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Bugünkü Meclis 
,,.ka gruİıu bu sahalı 

8Qaf onda toplanıyor 
;t l>aşa . ffz. ve Hariciye vekili Fırka 
l"llpunda izahatta bulunacaklar 

•• 

.. 

~llJt Biıyük Millet 
1U ar, 23 

tt ~t'ı· . (Hususi) - Büyük 
\t . t l&ı 

~·tik to Yarın (bugün) saat '%1 b Plantısını yapacaktır. 
~ 'u toplantmnın gizli ol

1 

saat onda H. Fırkası grupu topla· 

nacak ve Baıvekil İsmet Paşa Hz. 

ile Hariciye Vekili Tevfik Rü§tÜ 

Bey muhtelif işler üzerinde iza· 
"tııt "etle ınuhtemeldir. 

'...... .rlrın b hat verecektir . 
~ ~ sa ah (bu sabah) 

~e11 ~~tiç 1nkarada teklifte bulunacak 

.alkan ittihadile küçük 
•tilaf birleşecek mi? 

.~tQslav k b. · t kk .. l t · b · ~ ~ ,. a ınesı eşe u e tı; arı-
>i. Qeık ~ttilliğini gene M. Y evtiç yapıyor 
·~it tıtt, 24 ( H 
~ & 'trittd uausi) - 27 bi- PJ 

''l.kllka.n ~ttnkarada toplana - ~llll 
it\d tdecck ıhadı konferansına 
ıı,f: Sa.ika ?l~n M. Y evtiçin, 
f td n tefrik~ ıttıhadı ile küçük 
r. 'ceği k 

1 
tnesai etmesini tek

Uvvctle söylenmekte-
~lil\ 
1 il 'l-. 
ıc· ' ~ ( 

'l'e na liuausi) - Yunan 
l lla, .. ıırı M. Maksimos ve 

• l i ' .. ırı M 
~~et unu b · Baamacioğlu 

td Utad İ ~~I 'tekı an stanbula ha-
Ctd· er ve A k . 

Qı. ıt. n araya gı • 
~, ıo ..........., 

ııt\ı --~ 
'ayıııuı 

nı 4 ti.ucu t1iıtununda) 

" ~ t t 
tı;,~ ~~l\~tbll, 

tt~ %1\t ı:.ı,arı k . 
~t to ~" huk· ctrnılen hazır blllundugu halde. Yunan Mılli rnec1isi-
~ llıhtırrci u~~t namzedi bulunan M. Zaymi$i xüz doksan yedi 

lQnra ~ıgıne seçtiğini haber vermiştik. M. Zaymisin intihap
nan bir resmini bu~Lin gazetemize koyuyoruz •• 

Toplantısı Gizi laca 
lngiliz tayyarecileri Skot ve Blak 

büyük ha va yarışını kazandılar 
lngiltere- Avustralya yarıŞının kurbanları: Gilman ve Bene
sin tayyareleri p.arçalandı, iki tayyareci kömür haline geldi 

Londra, 23 ( A.A.) - İngiliz 
tayyarecileri Skot ile Blak, yarı§I 
kazanmıtlardır. 

Bunlar, aaat 5,34 te Malburna 
inmişlerdir. lngilterede Mildon· 
hal ile Malburn arasındaki 11,296 
millik mesafeyi 2 gün, 22 aaat ve 
S dakikada katetmit oluyorlar. 

Şarlvil, 23 (A.A.) - Bütün 
Şarlvil ahalisi ile birlikte altı 

' ane hususi trenle gelmiş olan bin 
:erce halk, yarışta birinci gelen 
Skot ile Blakı alkı§lamak üzere 

' tayyare meydanına birikmi§ler -
dir. 

ikinci olan, Holandalı Moll ile 
Parmantiyenin tayyaresi, Komete 
nazaran 1 O saat gecikmittir. 

Holanda !kraliyeti tayyare ce· 
miyeti, Malburndaki mümeuiline 
çektiği ibir telgrafla, Skot ile Bla
!ka, Malburna indikleri sırada, 
hayranlık ifade eden bir ibare ile 
defne dallarından yapılmıf bir 
çelenk ta.kdim etme~ini emrctmit· 
tir. 

SKOT VE BLAK, ALKIŞLARI 
DUY AMIY ACAK KADAR 

SAt':ilRLAŞMIŞLARDl 

Londra, 23 (A.A.) - Skot ile 
Blakın motör gürültüsü ile o kadar 
kulakları dolmuftU ki kendilerini 
alkışlayanları duymuyorlardı. 

Her ikisi yorgunluk ve uyku -
suzluktan bitik bir haldeydiler. 
Yağmura rağmen Flimington ko· 
§U yerinde toplanmıt olan 30 bin 
den fazla kiti tayyarecileri büyük 
bir heyecanla kartılamıtlardır. 

Jones ile Valer, motörlerinde 
olan bir bozukluktan Batavyada 
kalmışlardr. 

Hovet ile Kay, 5,55 le Kara§i· 

(Dc\'smı '7 inci .ıyıfanm <l üncü autununda) 

Pavliç susuyor! 

Suikastçının su~ ortağı, 
sorulan suallere cevap . 

vermıyor 

Pariı, 23 (Huıusi) - İtalya.da 
bulunan Hırvat Uıtati cemiyeti 
reisi Kvaternike Paveliçin Yugos· 
lavya veya Fransaya iadesine pek 
ihtimal verilememektedir. 

Fransız polisi, kend"lerine .ıo· 
rulması ic:in atağıdaki sualleri 
diplomasi yoliyle ltalyan poliı1ne 
tevdi etmittir: 

1 - Paveliç Marailya auikıtr a

rifesinde F ranıaya seyahat etmit 
midir? 
· 2 - Seyahat ettiği takd=rde 
Franııada ne kadar zaman kal· 
mı§tır? 

3 - Paveliç 26 - 27 eylul ge
cesini nerede geçirmiştir O ge
ce Kvaternik te beraber miydi? 

(DcvAmJ ıo ncu sayılanın ' Uncu 14ltunwıtıa 

Üstte; (Sağdan) lngilterc - Avusturalya biıyük hava yarışını kazanan tayyareci 
Skot ıle Blak; hava yarışının iki kurbanından biri: Gilman; altta sağdan: Yan• 
şa iştirak eden kadın tayyarecilerden Mi 3 J aklin; pilot Skotun bir başka resmi: 

İngiltereden Avu5t...ıı. J • .ı usan ](adın J'Olcu .. 
___ ......, ___ .,.__.,..._.~-----_..;.._ __ ~-· 

' 

Kornet tipi bir tayyare. 

~·..bmlll 
Turhal şeker fabrikasını açmak üzere Turhala giden Başvekil lsmet Paşa Haz
retleri dönüşte Kayseriye uğramışlar ve yapılmakta olan mensucat fabrikası 

inşaatını tetkik etmişlerdi. Foto muhabirimizin yolladığı bu resim, Başvekilimi-
zin köylülerle hasbihal lerini tesbit etmektedir .• 



tondrada deniz görüşmeleri 
japônlar Amerika

lılarla görüşecek 
Londra, 23 (A.A.) - İptidai 

deniz konferansının ilk toplantısı 
bu sabah İngiliz ve Japon murah· 
hasları arasında yapılmıştır. Bu 
toplantıdan sonra gazetelere aşa· 
ğıdaki tebliğ verilmiştir: 

Japon ve İngiliz murahhasları 
arasında ilk içtima bu sabah baş· 
vekalette aktolunmuş ve deniz si· 
}ahlarının ileride tahdidi huşusun· .. 
da umumi mahiyette noktai na· 
z~r teatisi yapılmıştır. Japon mu • 
rahhaslarmm Amerikan murah • 
haılariyle gQrÜiıxıesi ıakarrür et • 
mittir. lngiliz vç, Japon murah • 
hMları 26 teşrinievvelde yeni bir 
tqp!antı yapacaklardır. 

Bu sabahki içtimada İngiltere 
namına Başvekil M. Makdonalt, 
hariciye nazırı M. Simon ve bah • 
riye nazırı, Japonya namına da 
Japon sefiri ile amiral Yamomo • 
ta hazır bulunmuşlardır. Her iki 
t.ar~fm resmi mümeu'lerine bir 

Belçikada küçük 
esnafı himaye 

Brüksel, 23 (A.A.) - Belçika 
hükumeti küçük esnaf ve iş adam· 
larına yeni yardımlarda buluna • 
bilmek için esnaf bankasına. v~ri· 
len tahsisatı 15 milyondan 50 
milyon franga çıkarmağa karar 
vermiştir. Küç.ük sanatkarlar için 
de ayni veçhile ). 50 milyon frank· 
lık bir kredi açılacaktır. Bunlar
dan alınacak fai;ı yüzde 6 dırr 

Altın blokuna dahil 
memleketler 

l..ondra, .23 (A.A.) - Finansi
yal Niy:us gazetesi altin }>lokuna 
dahil bulun~µ pıeml~~etle!i» mu· 
~t..f f4k ol;ıqih;c~kleri hususunda 
te~rar büyük bir bedbinlik göster· 
meklf ~~ htı blokun &ter\inge tabi 
memleketler. arasındaki ~şriki 

meıai ile elde edilen netice~e asla 
iriımiycceğini yflzmaktadır. 

Çin münakalat nazırı 
Benin, 23 ( .A. LL Almanya· 

da bir müddettir tetkik seyahatin
de bulunan Çin münakalat nazm 
M· Yu yanında Çinin BerJin sefiri 
M. Fiyu olduğu ~i\ld~ KolRnyaya 
gelmi,tir. 

Hokkabazlıkla geçinen 
şüpheli bir serseri •. 
Bükreş, 23 (A.A.) :.W.. Kralı ta

~ıyan tren il\ ~r.ad~n geçi ti mü na· 
ı~hetile hudutta bir5ok ijul~ar :ve 
Macar tethit~ilerw\q tevkifine da· 
ir: .çıkan haberler doğr:u değildir. 

Dahil;ye ne.urntine gelenı ra • 
porlara ,nazaran Sauer i~ıniode 
yalnız bir Al~an tf!y~f e.dilmi§ 
t\r .ki hol<ka~lıkla _aeç.inro, bu 
adam Mğıtsız ve ~erseri 1;>.iıç hal· 
de dolaştığı Çekoslovakya, .A~usr 
turya ye )\iacarist.an~an koğul • 
muıtur. Son dda MaGar maka· 
matı Saueri hud"da ge,tirmişler 
bu .da geceJey:in ,Jpr.t b~ı s~ı~r; 
ile birlikte, gizlice hufl.udu geç.mit~ 
tir. Diğer ıerserilq-; henüz y~ka· 
lanmamı§tır. 

Bu tevkif hadises:nin, Kralı 

hamil trenin oradan geçişiyle hiç 
bir alakası yoktur. 

çok fen müşa..virlcri refakat el • 
mekteydi. 

Londra, 23 (A.A.) -· Bu sa· 
bahki deniz konferansı toplantı • 
smda Japon murahhasları sarih 
ve müsbet ve,ik'alar vermeksizin 
programları hakkında umumi ma· 
hiyelte izahatta bµlunmuş o}mak
la beraber İngiliz ve Janon :nok • 
tai nazarlaı;ı arasında büyük bir 
fark olduğy görülmüştür. Zira İn
giliz pturaqhasları mühim itiraz· 
larda bulunmuşlar ve loplantıl\ın 
akabinde lngiliz nazırlar) Başve • 
kil tarafından içtimaa dav«;t olun· 
mutlardrr: Bu içtimaa; impara • 
torluk müdaf~a komitesi azaı~ da 
iştirak etm1ştir: 

Resmi tebliğde bildirilen Ja • 
pon - Amerikan toplantısı yarın 
vuku bula::ak ve perşembe günü 
de Amçrikalılar İngilizlerle gö -
rüşecclde.rdir. 

Romanyada ithalat 
ihracattan f ttzla 

Bükreş, 23 (A.A.) - Rolnanyn it
halatı ihracattan daha fazla olmak iı· 
tidadı göstennesi dolayısiyle ticarç_t 
nazırı M . .Man.oleık9 Ştrunga tarafın· 
dan yapılan teklif Üzerine, hükumet, 
mübadeleleri nomal bir tarzda tan -
zim ve ithalata ait tcdi1atı yapmak 
için lazım olan dö i'i temine matpf ye· 
ni bir ticaret rcji'?li tçsisini tasvip et· 
mi~tir. 

Katana Üniversitesinin 
ğ{)() üncü yıl dönümü 
~t811a. 123 (A";f\.& -Savoya kru

vaz~rü ile burayn çelen 1 tal ya Kralı, 
dQğnı,ca Bellini tiyatrosunc'\ gi~erck, 

erkanı hükümet, yüksek şahsiyetler 

vo yerli, )'abancı 130 murahhas huzu. 
riylç Aragon Kralı j'\lfons tarafınd11n 
tpis edilmi~ olan Kat,Rna Üniversite • 
sinin SQ.O üne~ yıl dönüm\{ merasimi -
ne riyaıuıt ı:;tmiştir. 

ikinci 1 numaralı 
halk düşmanı 

Vaıir1gtoti, !3 (A.A.) - Adliye 
nezareti, Dilinger ölClükten sonra, 1 
numaralı halk düşmanı ilan edilen, 
"Güzel Oğlan" lakabilc maruf Floyid
İn öldür.ü1mÜJ olduğunu h~bcr ver • 
wcktcdir. 

Florid, zabıtn memurları ile rıır • 
pışrpf' neJİcefİ~~e ~aşt • Liverpul c,İ • 

vımndf ınakh~I dü müştür. 

Tekirdağıtıa muhacir 
R"eliyor 

Tekirdağ, 23 (t".A.) - Şehrimize 

Ro•1ız~nya ve B~lga,ri tandan :nuhacjr 
~clmcsi devam ctm~ktcdir. Dün f!,o • 
manvanın P1'zarcık ve Tutrakan h:ı • 
valisinden bin muhncir gclmi~tir. 

Fransız kanunu esas~sinin 
tadili 

Paris, 23 CA.A.~ - Deyli T cl
graf nıuhab'rinin haber aldığına 
gpre Fransı.z ~an mecliıindeki 

radikal grubu, M. Dumer,gin '!ka -
nunu esasının dili hakkındaki 
niy~tler: · ni katiye1tl takbih. elmit -
tir, 

Bir otomobil kazası 
Sfgl)urg, ~3 (A.A.) - Bir kam· 

yon şiddetle bir ağaca çarpmış ve 
atc:;ş almı§tır. içinde bulunan üç 1 
ki1i diri diri yanmıılardır. 

SON DAKJKA 

bir tayyare imdat 
istiyor "' 

Melburn, 23 (A.A.) - Par· 
mcntiq ile Moll telşi:ı telgrafla 
imdat işareti vermişlerdir. Görü • 
nüşe bakılırsa istikametlerini kay• 
betmişlerdir . Alhuri ve Vodoun· 
go ıŞehirler,' demiryolu, memurları 

• bir tayyarenin 60 dakika kadar bu 
şehirlerin civarında uçtuğunu gör· 
düklerini bildirmişlerdir. 

Radyo merkezlerinden Par • 
mentier ile Moll.'..a. istikamet g_Ös· 
termeleri rica edilmiştir:. Tayya· 
reciler lngilteJ:e saatiyle 13.4\Q da 
Alburi şehrinden 40 mil : ıimalde 
bulunuyorlar.dı. Şimdi Yodongo 
mmtal<:ası üzerinde bulunmakta· 
dırlar. 

Ceneral Göring alkışlan· 
d ığı halde mareşal 

Peten aUbşlanmamış 
Dcyli Ekspres gazc'.'!sinin Belgrat 

muhabiri Mister Selluik Ponton Kral 
Aleksandrın cenaze mcratiminde ~) • 
manyayı ve Her Hitle~i temsil eden 
Ceneral (Göring} i Kral Karol .. ile 
bir buçuk ıaat devam eden mülaka
tından ıonr~ görmuş ve ke~diıinden 
mülakatın neticesini sormuştur. Ce : 
ncral (Göring) §U cevabı vermiştir: 

" - Kral Kl\rol ne iıtedigini 1 ~ok 
iyi biliyor!" 

Muhabir ,unları ilave ediyor: 

"Almanya, Yugoslavyl\yı Fransayı 
ıet çekçrck Alman ırl\puna ıo~ıpak 
istiyor. AnlaJ1lan bu,.Ün bu işin v~re
ceği netice ıc\< ümitli idi. ~ünkü dün 
cenaze çanları çalan Belgrat, bugün 
Ccncral G<iringi alkıtladı. • 

Politi\<acılar karikatürist
lere minnettar blmalı! 

Londra, 23 , (A.A.) - Sir con si -
mon, loisi, Deno, ve Emeric Kalen 
tflrafından tertip edilmit olan siyasi 
karikatürler ıergiıini küşat ederken 
latife kabilinden §Öyle demiıtir: 

"Kendim müstesna. blniAk Üzere 
herkesi tanıdıın. Ebediyan hatıralarda 
yaşamayı şiddetle arzu eden. p,olitjka· 
cılar karikatüristlere Jnİ!"'-ett r .o}rıa· 
lıdırlar." 

KISA 
::=:=1 TEL6RAI? S2::: 
====== Hiiberler.İ 

1 

§ ANKARA - Ziraat enstitülerin-
de yeni ıene tedrisatına batlanmıur 

münasebetiyle yapılıtn merasimde rek· 
tör M. Talge bir nutuk ıöylemİ§ ve 
bi!haasa: 

" - Ziraat enstitüsü talebesine a
ğır yükler 1yük'cnmi~tir. Gazinin açtı
ğı yeni yolda genç ziraatçilere düıen 
büyük vazifeler vardır" demiştir. 

§ANKARA ,- Ziraat Vekaleti 
memlekette Merinos koyunu nti Jir
mck üzere bu sene Almanyadan on 
mütehassıs getirtmeğe karaı; ~ermit • 
tir. 

~ ANKARA - Şebinkarahiııudan 

Mehmet oğlu lbrahimin, Siverekten 
Halil oğlu Abdullahın, Ankaradan A· 
tik, Amasyadan Oıman oğlu Süley • 
man, ~ehmet ojilu J'iuri, ~ürey.Jf\ ve 
Ahmet oğlu Halilin, Uşaktan Ali oğ
lu Hüseyinin, Edirncden Nezir oğlu 
Azizin, Çanakkaleden Halil lbrılhi • 
min, Adapazarıncfap Muıtafp ojlu Ze· 
kc;riya ve Eminin ~lüm c~ı~ ~ar.,. 
pılmaları haklm~~da~i mahkeme karar
ları tasdik, için Meclise verilmi,tir, 

Ankara Belediyesi . tekaüt ve 
maaşları yoklaması 

ye 

Ankara, 23 (Hususi) - Anka
ra belediyesi tekaüt ve yetim maa· 
fi birinci kanun yoklaması için 
yeni esaslar teşpit edilmiştir. Ma
a~ sahiplerinin behemehal kendi
lerinin gitmesini veya r~smi veka
leti haiz birini göndermesi, yok
lama kağıdına fotoğraf konulma
sı, bunların ik; niisha olarak 

Türk- Yunan ticaret 
anlaşması 

ta11zim edilmesi ve birinİl1 
yeye, diğerinin dcfterdarlı 
rilmesi şart konulmuştur• 

Mütekait zabitanın ~ 1 
rinin Y.oklamaları askerlik 

sinde yapılacaksa da, b&I 
yukarıdaki şartlara riayete 
!erdir. 

Ankara Belediye nte'
1 

ilk toplantı•• 
") / ANKARA, 23 (Hususi) - Ankara, 23 (Husu•• , 

Türk~ Yunan ticaret anlaşması. j diye meclisi ikinci tetri1110 

. Jdır· 
mn lcanunuevvele kadar zatılması ılk toplantısını yapaca .. J 

·· ·ık t platıtı" tarafeynce kararlaşmıştır. nameye gore, ı o ,,,, 
1 '11 • .. zal••· 

H . . V k·ı· A k d ve u erı, encumen a 1; 
aaıcıye e ı ı n ara a 11 _ d t•r 
ANK .... RA 23 (H ") H . leceK, fen kadrosun a 

~ USUSl - arı- . . 1·1. 
pı1acak, yem temız ı~ 

ciye Vekili Tevfik Rüştü Beyle 1 
yeni So\tyet elçisi M. Karahan hu 
fabah ,geldiler. Yeni sefirle Hari· 

ciye ekili istasyonda Meclis Rei
si Kazım, Başvekil Jsmet Paşalar· 

la Dahiliye Veltili, Milli Müda
faa, Ziraat Vekilleri laraf ından 
karşılandılar. 

Vekiller Heyeti saat on birde 
bir toplantı Y\\Plı. Bu toplantıda 
Tevfik Rü~tü Bey de bulundu. 

rtafıa tayinleri 
ANKARA, 23 (Hususi) -

Samsun nafıa baş mühendisi Meh
met Nuri Bey 1zmire, Jzmir baş • 
mühendisi Nuri Bey lstanbula, Is 
tanbul ba~mühendisi Cevdet Bey 
Erzuruma, Merkez şoseler baş· 

mühendisi Muhtar Bey Sıvasa, Sı· 
vas başmühendisi Asaf Bey Bur • 
saya, Bursa başmühendisi Beh .. 
çet Bey Kütahyaya tayin edilmiş • 
lerdir. 

Romen matbuata erkanı 
Ankara, 23 (Hususi) - Anka· 

rad tbplanacak blan hariciye na· 
zırlarr konseyini takjp etmek üze· 
re Ron\en matbuat erkanınc\an 

dört zat bugünlerde buraya gele· 
cektir. 

gaz depoları ilaveleri 
cektir. 

Kadro mecmu••' 
•) *"' Ankara, 23 ( H ur~••. IJe 

yaz sahibi Y akup Kadrı 
rana tayin edilmesi üzeriıt'~ 
mecmuasının neşriyatını ti 
ceği söylenmekte.dir. :6" 

t 
müne~:verler araıında 

karşılanmıfhr. 

Ruşen Eşref B. Ati1t• 
rANKARA, 23 (Huıoıi~ 

ran elçisi R4Jen ~şref BeJ 
elç.iliğine tayin~ yüksek 
iktiran etmiştir. 

Türk ustabaşıları g 
Moskova, 22 (A.A.) - ~ 

da hususi kursları ikmal ed 
·ı 1 ustabaşıları Odesa y,plu J o 

hareket etmişlerdir. 

Hareketlerinde, Mosko~•~ 
ceneral konsolosu lımail s~ 
troy trüstü Müdürü M. z~lsef• 
mer Bank mümessili Fahrt f 
troy idarecileri, kursun ınu~/ 
diğer zevRt hazır bulunınuf 

Veda samimi olmu~tur· ~~ 
çibnşı jlc 5 m\ihcpdis 11111~ 
tevsi için Sovyet Rusyacla 

. ' 
Prens Starhembert 

suikast leş_~bbüs~, 
lngilizce "Dcyli Hernlt., gaze· Viyanada dahili ısiYl',51 11'11 

tesinin yazdığımı görp, Vjynnnda t'n pek ~ayanı dikkat bil" ı' 
Av~turya başvc'til ınua'9iııi Pıren.s diğini, İngilizce "Niyt1S 

1 
Starhemberg'e suiknst teşebbüsü· gazetesi yazmaktadır. I 1111 

ne giri~ilmiştir. Yeni bir kargaşalık d 'r 
Bir p,qJ~ wcmnru vazife esnn· ne Pı\·r, rivayetler o ~a;jcİ 

ısında iken, b.ir tmkak köşç,.c;inda o· br ki, h~umet, kendı 1 
tom9.bi:A içerisinde cll<:rinde, silah rı olan "\\1.clblaU,, ''ı (f 

olduiiu halde bGkliycn i#i kişi gör "Söylenenlere ~heı;rı111iX~i, 
müttür. yiniz ! Hükiuptc1itimat d 

Folisin yakln~masile, otomobi- ye yn:ql~r ne~r~ttinı1e'<~ ~ 
lin son ş\iratle uzaltlıJ"ması bir ol- Şı°Pldi, tr.hlik:e ı0l•l"~I 
muıt"r. clere-:~de komünistkr cllf'fll 

Polis mrmuru otornoh'lin nu· dir. Koınünis~lcrin ı)''r ~ 
maraımı nlmı.shr. Fakat yapılan nta Yi\Zılmakta oJduldttr~, 
tahkikat bu numartı.nın sahte ol· talim gö~clül$Jen bM'f~ d• 
duğunu gö~tprmi§tir, na da hoşnutsuzluk yaY 

Ayni zamanda Avusturya 1 leniJmckl<'tlir. . !.)t 
Hay~vc:n fırkaf\1 lideri olau Pren& iKomiinİ""t'cr'n ~-cr.ı 
St,.rh~berg f ırkn lcararcnhından yapa~~· y.a.z1lr.Y<>r'.~çc 
dönij~lf;; oradan ge~cckti. E..u rivayetlerin ~ittı ~' 

kk' adamın, Prenn Staı-hember· lenmi§ qlması, hükı.ı.m~~ı 
ge ateş etmek için orada bulun· birl~· nldırmı~ Viy,"a~~ 
dukları kanaati hasıl olmuştur. deki kc.mün '.stlc.r tc'l1'l ,. 

Fırka merkezi he.men tel örgü· ve bir temerküz karDP
111 

.JI 
lerle çevrilmiş ve Başvekil muavi· miştir. .. jıtl" 
ni Prens Starhembergi koruyan Tevkif edilen koJl1°

11 

muhafaza kuvveti arttırılnuşlır. yısı 250 <lir. 
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cdbirler 

Üniversitede 
T~lebelik ile memuriyet 

birleştirilemiyecek 
Üniversitede okuyan talebe ile 

yeni alınacak talebe hakkında bir 
talimatname h'azırlanmıştrr. Bu 
talimatnameye göre: 

"Üniversiteye bu yıldan itiba -
ren ancak maddi ve manevi im • 
kanları bulunan talebe devam e· 
debilecektir. Bu itibarla hariçte 
ba§ka bir meslek ve memuriyet 
yapmak talebe prensiplerine uy -
maz . .e. Asıl Üniversite talebeıi, 
kendilerini yalnız Üniversite tah
siline vermelidirler. Hayatlarını 

kazanmak için ayrı bir it tutanlar 
Üniversite tahsilinde yüksek ve 
iyi bir tekilde muvaffak olabil -
mek kudretini kaybetmektedir • 
ler.,, 

Bu maddeye göre, bundan son· 
ra üniversiteye devam edecek ta· 
le be hariçte hiç bir İf le meşgul o· 
lamıyacaktır. Halen dıtarıda it· 
le me§gul olan talebeye de itlerini 
bırakmaları bildirilecektir. 

Bu talimatname talebe arasın· 
da büyük bir alt.ka uyandırmıştır. 

Muhtelit mübadele reisi 
ve azalan 

Şehrimizde bulunan Sofya el· 
çimiz Şevki B. bu akıam Ankara
ya gidecektir. Kaldırılan muhte
lit mübadele komisyonu reisi M. 
Holştad ve azadan M. Andirson 
Cumhuriyet merasiminde bulun • 
mak üzere ayın yirmi yedisinde 
Ankaraya gideceklerdir. Hükiı -
metimiz tarafından davet edilmi~
lerdir. 

Geldikten sonra Milletler Ce • 
miyetine verilecek raporu tanzim 
edip bitireceklerdir. 

Sonra, aynen Ankarada oldu
ğu :gibi, Atina hükumetine de 
saygı sunmak üzere Yunan;stana 
gidecekler ve oradan memleket ... 
lerine döneceklerdir. 

Adliye ıstılahları 
lstılahların türkçe karşılıkları· 

nı bulmak üzere İstanbul adliye· 
sinde kurulan komisyon azaları -
nın seçildiğini yazmıştık. Komis· 
yon azalarına~ belli miktarda ıstı· 
Jih verilmiştir. 

A:ıa on beş gün zarfında bun· 
larınkarşılıklarını bulacaklardır. 
Bu karıılıklar gene komisyonda 
derlendikten sonra vakalete gön· 
derilecektir. 

ıngiliz elçisi 
Londrada bulunan İngiliz elçi

si Sir Persi Loren Cumhuriyet 
bayramında Ankarada bulunmak 
üzere bir iki güne kadar şehrimize 

Türk-Bulgar hudut 
komisyonu 

Türk - Bulgar hudut komiı • 
yonu, kendilerine tahsiı edilen 
Betiktaı Ihlamur kötkünde dün 
öğleden evvel toplanmıthr . 

Bulgar heyeti, tanzim ettiği bir 
protokolun Fransızca · metnini 
Türk heyetine vermiştir. Metin 
tercüme edildikten sonra Türk 
heyeti de mütalaalarım sôyliye -
cek ve bir protokol imza edile -
cektir. 

Murahhaslar bet altı gün daha 
burada kalacaklard1r. 

Ticaret ve iktısat 

Pamuk istiyorlar 
Türkofisten verilen malumata 

göre, son günlerde ltalya, Ja -
ponya ve bilhassa A1manyadan 
pamuklarımıza çok istek vardır . 
Sevkiyat yapılmaktadır. 

Zeytin ihracı nizamnamesi 
Jktııat ~ekileti tarafından 

zeytin ihracını tanzim etmek için 
bir zeytin nizamnamesi yapılmıt· 
tı. .Dün zeytin tacirleri toplana • 
rak bu nizamnameyi tetkik etmit· 
!erdir. Tacirler pertembe günü 
de toplanacak ve nizamname 
hakkındaki düşüncelerini Vekile· 
te bildireceklerdir. 

Şehir tiyatrosunda 
operet fiyatları 

Belediye ay başından itibaren 
şehir tiyatrosunun dram kısmının 
fiatlarını indirmişti. Dün akıam· 
dan itibaren operet fiatları de in· 
dirilmiştir. 

Pransız tiyatrosunda alt kat 
localar 450, üst ikat loca!ar 300, 
en ön koltuklar 150, orta koltuk· 
lar 100, arkalar 75, ön balkon 
75, arka 50, paradi 40 kurut· 
tur. 

Mikroplu paçavralar 
Dericiler cemiyeti sıhhiye mü

dürlüğüne müracaat ederek piya
sada bir kısım ayakkabılar içine 
astar olarak konulan mikroplu pa
çavraların yasak edilmesini iste • 
mişti. Sıhhate zararlı olan bu 
pa_çavraların etovdan geçmeden 
kullanılması belediyece yaıak e -
dildiği :§Ube "müdürlüklerine bil • 
dirilmittir. 

Treşel<kür 
Gazetemizin on sekiz y~ma 

basmasr dolayısiyle güzel sözler 
ve dileklerle bizi tebrik caen Mil
liyet, Son Posta ve Cumhuriyet 
arkadaşlarımıza, telgraf ve tele
fonla tebı•iklerini bildiren sevgili 
okuyuculaıımrza teşekkiir cdiyo -
ruz. 

Bay.ram hazırlığı 
İlk mekteplerde müsa

mereler verilecek 
29 teırinievvel Cumhuriyet 

bayramı hazırlıkları devam edi -
yor. llk mektepler de Cumhuri
yet bayramı günü talebeler grup· 
lar halinde nuntakalarında geze· 
celderdir. ikinci gün mektepler
de müsamereler verilecek, üçün· 
cü ~nü de gene gezintiler yapı -

lacaktır. 
Liıe ve orta mektepler ise iki

§er gün tatildir. Birinci gün tale· 
beler geçit resmine iştirak ede • 
cekler, ikinci gün de mektepler
de temsiller verilecektir. 

Esnaf cemiyetlerinde 
Esnaf cemiyetlerinin Cumhu -

riyet bayramına iştirakleri hazır • 1 

lıklarını 'bitirmek için teşkil ettik· 
]eri komite dün toplanml§tır. Bu
gün, geçit resminde canlı levhala
rın geçirileceği kamyonlar tutu • 

lacaktır. 

yeşil Hilal cemiyetinde 
y eıH hilal merkez heyeti dün 

toplanmııtır. Umumi katip Pro -
f eıör F..ahrettin Kerim Bey, cemi
yetin umumun menfaatine yarar. 
cemiyetler arasına girmesine ait 
Vekiller Heyeti kararnamesini o· 
kumuş ve bu karar alkıtlarla kar
şılanarak Reisicumhur Hazretleri· 
ne, Başvekil Hazretlerine, Dahi· 
liye, Sıhhiye, İnhisarlar Vel<il
leri Beylere şükran telgrafları çe· 
kilmesine karar verilmiıtir. 

Yeşil hilal cemiyeti ve içki düş· 
manlığı gençler cemiyeti , onu

müzde\Ci Cumhuriyet bayramında 
geçit resimlerine, tezahürata bü
tün varlığı ile iştirak etmek üzere 
tertibat almıştır. 

Beynelmilel teşkllatlan gelen 
mektuplar okunmuş ve Yeşil hilal 
kongresinin birinci kanunun altın
cı perşembe günü toplanması ka· 
rarlaştırı im ıştır. 

Gereze vapuru geldi 
Son fırtınların tesiriyle karaya 

oturan vapurculuk şirketinin Ger
ze vapuru kurtarılmış ve dü.n sa -
hah limanımıza getirilmiştir. Va
purun hasarı yoktur. Hafif ola -
rak oturduğundan hiç bir yerinde 
arıza da olmamıştır. 

Gümrüklerde imtihan 
Görülen lüzum üzerine gümrük 

muhafaza memurları bir kaç gün
denberi imtihan edilmekteydi. 

Dün bu imtihanlar bitmiş ve 
memurların imtihan kağıtları 

gümrükler ve inliisarlar vekaleti· 
ne gönderilmiştir. 

Altın 
sadık 

esasına 

devletler 
Altın esasına sadık kalan devlet 

mümessilleri Brükıelde Belçika Hari
ciye nazırının riyaıeti altında toplan· 
drlar ve altın esasına sadık kalmakla 
beraber milletlerinin refahını temin e
decek çare aradılar. 

Ayni arrada Amerikanın maliyeci • 
lik aleminde en tanınmıı §ahıiyetle • 
rinden biri olan Mister Blak, dolan iı· 
tikrar ettirmek için, lngili:z lirasını İı· 
tikrar ettirmek lazım geldiğini ıöyle .. 
di. 

Brüksel konferanıına iştirak eden 
devletler Fransa, Felemenk, Lüksen· 
burg, lsviçre ve Belçika idiler. Kon -
feranarn hedefi, paralan düşkün olan 
devletlerin rekabetine karşı gelmek i
çin karşılıklı ticaret inlkanlarınr bul • 
mak ve bu ıuretle kendi paralannın 
düşmeıine mani olmaktır. 

Fakat böyle bir teıviyeye varma • 
ğa karşı gelecek bir sürü enieller var• 
dır. Bunların biri altın esasına sadık 

olan devletler araaındalci ticaret re • 
kabetidir. Bu devletlerin ıanayii bir
birine rakip olduğu için bunlann kar
şılrkh ticaret imkanını bulmaları son 
derece güçtür. 

Diğer bir sebebi bu devletlerin, di
ğer devletler rekabetinden kurtulmak 
için birbirine en çok müsaade gören 
millet muamelesi yapmaktan daha faz
la ileri gidemiye~eklerdir. Halbuki, 
ayni esas dairesinde bağlı oldukları 

milletlere bu muameleyi yapmak mec· 
buriyetindedirler. 

Onun için altın esasına ıadık olan 
devletlerden bir kaçının bu eıaaı hı • 
rakmaları bekleniyor. 

Billiana Belçika ile Felemenk lma 
bir zaman zarfında altın eaasını bırak· 
mak mecburiyetinde kalacakları anla
§ılmaktadır. 

Halicin temizlen· 
mesine karar 

verildi 
lktısat Vekaleti Halicin temiz· 

lenmesi işinin belediyeye ait ol· 
duğuna karar vermiş ve keyfiyeti 
deniz ticaret müdürlüğüne ve be· 
lediyeye bildirmiştir. Belediye 
zaten iki aydanberi Kasımpaıa ö
nünü temizletmekle idi. Bahriye
den kiralanan tarak dubası her 
gün çalış.maktadır. 

Yalnız bütün Halicin temizlen~ 
mesi milyonlara mal olacağından 
bu işi belediyenin başarmasına 

imkan görülememektedir. Def -
terdar, Eyüp önlerinin kısmen 

taranmasına yakında başlanacak· 

tır. 

Berberlerin imtihanı 
Berlerlerin imtihanlarına her 

salı olduğu gibi dün de devam e
dilmiştir. Şimdiye kadar İmti

hanlara sekiz yüzden fazla berber 
girmiş ve bunlardan dört yüz elli 
ikisi belediye harcını vererek eh· 
liyetnamelerini almışlardır. Eh· 
liyetname almıyan berberlerden 
ceza alınacak ve kendileri çalıttı· 
rılmıyacaklard ır. ~cektir. · 

~ H R i Efendi Nası 1 Görüyor? 

• 

..• Odun mu alsam, kömuı mü, 
palto mu alaam manto mu, şemıiye mi 
•lHm pabuç mu? 

/'/~ 

'': ?'~~> 
' /' 

........ 

. •• Hepsim" almaya param yeti .. mi· j M"d~n1 1-ı· b"" 1 j d • h" 
yor •.• Evin içinae bir kıyamettir ko • tereddüt etme, aağlam bir pabuç al.. - Fazla sıkıştığın vakit savuıma· 

s - .. ... r. , :>y :: ır o:ı .tım ıç 1 - ı:.u neye ye.- ••• 

pac:alc. Ne yapayım Jaıırcbtn kaldım ğa dostum! 
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JKTJBASLAR: ...................................... 
Türk-Sib hattı 

Sovyet Rasyada yapılan 
yeni demiryolları 

"İl Popolo d'İtalia" yazıyor: 
Sovyet Rusya, sanayi cihazlarını 

tamamlamak için, Sibirya kıtasının 

demiryollarıru fazlalaştınnaktadır. Bu 
hntlardan bazıları inıa edilmekte ve 
baıılarının da projeleri hazırlanmak -
tadır. 

Sovyet Rusyanın İnJa etmekte ol
duğu bu yeni hatlar kar§mnda Tran· 
siberyan hattı ufak bir eser olarak ka
lacaktır. Bu hatlar esnasında en büyü
ğü S;erdlowsk - Novosibrsk hattıdır. 
Bu· hat Asyadaki Sovyet Rusyanın 
kömür mıntakalarını, demir mıntaka
larına bağlıyacaktır. 

. Sovyet Rus yanın sanayi merkezle
ri bu büyük hatta bağlı olacaktır. Bü
tün bu hatlar Transiberyan hattı ile 
birleşmiş bir haldedir. 

Sibiryada 1930 senesinden beri it
lcmckte olım ve Sempalatimsk şehrin
den kalkan efsanevi bir demiı·~ olu İn• 
şa edilmiştir. Bu hat, Transibcryan -
Hazer hattı ile Kafkas kıta11nı bağla
ml\l<tadır. 

Başka bir tabir ile bu hat, Uzak 
Şarkta bulunan Japon Denizi ile Av
rup-ıdaki Karadenizi birbirine bağla -
maktadır. Bu hat Tüt-k - Sib namiylc 
tanınmı§tır. 

Türk - Sib hattı proje halinde iken 
Londradn bir hayal addolunmuştu. 
Bugün bu hayal, faal bir realite hali-
ni almıştır. 

Türk - Sib hattı Semipalatinsk'den 
başlar, Baykal gölü havalisine doğru 
gider, Baykaldan Mogolistan ve Çin -
Türkistanı hudutlanndan geçerek 
Hindistan hudutlarına uğrar, Ugovev· 
Moskova hattı ile iltisak peyda eder 
ve Hazer mıntakalan ile birleşerek Ef
ganistan ve lran hududuna kadar u -

zar. 

Bu hattın bin mil boyunda geçtiği 
arazi, v~ktiyle lüzumsuz addedilmiş -
ti. Bügün, bu efsanevi tren yolu sa -
yeainCJe, bu mıntakalardn, pamuk~ ui· 
rinç ve çay gibi mahsulat yetiıtir -
melitedir. ~ ' ' ~ 

,'f.ürk - Sib hattının geçtiği arazi, 
ileride 'pamuk ve yün dokomacılığı ba
kımından, dünyanın en büyük bir sa
'!ayi merkezi olacaktır. 

Coğraf>:a haritasına bir bakınız, 
bu hattın ehemmiyeti hemen gözünü-. . 
ze çarpar. 

Türk - Sib hattı icabat dolayısile, 
Mogolistan, Sinkiang, Iran, Efganis -
tan ve Şimali Hindistnnın ticaretini 
kendine celbedecektir. Türk - Sib lo
komotifinin düdüğü asırlarca unutul • 
muı olan Büyük Timurlenk'in hatıra
larını uyandıracaktır. 

Yüz binler,ce insan bu mıntakalnr
da, binalar, evler ve aileler kurmakta 
bulunuyorlar. Asyanın kalbi, motör

"leriQ gövdesinde vurmağa başlamıştır. 
Türk - Sib hattı komünist propa -

gandası için bir vasıta olmıyacaktır. 
Türk - Sib günden güne ilerlemekte 
bulunan Rus emperyalizminin büyük 
bir amilidir. 

Sovyct Rusya, Sibirya kıtasını, bir 
7.İrai mıntaka yapmağa muvaffak oln
ctlk ır:J? 

Mahkemelerde 
_. .... ~ .................. ... 

Bir lira çalmakla 
suçlu kadın 

Kenan isminde birinin bir lira· 

sını çalmakla suçlu Leman adında 
genç bir kadının muhakemesine 
sulh ceza mahkemesinde bakıl

mıştır. Leman Hanım iddia edil

diği şekilde mahallebici Kenan 
İsminde b:rini tanımadığını, iddi

anın yalan olduğunu söyledi. 

Leman Hanıma ne işle meşgul 

olduğu soruldu: 

- Hic bir işle meşgul değilim • 

Mektepten yeni çıktım. 

- Mektepten çıktığınıza dair 
b;r vesika getirebilir misiniz? 

- Vermiyorlar!. 

- Evrakta resminiz var .. 

- Benden aldılar. 

- Fakat Kenan Efendi polis 
müdiriyetinde sizin resminizi sa -
bıkalılar arasında görmüş, sıze 

benzetmiş. 

- Hayır.. Poliste benim öyle 

bir remıim yoktur. 

Davacı mahkemeye gelmemiş

ti. Muhakeme, davacnın ve Le· 

mıin Hanımın ifadesini alan polis

lerin getirilmesi için başka bir 

güne bırakıldı. Ayrıca Leman 

Hanımın eski mahkumiyeti olup 

olmadığının da sorulmasına karar 

verildi. 

Sürp Agop davasında 
son vaziyet 

Sürp Agop mezarlığı yüzünden 

belediye ile Ermeni patrikhanesi 
arasında çıkan davaya dördüncü 
hukuk mahkemesinde devam e -

dilmiştir. 

iki taraf vekilleri mahkemenin 

temyiz kararına uyması üzerine 

birer layiha vermişlerdir. 

Patrikhane vekili, temyiz mah

kemesinin akar olmıyan kısmı 

hakkında patrikhanenin temsil 

&alahiyeti olmadığını kabul ettiği

ni ileri sürmüş, bu arazinin akar 

olan kısmına ait davanın ayrıca 

takibi için meselenin vukuf ehline 
havalesini istemi§tİr. 

Belediye vekili Fevzi Bey bu 

isteğe şiddetle itiraz etmiş, temyiz 

kararının bir kül teşkil ettiğini, 

arsanın bir kısmının akar diye 
ayrılamıyacağını söylemiştir. 

Mahkeme heyeti iki tarafın is

tek ve iddialarını tetkik etmek 

üzere muhakemeyi teşrinisaninin 

onuna bırakmıştır. 

Sovyet Rusyanın planı bu siyasi 
eıirler mıntakası ol~akla tanınmıı Si
birya kıtasını, cihanın en büyük ve en 
zengin bir hububat amban yapmııtır. 
Sovyet Rusya eğer bu planda muvaf
fak olursa, Türk - Sib hattı ileride As· 
ya kıtaıında, yeni bir siyasi tarihin 
zuliuruna sebep olacaktır. 

Şayeste H. hakkında verilen 
kararda rsrar edildi 

12!. Yıl Evvelki V AKlT 1 
24 linci Teşrinl920 

Bebek-Ortaköy hattı 
Bebek - Ortaköy tramvay hattının 

çifte hatta tahviline kemali keremi ile 
çalısılmaktadır. 

Bebek civarında bulunan bir ma -
hallcdeki duvarlar da hedmedilerek 

Şayeste H. isminde bir kadın 

bundan bir müddet evvel Hay -

fadan İstanbula gelirken otuz beş 

kilo ipekli kum~la yakalanarak 

sekiz numaralı ihtisas mahkeme

sine verilmişti. Karar günü mah

kemeye gelmiyen Şayeste Hanım, 

ı altı ay hapse, sekiz yüz lira para 1 
cezasına mahküm edildiğini öğre

nince kaçmıştı. 

Temyiz mahkemesi ise bu ka
rarı bozmuştu. Dün yeniden yapı· 
lan muhakemede müddeiumumi 
eski kararda ısrar edilmesini İste-

Kısa ,. -.. _. t'. 

Şehir 

---- Haberleri 
§CAM VE ŞiŞE FABRIKASI -

Paşabahçede cam ve şi e fabrikası in
şaatına hararetle devam edilmektedir. 
Bir buçuk yahut iki ay sonra inşaat 

bitecek ve makinelerin montajına baş
lanacaktır. Fabrika Mayıs ayının ilk 
günlerinde faaliyete geçebilecektir. 

Fabrikada yapılacak şişe ve cam 

nümuneleri şimdiden hazırlannuştır. 

Jşe evvela §İte imalinden başlanacak, 
sonra da cam yapılacaktır. Hazırlanan 
nümunelere göre; fabrikada renkli ve 
renksiz ıişeler, kavanozlar, su bardak· 
lan yapılacaktır. 

Cam ve şişe fabrikalannda ıtaj gör
mek üzere Türkiyeden Avrupaya la • 
lehe gönderilecektir. 

§ YENi lLAÇ TARiFESi - Ye
ni ilaç tarifesini hazırlıyacak olan narh 
komisyonu bugünlerde Ankarada top
lanacaktı. Komisyonun Eaaliyete geç
mesi Cümhuriyet bayramından son -
raya bırakıldığı için şehrimizden ko • 
misyon içtimalarına İştirak edecek mü
tehassıslar hareketlerini tehir etmiş -
)erdir. 

§ SOPORGE TOHUMU ve EŞEK 
ETi - Celal Muhtar Beyin Pariste 
Pastör Enstitüsüne beş yüz bin frank 
verdiği geçenlerde bahse mevzu ol • 
muş, gazetelerde bu yolda neşriyat 
yapılmış ve işin aslı çıkmamıştı. Paris
te bulunan Celal Muhtar Bey, refikle
rimizden birine gönderdiği bir mek • 
tupta bu nvayetleri tekzip ve teber -
rüün nereye ve kimlere yapılacağını 

herkesten iyi bildiğini de bilhassa kay• 
detmektedir. Celal Muhtar Bey, sözü, 
refiklerimizde çıkan makaleye getire
rek diyor ki: 

" Makalede hakkımda reva görü • 
len coıkun ifadeler arasında İa§e na
zırı bulunduğum esnada halka süpür
ge tohumu ve eıek eti yed~rdiğim ya· 
:ulmııtır. Nezarette bulunduğum yİr -

mi sekiz gün içinde aüpüraıe tohumq 
satın alınmadığı ve değirmenlere ve '. 
rilmediği gibi et te tevzi olunmadığı
nı ve nezarete geldiğim zaman bir 
çuvalı otuz iki liraya satın alınan u -
nun, çekildiğim tarihte on üç liraya a· 
lındığını refakatleriyle iftihar ettiğim, 
bugünkü ricalden Gümrükler ve inhi
sarlar Vekili Rana Beyefendile, Bü
yük Millet Meclisi reisi vekili Hasan 
Beyefendi bilirler ve nezaretin evra • 
kı ve ve&aiki bunu gösterir." 

§ AL Ti CESET DAHA - Hey • 

beliada açıklarındaki kaza tahkikatı 

devam etmektedir. Kaza sırasında bo

ğulanlardan 6 kişinin ces~di daha çık· 
mıt ve bu suretle bulunan cesetlerin 
sayısı 24 Ü bulmuştur. 

§ GiZLi NÜFUSUN MiKTARI -
Nüfus umum müdürü Ali Galip Bey 

Ankaraya gitmiştir. Şimdiye kadar 

meydana çıkanlan gizli nüfus mikta • 
n 3,800,000 i bulmuştur. 

Ali Galip Bey daha 600.000 kadar 
mektum nüfus bulunması muhtemel 
olduğunu söylemi!tir. Kayıtları, def -
terlere geçen vatandaılar 17 milyon
dan fazladır. 

TOPLANAMADILAR - Film • 
lerden alınan gümrük resminin fazla 
olduğunu iddia eden sinemacılar dün 
Ticaret odasında toplanacaklardr. Fa
kat ekseriyet olmadığından gene top -
lanamamı!lardır. 

BiR GENCiN KEŞFi - Arda
handan lstanbula gelen yirmi yaşında 
·Fikri Bey isminde bir genç keşfettiği 
bir makine ile bir merkezden diğer bir 
merkeze telsizle resim nakletmenin 
gayet kolay olduğunu söylemekte ve 
ihtira beratini alacağı bu makinenin 

yapılması için alakadarlardan maddi 
ve manevi yardım istemektedir. 

ilk tedrisat mUdürU 
An karada 

tJft hat tefrişine başlanmıştır. · Ş t H k·ı· 
mış; ayes e anımın ve ı ı avu-

Posta ve telgraf ve telefon ncza - k İ f Em' b • • b" k 
ntl müsteşan M. Lui Deşan Paris ile ~~ r a~ . ın ~y ıse ıt a ara· 
İstanbul arasında havai posta tesisi 

1 

rı .ı~temıştır. İht.ısas mahkeme 
maksadiylc Romanya ve Türkiye ile · rem Atıf bey eskı kararda ısrar e· 
bir itilafname·aktetmiştir. dildiğini bildirmiştir. 

Bir kaç gündenberi şehrimizin 
ilk tedrisat işleriyle meşgul olan 
ifk tedrisat umum müdürü Ali Rı
za Bey dün akşam Ankaraya git
miştir. 

Polis haberleri : 

Bir kuyudan elleri bağlı 
ceset çıkarıldı 

Sarıyere bağlı Uıkumru k~yün

de oturan kahveci Hacı Mu lafa· 

nın cesedi evinin önündeki kuyu

dan çıkarıtmıştır. Mustafanın el

leri uçkuru ile bağlanmıştı. Jan

darma tarafından tahkikata e· 

hemmiyetle devam edilmektedir. 

Bahçede bomba kapsülü 
Bahçivan İsmail dün Beşikta§· 

ta lhlamur köşkü civarında bir 

tarlada çapa yaparken sert bir 

cisim çapaya çarparak patlamış ve 

adamcağız muhtelif yerlerinden 

yaralanmıştır. Sert cısının bir 

bomba kapsülü olduğu anlaşılmış

tır. 

Bir seyyar köfteci yara landı 
Şoför Kadrinin idaresindeki 

50 numaralı otobüs dün sabah E

minönünde &eyyar köfteci Salihe 

çarparak muhtelif yerlerinden ya

ralamıştır. 

Hava gazından zehirlendi 
Aksarayda Millet caddesinde 

145 numaralı dükka~da çırak Ali 

dün havagazından zehirlenmiş ve 

Cerrahpaşa hastanesine kaldırıl -
mıştır. 

TEPEBAŞI 

.ŞEHİR TiYATROSU 
TEMSiLLERi 

Bu aktam 
saat 20 de .. 

C u.RÜM Ye 
CEZA 
20 Tablo 

Yazan: F. M. 
Dostoyevıky 

Tercüme eden: 
Re§At Nuri .. 

Son haftası 

hıJ~bul 8tltdi11tıi 
Sehir.Tiyatrosu 

1111111ıı111111 

111 .. 111 

ııınrı ıı 

Eski Fransız Tiyatrosunda 
Bu akşam saat 20 de .. 

YARASA 

Operet 3 Per
de., Besteliyen : 
Y ohann Ştrauı 

Tercüme eden: 
Ekrem Reşit .. Cu

ma günleri mati -
neler iki taraf ta 
da 14,30 dadır. 

Dikkat: Operet 
tenzilat vardır .. 

l\l~nbul Btltdı.,ni 

SehirTUjaİl'osu 

111111111111111 

. .11111111111 

lllllHll 
fiatlerinde büyük 

Avrupa 
kuv 

"L'independ 
gazetesinde ok .. 

Cumartesi 1 
naşı önünde ıÖ 
nutkunda, M·eel 
ve Avrupa Jl1 

için ittifak etll' 

kuvvetlerden b• 
Teşkilat halin 

si bozguncu!. 

karşı müdafaa 1 

ıııı 
lunmazsa, ya b 
müzakerelerde 

saklar imza etJll 

Epey zal1l~ 
ve şiddetin hii 
devirde yaşıyor t 
vel siyasi suik~ 
kayiden sayılır I• 

h .. ı··k ··ek• er gun u • b 
bulunmakta ve 
f errüatı kaçırJl'fı 

. . ti ' tiraslardan 15 

teşkilatın ıneıai 
tinde tecelli eY1 

Bu kanlı st 
' . f:• Rathenau nın, 

çok diğer dell1° 
H ile başlanııııf 
·mevkii iktidar• 
gittikç~ f azlal•t' 
devam olunrıııJft 

Bu misaller t 
··c&ı 

mektebinin "ıJ 

1 . . seııe 
ey emıştır. 
ri arka arkaya 

Aleksandr "e f 
tür. Bu kadar . 

mesi çok vahiJ1t 
1
• 

dürmektedir. 
·ıı 

hepsi, cepbenı. 
sulh müdafiferı 

maktaydılar. ··1' 
Hepsi biiYıJ jl 

mekte idiler· . 
,:ıı 

beynelmilel v 
ı 't ıııklıklar te'\1 1 

:s "'ıJ 
mensup olduS f 
him surette ı•d 
eyliyeceğindeJ1 
ler. Bugün ). .. 
sulh yolunda yi' 
hütün devlet ' ,
mesini hazırlıf .
de müsaınah• ti 

b• ren fes at nıen ı"'~ 
tık tahakku~ e e1i 
nihayet verılll' 
tir. ı.t' 

Eğer A \'fılP I' 
le hükmoluP~~~ 
insaniyetin "

1
' 

·ııe 
bunun aleyh• ·ıııf 
kümetler bıJ ' 1

• b" . ııı 
mek kuv"etı i 
yük felaketlere 

zımdır. ~ 

Numarah koltukların evvelden temini 

!k,amSUME9 
(PIERRE BEnoıT>~e 
Lübnan M EL i '°'8" 

Mükemmel F ransıı filmini takdim ediY°C~ 

Jean Murat - Spinelly -
0

e11ili 
Bu filmin mükilemeleri sureti hususiyede ~ 1)~ 
tarafından yazılmıştır. Yerlerin evciden al ır 

Telefon: 42851 
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aspa "ölüm geçidi,, nden geçerken, 
Ik· köprü birden çöküvermişti 

ı ark 
tdi.On adaştan biri suya atlıyarak Taspanın kılıcını alıp valiye götürecek-

8u • u çadırında öldüremiyen zabitJer, nehirde boğmıya kc.rar vermişlerdi 
ırada d 

ı: ışardan bir aes işi· ı Köprünü destekleri zaten su • 
~eYda. d yun içinde mantar gibi çürümü§tü. 

~lıiUnuı ~ a kimseler yok... İlk İ6 hemen bu destekleri yerin • 
lıtti? rap acaba ne tara· den koparmak oldu. 

b hitler • Desteklerkopunca köprü sal -
e~~l h§a!ırınıtlardı.. Janmağa ba~lamıştı. Fakr.t, ordu • 
'ttk, 3.a::Çerlerini kınlarına nun geldiği tarafın direği sağlam· 
11~a.. ş Yavaş Taspanın d 

"'I ll}'rı}d 1 1. 

,, )'l S•ktıı .. 1 
ar .. Ve çadırdan Zaten otaraf ı bozamazlardı; 

''lı' · .. r .. al l\ın rn . T aspa köprünün üzerinden geçer· 
d dur!te" aıy,t zabitleri Taıpa· ken öbür tarafa varmadan suya 
1 !e cesaret edemiyor• dü§ecekti. 

~" Pt &ibi b' 
trle Öld·· ır dev yavrusunu 

1
•• l.)

1 
Urrnek kolay bir if de

. urduıl!arıya çıkınca nöbetçiyi 

Zabitler se\'inç içinde, köprü • 
nün direklerin yıktıktan ıonra bir 
kenara çekildiler .. 

Beklediler .. ıle r.. K: d' _] 
~ t, en 1 çaaırlarına lran orduıu uzaktan görünmÜ§• 

11~ tabit) tü. 
tıtıi}' er Ta!payı hançerle En önde bir borazancı yu"rüyor· 

~ ecekı .. 
erını anlamı~lar • d 

~ u. 
'hitler Taıpa, geçitte atını bırakmı§ ve 
ltk den b' . d'... . d d b ı \'e ırı ıgerın en a· ir Hecine binmitti. 

- T aspayı kurtarmak kastiyle 
ıuya atlarsm ! Boğulduktan sonra 
belindeği hançerini ve mağferini 
alıp saklarsın! 

- Fena fikir değil. Valiye on -
ları gösteririz. 

Zabitin birt" endişe ile arkadaşı
nın yüzüne bakh: 

- Ya Taspa da yüzmek bili· 
yorsa .... ? 

- Zannetmem. 
- Bu şüphe, içimi kurcalamağa 

ha,Jadı. 
- Korkma .. O Sahilde şarap 

havuzlarında bile yüzmemiştir .. 
Nehrin coşkun akıntısına kapıhr· 
ıa, onu Mısırın bütün mabutları 
bir araya gelse kurtaramazlar. 

Ordu köprünün üstünden ge -
çiyordu. Taıpa maiyetine: 

d-.1 .. anlayışlı bir gençti .. 
~rı·•a: 

dıı... onu öld .. . l 

- Yava! yürüyün .. ! Bu köprü 
ölüm geçidine benziyor. 

Zabitler uzaktan T aspayı gör· Diye bağırmıth. 
mütlerdi. Bu sırada köprünün ortasında 

~ "fl. ded· urmenın yo unu \t:1detit ı, aeçidin ilerisine ka· 
1~ a11 k"Orada dar bir köprü 

- Köprü derhal yıkılacak, de- müthiı bir gürültü koptu .. Asker • 
ğil mi? ler: 

diii ~ 0 Prünün dayakları Ü· 

,~ '~ı~~~danberi tamir görme· 
~~tlj uk Yıkılabilir. Biz Ön· 

. '"it :·· Köprüyü geçelim ve 

- Şüphesiz .. Ölüm onu bekli- - Kumandan kayboldu .. 
yor. ı Diye bağrışırken, köprünün ha-

- Fakat, valiye onu öldürdüjü- ştan baıa suya çöktüğü ve T.aıpa 

müzü neyle ıspat edeceğiz? ile yüzlerce askerin kumandanla· 

'

r ~ltı nra köprünün bacak· 
ı> . " 

- Kolayı var .. Sen yüzmek bi· riyle birlikte nehre dü§tüğü görül-

d, •grcti bırakalım. Tas· liyor musun? dü. 
~t~i .. ~ il tıecerken atiyle bera
, ~ )U'Varla.nıp geberir, gİ· 

- Niçin sordun?!. (Devamı var) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çerçen köprüs_ü~ün 1 Bulllldllr'd 
vt ik~' fikir değ') açılma meras1m1 - '-

•e1t.. ı llrJc ı . 
~ti İçin ~daı ertesi ge~e ileri 

Q )'ola k aapadan emır aldı
tdt.ı Sı hlar. 

1\t. ll.llrı b. 
\t ı., :Q.. ır kısmı geç:di iıgal 

b, ·ı '<t'lld k 4 

~ 1 e bir]· a aldı. Diğer k11mı 
~ }' &Ök ".ıkte hareket etti. 

t\i. .JU:t" " 
~ l\dUı . unu ve kum dery&· 

la Rıb· 

Safranbolu - Civar köylerin 
kasaba ile olan münaıebatrnı ko· 
layla!lırmak hususunda çok mü-

him olan Çerçen köprüsünün ya
pılmasına bundan iki ay önce 
batlanmııtı. inşaat bitmi"t ve 
köprünün acılma merasimi yapıl· 
mı~tır. Kurdeleyi kaymakam th-~ ı>, ord 1 aydınlatmıştı. 

!{. '• Unun ·· ·· d .. .. B k · · d h"k,. t' ''laiy onun en yuru· ıan ey eımıf, merasım e u u-
'diYor} et ta bitleri daha ön- met erkanı ile halktan ve köylü -

1tıd • &.rd1 z . 1u 
)l'lltt il bır, · abıllerle ordu lerde:ı bir çok kimseler bu n· 
~ t.ı. aatlik bir mesafe bi· mu!tur. 

""' !bitler Türk köylüsünün yapıcılık yo· 
e te 1 de'Vtl · · · 1 ll b, ıtlrar} erını aürdiiler... lundaki gücünün b:r örneğı o an 
~ tın, 8.flırdıkları köprü· bu köprü, eğer bir müteahhide 

lı k· lltldiler d b 
"• k.0ı>ru>''' b' · verilmiş olsaydı en aıağı ört in 

•Jtı, u ır k ı ı liraya mal olurdu. Fakat değerli 
'ltt •r, ~eldi ... aç yı evve 

~\t • gı zaman yap • ve genç kaymakamımız lhsan Be· 
it\ • yin delaletiyle huauıi muhasebe -

' "\l'll 1 )ı~ ı> '-tık" den alın~n 200 liradan ibaret yar· 
~,,.. 14, lr 0 Prüyü bir kaç 
~ "<ltı- an h"k• 

• ~C)ll t\tjl'ıtıi . u unıeti tek • 'l "-~· flı, it· ıt bi '}'eti he 
ı l)C)td t ha.td r halde geçile-

l\~'~ı:· Çu:k~lduğu tahmin 
't ~etl~ı, han ~.~u havalide· 
1tt~e ı...., U:t )eni b. u~rneti ara· 
~ ı. "t '~1,r ır •tilaf yapıl-

~ i\.ı \'erg· d 
>I el.,, ,l>i\.y, b 1 en nffedil-
;111'1\i•~~l~tin a liradaki Ar.'.lplar 

~•ı"ıı- b. rası açık cldu~u 
~l'ı eJeti .ı.ıı-,lar<] 

"i llırı aki h"t . A 'tltı İra. u un rap 
~ ttr iir/

1 
hükumetine 

\~I ~I\ 1 ı~nnediyordu. 
~d· o t b ı. lltaf 

ı.., ~ 1 ho 
1' ~ tl~ı a~nıazlard ı; 
~ ,, e 

dım parası ve köylümüzün yara 4 

tıcı gücü b:rleıtirilerek bu eser 
meydana getirilmi§lir. 

Niçin ölmüş? 
Adanada Yunusoğlu köyünde 

sancılanarak ölen ve mezara gö· 
mülen Kayserili Mehmedin ölü • 
müniin ansızın olmasından ıüphe· 
lenen bir kaç köylü keyfiyeti za· 
bıtaya ihbar etmiı!lerdir .. Keyfi • 
yelten haberdar edilen hükumet 
tabib! ve jandarma kumandanı 

vaka mahalline gi~mişler, yapılan 
fethi meyil neticesinde Kayserili 
Mehmedin apandis:tten öldüğü 

anlatılmııtır. 
~ı:l "'~,, l'a~a. 

'it ~t ' t Ya'V · U'udag"" a kar yag" ıyor 
''. I\~~ '!' .. t. ı. 8 1 geçtıler. · 

lt\~il~ ltlı>'a ·;·:-_-: .. .:a ... !-.· ~ ~:.671r :'19 Uludağda dündenbe-
runun rı bo mı ar a ar yagmaga aı-

Bugünden itibaren, okuyucula
rımıza, bir taraftan, türkçemizde· 
ki güzel sözleri öğretmek, diğer 
taraftan, bot vakitlerini eğlence 
ile geçirmek üzere, yeni bir bul· 
maca serisi takdim ediyoruz: 

1 1 L i K 

2 N L A K 

3 E p G ı 

4 y G u N 

5 A H M 1 

Şekilde gördüğünüz gibi, yer· 
lerine kondukları takdirde, soldan 
ıağa doğru, birer mana ifade ede
cek olan bet kelimenin ilk harf· 
leri bo§ bırakılmıştır. Bu kelime· 
ler. ilk harfleri bulundukları tak
di;de fU manalara gelir: 

1 - llim. 
2 - Anlayıf. 

3-Mahmuz. 
4 - İntibak etmek, uymak. 
5 - Bir isim. -
Sadece buh.İnnn hadlerden son· 

ra, bu sıranın, baştan nihayete 
doğru okunduğu zaman, "Kahra
man manasına gelmesi lazım· ,, 
dır. 

Yeni bulmacalarımız haftada 
iki defa, Pazartesi ve Perşembe 

günleri çıkacaktır. Sekiz bulma
cayı da doğru bulup çıkaran oku· 
yucularımıza, gazetemiz, seve se· 
ve saklryacakları güzel bir hatıra 
veı·meği vadeder. 

S - VAKİT 24 Te§rlnievel 1934 ~ 

VAK/1 ın 1efrikası:87 ---------• 
•• 

Olüme Susaljan Gönül 
Cavit le kadının önüne diz çok

müş, ağlıyan bir sesle teselliye baş 
lamı§h: 

- Ağlamayınız hanımefendi .. 
Ağ lam ayınız ... 

Nihayet buhranı dindi. Şikita 
doğruldu, elini uzattı: 

- Beyefendi, dedi, beni harap 
ettiniz. 

- Affedersiniz ... Affedersiniz. 
- Sizi itham elmeğe hakkım 

yok. Siz vazifenizi yaptınız. Sev
dHderinizin çektiği azap önünde 
ne yapsanız haklısınız. Onları bi· 
lmeden ben muztaripmişim. 

- Rica ederim kendinizi kaba
hatlı bulmayınız .. 

- Sizden hakikati neye saklı -
yayım? .. Benim kabahatim büyük. 
Mademki Feyyaza ortaklık ettim, 
elbette kabahatim var ... 

- Rica ederim, sözleriniz beni 
iizüyor. 

- Haydi F eyyazrn kini uğruna 
işlediği cinayetleri bilmiyordum. 
Fakat hürmet etmem lizım gelen 
br htiyarın Feyyazın sözüne uyup 
uçuruma aürüklememeliydim. 

Şikita gene e.ğlamağa baıladı 
ve ağhyarak konuıtu: 

- Hayır, vicdan azabından 
kurtulamıyacağım.. Bundan son· 
ra ne gecem, ne de gündüzüm, bir 
an bile içim rahat etmiyecek .. Ar -
tık a§klarını, hayatlarını mahvet· 
meğe sebep olduğum biçarelerin 
ruhları beni tazip edecek. Biça· 
re Nesrin, zavallı Şahende, açına• 
cak Celil.. Gözlerimin önünden 
onların hayali gitmiyecek ... 

Cavit, bu samimi göz yaşları· 
nm, ve içten gelen teessürle kar • 
tısında. fa§alamıflı. Ne söyliyece • 
ğini bilemiyordu .. 

Kadın birdenbire doğruldu ve 
metin bir sesle: 

- Size timdi ben kendimi ta· 
nıtayım.. Ben Feyyazın anlattığı 
gibi, buradan Arabistana kaçan 
bir kabile reisinin kızı değilim. 
Bütün bu efsaneyi Feyyaz uydur· 
du.. lsmim nedir? Bunu ben de 
bilmiyorum.. Yalnız kulağımda 
bir Meyrem ismi var? Bu mu is -
m:mdir. Bdki de .. Y a1nız bir tek 

fCY hatırlıyorum. 
Şikita uzun bir müddet dütiin· 

dü. Hafızasını toplamağa çalıttı 
ve anlattı: 

- Gece berrak1 yıldızlı. sakin 
bir geceydi.. Sıcak bir çöl gece • 
si.. Ben çadırdan çıktım, bir ku· 
ru ağacın altına uzandım .. Uzak· 
}ardan çakal ve sırtlan sesleri du· 
yuluyordu. Bµ sesler, çadırlarr -
mızı kurduğumuz eteklerJn dağla· 
rından geliyordu.. Ben sırt üstü 
yatmış, gökteki yıldızlaTa dal • 
mı,tım.. Gök gürültüsüne benzer 
bir sesle sllkindim.. Doğruldum .. 
Beyazlı bir süvari alayı, kılıç §ıkır 
d.:.h.rak 3elip geçti ... 

Be~ dakika sonra feryatlar du· 
yuldu .. Ba5kına uğramışlardı. Ben 
öli.ime doğru ltoştuğu çadnla • 
rımı7a doğl:'u koşuyordum.. Der· 
ken ~ök yüziine tek bir bulut yük
seldi , nlevl.:r fışkırdı .. 

Taarruza uğramı~tık. Çadırla
rP. ~ t~1 vermişlerdi.. Kadın. er • 
kek <;"h·h çocuk lmr:~ırorlardı .. 
Bunla: m, bizim kabile olduğunu 
tanıdım .. 

Geri dördüm ve ben de kaçma
ğa başladım.. Nefes nefese kotu· 
yordum. Böyle ne kadar koıtum 
man ~afak söküyordu... Toprak 
bilmiyorum. Gözümü açtığım ze. 

Yazan : Selami J zzet 
Neredeydim! Buraya naııl ıe1· 

mittim? Bilmiyorum. 
Etrafıma baktım. Çıt yoktu. 

Her yer sükun içindeydi.. Boia
zım yanıyordu, dudaklarım kuru• 
mu§tu, susuzdum.. Biraz ötede 
küçük bir ırmak akıyordu. Suya 
yaklaıtım, avuçlarımla ıu içmeie 
başladım.. Sonra kalkmak iste· 
dim, fakat kalkamadım.. Öyle 
bitkin bir haldeydim, ki yürüye· 
miyordum, ayakta duramıyordum. 

Derken açlık baıladı .. Uzandı· 
ğım yerin yıkmndaki otları ye• 

dim .... Ama ba!ım dönüyor, göz· 
lerim kararıyordu.. Ölecektim;. 
Ölüme mahkum olduğumu anlı
yordum. Bu kut uçmaz lce"an 
geçmez yerde beni kim kurtara • 
caktı? ... 

Birdenbire, ölüm korkusu ile 
haydırdım ... 

Bir ses geldi. 
bir süvari yaklaıtı, atından intli, 
beni kucakladı, tekrar abna atla• 
dı ... 

Kurtulmuttum. 
Beni muhakkak bir ölümden 

kurtaran Ebulcenap Feyyaz Bey• 
di. 

Cavidin zihninde hir timıek 
çaktı. Meıele anlatılıyordu. Bu 
Feyyaza hayatını borçlu idi. O· 
nun esiriydi, kölesiydi, bende, ha· 
layığı idi. 

Kız bunu da söyledi: 
- lıte böyle Feyyaza medyu • 

nu !Ükran kaldım. Ona hayatımı 
borçluyum.. Doğrusunu söyliye • 
yim, beni yalnız kurtarmakla kal· 
madı, bana baktı, beni terbiye et· 
ti, okuttu .. Beni kızı gibi sevdi ... 

Cavit itiraz etmek istedi, kız 
vakit bırakmadı: 

- Bütün bunları hesaplı yap• 
tığını ne bileyim? Beni intikamma 
alet ebnek maksadiyle büyüttüğü· 
nü nereden v~ nasıl anlıyabilir
dim? Onun baba ·tef kati altında 
kanlı hisler olduğunu ke9fetmem• 
imkan var mıydı? .. Eğer §ühelen• 
mi! bile olsaydım, fazla dü!Ün • 
mek istemezdim.. Fazla kurcalı • 
yamazdım. çünkü ne oluna ol.un 
hayatımı borçlu idim. 

itiraftan utanıyormuf gibi aeıi• 
ni alçalttı: 

- Feyyaz, Rıdvan heye ka11ı 
oynıyacağım oyunu söyledikten 
ıonra, bir zamanlar mukaddeı 
bildiğim ıeylerin, namus ve isti· 
kametten de nefret etmem liznn 
geldiğini öğretti. Söylediklerini 
yaptım, fakat Feyyaza olan hür • 
melim kalmadı. Ondan da nef • 
ret etmeğe ba,Iadım. Beni siz de 
herkes gibi Feyyazın metresi ıan
dınız. Aldandınız .. Hünnebiz aı1' 
olmaz ... 

Cavit merakla sordu: 

- Feyyazı seviyor musunuz? 

- Hayır, dün ondan nefret ~ 
eliyordum, bugün li.net ediyorum. 

- Sizden biraz ıüphe ettiğim 
ic;in tekrar affınızı dilerim ha
nımefendi. 

Sikita acı acı güldü: 
:__ Benden af dilemek. Ben de 

Feyyaz le <\dar lanete li.yıkım .. 
- Ha~ır, siz de onun kurbanı• 

sınız.. insan bilmediği günahlaT 
için telin edilemez .. 

- Yaptıklarını tamir etmek 
şartiyle.. Bunu da yapacağım. 

Söz veriyorum.. Siz Rıdvan Be • 
yi, Feyyazın boyunduruğundan 

kurtarmak istiyorsunuz? tl\ıt köp .. .• l - ] 'kt d k - - b 

la.ımı!tır. 
Bulmaca müddet\ on beş gün· 

dür. . üstünde yatı)·ordum. (De•amı var); 
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J-llKAYE 
·Bulgarlar 

Ziıtooda bir iatikMl 
abidesi dildUer 

Ar•nLS,,,tı'inSer iizeşteri _ _. 

iqi tesadüf 
Nakı'eden : fzzetoğlu 

Sofya, (HuUll) - Meıl.ar 
Bulıar komitecilerinden Hrlıto 
Botef, 1868 tarihinde, kırk arka· 
datiyle beraber bindiği, Tunada 
iıliyen AY111turya vapurunu Tuna 

Arsen Lüpen, oğlunun dü,ma 

Cemil Beyin kan11 eYinden / - Büyükderede mi? .• Büyük· sahilinde ufak bir köy olan Koz· 
çıktı. Seke Hke ta ilerideki ıkatke derede ne itin vardı? Kiminle be- luduy yanında aorla durdurmut 
kackr ıitti. ral»erdin? ve oradan Oraca llalkanlarma çıJt. 

Nihayet Kimilin ricalarma da· Cemil sustu, verecek cevap mıttı. 
yanamamıJ, ba randevuyu kabul bulamadı. 
etmif ti. Otomobille ta maldua Hristo Botefin bu tekilde IDf!lll-

ıidecekler, bot bir sün ıeçirecek• S.Ydiii bir kadınla o ıün Bü· lekele ıireceli, dahilde olan ko· 

Yazan: Maurice 
-83-

Jer•• knıa üzeriae atilch, kol
lariyle sıkııtrrdı ve dudaklarını 
öpmeje çalJtb. Rolande onu ta • 
aavvur edilmiyecek bir tiddetle 
itti ve batırdı: 

retine atıldı, elerindell 
ve yüzüğü kızın parın•I 
kararak baktı. Ondaa 

- "Rolande... f 
isimlerini mırıldanarti )erdi ;Jiikdereye ıittiiini, dalımlıkla mitecilerce biliniyordu. Hristo 

Kamil, küçük otomobille köte- bir kam1ona çarpbimı, kadına Botef:n ıeliıi umumi iıyan hare • - "Hayır •. Hayır .. Okıadıfını Biraz ıonra basık bir 
bile istemem.. Hiç bir ıey iste- ki: de ı.kliyorda. bir teJ olmadıp fakat kendisinin ketinin batlaması için bir i,aretti. 

Salime otomoltile ltiacli, J"OI al· batı ile kolunun yaralandıjmı an· Fakat vaktinde haber alınarak ta· 
dılar.. la~amudı Ja.. • kibine ıönderilen ıkert kunetlehril 

- aptriın ıey ır 
mem ... ,, ( "Y b" 

Jerome kızı zorla kucaklamak· O halde neden benimle 
- N-e1e 11·c1e1:- ... nan? taraEından Hristo Botef te da i 

- - ---- Kanıınm tellfmı ıarünce me-- ı b. 
- N-ye 11• ter-•? • L. L. olduiu halde komiteci erin ır 

ta devam etmek iıtemitae de, on • Çünkü ıen timdi benİJll 
da ı&rdüiü mukavemet üzerine Runu hiç bir fey deği """0 

- ...... -.. -- yus olmuttu. Bu ıeçıci uir neves ika 1 d 
- Kil-- uunelım mı? 1 kısmı Drace ba n ann a yapı • 

ı-- utnma kar11mın krıka~ ılını lan musademe neticeıinc1.e öldtirül 
- Hay bay.. tahrik ettifine çok mütee11irdi.. d 
Uzandılar. Kilyosa kadar müt ve d:ri yakalananlar da i • 

bundan vazı~meie mecbur ol • vet, karımsın •. Se.nin 
muıtu. Ondan aonra titriyerek hakkım var. Şimdi ·iflf 
Rolande'ye demitti ki: ni geçiriyoruz, ben • 

aittiler. AkfMll& kadar eylendiler. Salime artık hıçkırıyor, ıtiz aöy vanı harpçe idama mahk1lm edil· 
Mesuttular. li1emi7ordu. Artık kendinin ie· mitlerdi. 

- "lıte batka l»ir teJ var, de • Daha doirusu senin e 

Geç vakit yo)a.çddlar. Salime çikmesini dütünmüyordu .. Bir da· Bu komitecilerden idama mab• 
til mi? Öyle olmasaydı bana kar· Karımla beraber ... ,, 

aaat Mkiade eYde buhmmaia ha aörmiyecej:, ıörütmiyeceği kam olanların Zitto1cla uılanları fi bu suretle hareket etmeadin. Rolande sakin ve a 

EYet, baıka bir ıey Yar.,, hararetle ceYap verdi: ı Kamili dütünmüyordu.. Bunclan medn&r oklujunu IÖJ üyor... için &JDİ yerde yapılan IHiJiik &• 
- "Yalnız batka bir feJ dejil, 

baıka bir çok ıeyler var Bunların 
iç=ncie yahua bir taneli vaziyeti 
sana anlatmaia kifi ıelecektir .,, 

- Merak etme, ıaat daha alb böyle yalnız ve sade kocaaiyle b!cle bu aym yecliainde muuum 
buçuk.. . metaul olacaktı... tesalriirada açrlmıfbr. Meruime 

F abt akıiliie bakınız. Yarı memlekette meTCUl milb tetek· 
yolda otomobil durdu. Kimil in· 1 Yeni .. .,,., 1 küller mümessil ıöndererf'k itti • 
di, motörü muayene etti. . rak ettikleri ,ibi, büktmetl 11ftf:a 

F ı L.! L--'-luk Yurt tarihinden b1r parça: ve münakallt 1'Ulrt G. Nlkola Za- - "Ben l»aıka birisini ieviyo • ena Ye eıa• ı 1nr uuMU1 • • il 
Sahip Ata ile -Jer.. an h · f dnw1• da "----1 G rum. Şimdiye kadar benim ken • olacaktı. Mot&rleri ltletemiycw • "JI.. arıye , or -ı - ~· • 

d E L. t ş· ..11 --L • al Filipof temsil etmiıler&lir. Pek diıine teslim olmamı istememeıi u.. yvan ..• una ne yap&~· Konya Halkevi Reisi tariıa mu lim· L. 

lardr. Allah vere ele bir otomobil lerincle M. Fuat •e Dil EcleWyat, tarih muazzam olan meruimcle OD bet uana çok hürmet ebaelinclen ileri 
geçse... Komitesi Reisi M. Mes'ut Beyler 111ka- btnden fazla iman buluamu9bar. ıeliyor.,, 

Fakat otomobil seçmiyordu. nda adını haber nnlitimis adla Milli Çar Boria te mera.imi, telcraf Rolande bu itiraf mı rCSzlerini 
Bir motoıikletli ıeçti indi, yardı· tarih", • ........._ •• Wr'bmmı qdJa. çekmek ıuretiyle aelimlamıı Ye Jeromeden ayırmaia lüzum his • 
ma kotlu. Motehııe ı..İct., .. mı 1etaclık Wr •• ç~. tebrik etmlp. setmeden yaptı. Jerome ıima11 
salladı: Hicri &H - 708, mil;dl 1241 

- Tarih, coX-fya ve edehiyat fena halde bozulmuf bir halde de· 
L- • 1308 tarihllrl ......... Anaalanua ..._ ••• di ld 

- Çare~l 7ok, u.tl, - ... lllli ......... .- • wW•..-. • d~ • ~· dola. ı 
bft otomobıl ye1J17a111111'a, ..._ mübil9 w,: PAl'SU!I iilt~ki vak'alan rulmat '9Ulif ~l\ - "Neden yatan taylUyorıun? 
batlayrp çekain.. Tamiri artık h...._ etmitleNir. Türk dütmanı of&rak yetlftlrllma Nuri kabul edebilirim ki sen Ro· 
ıarajda... MüelJifler 142 aa)'lfabk metni ,... le kalmıyor, abide]er çoialtrla • lande •.• ,, 

Ve motoıikletine biaip uak • --•- im11 31 kitabı mehaz olarak kul· rak .a.ı-...ıe a ..... i t...bive kunet • 
_. .- •v• .a ı-- ' - ,.Tekrar ecliJonım, Jerome, 

laıh. landıklan ıibi 41 aa,ıfa da 82 tahlo111 lmdiriliJor. • sibi abidel.-ia ben l>aıka blrlılni, hem de her te· 
Salime peritaa lllr haldeydi. riicuda ıetirmek için,. Kon;ra, .siYu, Et- .,.ılma --·imiacle .a1&eaen n• 

.,. _ .u.. ., -·- yin feYldnde aeYiyonam., Kocaıma ne di7ecekti? ~tehiri~' =:.r .... s::; tuklula Türkler aleyhind~i du; _ "Sua! Sus!,, 
- G~ kaldım d .. ia 1 Ata _ L---..1-- -• ......... Jl Lo··•-•-n·· --1-- tuelemnekte ve tahnk edıl· 

... --" ,_ • - • ..._ J.-ome bnclinden ıeçmiıti. 
- Malam ... Fakat neden ıeç ain mimari .... ı.- tetkik ile mali- mektedir" Birdenbire JWDrukiamu Rolan • 

kalchm? .. Ya Şahendeye telefon .. t toplaauılanlır. 86Jle abidelerin .,.7&prlıın•... de' ye kartı aıkarak baimyordu: 
edene? .. Beni orada zannediyor.. Yakanda ıöetertlilimiz tarihler ara• bundan enel de ehemmiyet veril• _"Sual ... Bumm yalan oldu • 

Yapacaklarını f&fırmıılardı. ••aki M 11lda Anadolunan ıeçirdiii i d~Udi. Fuat 19 m&Jll tunu pek .e.ıa· bı"lı"yorum. Anlıya· 
d h.. ·· .. •· tiril' • Sah" A1 - d m yor '"'• • Motosikletlinin ıiin ereceli oto • . • 0

• on .... ıe •rs: •P Mt .. ıft•A tarı"hindenberi Balıaratanı 1 be • 
L ·1· Lekl 1 mlen Acem oilunun aeüama, çalıımuı· ore-. • .. l . 

1
• madıiın aebeplerden clo ayı nı 

mouı' u er erae, ıece yarııını na hem daıa, hem dona kalınır. [1] O idare e•en buıunku dn et rıca ı tahrik etmek için aiyledilin bea • 
bulurlardı .. • uırcla Anadolu br taraftan Mopl itti- bu cihete dalla bilyiik J,ir e•em • belli.. Buna rajmen akbmı ba • 

Neyse, ıene talii YU'llUf. Bot IUt alhncla nllml1 •• ..U.,.e Selçuk miJet verm•ie bqlamıılardır. ıımdan alal»ilirıin, sen Rolande !,, 
1Hr otomobil ıeçti. Hemen atla • hltlfnııet.i ... Wr .. tekitm••lll ..... Bıwünldi rejim, Bulsar milletini, Jerome ayajı ile yere YUruJor, 
cidar. Hiç konapnadan tehre ra münkariz olmutt memleket elen MJ· e.Mar ıaçlliiDi Jabua ka:ru ve bir mecnun gibi tepiniyordu. On· 
ıeldiler. ..... eliMe puçalaamıftı. m11ta&111p bir milliyetpener ola· dan aonra Rolande'ye cloiru ıele· 

Salime kötecf e indi, heyecan S.W. Ata ile nlit •• köleleriaia ri· rak yetiftirmeti klfi tlrmiyerek rek dedi ki: 
WtRcle a-.._• .. a ıirdİ. Saat do • cua ptirdilderi haJll'h eserler m)yo. - L i t• V f 
...,.... ..--- luca linlık bir iıtir. Millet•• memlek• t6•en yapmaa 1 ıfor. e umma - "Ben aeni bilirim Rolande. 
ima IMaçuktu. Hizmetçiane: tin uim uim uildiii feliketli bir cle•ir· harpten ıonra Bulpr ıençlerinin 5a1ledilin cloiru olaa1dı, o yüzü· 

- Geçildim, eledi. Beyefendi ele bu paralan e1de etmek " Jantn.dn za1ıflamaja JÜS tutamı olan mil· lü parmapula t&frmazdm.,, 
merale etti DIİ 7 miaacl ... ünclea lnırtumak itin ft1ıal il duyıulannı bu auretle yüktelt • Rolande Jiiaiiiil parmaiından 

- Be,efentli 1ok efendim. haline reticmek hlf de ~! ltir te>:... mele çalrııyor. Bu makaatla mu• çıkararak Jerome'ain yüzüne dol· 
- Nud ol•?.. Telefon etti tutllr. B1aaunla ~-~ Y~~le allimler arasmda hile tuflyeler ru fırlatb, Jerome l»üsbütün ka· 

.U? nraa 1na ......... T~- ton -• • 
n... luMlar Mfiı saut....; ricada ı• yapılmııtrr. balqarak dedi kiı 

- Hayır .... 
Ona çeJtelc 

ıeldi. Cemilin 
sarıılı idi. 

tinmldeki iıtWatlamu ,&termektedir. Zittovda c1:kilen abidenin açı· - "Ne Jap17onun? Bu hareke· 
kala IMIJefendi a-c. Sahip Ata " aTeMSi öyle bir de- lıı merasiminde emsalinde oldu • tin müthit bir feY oldajunu ıör • 
batı ıarplı kolu winle ldlW. lrapmanm 1olana IMlhnatlu, "b" 1 h"' · d b" k .a müyor mmun? Nifan yüaijiünü de 

- Ne oldun Cemil? .. Nedir bu 
halin Cemil ... Kolun?.. Batm? .. 
Söyle, anlat .. . 

~eınil biraz tereddütlü idi: 
- Bir tey değil ... Hafif bir ka• 

za ... Telit etme ... 
- Ne kazası? Nerede? Otomo· 

bil de miyclin?.. Nerede otomobi· 
lin? 

- Anlatacalım .. Yalnız tellt 
etme ... 

- Anlat, çabuk alyle .• 
- Bir itim çıkb. Acele aidlyor-

clam, !,ir lcam7ona çarpbm.. Ben 
hafif atlattım, fakat otomobU~en 
hayır kalmaclı •• Otomobili ltiJilk• 
cl..edet.adtla •• 

halin icahr olarak 0 thel e1erlerl rica.ı. iu ıı ı, a ey ımız e ır ço z- ? ~ L • 

.............. ler sarefdilmit r. Fakat .her ne· fırlatıp atacak mram ~&uul ettı • 

0.manh cleft'inin aonralıi ........ 
Sôip Ata1a ,an pek ba,.iı kalıJor
a.r. 

dense bu meruimden bahaeden lin Jildlü? Kendi elimle parbıa· 
matbuatta, söylenen nutuklarm tına ıedrcllllm Jildiü?,, 
en canlı yerlerini tetkil eden aley- - ''Parmatrmdaki yUditi R• 

na ıen takmadm, batkatı taktı. Bu himiadeki k111mlarına yer veril • 
memiıfr. Bu da, hüldlmetin sa• nİf&ll yllzillU ıenln yUZÜfün de• 

himmete tefekkürler eyler •e eserlerini hiri kurtarmak için bir tedl»iri ol· iil.,, 
tarih " antikacılık merakhlarma ta•ıiye - "Yalan ı&ylüyoraun, ıene J&• 

Mn'ut •• Fuat BeJlerin INiJle bir 
.._ Yiicuda ıetirmek için ıöıterdikleri 

sa gerektir. 
eflerlm. lan ı6ylUyorıun ! O yilzüklerln 

"•cip Aaım •m•mıwı•ıunımamamıw ııusua-an inçinde iıimlerhnb yasılı: Rotan-__ .______ 1 Suay (Eıki Clorya) Sinanaamda 1 
( ı) Daga kalmak güneı dolarken ' Ratit Riza TİT•troau de ve Jerome.,, 

aydmlıiın göıterdiği acayip hale hayran 24 Tepinienel ÇarıamlNa alqa. - "Ha)"lr, hiçte yazrh clefil. 
olmak, dona kalmak pek çirkin bir hal mı saat 20,30 da (Onlar Ennit) Parmatımdaki yiizüiün ' içinde 
önünde derin diltünceye varmak. Voftil 3 Penle.. blıbiüün batka isimler 1azılr.,, 

Holivut Yazan: a... H., Vasfi Rba ..,. - "Yalan aöylüyorıun.,, 
Holiwt'un 24 T epinieneJ nGıha· 

11 Cok ıGul reılmler ve 1'1r çok film 
........ ile iatlpr etmlftlr, 

Platler: 500 • 400 • 300 • 100 • 71. - "Evet Latka lılmler yazılı .. 
1aıımamma-90ım--30.,;;.1ımaınnmıı1111uı•11111ın••ı Rolancle •e F ellıiyen.,, 

Bu .a. üaerine Jerome kızın il· 

- "Sen evinde deiİ 
zifaf ıeveıini reçirmi 
benim için bir yabancı•lllt 
man11n.. Söylenecek 
var, onları söyliyecek o 
radan çıkıp gidenin.,, 

- Ben, gitmek mi 1 
olmutsun 1,, 

- "Gelıin bakalım 1 
sareti varsa ıelıin !,, 

- "O ıeldi bile Je 
Elbabetin öldüiü ıece 
buldu.. Ben onun koJI 
da atladım.. Ben o all 

betbahtım ki kendieille 
ıettiğim atkı itiraf ettiıll
kittenberi iki defa .,._. 
buradadır, Jerome, 
da, l»undan aonra kend 
lacak odadadır. Bir .. 
iin teY onun ayak ı 

artık buradan ıitmi1:~~ 
ıünkü zifaf onun ..,_.. 
dir.,, 

Jerome kapıya ya• 
meleriyle, yumruklari~ 
mala çalııtı. RoJantlt 
kh 

- "Nafile yorul.-, 
Kapının anahtarı beod' 
kapıyı kendim açaca~ 
ıen ıeri çekil, on ad~~-' 

J erome bu emre ıCP9'. 
reddilt iç"nde idi. O 
kanet iilrdü. Balkoll 
neyi seyreden Raul k 
diyordu ki : 

- "Fel'ıiyenin od• 
duiunu nasıl iddia e 
demki ben onu ClaİI' .
aılcr ballı bir hald• 
ra.Jan ela ancak 011 b'9 
ti •• .,, 

Fakat bu gibi bab 
her türlü muhake111• 1 
Şimdi Raul, JerolfJ• 
t .. enür içinde yap 
can içinde ıeyrediy c-ı 
genç adam Rolande'1• 
yacak, elinden ıorla 
lacak ve ondan ,oııı
bir surette F elisiyeoe 
decekti? 
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.. arışa iştırak eden tayyareciler: (Baştan J. D. Hewett, Squadron - Leader M. Mac Gregor, Mrs. Amy Mollison, "Jim" Mollison, John H. Wright, Col. Fitzma urice .. 

~YYareciliğin geçirdiği 
llyük ve mühim imtihan 

ı,. ., 
ıı te.,. . 

2B e:- Avusturalga arasında ilk 
gun sürmüştü; son yarışta 

2;s güne indi 

hava seferi 
mesafe 

'~ \lıtuı "taa)e. nteaafeler arasında ı engeliyle sava§acaklardı. 
~e kı ırnl kanlarını azami de • Y arıta İ§tirak eden tayyareler 
"'ll)ı:ı •atın k . !1§ '<t( ~e h a ıçin yapılan son saatte vasati 200 mil yapanlardan-
1't?1tll. he eYnelmilel tayyare ya· dı. Bunların içinde hiç bir yere 

1 biı-er ~~canla beklenen netice- konmadan 2600 mil yol alabilecek 
~enin lırer alınıyor. Yarış, ln- olanları da vardı ki İngilizlerin 
~~ ~İld ''Yare merkezlerinden Comet tayyaresi bunlardandı. 
~ llncu e~ ~all'den baılıyarak Amerikalıların Duğlaı adını 
~'1tta ol: donürnünü kutlula • taııyan tayyaresi ise saatte 250 
Ilı ~el bı.ıı rı Melbörl\ şehrinde ni· mili geçecek sürattediı. 
~ ~~,ff,ltacaktı. Tayyarecilerden Tayyareciliğin kısacık tarihi 
~~lu~al olanlar birbiri ardınca göz önüne getirilirse, ve bunun 
d ~')o:'ta ınuvasalat etmİ§ yirmi yıldan ibaret olduğu hatır • 
t~ ilerİ· "e en aon merhaleye lanıraa bugün bu derece ıürat ve 
~·~ti ttıe 1Yorlar. Bunların geç• mukavemet gösteren tayyareler 
\~~1· ş·'lf~ 12.000 milden faz. yapılabilmeaini ıbir harika ıayma
i'%~ ~:ndıye kadar tayyareci • mak mümkün olmaz. 
~ t lr. büyük ve mühim • Fakat makinelerin mükemmeli· 
\~' ;~rmemitti. Meıafenin yetini bir harika aaymak ne kadar 
l~k '1 U:ıünden, hem tayyare• doğru iıe insanın hüner ve meta· 
dir 'Ilı eı-, de layyarecilerin bir netine daha yüksek paye vermek 

~d~. ~f 1 haiz olmaları icap e- te o nisbette doğru olur. 
~. ')) Yarııa iıtirak eden tayyareci-
,_· '1-et 
--~ içht .. er, Yarııı kazanabil • ler içinde üç gün, üç gece uçtuğu 
~ ı,k ~ll~atli, ve yarııa daya • halde metanetinden bir fCY kay -
~'-'dı. ~111 mukavemetli olmak betmiyecek derecede kuvvet ve 
\~ hİiııeı- tana bir de tayyareci • kudretlerini idare edenler vardır. 
'>~~el'~kt~e metaneti iltihak et• Bu ıon yarıı, hünür, azinı, mu· 
~~IJtde ' Ancak bu vasıflar kavemet ve metanet yarııı fen ve 

·· l'lrı• · · k k t h 'k l h · l y \itıdu ~a ııtıra etme u.na arı a arının meş erı o • 
~~ 'rı1, ' maktan çok fazladır. 
~))atı.ıt'ıtl~ ~erika, Felemenk, İngiltere ile Avusturalya ara • 
~h "°eleı-i ~' . Irlanda, İngiltere ıında yapılan ilk tayyare seferi 1 
~~ı'. tUllliilıl~~ırakettiler. Hadiıeye 28 gün ıürmütıtü. En süratli ge· 
• ~ 1 • \l b 
~ltt hSırı kl eYnelmilliyet ver • miler de ayni mesafeyi atağı yu· 
'~er !ey •tılmıt, bunun temini karı ayni müddet zarf mda katedi· 
~ erı i l'apılınıtıa da yanıa yorlardı. Geçen ıene yapılan se· 
tı ~'ıı :: Yarıyan ve tehlikeye ferde bu meıaf e altı gün 18 .saat 
a "lll olu 'ı muhtemel olanla· içinde katedildi. Son seferin bu 

-.,-~nllnl ll.ntuıtur. mesafeyi nihayet üç dört güne in· 
ıı..~ılt· ' her b "qılı'r 1~etiui k a er yarışın bey • dirmeai umuluyordu. Bu netice 
~ .. r de ~-rd arıttıran bazı a • de tahakkuk etmiş gibidir. 
~I, 11\darı 

1 
.. 1' Çünki\ Amerika Bu ıayede arzın en uzak par 

\ •• tıdt.] 1 t. onderilen tayyare; çalarım birbirinden ayıran ve u .. 
"ol oır P'l 't lttı\l~ 1 ot tarafından i • zaklattuan meıafeler kııalmıt ve 

ı.. tr-11.,,. ordu. 
~ : .•• ~- mekan kaydı azami derecede kü-
•ıı. '<>11r ~rtibi 
'l' ·~ 'lehı·k .tamam olduk • 
'irlt ~den 1 

e ıhtima.lleri tek · 
~ d aeçiril 'k ) ) ereted mı ve bunlar· 
tıl •l~i~l>ıllllıt e azaltmak için he 
ıı.... •l ' tnak' 1 t_; oı, 'l'rıd ıne erin bey . 
• '°~tı dl]t), •rlara muvafık o · 
'aı h./•ı-1, · r~ tetkik edilmittir. 

•tı .... ~~ ıçın ıs 
) il. ~h... fat k ·000 lngiliz li· 
'ltt)d~0.,_ 0

Yan Sir Makfer· 
b ı. tan ar 

a.. QUt" ~uıu bu mahi· ' -,:f, '°il\ l 
r Ço~ Q\l 1-k 

ti· ~il0ll l~hli1 a
1
!Yiitlere rağmen 

ltı~ '• Jte ıyd. 
tilt t~di 'tt tlluk dı .. 
bıı.tt~, • Ctr a deratı taliin 
~i:"1t, 'r 4\'ıt Se de.ha önce ln . 

"'l t 'k ıtural )tt.· "t. •t b Ya aef eri ya-
~ 1~lit ~l\ılclı ~ u Yolda muvaffa· 
~ t..~,e d~ u!' Bibi muvaffaki· 
ıll.._ ~.l r,ıtr ar,l\ılınıatı Ç" • 

'oq 'l't )old x • un 
~~'~ 'te rltt a A.lp dağları· 
t._ı..ı -~ ),~'l•ı-ı ınaları, çöllerin 

.. ~ '~ ' farlt d . 1 . . 
• ~tlı... lltJ'1, . enız erının 

S~oi,- ve Blak büyük ha
va yarışını · kazandılar 

lngiltere -At1uatralya yarışının kurbanları: Gilman 
ve Benesin tayyareleri parçalandı, iki tayya

reci kömür haline geldi 
(Bq t&ratı l tnd •)'Jfada) 

den Allahabada hareket elmitler • 
dir. 

Parımentier ile Mol, Şarlövile 
8,45 te varmıılardır. 

MOTÖR iKi DEFA DURMUŞ! 

Melburn, 23 (A.A.) - Skot, 
gazetecilere seyahatin yıpratıcı 

ve aon 24 saatin bilhuaa pek yo· 
rucu olduğunu aöylemit ve demit· 
tir ki: 

"- lki defa durmuı olanıü.,. 
heli bir motörle mücadele ettik.,, 

Londra, 23 (A.A.) - Skot ile 
Blakın yaptıkları uçuıun reımi o· 
larak kaydedilen saatleri: 

Mildenhalden hareket: Cumar· 
tesi saat 6,34 dakika 40 saniye. 
Melburna geliı: Sah 11aat 5,34 
d~kika ve 50 saniyede yaplmııtır. 

Amıterdam, 23 (A.A.) - Ho
landahlar yarıtı kazananları al· 
kıılamakta ilk olmuılardır. Bü • 
tün memleket lniilİZ tayyarecileri 
ni ıamimi bir surette alkıılamak
tadır. 

Holandalılar, kendi tayyareci· 
lerinin muntazam uçu§larından 
tabiatiyle çok müftehirdirler ve 
bu uçuşların ticaret bakımından 

Yarışa i~tirak eden tayynrecilcr: Cap- \uçuşlar yapılabileceğini tatbikat 
tain T. Neville Stack, Miss Jacqueline sahaımda isbat ~ttiği kanaatinde-

Cochrnn, Colonel Roscoe Tumer.. dirler . 

çülmüştür. 

Bununla beraber bu son yarışın 
neticelerinden en büyük istifade· 
yi temin edecek olan devlet f ngil· 
tercdir. İngiltere İmparatorluğu 

"KOMET,, AVUSTURAL YA'YA 
DA iLK ÖNCE VARMIŞTI 

Londra, 23 (A.A.) -Avustu· 
ralyaya en önce vaııl olan, lniilİZ 
tayyarecileri Skot ile Blak'ın ida· 

bu sayede iktisadi, içtimai, siyasi !'!!- ~~~~!!!!"""!~~~!!!!!!!!!!!!'!~!I!!!!~ 

neticeler kazanacak.. ki daha fazla aağlamlatacaktır. 
İmparatorluğun en uzak parça· Bununla beraber, tayyarecili • 

sı lngiltereden üç dört günlük me· iin bl.\ derece ilerilemeıinin bütün 
saf eye yaklaşmakla onun eczası dünya için çok faydalı olacağı da 
arasındaki vahdet hiç şüphe yok fÜpho götürmez. 

relerindeki Komet tayyareıi ol· 
muıtur. 

Pek helecanlı bir uçuştan son• 
ra ve9127 millik bir mesafeyi, iki 
gün, 4 ıaat ve 38 dakikada kate• 
derek, aaat 21,8 de Port - Darvi· 
ne varmıtlardır. 

Tayyare, yere indiği zaman, 

yalnız bir tek motör çahııyordu. 

Diieri muattaldı ve tayyareciler, 

netameli Timor denizini bu vazi· 

yette a.tmağa mecbur oldular. Ko· 

met tayyaresi, ağır yağmur bulut• 
ları arasında muvafık bir irtifada 
tutunabilmek için, dünyanın zah
metine katlanmııtır. 

Port - Dervinde kendilerini 
karıılıyan müthit bir kalabalığın 
heyecanlı alkıılarına mukabele et
tikten sonra, iki tayyareci, bozuk 
olan motörü itletmek için hareket 
ile faaliyete geçtiler. lki saat son· 
ra, motör i9liyordu. 

Dün, saat 13.35 te, Kornet tay· 
yareıi, Port - Darvin ile Şarlvil 
araundaki, ieriye kalan 1339 mil
lik mesafeyi katetmek için tekrar 
havalanmıttır. 

Yarıtta birinciliği, bunlar mu· 
hafaza etmektedirler. Bunları 
müteakip, henüz Port - Daryin· 
de yere inen, Holandalı Moll ile 
Parmantiyenin Duglas ismindeki 
muazzam hava ıefineıi geliyor. 

Amerikalı Turner ile Pang • 
burn üçüncüdürler. 

Mollisonlar hala Allahabatta • 
dırlar. Oradan hareket edecek • 
leri 9üphelidir. 

Skot ile Blak'ın motörlerinde 
ciddi sakatlık bulunduğuna • ve 
kendilerini takip eden Holandah· 
}arın bu sebepten müsabakayı ka .. 
zanacaklarına dair çıkan fayialar, 
lnııilterede büyük bir tesir uyan· 
dırmaktadır. 

Lakin, buıün motörün tamir e· 

dildiii Ye tayyarenin de uçmağa 

hazırlandıiı haber alınınca, bu 

mühim yarı§ı, derin bir alaka ile 

takip eden memlekette heyecanlı 

ıevinci mucip ol mut tur. 

YARIŞIN iKi KURBANI 

Londra, 23 (A.A.) - Londra 

- Melburn yanıma iıtirak etmit 
olan Gillman ve Baeneı'in tayya• 
reıi dün aabah Potenta eyaleti da· 

bilinde Palazza Angervasio'da dü 

terek parçalanmııtır. Tayyare a· 

tef almıt ve içindekiler kömür ha· 

line gelmittir. Tayyarede iki tay

yareciden ba.ıka kimse yoktu. 

·~ıl tab_ıle kar!ılata •

1 ta.tın bin bir lngiltcreden A vusturalyaya us;an tayyareler bu resimde gördüğünüz mQauam hava dcvleridir 1 

Gilman Atinaya gitmek üze .. 

re Londra.dan hareket etmitti. 
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Isparta viliyetinde yol 1 . ~artında • 

yapımı hararetle ilerliyor Bır hekçı 
lspartada ilk tahsil çağındaki çocuklar yandı 

ve okuma müesseseleri Çardakta tarlayı bekliyen 

lspartada Gazi mektebı talebesini himaye eden heyet ve giydirilecek ~ocukfar. 

Isparta, (Hususi) - Vilayet 
nafia işlerinde büyük bir faaliyet 
ve muvaffakiyet vardrr. 46 kilo
metre olan İsparta - Dinar şose· 
si merkezin yegane münakalat va· 
sıtasıdır. Yol muntazamdır. Ta -
miratı mütemadiye için yeniden 
beş baraka yapılmıştır. Bunlarda 
11 kişilik bir ekip vardır. Vilayet 
her sene bunlar iç.in bin lira mas • 
raf yapmaktadır. 

32 kilometrelik Isparta - Eğ
ridir şosesi de çok muntazamdır. 

Ve düz bir araziyi geçmektedir. 

35 kilometrelik Yalvaç - Ka
raağaç şosesi ve 45 kilometrelik 
Isparta - Uluborlu şosesi çok iyi
dir. Baladız - Bordur yohmun 
ekiz kilometresi vilayet hududu 

:çinden geçer. Bordur dahiline 
tesadüf eden kısmı daha iyi ise de 
Isparta kısmı hozukçadır. 
Orkenesten akşehire giden 15 ki· 
lometrelik şose iyi bir haldedir. 

Akdeniz yolu 
Vili.ye dahilindeki yQlların en 

ehemmiyetlisi olan İsparta - An
talya yolunun geçen senedenberi 
açılmasına başlanmıştır. Bu yolun 
inşası tamam 60 senelik bir dava
dır ve en nihayet Cümhuriyet dev· 
rinde bu dava hallolunabilmiştir. 

Vilayetin diğer istikametinde bir 
menfezi olamaması ona teneffüs 
imkanını vermiyordu. Halkın bu 
baptaki ihtiyacı hükumetçe tak
"dir olunarak bu şosenin yapılması 
için bir kanun yapılmış ve derhal 
tatbikata geçilmiştir. Ben bu yo· 
lu bizzat gidip gördüm. Şosenin 

inşasında 4000 mükellef amele ge
ce ve gündüz çalışarak yarmalar 
açmakta ve çukurları doldurmak· 
tadıralr. Ameleler çavuşların ne
zaretinde ay ışığında bile çalış· 
makta imişler. Mühendis Muhit
tin Beyle o sahada bir müddet do
laşatık Yolun meyli azami yüzde 
yedidir. 

Bu şosenin bir hususiyeti para
sız olarak mükellef amelelerle ya
pılmış olması ve güzergahında 

köprü ve saire gibi masraflı ame -
liyatların bulunmamasıdır. Birçok 
mühendisler ve ilim adamları bu 
istikametten yol yapmanın imka· 
m bulunmadığını ve yapılsa b![e 
binlerce köprü yapmak ihtiyacı 
baş göstereceğini söylemişlerse de 
vilayetin muktedir başmühendisi 

Necmi Bey güzergahı yazdığım 

•eçhile çizmiş ve işe başhyarak 
fnşaatı yarı1arnıştır. Genç ve kud· 
retli mühendis Necmi Bey askere 
gitmİ§tİr. Onun yerine gönderi .. 

len başmühendis vekili muktedir 
,.e faal gençlerimizden Muhittin 
Bey yolun diğer kısmım ikmale 
çah§maktadrr. Bu yol sayesinde 
Isparta yolu otuz kilometre kısala
caktır. Bu şosenin iktısadi ve as -
keri ehemmiyeti pek büyüktür. 

Vilayetin diğer yeniden açıla • 

cak şoseler meyanında Örkenes -
Eğridir ve Yalvaç - Uluborlu şo
seleri de üç senelik programa da -
hildir. 

Urgancılık 

lspartada urgancılıkla hayvan 
çuhaları gebre ve torba imalatı 
çok ileri gitmiştir. Dere mahalle
si balkı kiunilen bu işlerle ugraf -
maktadırlar. Diğer mahallelerde 
de 'meşgul olanlar vardır. 

1 Mektepler 

Vilayet merkezindeki mektep· 
)erden bazılarını ziyaret eyledim. 
Bunlardan Gazi mektebiyle Cüm
buriyet mektebj bir sokak içinde 
ve karşı karşıyadır. Gazi mekte -

binin başmuallimi Sadiye hanım 

mektebin idaresinde şayanı tak -
dir muvaffakıyetler göstermiştir. 
Mektep beş muallimle idare olun
maktadır. Binanın eski ve gayri 

müsait olmasına ragmen tedrisat 
yolunda devam etmektedir. Mek
tepte 247 talebe vardır. Fakir ço· 
cuklara himaye heyetinin çok fay· 
dası olmaktadır. Geçen sene 26 
talebe şahadetname almış ve 15 
şi sınıfta kalmıştır. 

lspa1·ta mektep binaları içinde 
Cümhuriyet mektebinin binau en 
iyidir. Şimdi Muğla maarif mü

dürii bulunan Fevzi Beyin himme· 
tiyle yaptırılmıştır. Fevzi Beyin 
lspartada çok eserleri vardır. 

Mektep başmuallimi Abdullah 
Bey mektebi muvaffakıyetle ida· 
re etmektedir. Mektepte dokuz 
muallim ve 437 talebe vardır. Bu 

mektepte muallimlerin ortaklama 
bir kütüphaneleri vardır. Mektep 
müzesi fene değildir. içindeki a
ğaç üzerine kabartma ile işlenmiş 
olan büyük kürsü ayağı cidden 
takdirle seyre layiktir. 

Şehrin bir kenarında fakir ai· 
lelerle meskun mahalleler civarın
da iki sınıf ve iki muallimli peri -
şan bir mektep gördüm. Burası 

yedi sene evel Fevzi Bey zama -
nında yaptırılmış. bu mektep 
belki o zamanın ihtiyaçlarına kafi 
gelebilirdi; fakat, şimdi öyle de -
ğildir. Bir kat üzerine olan bu 
kulübede 90 çocuk okumaktadır. 

biçarenin başına gelen 
Bartında Karakoç köyü civa -

rındaki tarlalardan birinde bir fa
cia olmuş, tarladaki mahsulü bek
liyen bir zavallı, kulübesinde u -
yurken tutuşarak yanmış ve öl -

1 müştür. 
Hadise şöyle olmuştur: 
Çaycumanm Sırıkadı köyün

den Dede oğlu Mehmet adında 

ve 35 yaşlarında bir lköylü Bartı
nin Karakoç köyüne gelerek Arif 
oğlu İzzetin mısır tarlasında gece 
bekçiliği hizmetini kabul etmiş
tir. Mehmet, tarlanın ortasına 

yaptığı iki metre yüksekliğindeki 
çardakta yatmaktadır. Çardak, 
mısır saplarıyla örtülerek bir ku
lübe şekline konulmuştur. 

Üç gün evvel sabahleyin tar -
laya gelen köylüler, hazin bir fa
da ile karşılaşmışlar, tarla bekçi
si Mehmet, vücudü yer yer kavrul
mış, kısmen yanmış çardağın 
biraz ötesinde ölü olarak yat· 
makta olduğunu görmütlerdir. 

Facia derhal hiikumete haber 
verilmiş ve zabıtaca tahkikata 
ba~lanmakla beraber müddeiumu· 
milik te hadiseden haberdar edil· 
miştir. Müddeiumumilik hadise -
ye el koymuş, otopsi yaptırmak ü
zere ceıec1i merzeke getirtmiştir. 

Facia esnasında tal"lada ve ci
varda kimse bulunmadığı için, ha
disenin nasıl olduğu ve meselede 
bir kast olup olmadığı belli de· 
ğildir. Maamafih otopside kast 
tesbit edilmemiştir. 

Vaziyete ha bakarak yapılan 

tahminlere göre; Mehmedin, ak
şamdan çardağın altında yaktığı 
ate~ten, çardağın duvarlarını teş
kil eden ve döşemesini örten !kuru 
mısır saplarının sıçrıyan kıvılcım, 

kendisi uyuduktan sonra kulübeyi 
tutuşturmuştur. Vaziyetten anla
şıldığma göre, Mehmet sarındığı 
tek sorgan da tutuştuktan sonra 
tehlikenin farkına varmış ve ken· 
disini iki metre yükseklikten ye
re atmıştır. Fakat ölünün omzun
daki derin yara gösteriyor ki, dü
şerken bir kazığa çarpmış, ihti -
mal ki bayılmıştır. Zaten elbise
si de tutuşmuş olduğu için, vücü
dü yer yer kavrularak ölmüştür. 

Toprak altında kaldı, öldü 
Ktzılcahamamda Şeyhler na

hiyesinden Sadettin zevcesi Sadi
ye Hanım, evini tamir etmek için 
arabasına toprak yüklerken top· 
rak kazdığı yerde bir çöküntü ol
muş, kadıncağız toprak yığınının 
altında kalmıştır. Bu kaza kimse 
tarafından görülmemiş, kadın 
yığının altında ölmüştür. 

Üç gün içinde 
Bursada üc gün evvel mahku

miyet müddetini bitirerek hapis -
haneden çıkan Mustafa, şoför 

Şükrü isminde birini bıçakla ya
ralayıp öldürmüş, tevkif edilerek 
tekrar hapishaneye gönderilmiş -
tir. 

Muallimleri Rüştü ve Osman Bey· 
fer kıymetli gençlerdir. 

Bu mektebin de şimdiki tipler 
üzerine yeniden inşasını dileriz. 

Ragıp Kemal 

tr YARIN 
Dilaya Alevlenırse 

\..:=Çeviren: A. C. Yazı ttu. sı: 28 

Komıularımzın tavır ve hareketle
rini daima tetkik ederek tahrip 
makineleriyle onlara teveffuk et
meğe çalışıyorsunuz. İçinizden 
birisi zayıf düşecek olursa hemen 
onun üzerine çullanmak için aç 
kurtlar gibi birh!rinizi tarassut e

diyorsunuz. Elinizde birer meta
le, komşunuzun evine ateş vermek 
için fırsat kolluyorsunuz. 

Unutuyorsunuz ki o alev sizin 
evinizin damına da sirayet ede
cektir. Siz birbirleriyle kavga
ya giri§mi§ ve bu kavga esnasında 
köylerinden davarlarınm çalındı
ğının farkına varmıyan köylülere 
benziyorsunuz. 

Bu dünya artık ihtiyarladı. Her 
ne kadar tarlalarr11r süren ekole-... 
rini eken, kitaplarını yazan in -

onlar varsa da bunların hepsi bey
hude çalıyor. Çünkü siz hayat 
için değil, ölüm iç.in çalışıyorsu -

vurulan bir desteğe benıer·. 
Biri birine akraba olan~. 

ri yeni bir birliğe doğru ~ıJ 
mek için müfterek akibetıfl•. 

·ı·-..,e•' ve müfterek kanın hı u ...... 

na inanılması lazımdır .. 
Böyle yapanlar, ~anı ol 

kuvvetli bir ruha malık b' 
. . . b" b h ıu· ede ıçın yenı ır a ar tu 

Bars ihtiyar adamın kı.ılıJ 
de iyileşmesini beklerkert .. 11 
hadisatında bir cephe d~:, 
vuku bulmuştu. Perde "~ , 
ki dekorlar tebdil edif1l'lf• rıl 
lerin, aı·tistlerin adedi arttı 
b. , 

. r t•'; Japonların fıddet ı 1't 
altında Ruslar Urgayı ter d' 
mecbur kalmışlardı. Şiırt ,~I 
tay dağlarının cenup Y"111 ıJ~ 
dan yeni mevziler kur~ 
Mongoliıtanla bütün uı• p0ııl 
,ark kısmı kati surette Jt ... 

nuz. 1• . . T ef erı•· 
Atalarınızın nesilleri tarafın - e ıne geçmııtı. ayyar h')İ 

dan binlerce sene zarfında yapı -
lan ve yaratılan §eylerin hepsi dip-
1:İz kile boş ambar gibidir. Baba· 
larımzın dar muhitinden dışarı 

çıktınız ve şimdi şaşkın bir hale 
geldiniz. Çünkü artık sizlerde 
ruh namına bir şey yoktur. 

Bununla beraber mazinin size 
miras bıraktığı şeye dört elle sarı· 
lryorsunuz. aldığı şekilleri mu • 
hafazaya yelteniyorsunuz ve bu . -
nun için gittikçe fazla silah teda· 
rik ediyorsunuz. Bir zamanlar 

şebileceği mıntakalar d•, 1 )e 

sanayi merkezleri tarn~11 i 
rip edilmişti. Garpla ol•fl 

1
(1 

~ıJ· 
büsbütün kesilmi,ti. ··ıı 
k . k l 'b' gör" .ı uvveh ırı mış gı ı tlll" 
bir zamanda Japonlar tıl lı' 
yolu deği~lirerek-bir mül•r: 
lif etmişlerdi. Buna ait ol• (1 

zarekelere de başlallJllıştl· ~; 
bir tesadüf eseri olarak il" 
Japon muharebesinde hırP J 
si olan Mukdem de Rus "~1 • 
murahhasları buluşmuşlar ,ıı 
ponlar aşağıdaki şartlar 1 b 

canlı olan şeyi yenilemeğe çalışı- ıulh aktine hazır o1duklarıt1 
yorsunuz .... 'Fakat yanılıyorsunuz. d' · 1 d' 

ırmış er ı: 'ti 
Hiç bir adam bir daha çocukluk "M l" t · t'kli1İ111 ., ongo ıs an ıs ı _11)v 

bahçelerine geri dönemez. O hah- L .. k. J t f darı ter 
11 ı ı, aponya ara ın . ;ıı 

çelerde yaşatılan gençlik rüyaları d"I k b' M l rerısıfl ı.ı 
ı ece 1r ongo p .1.,. ve oyunlar senelerin ilerlemesiyle kümdar olması RusyaY• 1 

, 

bir daha geri dönmemek üzereni- d"l · l .. ' t k"l Bı.rl>'et,A .. .. . b ı mış o an muı a ı 1ıv 
hayet bulur. Buyuyen ınsanla e- huriyetinin Ruıyadan ,.jf 1 

b . h d b ·· ·· B.. .. Jel" ra er cı an a uyur. uyuyen burasının bitaraf bir de~ ti 
milletlerle muhitte geni§ler Va.h o kabul edilmesi ve Hutı.rll" .~ı 
insanlara ki teshiri altında kaldık- ]eriyle Beeryet tarafındaf1 ~ 
larr muhiti dolduramazlar. edilecek bir naip tarafı:~jl ; 

Arz, büyüyen milletlere artık re olunması, buna ını.11' 1,~ r 
küçük geliyor. Milletler sıra ile ponyanın Amur a kadsr 0 eti 
senelerini doldurdular ve bununla eyaletlerini Rusyaya iad~ ~/ 
da akibetlerine dahil oldular. Mil- fakat ıahil eyaletinin ' 
Jetlerin muhitinde hakim vaziye • devletine ilhak olun.rna•1··~~ ~ 
tinde bulunanlar, uyanıklık hu - Bu s~retle RusyanıI1 1,1ı etl' 
susunda diğerlerine takaddüm e - taki nüfuzuna tam bir •0~11ıı" 
denlerdi. Boyunduruk altına al - time çekilmiş olacaktı· d• b 
ma zamanı daima rüya ile gün a - kalan ve Amur membaJf1 ti ıı 
rasmda geçen saattir. Bir milletin nan Nikolayevsk liınanııt~tıl·' 
)~anında yalnız bir defa bahar ka· şarkta hiç bir kıymeti "f0 ıtı•r)' 
nı cevelan eder. · Bir millet yalnız kü senenin büyük bir k•' lllıııl 
bir defa hakirp vaziyette kalır. liman buzlarla muhat ~ıJ bİ~ 

Bütün kürreiarzı dola~an bir . du. Beeryet devletiııtıt ,c· 
milJete tesadüf edemezsin ki ka - bir mıntaka olarak ,.rıtY'" )'~ 
nında bahar tazeliği bulunsun, öy- mu§ ve orasının hakiktt1t\~1ıı1f 
le bir bahar ki onun lezzetini yal - yanın kontrolü altsnds Jıtl ı~11 
nız kendi tatsın.,, Rusyanın uzak §arkls 0

• 8" / 
Bars ihtiyar adamın bu sözleri- tını tamamiyle kesece~~;t1' ıl 

ni ses çıkarmadan dinlemitti. lh- raftan çevrilmiş ol~rı. Sıl<,_11"' 
ti yar susunca ona sormuıtu: takası artık Rusya 1çıJ1 ıı" 

- "Teshiri altında bulunduğu· sayılacaktı. 
11 

le' ~ 
muz muhiti doldurmak için ne Onun için bu şartlar• ııl' tı'~ 
yapmamız lazımdır?,, ne imkan yoktu. Buıt\J jJet' 

''B L k k ·· def .41 - ir fey t\.ÜÇÜ i en ne her Moıkovadan goll k&JrıtY ~ 
idiyse büyük iken de o olur. Biri· yetin gayet mahir ..;e difof• 

1 
birini ısıran, iki kurdun bir kö - müzakerelere deval'll e "t ıtıO'ı 
pek sürüsü karşısında mağlup o - kabil teklifler yapıyor)( d'' 11

",/_ 

lacağına şüphe yoktur. Fakat iki reyi mümkün olduğu '.ııı" f. 
müfreze kar§I kar~ıya gelirse kuv• mağa çalı§ıyordu. Z~fllorJıl• ,ı' 

ti . 1 t f J h l d' · · · l w bihY Je ve ı o nn ara ga e e ça ar.,, ısı ıçın ça ı'tıgını pe1, lı' 
- "Biribirimizle birleşmemiz di harp sahneleri k•ı,ker'J/. 

ve anlaşmamız lazım geldiğini mi örtülü hulunuyord~· . de ;lı 
anlatmak istiyorsunuz?,, kat buz tabakaları ıçıl1 1 ..,ı1 'İ 

d e~e i'J - "Yalnız bu kafi değildir. kalmıştı. Bllhar an 1"' fı 
~aruretten doğan bir ittifakın önı· mata tekrar ba§lanrn•'ı 17ilİJ 
rü uzun olamaz. Böyle bir ittifak yoktu. Rus murahh••'",..,, 
yıkılmağa müheyya olan binaya (De 



Türkiye birincilikleri münasebetile 
Konyada yapılan maçlar 

Orta Anadolu g·rupu tampiyonluğunu kazanan Ankara 
şampiycnu, K9nya idman yurduna 4-0 yenildi 

rr 

B:.ı Cum:ı Vefa ile karşılapcal. 

b· .Konya, (Hususi) - Türkiye 
ırır.cilikleri için yapılan Orta A· 

tıadol . l ... l '\k u fampıyon ugu maç arının 
1 haf lası neticelerini evvelce 
''&ı • ınıt ve Af yon - Konya ma • 
Çında •-k 1 kd'... . .. ... ım arın ye ıgerıne ıtı • 
ll\z ettiklerini bildirmittim. 

Her ne kadar Konya tampiyo· 
nu - Afyon ıampiyonunu 4 - O 
Ytnınitse de gayri nizami olarak 
~Ynatılan bazı oyuncular dolayı • 
~l~ hükmen mağlup sayılmıt ve 
~ kıtehirlilere 3 - 2 galip gelen 
.nkara ıampiyonu ile ~fyon tam· 

J)ıyonu arasında sah günü yapılan 
:~ta Ankaralılar Afyonluları 

- O yenerek Orta Anadolu gru• 
:u fampiyonluğunu kazanmıtlar· 
ır. 

,. .. B~ münasebetle f u noktaya 
k urkıye idman cemiyetleri ittif a· 
~ ~ınumi merkezinin nazarı dik· 
l hni celbetmek isterim. Bu maç• 
;tdan bir hafta evvel neticelendi· 
~ ~n Konya mıntakası ıampiyon· 
111~&u için idman yurdu - Gençler 
oırliğ' d ~ ~ ı maçın a idman yurdu mın· 
le ada B. takımı olarak kayıtlı 

1'1llızı bir forma ile sahaya çık· 
~it, bu hareketten kuıkulanan 
b· rıçler Birliğinin itirazı üzerine 
:.:Yun müddetince sahada mü· 
i' ta edilmittir. Gençler Birli· 
ıı:ı:ınumi kaptanı Arif bey halka 
ı,· ben: Otte arkadaılar; gene 
it Ilı b h asa aıı mağlftbiyeti için iz· 

d ~ edilmit bir it··· Biz, kartımız· 

1.~ Yttil beyaz 1 dman yurdunu 
0tınek ' · S b'! ıılerız. porculuk maıa 

lirı~nd~ değil, sahada olur) me • 
~e e •oz ıöyliyerek alkışlanmı§ 
a~•hadan çıkmak iste.mitlerdir. 
lc1.._ un Üzerine mıntaka reisinin 'n Yurdunun mıntakaca mü • 
~ 1 Yetil beyaz forma ile çık • 
huk:rılizım geldiği, aksi halde 
hild· en mağlup sayılacaklarını 
def •rıneai iızerine Yurtlular bu 
biti" ~etil beyaz formalariyle ve )' ;:ı1 t~kım oyunculariyle saha • 
~'1ct· ?'•tler ve muayyen oyun 

•nın . 1 l•ta· ıeçm19 o maaına rağmen 
liee ~n •inirlerle oynanan oyun ne· 

•ınd y "'ıtl e urtlular maçı kazan· 
•rdır .. 

8u h 'i 
0 

areketten batka gayri ni· 
~"çl Yuncu oynatmaları üzerine 
~~ ti.:' B.i~li.ğinin mıntakaya va· 
~tirıc·ı~etı ıtıbara alınarak grup 
'it~ ı~lerine idman yurdu itti· 

-'llll'l}ın. d "- I 1fle e umumi merkez· 
~~e~ Yona maçlarını idare için 
"'Ctj ll•t• en hakem beylerin tetkik

"" ıc:e. d ası •ın e idman yurdunun 
lllaçında da gayri nizami 

olan Galatasaray taktrr.ı ... 

oyuncu oynattığı tahakkuk etmit 
ve bu takım hükmen mağlup ad
dedilmiıtir. Çok ehemmiyetli o· 
lan bu hususun Konya idman yur· 
du ve Gençler Birliği maçında 
mıntakaca tetkikine lüzum görül
memesi dikkate değer. 

Görüılerime göre Konyada 
ıpor rekabeti zararlı bir tekil al • 
maktadır. Bunun düzeltilebilmesi 
birbirine girmif bütün 'kayıtların 
kontl'ol ve yeniden tanzim edil • 
meıiyle ancak kabil olabilir. 

Spor 
işlerimiz 

Berlin olimpiyadına 
iştirak edeceğiz 

Aziz Beyin beyanatı 
Türkiye idman Cemiyetleri 

lttif akı u.mumi merkez reisi Aziz 
Bey lzmirde kendisini ziyaret e -
den bir gazeteciye, ıpor itlerimiz 
hakkında beyanatta bulurunuıtur. 

Aziz Bey, spor tetkilatımızın 
ana hatlarında büyük değitiklik 
olmıyacağını, esasen inkılap fır
kasının bir parçası olan spor teş· 
kilatımızın pek uzak olmıyan bir 
iıtikbalde vucuda getirilecek genç 
lik tetkilatı içinde bir mevki ala· 
cağını kuvvetle tahmin ettiğini, 
1936 da Berlinde yapılacak olim· 
piyada ittirak edeceğimizi, yakın
da bunun için hazırlıklara batla· 
nacağını söylemittir. 

Aziz Bey bir sorguya cevaben 
muhtelif memleketlerin beden 
terbiyesi ve sporu ilerletmek yo • 

Orta Anadolu grupu tampiyon· lunda vucuda getirdikleri eserler· 
lujunu kazanan Ankara şampiyo· de ve tedbirlerden bahsetmiş hu· 
nu Çankaya takımiyle şehrimiz susi bir iki saha ayrılırsa İstanbul· 
lclman yurdu takımı bu cuma hu· da bile umumi tek bir sahaya ma· 
ıusi bir müsabaka yapmıtlardır. liık olmadığımızı, bu ıerait içinde 

Sahanın bir türlü temizlenemi· beynelmilel sahalarda sporcuları· 
yen tozları ıiddetle esen :rüzgarla mızdan mutlak bir muvaffakiyet 
havalanmıf, bir ıpor sahasından istemenin haksızlık olacağını i§a· 

Orta Anadolu 9ampiyonu O 
Konya idman yurdu 4 

çok uzak kalan ve sporculukta ret etmittir · 
beklenilen faydalara bir tezat Aziz Bey, bizde de sporun 
tetkil eden bu yerde, yani kesif her sahasında mühim inkiıaflar 
toz bulutları arasında Ankara baıladığını, bunun memleket ih· 
mıntakaaı antrenörlerinden O • tiyacı ile mtenasip bir derecede 
büst beyin idaresinde saat üçte büyümesi ve yüklesmesi için be· 
maça batlanmıftrr. Gençler bir. den terbiyesi mekteplerini tam 
liği maçında oynattırılan ve dört kadro ile kurmak ve köylere va· 
sayı yapmak suretiyle 0 maçın ka· rıncaya kadar oyun ve spor saha· 
zanılmasına sebep olan Galatasa· ları meydana getirmek elzem ol· 
raylı Adnan bey her ne kadar duğunu anlatmıı ve gene bir ıua
grup birincilikleri maçında Afyon le cevaben kartımıza çıkan ecnebi 
takımına kartı oynattırılmamıısa profesyonel takımlarına kartı bi • 
da husuıi mahiyette olan bu maç· zim de profesyonel bir takım ye • 
ta gene merkez muhacim mevki· tittirerek müsabakayı müsavi 9e • 
inde oynamıttır. Birinci devre rait altında yapmak cihetine gi • 
güne§ ve rüzgar altında olan An· dilmesi lazım olduğunu, ancak 
karalı1arın iki sayı ile mağlubiyet· bunun için de sporculuğu prof es· 
)eriyle bitmittir. yonelliğe kadar uzatarak amatör· 

ikinci devrede Ankaralılar bu· 
lük cereyanlarını zayflatmak doğ· 
ru olmadığını, sporda aradığı • 

nu rüzgarın yardımiyle telafi 'ede· mız gayenin memleket gençliğini 
bileceklerini ümit etmitlerae ~e sağlam bir bedende temiz bir ah· 
bir netice elde edememitler ve 20 lak ve kuvvetli bir dimağla teçhiz 
nci dakikada Konya idman yur • etmek olduğunu söylemittir. 
duna olan penaltıyı da kaçırmıt • !=============== 

,ampiyonu Ankara Çankaya takı· 
mınm Konya idman yurduna 4--0 
mağlubiyetiyle neticelenmiıtir. 

lar ve Konyalıların hakim bir o • 
yunu ve orta muhacimlerinin fev • 
kaledeliği sayesinde rüzgar altın -
da olmalarına rağmen bu devrede 
de ııene iki sayı yaparak oyunu 
4-0 kazanmıılardır. ldman yur· 
dunun daha bir kaç akını Çanka· 
ya takımı kalesi ağlarında netice· 
lenmitıe de ofsayit olduğundan 
sayılmamıtbr. 

Adnan bey yetİf ilemiyen bir a· 
kınla kaleciyle kartı karııya kal· 
mıf Te hiç aldırıt etmeden hafif· 
çe kaleye attığı dördüncü ve son 
gol diğer yirmi oyuncu tarafından 
da durularak aeyredflmiıtir. 

Neticede oyun Orta Anadolu 

Burada şunu da ilave etmek la· 
zımdır ki idman yurdu bu galibi
yetini merkez muhacimleri Gala· 
tasarayh Adnan beye medyundur. 

Bu maçtan evvel Gençler birli· 
ği ve Selçuk Spor takımlan ara· 
ıında yapılan maç üç üçe müsavi 
bir vaziyetteyken çıkan bir kavga 
üzerine ikinci devrede yarıda kal· 
mı§tır. 

Ankaralılar Türkiye birinciliği 
müaabakalarına iıtirak etmek Ü· 

zere Bursaya hareket etmitler· 
dir. 
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idam kararından sonra 

Baba katili kızla allnesi 
arasında son görüşme 
Hapisanede yapılan konuşma çok 

heyecanlı olmuş, anne bütün 
ıstiraplarını dökmüştür 

Baba katili Viyolct idama 

Pariı, (Huıusi) -İdama mah· 
kfım ha ba katili Viyolet Nozier ha 
pishanede meıum akibetini bekle· 
mektedir. 

Kızla annesi arasında gene tüy· 
ler ürperten bir kartılaıma olmut· 
tur. Madam Nozier bir hafta mü· 
temadiyen düıünüp taıındıktan 
sonra, endiıeli ve tereddütlü an • 
lar yaııyarak hisleriyle mücadele 
ettikten sonra yanında bir arka -
dat iyle hapishaneye gelmit, kı • 
zını görmüttür. 

Paris hapishaneler müdürü M. 
Guilbert böyle çok feci sahneler 
görme&ine ve görmiye alıf111asına 
rağmen bu hazin karıılaşmada 
yegane şahit olarak bulunurken 
duyduğu büyük teessür ve heye • 
canı saklıyamıyor .. 

Violettenin idama mahk\ım e· 
dilmesindenberi saati saatine tam 
bir hafta ıeçmiıti. Annesi ken· 
disini görmiye gelince Violette 
hapiıhanenin idare odasına geti· 
rilmit ve annesiyle kartılaftığı za· 
man görünürde hiç heyecan ese· 
ri göstermemittir. Halbuki anne
sinin bütün vücudu titremeğe bat· 
lamıştı. 

Kendisini iki defa zehirlemeğe 
te§ebbüs eden, babasını öldüren 
ve namusiyle ıöhret kazanmıt o • 
lan o babaya kartı layık olmıyan 

mahkum edildiği günde .. 

iftiralarda bulunan kızına kartı 
zavallı kadın gene bir annelik ıef· 
katini duymaktan kendisini ala -
mamıftı. 

Kendisine tamamiyle hakim o
lan Violette Noziere düçllr olduğu 
akibet hakkında hiç bir ıikayet 

ileri ıürmemit yalnız büyük anne· 
sinin ne halde olduğunu sormak· 
la iktifa etmiıtir. 

Nasıl ki diplomatlar çok nazik 
bir meseleyi açmaktan çekindik· 
leri zaman büsbütün batka bir 
mevzu üzerine mübahasa yürütü • 
lerse, ana ile kız da aile f adası 
haricinde kalan büyük anne hak· 
kında uzun müddet konuflllutlar• 
dır. 

Fakat Madam Noziere hapisha· 
neden ayrılacağı esnada artık ken 
disini tutamıyarak bütün ıstırap 

tatkmlıklarını dökmeğe mecbur 
kalmıttır. Batı eğilmif, yanında· 

ki dostunun koluna dayanmıt ol· 
duğu halde zavallı anne hapisha• 
neden çıkıp Voltaire caddesine 
kadar yürümüt ve orada bir ara· 
baya· binmittir. 

Hakimler kızın affını reddet· 
tiler. Fakat anneıi nihayet affı 
kendi heıabına kızına bahtetti. 

Fakat zavallı anne affettiği ka· 
til kızını hayatında ·bakalım bir 
daha görebilecek mi? 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lig macları \ VOLEYBOL 

of'utbol heyetinden: Voleybol ve basketbol heyetin· 

26 • 10 • 1934 Cuma ıünü yapıla • den: 
cak mıntaka birincilik müsabakaları: 26 - 1 O - 934 cuma günü Ga· 

1 - Taksim stadında: Saha komi· latasaray lokalinde yapılacak vo· 
seri Muslih Bey., leybol maçı: 

Galatasaray • Vefa genç T. saat G 1 a atasaray - F eneryılmaz 
10,30 Hakem Ali Rıdvan B. 

Galatasaray. Vefa B. T. ıaat 11,30 aaat 18, hakem Tahir B. saha ko· 
H~kem Halit lbrahim Bey. miıeri Ekrem beydir. 

Topkapı • Hilal A. T. ıaat 13,20 İstanbul Su sporları klübü re· 
Saim Turıut Bey. isliğinden: 

Galatasaray • Vefa A. T. ıaat 13 1 _ 18/ 10/ 934 tarihinden iti· 
Hakem Adnan Bey. ,, 

Yan hakemleri: Halit tbrahim, Ek- haren Beyoğlu Halkevi idman sa• 
rem Beyler. lonunda klübümüz azalarına mah· 

2 - Betikta, (Şeref) Stadında: 1'US olmak üzere kıt idmanlarına 
Saha komiseri Necmi Bey., b•~tlanmıttır. idmanların idare• 

latanbulıpor • Süleymaniye genç sini Herr Aumann üzerjne almıt• 
T. ıaat 10,30 hakem Halit Galip Bey. t 

t 
ır. 

ıtanbulıpor • Süleyınaniye B. T. 1 dman gün ve saatları her per· 
saat 11,40 Hakem Hlit Bey. 

Beylerbeyi • Kasımpaıa A.· T. saat ,embe saat 15: 17 dir. 
•1111nn•1unıt1rt-ttttHIHlld"lllftfrt-.,..•otttluntUUU111811UWiWrlftll"tlUl!IPl•VU1-

l 3,20 Hakem Emin Fuat Bey. 15 hakem Sadi Bey. 
lstanbulapor • Süleymaniye A. T. Yan hakemleri: lsmail Rıfkı, Za • 

saat 15 Hakem Suphi Bey. rif Beyler. 
Yan hakemleri: Sinan, Bahaddin FUTBOL BlRINClLIK KUR' ASI 

Beyler. ÇEKlLDl 
3 - Fener bahçe stadında: Saha 

komiseri Kemal Bey. Bursa, 23 (A.A.) - Bugün 
Fenerbahçe _ Beykoz B. T. saat çekilen kurada Türkiye şampiyo· 

11,30 hakem Ahmet Adem Bey. naıı iç=n yapılacak maçlarda An· 
Albnordu • Anadolu A. T. saat 1 kara lstanbula, lzmir lıpartaya · 

13,15 Hakem Mehmet Rqat Bey. ı dü9mü9tür. Madara yarınki çar· 
Fenerbahçe • Beykoz A. T ıaat •amb .... ba-1 cakt • :ı- a gunu § ana ır. 



"8emaphore,, nden: iktiaap e~ek le b.u büyük krtaya 
timdiye kadar mazhar olmadığı 
bir iktiıadi kalkınma temin et • 
m k ü:ıeredİJ'. 

Madrit, 23 (A.A.) - N,tredi· 
len bir reami tebliğle deniliyor ki: 

Son isyan ocakları bastırılmı.t 
ve umumi asayİ§ temin edilmiıti.r. 
HükUınet hürriyet ve nizamı sar· 
ırlmaz eıaılar üzel'.inde kuvvetlen· 
dirmek için büyük bir gayretle ça
lıtmaktadır. Bir takım muhayyel 
iğtitatların tenkili hakkında bet· 
hahane rivayetler çıkarılmakta· 

dır. 

teKJırte DUIQQa~ak 

Belgrat1 (A.A.) -Avala ajan· 
sı bHdi.riyor: 

Devlet matbaaaı iıimleri ata• 
iıda yazılan yeni kitaplan bat· 
mıı ve bunlar V AKIT kütüp• 
hanesi tarafından hizalarında 
ıöıterilen fiyatlarla satııa çıka· 

İran Şahının Türkiyeye yaptığı 
ıon ıeyahat, Türkiye yolile lran 
transitini ve Türkiyenin beynelmi· 
lel traıitte oyruyabileçeii rol me
selesini yeniden ortaya atmııtır. 

lıtanbul şehri bir vakitler f~rk· 
tan garba ve garptan ıarka giden 
emtianın mübadele edildiii bat· 
hca ıehirdi. Bu mallar lstanb'IJJ· 
dan muhtelif büyük piyaıalara 
scvkolunurdu. Gerek eıki za • 
manlarda ve gerek geçen aıırlar • 
da, !ark haımetinin ve Bizan~ 
debdebeıinin henüz huıufa ui • 
ramadığı devirlerde lıtanJ,ul li · 
manının haiz olduju ehemmiyet 
kolaylıkla anlaıılabilir. 

Hükümdarının teıvik ve tergi • 
bi sayesinde lra

0

n, aı\rlarca ve • 
rirp.ıi:ı kalJPıall~ mu~ip olan uyu • 
4ukluktan ç1kmıJbr. Demi.ryolla • 
rı hawn ~~ulleri~n seyrini te -
mİJ) e~ektec:lir; Iranda sanayi 
m~ease-eleri 1'.u,ulm~tu,; toprak 
üatünde ve altmda bulunan ıer • 
vetler iıletilmektedi.r; petrol men· 
baları lran~ diğer memleketle
ri~ ııpta hial~rin~mlJcİP olan ma· 
li bj, vaziye~ teınin elmiJtİr. 

Hükumet ispanya medeniyeti· 
nin eıaıını tetkil eden prensiplere 
muhalif akidelerle yollarını §&fır• 
mıt olanların çıkardıkları karıtık

lıkların devam etmesine mani ol· 
mak için asilerin elinde bulunan 
son noktaların da ele geçir:ilmeıi· 
ni istihdaf etmektedir. Hükumet 
otorjl.eyi ve mahkemelere itimadı 
tesis eylemittir. Düstur, Başveki· 
lin söylediği gibi ıudur: 

"Zulum yapılmıyacak, fakat 

Batvekil, M. Uzunoviç, H•ri
ciye, M. Yevtiç, Harbj.ye ve ~J,r 
riye, Ceneral Zivkoviç, Dahiliye, 
M. Laziç, Nafıa, M.Srkulj, Maliye, 
M. Geor.eev.iç, Matı:ifı N. 1'.u~p.· 
koviç, orman ve madenler, M. 
Ulmanıki, beden terbiyesi: M. 
Ancelinoviç, ziraat: M. ~ojiç, iç· 
timai buiret: M. Novak, • Tiuret 
ve sanayi: M. Dem~troviç, müaa· 
kali.t: M. Kuzmanoviç. 

Kabineye memur nawlaı:: Bat· 
vekil M. Marinkoviç ile ke~ ıa· 
bık Batvekil M. Srehkiç. 

........"'"'.,._,.... ... ,,, m .... ı•ffffm._,,...._. ______ , __ ..,.fll•....,u-• 

Pavliç susuyor 

!i ııl~§lır. 

1 Kitapların isimleri 
:: 

1 M~allinı.in Meslek ~hlaiu 
Kazım Nami 45 Kurut 

1 Atar soyguncuları 
M. Atir, M. Ali 20 ,, 

ff Bir varını§, Bir yokmut 
9 Sadri Etem 65 
:ı Bir zabitin on bet günü 

Nüzhet Hatim 30 
Burla 
iffet Halim 
lnlalip Örkünçleri 

Env"r Behnan 
1 

inkılap karekterleri 

25 

45 

Sadri Etem ' 40 
inkılap Ruhu 

,, 

,, 

" 

" 
,, 
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=ı i: •s ·: Is Çinden, Hindiıtandan ve Se • 

tnerkanttan yola çıkan kervtanlar, 
bütün Aıya krtuını geçtikt~ıı aoq· 
ra malların lıtanbula getirir ve 
baılıca Avrupa memlek,tJeri ta • 
cirleri buraya gelerk mal ıatm a • 
lırlardı. 

Bt.ı tartlar araımda lrana Açem 
körfez inin leJq.İn ettiii kola7lık • 
lvla bera~r~ daha seri bir ibra· 
~t yolu ı-.ınAAD'· Bu yollardan 
birinf Irana ı:~kiye a•etmekte • 
d_ir. lran, Avrupa ile mjjnaaebet· 
lerinde Türkiye, Rusya ve yahut 
Suriye yollarından birini ihtiyar 
etmek mecburiyetindedir. 

hiç kimse de cezasız ·hırakılmıya· ~ (Baş t3 rafı ı ;rıc· sayı lamı · d:- l ı 
caktır.,, 

ı Mediha Muzaffer 35 
Y ıllarm Dili 

,, 
il 
ıı .. 
=: :. 

Bundan ıonra bu kervanlar 
Avrupa memleketlerinden gelen 
malları yüklenerek geri dönerler· 
di. Bunlar ardı araıı gelmiyen 
ıeyahatlerdi. 

Fakat gemiler Bon Eıperanı 
burnunu dolaımağa batlayınca 
ve Süvey§ kanalının açılmaıiyle 

beynelmilel emtia mübadeleıine 

daha k11a yollar temin olununca 
Türkiyeye emtia akını fevkalade 
azaldı ve lıtanbul limanı bunu 
$iddetle hisaetmeğe baıladı. 

lstanbulun maruz kaldığı in • 
lıitat, ıiyaıi sebeplerden olduğu 
kadar muvasala yollarının tabi 
oldukları bu dejitmelerden ileri 
gelmİ§tİr. 

Ancak eski Binzasın siyaıt in • 
hitalma inzimam eden bu iktisatf j 
dejenereliğin sebepleri yalmz bun 
fardan ibaret deiildi.r. 

Bu büyük merkezin sarsılma • 
smda umumi harbin da~i payı var 
dır. Bu iktisadi keımekeıte AY· 

ahedeler yüzünden arazi vazi)'et :
lerinde hasıl olan tadili~ bundan· 
doğan yeni ticari cereyanl~r, si • 
yasi tesirlerin yer deiiıtinneleri 

de buna tesirde bulunmuttur. 

lıtanbulun geniş antrepoların· 
cian mal tedarik eden Karadeniz 
memleketi llluhtaç ol~uğu emtia· 
yı1 yeni tebeddüller yüzü!Jden ,:a -
yıflıyan lıtanbuldan daha kola~ 
tartlar içinde veren yerlerin müt • 
teriıi old~. 

Bunlara, Rusyarun uzun zaman· 
lar zarfında geçirdiği ~eze,Pzüpler 
ili.ve olunursa dünyanın en .ıüzel 
limanlarından birinin .maruz k~~ • 
dığı ıarıılma21 mucip ol~ i~il · 
ler anla§ılmıt olur. l~i kıta a • 
raarndaki cografi yaziyet, lstanbul 
için bir çalıtma ve ref a~ X&Y.nl'ı,iı 
idi. 

Eski lstanbulun bugün geçir • 
mekte olduğu iktisadi atalet bu 
limanın, vaktile kıymetini vü • 
cuda getiren bütün unsurları kay • 
bettiğini ifade etmez; coğrafi 

vaziyeti bütün kıymetini mu hafa· 
za etmektedir. Aıya mj!ılümag 

devletinin, baıta lran olmalı ü -
zere, iktisadi kalkınmaları bu 
kıymetin artmaıını mucip olmak -
tadır. 

lki kıta servetlerinin gidip gel
diği tarihi kervanlar yolu seyrÜ• 
aef ere ıalih yollar ve deıııiryolları 
halini alarak eski ehemmiyetini 

Suriye yolu lran emtiaımın 
Akdenize ıevk edilmesine ve Av· 
rupadan lrana gönderilen malla· 
rın bu yol vaııtaıiyle ithaline hiz· 
met edebilir. 

Bu çalıtkan milliyetperverler 
arasında tabii hayatı ve bir takım 
aldatılmıtların ihlal ettikleri pren· 
ıiplere hürmeti tekrar canlandır· 

4 - Eğer K.vaternilde berıaber 
idiyaeler neler konutmutlardır? 

5 - Paveljç FrQMJa hudu • 
dun hangi noktalarından girmit· 
tir?. 

Omar ve Umman denizleri yo· 
I~ lran için çok uzun ve çok paha
lıdır. 

Bütün bu yollar arasında Tür· 
kiye yolunun en kısa, en tabii v~ 
hatti en emin oldqu inkar edi· 
lemez. Türkiye ile İran araımda
ki münaıebetler bu yollardan ba· 
zılarının tamir: ve ıslahı suretiyle 
artabilir. Türkiye halihazırda 1-
ran ile Karadeniz arasındaki h'an
ıakıiyonları kolaylattırmak çare· 
lerini tetkik etmektedir. 

Zaten bu iıte Türkiyenin kan 
iki kat olacaktır. Zira bu yol ile 
Irandan ibra~ olunacak mallar 
gibi Avrupadan ve diğer memle· 
kederden lrana ithal olunacak 
mallar da sevk olunacaktır. 

mıttır. 

Macar- Leh birleşmesi 
Kauel, 23 (A.A.) - Landes • 

zaytung gazetesi Macar Batvekili 
M. Gömbötün Lehistana yaptığı 

ziyareti mevzuu bahsederek Ma • 
car - Leh te9riki mesaisinin bu • 
günkü tartlar içinde ancak sulhun 
lehine olabileceiini kaydetmek • 
tedir. 

Öz Türkçe ilk roman 

Sav.aştan Banşa 
• Yazanlar: (Va-no) ile 

ÇUrUksulu Meziy~t 
Yeni çıktı 
Fiyan: 50 kuru$ 

Osmanlı bankası 
1 LAN 

Osmanlı Bankasının Galata, 
Yenicami ve Beyoğlu daireleri, 
Cumhuriyetin ilanının yıl dönünıij 

iki m~IJl)eket ..menfaatlerine en münaıebetiyle TeırinievveUn 29 
uy;ıun olaq. yol, kery~nların asır· uncu pazartesi günü kapalı bulu· 
11\rca ıer.rettik\eri Erzur,uın - nacaktır. 
Trabzon yoludur. Maalesef Türki- !=========~==== 

B.undan baıka her hangi bir yol 
gayri tabiidir ve gerek Türkiye ve 
gerek lran için zararlı olur. 

ye Yl>lJarı ve bilha!•• lran vila • 
y~tl~rin~ ıidc:n 1ollar iki m~mle • 
ket ar .• ~ında traoı~ti f azla!attıra • 
cak. bir haldf: değildir. 

Bir coğrafya ha~~~ıı gözden ihracat ve ithalat tacirlerinin 
geçirilirse Trabzonun yalnız Er • bu yolu terk etmi! olmalarında 1-
zurum, Van ve G_ümüthanenin Ji- ranında kabahati vardır. Trabzon 
m1ttQı olduğu, lr:ıt~ın , Avrup;ya dan hududa giden yolun tamir ve 
ıevk ettiii m~llar için bir ,ıı~hreç ıslahı vazifesi lrana da teret
olduktan bqka ıar.ki Anadolu tüp etmektedir. Bu yol tamir o • 
.Türk vilayetlerinden gelen emti • lunduğu takdirde beş • altı gün 
aıını tevzi merkezi olduğu görü· zarfında katolunabilir. Halbuki 
1.. hali hazırda bu yol ancak kırk ur. 

Senelerdenberi ihmal edilen bu 
ıoae, ihracatçıları kendinden u • 
zakljlttınyktadır. Bir kaç ıene • 
denberi Beyrut limanı İran ihr~ • 
catlar~ın li~nı halini almıtlır. 
Bunlar, İ•tikametlerine göre, Bey· 
rutta toplanmakta ve ondan son -
ra da Avrupa ile temasa gelmek· 
tedirler. Aıaiıda gösterdiğimiz 
b~ı rakamlar Trabzona çıkan 
yolun maruz bulu9dj'ıt tehlikeyi 
göıterir. 

elli günde atılmaktadır. 

Her halde İran ticareti, diğer 
her hangi bir yolun rakabetinde~ 
korkmıyan Trabzon yolundan iı • 
tifade mecburiyetindedir. Bu yol 

Türkiyenin ileride §İmendifer yol· 
larmr fazlalattırdıkça, İran ihra • 
catını diğer mahreçlere ıevk ve 
İmale etmesine mani olmaz. 

Er.zurum - Sivas hattını lran 
hududuna bağlıyacak olan bir de· 
miryolu inıasiyle lrandan gelen 
malların gayet kısa bir yolla Is -
tanbula eritmeleri temin oluna · 
bilir. 

Maamafih, bu yeni hatlar inta 
edile dursun, Trabzon hattı, Türk 

Halpuki en kısa, en mükemmel 1 an münasebetleri için ve bilha11a 
ve haJti en eaıin trans.it yolu ı Şarki Anadolu vilayetleri mahsul· 
Trabzon - Ea.ur_vm yoludur. leri için çok lüzumlu bir hattır.,, 

Harpten evvel 102,000 ton olan 
Trabzon limanı,n;ın ticari faaliyeti 
40,0()() tona dütmüıtür. Bu azal· 
ma keyf iyeli gittikçe büyümek • 
tedir. 

6 - Pavel!çin güzel Marya 
Vudrof ile bir akrabalığı var mı· 
dır? 

ltalyan polisi, sualleri doğruca 
Torinoda bulunan Pavelise de 
sormuf, Paveliç biraz düşündük· 
ten sonra: 

- Suallere cevap vermek iste· 
miyorum. Çünkü bu itle hiç bir 
alakam yvktur, demiıtir. 

Paveliçin cevabı derhal müıta· 
cel telgrafla Parise bildirilmiJlİr. 

Alınan malumata göre, Pave· 
liç tam ıekiz ıenedenberi ltalyada 
bulunmaktadır. Bu müddet zar -
f mda bir çok defalar Macariıta • 
na, Avuıturyaya, Framafa ae • 
yahat yapmıftı~. Paveliçisa.çok pa.

raıı vardır. Fevkalade bol bab -
§İtler vermekte, daima lilks otel· 
lerde ikamet etmektedir. Bu pa· 
ranın da membaı meçhuldür. 

Köseler k ÖyÜaıde 
bir hadise 

Balıkesirdc; Köffl'r kqyün~e 
bir. hadise; olmutlur. Köy muhta
r• Rifat ağa ik~ ıabıın taa~rua~ 
uğrıamııtır.. Rifat. aiapın )d~t&l\· 
na gör~ o gece..köyden , }iij"Jin 
oğhı Mehmet ile a~~a~aıı AbdıJr· 
rahman, R.if 4t ağauıp evine gir
miı ve öldürmek mak,a.diı;le iki 
el ateı etmit.lerdir. F#lka~J<':Jrtun 
kendiıine isabet et.nıemitt»" ~ 

Cumhuriyet 111üddtliuummilii' 
bu meıeleJıakkında tahkikat ıYap
mı§hr. Mehmet vt: Abdqrrahm•ıı 

hadiseyi külliyen inki.r etmifler, 
Rifat ağa ile iki hizmetciıi ise e· 
ve girenler!n ve tabanca atanların 
bunlar olduğunu söylemekte ıarar 
etmiflerdidir. Tahkikata .deNaın 
eclilmektedir. 

tç 

Kıdem Zf"'mı gör,n hocalar 
Bu yıl yüz elli ilk m.ek~p ,m,u· 

allimi kıdem zammı gÖrll\Üf\Ür. 
z .. m gören bütün mualJimlere teb· 
liğat yapılmııtır. 

Zamlar bu aydan itibaren ve· 
rilmiye batlanacaktır. 

Yeni tayinler alllcadar.l~{a 
bildirildi 

İstanbul ilk tedrisatına ait ikin
ci kadroda yapılan yeni tayinler 
dün bütün alikadarlara bildiril
miıtır. 

Bu hocalarda bugünden itiba
ren yenimekteplerinde dera Yor• 

meğe baılıyacaklardır. 

Fuat Hahiıi 25 
" Almanya Maarifi 

• Retat Semıeddin 130 ,, 

1ve1. Hakkı 
Oımanlı İmparatorluğundan 

l
"Tür~zye Cumhuriyetine 315 

Tıarııh utandı Ali Zühtü, 
Müçteba Selihattin 15 1 Deıtan Galip Neıet 30 

f! Vergi hırsızı Retat Nuri 25 
~ Yaman Vaavi Mahir 45 
!f Baybiçe Şaziye Berin H. 35 
İ Bir yuvanın ıarkısı 
ff Nihat Sami 70 
:: K\zd çağlıyan Nihat Saır.i 45 

.. 
1 

1 ~ 
ff Gavur imam Burhan 
iİ Cahit 
!i Qn ,yılın romanı 

~ 
30 Ü 

H 

120 1 •: i Etem İzzet 
Cumhuriyet deıtanr 
Faruk Nafiz 30 1 

.
1
i Maarif Vekaletinin Devlet 

U matbaasında tabettirdiği eski 
1 

ff ve yeni harflerle yazılml§ di· 
• ğer bütün kitaplar da V AKIT 
matbaasında satılmaktadır. 

L lıtanbul Ankara caddeıi: 
Telefon - 24370 - 24379 

1111u ı ııınm:-...:ı:::==m::::::::::-
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P. Yurttaı; 
:ı 
:: , Cünıhuriyetin on birinci yıl dö • :: 
:: nümü meıut günü olaıı 29 Teırinİ• 

.

F.·· evvelde Devlet merkezini ziyaret 
il et. Bu borcunu ifa ederken bu bÜ• 
B yük devrin yüksek feyizlerindeD 
y olu yerli mallarımızın bugünkil 
n mütekamil varlığım bir arada tef • 
.. bir edecek ilk ..sergi evini de gez. 
n.·. c .. M. l. ve T. • 
iift:m:ı::n: ..... ::n::::m:ı::s::::::n:n::ı: 

VAKITı 
Gllndellk, Slyaat Gazete 

stanbuJ Ankara caddesi, (VAKiT) yurd0 

TEU:FON NUMARALARia 

Yazı lfler1 telelonu: 2-i37B 
idare teıeronu : ı.a:no 

Telgrat adreat: IatanbuJ - (VA.KIT) 

P01ta kutuau No. 68 
A.BONl!: HEUELLEKlı 

1'Urkiye Ecııelll 
uoo ıu. %700 "" 
7SO • ıuo • 
tOO • lfOO -
t!)O • S00 • 

n.AN CCRETLEIU: 

l'tcar1 ua.ıııarm ilAn aayıtalarmda ~ 
Um.1 30 kuruetan başlar, nk aayıtad8 
kuruşa kadar çıkar. 

Büyük, fazla, devamlı tııuı verenıere .Sl 
ayrı tenzilAt vardır . 

RestmtJ ua.ıııann bir satın 10 kuruttu'• 

KUÇVK UANLAB: 
p 

r; Bir detuı 30, tkJ dı•aeı .00, Uç def_.. tut· 
00rt defası 75 ve Oll defası 100 kutU:.,_. 
to aylık Uln YereıılerlD bir def&SI ro ~ 
DeDdlr. D&t aatm geçen UADJarıD 

eatırlan ~ kuru~tan hesap ed11lf 



::sc 

lAKViM-ı' 
± 1 t - VAKİT 24 T cc;rinicvcl 1 93 ~ -

l''SW ..... !!'S:i11:1ıawmı~-;111 ...... ~aa•a••~el 

~ J • • m"ı .:ı 1 Pr«e be l ..tJliillllmlm; 
•ı cı Tesr n t~ ıcı Tc~r n İKOLOJİSİ Denizyolları 

ıŞLETMESı 
14 

RECE!' 15 RECi:.: • 1 
6 ' 6.'J .. 

17 IQ 17.17 1 
~ 40 .~ 40 

il ~ il~ 
14.55 14 5'i 
li'.to ı7, ı7 
111.~o ı s 4 • 

4.41 4 41 
2 1) .. ı.,ı 

7~ i ı 

Dr. Bernard Hart Londra 
Universitesi Tedris Heyetin· 
den ve "ational Hospitaf da 

Akliye Mütehassısı 

F'iatı 50 

Dr. izeddin Akliye ve Asa· 

biye müthassısı •• 

Kuruş 
• .... ....w-••-...... -• .. n•••••••n••••••••U••••::::::::::::::::::::::::::::?::::::=::::!::::::::::::::::::' , ......... -....... _ ...... -........... . ................................... ___ ..................... . 

!!·-o--U-N ve YA R · ı N !I 
~~ T E R C U M E K U L L i Y A T 1 " t N H 
·~· . ·······················x··············-:::·::,, ............. ........... . ··········-····· - .................... ................ . ............................................. ·.::: :: : ::: : : ............. : ........... :: : : : ::::. : ...................... . ............................................. 

il inci Kitabıdır. 

Tevzi nzerkezi : VA K 1 1 Matbaası - lsianbul 
Kadıköy : - ANADOL Kütüphanesi, Aliıyolağzı 

Satıldığı Diğer Yerler: lstanblllun ve Taşranın, Belli Başlı Her 
Kl1APÇJSJNDA BULUNUR 

BASJLANLAR: 
1 - SAJo'O, Uodc - Hıı) ıJnı Klfat 

ı - AJLE (,,'lli\Unmf, llforuıı - 1. ff, All~an 

S - 11llAl:t~T, UANllA \'tı lSUltSA, lktıs:ıt doktoru 

llluhlls ~tem 

& - UE\ Ll~'l ve lll l'ILAL, 1..cııln - Ua~ daı IUtat 

6 - tiOSl'ALlZl\J: Kautskl - ısablluı Zekeriya 

6 - KOLLl\"A'l J. UASlN, H. Naz.ım 

7 - iŞÇi SINorı lIJ1'1LALI, IA'tıln - Hnydnr tUfnf 

100 

100 

1ll 

ıs 

'7ti 

'7ti 

60 

8 -. uuut HA'.l'ATTA LAŞUUJt, l'rut. \'unı; - J'ror. Ur. 

l\I. Ha~ nıllab 

9 - lSFAHANA uoCJW, l'iycr LoU - l . H. Allşıuı 

10 - it v;t.' K( LLll' i\'J'J, ,U, U. Nazım 

11 - DEl..tLlG1N l'ŞIJ QLOJ1Sf, Dr. Ilcrııart 

llıırt - Dr. lzcddln 

60 

100 

75 

KUnıD 

• 

.. 
• 
• 
• 
• 

• 

.. 

................................................. 

Peşinen Verilecek 

236 KURUŞ 
ve 4 ay İCjİn ayda 1 f ira 

Mukabilinae V AK/1' 
matbaası, bu külliyat 
için abone kaydediyor 

:············ ................................................ i BASI LACA KLA R: 
i - : 1 - liOHIO HAHA: Uul:ıalı - Haydar Klfat 

Acentdcrı Karakôy Köpruba~ı 
f'~l.4.?.161 - '\ı rkecı ı\lühurd:made 

laıımmım:J l lan Teletoı 22740 

Karadeniz Yolu 
GÜLCEMAL vapuru 25 Bi

rinci ·ı eşrin PERŞEMBE günü 
saat 20 de Hopaya kiidar. 

(7038) 1 
Mersin Yolu 

ÇANAKKALE vapuru 25 
Birinci Teşrin PERŞEMBE 11 

1 
de Sirkeciden kalkacak. Gidiş
tclzmir, Antalya, Alanya, Ana
mur, Mersin, Payas'a. Dönüş

te llaveten Taşucu, Çanakkale 
ve Geliboluya uğrayacaktır. 

(7022) 

Ayvalık Yolu. 
ANTALYA vapuru 24 Bi

rinci Teşrin ÇARŞAMBA günü 
saat 19 da Ayvalığa kadar. 

(7023) 

Sultanahmet 3 üncü sulh hukuk 
hftkimliğinden: 

Davacı Mestan izzet efendinin 
ı M. A. s :rkec:i Orhaniye caddesin

de (117) No: lu bakkal dükka
nında mukim Nahit efendi aleyhi
ne ikame eylediği (200) lira ala· 

cak davasının müddeaaleyhin ika· 
metgahmın meçhuliyeti hasebiy
le ilanen vuku bulan tebliğata 
r,ağmen gelmeme;ıi üzerine gıya • 
bmda icra kılınan muhakemesin .. 
de: Müddei davasını tekrarla bir 
senet \l,ııaz ve istiktap ve tatbikat i Bütün milletlerin edebi, içti- :e - lLKBAHAn ·ı.Lu:nt, han Tilr&enlıw - Sami ı.ade Sure~~B 

.~=----.:.;._ __ ı:ıı• ~ mai, iktısadi, mali..... En mü- s - (}11:Mll'l1:T, l\luhıttln 
i hallet eserlerinden seçmi: kitaplfl· , - 1\,\l'I rA ı.t~.J\I nUHfü\NI, Profesör l'lru - Ahmet Hamdi 

ve yemin teklif eylemiş ve bun • 
dan bahsile gıyap kararının ila -

nen tebliğine karar verilerek m u -
17, -
4S. -

4, -
.6, -
18, 
:i tı , -
3.J, -

925, -
!iS. -

c::-~~-..:,,~4;,.:.l -

~ rın tercümesi ve DÜN ve YARIN 5 _ ı\mmzı rn KAHA, stanııaı 
~ tercüme külliyatı isimi altında, 1 -lSA: l'arlı Ruhiyat uır.kteblndc Profe&ör doktor Ulne Sıuıg-lt - lla.)dar IUfnı hakemesi 17 -.- 11 - 934 tarihine 

müsadif cumartesi günü saat 11 e 

talik kılınmış olduğundan müddc
aaleyh Nahit efendinin yövm ve 
saati mezl<urcJa istiktap ve yemin 
için bizzat gelmediği ve tarafın • 

~ yılda muntazam fasılalarla otuz 1 _ ııalK 1 : Kropotkln - Ata.oğlu l\hmeı 
~ cilt kadarının çıkarılması ıuretile 
~ yüz cilt vücuda getirilmesi lemin 
~ edilmiştir. En kudretli kafaların, 
~ kalemlerin yardımlarına müraca· 

11 - lÇfll\lAI KANUNLAU, Grccl - Rauf Ahmrt 

9 - ÇOCUK U0Ş01tl~NLJ!:H H. Gonıahe, &lenuıleı - rrııf. Ur. M. llny· 

rullah 

~ at olunmu§tul"., ı o - SALAJ\tno, Flobcr - !. H. All~n j <Jan musaddnk bir vekil gö~dcr • 
' mediği takdirde davaya sabıt na· 
z~riY.le bakılacağı ve vakıayı ka • 
bul ve ikrar addolunacağı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (3039) 

~ - 11 - S.\l\11!'111 SAAl>t~ I', l 'olato3 - (, JI, Allşar 

1% - oızn i\ELlNIN fL\ YATI. A. Monıa . ·······························\.·•·························· 
Devlet Demir yolları ilanları 

Münakasnsı feshedilen takriben 431 ton demir teltrar mü
n akasaya konmuştur. Münakasa 21 - J 1 - 934 çarşamba gü
nü saat 15 de Ankarada idar~ binasında yapılacaktır. Fazla 
tafsilfıt Ankara ve Haydarpaşa ı•e.znelc;inde beşer liraya şatı
lan şartnamelerde vardır. (6946) 

Sel inik 
rresis 

Sermayesi: 
tarihi: 1888 

30.000.000 frank 
idare nıeckezı 

'fHrkiyedcki 
ISJ A1VBUL 
Şubeleri: 

lstanbul ( (lalala ve lstanbul t lzmri. 
1 

Samsun. 1\ıersin . AtJanu 
Yuoanistarıdaki Şubeleri : 

Selaoik . Kavıda _ Atioa. Pire 
öılümum Banka muameleleri, Kredı mektupları Cari hesap 

Jarı küşadı. Esham ve Tahvilat kasalar ıcarı· 

SPOR ROSTASI 
Memlekctimızdc ve ecoebı memleketlerinde bütün spor ve 

gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe verilmesi lazım gelen 
yeni şekiller hakkındaki yazıları muntazaman takip etmek iste.· 

yenler münhasıran · S P O R POS TAS 1 nı okumalıdırlar. 

Herycrde fiatı S kuruştur. mutlak okuyunuz. 

.Wimayeietfalin ferah 
sinemasındaki müsa-. 

meıesı 

Hayır ve ,Şefkat ınüessesclcrmc 

ı;cn9lerden beri pek çok yardımı 
dokunmu§ 9lan Deniz kızı Eft; lyn 
Hanımla Kemani Sadi Beyin 25 · 
lP - 1934 Pcr~cmbe akşamı Şch:t.<· 

dcbaşında Ferah sinemasında Hi · 
mayci Etfal Cemiyeti Beyazıt Na -
biyesi tarafı9dı-n verilecek müs11 · 
mt•ı eye pek 7.cngin bir prosramla 
fahriyen iştirak C\dccc!dcri haber 
alınmı~tır. 

PQ2&SE2k~Zmıı .......... ~ ....... 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman 5ükrü 
Babıali, ~nk~r;ı cnc!dcsi No. 60 

Telefon: 22566 
Sa!ı s ünleri mec::cancndir .. 

--·· :aw*fi?AAW' & lstanhul asl iye ikinci hukul(' 
mahkeme~inclcn : 

Derviş Hanımın Küçük aya • 
sofvada fshakpaşa mahalles:nde 
Ki.i~iik aynsofya caddesinde 10 
nu~arn.lı hanede mukim Salih 

1st~rnhul 1 inci ticaret mahkc- Zeki Bey zimmetinde ceman 8150 
liranın tah"ili hakkında mumai
leyh aleyhine mahkememizde i

Zehra H. avıık••h Ahmet Nur kame e d ilip dosyasının adliye sa• 

bey tarafından Beyazıtta Soğana- rayı yangınında yanması hase~ile 

mcsindonc 

~, ğa camii bitişi ğinde Sa·ı Beyin e· 

vinde oturan Ahmet Hiknıet bey 

3)cyhine açılan 6540 lira 73 kuruş 

yenileme muamelesi ikmal edıle • 
rek mahke.memize bittevdi tayin 
kılman günde mumaileyh Salih 
Zeki Be...,in gösterilen adreste hu· -· alacak davası yenileme bürosun- " d 
lunmaclığ ı ve il<:ametgahının . a ca yenilenerek ıma.hkemcmize gön 

derilmiş :ve evvelce mü.ddeaaley: · 
mechul olduğu anlaşılmasına bı
nae~n müddeinin muvafıkı kanun 

hin oturduğu yerin belli olmadı - gÖrülen talebine mebni mumai· 

ğı tespit edilmesi Ü7.crinc tebliğa · Jeyh Salih Zeki Beye 20 kün müd

tın ilanen yapılmasına mahkeme - d etle il iô.nen tcbli ğat ifasına ve 

ce karar verilmiş o!duğundan mu

hakeme günü olarak tayin kılın.an 

duruşmanın 19 - 11 - 934 pa· 
z~rtesi günü saat 14 de bırakı_l • 
masına mahkemece karar verıl • 

19 - 11 - 934 pazartesi günü sa- miş ve bu baptaki davetname de 

at 14 te müdeaaleyh Ahmet Hik- mahkeme divanhanesine tark kı· 
met beyin muhakemede hazı11 bu- lmmıs olduğundan H. U. M. K. 

lunması lüzumu H. U. M. K. nun 141 i~c i 111nddcsi hi.ikmiine tevfi· 

141 inci madcleşinc te\'fikan ilan ı ı~an tebliğ ··1uı!i:am • n" knim ol~k 
ı olunur. (3040) iizeı·e kevflvet il i\n olunur. ,,-



Ihsan YAV 
Kadın ve erkekte 

Kısa, orta ve uzun dalgalı neşriyatı temiz ve pürüzsüz l>ir şekilde. 
naldeden 1935 modeli TELEFUNKEN • 127 sayuinde musiki ihtiya
cınızı tatmin edebilirsiniz. Bu derece mükt?mmel bir makine şimdiye 
kadar bu kadar ucuz fiata satılmamışhr. 

Bütün şıklar heP or'_, 
yinirJer. Her kcseY~. 
arzuya uygun elbise~ııt 
orada yaphral:>ilirsintı·,ıı' 

İstanbul YenipostJhd• 
şısında Foto Nur yarıııı 
fet hanında. 

Galatada Burla Biraderler ve Şürekası mües,~sesinden TELE -
FUN KEN in (12) numaralı kataloğunu istcyiuiz. Orada üç yeoi mo -
delinin lafsılitıoı bulacaksınız. 

.. ____ ~ 
TASHiH : 21 - JO/ 

tarihli nüshamızın onuıı"' 
sındaki iç Ticaret uınuıı' ti 
lüğünün ilanının orıuııcıı·~el 
Riddle ismi yazılacıık 1 

ven Hiddlc şeklinde yıı 
duğu tashih olunur:. 

·DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T--L;O~Q 

Posta T. T. binalar ve levazım 
müdürlüğünden: 

Telefon şebekeleri i\.ıtiyncı olan 50,000 metre Haketel 
tel ile 100 bin melre çift ve 50,000 metre tek nakiJli sabra 
~ablo~u kapalı zarf uıuliyle münakasaya konulmu,tur. Mezkür 
mal~emcn~n 26 ikinci Teşrin 934 tarihinde ihalesi yapılaca~ın· 
dan taliplerin şartname. almak ıçin her gün, şartnamedeki 
tarifat dah ilinde ihzar cdılecek te1<1lfname ve teminatları ihtiva 
edecek zarfları tevdi için de mezkur tarihe müsadif Pazartesi 
günü ıaat 14 de Beyoğlu Posta Telgraf binasının 3 üncü katında 
rpübayaat Komisxonuna müracaatları. (5840) 

Askeri Fabrikalar U. müdürlüğünden: 
Küçük Yozgat fabrikasında Boşing sistemi bir asit sülfirik 

teksifhanebi tesis olunacağından laHplerin 22 - 11 - 934 la· 

rihine kadar tekliflerini Fen şubesine göndermeleri. (6921) 

istanbul Tapusundan: 

Eyiipte Camii Kebir mahallesi 
Kapıcı çc§mesi sokağında l / 12 
numaralı Mehmet Çelebi mekte • 

bi arsasının Evkaf idare encü • 
meninin nakit ile istipdali hak • 

kındaki kararı üzerine Mehmet 
Rıfat beye 314 lira bedel ile lef -
fiz edilmiş iac de me~kur mahal • 

lin tasarruf kaydı bulunamaması 
hasebiyle senetsiz tasarruf mua • 

mclcsine taban tahkikatı mahalli· 
ye icrası suretiyle tasarrufu teapit 
edileceğinden bu yere ha§kaca ta· 

sarruf iddia edenler varsa on gün 
1arfmda İstanbul Tapu idaresine 
müracaatları ilan olunur ef. 

(3038) 

Tayyare Piyangosu almak suretile he1" 
müdafaasına hem memleketin imarına 

· kesenize hizmet edersiniz. Kesesi Jo 
ve apartman sahibi olursunu:Z· 

,. Osmanlı BanJk8 
7 iırk Anonim Şirketi, - Tesis tarihi! 

Sermayesi: 10,000,000 ingiliz lira•• 

Türkiyenin baılıca şehirleri ile Paris, Marsilya, Nis. 
Ye Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, Jra51ı 
Te Yunanistan'da Şubeleri.. Yugoslavya, Ro•aoY'' 

Ye Yunaniıtan'da Filyalteri vardır. ,,. 
Her tUrlU banka muameleleri yaP ........................... ~~ 

Ilgaz belediye Reisliğif1 1~ 
Çeliı< boru ile 16249 Font ile 18806 lirakeşif becJe 

kasabası Su tesisatı kapalı zarf usuliyle münaı<a•'"' 
mu§~ur. Taliplerin ihale günü 3 - l 1 - 934 saat t5 te ( 

ak~eleriyle llgaz Belediyesine gelmeleri ilan olunııf· 

li.nhisarl~r U. Müdürlü!Ji.ifl~ 
Müzayedeye çıkarılan 120000 adet bir litrelik.~~

şişe için elde edilen fi at haddi layık görüfmedi~tO f'dl 
18/10/934 tarihine tali\c olunmuştur. Taliplerin CıbB 1 

miibavaat Şubesine müracaatları. 

Günün Fotograf1 
Muhtelif gazetelerde çıkan günün hadiseleri~ 

lograflarla spor mecmualarında gördüğünüı : 
kellerine ait fotograflar yalnız lstanbul ' 
kütüpl:lanesinde satılmaktadır. 

Ntı§rİyat müdürü: 

V AKIT Matbaaaı - lstanbul 


