n=:,,~::3~~:~ü 

~()slav hükiimeti, diplomasi yollariyle, Macar hükiime- 7 h [ ~ b · ı~ ·ı k 
b, ~den Marsilya suikastı üzerinde maliimat soruyor ur a I a TlKQSl e Şe er 
'lır h •• • f l d ·~tn'>ıJ,u atayı tashih Avusturya başvekili M. i gin katli SQllQlJllmlZ am m Qll l 

'tbh· c:ıta. g~z:tclerdcn biri Mar· rivayet/erini çıkaran/ar kim? 
~ •bi a Yetını doğuran aşıl mü-
il tark b dt 'otıta en unu u.mumiharp· 
il ~ali d 1 1 tltj ,llııı.ğtll P ev et er 'tarafın· 

lt~~ılltıiı ~ rneınleketlcre kabul 
a~,1~1iğj11~ an ınuahedeJerin ada· 
t~ hti,t c buluyor. Bu arada 
~ "eriJ::a .Altdeniı;de bir mah
t\ ~''eri ~ış olınasım büyük bir 
11 .. atıı.1 1 0~. arak gösteriyor. Son· 
"!da. ıııOtdij"'·· b 
!~ ılerj . gu u vaziyet etra• 
i,rd' huıu llctı bir takım mütalea· 
b· 1>-or k· lluyor. Hulasa demek 
I~ Ilı 1 Akd . 

ttıç ahteç e.nızde Bulgaristana 
~ \ter,·ı Verılrnelidir, bu mah· 

ellı frıed'k 
k~tıl 11un et 1 ç.e Bulgaristam 
tl'I \tela d frıek, binaenaleyh Bal· 

tıtıek ..... ~varnlı bir sulh temin 
.. ,Utnk·· 

un değildir. 

•ıı.., twlehrnet ASIM ••u .......... ___ _ 
ııcu aa 

l •fıırıın 

Londra, 19 (A.A.) - Reuter 
ajansın Belgrattan aldığı bir 
habere göre, Kral Aleksandrın 
defninden sonra Qplenats klisesi 
yanında Fransız bahriye nazırı 
Mareşal Peten ile Alman)'.a ha a 
nazırı Ceneral Göring arasında 

nazarı dikkati celbeden çok hara• 
retli bir muhavere olmuştur. 

Cenevre, 19 (A.A.) - Bu sa· 
bah Yugoslavaynm milletler ce· 
miyeti sefiri, milletler cemiyeti 
umumi katibini ziyaret ederek 
Marsilya cinayeti hakkında yapı· 
lan polis tahkikatı hakkında ken· 
disiyle bir saatten fazla görüşmüş· 
tür. 

Türki..11enin muvaf
f akiyetleri 

Daha evvel Yugoslavya sefiri 
milletler cemiyetinin İtalyan mu· 
mi katip muavinini görmüıtür. 

Budapeşte, 19 (A.A.) - Po • 
litika mahafili, Yugoslav sefare· 
tinin mutat diplomasi yolları ile 
Marsilya suikastine dair bazı ma· 
lumat istediğini, fakat tahkikatı 
işkal etmemek için hiç bir mallı • 
mat verilmeyeceğini haber ~lmış· 
hr. 

U~urulan balonların 
menfur kasdı 

Paris, 19 (A.A.) - Marsilya 
faciası neticesi olarak mesela M. 

(Devamı 10 ncu snyıfa.nm 1 lncl oUtununda) 

Turhal, 19 '(Hu&usi) - J&met 
Paşa Hazretleriyle refakatindeki 
.zevatı taşıyan hususi tren saat 16 
da Turhala vardı. Trenin ııeç· 
tiği istasyonlarda biriken. halk, 

1 
se.vgili Başvekılini yürekten alkış· 
lıyordu. 

Turhallılar, izciler, mektepler 

istasyonda heyeti kar§ıladılar. 

Sivaı, Tokat, Merzifon. Havza 
Ladik vj]ayet ve ka,zalarmdan bir 
çok iheyetler ismet Paşa Hazretle· 
rini Turhalda karşılamağa gelmiş· 
lerdi. 

- Lfıtfen ~ayıfayı çeviriniz - ı 

, Amerika elçisi görüşlerini 
1 

anlatıyor 
"Chicago Tribunc" yazıyor: 

l:> 
t~ 111\ 1 
~ '°l'tıcıı. 1ııval\ ...J 
ı tıı l11t ın Ya 
~ t l' trıaçı gnıurıu olmasına 
lıt ~~a~ı aıı1ıdı. ar~ndan mühim bir 

t;ıb c lıı Bırin . 
~- ~ ctc ~ ~llbuı cı takımlardan 
,ttı •tşı doaldı!ar. ~or birer sayı ile 
~ ili. \' !tut aa enerbahçc de sıfı-

}'~') ~~-·~ Yı ile s··ı . . 
t~r ~ .... ~1 r u eymanıyeyı 

aıı • • ., cılrı:\ 1 
'ıl'I. ;ılıl\ı a 1 stanbulspor • 
·~ S a ınrn .. ~ ,.~ ıştır, Bunların 

-Yı!aın ızda bulacak • 

Amerikanın Türkiye Sefiri Mister 
Robcrt P. Skinner Pnris Amerikan 
klübünün dünkü haftalık ziyafetinde 
Türkiye hakkında bir nutuk İrat et • 
miş ve GAZI hükümetinin demokrat 
müeııseıeler lehindeki gl\yrctini ıita • 
yişle anmıştır. 

Amerika Hariciye nezareti men • 
suplıırından bir çok tanınmış zevatın 
bulunduğu bu ziyafette Sefir Cenapla· 
rının vermiş olduğu nutkun tercüme· 
sini aşağıyn dercediyoruz: 

"İçimizden bir çoklarının Tür· 
kiyeyi ziyaret etmiş olduğunu tah· 
min ediyorum. Eminim ki lstan· 
bula ayağınızı basar basmaz oto· 
ritenin hüküm sürdüğü ve hayatı· 
mzla malınızın emniyet altında 

olduğu bir ülkeye girdiğinizi der· 

{De\'IUDJ 8 inci sayıfanm ' UncQ mltununda 

Bir Jki gü~dilr ese,n Lodostan sonra, dijn kısmen fırtınayla karışık olarak yağan ve bütün gün devam eden şid
detli yağmur, §Chırdc seller vücuda gc tirdi ve f?.azı yerlerde ufak ufak göller yaptt. Dünkü yağmurun Karaköyü ne 

~ale koyduğunu rcsimlerimizde görüyor sun uz. 
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§ SON DAKiKA !!i 

(&&~AnfuntıkM~J-~.~~~~~~--~~~~~ 
) yi dün akşam toplandı İ Londrada deniz görüşmel 
~ Belgrat, 19 (A.A.) - Üç • de M. Makıimoı, M. Titüleıko J KJS A 1; l A • 7_ l ' l devlet hariciy~ ~az~r~~dan mü- :e.vfik. Rü§tÜ Bey ve. Yevtiçin \ TELGRAF 1 apon ar merlKQ ııı 
E. rekkep olan kuçuk ıhla.f konse· ıştırakıyle Balkan antanti :kon· § 

j yi bu sabah M. Yevtiçin odaıın- ıeyi içtima etmi§tir. ! Haberleri ka T. •ı • l 1 
\!a toplanmııtır. Akıam üzeri 1§ ANKARA - Ankara Ziraat rşı .f naz lZ erıe 

'nı1111i~11111u;f'.'11nı;;;;i-;:;;;:-;;;,~r;:;;s~:;-~ !7;:~:~~::;;~:~111 ~~:::;,;.ıın- anlaşrİıak' islilJorl 
.#. Jı J Geçen ıene en.atitülerde altı ec· 
1 es euecegi rivayet/eri nebi vardı. Bunların araıında bir Londra, 19 (A.A.) - Murah -

haa heyetlerin gelmeleriyle deniz 
müzakereler:nin baılaması ara • 
ırndaki oldukça uzun f aıfla siya • 
ıt mahaf ilde bazı ıayialarm çık • 
mauna ıebep olmuıtur. 

olup olmadığı meçhuldür, 
böyle bir şey lnıilizleriıı 11 

den uzaktır. Büyük Millet Mecliıinin önü
müzdeki çar9amba ıünü f evkali
de olarak toplantıya çajrıldıimı 

dün haber vermİf, ve Anadolu A
janıının tebliiine iıtinaden bunun 
harici ıiya.etin ha11aıiyet göıter
diii buıünlerde MecPıin hüku
metle beraber bulunmasına im
kan vermek için olduiunu kaydet
mittik. 

F evkalide toplantı haberi üze· 
rine, Mecliıin kendi kendiıini fes· 
hetmeie karar vereceii gibi bir 
takım rivayetler ortaya çıkmı§tır. 
Ankara mahafilinden ıelen ha· 

berlere göre, salahiyettar bir çok 
zevat, Mecliıin kendi kendiıini 

feshetmek üzere karar vereceğin
den malumatları olmadığım söy· 
lemitlerdir. 

Millet Meclis:nin çarıamba 

günkü toplantııınm ruznameıi pa· 
zarleıi günü hazırlanacaktır. Ay
ni ıün mecliı toplanhıını mütea· 
kıp fırka grupunun içtimaı kuv· 
vetlidir. içtimada Baıvekil Paıa 
ıon ayların müh:nı hadiıeleri ve 
hükumetin yeni lcarar ve taıavvur· 
)arı hakkında fırka arkadaılarına 

izahat verecektir. 
................................................. , ..•....•..................••.•..•.•...•.. 

Kafile, fabrika meydanlığrna 

toplandı. Açılma merasiminden 

ıonra, fabrika namına, Kütahya 

mebuıu Nuri Bey uzun bir nutuk 
söyledi, açılma merasimi yapı • 

lan dördüncü şeker fabrikasının 

Türk anayiini tamamladığım, 

Türk çiftçiıinin tarlasında her ıe· 
ne yarım milyon lira değerinde 

pancar yetittirdijini, fabrikaların 

60 - 70 binton maden kömürü 

25 bin metre mikabı kerestelik a· 

iaç ıarfettiiini; yarım milyon 

tonluk fazla bir nakliyeyle nakil 

vaııtalarımıza yardımda bulundu· 

ğunu anlattı. Dördüncü fabrika

nın inıaıında iki milyon gündelik 

aarfedildiiini \ildirdi. 

Bundan ıonra alkıtlula küraü· 

ye ıelen Batvelcil lımet Pa•a Haz· 
retleri, beyanatlarında: 11Anadolu

nun ortaıında yüksek sanayi mü .. 

esueaelerinden birinin açılması 

münasebetiyle arkadatımız Nuri 

Beyin ıöylediği sözlere nazarı 

dikkatinizi celp ederim.,, dedi. 

eker fabrikalarını künnafa batla

dıiı zaman füphelerle kartılandr
ğına iıaret etti ve Tur hal fabrika

srnın, diier fabrikalardan alman 

nıüıbet neticeler üzerine kurul • 

dutunu ıöyledi. Milli aanayi ol

madıkça relah olmıyacafrnı, ik • 

tıudl proıramımızın bir an evvel 

haıarılmaıı lizım geldiiini bil • 
haaaa tebarüz ettirdi. 

Baıvekil Hazretleri, Turhal 

f a'brikuının, dünyanın her mem

leketiade ıörülen büyük fabrika

lardan biri ve her veçhile emniyet 

veren bir medeniyt müeaaeaai ol .. 

duiunu de ill-.eden sonra halkı 
fabrikayı ıezmete davet etti. 

Bat vekil Hazretleri uzun bir 

uman tiddetle alkıtlandı. 

Önce fabrika, ıonra memur, 

aıııele evleri, haıtane ıezildi. 11· 
met Pata Hazretleri, ıördükleri 

intizamdan çok memnun oldular. 

Huıuıt tren ıaat 20 de Anka

raya hareket etti. 

"l' aşasın H itler I,, 
Nevyork, 19 (A.A.) - Nazi 

propagandasının Amerika aley • 
hinde neler yaptığını tahkik eden 
bir celıede ıahitler HY aşaıın Hit· 
ler,, diye bağırarak celseyi teza· 
hürlerle karıştırmışlardır. , 

Polis tezahürcüleri dağıtmış ve 
Nazilerin cebeden evvel içtima 
salonundaki mikrofonu belediye 
radyo merkezine bajlıyan hattı 
kestiklerini keşfetm:,tir. 

Yeni bir Ticaret 
tayyar esi tipi 

Berlin, 19 (A.A.) - Bir fab • 
rika f evkalide ıüratli yeni bir ti
caret tayyaresi tipi yapmııtır. 

Bu, tek motörlü, tek kanatlı, 
yere inecek kıımı açılır, kap•nır 
ıekilde b;r tayyaredir. iki kitilik 
tayf adan ba,ka 6 yolcu Ye 600 ki
lo yük taşıyacaktır. Tecrübe u • 
çuf larında saatte 340 kilometre 
yaptıjı ıörülmü!tür. 

ispanyada idam kararları 
Madrit, 19 (A.A.) - Nazırlar 

meclisi verilen idam kararları Ü· 
zerinde ayrı ayrı müzakere etmiş 
ve bu kararları tekrar tekrar ali 
mahkemeye tevdie karar vermiı· 
tir. 

Madrit belediye reiıliğinc ıa • 
bık dahiliye nazırı M. Repael Sa
lazar Alo11 ıetirilmiıtir. 

Prens Jorjle prenses 
Marinanın izdivacı 
Londra, 19 (A.A.) - Kral A

lekıandrın cenazesinden dönen 
Kent Dükası Prenı Jorj Londraya 
pazar günü gelecektir. 

Prenı, Pariıe kadar '"niıanlııı 
Prenıea Marina ve niıanhsının 4fe· 
beveyni Yunaniıtan prensi ve 
prenıeıi ile ıeyahat edecektir. 
Sonra Londraya ıelecek, izdivaç 
29 - 11 tarihinde olacaktır. 

Prenaeı Marina ile ebeveyni 
Kral ile Kraliçenin miıaf iri ola • 
rak Bukinıham ıarayrnda kala· 
caklardır. 

Danimarka ve Norveç kral ve 
kraliçeleri düiünde hazır buluna· 
caklardır. · 

Roma nüfusu 
Roma, 19 (A.A.) - Gazete· 

lerin yazdığına göre, Roma nüfu
ıu 1.124.000 e yükıelmiıtir. 

Alman, bir cle Belçikalı bulunu• 
yordu. Diğerleri de Iraklı ve Bul· 
gardı. 

Bu sene Ziraat Enıtitülerine al
tı Iraklı talebe ıelmi,tir. Bunlar• 
dan b:ri Kal küte de baytar fakül· 
teıini bitirmittir. Burada jeotek· 
nik enıtitüsünde ihtiıaıını ikmal 
için bir iki aene çalııacaktır. 

Alınan haberlere ıöre, ziraat 
enstitülerine Suriyeden de talebe 
gelecektir. Şimdiden müracaat • 
\ar baılamıttır. Bunlardan üçü 
kabul edilmittir. 

§ ANKARA - Ankara Halke· 
vi temıil tubesi yakında temsille· 
rine başlıyacaktır. Bu kış için zen· 
gin bir program hazırlanmı§tır. 

Programda amatör piyealerinden 
:ıiyadc, garbın meşhur tiyatro e
ıerlerini halka tanıtmak bir esas 
olarak kabul edilmittir. 

Bu it için teşekkül eden komi
te bu eaaılar dairesinde faaliyete 
baılamışhr. 

§ANKARA- (Beni Süreyf) 
in (Beba) kaaabaıında bir köylü, 
hastalanan devesini kasaplara sat· 
mııtır. Kasaplar da bu deveyi 
keserek etini ucuz bir fiatla 
halka satmışlardır, halbuki bu de· 
ve haıtalandığı zaman bütün vü• 
cudu zehirlenmi~tir. Bu zehirli 
eti yiyen bet yüz kişi de hastalan· 
mış, fakat zavallılardan (25) i 
derhal ölmüştür. Sıhhiye memur• 
larr zehirlenen diğer halkı topla· 
mak iç~n dolaşıyorlar. 

GÖRÜŞLER: 

Silah ticareti ve 
''H . A , ırsı pırı,, • 

Geçenlerde, hakkında öldü 
ıayiaar çıkan, fakat sonradan 
ıene büyük bir faaliyetle Pa
riıte ıilah ticareti yaptıjı anla
!ılan milyoner· Bazil Zaharofun 
lıtanbuldaki bir yeğeni bir ıa
zeteci arkadata f(>yle demit: 

"Bazil Zaharof öldü, 1ayia-
11m belki kendi yapmııtır. Bel· 
ki milyonlarını arttırmak için 
muvakkaten akıiyonlarının fia· 
tını düıürerek piyaıadan ucuz 
toplamak iıtemiıtir ! ,, 

Elli milyon lnıiliz liralık bir 
ıervete sahip olan bu adamın 

tekıen yedi yaıına ıirmit olma· 
ıına raimen hili bir taraftan 
milletleri boiaz boiaza ıetir· 

mek için ıilah ticareti yapmaıı, 
diier taraftan akıiyonlarım 

toplamak için kendi •iziyle ö
lümü !ayialarını her tarafa yay
maaı hayret edilecek b!r 9ey de
iil midir? Eıkilerden kalma 

Bu hususta Deyli Herald şun • 
)arı yazmaktadır:-

• 
"'Dün akıam Y amanato plan • 

larınr lngiliz mütehaaaıslarrna ve· 
rildiii ıöyleniyordu. Hakikatte 
ne bahriye, ne de hariciye nezaret· 
]erinin plan metninden, Jepon· 
ların bildirdiklerinden gayri hiç 
bir malumata sahip olmadıkları 
temin edilmektedir. Bir baıka ri· 
vayete göre iki taraflı görüıme u· 
ıulünün aıayesi sonradan Amerika 
lılara tevdi edilecek olan bir lngi
liz - Japon anla,ması yapmak· 
tır. Japonların böyle bir fikirleri 

M. ıaimis Cümhur 
• • 

Morning Poıt iıe Al 
Doyçland kruvazörünün 
ıularrm ziyareti münaıebe 
diden iatenildiği §ekle ko . 
nın ne kolay olacağını sö11 
diyor ki: Alman kruvazö · 
cabında, tayyare genıiıİ 
gelmek için, veıaiti vard 
det 280 lik, 8 adet 150 Ji1'. 
sayeıinde kruvazör kend 
3.5 defa daha hacımlı 1 
karııla,abilir. 1000 miJlilı 
f eyi 20 mil süratle ve hiç 
kat almak ihtiyacında 
katedebilir. Ve nihayet 
bordalı bütün gemilerden 
mükemmel torpil teçhizawı' 
liktir. 

Fransanın 
siyaseti 

Atina, 19 (A.A.) - Milli mec· Paris. 19 (A.A.) - ti• 
liı, Zaimisi 197 reyle teknr in· jan11 bildiriyor: Çok iyi bit 
tihap etmiştir. Ceneral Kallaris hadan malumat almıt ol,-

re ısı 

18 rey almıtllr. Pertinaks, Eko dö Pari gaı 
Arnavutluk Yunan ekal- de Fransız harici ıiyaıeti h 

liyetlerini ifsat etmi- da neşrettiği makalede bu 
yormuş! ı sette değişiklik olmıyaçajııa' 

. dirmektedir. 
Tıran, 19 (A.A.) - Arnavut· • • • •• •• ıJ 

luk telgraf ajanaı bildiriyor: ltalya ıkı kruvazof 
Yunan matbuatının Arnavut • ad koydu 

luktaki Yunan ekalliyetinin vazi • R•~ 
yeti hakkındaki iddiaıma cevap Roma, 19 (A.A.) -

zete, Triyeste ve Muggi• 
veren Beıa gazetesi, Yunan mat • 
buahnr eski adetlerini değiştirme· 
mek ve Arnavutluk makamalmın 
pek cüz'i olan Yunan ekalliyetine 
karşı guya ifaadatta bulunduğu 

hakkında tahrikiam:z haberler 
vermekle itham etmektedir. 

Japonyanın yeni ltalya 
elçisi 

Malgari - Kanad - 19 (A.A.) -
Nevyork yoliyle vazifesi başına 

giden Japonyanın ltalyaya tayin 
ettiği yeni sefiri M. Yotnro Sugi • 
mera şu beyanatta bulunmuştur: 

"Birleşik Amerikanın iştirak 
etmediii b:r teşekkül olduğu için 
Japonya milletler cemiyetine tek· 
rar girmiyecektir. Bugün iç.in mil· 
leller cemiyeti muhitinden hariçte 
teıiri olmıyan bir Avrupa kuvvet
leri ittifakıdır. Birleşik Amerika 
meıaisine ittirak ettiği takdirde 
milletler cemiyetinin dünya sulhu
nun inkiıaf mda çok mühim bir 
amil olacağına ıüphe yoktur.,, 

Toprak kaydı 
Losancelos, 19 (A.A.) Bir top· 

rak kayması yüzünden altı kişi öl
müt, iki kişi kaybolmuı ve birçok 
kimıeler yaralanmıştır. Zarar 
150 bin dolardır. 

Altın h!oku konferansı 

Odero tezgahlarında yapıl 
olan iki kruvazöre "Ki:ı:eP 
haldi,, ve ''Luigi di Sa~oi• 
Değli Aleruzi,, isimlerinin 
diğini bildiren bir emirn•lll' 

etmiştir. 

Afyon komitesi topl• 
İ&kenderiye, 19 (A.A·) .;,

mi merkezi afyon komite'~ 
nci içtima devres:ni M. . 
L'may'm vekaleten riyaset• 

da açılmıştır. 

Bu celsede, profeıör fitl;ıt' 1 

nun 1932 ve 1933 de rııuh'_,I 
~·uşturucu maddeler inıalil 'J 
ir mühim raporu münak•e-

mittir. /.. 

Ruznamede, tahdit ~ul".l 
sinin 14 üncü maddeıirıırı ,dl" 
meselesi de vardır. Bu ~1'~ 
göre, hükumetler merke~ı ~ 
den, aıönderilmesi tah1111rı t 1"'" 
afyon miktarının ithali . '~ 

.... "'" memleketlerin tahminlerl ,t' 
geçmediğini sormağa d•" 
cektir. 

-lunacağı zannediliyor. fe'1 

"Hırııı piri,, diye bir ıöz vardır. Brüksel, 19 (A.A.) - Altın 

Polonya hükumeti )<otı ~J 
i,t~rak eden devletler~e: r, 
sinden bir mümeasil gon e 

istem ittir. • .t f 
Anlaşılıyor ki babalarımız bu bloku ikd!ıadi konferansında, 
sözü beyhude ıöylememiıler. Belçika, Franıa lıviçre, ftalya, 

,,..._ ______ •·-----'~ Holanda mümessillerinden başka 

• tı .... 
ZI ., . . 'k a ı• 

otı nm ıstı rarın d' 
den bu iıleiin kabul e 

Polonya'nrn da bir mümessili bu- zannediliyor. 



!~~~ETLER G ...... . 
enç s~~-~\karlara 
a· dair 

ıt do t 
"- f: . diyordu ki: 

ı kıden b' etede , ır muharrir falan ga· 
d' eya 1le onu d' . mecmuada yazı yazıyor 
Zeteıerj ,. •katle dinliyen, merakla ga· 
"en eya ın 
~ rıel" la d ~cmualan kapışan 

r alclka ~ '· Şımdi ne oldu? Böyle 
~i Yen

1
• ı . alrnadı. Sebep sanıyorum 

&· l'llYm t · 'P olanı 1 e lerın yüksek değere sa-
a arıdır. 

~ Yaşını b 

f 
Up elan b a:.ını almı bir ne le men-
doğrudıır Ql do tun özü ilk bakışta 
ler<'ddüt • nsan ona hak vermekte 
ka. etme ~eni n . .z. Fakat bunu mutla· 

f' ~ daha e;ılleıin daha kötü ynzdığı
taste...._ k ena çalıştığına mi al diye 

"'•e d ~ 
llu ka ogru bir hareket olmaz. 

~'Slrı bir~~. maJarın eksilmesine, her
ofa.ıı hadiseo eye büzülmesinde sebep 

llııRlin bambaşka bir şeydir. 
tıcııarı Şa~alı n, eser veren genç. • 
1~taf olu ll"leti tetkik ediniz. ama bi· 
~Yle hi 

1
nuz, kendinizi şöyle veya 

~~~ y g ere k~ptrrmnyınız, göreceği-
11le deği~nd~lenn lehinedir. A la aley-
O·ı ır. 

e 1 kuııa . 
te}kiterd nışı muhakak kı otuz :sene 
lr (l.<;kil en daha iyidir. En acemi 

t't"tııet ere na1.aran bir bayii eyler 
lıtuk da~ nıuktedir olmu tur. Dir defa 
kııııdıır ~.geni tir. l\le,·zular claha ol· 

llııgij JI dnha pürü7.Slizdür. 
g~tıçler ~ arkadnııımın beğenmediği 
t~He or~O. sene evcl bugünkü erle -
~t~aç d .. Ja çıksaydılar. Muhakkak ki 
1111lıiş Cd lı~~nc seneler onlara gökten 
~hır e 'Yat melekleri diye tapına· 

~· dı, 
li. .llkat bıı .. 

Ilı bir .. gun bu oJmuyor. bunun ye-
k Suk·· 
"Qluıı lln \'e kayıt ızhk kaplamıs 

lı ll)·or. :. 

lir, 
11 

da hakikattiı·. Sebebi de basit. 

~· Sanatkr 1lde ar nıutıakn enbü i bir şe· 
~t\ eıı .,... • 

~İJe ..,~ze]ı yapan değildir. En gü-
t, kıynıet verilen eserin sahibi· 

. a~ 
'~t 'd tk:lr kıymetini liendi-i belki 
ıa, er. ı., k 
t '\"adıtı a ·at ona bu sıfatı içinde 
ı.~td:z.1 ı. cemiyet veı1r. Cemivetin 
ıııı~ t\1 • 
r. de, ayn~~ctler her znman ayni şe· 
Ust bir olçlidc olmaz. O zaman en· 

~ellıi)·eu Şekilde güzel sayılan ey ile 

a~t ~l~ kıyınctı~ri arasında te1.at. 
<t1ttı..,.,, ' nu tezatlar hazan sanat 

~.. "••nı k 0tUtcb· Orkun~ vaziyetlere kadar 
ıUr ll' . 

Ilı '~de bQ 
, evcut.. Yle hir tezat hakikaten 
''lld .. r. ll 
Ilı e her .. u tezat bir uçurum ha • 
<tktadıı· l:un bir hayli istidadı harca
r lidat'ı 
lt ar n· · .. aYat •çın harcanıyor? 

~01ldUru .. durınadan ilerliyor. Baş 
1 ay1 el! bir .. 
~at .8Öfij te suratle Ze\·klerdc, dün-
~1· 11lıızda h deği:.:meler oluyor. Ha -

ond u d - · .... a" ·· egışmeler o kadar ~ok 
''il> "' ornek 

.., Ve C\' 
1 

alarak ortaya attığı • 
erı e k'l ~._ er, ,. 1 erden daha güzel olan 

"'<lttı ""elk't l:)'~Yor. lı 1 crinki kadar kıymet 
du ~~kUıe Unu tabii görmelidir. 
c-d llku eser r, ~~·elki günküler dünyayı 

en b' e gore d'" k "' . 'Ih tUrı 1t fikr •. un u eserı ı nm 
k l't<JL 0 e, hır f el efeye göre gö-
el\d·ı h nların t t'k "I ··1 . • n e e ı - o çu erını lJ ~atıa u 1llhl!IC rı tayin ederdi. 

ı heme ı hugun kü tk . .. ı .. 
ıe4 d. 1\ he sana ·arın o çu-
ıl.ıı:. 'tıdcn f rnen dünkü sanatkarın 

" 1 {t"· arkı ııu b liıtlcr, . 1 değil. fakat yaşa • 
,. . lltıd l aş.'ldıgı· • t' · · ı .. ' U arı ot cemıye ın o çu-

lı ilden ta uı ene evclki kariin öl-
"ide u İtib:ır~nnıcn ayrı bir şeydir. 
kı i;

1 
tıa~att a anat adamı bizde ge-

1 n an dah . 
la\ b' enru • k a gerıde adım attı-

lt değ 1 
'J metine rağmen sos

er ha)" . 
ını alamıyor. 

D·· Sadri Etem 
\lşiitiiı -----

daı~ılltan en eşya fiatları 
.ı l\yı . hya "h 
"'rı 1'Yle b 1 racatın azalması 
. ' bi aıı t . 1 tii)llt'· r Jt,31 acır er tarafın -

.\ lıttUr. rn e!ya fiatları dütü • 
t lttı 
l\ttı l\tıl'a 

" Cl.ttı nın Y •• 
l\ \r eai !tt enı ıthalat ka -

l\~iy eriyet . . l,l et clii e gırdıkten son· 
dlir 'tıhuı .ıelecektir. 
1cı.ı :~ek i,.t

1
.•caret odası, fiatları 

1\. • "t"ul "l' rı ı 'il~ ~a. arar)ı tedbirelere 
l~~ ı~klentrı rn~ını ve kararname· 

~\t,· eııni ı·k 1~e ~t . a a adar tacir-
ll'lt§tir 

Muhtelit mübadele komisyonu dünkü 
toplantısından sonra liğvolundu 

Yunan hükômetinin, etabli romların iade edilen mallarına 
karşılık komisyon emrine verdiği paradan artan 15 bin 

İngiliz meselesi hallolunmuş değildir 

Muhtelit mübadele komisyonu 
dün akşam M. Holatadt'in reisli -
ği altında yaptığı son içtimaın • 
dan sonra lağvedilmiştir. Komis· 
yonun lağviyle Lozan muahedesi
nin doğurduğu ve Türk, Yunan 
hükumetleri tarafından Milletler 
Cemiyetinin tensibiyle tayin edi -
len bitaraf azanın mürakabe ve 
hakemliğine havale edilmiş olan 
ahali mübadelesi ve bunların mal
larının tasfiyesine ait İ§ler karni -
len halledilmi§ oluyor. 

Komisyonun evvelki gün yap· 
tığı toplantıda, Yunan hükumeti· 
nin etabli Rumların iade edilen 

1 

mallarına mukabil komisyon em -
rine verdiği paradan mütebaki 
15 bin İngiliz lirasının Türkiye 

1 
• • 

hükumetine tevdii mese esı mev -
zuu bahs olmuftu. Yunan murah
has heyeti, Türkiyenin bu husus -
ta taahhüdatını tamamen ifa et -
mediğini ileri sürerek 15 bin İngi
liz lirasının tevdiine itiraz etmiş -
ti. Bunun üzerine Türk murah • 
has heyeti reisi Şevki B. ameli ve 
makul bir tesviye sureti göstermiş 
ve bunun üzerine Yunan murah -
has heyeti Atinadan sormadan 
buna muvafakat edemiyeceğini 

beyan ettiğinden meselenin müza
keresi düne bırakılmıştı. ~ 

Dün gece geç vakte kadar Ati
nadan bir cevap gelmemiş ve bu 
meıele muallakta kalmıştır. Ma • 
amafih bu hususun Türk ve Yu • 
nan murahhas heyetleri tarafın -
dan hususi surette tesviye edilece
ği ümit olunuyor. 

Türk murahhas heyeti reısı 

Şevki Beyin bulduğu hal sureti 
bu on be§ lbin İngiliz lirasının bir 
bankaya tevdi edilmesi ve bilaha
re müzakereler neticesinde hangi 
tarafın alması lazım gelirse o ta· 
rafın almasıdır. Yunan mrahhas 
heyetinin bunu kabul etmesi çok 
muhtemeldir. ..... 

Bitaraf aza, daha bir müddet 
şehrimizde kalacaklar ve komis -
yonun şimdiye kadar gördüğü iş
ler hakkında bir rapor hazırlıyaı -
caklardır. Bu rapor Milletler Ce· 
miyetine, Türk ve Yunan hüku
metlerine verilecektir. Mevcut 
evrak ve dosyaların bir kısmı Mil
letler Cemiyetine, bir kısmı An · 

karaya ve bir kısmı da Atinaya 
gönderilecektir. Ankaraya gön -
derilecek evrakı tesellüm etmek 
üzere Hariciye Vekaleti memurla
rından Hamit By şehrimize gel • 
miştir. 

Komisyonun tarihine 
bir bakış 

Muhtelit mübadele komisyonu, 
Lozan muahedesine zeyledilen a
hali mübadelesine ait, gene Lo -
zanda Türkiye ile Yunanistan a
rada aktedilen mukavele mucibin
ce teşekkül etmİ§tİ. 

Mukavelename mucibince ko
misyon, Milletler Cemiyeti tara
fından tayin olunan ve harpte bi
taraf kalan devletler tebaasından 
üç bitaraf azanın mürakabesi al
tında bulunmakta idi. 

Komisyon ilk içtimaını 7 teşri· 
nievvel 1923 tarihinde İspanyol 
Cenerali De Laranın reisliği altın· 
•ınnıtlfllJ1111UlllUHIJIWl lPU11 1ıtılltRRfllltUllJUllll ... ....umn1tlMPlllll"ICfJHiffilllmnı• 

Nişanlanma 
Cumhuriyet gazetesi sahip ve 

başmuharriri Yunus Nadi Beyin 
kızı Leyla Hanımla Uşaki zade 
Halit Ziya Bf:yin oğlu Bülent Be· 
yin nişan merasimi dün saat on 
yedide Perapalaı salonunda yapıl
mıştır. Merasim güzel olmuş ve 

C. H. Fnkası katibi umumisi Re· 
cep Beyle §ehrimi2de bulunan ha· 
zı mebuslar ve şehrin tanınmış si
maları hazır bulunmu§lardır. 

Genç nişanlıları ve ailelerini 
tebrik ederiz. 

Açık teşekkür 
Çocuklanmız Leyla ve Bülendin 

dün Perapalas otelinde kutlulanan ni
şan merasimine lutfen i§tİrakle bize 
ifadesi mÜ§kül bahtiyarlıklar veren 
pek çok dostlarnnızın kıymetli hu -
'2urlarına sonsuz ıükran hisleriyle mÜ· 
tehauisken yurdun her yanından ve 
hatta uzak diyarlardan diğer bir çok 
ehibbamızın saadet temennisini natık 

olarak göndermek lutfunda bulunduk
Jarı bir yığın telgraf ve mektup önün
de bizi kime nasıl teşekkül" edeceği • 
mizde mütehayyir bırakançok büyü~ 
bir bahtiyarlık içinde kaldık. Hayat -
larımızın hakikaten mes'ut oJan bu 
hadisesinde bize bu kadar yüksek kıy· 
metli bir alaka gösteren bütün muh -
terem zatlara kalplerimizin en sami -
mi heyecanlanna müteferafik teşek • 
kürlerimizi bu açık satırlara tevdi edi
yoruz. 

Halit Ziya Uşa,kizade Yunus Nadi 

da yapmıştı. Ahali mübadelesin
den maksat, Anadoluda bulunan 
Türk tebaası Rumların Yuannis -
tana ve Yunanistanda bulunan 
Yunan tebaası Türk ve müslüman· 
ların da Türkiyeye sevk edilmele· 
ri idi. Bundan yalnız lstanbulda 
etabli olan Rumlarla, Garbi Trak
yada etabli olan müslümanlar 
müstesna tutuluyordu. 

Ahali mübadelesi; yüz binler
ce insanın mallarını bulunduldarı 
yerde bırakarak, bir daha geri 
dönmemek üzere yabancı bir mem 
lekete hicret etmeleri demek ol -
duğundan bu komisyon, müşkil 

ve pek mühim insani, içtimai bir 
vazife deruhte etmiş oluyordu. 

Komisyon, önce Türkiyedeki 
Rumların Yunanistana ve Yuna
nistandaki müslümanların Tüı+.i
yeye sevki ile meşgul olmuştur. 

Bu iş zannedildiği kadar !kolay 
olmamıştır. Komisyonun vazife
sini güçleştiren bir ıpesele daha 
vardı ki o da Türkiye ile Yuna -
nastan arasında bugünkü dostlu -
ğun henüz teessüs etmemiş olma
sıydı. Umumi harbin ve ondan 
sonra İstiklal !harbinin doğurduğ~ 
pürüzlü işler, Türkiye Cumhuriye
tinin Yunanistana karşı takip et
tiği siyaset sayesinde yavaş yavaış 
tasfiye edilmiş, iki hükumet ara
sında dostane münasebetler tes -
süs etmiştir. 

Komisyon Türk-Yunan dost
luğunun teessüsüne kadar çok 
buhranlı devitler geçirmiş, çalış -
ması, hazan felce uğramak tehli
kelerine girmiştir. 

Bununla beraber, komisyonun 
başında bulunan bitaraf azanın 
hazan Türk ve Yunan murahhas· 
ları arasında çıkan ihtilaflarını 
hal ve nokati nazar faTklarını te· 
lif hususunda gösterdikleri hüsnü 
niyeti burada kaydetmek lazım -
dır. 

Komisyon üç sene kadar Atina
da, ondan sonra da lstanbulda 
çalışmıştır. 

Komisyon, 800 bin kadar müs· 
lüman ve Rumun hicretlerine ne· 
zaret etmiş ve bunların mallarının 
tasfiyesi için kararlar almış, on 
bir sene ve on bir gün vazife gör
dükten sonra tarihe karışmıştır. 

......................................................................................................................................... ____ 

lstanbul Himayei Hayvanat ce miycti, bir senelik işlerine dair dikkate değer bir rapor çıkardı. Bu rapora göre, 
Cemiyetin yardım ve tedavi ettiği hay vanlarm yekunu pek kabarıktır, Cemiyet, sokağa atılan kedileri toplamaktadır. 
Bir senede cemiyetin tedavisini gören kimse~iz kedilerin sayısı 7 .045 i bulmuş tur. Bununla beraber şehir sokakları ge· 
ne kedi doludur. Bereket versin ki, Himayei hayvanat cemiyetinin yetişemediği bu kediciklere ciğercilerin yardım eli 
uzanwor.r 
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Fransız teşkilatı 
• • 

esasıyesı 

5 Teşrinievvel 934 gecesi Fransız 
Başvekili bütün vatandatlanna teşki
latı esnsiyclerinin ana hatlarından mü
him noktalann değiıtirilmesinin ne 
kadar zaruri sebeplere dayandığını ve 
bunun ne kadar lüzumlu bir yaşayı§ 
meselesi olduğunu, radyoda izah etti. 
Fransa gibi demokrasi prensipleri için 
acunla çalışmış ve bunun için çok bü
yük fedakarlıklar yapmış ve muthiş kaı 
dökmüş olan bir memleketet bir kaç 
neslin düşünce ve tecrübe mahsulü o
lan prensiplerin değiştiri]mesi teklifi 
hakikaten dikkatle ve ehemmiyetle ta
kip edilecek bir hadisedir. Başvekilin 
bu nutku Fransız muhitinde uzun u
zadiya akisler yaptı. Her muhit bu 
nutku kendi görüş ve dÜ§ÜnÜ§ tarzı· 

na göre incelemektedir. Başvekilin 

teklifinin Fransız milleti tarafından 
nasıl telakki edileceğini çok yakında 

anlıyacağız. Bir milletin iç varlığı
nın kurulması ve işletiJmeıi o mille
tin birçok hususiyetleriyle alakası 

bulunduğu için bunda hakim olan 
düşünüş üstünde durmıyacağım. Onur 
araştırılması bambaşka bir i§tİr. Biz 
yapı!mak istenilen yeni degİ§iklikleri 
demokrasi acununa kabul edilmiş u
mumi esaslarla münasebeti bulunma
sı noktasından İnceliycceğiz. Fıran

sız inkiliıbının coşkun heyecanından 

doğan fransı:ı.: demokrasi prensipleri
nin bugün, yeni iktisadi ve içfrmai 
şartlarla ve yeni düşünce sistemleriyle 
birbirine bağlı olan yeni cemiyetler ti
pine her hususta uygun olmıyacağı ga• 
yet tabiidir. Demokrasinin aıııl ruhu 
olan fikir hürriyeti; yurttaşlar arasın
da müsavat esa11 ve millet hakimiyeti 
prensiplerini konımak için değişiklik

ler yapmak iktiza ederdi. Başvekil hu 
teklifi yaparken milletine şöyle söy • 
liyor: 

" Siz nizam ve intizamla kargaşa -
lığı ve dedelerimiz tarafından kazanı
lan haklarla ve h ürriyeti elinizde tut
makla onun büsbütün kaldırılmasını, 

yurtta sulh ve cihanda sulh ile, dış 
muharebeyi doğuran ve davet eden, iç 
kavgaları seçmekte serbestsiniz" di
yor. 

Başvekil Başvekalet makamına ve
rilen hak ve salahiyetlerin kafi olma • 
dığını ve bugünkü şartlar içinde hü • 
kumetin istediği fnaJiyeti yapamadığı
nı ve idarenin gençJeştirilmesini ve da
ha kendi dahili vaziyetlerini alakalan • 
dıran bazı vaziyetlerden bahsetmiı • 
tir. 

Staviski rezaleti ile diğer bazı se -
beplerdcn doğan bu hareket tam za -
manında yapılmı§tır. Bu sakatlık ih
tiyar kanunu esnsilerin kuvvet muva· 
zenesi fikrinden ileri gelmektedir. Es
kiden mutlak bir nas gibi kabul edi -
len bu fikir, bundan hayli zaman evvel 
Profesör "Deguit" jnin çok kuvvetli 
itirazlı:ıriyle ilim sahasında sarsılmış 

ve bugün devlet ricali tarafından "iş" 
haline getirilmiştir. M. Dumerg baş -
ladığı bu hareketle her halde bir neti
ceye vasıl olacaktır. işte bu tarzı ha· 
rcketle İnsan varlığının derinliklerin
den doğan demokrasinin yüksek esaı
Jarı ya§ıyabilir. 

Ben Fransız Ba§vekilinin nutkunu 
baştan başa büyük bir alaka ile oku • 
duldan sonra bizim idare sistemimizin 
ne kadar sağlam temeller üzerine ku
rulduğunu ve bizim esaslammzın ne 
kadar uyanıklık ve derin düşünce mah
sulü olduğunu görerek Türk milli de
hnsının huzurunda bir kere daha eğil
dim ve gunırlandım. 

rtecip Ali 

Sütte ihtikar mı? 
Süt satıcıları ile müstahsiller 

arasında muvakkat bir anlaşma 
yapılmıştır . 

İki tarafın muvakkat anlaşma• 
sının halkın zararına olduğu sÖy• 

!eniyor. Son günlerde bazı süt. 
çüler, mahallelerde perakende fia
tı 15 kuruştan 18 kuruşa çıkarmış
lardır. 

Belediye, ihtikar mahiyetinde 
olan her hangi şekilde birleıme -
lere meydan vermemek için bu 
:vaziyete müdahale edecektir. 
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lVIısırlılar "Taspa,, yı Menfis 
.~ 1 kapısında karşılamışlardı 

it Salt 
p ~ser k ~natı yıkıldıktan sonra, eski Mısır 
t~ a 01amışh. Nil boyundaki yerliler 

halkının ihtişam ve debdebesinden 
1raniJere silah~arını çevirmişlerdi 

( r asp ) P. 

1 
a ı~ısırda 

~ ~ rtnırı. 
ıl Yardım -' . 1 il.rınd h' er orausu şehrın 
afınd"na ınlerce karııılayıcı 
ı.. " ıe} • :r ' 
'JtYaı b' arnlanıyordu., Tas • ' 
k· ırat b' 1 lahitl a ınmiş ve yanın -
Ilı; t' erle ordu .. .. ! 1 nun onune 
harı . 

tnf· '" Mısır ı· . ıa !eh • va ısı o günlerde 
111 a"ld:~~dc oturuyordu. Tas· 

t b ıgıni h b 1 . 
'-'taı a er a ınca maı· 

Ptsı:ııı ~~cılarınr şehrin büyük 
ı. Ronderm. t. 
'11,,t lf ı. 

"alis. o· .. .. . p ı, aranın yegenıy· 

tcıı, .,. 
' ı aa ltıı!lı, Pay, kartılamağa çık· 

n,t. 
'd &.nın Y ... • 
· ıllıc1 k egenı, Mısıra gelen 
~ ~lbit~rnandanın nihayet bir 

d 
terı1•1 

1 olduğunu biliyordu. 
rı rn . • ,,. de'" aıyelinde de Taspa 

lf &erı· k 
~ 'l\ı11 " .. ı umandanlar vardı. 
'il · "eRen' 11.. ?ıya.d ı ınııır kumandanın 
tııri~ e asker istemiıti. Taspa 
ıı ~ ielird·-· 
t 0t.ıra M •eı askeri bıraktık· 
~1 ~'ha ı~ırdan çıkıp gitse, 

' ııyade memnun ola· 

~J'~f'h 
ti. 01,i'h~ Taıpa Mısırdan ko • 
r,

11 
~Nil) ~r tarafa gidemiyecek • 

': 'bilet •Yılarında ~at kaldı -
il 1 ~ol, e~le döğüşmek ve on -
ti, getırrn k ı· ıb· ~ h&ı.. e azımdı. Bu ka· 
1 "~h a Çok eski asırlardaki 

~ti~ ~'-t v •k dı I)· ~ sefalet iç.inde yaşı• 
tQ~İtı~~nl aranın yeğeni buralar· 

~'ltıtyj ~~a medeniyet ve refah 
~ ıg,~ ... 1uıumauz addetmişti. e ı . ., ta 
~~'l'i.İ ~. na.tı yıkıldıktan son-
1 th(!sin~r halkının ihtiıam ve 

tn de eıer kalmamış· 

~ltiaı.ı. hav,ı· d . 
ltıı. i:ıbi 1. 

1 ekı yerliler hala eı· 
.. . '1:1""" 

~.. 1Ptida· -~ "e tuğladan yapıl· 
hy 1 Ve I 0 rlard Penceresiz evlerde 

lıı çeri N·~· 
ı._~" lr,l\il~ .boylarındaki Mısır· 

ttı ·d rı b ... 
lııh. 1 area· egenmiyorlar, on· 

"Ot} l ~ltı • . l1ö t.rd1• na gırmek ıste· 

~ . l'lc 1 
htl • o tnakt b 

tltı t- Ctı l'ok a eraber bütün 
"' · 1:."ı . •ulluk · · d . ··ıetı· · P.tınd ıçın e geçıyor• 

1 b" c .. 
di, t '." e!Ya. &oze çarpacak kıy· 
di\tı 1 ıJ(! y Ya tesadüf edilmez• 
. ' b &.ı>ılrn tıııl\\I! ~lkta. ış toprak kaplar• 

ltıe~, ! hı\aırı:· saz "eya ot ile ö· 
datl ll111htu ~dan, buğday öğüt· 
~ • b· g ılt' d ~l ll' 1-a. ı eğirmen taıın· 
tı'- tde ç taht . 

il\'?\ b tı "e b'I a sandık ve ıs· 
e-,;11 '!ka. 1 hassa tahta yas • 
... ,~~'b,,, d':§Yall!-rı yoktu. Her 
' rı L ıgerj b 0tıl'a h' · t11tı 1 ~1 t ne enzerdi. Ça· 

QI{ :r kac 0 Praktan yapılır, 
tel\"· "'..,.,l:drenge boyanırdı. 

.. ı ~ k ı ek· 
1 Çı\,..0 •eve lı Mısırlılar sarı 
ıtıtı... ·•a.k r erdi 
l .... ,~) "c r.. • 
ıı\ı• "· ~ornlekl . .. . 
L •ttıl\ .. •a. erın uzerıne 
'{' ıı~ rı c' ·ı . }'ı~ \!18.c1 d . ızgı erle çıcek 

ıe . ' ev k ~ , 
r .~"le ~·~lerj e uşu, ceylan ve 
r:-t'ı~l "1rtdek' Yaparlardı. 
ı:..r~ '"1 1 du t~l e •i.i l "•rları da bu 
~·~ Cti a eme . 
ı.. tt<cr Çıplak d Yı severlerdi. 
~1l\c} 1crd· enecek kadar a· 
~'"' ~ıı ~td

1

~ .. 'i alnız halk taba· 
·•la) &\ek &an • 
,

14 
t,t~ ııj a.t 0nıuzlarına bır 

"et:)ıt'"d, ~l~a.k veya peıta • 
'>"•rt ed· ~ıne bağlamak 

ılırdı' V" ti · ucu a • 

Erkekler odundan bir gürs, bir 
kılıç, ucu çakmak taşı veya ke • 
mikli yay, ok ve mızrak kullanır -
lardı. 

Mısırlılar çok eski devirlerden· 
beri bakır, tunç ve demirden yapı· 
lan eşyaya kıymet verirlerdi. Gö· 
ğüslerinde, boyunlarında aiis ve si· 
lah namına ne varsa hepsi buma
denlerden yapılırdı. 

Tahta ve tat silahlar yalnız av· 
da kullanılır, tunç ve demir kıs· 
mı harpler için saklanırdı. 

Eıki Mısırlılar balık ve av et· 
)erinden başka bir şey yemezlerdi. 
En çok yedikleri av etleri de ya· 
ban boğası, ceylan ve keçiden iha· 
retti. Tarlalara buğday, arpa, da· 
rı ekilir ve merkep, koyun, keçi, 

lranilerin gözü önünde bulutla· 
ra doğru uzanmış duran ehramlar 
vaktile Fıravunların eserleri tara· 
f mdan yaptırılmıştı. 

Daranın yeğeni esirlere yol yap· 
tırırken, halk mabetlere koşarak 

eski Mısır mabutlarından merha· 
met ve himaye dilcnirlerdi. 

Mısır Prensi, T nspaya yeni va· 
ziyet hakkında izahat verirken: 

- "Ben onlara yepyeni bir me· 
deniyet gelirdim .. Kümes gibi ba· 
sık tavanlı evlerine birer pencere 
açtırdım. Sırtlarına beyaz elbise· 
ler giydirdim .. Her gün ceçecekle· 
ri sokakları yaptn·ttım.. Onlara 
yemek yemelerini öğrettim .. Mem· 
leketlerini sefalet ve yoksulluk • 
tan kurtardım .. Tnrlalannı ektir • 
dim .. Zahire anbarlMını doldurt • 
lurn. Bunlara mukabil, ne yazık 
ki, onlar bann sil3.hlarını çevirdi· 
ler .. isyan ettiler!,, 

Demişti. 
<nrv:ımı v;ır) 

Antalyada muz 
yetiştirilecek 

Ziraat Vekaleti hesabına An • 
talyada tecrübeler yapmakta ohm 
miitehassıs M. T engal, Antalya 
bahçelerinin bir iki sene içinde 
muz yel;ştirmeğe müsait b:r hale 
getirileceği neticesine varmı~tır. 
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Olüme Susaqan Gönül 
Doktor Cemil, Cavidin cidden 

meyus, müteessir tavrını görünce 
karşııın<laki adamın bizzat Celil 
olduğuna ıüphe etmedi. 

;.... Sizde eıeri kalmıyan eski 
hatıraları canlandırmanın aırası 

olmadığını' biliyorum. Maamafih 
Nesrin hanımın hatırasına herhal· 
de hürmetkar kaldığınıza eminim. 

Cavidin aradığı fırsat ayağına 

gelmişti. Doktorun hemen vanı 
na olurdu: 

- Elbette. 
- Esasen Ditterıp hanımeten· 

diye yazdığınız mektup la buna 
delildir. 

Cavit biraz şaştı: 
"Garip şey, bu mektup bu ada

mın el' ne nasıl geçti?,, 

Doktor devam elti: 

- Sizin aıil , necip bir zat ol· 
duğunuza şüphçm yoktu. Son ıöz· 
)eriniz içimi biraz daha rahat et· 
tirdi. Size Rıdvan beyden bahse· 
deceğim. 

Cavit kaşlarım çatlı: 
- Ne münasebetle! 
- Bir zamanlar dürüst, ıözü· 

nün ehli olan Rıdvan Bey, bugün 
bamba§ka b~r adam oldu. Ne evini 
dütünüyor, ne karısını, ne de kızı· 

- Ebülcenap Feyyaz Bey öyle 

m;? .. 
- Evet. l§te o adam.. Her• 

halde o adamı sevmediğinize emi· 
nim. Bu sizin için bir fırsattır .. 

Cavidin gözleri gayri ihtiyari 
parladı: 

- Doğru beyefendi. O adam 
bana çok çektirdi.. Fakat artık o· 
n~ hiç bir şey yapamam, çünkü 
Nesrin hanım onun iımini taşıyor. 

- Evet, fakat ağır, ezici bir 
yük gibi taşıyor.. Nesrini evlen· 
meğe nasıl razı ettiğini bir türlü 
anlıyamadım. Fakat o adamdan 
nefret ettiğine katiyen em.mm .. 
O adam hem Nesrini, hem de aile· 
sini mahvetti. Ocağına incir dik· 
t~ . 

Doktor Cemilin kini kabarıyor, 
daha coşkun devam ediyordu: 

- Evet, Rıdvanın başına gelen 
f eli.keti o getirdi. Kırk yıllık na· 
musunu, §erefini o mahvetti •. Bir 

Yazan: Selô.mi İzzet 
kaçakçı tebekes:nin baıına ıetir• 
di.. Onun isminden, töhretinden 
istifade etmesini bildi.. Onlar ka· 
çakçı v~ dolandırıcı.. Dünyayı 
dolandırdılar. Para çektiler. Bir 
gün bütün bu borçlar Rıdvanın 
üstüne yıkılacak ... 

- Fena.. Dolandırıcılık cür • 
mü ile hapsedilir. 

- Muhakkak .. On sene yatar. 

- Facia ... 

- Çünkü yaptıkları yalnız do .. 
landırıcılık değil, ayni zamanda 
sahtekarlık. Bir iki bankanın sah· 
te çeki benim elime geçti. B .. 
çeklerde Rıdvanın imzası var 

- Vaziyeti vahim. 
Doktor batını salladı: 
- Zannettiğinizden de vahim 

Eğer Rıdvanın baıına hu felaket. 
ler gelirse, kanıiyle kızı ölür •• 

Ve ıonra sordu: , 
- Onları kurtarmağa çalıırraı• 

nız değil mi? Bu huıusta ıize gü• 
vene bilir miyim? 

-Bana mı? 

- Evet. Rıdvan acayip, aeraerf 
bir kadına tutuldu. Bu felaketle
re o kadın onu lef vik &tti. Onu 
bu kadının penç.eıinden kimıe kur 
taramıyor. 

- Kadınlar en 'tehlikeli mah · 
luklardır. 

Karısı henüz ölen bir adamın 

ağzından çıkan bu garip hükmün 
beı-eket versin doktor farkına var• 
madı. 

- Bu kadını yalvarmakla mı 
olur, tehditle mi olur, neyle olur· 
sa olsun, ne pahaama olursa ol .. 
ıun yola ıetirmek elzem.. Bu i§i 
bizzat ben yapmağı dütündüm. 
Fakat yapamazdım. Bir kere ihti• 
yarım, ıonra Feyyaz beni tanır. 

O kadınla görüttüğümü 2ötüue 
füphelen:r .. 

Cavit gülümsedi: 
- Beni tanımaı., ben ihtiyar da 

değilim. 

- Tamam.. Ben de Dilferip 
hanıma ümit verirken ıizi dü9ün • 
mü.ştüm. 

- Olur. iyi dütünmütıüıtıüz. 
- Demek razı oluyorsunuz? 

- Elbette... Ben ~ Feyyaz de· 
nen adama gösteririm. 

Doktor bu ani ıevince biraz 
f&ftı. Ve Cavit onu daha da f& • 

fırttı: 

- Güzel kadınmıf değil mi? 
- F evkaJade güzel. .. Ha be! • . 

ın•t· 

- Mükemmel.. Habeılere hayı· 
lırım. 

Doktorun gözleri dört açılmı!• 
tı. Cavit soruyordu: 

- İsmi nedir? 
- Şikita. 

- Ama da isim. 
- Babası buralardan ... 

bir serseri .. 
- Kaç yaıında? 

kaçt.n 

- ok genç .• Henüz gonca? 
- Ne koncası? .. 
- Gül konces! ... 
- Adresi? 
-Kolay? 
- Şimdi gitsem bulabilir mt• 

yim? 
- Evet ama ... 
- Nerede oturduğunu ıöyleyi· 

nız. 

Doktor adreıi verdi. Va.,it hir 
kağıda yazdı, cebine koydu. Sonra 
doktorun iki elini tutup sıktı: 

(Devamı var), 
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Dilimiz Türkçedir. Dil bilgelerinin 

,,. 
AYE ... ~ ··~~····· ~ .... ·-·· . . ,,, .. \, . ,,. ~ . . .,.. .. . .. -· ... .. .. ,,.. . 

/~it-la ;rsenLüpen'inSergüzeşteri _ _._ ..... 

Dl 1 ZLE: 
Bir düzeltme daha 

• 
Kaalı lntlkalll 

düşmanı1111ı Yalı udi Arsen Lüpen, oğlunun 
1 

Çeviren Selami izzet - Yazan ~ lvan 1urgönef üçe ayırdıkları diller içinde clilentili · 
dil bölümüne giriyor Ye ötcdenheri b 

Baş tarafı 17, 18, 19, Birincil lıp götürsünler. öne sürüldüğü gibi bükiimlü diller Yazan: Maıırice le 
teşrin tarihli sayılanmızC:tl. _Bu olur, hepsinin üstiinde değildir. Eklentili - 49-

dil birçok deği ikliklere uğradıktan , k h l dlP 
A • nlar N d · Kız nefe• alamıyordu Yahııdı" - ' Demek i mu telif maz • onları almadan evci on ar ~ - s .. 1 .. ere e yaverım. 0 

• sonra bükUmlü dile geçeceı';:ri sözü de ' 
Jeneral emretti: kızın kulağına İbranice bir ~eyler hilginin dışında kalır, böyle hir şey 0 • nunlar var da bunları tayin huıu • ğacak bütün neticeleri bilJ11t 
Yaveri çağırmıya gittiler. mırıldandı.. .. lamaz. Türkcenin en büyük 1.cnginli- sunda tereddüt ediyorsunuz?,, zım gelir.,, S 

Ben jenerale ıokuldum: Kızı babasından güç ayırdılar. ğ'i de kökün knkımlı olmasında, değiş- - "Evet.,, M. Rusclon yerinden do 
- Biraz merhamet ediniz. Onu Ağız doluıu küfrediyor, lanetler mcmc~inde ' 'c Türk dilinin ses di.izeni- - "Bunlar kimlerdir? Size ıü· rak dedi ki: b~ 

serbest bırakınız. savuruyordu.... n' b,ıt~ lı bir dil olmasrndrıdır. kut etmek hakkını vermıyorum. - "Efendi, bir tahkik~l 
- S:z tecrübesizsiniz, rica e- Nihayet bayıldı. Bu dili boğan yabancı sözler, dili· Söyleyiniz kimlerdir?,, vereceği kararların mutla~ 

derim susunuz, karıımayınız. Alıp götürdüleı·.. mize iişcrkcn beraberll'rinde kendi - "Mücrim ya Felisiyen Şarl midir. l 
Yahudi ayaklarına kapandı: Yahudi korkudan ölmüs gibiy· ldil. k~ralklarınlıl da getidrerelc Türk 

1
söz- veyahut ... ,, / - ,':Evet fakat l;azan of e 

. .. l • crını o ·urn nra uy urmaya ça ış • "V h 1 ' . d~ıı 
- Bir karım, bir de kızımvar, d: ... Buna. ragmen ya v2.rıyor, na· mışlardır. Ötede 'fürkçenin yapı türe - eya ut.,, rarlar olur Jn onları aJJTJll ~ 

merhamet ediniz. muslu bir adam olduğunu söy!:.i • 1 si kaclar diiznün hiç bir dilin yapı 1 
- "Veyahut Jerom ile Roland· vel alınacağını haber ,,eJ11lı: 

- Ne yapayım? yor. Para vadediyor. Çadırımın tiire i yol•tur. Her dil ele (indo . öro- dır.,, eder.,, 
- Kabahatimi itiraf ediyorum. yanından ayrılmadığını tekrarlı • pen, Sami, Ari) dillerin hepsinde ku· M. Ruselen bir: Raul cevap vermedi. . 

. "0 ' kt"kt '1'.I Ama bu birinciıidir... Ne yapa· yordu. rnl dısı birçok sözler ,·ardır. Yalnız - oo .... ,, çe 1 en ıonra len pek ziyade heyecan ı'J' 
yım, evliyim ... Çocuklarım var.. İpi boynuna geçirdiler •. Ben ko· Fransız dilinde dört çckim~en birine ıormuıtu: Hakim gene oda içerisİll~e. 

- Casus&un. tarak uzaklaştım.. U) mnynnlar on bini gcciyor. - "Ne diyorsunuz, azizim? mağa batladı. Nihayet lı 
Bu aralık yaver girdi. Jencral: * * * Türkçe 00.> le cleğil dir. Onun her Hangi hadiıeden bahaediyorsu •• pıya kadar giderek onu ,ç 
- Bu herifi assınlar. Raporunu Ondan sonra Sarayı görmedim. sözü kurala uygundur, lıiç bir tlire nuz?,, Raul kom'•er MolcorıuO 

dışı )oktul'. l te şimdi Türk grame- 0 dl 
d d . Erte•'ı günü yaralandım. Hastaha· - "Cumartesi 0 ünU aktoluna • d" · k d · 1 dı••rı yaz c ı. .. rini yazan nrlmdnşlar burasını göz ö- • uzıne ar a a§ıy e T 

Yahudi olduğu yere çöktü. Ona neye kaldırı!dım.. Hastahaneden nüne alarnk ortaya çok güzel bir iş cak izdivaçtan bahsediyorum.,, ]emekte olduğunu görııtii 
gene acıdım. Tekrar rica ettim: çıktığım zaman Dançig zaptedil • koymuşlardır. Bu böyle olunca öz - "Fakat bu izdivacın hiç bir Ruselene emniyet geldi .. 

- Merhamet ed:niz. mitti.... dilin hir tek buyurduğu iş ''ardır: münasebeti ... ,, tertibatı yolundaydı. tfll 
Bana kapıyı gösterdi: - B 1 T T l - Söylediğimiz gibi yazmak! - "Münuebeti var. Bana kalır· şarıya çıktı. Raul odada 

- Haydi mart! -TA K V 
1
• M _

1 
Bu en kolay bir •~tir. Söylerken ıa fayet mücrim Feliıiyen ise bu kaldı. , 

C_ ıktım. Çadırıma P.,irdim. ' ses düzenine uygun olarak ağzımız • izdivaç gayri mümkündür.,, B" 1 k R 1 k ıyı 1 
- elan rılrnnı gene öylece yazmamız ge- ır ara 1 au ap tJe 

Yattım. Bl.rdenbı"re u"zerı"me bı"r Cumartesi r •\Z.AR .., - "Niçin?,, k d t I\" J 'ıdde • " rektir. işte o yazı öz. Türkçe olur. a ar aç ı. '1 0 eon ' ı·yle 
vücut abandı, elimden tuttu. Doğ• A u ı cı Tc(r n ' 1 1 el Tc~rln Bunun arasınn, bir tek yabancı söz - "Çünkü Rolondı bir mec • doğru yürlidü. Raul e ı 

.... ıo RECE!.' 11 RECi': ' • 'k' 
ruldum. Saraydı: 6. l9 gir111 iş olsa, bu hemen yabancılığını nun gibi seviyor. Kendiıi içın ı ı bir i,aret verdikten sonf1l a 

- Haydi kalk? g:: ~~~:;0 1 ~."!~ 17,ıu gösterir. Türkçenin ses düzenine bir defa cürüm itlediği ve kendiıini knpadı. Komiser knpınıf1 
_ Nereye? 5abah namaz.. !l 40 5 .co türlü uymaz. bir defa da kaçırdığı bir kadının kala kaldı. . f 
Babamın yanına .. Babamı kur· 1 l'IJ!lc namazı ıt.s9 11

'
51 Vm en son bu bugünkü ynzmlnrı • ba•ka birine ait olmaıını hiç bir A d d k"k eçtJ· 

taralım. 

- Ne oluyor? 
- Babamı asacaklar. 
-. Hirıel baban mı? 
- Evet. Sonra ıana anlatı· 

ım... Haydi g!delim. 
Çadırdan çıktık. Bir manga as· 

>er, siyaset meydanına gidiyorlar· 

dı. 

.- Sara, dedim, beyhude koşu· 
roı·uz, n&kcrler beni dinlemezler. 
Onların pe§ini bırakalım, berabP.r 
jenerale gidelim. 

- B '.z oraya gidinciye kadar 
babamı asarlar. 

Emirberim biraz ötedeydi: 
- Koş, dedim, söyle beni bek· 

lesinler. Ben g.elmeden evel asma· 
ıınlar. 

Emirberim ko§arak gitti. 
Biz: jeneralin yanın·a sokmadı· 

lar. Sara tekrar geri döndü, kof· 
mağa başladı. Peşi sıra ko,tum. 

Askerlerin yanına geldik. Ya· 
hudi beni görünce afcdildi sandı. 
Teşekküre başladı. Batımı önüme 
eğdim. 

- Nasıl affedilrnedim mi? 
-Hnyı.r. 

- Bu kız benim kızımdır .. Siz 
kızımdır demek ne demektir bilir· 
misiniz! 

- Bilirim. 

- Dünyada ne deraeyd:niz, ça· 
dırınızdan ayrılmazdım ... Sizden 
para almak istiyordum .. işte o ka· 
dar. 

Susuyordum. O anda baba kız· 
dan iğrendim. 

Devam etti: 
- Ama bugün beni kutarırsa· 

nrz ozam:ın emrederim. Anladınız 
ya ... Her şeye razıyım ... 

Yaprak gibi titriyordu. Jenera• 
lin ya\'cri koşaı·nk geldi.. Beni o· 
muzumdan tuttu: 

- Jeneralin emriyle sizi tevkif 
ediyorum. 

Sor.ra askcriere döndü: 
- Vazifenizi yapınız. 
- Askerler vazifesini yap3ın· 

ı .. ındl namAZı 1459 14.58 mız diyorlar ki alıştığımız, yar.dığı • T ra an on a a g ·diP 
Akşam namaz• 17. !3 11; 2 nuz \'C artıl Tiirkcenin öz varlığı sı- zaman kabul etmiyecekt!r. F aci· değil.. Tahkikat hakimi '\, 
Yam namazı t!l.~S ıs.~3 ra .. ına get_:miş sözler yardır. Bunlar a geceıını hatırlayor musunuz... sin reyini almıştı. Bu refl 
1 msak 4.38 4.:ıg k k · '/ 
Yılın ı;tçeo günleri 2e6 287 difimizclen akarken onr::n Türk~e ol- Sonra, itin içinde yalnız af yo .,, olmadığı hakimin alaif111 

Yılın kalan ı:üolcrl 79 iB madığım düşündüğiimiiz bile yoktur. _"Daha ne var?,, sinden anlatılıyordu. 

RADYO 
Bugün 

lSTA?rnUJ,: 
18,80 PJAk nıı~rlyah. 10 Frr.nsıu-a 

dorrı. 19,30 Türk mu iki ne.~rlyatı: (Fahlrr, 
!aflJe Hanım ve Relik Fikret Beyler.) 2ı 
Etref Şefik Bey tarafından konıter. 21,80 
Stüdyo caz ,..~ tr.ngo orkestra.sı. 

MS Khı:. BUDAPEŞTE, ~~O m. 

Artık 'fiirkçe de olsa hu günkü konuş- - "Para da var. Roland yakın Hakim İçeriye girer girıs'l .ıı 
mn ~c yazı dilimizden elini eteğini ,. 
c;el\mic; olan sözleri sö)le~ ip yazmak bir istikbalde yeğenlerinden biri· - "Netice ... ,, dedi. JbU 
bize daha )abancı gelmez mi Ye bu • ı:nden büyük bir miraıa konacak· netle cevap verdi: 

·y~ nunla dilimizi diriltmiş mi olacağız? tır. Bu yeğen hakikatte babası • - "Netice: Cumarteıı r 
Bu düşiince kadar yurt kıran, kül- dır. O da bunu biliyor.,, yapılacak hiç bir §eY yo~~· 

tür bozan bir diişiincc yoktur. Eğer _ "Şayet 0 izdivacı kabul eder• - "Bununla beraber J' 
Imrışık dil bir işe yaramış olsaydı 1 Ş l · 'b· ·· h altı te?,, ar geregı gı ı §UP c 
bin yıldanberi şöyle böyle \'e hele heş kk 
yüz yıldnnberi eksiksiz ve sürekli ya- - "O zaman Feliıiye~ ha .~n· lunuy~r ... ,, .. . şlı1 
zılan hu karışık dil şu büyiik Tiirldi~- da yanıldığımı anlıyacagım. Muc· - Onu ben uzcrınıc lt 

· l d · F ı· · b' h rel::t i;ii hu kadar üzgün hıralm mıydı? rimler, yapılan cınayet er en ıı· Şayet e ıııyen ır a . ıti 
18,36 Orkestra konseri. lD,80 Knn~ık n· 1 ] l ğ d J J 1 ) kt y k ] Jlerı ır mc unun varı ı arnc;ın n ya • tifade etmi .. o an ar o aca ır. a· kı•aca o ursa onu e :.i l. nl',rlynt. 20,SO Çlıııteııe orkMıtrııı;ı. 21,26 ::r :r ıııe•· ~ llt 

Rııbnler. 21,.ı:; Opt>rot p:ırçnlnn. 28,10 nız bilgelerin. hilginlerin c;oğalmruıın- ni Rolande ile Jerome .. ,, bl\ğlı bir halde teslim el ""#' l. 
Hab<>rlrr. 25.15 Pile. 2! Dall!ı mu•lldsl. da fleğildir. lşin özii kültürdedir. - "Ya F oatin? Onun rolü ne taahhüt ediyor~m. Şayet ,,,_ı ~ 

828 Khr- ROKREŞ, sat m. liiiltiirlii buclun olmaktadır. Ne kndnr 1 ~ il 

ıa • lö <HindUz ncşrlyntı. ıs Hnm öıt· bil~in olursa olsun. bütün yurdun olacak?,, te&i günü öğleden ev"e tı1e 
lf'yln konM".rl. 19 llnberler. 10,15 t:ndyo dört hucnğıncla hacalnr yiikselsin. tnr- _"Onu bilmiyorum. Fakat bi· bire kadnr ı"ze telefon et.,. O 
nrkt>stra•ı t.·afın'1nn tanınmııı :'l'enl hnvıı· • d · 11 1 · "b' • · 1 ·1· • · d' kt d 0 Jd' d ı"'ekll • lalar yeşl'rsın, emıryo ar Jln ırını lı'yorum ki Foıtin yanız sevgı 11ı ız ıvaç a e ı ı c ·•· lardnn mUrekkt>p bir popürl. :?O tlnh·rnd~. 
20.:zo Pl~k. 20,ıs Jfonfrrans. :.n D:ıns mıı· kovalasın gene kültürsüz bir budunt•n Sunion Lorient'in intikamını al • man ... ,, 
l!lkl!i!I. 22 Haberler. 22,20 nudyo c-nzının \'nrhğı ufak bir saı'Sfntıyn dayana- o . . "O an? 

nlaz. ı>unıın o"ı·nnklerini tarihte hin mak için yatıyor. nun ıçın, ta • - zam · .•. ,, tJ 
lte'\amı. 23 Haber]Pr. 28,30 KBh\"l'hanr > " F . . .. l . t k'ıl eden F e· - "Erte·ı· gu·· nü dokıl. ı ·' 
konseri. lıir tane bulup sa'-·ahiliriz. lş kültiir • yet ostının uç erı et "' v 

,J f C · L .. ,el b•' ızs Kh7... \'ARŞO\'A, 1345 m. dedir. KiiJtür ise rlilin ta kendi idir. lisiyeni Rolande, Jerome tara rna doğru laır • OJI c .. p' t 

ıs.~o Pl~·nnn rı>takatı~ıe ıı5 rkılıır. Ve bunun içindir iti biz artık sınanmı- ge::erae 0 zaman kadınlık fıtratı yapmağa geliniz. O gıı"ı 1'/ 
Muhtelif hahl!ıll'r. 19.115 Mnnt'lolln or1u•!ltm· 1 · ı · 1 • 1 • .. B 1 bO ,. J 

şı bir daha sınama\ ~· n m· )an ış ış kendı'sı'ne 0 tarafa ıevketmit ola • dır, tatil günüdür. o .,e~~ 111 konwrrl. 19,4~ ReportaJ. 20 l'lynno re. l ; r 
tııluıtıylc tagruıt. 2o.ıo por. 21 ı•oplitl'r ) .ıpam::ı) ız. Onu çok dl':'.'ledik. nu kök- caktır. F eliı:yen, Rolande, Jero· ~uruz. Şayet lfıtfcn öğ el ed'' 
kon!<'r. 21,46 Haberler. 22 Pi~'aılo konsr· Jii ) ere bu dizilerde pek çok gclecegİZ· l' B·· •. k bıl 

me rok uzaklara gitmiye ım. u• ni beraber yemegı a 
rl. 22.45 MuUhabe. 23,15 Dnn!I musikisi. Edirne Meb'usu :.- 1 
fuııııhahe. 21.~~ J>lfık. ı DJ.ns mırnikl ı . tün bu ıöylediklerimin henüz pek niz ... ,, ~' 

ŞEREF vazih olduğunu iddia etmek iste • M. Runelen omuJ:larıl'I' 1' 
18..15 Haflfmuslkl - Musahnhe. 10,50 =============== f 

Karı,ık ne,rlyat. 20,.ıo Aktl\rultı>.,, hnbrrter.

1 

miyorum. Hayır, daha tenvire· 1at"ak mırıldandı: ,,ı 
21.M Operet mu9lklsl. 23 Jlııberl<'r - Spor. T E p E B A Ş I d:lmesi lazım gelen pek çok ıey· - "Guso ile l\.danılatı 
28

•
25 Damı mmdklıl. I ŞEHİR TIY ATROSU ler vardır. Bunlar hadiıelerin ce· cJermeği tercih cderil11••' ,,,.l~ 

r;92 Khı:. \1\.ANA, 507 m. f fo.~ P' 
111,45 Pik. tD.20 Halk şnrlubrı. 1!1,Jfj T E M 5 i L L E R i reyanına göre anlatılacaktır. a· - "Nasıl isterseniz. ee-' ıı 

Harta hnbrrkrl. 20.10 Hnb0rlı>r. 20,20 j Bu nlqnm kat itleri ancak ben kendim ten• katiyen hacet yoktur. Y"p1 

Şarkılar. 21 l"ir.,cll nl'firhııt. 211 Alcşnrn s'1nl 20 de l\t~l\bul •ıttdi•-1 vir edebilirim. Adliye itin iç:ne mu"kemmel surette ptlltelb•'1" J 
konıı!'rl. 28,SO Jlahrrlcr. 23,ı;O Ak'<:ını kon- u ••• .. , r 
serinin dc\'amı. U4~ ı•rııtrdrn çıngrnr .. $C!hirTUjcıf roSU karışacak oluna her tey bozuldu ve bağhmmış bir hı.tele e~fiıt' .ıı< 

orkutrr.ııı. C lJ ~ ~ ~ ;e ıııııııııııııt\ demektir.,, surette hiç b'r zaman \,&ılıır 
i~::::::::::::a:::::::ı::::::::::::::::::::::::::::::::::Ei 1 - ''Neden bozulsun? Sizin bi • mem. Ha! Az kalsın ıı 
U Kadıköy Hale Sinema· :: · <' 
:: :: 20 Tablo 111111 ze gösterdjğ'niz yol ... ,, dum. (De·•"rtı' ii sında Ra,ıt Rıza :: .p 
:: Tiyatrosu ::1 Yazan: ~. M. - "Bu yol sizleri doaru hede· ••• ::f. 
fi T . . . i! I Dostoycvsky nı f e isal edemez. Hakikat bütün ip ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::... "' 
:: 22 eşrınıevvel Pazartcsı ak§amı :: il ,. 
H lllllt 20,30 da (KEN?lSlNIN GÖL- H ı Tercüme eden: 1 mımu uçlarının toplandığı bu n~k~tada, d yc~rthtnı;. t' bitiıı'i11'~% 
:: CESI). Kom~dı 3 pcrd:?.. :: ı"'e .. nt Nuri benimdir. Ben olmasam ı ı ay • ı!i um urıye ın on :z9 • 
•• •• • " •• •• .. .. t .. .. ola"' 111 o/ 
•i:.. i.i. I Eski Fcznsız Tiyatro'sunda danberi yaptığınız gibi çabala. İı: numu mesu gunu k z:iııi ..... 

S 'E •·i (il ) Sf b' 1 .. d ı· evvelde Devlet rner e eti ":.I n aray SK orva ne· g Cu nkşam r.nal 20 de.. maktan başka ır ıey e ınız en i B bo 'f eder" et'i 
:! mas•nda Ra~it Rıza H l •• et, u rcunu 1 8 ;si ... , 
:: :: y A R A S A ge mez.,, § yük devrin yüksek fe)' .,.,,• 
il Tlu;ııfros•• :: M R 1 t dd"t d' d •• #'" cif .. . uıe en ere u e ıyor u. H olan yerli mallarıı:nı~ 11,,.~',; H 24 Tetrinievvel Çarşamba akşamı i! O?ERET 3 PERDE -· b r ~· ı 
•• LAR ERMlS) .. Bc:ı~cli.,·cn: Yohann Ştrnus Raul on·a doğru yaklaıarak doıta· ii mütekamil varlığını 1 

•• de 
1 
v ii saat 20,30 da (ON . .. :: ,, • • • .: h' d k ·ıı ,.j e,,ın• · 

• T ·· El R · ne hır tavurla dedı kı: 1·:. ır e ece ı ' serb J. ,·e H Vodvil 3 perde .. fiatlcr: 500 • 400 i: j crcum~ eden: 'rem eşıt.. •• }\1. !1 

'I oo 100 5 5 30 :: Cumn günleri matineler iki tarafta - "Çok dütünmey:niz, hakim il ...... ::::• 

811 Kh1 .• BEHLİN 3.;7 m. 

i: 3 - - 7 - o .. .. i: : •• ,::::::::::::::::::::::::::::: ...... . 
lar, fakat emrediniz de bu kızı a • :1:~::::m::::::::::::::::::::~:::::::::::::::: ::::::::::g da 14,30 dadır. efendi. ~yle kararlar vardır ki, 
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1/ - VAKiT 20 Teırintevet l9S4 

l~ay Uşak g~upu irin-l Gençlik 1 Lig 

cıliğ.ninasıl kazandı? teşkilatı F. a çe9-S ··ıe maniye O 
llıit • Spor • şlerimiz nasıl 8 k 1 J b J 1 

....._Aydın şampıyonları arasında idare edilmeli? · ey OZ - S an U spor 
Yapılan maçın tafsilatı 

Ve Denizli mıntakaları şampiyonlan müsa
bakalara Jisanssız iştirak etmişler •. 

t 1 

~t !:~~ biri~ciliğinde çetin ve güzel bir maçtan sonra kuvvetli rakibi 
\J Pıyonu Altaya sıfıra kar§ı üç sayı ile yenilen U§ak lmdan Yurdu 

~~ !alt, ( LJ 1 
t & ~'ılıt qususi) - Şehrimiz· ciıinden maada bütün oyuncu ar 
t1ıt ~itti ıı.n İürkiye futbol birin· bir çember gibi Söke kalesini çe· 

d~ill 8tup rnüsabakaları do • virmişlerdi. Dakikalar geçiyor, 
.rıı~~ alaka ve sevgi ile Utak fakat bir tek aayı olmuyordu. Bu 
~' 'Poru için ayrı ve yeni Sökenin imanlı ve şanslı oynama-
' llç oldu. &mdan ileri geliyordu. 

,~ l~t~ Riin~ ya~ılan ilk kar§ı • !"ley~ca?la~ nih~yet ikinci .dev· 
l\ \ ~ Rahplerı pazar günü renın yırmıncı dakıkasında bır az 
4~~~~Rrup final maçı için aükun bulabildi. Altay ilk ~yısını 
ke~drl) ~~ Uınzda kartılaştılar. yaptı, bunu on dakika sonra ikin· 
~\'' '2ınir şampiyonları, Sö- 1 ci bir sayı ve oyunun bitemsine 
~.. il}> d . 
~ı 'il) ~ Ur u ve Altay apor klü- beı dakika kala da üçüncü sayı 

~°'iller karşılaşmalarını seyre takip etti. Ve Altay Uşak grubu 
'1 da~rı tniktarı cumaya naza • ı f81Dpiyonu oldu. 

tı ~ aı olmakla beraber ıa· Misafirlerimiz, pazartesi saba· 
t ~~a;rıe dolmuştu. hı Utaklı sporcular tarafından ha· 
t~tl'aa:en saat geldi. · Hakem raretle uğurlandılar. Allaya bü • 
' (}~on tni!ımessili Niyazi Bey yük muvaffakiyetler dilendi. 
t lcı.l'a.~a. başlandı, ilk ~kın Al· Türkiye futbol birincilikleri 
<e ~Ud ından yapıldı. Fakat grup müsabakalarına lisanssız o

~ Qııgu afaaaı önünde kırıldı. larak ittirak eden Denizli ve Ay· 
~t 0"ıırııl\ Altay takımının güzel dın mmtakaları ~ampiyonlarının 
~·h")'U~\~e cumaya nazaran da- vaziyetlerini nizami bul.mayan 
~ 1'1tıe1i hr sayı f arldyle oyunu futbol heyeti reisimiz Yusuf Ziya 
~~t te heklenilirdi. Umumi Bey daha evvel burada yapılan 
b'. dlliu 'bu tnerkezde idi. U • mümessiller ictimamda bu husus· 
tı h.. eı i ol d Al k · - f'k" 1 · · ~ \ıtu11 h ına ı, tayın on taki no taı nazar ve ı ır erını an· 

l\ ıı. ()~\trı ııla çalışmasına rağ • }atarak nizamsızlığı tebarüz ettir· 
l'ı il~ leh· ancak sıfıra karşı üç mi§ti. 

t Qj .. 1·... • •rıe hitird'ı. F d ı· ~ • .. · e erasyon, ısanssız oyuncu • 
~{!\' kad:r ~~renin son dakikala· ların oynamalarını bir telgrafla 
~~~~ ede okcnin enerjik oyunu federasyon rnüme~silliğine bildir· 
~\;'il old tek büyük bir takdiri mi§ ve bu suretle Denizli ve Aydın 
~ı~ c\lla.r1 ~· •• Altl'.yın tanınmış o· mıntıkaları §ampıyonları rnusa • 
~ll~~cı.rıtar1 n~nde Sökenin genç bakalara iştirak etmişlerdir. Yu· 
ttıudil.t-dı, ~ıdden :rnuvaff ak olu· ıuf Ziya Bey Cuma sabahı yıldı· 
ı, .. 

1 
a.f~a.,1n r~ sıra Sökenin Altay rmı telgraf ile federasyonu keyfi

~~ ·e~İl'ci} a • tadar uzanan akın· yelten haberdar ederek lisansız· 
~'ttı ediy0 erı dolu heyecanlara Iarın oynamalarına f edaranyonca 

dQ.)l f r \re futbol zevki nok· emir verilmesinin ittifak disiplini 
.\}J_ aydaı 

tı:ı~ ~l't.n ar yaratıyordu. namına doğru olmadığım bildir-
l'\1% ıa.!t\ô.ıt hakiın oynaması za- mi§tİ. 
l'\le .ilıı \t tazyik çemberini da. Öğrendiğimize göre Futbol he· 
li~ ~1 ~rı·· e trıi.iternadiyen Söke yeti reisimiz çok esaslı bir rapo-

''ı L Utıde d l k '1Fıı- 'G\lıy o aflllatıı hep ne· runu f eder as yona gönderere 
1.. ltfı Ordu B· • . d S d' • )' • 1· h "tıd• ta b · ırıncı evre por ı:np ın ve m ızammın a· 

1
' erab l'kl · ) k d 1 lk er ı e netıce • kim olması için a a a ar arın 

)ı.ı.~ ı1!l~j d kendi emir ve tebliğlerini kendi· 
tıl Qjl' t evrey Al 1 ld. w. • lı~ltı. qı~ı c tay daha bü- lerinin bozmaları azım ge ıgını 
~t 1 .. ·••• ..... <:ıkrntth. Ya mağlup bildirmi-. ve umumi kongreye de 
ıı· .... tıt. 'nır· s 1>tı11 

1 1'~ d·· 1Yeye uğrayacak bu mesele hakkında esaslı bir is· 
lı lı • 0 nec k b ı 

••• 1•e ~ e .. Aydın §Bm - tizah takriri ıhazırlamağa aş a· 
lucı rta Yolunu tutacak· mı,tır. Spor mehafilimiz Yusuf 

~~ 'İtı• ~ ~tıd· Ziya Beyin mutalea ve fildrleri· 
~,~tlel\d .. 1tedir ki Altayı bir nn çok haklı olduğunu disiplin 
'\ .. ~~ ·~lt•rıyor, da'-n Lazla ça- k •d 1 • • • • • • b 'd " ",.v n r aı e erının teıısı ıçın una şı • 

'~ ed' tr il •Yordu. Sıkıştrr • detle lüzum ve z-aruret olduğu ka-
rledj ki Altay kale· naatindedirler. 

U§nk . (Huııuııi) - Memleketine• 
peyden beri büyük bir ıabırıızlıkla 
beklemekte olduğu gençlik teşkil8tı
nın nihayet tahakkuk etmek üzere ol
duğunu büyük bir sevinçle görüyo • 
ruz. 

C. H. F. umumi idare heyetinin 
1Ju işe verdiği çok büyük ve hususi 
. hemmiyet herltesçe malumdur. Ge
çen sene bu teşkiliıt etrafında tetkik -
ler yapmak üzere Almanyadan getiri
len mütehassıs Knrl Diminin verdiği 
,·aporun ve tavsiyelerinin ne olduğu 
h~nüz bizlere malum olmamakla bern
b~r muhakkak olan bir §ey varıa bu 
!ençlik teşkilatının Türkiyemizdc ya
m!acağıdır. 

Şu ıon aylarda bu iıc verilen bü • 
vük ehemmiyetin canlı nümunelerini 
de görmekteyiz. Büyük fırkanın Türk 
gençliğini istenildiği gibi yeti,tirmek 
ve hanrlamnk yolundaki değerli ala -
ka ve gnyreti cidden takdire değer 
bir şekildedir. 

Gençlik teıkilatı hakkında tetkik -
ler yaparak bir takım etütler hazırla
mak ve umumi heyetine tekliflerde bu
lunmak üzere Kütahya ve Balıkesir 
vilayetlerinde tetkikata memur edilen 
Fırka umumi idare heyeti azasından 

Hüseyin Rahmi Bey ıehrimize gele • 
rek icap eden kanaatleri edinmiıtir. 

Hüseyin Rahmi Beyin ıehrimizde
ki tetkikleri dört köy üzerinde olmu§
tur. Hü,eyin Rahmi Bey bu köylere 
giderek gençliği tetkik clmiı ve köy
lülerimize de bazı sualler sorarak bu 
le§kilat hakkında kanaat edinmiıtir. 

Hüseyin Rnhmi Beye tetkikatı es

naıındn ıpor le§kiliıtnnız reisi Yusuf 
Ziya ve Jandarma kumandanımız Mu
zaffer Beyler refuknt ctmiılerdir, 

15 • 10 • 934 Pazartesi günü ak -
ıamı Halkevimiz salonunda toplanan 
spor teşkilatımızın idarecileriyle Hü
seyin Rahmi Bey arasında mühim has
bühal ve musahabeler yapılnuı, genç
lik lc§kilatının nnııl olma11 etrafında
ki görüımeler çok l\lnkalı ve heyecan
lı bir surette devam etmiı, spor ida -
recilerimiz fikir v noktai nazarlarını 
bildirmişlerdir. 

Bu fikirlerin ikiye aynldığı ve bu 
iki zümrenin müdafaa ettikleri tezler 
alaka ile dinlenmiş ve gençlik te~kila
tının muvaffak olabilmesi içinhükurnel 
makanizmasından idaresi lehinde söz 
alan ve fikir beyan edenlerin say111 
hayli fozlnlaımıştır. 

Beşiktaş genç takımım yenen Gafatasaray genç talamı ... 

Dün sabahtan akşama kadar 
yağmur yağmasına rağmen üç 
sahada ÔSJ lig maçlarına devam e· 
dildi. Yalnız Taksim sahasında 
evvelce tehir edildiği için Beşik· 
taş - Galatasaray birinci takımla
rı maçı yapmadı. iki klübün genç 
ve B takımları karşılaştılar. iki 
maç ta Galatasarayın 1 - 2 gali
biyetiyle bitti. 

Şeref stadında 
llk maçı lstanbulspor - Bey· 

koz B takLmları yapblar. 
T akımlaT sahaya çıktıkları za

man lstanbulspor takımında Sa • 
lô.hattin, Tevfik, Nihat gibi de
ğerli oyuncular vardı. 

Buna karşılık ta Beykoz genç 
bir kadro ile çıktı ve lstanbulspor 
takımına nisbctle genç, hafifçe o· 
lan bu takım, mağlup olmasına 
rağmen güzel oynadı. 

güzel bir sistemle mümkün merte• 
bede az hata yaparak oynadılar. 
Zevklice bir oyun seyredildi. 

Beykozlular birinci devrede 
1 - O mağlup vaziyete iken ikin
ci devrede bir gol yaparak 2 gol 
yediler. 

lstanbulıpor takımının galip 
gelmesinin amillerini; Tevfik, Ni
hat, Salnhattin gibi üç değerli 
oyuncunun oynamasında buluruz. 
Maçın hakemi İbrahim Halit 
Beydi. 

Anadolu 2 - Beylerbeyi 1 
ikinci maç: Anadolu ile Beyler• 

beyini kar§ıla§tırdı, fakat maç ya· 
rım kaldı. Hakem Ahmet Adem 
Bey maçı güzel bir tarzda idare 
etti ve ikinci devrede yağmur ar· 
tınca ikinci devreyi geriye bıraktı. 

Maça Beylerbeyi takımı güzel 
bir surette başladı. Uk anlvında 

Yaptıkları (1) sayıya 

(3) gol yemelerine rğmen 

karşı yağmurun az yağmasına ra 
gene mcvamı 9 uncu snyıfanm ı inci Gl.'friıl\mda): 

lstanbulspor - Beykoz maçında lbrahimin meşhur kafa vuruşlann • 

dan birisi.. 

Buna mukabil sporun bir aşk oldu
ğu ve zorla yürümesinin rnatli'ıp ne -
ticeyi veremiyeceği ve bütün Türk 
gençliğine am ve §amil bir teşkilat ya· 
pılmak isteniyorsn bu te,kil&ta gire • 
ceklcre bir takım muafiyet ve imtiyaz 
verilmesinin ve cazip usuller bulun -
masının arzulan tatmine kafi olduğu 
yolunda mühim tezler yürütülmüıtür. 

Hüse~n R~mi Bey bütün fiki~• !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

934 - 935 Liğ maçla ı vaziyeti ri dinlemiş ve notlanru almıştır. Genç
lik te§kilatı hakkında yapılan bu mü
sahabc derin bir sevinç ve memnuni
yetle kar§ılanmı§tır. 

Hüseyin Rahmi Bey u,alc gençli -
ğinin bu coııkun alakasından ve sopr 
yolundaki büyük hızından memnun o
lnr~k a.yrılmııtır. 

Vo1eybol 
Dün voleybol maçları da yapıl· 

mış, Galatasaray Vefayı, l11tan· 
bulspor da Fener yılmaz takımla· 
rını yenmişlerdir. Fakat İstanbul 
spor takımı altı yerine beş oyuncu 
ile oynadığı ve bu daı nizama uy· 
gun olmadığı için hükmen mağlup 

.ıayılmıtbr. 

2 ind H A F T A - B i R i rt C i K () M E 
Kulüpkıin adı 
Galaıasara v 
Isıanbulspor 
Vefa 
Siileymani~·e 
Fenerbahçe 
Beşiktaş 

Be} koz 

2 inci 
Beylcrbe)i 
T-0rkapı 
Kasım paşa 

1 Jildl 
Eyilp 
Altınordu 

Anadolu 

Maç adedı 
1 
2 
I 
1 
1 

1 
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2 
1 
2 
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iki saat Köylülerimize 
bir Örnek •• 

Halıcılık ve gülyag"' cıhk milli bankalar . Babaeski (Milli gazele) - Ev-
velki gün, ötedenberi faaliyeti ve 

tarafından idara ediliyor umranı söylenen Kırıkmusa köyü-
ne gittim. Kırıkmusa köyü Lüle
burgazla Babaeski kazaları hu • 
dudu üzerinde ve Lüleburgaza ta· 
·,i 200 hanelik büyükçe bir köy • 
lür. Bu köy halkı Pomaktır. Fa
':at senelerdenheri hiç bir teşvik 
1e tahr:ke hacet kalmadan arala· 
nnda yaptıkları bir aht Üzerine 
lıemen hemen yirmi beş senedir 
Bulgarca konuşmayı terketmiş • 

1 !erdir. Bugün hu ahtin neticesi 
1 olarak 20 - 25 yaşındaki kadn 
' erkek gençlerin hiç biri Bulgarca 

""l ı bilmiyorlar. 

1 Köylü geçen sene sırf kendi ça-

Isparta iplik fabrikası 

!aparta, (Hususi) - İsparta, Bu halıcılık, yalnız vilayet mer-
(:Jenilince en evvel akla gelen şey kezinde değil, Eğirdir, Uluborlu 
halıcılık ve gül yağcılıktır. Bura- le Keçiborlu ve Ata Bey nahiyele
da yapılan hah ve gül yağları dün rinde de yapılmaktadır. Şimdi iyi 
yanın her tarafında tanınmış ve halının metre murabbaı burada 
şöhret almıştır. Bir zamanlar bu 9 buçuk 10 liraya alınabilmekte-

iki madde vilayetin mühim bir vari dir. Tamgasız ve a!ağı cin~ halıla
dat kaynağı oimuşken son zaman- rın metre murabbaı 8 - 8 buçuk 
larda fiyatların <lüşmesi ve bir ta- liradır. fplik fabrikasının temeli 
kım mutavassıtların da hileye kal- 1925 enesinde atılmış, bir sene 
kışması bütün J,ütün piyasayı her- som·a inşaatı bitirilmiştir. 
bat etmiştir. Bt'reket versin ki hü· Ragıp Kemal 
kun1dimizin lP-c!birleri imdada ye 
tişmiştir, bu iki madde iizerinde 
bundan sonra bir kalkınma husule 
gelmesi ümit ediliyor. Hükumeti· 

Akhisarda feci 
bir kaza 

miz tarafından verilen karar üze- Akhisar _ Çınarlı mevkiinde 
rine miJli bankalarımız hu iki mad sağır Mustafa isminde bir adam, 
deyi doğrudan doğruya kendileri karısı Züleyha ve kızı Hatice ile 
idare eylemeğe bn§lamrştır. birlikte bağının damında oturmak 

Evvelce halılara hileler karış- tadır. Gece yağan yağmurların 
tırarak umumun rağbetini kıran- şiddetlendiği bir vakitte bağ da • 
lara ve fena halılar yaparak piya- mı birdenbire çökmesiyle Züleyha 

;;aya ç&aranlara bundan sonra mey ile Hatice hanımlar enkaz altında 
dan vermemek iç.in iplik fabrika- kalmışlardır. 
sının idaresini Sumer bank kendi Mustafa ağa ile diğer bir erkek 
üzerine almıştır. Bu fabrikada İp· 0 esnada dışarıda bulunuyorlardı. 
likler yapılarak boyanır, tüccarla- Damm yıkıldığını görünce onlar 
ra satılır, onlar da evlerdeki tez- da korkularından baygın bir hale 
gahlara dağıtırlar. Halılar dokun- gelmişlerdir. 
duldan sonra tekrar fabrikaya ge· yıkıntıyı haber alan kaza jan
lir. Evvela yıkanır, sonra kurutu- darma kumandanı, kaza mahalli
lur, kırkılır, ütülenir ve temizle- ne gitmiştir. Enkaz altından çıkan' Sonra ticaret odası Eksper he- rılan kadınların öldükleri görül· 
yetı tarafından muayene edilir, müştür. 
soğuk damgalar konur, sahipleri-
ne teslim olunur. 

Yaş üzüm ihra
·catımız . 

Şehirde (1600) kadar halı tez
gahı vardır. B"Cher tezgah vasati 
bet kiıiyi işgal eylediğinden mem· 
leket nufusunun hemen yarısı bu İzmir, - Limanımızda bulu -
yüzden geçinmektedirler. Boyala· nan İsveç. bandıralı Vasaland va· 
rm has olması desenlerin iyi seçil- puru limanımızdan hareket ede -
mesi yüzünden Isparta halıları rek doğruca lsveçin Göteburg li -
çok rağbet kazanmıştır. Boyalar manma gitmiştir. İzmir sebze ve 
kamilen istim boyasıdır. İpliğin meyvacılar kooperatifi lar"fından 
yüzde 85 i yapağı ve yüzde 15 i Vasaland vapuriyle lsveçe üç ton 
yün ve tiftik olarak intipap edilir. yaş üzüm sevketmiştir. Bu üzüm -
Tabakane kırkmtısm yünler bura- ler Ödemiş mahsulünden olup ili -
ya giremez. Halılar 8 buçuk san· nalı bir şekilde ambalaj edildik -
tim genişlikte 22 sıra pamuk iplik ten sonra vapuı-un soğuk hava de • 
ve 8 buçuk sJ\ntim uzunlukta 28 polarma konulmuştur. Vapur on 
düğüm bulunmak üzere imal olu· bir günde Göteburg limanına va -
nurlar. racaklır. 

Halılar istandarize edildikten İsveç. vapur kumpanyaları u • 
sonra kenardaki beyaz saçaklar mum müdürü M. Vetter İzmir a -
üzerine soğuk aliminyum damga- cenlesi M. Karlo Sperko ya§ Ü • 

lar vurulmaktadır. Baz! hilekarlar zümlerimizin naklini ve Göte -
halılarını sattıktan sonra alan a· berg'ta kooperatif vasıtasiyle sa -
dama: (Artık bunların size luzu- tışmın teminini deruhte etmiştir. 

mu kalmad1!) diyerek bu damgala ıııııın111ıtlflllDl11nmıııtfW'lllll1nmıırıınıııı11111ııııııııııııı11111111ııını 
rı koparıp kalitesi düşük halılara "Yarın Dünya Alevlenirse,, 
yapıştırmak suretiyle müşterileri tefrikamızı, yazımızın çokluğun

iğfal etmektedirler. Fabrika idare dan bugün koyamadık. Özür dile· 
si, lıalkrn bu damgalara dikkat e- riz. 

derek aldanmamalarını rica et- lllhııııııuıııııııııııuıııııınııııııııııııııırtllllllltıııııııııllllllfiluıııııılllD 
moktedir, 

lışmaları ve kendi malzemeleri ile 
Maarif Vekaletinin nümunesine 
uygun beş sınıflı kargir bir mek· 
tep yapmışlardır. Mektebin usta
sı, gene kendilerinden Ahmet us· 

tadır. 

Mektebe bu sene 189 muhtelit 
talebe kaydedilmiş ve mektebin 
müdürlüğü ismet H. namında bir 
genç muallimle Sabri ve Salim is
minde lstanbul muallim mekte· 
binin bu sene mezunlarından iki 
muallim beyin idaresine verilmiş 
ve bu iiç genç elinde Kırıkköy ço
cukları çok istifade edecekler • 
dir. 

Köyde nazarı dikkatimi celb
eden bir şey oldu: Bugün bir çok 
vilayet merkezleri ile kazalarda 
bile olmadğı halde bu l<öyün bü
tün kenar ve orta sokak ve cad· 
deleri kırma tatla şose olarak tan
zim edilmistir. Kasabalarda evi· 
mize gidinciye kadar çamur için
de kalırken bu köyde oturanlar 
köy çinde çamur görmüyorlar de· 

rnektir. 
Köyün muhtarı Mustnfa Efen· 

di ve arkadaşları Kara Hasan ağa 
ve Halil lbrahim Efendiler köyün 
ihtiyacı için çok çalışmaktadırlar. 

Bu sene için suya çok muhtaç 
olan köylerine arteziyen usuliyle 
su gelirmeği karara alıp müteah -
hidine tevdi etmişlerdir. 

Esasen şirin olan Kmkköy ehil 
ellerde bir kat daha güzelleşmiş
tir. Bu köy, umranı dolayısiyle 
Trakya köylerine nümune olabil
mekle beraber Trakya ve bilhassa 
Babaeski, Burgaz, Hayrabolu 
kazaları köylerinde çok bulunan 
ve ahalisi Pomaklardan ibaret o· 
lan Mandıra, Pehlivanköy, Çer· 
kes müslik gibi köylere de Kırık
köyünü ana Türk lisanına olan 
ıevgi itibariyle nümunc olarak 
gösterebiliriz. 

1935 beşinci İzmir 
panayırı 

İzmir - Beynelmilel 1935 be
şinci İzmir panayırı bu senekin
den daha parlak bir şekilde açıla
caktır. Şimdiden hazırlıklara baş

lanmıştır. ikinci teşrinin ilk haf· 
tasında panayır komitesi toplana· 
caktır. Bu sene panayır zamanın
da imanımıza seyyah vapurlarının 
uğramasını temn :çin Turist acen· 
talarına ve klüplerine mektuplar 
gönderilecektir. 

Türk Ofis tarafından gerek 
panayıra, gerekse muhtelif mah
sullerimize ait broşürler; bastı· 

nlacak ve dünyanın her tarafın· 
d[1ci ticaret müesseselerine gön
derilecektir. 

(Ba§ tarafı l lncl sayıtaCl&) 

hal anlamış11ruzdır. 1stanbula 
girer girmez Boğaziçinin roman -
tikve sihirli cazibesine tutulur ve 
bu şehrin haımetini anlarsınız. ls
tanbulun paha biçilmez koleksi
yonlarını ziyaret ve harikulade 
mimari abidelerini seyretmek için 
saatlerce, günlerce, hatta hafta -
larca gezersiniz. Bununla bera • 
her Türkiyeyi ziyarete gelen alel -
ide bir seyyah, gördüğü maddi e -
serlerle o derece meşgul olur ki1 

en ehemmiyetli telakki ettiğim şe
ye dikkat etmez. O da: Türkiye· 
nin Cumhuriyet idaresidir. Büyük 
bir adamın - çünkü Mustafa Ke
mal büyük bir adamdır ve tarihte 
de daima büyük bir adam olarak 
yaşayacaktır - kıymetli liderliği 

altında, bu devletin cumhuriyet 
idaresi kurulmuştur. Başta bu • 
lunanlar bu idareyi o kadar eıaılı 
bir surette ilerletmektedirler ki a· 
tiye ait bütün mesuliyetleri çekin
meden Üzerlerine alabilirler. Ga· 
zinin bugün etrafını çeviren muk
tedir arkadaşları dünyadan çekil· 
dikleri zaman, arkalarında bıra
kacakları halk kütlesi o yükü ve 
bu müeueseleri matlup §ekilde 
yürütecek iktidarla mücehhez ola
caktır. 

lstanbulu ziyarete gelen kim
seler, Ankaraya kadar uzanacak 
olurlarsa hayretler içinde kalacak
lardır. Bir kaç senelik bir zaman 
icinde ne kadar mükemmel bir 
t~hir yapıldığını göreceklerdir. Bu 
terakki bizim garp şehirlerimizde 
bir kaç sene evvel gösterilen ha
rikuladelikleri andırıyor. Ziya
retçilerin görecekleri ıeyler katjı
smda takdirden başka bir his bes· 
lemiyecekleri muhakkaktır; fakat 
belki de hükumet merkezinin 
"Sehirlerin Kraliçesi,, ve "Allahın 
y;rattığı şehir,, isimleriyle maruf 
olan lstanbuldan kaldırılarak An
karaya taşınmasının sebeplerini 
anlıyamıyacaklardır. Lakin bu 
meseleyi tetkik edecek olurlarsa, 
bunun halledilmesi lazım gelen 
siyasi bir cephesi olduğunu göre • 
ceklerdir. 

Türk devletinin inkişafı için 
Türkiye halkını siyasi sahada kar· 
şılaştırabilmek maksadiyle büyük 
bir yaratıcı gayretin gösterilmesi 
lazımdır. 

Türkiyeye gelen ecnebiler zira
atle çok alakadar olmaktadırlar. 
Nufusun çoğunu çiftçilerin teıkil 
ettiğini, toprak mahsulünün hal• 
kı ancak iaşe edebilecek miktaTda 
olduğunu ve fenni idare ile halkın 
yaşayış standardını yükseltmeğe 

çalışıldığını görüyorlar. Bu gibi 
fenni idare sistemleri filhakika 
çok iyi şeylerdir; fakat Türkiye 
halkını yükseltmek gayretiyle hu 
idareyi tatbikat sahasında da ta • 
kip etmek lazımdır. 

Türkiyeye gelen ecnebiler tah
sil ve terbiye sistemiyle de çok a· 
lakadardırlar. Hükumetin ceha· 
lete karşı mücadele açlığını ve es
ki Türk harflerinin yerlerini ]atin 
harflerine bıraktığını görürler. 
Bunun bizim garp usullerimize 
karşı yapılan bir iltifat" zanneder
ler. Bilmiyorlar ki bir Türk çocu
ğu eski harflerle okumayı üç se
nede öğreniyordu; halbuki ]atin 
alfabesiyle hu i§i bir senede yapı· 
yor. 

Bu misalleril bir kaç misline çı· 
karmak kabildir. Bunlar içinde 
en büyük hakikat §udur: 

il 

ttt 
Türkiye hükumeti bir ~ li 

riyet idaresi kurmuştur "e 1 i 
. ff k' .. irı b renın muva a ıyetı ıç . 

d. bır 
nu itletmeğe mukte ır ~ 
getirmek üzere hazırlar11• 
tin dedir. }I 

Muhterem efendiler! 
1 . . b .. k'" • k·caf de erının ugun u m ıl' 

de demokrat müeueselere 
mücadele edilirken, hat~b·· 
Fransada halk o esk_i' it 
müsavat, uhuvvet,, kel~1'11edt 
layla yadederken Türkıye 
huriyet idaresi kurulrna•1

• 

ann telakki edeceğiniz bir 

rleğil midir? ·~ bı 
Türkiyede vaziyete b•. det 

lanlar hükumete iıtedikl~ tı, · 
ele bir model verebilirler '' 
bert ile Sullivanın oper 
Rus, F ranarz, Türk veY" 

ıs 
olması muhtemel olan "'e il" 
f ngiliz olduğu meydan• ~ 
adamdan bahsederken ı" 
ıaçma sözleri hatırlarıı~ 
hareketi tefsiren anlatı1' ~ 

k. . k . d "kii" yorum ı ı h ar me . 
hükumetlerini istedik)erı 
koyabilirlerdi; fa~at uıorı 

11 
mülbr ve uzun tecrübeler i 
sinde Türkiye CumhuriY~\,e 
siyle idame eltirilebilecel~, 
ni oldular. Yalnız ş~n\J ~ 
manızı isterim: Türkıye 
an' aneleri otokrasiyle f'dr 
muıtur. Onlar şimdiye 1" 
tokratik bir hükumet id' 
ya~amışlardır. İşte bof1

11 d' 
itibara alırsanız, Türki)'t 
edilen muvaff akiyetlerir1 e 
yelini anlarsınız.,, 

llff L 

izmirde üzüın P t 
sası düzeliY" 

Izmir - Almanya hiikO 
son kabul ettiği ithalat k't· 
meıinin ihracat mahıoll~p 
de Almanyaya ithalini t• > 
deceği zannediliyordu· ıı 
sefaret konseyi cenaphtl'I~ 
rimize gelerek bizzat ih~.~ 
rımızı irşat etmesi ve 1° i I 
sulleri için tahdit mesele~jll 
zuu bahsolamıyacağını te. ti.. 
l . .. . . d•"' . emes1 uzerıne pıyasa 

11
,, 

düt vaziyeti zail olnt0'~1et 
günlerde mütereddit "aı;1'İ ~ ij~'~ı 
zünden üzüm fiatleri~.d~ııtı"~ a,., 
kadar da düşüklük gorı.1 yeıı' 

Almanyadan yapılat1 ,-1 
parişler üzerine nonnal il o 
avdet etmis, tereddüt ı~ 

~ . tıı'· ,J 
ve piyaıa hararetlenrnıtrf fP" 

Almanyadan muhte 1 :pi 
sullerimiz için bir çok ''ttel' 
geldiğinden piyasa harat;1',e 
ve üzüm fiatleri derhal 'i d' /. 
tir. Yükseliş iki kuru~ ":,., J' 
Piyasa harareti böyle de;11jıı ~'ltı 
ceğine göre üzüm fiatlet~it· 1 

yükselmesi beklenmek~·~İ~ ~ ~'~ 
hafta ihracatımızın rntı J'lıfle'- ~,~. lı 

. eo' ı 
tarda artacağı tahmın ~ 
dir. ~~~ d, 

ı t~ı tt 
Hayvan ihr'' ~' l'tıt ~ cı 

"'" l "l Alakadarlarca ha:Y 101r 
d 

,.ı,. 
tının ıon zamanlar a 

1 
rülmektedir. ,,tı1' 
Türkofis tarafından i.br• ~,o 
tırılması için genit hır f 
hazırlanmaktadır. t .,e J 

Yakında Suriye, Mı•' tı f"• 
nanistana hayvan ibr•~er;ıt, 
fa§tırılacaktır. SovYe. ~YJ 

··hıtıl , 
memleketimizden :rntı .. 1ıe da hayvan alacakları 10 

tedir. 



ır ~~kü spor hareketleri 
rafı Yed' • 

ıı.Ylra.k . ıncı sayıfada) Oyuna Sadi beyin hakemliğiyle 
il böyle ıl~ golü attı. Bir batlandı. Fenerliler daha ilk da • 
~tti, r ~alıp vaziyette de • kikalardan itibaren süratli pas • 
1 Ptı] a. at Salihin güzel i- ]arla Süleymaniye keleıine indi • 

lrr L 
r ile · ı evanın yerinde a· ler. Betinci dakikada Namığın a • 

ı erli A 
hatt Yen nadolu mu- yağiyle ilk gollerini kaydeden 

~dı, b~ı•·b;ınukabelede ger~ Fenerliler, tek kale vaziyetinde 
Beyle b ·: ardı sıra evvela oynıyarak ve iki gol daha yaparak 

dıkta r eyı tnüdafaasını ka· devreyi 3 - O bitirdiler. 
· :ı "on B 11\ ka '" ra eyler beyi ka - ikinci devrede F enerbahçe mu· 
l att~;nrrı_~t olduğu bir za • hacimleri güzel bir oyun çıkardı -

1 '~re 
1 
g~.ıel şütiyle birinci lar ve bu devrede de çok hakim I 

iolun·· 
u lak' u attı. oynıyarak 6 gol daha yaptılar ve 
~il eu;:ı e~en bir zamanda böylelikle. maçı 9 - o kazandı -
olu lak bır bas alan Mesut ı lar. 

'•iyJ •ırı.~nı~ yüzünü galibi- FENER· (S) _ 
1 e guldurd " . 

>...YerbeyJiler· ku. SÜLEYMANlYE: (O) 
lltdol ı_ ın arşılık akın -

lll birı' u .tı;alesini sıkıthrırken Süleyman iye - Fener (B) ta· 
d ncı dev . b" . d' B" kımlan 6 - O Fenerin galibiyeti-et 1 reyı ıtır ı. ır 
~ 0nra le bitmiş ve Fenerliler baştan sona 
''• iki . artan yağmurdan 

0 
llcı devreyi tehir etti. kad~r hakim br oyun oynamışlar-

tı l 1 1 dır. 
11,~, . - stanbulspor1 
tı tııy0r .. .. AL TINORDU: (2) -
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Uphi ve saha komi-

°>'urı eyler sahayı ge%di -
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ı du.... nanıp oynanamıya 
11.ınd"l oyu u er. Jl<i tarafın da 

itti ,,.~ 0Ynamamayı tercih 
ıı ıı.or·· 1 ~)k u Üyordu. 

O)! 

~· llıet ~akımında Sedat, 
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;J_ıtıı._ ~düğü ile cevap verdi. 
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t l. ·)et ·rb 
~ .~~ 1 ı ariyle birinci dev· 

e '1'I ~, ı daha atılgan, daha 

İkinci kümeden Altmordu 
Kasımpaşa ile karşılaşmış. Kasım
pa§a güzel bir oyun oynamasına 

rağmen 2- O maçı kaybetmiştir. 

GÜREŞLER 
İstanbul 19 (A.A.) - Mıntaka 

güreş birincilikleri Kumkapı klü· 
bünde 66 ve 72 kilolar arasında 
yapılmıfhr. Müsabakaya Kum- , 
kapıdan 7, HaliçtenS, Kasımpaşa- 1 
dan 3, Beşiktaştan 2 güreşçi işti
rak etmittir. Müsabaka bilafas~-
18. 6 aaat devam etm:ş. 66 kilodan 
birinci Y &far Kumkapı1 ikinci Re
fik Kumkapı, üçüncü Nufvi Be· 
şiktaştan, 72 kiloda birinci Saim 
Kumkapı, ikinci Afi Kumkapı, Ü· 

çüncü Niyazi Kasımpaşa kazan
mışlardır. 

l'~'llıY<>rdu. Bütün bu dev
h .~ :a çokluk itibariyle 

; ')i tk u Pek eksik,...ta!ippJt ADANA: (3) - ISPARTA: {O) 
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klüpleri arasındaki maçı dün sıfı· 
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Önümüzdeki haftalar içinde 
mühim spor maçlarına şahit ola
cağız. Merhum Beşiktaşlı Şeref 
Beyin çocklarına yardım için ge
çen sene bir turnuva tertibi düşü· 
nülmüf, fakat yapıla.mamıştı. Bu 
defa bu turnuva iizerinde Galata· 
saray, Beşiktaş, Fenerbahçe 
klüpleri mutabık kalmışlardır. 

ilk maçın Cumhuriyet Bayra· 
mı günü Galatuarayla Fener bah
çe ara5ında Taksim stadında, i
kinci maçın 30 teşrinievvel cuma· 
günü Betiktatla F enerbahce ara
sında Kadıköy stadında. üçüncü 
maçın da Galatasarayla Beşiktaş 
arasında Şeref stadında yapılması 

ihtimali kuvvetlidir. 

Bu maçların getireceği hasıla
tın tamamı merhum Şeref Beyin 
ailesine verilecektir. 

Dün haber aldığımııza göre, 
bu turnuva fikrini evvela ortaya 
atan Vefa klübü, turnuvanın sa -
dece üç klübe hasredilmesini pro
testo etmi~tir. 

Biz de, turnuvaya biitün birin
ci takımlar alınsaydı · her halde 
daha faydalı olurdu kanaatinde· 
yiz. Bu itibarla Vefalılarm iti • 
razını yerinde buluyoruz. 

~ - VAKİT 20 TeşrJntcvet 1934~ . 

~UNDAN BUNDAN 
Tepelere tırmanan gemi de yapıldı! 

~ . 

Son zamanlarda Şarki Prusya- yahatin bir kısmını denizde yapan küçük şehirlere götüren topraklar 
da Elben nehri mecrasiyle muhte- bu son icat gemiler, diğer kısmı- üzerinde yapıyor. Üç resimden 
lif Şarki Prusya şehirleri arasında nı, hususi bir ray vasıtasiy)e, ken- birisinde, bu kara ve deniz gemi· 
yolcu nakletmeğe mahsus küçük ı disini Şarki Prusya tepelerindeki \ sini, sulara inerken, suların üze-
gemiler işlemeğe başlamıştır. Se· rind~ ve karada görüyorsunuz. 

Bir İngiliz kruvazörünü yo~undan 
döndüren keçi! 

Geçenlede İngilizlerin Bad
m!mton kruvazörü; deniz manev
ra idaresinin emri hı laf ma, men· 
rnp olduğu limana döner. Bunun 
üzerine kruvazöl'ün kaptanı ile bi
rinci zabiti muhakeme altına alı· 

nırlar. Bu muhakeme esnasında 

kruvazör denize açıldıktan sonra 
geminin için.de bulunan teke ke· 
çisinin birdenbire öldüğü, gemi 
mürettebatı tarafından bir tılsım 
olarak kabul edilen bu teke olma· 
dıkça sefere devam edilemiyeceği 

ve yeni bir teke tedarik etmek Ü· 

zere limana dönmeğe mecburiyet 
hasıl olduğu anlaşılmıştır. Bunun 
üzerine kaptanla birinci zabitin 
cezalandırılmasından vazgeçil • 
miştir. 

- ------

Katilleri haber veren iki maymun! 
Hindislandaki İngiliz zabitası J nat bahçesi sahibi öldürüldükten baılamışlardır. Bunun üzerine o 

ve bunun teşvikile İngiliz adliye sonra maymunlar kota koşa köye iki köylü zabita tarafından yaka • 
mütehassısları ip uçları elde et - dönmüşler, maktulün karısını ikaz lanmıştır. Evlerinde yapılan ara-

mek için maymunların şahit ola - etmek için feryat etmeğe başlamış ma neticesinde kanlı çamaşırlar 
rak kullamlması caiz olup olmıya- }ardır. Maymunların bu hali zabi- ve maktule ait bazı eşya hulun • 
cağını tetkik ile meşgul olmakta • tanın dikkatini çekmiş ve derhal muştur. Fakat bu kadar delillere 
dırlar. Mesele şudur: araştırmaya başlanmıştır. Burada rağmen itiraf etmemektedirler. 

Kalküte civarındaki bir cun.gel hayrete değer bir şey olmuş, may- Şimdi bu iki köylü hlahkemeye 
de bir hayvanat bahçesi sahibi öl· munlar zabitanın önüne geçerek sevk edileceklerdir. Onların ka • 
dürülerek gömiilmüş ve paı·ası ça· memurları ce:. :!din metfun bulun· til olduklarına kimse şüphe etme
lınmıştır. Katil esnasında bu ada- duğu yere kadar götürmüşlerdir. mektedir. Yalnız maymunların fer 
mm yanında iki maymun bulunu- Bir zaman sonra bu iki maymun yadına şahitlik sıfatı verilip veril
yordu. Onun için katlin yegane şa o köyün halkından iki kişiyi gör - , miyeceği meselesinin halli lazım 
bitleri bu iki maymundu. Hayva • dükçe ayni feryadı koparmağa geliyor. 

Sudanda altın 
arama şirketi 

lngilterede Sudanın (Kesla) 
vilayetinde altın aramak üzere 50 

bin lira sermaye ile bir şirket teş
kil edilmiştir. 2 şirketin beheri 

1 O kuruş değerinde olan 500 bin 

hisse senetleri tamamen satılmış, 

ödenmiştir. 

Altın aranacak mıntaka 8 sene 
müddetle Sudan hükumetinden 
kiralanmıştır. 

Şirketin teşekkül kanununa 
tevfikan gazetelere verilen ilana 

nazaran altın madenlerinin bir 

kısmı (Por Sudan) dan 240 mil 
mesafede 3 kişilik bir İngiliz şir
ketine ait bulunmakta idi. Son 
10 sene zarfında Sudan toprakla-

rından 550 bin lira kıymetinde 
altın madeni çıkarılmıştır. Yeni 

şirket hu mıntakayı 30 hin liraya 
satın almıştır. 

Sudan topraklarında altın da • 
marları bulunduğu eski tarihler -
denberi maruftur. 

Bir dalgıç ne kadar Mısırda ecnebi şir
derinlige inebilir? ketler satınalınıyor 

Derin denizlerde tetkikat ya • 
pan Amerikalı Becbe inşa ettiği 

küre şeklindeki bir dalgıç ciha -
ziyle yeni bir derinlik rekoru 
yapmış ve 830 metre derinliğe ka· 
dar inmeğe muvaffak olmuştur. 

Bu derinliklerdeki müşaheda· 
tını mütemadiyen telefonla yar
dımcı gemiye bildirmiştir. 

Mister Becbe ayni zamanda 
projektörler vasıtasiyle bir çok 
fotoğraflar çekmeğe muvaffak ol· 
muştur. Bu 830 metre derinlikte 
yeniden bir takım fautast~k balık· 
lar keşfedilmiştir. 

Kundakçı kuşlar! 

Sulama teşkilatı yapılmamış o
lan cenubi Mısır' da ziraat tarlala
rını sulama işi Belina ve Nec'i Ha· 
madi adli iki şirkete verilmitti ve 
bu iki şirket köylüye su vermek 
için adeta köylünün kanını emer· 
di. Halkın sızlanması üzerine 
1935 senesi başlangıcında imtiyaz 
müddeti biten Nec'i Hamadi şir • 
keline imtiyazının yenilenmiye • 
ceği fe hükUmetin vücuda geti • 
receği tesisatla şirket tarafından 

sulanmakta olan araziyi sulıyaca· 
ğı bildirilmiştir. Yeni sene büt • 
çes!ne bu iş için 60 bin liralık tah· 
si sat konulacaktır. 

Belina sulama şirketiyle pazar· 
ltk yapılmış, mevcut müessesele
rin 25 bin-liraya satın alınması 
kararlaştırılmış ve bunun 19 bin 
lirası da ödenmiştir. 

"''l '(1 ..._ s ··ı t~ lttı b·"'lıı.t1 u eymaniye bi-
t~ı~tb._ı,~tlı g •ahaya. ilan edilen 
s~~tlllı ·~lilet~h olarak çıktılar. 

Mülhak kazl!lardan beledlye Nekadar köpek cinsi var? 
meclisine i•tirak edecekler Bir İngiliz köpek meraklısının 

Nec'i Hamadi ş:rketi 48 bin 
f eddan arazi sular ve buna muka
bil 80 bin lira alırdı. Hükumet 
tesisatı bittikten sonra hükumet 
48 bin 500 lira alacak ve geri ka· 
lan para ahalin:n cebinde kala· 

Amerikada bir çok binalarda 
ve ormanlarda çıkan yangınlara 

kuşların aebcp olduğu tespit edil· 
miştir. İddia edildiğine göre ba
zı kuşlar yanar bir halde yere atı· 
lan s~gara izmaritlerini gagalariy· 
le alıp damların ve yahut ağaçla· 
rın üzerinde bulunan yuvalarına 

taşımaktadırlar ve hazan sigara
nın yandığını yarı yolda farke-

caktır. diyorlar ve gagalarından bıraka-
Belina şirketinde ise ahali se • 

rak yere düşürüyorlar. Yere düş· ~~ ~l.ll.. er 2 k' k d ~~ · '"'tıt "ıı.f, ahlan ı a • 
tı11 ~~, )eliler zda ediyorlardı. 
)~ 1\ ""' e hı' 'k· -·ıl\· ··•ıı.h r ı ı oyun -

ı ) tuınd 
~l\i u, ve onla -

0Yu~ular almı§tı. 

Mülhak kazalardan, umumi yaptığı tetkikata bakılacak olur • 
meclise iştirak edecek mümessil· sa dünyada 938 cins köpek var • 
ler önümüzdeki hafta içinde, kaza l mış. Bu miktara, maruf köpek 
belediye meclisleri tarafından se- cinslerinden yetittirilen melezler 
çilecektir. dahil değilmiş. 

nede aşağı yukan 1 O bin lira ta • 
mekte olan sigara bava cereyanın· 

!larruf cclecektir. - Muhadenet -dan dolayı yeniden ateşlenerek : ___ , ___________ _ 

düştüğü yerde yangına sebep olu· j vnlarmdan cıktığı kat'i surette ta· 
yor. Bir çok yangınların kuş yu· ayyun etmiştir. 



--
Fi-ansız harbiye nazırile Alman hava 

nazırı kilisede görüştüler 
Suikasti tahrik e 

mevkuf Pavliç 
CBaf tars.tı ı tncı ııayıfada) 

Şuşnig ve M. Pietri gibi şahsiyet· 
lerin katledildiğine dair yalan yan 
ht haberler dolaımaktadır. 

lar, Yugoslav konsolosluğunun 
teşebbüsü ile Kral Alekıandrın 
hatırası için yapılan dini merasim· 
de hazır bulunmu,Iardır. 

rünmekte devam edilecektir. Bulgar 
milleti kardeı Yugoslav milletinin ele
mine kalpten iıtirak eder ve hiç bir 
zaman unudulmıyacak olan kıymetli 
ölümünün önünde hürmetle eğilir." 

<Ba.o taralı ı tncı aayıfadaJ mı top gibi havaya 

Kuaternik'e gelince zannedildi· mak işten hile değildi. 
ğine göre o da Marsilyada faali- rukta bir masayı~ 
yet göstermiş olan tethitçi grupun §am rakı içerken yap• 
reisi Egon Kramerin ta kendisi • reketlerden biriydi. 

Fransız matbuatı bu netriyat· 
tan şiddetle mütee11ir olmuttur. 
Bunun yegane gayeıinin Avrupa 
efkarı umumiyesini tahrik olduğu 
kanaatine varmıştır. 

İtalyanın başlıca merkezlerin • 
de de buna• benzer meraıim ya• 
pılmıttır. 

• 
KUçUk Kralın ingilteredeki 

hayatı 

Hariciye Nazın G. Batolof'un be -
yanatı: 

"Kral Aleksandnn meıum ve feci. 
ölümü, ve bu suikaıte Fransa Harici
ye Nazın Bartunun da kurban gitme
si haberi Bulgar milletinde derin te -
e11ür ve heyecan husule getirmiıtir. 
Marsilyadaki korkunç hadise kardeı 
Yugoslav milletini yüksek rehberinden 
ve sevgili kralından mahrum bırak -
mııtır. Bu derin kederi biz de ayni 
kuvvetle hisseder ve buna tamamiyle 
iıtirak eyleriz. 

dir. Kuaternik ıene başında Zag. Bu müthif katil ha 
rep ıuikastını tahrik etmiı ve mah yısız denecek kadar~ 
keme, o zaman, Kuvarternik'in 1 dürmüştür. .• 

Dahiliye nazırı M. Marıando, 
halkı yanlı§ haberlerin kolayca 

kabulune karşı ikaz eden bir teb· 
liğ neşretmek lüzumunu hisset -
miştir. 

Bu gibi netriyatı yapanlar hak
kında bir taokibat açılmııtır. 

M. Qömöş endi'e etmiyor 
Budapeşte, 19 (A.A.) - Üç 

gün kalacağı Var§Ovaya gitmeden 
evvel, Başvekil M. Gömböı, ver -
diği beyanatta Marailya cinaye -
tinden tahassul edecek vaziyet 
hakkında hiç bir endiıesi olma -
dığını söylemiştir. • 

M. Gömböş, Macaristarun bu 
meselenin tamamen aydınlanma -
sını istediğini, mesele tamamen 
meydana çıkınca ne Macar hüku
metinin, ne her hangi bir hüku -
met unsurunun, ne de her hangi 
bir Macar tebaasının hu menfur 
cinayetle alakadar olmadığının 
sabit olacağını ilave etmiıtir. 

Fransada dini merasimler 
Paris, 19 (A.A.) - Paris or

todoks kilisesindeki dini mera -
simden başka bütün Franıa ve 
Fransanın müstemleke imparator· 
luğunda Kral Aleksandrın iıtira -
hati ruhu için dini merasimler 
yapılmıştır. 

Merasime riyaset eden M. Her
yo Fransanm derin teessürünü ve 
Yugoslavyayaı karşı kardeş mu -
ha'bbetini söylemiş ve sözlerini 
şöyle bitirmiftir: 

"- İnsanların ki gibi milletle
rin de hayatı bir parça saadet ve 
bir çok kederlerden yapılmıştır.,, 

10 birinci teşrin tarihli Deyli 
Meyi gazetesine hususi muhabiri 
yazıyor: 

Kral Aleksandrın vurulduğu 
haberi, bütün Avrupayı sarstığı 
sırada Yugoslavya tahtının varisi 
ve veliahti on bir yaşındaki Peter, 
Londranın Surrey kumında bulu· 
nan Saudroy mektebindeki arka • 
daıları ile neşeli neşeli oyun oyna
maktaydı. 

Bu facia, her ne kadar telefon
la mektebe bildirilmiş ise de, res• 
mi makamlardan teyit edilmeden 
evvel babasının ölümünü socuğa 
bildirmek muvafık görülmemiş • 
tir. 

Veliaht Prens Peter, Noel yor· 
tuıundan sonra bu mektebe talebe 
kaydolunmuş ve geçen ay lngilte· 
reye gelmişti. 

Mektep açılmadan evvel İngi
liz lllÜrebbiyeıiyle lngiltereye gel
miş ve bir müddet Londra otelle
rinden birisinde oturmuştu. 

Burada iki oda kiralamışlardı. 
Otelde oturdukları müddetçe 'hiç 
bir ziyaretçinin kabul edilmeme -
sine ve Prens hakkında sorulacak 
uallere cevap verilmemesine dair 

sıkı talimat verilmi§ bulunuyordu. 
Küçük Prens, ilk defa olarak 

Yugoslavyadan uzakla,mış, ana -
ıından, babasından ayrılmış bu -
lunuyordu. 

Kendisinin emniyet altında bu

lundurulması için İngiltere hüku· 
metince sıkı tedbirler alınmıştı. 

Küçük Prens ata binmesini, 
yüzmesini ve otomobil kullanma· 
sını bilmektedir. 

Bu elim ziya bize de istirap ver -
mektedir. Çünkü merhum Kral, emel 
ve gaye edindiği ve tahakkuku için 
büyük bir hararetle çahıtığı Bulgar -
Yugoslav yakınlığı ve dostluğunun 
meydana geleceğine emin bulunuyor -
du. Bu idealin tatbik ve tahakkuku 
etrafında Bulgar Çan ile hemfikir ol
duğuna ve bu yo!da çalışılmakta de • 
vam edildiği takdirde muvaffakiyetin 
elde edileceğine, Sofya ziyaretinde te· 
mnmiyle kani olmuı ve bu hususta 
tenevvür etmişti. 

Kral Aleksandr artık hayatta de -
ğildir. O, Yugoslav milletinin tarihine 
geçmiş bulunmaktadır. Fakat onun 
aşk ile baıladığı sulh yolundaki meıai 
meydandadır. Biz eminiz ki, talih ve 
kaderin kardeş Yugoslavya idaresini 
omuzl:ırına yüklediği zevat ta ayni 
yolda yürümekte devam edeceklerdir. 
Biz onlara ve onlann milletine, büyük 
ölünün ziyaındandoğan derin teessür
lerimizi ve taziyetlcrimizi beyan ede
riz." 

Eski Başvekillerden Aleksandr 
Çankof'un beyanatı: 

"Kral Aleksandr ve Bartuya yapı
lan suikast ııı.rsıcı bir teessür hasıl et
miştir. Bu ıuikastin insani noktai naza. 
rından teessürü sarsıcı olmakla bera • 
ber siyasi teessürü de neticesinin e • 
hemmiyeti itibariyle büyüktür. Bize 
yakın olan bir hükümdarın bu akıbe • 
ti bizi samimi olarak müteessir etmiı
tir. 

Kral Aleksandrın siyaseti, iki hü • 
kumetin mü~asebatının iyileımesi hak
kında ciddi esaslan ihtiva etmekte ve 
ümit vermekte idi. Biz Kral Aleksan-

vaktinin büyük bir kısmını bir Al- Vladenin difer 111 

man sanayicisiyle evli olan kız sıflarmdan biri de 
karde§İnin yanında geçirdiğini fevkalade denecek d 
tespit etmistir şancı olmasıydı. A 

Vlade • Ş~ förün hayah sarhoş zamanlarında 
. casmı çeker ve 30 aCÜJll 

Marsılya, 19 (Hususi) - Bel· k d h" · d d ... d . . . . a e mı u agma .:tır 
grattan bıldırılıyor: k d k d h·ni iP. . . . ar a a§ının a e ı 

Maraılya suıkastım yapan katıl d l k hk 
a parça ar ve a 

Vlade Şoförün hayatı hakkında I d' 
er ı. 

§U malumat gelmi§tir: 
Vlade Gorgiyef 1897 senesinde Bizzat yaptığı tah 

Bulgaristanda Radop kazasının en meşhur suikutları I 
Kamenitza köyünde doğmuştur. sinde komünist mebUI 
Ayni köyde iptidai tahsilini yap - 1930 senesinde gaze~ 
tıktan sonra çok genç ya§ta Ma - malevskiyi öldürmetidi" 
kedonya Vmro komitesinin fedai Bu sırada bir miid 
zümresine girmiştir. dilmiş. Fakat 1931 dl 

Fevkalade cüretkar, küstah, çıkmış ve Vmro cemi 
katil ruhlu bir adam olduğundan rupa müfettişliğini 1 
bu lüzumlu evsaflarından dolayı vesile ile bütün Avna 
çok kısa bir ıamanda büyük bir mış ve dünyanın en b 
şöhret kazanmıttır. rileriyle tamşmıı, kart' 

Vlade orta boylu, geniş omuz- ki içmiştir. 
lu, iriyarı, uzun burunlu, genit a- 1932 de Vmro c 
ğızlı, seyrek siyah ıaç.lr, yüksek 
alınlı, siyah ve muntazam kaşlı 

ve fevkalade kuvvetli bir adam • 
dı. 

Kuvvetine misal olmak üzere 
bir binek otomobilinin arka tara -
nı kolaylıkla kaldırdığını söyler -
1er. Vlade icin her hangi bir ada • 

mi olmuştur. 
Vlade son hadiıeye 

rada kalmı§trr. 

Osmanlı Bank 
Türk Anonim Şirketi, - Tesis tarihi : l 

Sermayesi: 10,000,000 ingiliz Ura•• 
Türkiyenin başlıca şehirleri ile Paris, Marsilya, Nis, 

Romada iyin 
Roma, 19 (A.A.)'- Kral A

leksandrın istirahati ruhu için ve 
Yugoslavya sefaretinin tetebbüıü 
ile Sent Jerman de lllire kilisesin
de ayin yapılmıştır. Kral, saray er
kanı, hükumet reisi namına ha -
riciye müsteşarı, kabine azaları, 
ecnebi sefirler, ayan ve mebusan 
reisleri ve yüksek memurlar hazır 
bulunmuştur. 

ve Mançestcr'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, fra9, 
dnn ölümünden müteessiriz, cidden ve Yunanistan'da Şubeleri.. Yugoslavya, Romanya, Bulgaristanın,Yugoslavya• müteessiriz. y 'd F'I il . d 

Daha evvel, Papalık nezdin -
deki Yugoslav sefaretinin teşeb -

büsü üzerine bir dini merasim ya• 
pılmış, Papalık sarayı erkanı ve 

Papalık nezdinde temsil edilen 
hükumetlerin mümessilleri hazır 
bulunmuştur. 

Varşovada 

Varşova, 19 (A.A.) - Burada 
Kral Aleksandrın istirahati ruhu 
için bir ayin yapılmış ve bu ayin· 
de reisicumhur ile hükumet azası 
ve sefirler de hazır bulunmuştur. 

Bizde teessUr 
Ankara, 19 (A.A.) - Yugos • 

lavya Kralı Aleksandr Hazretle
rinin dün yapılan cenaze merasi
mi münasebetiyle Türkiyenin her 
tarafında bayraklar yarıya kadar 
çekilmiş, bütün eğlence yerleri 
kapalı kalmıştır. Bütün Türkiye 
halkı, dost milletin derin acısına 
e>rtak olmuştur. 

Milano, 19 (A.A.) - Kral ai· 
lesinden Bergam Dükası ile yük •

1
. 

sek memurlar, ecnebi konsolos -

nın elem ve kederine iştiraki ve unaniıtan a ı ya erı var ır. 
Sof yada çıkan Slov yazıyor: 
Baıvekil G. Kimon Georgiyef a

vala ajansı muhabirine ıu beyanatta 
bulunmu§tur: 

Mert ve cesur karcfot milletin de • 
ğerli hükümdar ve rehberi Kral Alek
ıandnn feci ölümü Bulgar milletini de 
derin teessürlere garketmiıtir. 

Metum hadiseye ait haberin akıam· 
dan beri uyandırdığı heyecen çok bü-
yük ve derindir. 

Bu heyecan ve teessürü, yalnız Yu
goslav miUetinin uğradığı elim ziyaı 
duymak ve ona iıtirak etmekte değil, 
Kral Hazretlerinin Flhsına karıı olan 
duyğumuzda da aramak İcap eder. Bir 
kaç gün evvel Çarnnızın ve Bulgar 
milletinin misafiri bulunan Kral Alek
sandnn Bulgarlar hakkındaki sarsıl -
ınnz dostane duyğularıru bu vesile ile 
bir defa daha öğrenmek imkanını bu
labilmemizin ve Yuroslavya aiyasclİ· 
ni sulhe ve Bulgari.tanla hakiki dost -
luğa getiren kuvvetli iradesini takdir 
ediıimizin de bu teessür ve heyeca -
mmızda hissesi vardır. 

Merhum Kral Aleksandr'la Çan -
mızın geçen seneki görüımelerinde 

kar,dattıklan ve hemfikir oldukları 

Bulgar - Yugoslav yakınlığı meselesi 
bu defaki Sofya ziyaretinde umumi bir 
safhaya girmiş ve bununla da Balkan· 
larda yeni bir ba,langıcın temeli atıl
mııtır. 

Kral Aleksandr feci bir suikastin 
kurbanı olmuıtur. Fakat kendi mille
tine bir ideal vasiyet etmiş bulunmak
tadır. Ben eminim ki, onun kalbinde 
yer tutmuş olan Bulgar - Yugoslav 
yakınlığı gayesini tahakkuk ettirmek i
çin Kral Aleksandrın çizdiği ve takip ı 
ettiği yol üzerinde <ayni hararetle yü - , 

Kral Aleksandrın ufulUnden Her türlU banka muameleleri 
filkacak meseleler ill•••••••-• •••m•911' 

"İl Corriere Della Sera" :razıyor: 
Marsilya faciası tavazzuh etmİ§ i

se de, vaziyeti umumiyet itibariyle bir 
takım §ÜpheJi noktalar kartrsında bu
lunuyoruz. Bu da tabii bir şeydir. Bek
leniJmiyen bu hadiseden dolayı gerek 
Yugoslavya hükümetinin programı ve 
gerekse Yugoslavya hanedanının faa -
liyeti birden birealt üst olmu§tur. 

Müteveffa Kral Aleksandnn ıahıi 
yüksek bir kıymeti var idi. Bütün dev
letin makinesi bu Kralın elinde bulu
nuyordu. Kralın ölümünden sonra ih
tiva ettiği milletlerin fazlalığı dolayı -
siyle takip edilecek yolları bilcmiyo -
ruz. 

Aldığımız son haberlere göre, Yu
goslavyada bazı iğtİ'8şlar vukubul • 
muı ise de, bu iğtişaşlar hükümet ta
rafından söndürülmüttür. 

Vakıa Yugoslavya mHleti askeri bir 
idare altında bulunmaktadır. Binaen • 
aleyh her ihtimale karşı ve her za -
manda, hükumet, vaziyetine hakim o
labilir. 

Bu hadiseden çıkacak milli ecre • 
yanların ne gibi bir istikamet alacağı
m ancak biı· l<aç haf ta sonra görebi -
liriz. 

Marsilya faciası, ya Hırvat muha -
leletini zayiflatrr, ve yahut tavkiye e
der. Tecrübe bu bapta kati neticeyi 
meydana koyacaktır. 

Bütün memleketlerde hükumet er
kanı ile efkarı umumiyenin bu mües • 
sir faciayi münferit bir siyasi cinayet 
hududu dahi1inde telakki etmeleri bir 
hayir alametidir. 

Yugoslavya milletinin müıkül bir 
vaziyette bulunduğuna ~üphe yoktur. 

Bu müıkül vaziyet bir müddet süre • 
cektir. Lakin Yugoslavya milletince 
malumdur ki, bu kötü günlerde bütün 
milletler, bu facia karşısında Yugos -
lavyanın elem ve kederine iıtirak et • 
mitlerdir. Bilhassa 1 talyan miUeti, 
komıusuna kar§ı asili\ne bir harekette 
bulunmuttur. Bütün milletler ltalya • 
nın bu asilime hareketini takdir et • 
mektedirler. 

Bugün Avrupa devleti mühim bir 
vaziyet karşısında bulunmaktadır. Av
rupa devletlerinin ve hassaten büyük 
devletlerin takip edeceği esas nokta -
lar, bu hadiseyi kapatmalarıdır. Av -
rupanın yüksek ihtiyaçları medeniye • 
tin hukuku, şahıslardan daha yüksek
tir. ilk vazife, zuhuru muhtemel her 
iğtiıaşı derhal söndürmektedir. 

Yugoslavya hükumetinin dahili a
sayiıe hakim olacağını ümit ederiz. 
Tarih isbat ediyor ki, bir çok harpler 
dahili iğtişaşlardan doğmuştur. Yu • 
goslavyanın bir talih oyununda giı·iı
meğe kalkt§masını da temenni ederiz. 

Yugoslavya devlet adamları dos -
tane nasihatlerden mahrum kıılmamıı
lar ve kalmıyacaklardır. 

İngiltere ve Birleşik Amerikanın 
en yüksek adamları bu mütaelada bu
lunmaktadırlar. 

ltalyan milleti, on bir ya§ında bu -
lunan bir çocuk Kralın tahta binme • 
sini hürmetle karşılıyor. Prens Paul'
dc Avrupada yüksek ilim ve kültür sa
hibi olmakla tanınmı§ muhterem bir 
simadir. 

Yugoslavyada Niyabetin vazifesi 

bulunmaktadır. 

ni ümit ederiz. 

Gllndellk, Siydi 

lstanbul Ankara caddeal. cf 
TEl..EFON N 
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DELİLİGİN PSİKOLOJİSİ 
Dr. Bernard Hart Londra 
Universitesi Tedris Heyetin· 
den ve rtational Hospital da 

Akliye Mütehassısı 

Dr. izeddin Akliye ve Aaa· 
biye mUthassısı •• 

Fiatı 60 Kuruş 
... ---··._........___._. ··ı•• m ız•::·=-==···----·························.·.·.·.·.:::::::::::ı:::::::::::u:::::::::ııı::aı:ııııım:::=-ı.. F'............................... ............. . . ...................................... --., 

!! D Ü N. v ·e \' A R I N il 
H TERCUME KULLiYATlrtlrt .. J .......... ... ... . -...._ ······················ııı===·· .. •··••·•············ ... ··.·.·.· ..... 1· .. ···ı········ı---·-·-··"' ....... ··---.. ·:r .. -ı=n:: .......... ına ... 11:1 ••• :nııun •• m •• ........................ ......................... . ............................... ... 

ı ı inci Kitabıdır. 

Tevzi merkezi : VA K 1 T Matbaası - lstanbul 
KQdıköy : - ANADOL Kütüphanesi, Aliıyolağzı 

Satıldığı Diğer Yerler: lstanbulun ve Taşranın, Belli Başlı Her 
KI1APÇJSfNDA BULUNUR 

BASJLANLAR: 
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1 - ~Al'O, Oude - Ha3dar KUal ıoo 

z - AiLE ~'E!IBEKI, Morua - ı. e. A.llşan IUO 

1 - TlUAKE'I". ISANU ve BOKM. lktıua doktoru 

Muhlı. Etem 11 

' - UE\'LET Ye lHTllAL. Lenlll - Ba1dar Klfat 'Ui 

6 - SOSYALlZMı H.autakl - tiabUıa Zekeriya 16 

8 - KOLLl\'A'J '· KASIN, e. NAZDD '711 

1 - lŞÇl SIN lFı lHTILALI, Leıda - Baydu lllfat 60 

8 - KUIU HAYATTA LAŞUUR, Prof. l'lllll - l'rof. Ur. 

M. Hayrullah 90 

t - ISJo'AHANA UOGBU. l'lyer Lott - L B. Aliıan 

10 - RASİN KtlLLll'ATI, JI, H. Nazım 

100 

,~ 
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Kurut 

1 

Peşinen Verilecek 

236 KURUŞ 
• 

.. 
• 
• 
• ve 4 ay için ayda 1 lira 

• Mukabilinde VAK/1 
• ma'tbaası, bu külliyat 

için abone kaydediyor 

1 

11 - DEIJLtGlN r lKOLOJ1SJ, Dr. Bemard 

Hart - l>r. hedılln .. 
.......w-.. ............................................... 1 

............. _. ......................................... .. - BASILACAKLAR: 
1 - UOKIO ISJUIA: Halı.ak - Baycla.r IWat 

2 - 11.KBAHAH Sf.:LJ,ERİ, han TürıenJey - !Sanll zade l§tlren-a 

3 - CEMlrET, Muhittin 

' - l\ ı\l'l'l'AU~..&I ISUHUANL ProftılÖr Plnı - A.hme\ Hamdi 

6 - Kın:mzı ve KARA, 8tanılal 

. Bütün milletlerin edebi, içti· 
mai, iktısadi, mali..... En mü· 
hallet eserlerinden seçme kitapla· 
rın tercümesi ve DÜN ve YARIN 
tercüme külliyatı isimi altında, 

yılda muntazam fasılalarla otuz 
cilt kadarının çıkarılması ıuretile 
yüz cilt vücuda getirilmesi temin 
edilmi§tİr. En kudretli kafaların, 
kalemlerin yardımlarına müraca· 
at olunmuıtur. 

1 - lSA: l'arla Ruhiyat ruckteblnde l'rofeeör doktor Sine Sanıte - Baydar Rlfat 

T - t!.l'l.K 1 : Kropotkla - Ataotıa Ahmet 

-............................................................ 1 

1 - 1ÇT1MAI KANUNLAR, Greef - RaUf Ahmet 

t - ~'()(;UK UOŞtJRTENUR iL Goazal•e. llHuakr - Pr9f. Ur. JI. Ba1· 

rullab 

tO - SALAMBO, Flober - t iL Allp.n 

11 - SAMiMi SAADET, Tolato,r - l. B. Alttu 

lJ - DlZRAl:LlNlN BAYATI. A. Morua 

11 - VAKiT 20 Te ıinievel l"l:i.ıı~ 

Şark demiryolları 
lstanbula tenezzüh treni 

Cümhuriyetin ilanının on birin· 
ci yı)dönümü bayramı münasebe • 
tile 28 birinci teşrin 1934 pazar 
günü Şark demir yoll!'l.rı idaresi 

l tarafından Edirne ve Trakyadan 
lstanbula aşağıdaki vakitnameye 

j tevfikan bir tenezzüh treni tertip 
I edilmiştir . 

Hu!uıi tenezzüh treni 
Edirne ~chir kaJkıı 12.05 
Edirne 12,23 
Pityon 13.20 
Uzunköprü 13 37 
Pehlivanköy 14.G2 
Alpullu 14 34 
Liilcburga2 14 56 
Seyitler 15 l 8 
Muratlı 15 43 
Çorlu 16.13 
Cerkcsköy 16 50 
Sinekli 17,31 
Kabakça 18.02 
Çatalca 18.29 
Hadımköy 19, 1 O 
İspartakulc 19.28 
K. Çekmece 19.54 
Y e§ilköy 20 03 
Bakırköy 20.13 
Y edikulc 20.23 
Samatya 20,27 
Kumkapı 20,32 
lıtanbu) varıı 20,40 
Bu trende her sınıftan araba ile 

ı Beynelmilel yataklı vagonlar ida· 
1 resi tarafından tahsiı edilen ten· 
zilatlı bir büfe vagonu bulunacak· 
tır. Bu tenezzüh treninin tarhiki 
münasebetile aşaiıda bildirilen 
istasyonlardan İstanbul için gidiş 
ve geliş olarak fevkalade tenzilat· 
h biletleri verilecektir. 

1 - Edirne §ehir ve Edirne gar· 
elan lstanbula gidiı - geliı: 

1 incı mevki 8,-T. lira 
2 inci mevki 6,-T. lira 
3 üncü mevki 4,- 7. lira. 
2 - Uzunköprü, Pehlivanköy, 

AlpuHu, Kavaklı, Ta~ağıl, Kırkla· 
reli, Babaeıkiden İstanbula gidiş 
- ıeliı: 

1 inci mevki 7,30 T. lira 
2 inci mevki 5,40 T. lira 
3 üncü mevki 3,50 T. lira 
3 - Lüleburgaz, Seyitler, Mu • 

Afyon Vilayetinden : 
·----------••4• I ratlı, Çorlu, Çerkesköy ve Sinek · 

Helen lstanbula gidiş - seli§: 

Afyon • Konya yolunun [ 7720] lira bedeli ketifli o+OOO
c+250 ki!ometreleri arası parke fcrşiyah 24 Birinci Teşrin 934 
tarihinde saat 15 de Encümeni Viliyette ihale edilmek üzere 

kapalı zatf uıulile münakasaya l<onuldu Şartname ve keıifna· 

mf'yi görmek istiyenlerin Nafıa Batmühendisliğine ve taliplerin 

% 7,50 teminatile EncümeniViliyete müracaatları Hin olunur.(6482 

Adana Yedinci Daire Su 
işleri müdürlüğünden : 

15210 On beş bin iki yüz on lira mukabil:nde ve kapalı 
zarf usulile münakasaya çıkarılarak ve 3 teşrinievvel 1934 tari· 
hinde ihalesi ilan olunan Tarsus sulama kanali üzerinde yapı· 

lacak sunai imalatın görülen lüzum üzerine münakasa müdde
'tinin yirmi gün daha temdidi ile 1934 senesi teşrinievvelinin 

24 üncü çarşamba günü zevali saat on beşte ihales: icra edile
ceğinden taı:plerin keşif bedelinin yüzde yedi buçuk teminat 
akçesi ile diğer vesaiki havi kapalı zarfların Mersinde Hül<ii-

met Daires'nde müteşekkil komisyona tevdi etmeleri ve muka
vele ve şartname ve sair fenni evrakını görmek isliycnlerin 

Meninde Nafıa Başmühcndisliuine ve Adanada Su İşleri Dai· 
rcs"ne müracaatları ilan olunur. (6608) 

üniversite mübayyat komisyonundan: 
Üniversite Merkez binası bahçesinde yapılacak olan rasat· 

hane binası in§ası §artnamesine tevfikan 20 - 1 O - 1934 ta
rihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile mü
nakasaya. konulmu§tur. Talipler her gün Mübayaat Komisyo· 
nuna mücaraatla dosyasını tetkik edebilirler. Taliplerin ihale 
günü olan 10 - 11 - 1934 cumartesi günü saat 15 te Ünivcr· 
site Mübayaat Komisyonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 

(6874) 

Deniz:yolları 
iŞLETMESi 

t\ccntel erı l\araltôy Köprübaşı 

1 d.423ö2 - ~irkecı Mübürdaı tadr 
Harı rclcfoıı ~2740 

Karad~niz Yolu 
G 0 L N l H A L vapuru 20 

Birinci Teşrin CUMARTESi 
günü saat 18 de Hopa'ya 
kadar. (6880) 

Ayvalık Yolu 
MER ~ iN vapuru 20 Birinci 

Teşrin C U \1 AR r ES 1 günü 
saat 18 de lzmire kadar. 

(6881) 

1 inci mevki 6,- T. lira 
2 inci mevki 4,50 T. lira 
3 üncü mevki 3,- T. lira. 
Yukarıda aösterilen iıhu fiat • 

lar gidiş - gelit ücretlerile bilô • 
mum vergileri ihtiva etmekte olup 
tam bilete tabi büyük yatla olan • 
lara tatbik edilecektir. 

4 yaşından a~ağı çocuklar mec • 
canen seyahat ederler. 4 ya!ından 
1 O yaıma kadar olan çocuklar 
106 107 ve 322 323 katarlara ıa· 
tılan alelade tenzilatlı çocuk bilet· 
leri verilecektir. 

Bu biletler l<ayda tabi bagajla-
rın nakliyatına, hak bah,ctmezler 

.. ____________ il T enczzüh biletleri zimmette, 

tarif esi yukarıda yazılı hususi tren 
de muteberdir. Avdetle ise 3 ikin· 
ci teşrin 1934 cumartesi dahil gü· 
nüne kadar yalnız 106 322 tren• 
lerdc muteberdirler. 

Terczzüh biletleri, 25 birinci 
Bütün §•klar hep orada giyi· 

tesrir.. 1934 tarihinden itibaren yu· 
nirler. Her kcıeye ve her arzu· · 
ya uygun elbisenizi ancak ora· karıda bildirHcn istasyonların gi· 

d b
'l ~e)Nin.;lc satılmn.r,"' başlanacak • 

a yaptıra ı irsiniz. 
ttr. Hı:~1rni tenczzi•h treninde yer· 

lstan~ul Y enipostah~n~ kar· 
1 )er mahdut olduğundan yolcuların 

~ısında Letafet Han. 1 ~ .Al tenezzüh için biletlerini vaktiyle 
... ___________ _. t ... cfarik etrıc1eri hı.niye olunur. 

!,ım•••••••••-•-r: lstanbul. l~ hirin-:.i leHin 1934 
Göz Hekimi 

Dr. Süleyman Şükrü 
lfabıjh Ankara ca~cFI '\n. fiO 

Tdrı. .n ~2!'ifilı 

MÜDÜRiYET 
MÜLAHAZAT - Hususi te· 

nczzi~h trcnlle :elrıı~ btllnbul bi· 
letini hamil yolcular seyahat ede-

1 bilirler. 



-Kamaştırmıyan bir ziya ileııııııııııııııınıııı~· 
müşteriyi celbetmek lazımdır 

Mağazalardan olduğu gibi vitrinlerden de çıplak; ka.ma§lmcı 
=3 lambaları uzakla§tırmak lazımdır. 

}/ 

Hülasa Olarak 
~ lYl DACITILMIŞ VE TAMAMEN MÜN

- =-- TEŞIR BiR Z1Y A VASITASILE ve lYI 
'= OP ALIN CAMDAN DIFFÜZÖRlER 
ii e 

1 m 
= 

1 
1 

V.EY A ( INDIRECT) TENViRLE LA
TiF ,BiR ZlY ADAR MUHiT MEY

DANA GETiRMEK LAZIMDIR. 

SAT • 1 E 
JYJ TENVIRJ 

VERESiYE 
OLARAK YAPAR ti 

mlllı1lllUlffimılDl•~ımım~a111-~11BOOIDlilliID~nııımımnııı111~ını~~I -
lstanbul Belediyesi ilanları 

Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu, Emrazı Zühreviye, Zey
nep Kamil hastaneleri için bir sene zarfında lüzumu olan aza
:'Tlİ 185700 kilo, asgari 135200 kilo ekmek kapalı zarfla. mü· 
nakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname almak üzere 
Levazım müdürlüğüne miiracaatları, müzayedeye girmek için 
de 1253 lira 50 kuruşluk teminat akçası makbuz veya mektubu 
ile teklif mektuplarını 22 - 10 - 1934 pazarteai günü aaat 

15 c kadar D:n::ıi Encümene veııırnlidir. ( 6257) 

Darülaceze için bir sene zarf mda lüzumu olan 4 bin kilo 
( 

zeytin tanesi, 1500 kilo beyaz peynir, 3500 kilo benzin, 1000 
kilo vakum >'ağı kapalı zarfla ayrı ayrı münakasaya konulmuı· 
tur. Talip olanlar şartname almak üzere Levazım Müdürlüğüne 
müracaat etmeli ılnünakasaya girmek için de teklif edecekleri 
bedelin 907,50 niabetindeki teminat akçesi makbuz veya mektu
biy~e teklif mektuplarını 22 -

1 
10 - 1934 pazartesi günü saat 

15 e kadar Daimii Encümene vermelidirler. (6260) 

Tt:.:J Q Ki 

lıRA 
BANK~ 

• 

•====Yeni kitaplar::==• • Günün FotograUatl 
Muhtelif gazetelerde çıkan günün hadisekrine ai~• 

U Devlet matbaası isimleri aşa- H 
H ğıda yazılan yeni kitapları bas- :

0
: 

g mı§ ve bunlar V AKIT kütüp- i: 
MOBİLYA, KARYOLA ve SA.NDALYA•- ~! haneıi tarafından hizalarında d 

Alacaksanız latanbulda Rıza Paşa yokuşunda ea rto.lu ff gösterilen fiyatlarla satışa çıka· il 
A.S~i MOBiLY A i!sılmııtır. 1 

tograflarla ıpor mecmualannda gördüğünüz spor it~ 

1 ketlerine ait fo!ograflar yalnız lstanbulda V 
kütüphanesinde satılmaktadır. lııı 

üniversite mübayaat komisyonuııJ ~ '?f•ğ11asına uğramadan almayınız Tel. 23407, Ahmet f evzi il Kitapların isimleri I' 
~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~ qMuallimin MeslekAhlikı ıı.P ~ 

Üniversite Tıp Fakültesi Hayati kimya enstitüsünde Y ıı .\ 

T o~nacı, Tesviyeci ve ij~~:;:~;:~uları 45 Kuruı! 
T k • 1 k ~I M. Aşir, M. Ali 20 ,, f 

cak olan tamirat ve tesisatı 29, 9/ 934 Cumartesi gününde e b~ 
10/ 934 Cumartesi gününe kadar kapalı zarf usulile i~lll~~ ~i 
mek üzere münakasaya lrnnulmuştur. Talipler her gurı ~ 
yaat komisyonuna müracaatla dosyasını tetkik edebilir!~· 
nakasa günü olan 20/ 10/ 934 Cumartesi günü saat 15 te rf 
yonda teminat mektuplariyle birlikte hazır bulunınal• 

ene ecı a ınaca tır n Bir ~armıı, Bir yokmu, I!! 
:·ı Sadrı E!em 65 ,, . n Askeri F abrı·kalar u. .. d .. ı ·· t.J •• d . ~·Bir zabitin on beş günü ;: mu Uf ugun en, fi Nüzhet Ha§im 30 ,, ;! olunur. cr6169,, 

Kırıkkale Fabrikaları için Tornacı, Tesviyeci IVC rrencke. 
ci alınacaktır. Yapılacak imtihanda göitcrecekleri ehliyete gö -

re takdir eaiJecek yevmiye ile ve yol masrafları kendilerine ait 

olmak üzere istihdamı kabul edenlerden imtihan için Ankarada 

bulunanların Fiıek, 1stanbuldakilerin Bakırköy Barut fabrika

larına ve lzmirdekilerin de Halkapınar tamirhanesine mÜraca
atları. (6801) 

Tokat Valiliğinden: 
Tokat vilayet merkezinde müccddeten yaptırılacak olan 

(37937) lira (76) kuru§ bedeli keşifli meydan, (37937) lira 
(76) kuruş bedeli ke~ifli buzluk ve (21937) lira (76) kuru§ be
deli ke§ifli Beybağı mekteplerinin inşaatı kapalı zarf usuJiyle 
münakasaya konularak 30 Teşrinie:vvel 934 tarihine müıadif 
salı günü saat on beşte ihalei katiyesi icra kılınacağından talip 

o] anların şartnamesiyle evrakı keşfiyesini görmek üzere Tokat 
Tilayetine müracaatları ve bu baptaki kanun dair.esinde vuku 
bulacak teklifnamelerini o gün Tokat vilayet encümeni daimi 
riyasetine irsali ve tevdi eylemeleri ilan olunur. (6663) 

il ~~;:·Halim 25 .. !! 1~~-~lı'l~,1~1111 ~~I~ ~~~l~11mı 1~,111~ ~ llilrl, ~ 111 '~. "1
1 1~ '':, 11 ı 

!f İnkılap Örkünçleri •· 

iiEnverBchnan 45 ,,· ~L.- Selinik · Bankası 
ii inkılap karektcrleri g _ -- ~ 
HsadriEtem 40 ,, ii ·-:~ Tesis tarihi: 1888 ~ 
H tnkılap Ruhu ~~ .-- Sermayesi: 30.000.000 fra1' 
g Mediha Muzaffer 35 :: · 

jj i ~ı~;'~u~~~i 25 " .·=.~=.~::==.' . , f da;: r ~~ ~~: :~ i: Ş~~e1 :.:~ U L ii Almanya Maarifi ., f 
H Rc~at Sem§cddin 130 ,, lstanbul ( (ial'ala ve lstanbul ) ııııJ 
~~ve ı. Hakkı !~ Samsun. Mersin .. Adana 
H Maarif V ckalctinin Devlet :: 
HJTlatbaasmda tabettirdiği eskd! Yunanistandaki Şubeleri : 
!ive yeni harflerle yazıLmış di-~i' Selanlk. KavttJa. Alina. Pire ,1, 
H ğer bütün kitaplar da VAKiT Hı Bilümum Banka muameleleri, Kredi mektupları. Cari ~e 
i~ matbaasında satılmaktadır. H =0 farı küşadı. Esham ve Tahvilat kasalar icarı 

~~ lstanbul Ankara caddesi: ~~ı ~:cilİm!ıl~lııı mı ~fılOO ıı~ı~r~ ,ll~ 1lllıılll ~·ı~ı ım~ıııı ~~ıllllllllllll'~ 1l!,, 1 ' . ın l'~ 111 ~ 1 ~ 
g Telefon - 24370 - 24379 Hl Sahibi: MEHMET ASIM Nsşriyat müdürü: REfli' 
.._ .... ---···--·_......................... VAKiT Matbaası - lstanbul ..:: ............... -................................. . 


