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Yugoslav 
Kralı 

I Istanbul, Kurutuluş Seogili 
baqramın 

Acıklı 
Haberler 

Fransız Cümhur Reisini 
resmen ziyarete 

gidiyor 
Belıra~ 5 (A.A.) - Kral A· 

lebanclr ile Kraliçe Mari dün ge
ce aat 23 de F ranıaya gitmek Ü• 

sere Belgrattan aynlmıtlardır. 
iYasoalavya hükümdarlan Pariıte 
Franaa Reiıicumhurunu reımen 

•iJaret edeceklerdir. 

Kral ve Kraliçe Zelinkeye ıi· 
Clecekler ve o ... dan Dubrovnik 
krovazörüne bineceklerdir. Kra
]m yanında hariciye nazırı M. 
:y emç ile aar&1 erkim bulunmak
tadır. M. Y ntiç Belgrattan hare· 
k~ -en-el Havaı ajanıma ıu 
he,....U. balunınuıtur: 

Buıün latanbulun kurtuluı 
bayramıdır. Türk lıtaabul on bir 
aene evvel bugün mütareke deni· 
len eaaret hayatından kuıtulmu! 
bu eaaretten kendiaini kurtaran 
milli ordunun kahraman evlatla · 
nnı bajrma baamııtır. Ancak c 
gün lıtanl»ul ahaliıi kendilerinin 
milli felaketten kurtulmut olduk· 
larına inanabilmiftir. MütaTeke 

ıünlerinde meydana çıkan hiya • 
net ocaklarının latanbul ile Ana • 
dolu aruma çelamit oldukları ay· 
rılık duvarlan ıene o sün yıkıl· 
mıtbr. 

Mondrot mütarekeai ile latan. 
bula sirmit olan itillf kqvyetleri 
bir daha çıkmamak niyetile bura· 

u tiyatet Yuroslavyanm ya yerleflllitlerdi. Bütün Loza n 
Frbaaya kartı olan muhabbeti • mu deYletlerin murab)ıaaları la 
ahı ve iki millet araıındaki çözül· müzakereleri eanaaında da düf" 
met: doıtluk bağlarının parlak bir a.•-b l B ... 1 L- ı • 'd• MU& u u ve ogaz arı uvta tma• 
nıpneaı ır. Sofya ziyaretinden • . • 
aonra Kral b a. b t" y mak ıçın ellerınden relen her ça· 

ın u ıe,a a ı, uıoa· .. 
lav ve Pranıız milletlerinin anlat· reye bat vurmuılardı. Bu itıbarla 
ma uıullerini takip. ettiklerine ve 
her ıki miltetin de sulhun tanini· 
ne, kendi menfaatlerinin himaye
ıi için tefriki .aıeaaide bulunacak· 
l&lrına hatis l>ir delildir.,, 

Tütün mahsUlü çok iyi 
Ahn.ıtn malumata göre bu ıene 

tülün mahsulü diğer senelere nİs· 

httl •erjmlidir. lııhiıar 
idaresi u ne ~e memleketin her 
tarafın~ tütün aJacaktn. f -

kutla olsun 
lıtanbulq.n h,rpıiz olarak Türk or• Bulgaristan r ür klerinin 
&luıuna ve Türk idareaine ıeri ve· vaziyeti yüreklll' 
r'lmeıi adeta bir mucize ıibi ıö· paralayıcıdır 
fiilüyor, .. J Romanyanın Pazarcdc ~ 

Bununla beraber, Turk orduıu .ı k T"rkçe "Yıldırım refi. 
il" "k G . . • k d 1 •e çı an u " 
.,.uyu azımızın uman aıı a • kimiz, Bulgariıtandan Romanya. 
tında bütün Anadolu topraklarını k T" ki haı..L-nda fU 

b 
. . . ya açan ur er aAJ 

naaıl eı, on gün ıçınde al.mff ııe I"- kt d" 
b .. "k .. d . • J v lfta uuıatı verme e ır: 

gene o uyu on eı :n "' avuzluı ,,5.1. t• p 1_ v G::.ıten . . . I ı ıı ıre, azarcı"' e v • 
·le Trakya ''" &i1117.lar gıbı atan· .1 • d k rd ı mm· •••18 
b b

. .
1

,. 
1 

ceye ı tıca e en a et e • 
ul da ır tek ıı ah atı makıızın • d h il · h ·· ö .. 

.... k d 1. d"l . . peJmür e a erı er 1.un ı zu • 
ıı ur or uıuna teı ım e ı mııt·r. .. .. . ... d • d ı )at . . . . muzun onun e vıc an arı an • 
Bu ıuretle hakıkaten mılli tuıhı· kt d ş· d. kad hudut ma a ar. ım ıye ar • 
ınizde bir miali daha görülmemit-- ül-
hir ıiyaıi mucize tahakkuk etmit· tan geçerek bmalara ••iman m. 

tecilerin adedi dört yüzU 19'ft1İf'• 
~ir. tir. Geçenlerde 18 kitide.n mü • 

Bugün ıabahl~yin ıaat ona ka· rekkep bir kafileden maada fnt. 
dar aıkerl mektepler, kıtalar, O- günlerde elueriti kadm ve kıadan 
niverıite ve ytik,ek mektepler ta• mürekkep 24 kiti kua4-mıza .. 
lebeleri Sultanahmet meydanında m;tlerdir. 
toplanacaklardır. Onu bet ıeçe Bu zavalblarm 'Yardıktan ye;l 
tehrin muhtelif yerlerinden yirmi lerde altlarına aerecek 'bir min 
bir pare top atılacakbr. ilk top derleri olmaclı•ı ıilti, ı.ir 1ofclia 
ıeıini rnü\6akiıa iki dakika durula ekmek alacak paraları da yoli • 
cak ve t~itler ıelimlanacaktır. 

' l~VIUIU 1 inci ÇUUD 3 ÜQCQ dtununla 

Bohemian• takımlDI fevkalade bulma· 
clık. Fener daha iyi netice alaliUir 

Dün. büJiik l,ir ıpor faaliyetiy· 
le ıeçti. F enerbabÇe takımı ken• 
di 1ahaaında Bo1iemy&l)I a· 
dındaki Çek takımiyle kaqılqb. 
Muhtelif ıahalarda yeni ıilt mas· 
)arma bqlandı. Gece de Balkan 
preı f&lllpİyonuına devam edil· 
di. Gece yar111ndu ıonra biten 
ıüret maçlarının netiUılni ıpor 
1&11faımzda okuyacakamız. Buıa· 
da futbol maçlarının verdiii neti· 
celeri anlatalım: 

Fenerbahçe - Bohertıyes 
Günün en mühim maçı Fener-

bahçe-Bohemyana JMÇJJdı. S.. 
nun içnidir ki Ka'4~f Tapur
öileden itibaien 11imlarla tVlr
ciyi Fen., -tadına tqıyorda. St.
dm kartıbldı tribtinleri m.çın MI 
lıyacaiı aaatte ta._mile clolmat
tu. Herlceıte tüel l>ir maç ...,. 
retmenin heyecanı vardı. 11.aPn 
bili SlaYya maçlamun .u..t W
bralarını unutmadıiı ~ 
du. Hele bulik& o)'IUJ.WC 
mın memlekette üçüncii oWula; 
içlerinde çok methur oJUDCil)ar 
b1ılunduiu aiylenillli için halli 
(Dlnlabı 1111Gl ..,.... ı iMi ........ 



ispanyada Umumi Grev 
Polisle grevciler arasın

da kanlı çarpışma 
Bütün ispanyada sansör .. Örfi idarenin 

illin edileceği söyleniyor 
Madrit, 5 (A.A.) - Umumi şı vaJııi.yet almış olduğunu bildir· 

greve gece yarısı başlanmıştır. miştir. 

Ekmekçiler çalışmamaktadır. Gar Barselonda umumi grev saat 
sonlar, taksi şoförleri ve vatman· 4te ilan edilmiştir. 

lar işlerini bırakmışlardır. Şim- Madrit, 5 (A.A.) _Top ye. 
diye kadar hir polis, bir grevci kun Madritate, bütün ispanyada u
ölmi.iş, yedi kisi yaralanmıştır. mumi grev ilam yüzünden, 400 
İki yüz kişi tevkif edilmiştir. Po· kişi tevkif edilmiştlr. 
Hı, bir çok yerlerde grevcilerle 
ateı teati etmiştir. 

Kurdu, Valans, Sevilde de 
umumi grev yapıldığı söyleniyor. 
Ööfi idare ilan edileceği şayiası 
dolaşmaktadır. Bütün İspanyada 
sansör ilan edilmiştir. Y alnrz bu 
sabah, sağ cenaha mensup iki üç 
gazete çıkmı§hr. 

Bir çok nazırlar toplanıp vazi· 
yet! görüşmüslerdir. Dahiliye na· 
zırr, hükumetin her iht;,male kar· 

Bütün gece, polis, şehir<le ya· 
ya gezenlere evlerine dönmelerini 
söylem;ş, itiraz denler tevkif e • 
dilmiştir. 

Polis, Prosperidal maha11esin
de taharriyat yapmış ve ha'kiki bir 
silah ve müh:.mmat deposu keşf 

etmiş, buradan sil~h almağa ge· 
len iki yü~ kişi tevkif ediJmistir. 

Sütcüler müstesna, Madritte 
bütiin dükkanlar kapalıdır. 

ispanyada yeni kabine teşekkül etti 

11ııt111'"11ın-~ı~ıı-''~11 

GÖRÜŞLER: 

Bu alacaklar 
ne olacak? 

.Esl ... i dulum ı ... amuıunda tütün 
ekccel ... çiftçinin mutasanıf bulun-
dugu taıla~a ait tapu senedini, 
yahut lm senedin tasdikli bfr su -
retiı i zirmtt istidasına bağlaması 
ınechuri idi. 1701 numaralı ka -
mmda bu nıecbuıiyet kaldırılmış
tır. Yalnız tütün ekmek için çift
çi, hir beyanname vennektedi.r. 
Bunun için Anadolunun bir çok 
yerlerinde tütün eken çiftçiler şu
raya bnrava hir çok borç yaJlbk
tan fmnra bu oeyanameleri k~ndi 
n·ı.nılarına. tanzim edecek yerde 
akr< hasmd~ n birinin namın~ yap
ınakb, halta hazan heyannmeye 
mc' hum hir takım i. imler bile ya
zılm·1ktadır. Bunun neticesi ola
ral·, iiHiln ycfü;tiren eiftciler zfln .. 
metinclrki alacaklar tahSilsiz kal-

Sofyada çıkan "La Bulgarie,, 

Madrit, 5 (A.A.) - M. Leru 1 biy~~ Hidalgo, maliye: Maraco, gazetesinden: 
yeni kab:neyi teşkil etmiştir. Bu ziraat: Jimenz Fernandeı, tica· Cenevreden dönmekte olaıı 
kabinede eski başvekil M. Sam • ret ve sanayi: Orozco, bahriye: Türkiye Hariciye Vekili Tevfıik 
per hariciye nazırlığını deruhte Rop, münakalat: . Jalon, ma. Rüştü Bey, evvelki gün öğleden 

Selanik, 26 (Hususi) - Yunanı bir muvaffakiyelle tetevvÜÇ 
muhafazakar ahrar fırkası reisi miştlr.,, 
M. Mihalakopulos, beynelmilel Yunanistanın dahili vazi 
sergiyi ziyaret için Sclaniğe geldi. hakkında sorduğum suale 
Ve bu münasebetle Türk pavyo· da dedi ki: 
nunu da gezdi. M. Mihalakopulo • "- Sundan emin olmalısıı\S 
sa, Türk likörleri ve nefis İzmir Yunani~tanda dahili vaziyet 
incirleri ikra'l'n edildi. şekil alırsa alsın, Türk - 'Y 

Bu fıtaattan istifade ederek M. münasebatı bundan katiyen 
Mihalakopulos rle göriıştüm. Mu • teessir olnuyacakt'Jr. 1924 
maileyh, bana büyük bir nezaket • sindenberi, hariciye naıırı ııf 
le dedi ki: le çalışmış olduğum Türk -

"- Yanımda, dost Türkiye ga· nan dostluğu bugün bütün 
zeteferinden birinin mümes~ilini nanlıların kalbinde ha'ldc:edi 
gördüğümden dolayı, ne kadar se· tir. Hiç bir siyasi fırkanln bu 
vindiğimi kabil değil tasavvur e· susta muhalif blr noktai 
demezsiniz. Gazetenizi, sizi, Se- yoktur. 
linik beynelmilel panayırına gön· Uzun zamandanberi Y, 
clerdiğinden dolayı tebrik ederim. tanda bulunuyorsunuz, ..,, .. ....., 
Bu hal, 1"ürk matbuatının ne ka - biliyor, gaıetelerimizi oliu 
dar ilerlediğine ve hiç bir mesele - nuz. Yunan ricali siyasiyeılfle 
de geri kalmak istemediğine bir görüşüyorsunuz. Dahili vazi 
delH teşkil eder. görülen gerginlik, siyast rical 

ziyade, gazetelerin sütunlarına 
hisar ediyor. Bütün .iyasi fır 
reisleri anla,ınayı iatiyorlar. 
karı umumiyenin tazyiki a 
en nihayet bir anlatmaya ve 
laşmıya varacaklardır. Meınl 

etmiştir. Yeni kabinede yedi ra· arif: :e.c.ı.r<L=Dr Sofyadan geçmittir. 
dikal, üç katolik, bir çiftçi ve Evguera Desojo. urk r 

Sergideki Türk pavyonunu gör· 
düm, gezdfm ~~ok betemihn. Si
ze büyttk bir memnuniyetle söylj
yeyim ki, dost Türkiye, sergide az 

E!!Ja hfhlt etmit olmakla beraber, 
Aniyi ıahutnda Ye cJiter saba· tin böyle bir aı;ıl :ve:.JlıliJll• 

.W!---~•••••·--···--~;L~~~ Ye ı tıyaet var .,, 
f. nazhoj\\I 

bir liberal demokrat vardır. da kralın müşaviri M. Gruev, pro-
Devlet nazırları·. Roımero ve t k 1 *•d'" ·· M St •t f Y an Kabine şu suretle teşekkül et· o o ınu uru · 0

• <> ' un 
miştiT: Martinez Devclasco kabinenin te· elç.iıi M. Kollas ile Türkiye elçi· 

Başvekih teru, huiciye: ıekkülü haber alınır alınmaz umu· )iği mensupları tarafından selam-

Samper, dahiliye Va.ş~iro, hu- mi grev emri verilmiştir. lanmı§trr. 

Fransa§ı bir kaç adamın dikta
törlüğünden kurtarmak! 

Paris, 5 (A. A.) - M. Dumerg 
tlün akşam, radyo ile ne9redilen 
bir nut\ik ~öy}emiştir. Başvekil, 

bütün ıslahat projelerinin Fransa· 
yı: bir veya bir kaç adamın dikta
törlüğünde kurtarmağa matuf ol
duğunu kaydetmiştir. 

M. Dumerg, düsturları gayri 
ICaDili :ctinap bir şekilde her han· 

gi bir diktatörlüğe giden sosyalist 
ve komünist cephesi aleyhine u • 

zun söz 'Söyledikten sonra Fran • 
sızları bu cephe haricinde fırka 

ihtilaflarını unutarak birleşmeğe 

davet etmiş ve artık hiç bir şeyi 
değişf remiyeceği rslahat projesi· 
nin kabul edileceğine emniyetini 
bildirmiştir. 

Firdevsinin bininci gıl dönümü bayramı 
Tahran, 5 (A.A.) - Firdvsi • 

nin bininci yıl dönümü bayramı 
bqlamıftır. Kongreye bir çok 
ecnebi ve İran §arkiyatçrları işti • 
rak ediyordu. 
Açılma celsesi Ba,vekil F urugi 

He,n tarafından yapılmıştır. Baş • 
vekil, ıbütün misafirleri hararetle 
selamlamış ve dehası itibariyle 
be~ilel .edebiyata mal o1an 
Firdnıinin bininci yıl dönümü • 
nün tieynelmilel mahiyetini kayt 
etmif.ir. 

Bir nutuk söyliyen Maarif na· 
zırr, İranın sadece tarihi bir ede· 
bi gayeyi tahakkk ettirmek iste • 
mekle kalmadığını fakat milletler 
arasında ideal bir anla~.ma yap • 
mak istediğini söylemi~tir. 

Gülistan ıaraymda Başvekil 

tarafından fevkalade bir ıuvare 
veriJmiştr. 

Bugün ve öbür gün Tahran ti· 
yatrosunda Firdesinin P.satirl ve 
şiirlerine ait gala temsilleri verile
cektir. 

lngiliz K l'alı izin veriyor! )Duçeni~ ~.nünd~n 15 bin 
l.Cmdra, s (A.A.) - Buking· koylu geçıyor 

ham liraymda, Kral, bir çok se· Milano, S (A.A.) - M. Muso· 
nelenlen'beri bu kadar temsili bir lini buraya gelmit, halkın çotkun 
tarzda ,apılmasına tesadüf edil· tezahüratı ile karıılanmıftır. Du· 

çe, Normandiyanın 15.000 köylü-
miyea lrir husuıi ıkonaey içtinıaın· 

la, P~ George ile Prenses Ma· 
süne geçit resmi yaptırmıştır. Bun· 
lar, buğday vesaire gibi yerli mah

rinanın evlenmelerin kati müaa • sullere ait manzaraları gösteren 
.ı.oıi vermiıtir. arabalala Duçenin önünden geç• 

mişledir. 

Protôkol müdürü M. Stoilof 
Tevfik Rüştü Beye, Bulgar hari
ciye nazırı M. Satolofun selam ve 
hür:nml~rini bildirmij, Türk Na· 
zırı §U cevabı vermiştir: 

"- T~şe1d'ciir ederim. Cenev· 
red M. Batölofla gafet aamillJt 
ve doıüne mil la katlarda lmlun • 
duk. Y.akm41a tekrar görüıeceği • 

'!1.ı~ededha.,, 

lzrnmle beltM!iye se9imi 
lmM·I (k. .) - BeleclS,.. ı~ 

çimi ow.& hararetiyle -'eTam e· 
dit• Du~ df°ımla dördüncü trü· 
nüyd IMün halk medeni b&k
kıfti ~k için sandık batla· 
rıadlt Jrenc-wa-iteriyordu. 

Dün oakıama kadar atılan rey· 
leHa miktarı on 'bet bini llfmıftı. 
Bütu~ bu reyler bilyiUt tefin fırka
sı naıdzetlerine verilmittir. • 
glin ci* Cdmak ınünaae'-tiyle 
büyük- intihap tezahüratı . Yıl"P'II • 
maktadır. Halk tarafından kira • 
ianab bir çok otob"üsler baYl'ak' • 
lal'la süılenmiı olduğu halde da • 
vul ve zurnalarla bütün şehri do • 
laımakta rey sandıklarının bu • 
luncluğu yeri ziyaret ederek se -
'fiiıçlerini izhar eylemektedirler. 
Baaün atılacak reylerin on binlere 
varacair umulmaktadır. Sinema· 
lard• halkın medeni hakkını kul-· 
)anmalı ve reyini atması için film 
aralarında reklamlar yapılmakta· 
dır. Reyleri atanlara intihap en· 
cümenleri tarafından üzerlerinde 
C. H. F. bayrağı bulunan rozetler 
verilın~ktedir. Böylece rozet ta
kan her vatandaş reyini kullan
maktan doğan bir iftihar hi11et· 
mektedir. 

mıştır. Sergiye i~niz t m • 3 1 g 

Muhfiisebe müdi\rleri 
arasında tayinler 

Ankara - Açık bulunan Hari· 
ciye Vekaleti muhasebe müdürlü· 
ğüne divahı muhasebllt müra.kip • 
}erinden Kemal Ahmet, açık bu • 
lunan ziraat enstitüleri mubaıebe· 
ciliğine Maarif Vekaleti muhase· 
be müdürü A1i, Maarif Vekaleti 
ınubasebe müdürlüğüne posta ve 
telgt·af muhas~e müdürü Cafer, 
açık bulunan harita umum müdür· 
lüğü nıuHasebe miidürhiğüne Mil· 
li 'Mt,dafaa \Tek~\leti muhasebe 
ınüdUt muavini P.aşit. MiHi Mü
dafaa Vekaleti muhasebe miidür 

muavinliğine mer <ez muhaısebe • 
ciliği birinci müroeyy'zi Saip, Is
parta defterdarlrrma jandarma 
umum kumanda·ılığı muhasebe 
ınüdürü Adil, Amasya defter· 
darlı~ma Isparta rfoftcrdarı Ali 
Rıza B~yler tayin ~dilmi"1erdir. 

Ladik istasyonunda iki 
tiren çarpıştı 

Havza - Hav.zadan giden bir 
ınarşapdiz treniyle Samsundan 
kalkan d;ğer bir mar~andiz ara· 
smda Ladik istasyonu yakınında 
bir çarpı!ma olmuş, vagonlar hat· 
tan çıkmıştır. 
~r tren memuru hafifce yara· 

lanml$tır. iki lokomotif ve dev
rilen vagonlardan dördü hasara 
uğramıştır. 

Portakal 1hracahnı 
arthrmak için 

Ankara, - Portakal ihracatı.· 
ıtr atttırmak için eaaslı tedhi )er 
almmaktadır. Bu seneden itiba-

-
Hicazla şarki Erden 
arasıodaki ihtilaf 

Yafa - İngiltere hükiime 
Hicaz hükümdarı lbni11uut 
Şarki Erden l<rah Emir Alin 
ralarındaki ihtilaflı meıeleleri 
için her iki devlet merkezine 
uzaklıkta bulunan Akabe kö 
zinde bir lngiliz harp gemisi 
rinde görüımelerini teklif e 
tr. Henüz bu teklife cevap ., 
memiştir. Fakat müsbet cev•P 
lmacağı ve yakında lbnisaa'dl 
Emir Alinin birte,erek anla 
daki ihtilafları ve Yahudi ih 
sini konuşacakları muhakkak 
yılma'ktadır. 

Bu ictimacla, .alvnıpadan 
cek olan Hicar. hariciye 
Fuat Hamza Beyin buluna 
söylen;yor. 

Al pullu' da Melas f abri 
Alpullu - Burada yeni 

yük bir şeker f abribtt ~I 
başladı. Yeni fabrika meli• 
rikasıdır. 

Şeker fabrikaimm ıeket ' 
latından son kalan bakiy.,.e 
lis namı verilir. Bunun .,U& 
sunda 50 k;lo teker val'dı't. 
velce bundan ispirto imal 
Fakat son seneler zarfnt&t 
satılmadığı ve elde kütliYetl 
bulunduqu :ç!n bu fabl'iklt 
mıştrr. Gay~si; meliı lwıitHl 
kerin kaybolmaı.,_ 1118 
bundan tekrar §eker istihaal 
mektir. 

Fabrika 118 Titrk ;~~;s 
niden is bulmak fırsatını .,er 

ren portafcaflar cint •e hoylarına t---_....,.,..,-----.....,.....,......,~~~~ 
göre ayrılarak sandıklara yeri t1 • nizamname Devlet Şuraunda 
tirilecektir Bu hususta hazırlanan kik edilmektedir. 



lşAREJ'LER -----· .... ···-·--· 
Nişangahsız 
Ateılerl 
Yuaoala~ Kralı Hazretlerinin 
a11 zi;raretl miina1ebeti1le laf de

. enleri sene itleme,. 1Na9lach. 
Olt1aldann, anl•pnalann &atinde 

cias tehlikelerin kanat açbfnu 
JMllDftJJ lcorkunçlat • 

IDftnalr onJarm etki adetleridir, 
ıw.rattan Sofya)'a yapılan Wr ... 

yahat onlarm çenelerinin tekrat açıl• 
muma ...Ue •enli. 

Çin. askeri lıel}eti Ankara1Ja qitti 
Heyet t1'eisi töyle diyor: Yepyeni bir memleket ve millet 
yaratan Reisicümhurunuz Gazi Mustafa Kemal Hz. ne 
müliki olmağı çok şerefli buluyor ve çok arzu ediyoruz 

Balkan palrtmm düpnanlan &ana 
timdi kendileri lçin bir akıi pt-opaıan· 
da, fikirleri IMılanclınna vuıbıer eli.Ye 
kullanmak ittiyorlaı-. 

Bir hafta evvel ıehrimize gelen { ce uri ıekildeydi. Muhitin ıe11iz 
ve burada kaldıkları müddetçe olutu da orayı çalıımıya gayet 
muhtelif _.keri müesaeselerimizi müsait bir yer haline koymuttur. 

memleket ve millet yaratan en 
kuvvetli tahsiyet Reisicumhuru
nuz Gazi Muıtafa 'Kemal Hazret· 

gezen Çin ukeri heyeti, dün An· Akademi kumandanı Fuat Pa· lerine mülaki olmaiı çok ıerefli 
buluyor ve çok arzu ediyoruz. Se· 
yahatimizin buradan ıonraki ko-

,,. .. karaya hareket etmittir. f& Hazretleri çok muktedir, sevim• 
Ortada hir Balkan pakb vardır. Bu 

pÜt imzahyanlar tarafmclan Witün 
-inıiyet ve kudretiyle tatlllbt •a • 
hamuladır. 

Ballcan paktını imolJyan devletler 
e17anın tabiatinden ıelen Balkanda 
aarüat kartıamda ıuJhlin. kardeılifin 
hakiki Wrçilifini ppmalctaclırlar. 

Balkan paktunn doiurchıiu ıdo 
rahıtalar her Uqİ hir konbinezonun 
ortaya ,._...,..., ve bunun Balkan 
pMtı .ı.,W.de 1Kr yeni hadise teıkil 
etmeli• imlcin btralimaz. 

Bir muharririmiz dün, Çin as· 
keri müe11eseleri takdir ve tah.u? 
Ju - Tu ile istasyonda konufmuf 
ve ihtiaaılannı CSfrenmittir. 

Ceneral Şing - Ju - Tu, muhar· 
ririmize de.mittir ki: 

- latanbuldan büyük bir mem• 
nuniyetle aynlqorum. Bir çok u· 
keri müeaseseleri takdir ve teceı· 
ıiale gezdik. Bilhaaa Harp Aka· 
demiıinde, muhtelif tetki.litm bir 
çatı altında toplamımı pek mü· 
kemmel bulduk. idare son dere• 

Odun, kömür 
Ş&rk demiryollarında 

ucuz taşınacak 

.... nlarcla yapılan hir seyahatten 
......... çıkarmak istiyenlerin mak • 
..ılannı sayet açık biliyoruz, Onla • 
nn danlannı tanıyoruz, Balkan pak • 
tnun imzalandığı zamanda da onlar 
'9u pakbn muvaffak olamaması, lal • 
kanların bir kin ve İltirap ı•eai ol • 
mumı istiyorlardı. Fakat o zaman 
umdaldannı bulamadılar. Balkanlarda 
kanııkldr, sükclnsuzlulr ltelrllyenler 
ve bundan kendileri için btiJiik fayda- Haber aldığımıza göre, Nafia 
lar umanlar davalarnu kayltettiler. Fa. V tıki.leti, tark demiryollarında o• 

Irat 0 riln bustin onlar hili 'bir kul - dun ve kömür nakliyatı ücretini 
puna, Wr çaresini bulup Balkan palc • yükı~!c bulmuı ve tenzilat yapıl • 
bıu parçalamak emelinclea caymadı • 
lar. maımı tirkete bildirmiıtir. Şirket 

Son tlnlerde Balkan palttnu röf. vJaıiyeti Pa~iateki merkezine yaz· 
iede ltıralcacak bazı hadiselerin mey- mıştır. Merkezden firkete ne yol· 
dana geleceğini söylemek bu laf de • da talimat verileceği henüz belli 
iirmenlerinin tahü vazifeaidir. Onlar · değildir. Geçen ay içinde Sinekli 
;:'11~ ":. -~~·ınma: mevkiinde 600 metre boyunda ve 

' o-nır 'An&ti 200 etr · d ki b' · · ltudar. o..ı.n.. ... 8*natlannr Midi _ m e emn e ır arazının 

iimiz ilin onlara IÖ:rlincek tözümüz yanmuı V ekilet haı .müfettiıliii· 
:raktur. nin dikkatini celbetmit, tahkikata 

o.ı. .... laİtaftlihı&a .)'altU'lar! airiımiıti. Şark demiryolları bat 
Sadri Etem müfettiti Faik Bey yangın etrafın· 

--:~-------- daki raporları tetkik etmiı, ve Si-
Rahnıi Bey nekli hükumet memurlarına, ve 

kazada tahit olanları bir araya 

Sıvas mebusu vefat etti ıetirme.ini bildirmiftir. 
~ Bat müfettit Faik Bey bir iki 

MMürle habet aldıiımıza ö- ıüne kadar Sinekliye ıiclecektir. 
re, Snaa ••bua Lh . 1 
Bli)'iikadadalb • 1111 Bey, dün 
• •Yı11de Tefat etmit-

tır. 

Rahmi Bey, lıtanl.uJ Mebuaan 
Mecliainde mebaa Mçibnif, müta
rekeden aom. hir ualık D ül
m.Uimatta riyaziye -~i 
Japmlf\I. Milli hareketle ba,I 
cbiı ftkit Ankaraya ıeçeıa ....:: 
Be,, Mecliae iltihak etmit Ye ~ 
diye kadar Sıvaa mebualuiun.1& 
buhmma,ta. 

<Anazeai buaün aut on 'birde 
~adan ka1dırr1arak Eyüp
te. aıle mezartıfına ıCSmUlecektir. 
Adeti efradına taziyetlerimiz" a.. ·ı. 
&Hrirlz. 1 vı 

Gümrük memuru olmak 
isti yenler 

Bükreş cerrahlar kongre
sine kimler gidecek? 
ikinci T eırinde Bü)Q-eıte top • 

lanacak olan cerrahlar konare • 
ıine memleketimizden çai.ırılan 
operatörler Ahmet Kemal, Ki~m 
lamail, Burbanettin, Rıfat H~m • 
di, Ömer Vasfi ve Feridun Şevket 
Beylerdir. Hekimlerimiz konıre 
IÖriifmelerine asli aza ııf aliyle it· 
tirak edeceklerdir. Konıre aonun• 
da, Balkanlılar arası cerrahlar 
birliji ~kkülünü nizamnameıi 
Yapılacaktır. 

Belediye otobüs işletme 
halc:kını kullanacak 

li ve kıymetli bir askerdir. Onun• 
la temas etmek, batlı batma bir 
tahıildir. 

naiı MısırdIT .,, 

Çin askeri heyeti reisi, Çin -
Japon meselerine dair, fU beya· 
nalla bulunmuttur: 

Türiyede tatbik edilen talim ve 
terbiye teklini en iyi pkil olarak 
tanıdılmnzı ve bunun yalnız tark· 

"Japnolar, fırsattan istifade e· 
ta delil, ıarpta da emıalıiz bir 

derek topraklarımıza girmitlerdir. 
t•J olduiunu söyliyebilirim, Fakat biz, dört yüz milyon kişi· 

.f\akert mUeaıeaeleri ıesmek hu· . ç· ·ıı · k d" · · d 
d "L• •• • k I I k yız. an mı ela en ı arazısın e 

suıwa a Dıze rostenlen o ay ı · . . . . 
t Val• ••uh"dd" Be I ta vahdetı temıne azmetmıştır.,, an ı .m ı ın J• ve ı n· 
but kumuıdanı Halit p_,. Haz· Çin aıkeri heyeti, bir ceneral, 
retlerine mütetekkiris. Ankuada ı iki miralay, iki kaym~kam, bir 
iki-aüa kalacafız. Yepyeni bir profesörden mürekkeptır. 

ı Pollıll haberlerl ı 

Motosiklet 
Artaki Efendi isminde biri, ka· 

rı11 ve kardeıi Luka efendi ile bir 
motosiklete binerek Yeniköye ıit· 
mektelerken bir virajda motoaik· 
let henkeie yuvarlanmıtt üçü de 
muhtelif yerlerinden ajır surette 
,.ara·lanınıftır. 

Yaralılar haatanye kaldırı1mış· 
lardır. Polis kaza tahkikatına ba§· 
lmıftrr. 

Zorba kapıcı 

Büyük hendek caddeıinde 01-
mo apartımanı kapıcııı Rıza Efen· 
di, gece apartnnana ıeç ıelen ki· 
racı Salamon Efendinin kapıyı 
hızlı çalm~ama ıinirlenmiı, eline 
geçirdiii bir sopa ile zavaUmm Ü· 

zerine lıücum ederek muhtelif 
yerlerinden yaralamıtbr. 

Tramvayla otomobD 
to•latınca •• 

Vatman Mehmet Efendinin i -
dareaindeki tramvay arabası, lb· 
rhimpa&fll caddeıinde, durak ma· 
hallinde duran 2283 numaralı 
taksi otomobiline ç.arpmıftır. Çar
Plf tiddetle ollllUf ve otomob!liıı 
içinde bulunan Halide Hanım iı
minde bir ICadm ·belinden 'yara • 
lanmıttır. 

Halide Hanım hutaneye kal· 
dırılmıt ve kaza tahkikatma bat· 
lanmııtır. 

Sabıka U.tlne eabıkll I 
Sabıkalı lunızlardan Huan, 

Çukur çeımede koltukçu Hayri 
Efendinin babçeıinden hurda de· 
mirleri çalmak isterken yaldna• 
mıtlır. 

Diş tabipleri kongresi 
hazırlıkları 

Gümüş paralar 
On güne kadar basılmağa 

başlanacak 

Yeni ıümüt paraların basılma· 
sına 1 O güne kadar bati anması 
muhtemeldir. 

Sekiz milyon gümüt para çıka· 
rıldıktan sonra nikel paraların ha· 
ıılmasına batlanacaktır. Nikel pa
ralar yedi milyon liralık olacak· 

tır. 

Bir ihtimale göre bunların ba
sdmaaı iki sene sürecek, bu müd· 
det zarfında eski ufaklık paralar 
tedricen piyasadan kaldırdacal:· 
tır. 

Yeni paralar çıkarıldıkça mal 
müdürlüklerine gönderilerek eıki 
paralarla deiittirilmesi temin o
lunacaktır. Belki de darphanede 
eskilerle mübadele için muvakkat 
bir ıite açılacaktır. 

Gümüıleri eritmeje mahsus. 30 
büyük pota bugün A vrupadan ge· 
tirtilecektir. Nikel paraların ke· 
narları düz olacaktır. 

Orta tedrisat muallim .. 
Jerinin ders saatleri 
Orta tedriP.n muallimlerinin 

ders autleri hakkında hazırlanan 
yeni kanununun tatbikine bu yıl • 
dan itibaren bqlanmııtır. 

Bu kanuna göre orta tedrisat 
muallimleri haftada 24 saatten 
fuLa derı okutamıyacaklardır. 
Şjmdiye .kadar orta mektep· mu· 
Allimleri haftada 18, liae mual • 
limlerıi de haftada 15 saat ders 
okutuyorlar ve diğer günlerde .de 
huıuıi mekteplerde deraveriyorlar 
dı. Vekalet bu sene her mual -
Hme haftada on sek:z saat derı 
-,ermektedir. ihtiyaç huıl oldu -
ju takdirde haftada bir kac saat 
te ilave tube dersleri verecektir. 

w• u 

Sessiz bomba 
Tayyareleri 
"Mancbeıtcr Guardian" yazıyor: 

Kraliyet bava kuvvetlerinin ıece 
bombardıman tayyarelerine ıilamör 

(Ses duyurtmıyan ilet) ler koyacajt 
haberi, bütün sivil halin ali.kadar eden 
heyecanlı bir haberdir. Yalnız ı.a iti 
biraz izah edelim: Bombardunanaa 
tayyarelerinde yapılacak bu tadilat ile 
esasen kiz bir mevkide bulunan mü
dafaa ıiıtemi büsbütün aciz içine diq. 
mÜf olacaktır. Ne gördüğümüz, ne 

de iıitebildiğimiz hir tayyarenin h6 • 
cumlanna karşı kendimizi nasıl mü • 
dafaa edebiliriz? 

Böyle bir tekamül, bugün veya ya

nn eritilebilecek bir ıey olmıyaltilir; 
fakat bana istikbalde muvaffak oluma• 
cağı muhakkalcm. Se11iz uÇUtlann te
minine dofru gÖıterİ}en ıayret, ÖDÜ• 
ne ıeçilemiyecek mahiyettedir. Tica • 
ret, hava nakliyat mÜeNeseleri, yolcu· 
lannın istirahati için böyle bir teY j,_ 

'lV:\ yollannm uzamaıı ve kala· 
balık tehirler üzerincle daimi nakliyat 
olması dolayuiyle umumi halk lditleıi 
de yalanda bunu iıtiyecektir. Aakeri 
tayyerecilik, kendi araıtınnalannclan 
maada ticari maluatlar için yapılu 

tetkiklerden de iıtifade ebnektedir • 
Tayyare ııürültülerinin iki sebebi var
dır: Biri eızos, diieri de pervanedir. 
Egzoı gürültüleri fazla afrr olmıyan 
ve makinenin verimini elrsiltmiyen sİ· 
lansörler vazetmek ıuretiyle azaltab> 
lir. Kraliyet hava kuvvetlerinin yeni 
bombardıman tayyarelerine, iıte bu 
teçhizat konmaktadır. Pe"aneye ıe • 
Jince; mühendisler pervane uçlanmn 
seyrindeki ıürati azaltmak, iki kol ye
rine ü~ dört kol kullanmak ve pena

ne projelerinde umumi bir tetkik yap
mp suretiyle pervane gürültülerini 
hafifletmektedirler. Bugün lriitiin mü· 
dafaa tertibab ltombarcbman tayyare
lerinin ..... ıürültüleri üurine ipti. 
na ediyor. 

İngiltere topraklarında bulunan 
her projektör, tayyare aesleri ile ....,. 
kilerini t~n eden iletMrl. miic:eblau· 

dir. Bu ileder iflemeclilrçe projektör
ler kir p.idir. Bu makine difman bıy 
yaruinia aeıini alır, takribi olarak 
me•kiini •• 1eyir iıtikametini tayin e
der, projektörlere ve hava topJ.rma 
ihtarda bulunur. Verilen maJGauıta 
ıöre, yeni silansörlerle mücehlaa tay. 
yareler üç bin metre yüJueklilrte uç • 
tuldan zaman, tayyare Mllerini kay • 
deden makineler biç bir ıey duyma • 
yor. Halbulq bugün dört bin het yüz 
metre ytikaelrten de hombardıman yap. 

malc kabildir. 1 tte yarınki harplerin .,. 
mühim n11talannclan biri daha! .. 

Konturato kiğıtlan 
Son zamanlarda kunturat kiiı· 

dı satan bazı bayilerin kira mik • 

tarı ne oluraa olıun müıteriye u· 
mumiyetle on kuruıluk kiiıt VOI" 

dikleri ve kanunt miktan tuttur• 

mak için kiilda ayncapul yapıf • 
trrdrkları görülmüttür. 

Kiracılarla mal sahipleri ara• 
ıında yapılan kuntratoların kiirt· 
ları, kira miktanna göre deiiıir. 
yüz liraya kadar 10, yüz liradan 

500 liraya kadar 20, bet yüz li· 
radan yukarı miktardaki kiralar 
için de elli kurufluk kijıt bulun • 
maıı kanun hükmündendir. 

Haber verildiiine göre, Maliye 
Vekaleti noterlere bir tamim aBn· 

derek yapılacak kunturatole.ra kaç 
' 

l.tan&at 'lümrük bq ınüdürlü. 
iünd• minhaf üç rülDriik lllelll 

laiu içia açılan miiaababya 1';: 
ren 50 isteklinin '-atihanlan ya • 
pı)ID1fbr. Müabakannı netiR:esi 
bir haftan kadar belli olacaktır. 
Gijlarük mua:rene memuru olmak 
idi~er araaınc1a orta .tat.an ıör
•iit Mr han-. da bulunmaktadır. 

Şehirde otobüs itletmek hakkı· 
nın bir kanunla latanbul belediye· 
sine verildiii, belediyenin- otobüs 
aahiplerini ftrara uğratmamak 
c:lütünceaiyle bu hakla kullanma· 
dıiı ve otobüılerin eikimesini bek 
lediti malimdur. Son muayenede 
oto&iialerin bir çoiunun tamir ka· 
bul etmez hale seldikleri görül· 
•üttür. Belediyenin eene batın· 
dan itibaren haldo kullanman ve 
tehrin ihtiyacı olan mmtakalarm· 
da otobüs itletmeie hafuuı 
muh'9meldir. 

Yirmi dört teırin\enelde teh· 
rimizde toplanacak oluı dit ta • 
bipleri konıreainin hazırlıklarına 
batlanmlfbr. Kongrede kon\ltU • 
lacak ve münakata eclıilecek ba -
bialerin raporları bitirilmiflıir. 

Muallimler bu vaziyet kartı -
•nnda hu1Uıi mekteplerde dersle
rini bırtt.kmak mecburivetinde ka· 
iaca'klardır. Bu muallimler Ma • lira kıymetinde ise kıymetine ıö· 

iş bankasının Mısır ıubesi 
geniıletilecek 
~ ıöre, lı Banka

.. --.ra açlıfı tuf>enin ge • 
nifletllmesine karar verihnittlr. 

• en bir he et u-

....... l•ıırtAH ... I• 
benin vasiyetini tetkik Ye genit -
letme için İcap eden noktaları teı· 
bite~. 

Konıfe1e Anadolunun her ta· 
rafmdan, Y unanillanclan, Bul • 
ıaria~ dit doktorları gele • 
ceŞtir. Kongre münuobetiyle ıeh

arif Vekaletine müracaat ederek 
bazı !&teklerde bulunmutlardır. 

Yeni Beyazıt maarif 
müdürü 

rimizde bir de dit aergiai açılacak latanbul ilk tedrisat müf ettitle· 
ve bu sergide dit aletleri, dit ve rinden Hüaamettin Bey Bayazit 
alız hastalıklarına &'İt muhtelif ı maarif müdürlüğüne tayin edil • 
tablolar teıbir edilecektir. mittir. Hüaamettin Bey bir kaç 

re kijıt kullamlmumı ve kıymet• 
ten qağı kağıt kullanmak auretile 

yapılacak kuntratol.arın noterler -
ce tasdik edilmemeaini bildirmit· 
tir. 

•rı~n-n••ı------.... ---
ıilne kadar yeni vazifeaine ıide
cektir. Kendiıine yeni vuife.uı. 
de muvaf.faki,.et dileriz. 



~ 4 - VAKIT5 Te,rinlnet 1934 

Viyana rady~.50~0?. Parlimentolar konferansının mucizesi 
onuncu yıl donumu 

Yakında Ravag denilen Viya- Fransızca söyligen hatibin nutkunu, meuzuunun incelik/erile 
na radyosu, onuncu yıldönümünü A / 
kutlulıyacaktır. Bu sebeple mat· Önce fngifizce, sonra /manca of arak fekrarfıgan tercüman 
buatla temas edilmif, geçen on se· Birkaç gün evvel kapanan Bey· dilmektedir. "- Evet, Londraya gitmedim 
ne içinde radyo alemindeki terak· nelmilel Parlamentolar Konferan- rüknünden birinin inceliğini ve değil. Fakat oraya cittiğim zaman 
kiyata ait malumat kayıt ve teı - sında, gayet mühim bir hadise beynelmilel itilaflar üzerinde oy- bu dili mükemmelen öğrenmit bu
pit edilmittir. Bu malumata gö - vardı ki, bunu - konferans müza nadığı mühim ve meıuliyetl? rolü lunuyordum. lsviçrede lıviçreli bir 
re 1934 birinci teırininde radyo kereleriyle uğratma yüzünden - anlatacağım. hocadan den aldılJl. 
ile netriyat müddeti haftada 20 gazetemiz okuyucularına bildirme Konferans, atağı yukarı üç e· "- Bu tercümeyi, bu kadar ça 
ıaat tutuyordu. Şimdi ise bu müd· ğe bir türlü fırsat bulamamıthm. sas dil üzerinde 'Cereyan ediyordu. buk nasıl yapıyorsunuz. Bu itin 
det hemen bet misline çıkmıttır. Üç yüzü geçen mürahhasın bey Fransızca, lngilizçe, Almanca... ruhi vaziyeti nedir? 
Yani timdi haftada 95 saat radyo nelmilel ehemmiyeti haiz dört bü- Fakat Amerikalılar, İngiliz ve lr· "- Alıtmanın büyük tesiri ol
neıriyatı yapılmaktadır. yük mesele üzerinde konutmaları, Iandalılar da olduğu gibi çok de- duğunu inkar edemem. Fakat esas 

Gramofon plakları neşriyatı, karşılıklı münakaşaları, güzel an· fa, baıka millet dillerine merak ıey, söylenen nutku teıı:üme ede
konser ve operaların naklen neşri laşmalar bitti. etmemiş ve ekseriyetle iyi konuta ceğim lisan üzere dütünüp temer· 
ilk zamanlarda hiç vaki değildi. Memleketleri yakın olan mü- mıyan ik=ımselerdir. Bunu, nasıl is· küz ettirebi1mektir. Çok notlar al· 
1933 te 773 plak, 320 konser ve rahhaslardan bir kısmı, yurtlarına teraceniz öyle tevil ediniz. Ya ko· mam. Daha ziyade hafızama ıüve 
44 opera neıredilmiıtir. Umi kon· varmışlar, şimdi bürolarında met· nu~mak istemezler, yahut kendi nirim. Not aldıklarım, ;statistikler 
feranslarla haber servislerinin gul olmaktadırlar bile... Japonya dillerinin de kafi derecede umumi ve tarihlerdir. Nutku hangi lisan· 
neıri ve tiyatro oyunları - Amerika mürahhasları gibi birdi· olusu. buna ihtiyac göstnnemitt:r. da tercüme edeceksem notumu o 
nm nakli haılangıç zamanların • ğer kısmı da, gelecek sene Brük· lisan üzere alırım. 
da malum olmıyan şeylerdi. selde tekrar toplanmak üzere va· "- Harfi harfine tercüme eder 

Neıir müddetinin yüzde 99,5 ğu tanlarına dönmektedirler. Fakat misiniz. Ben, mesela bu lisanlar· 
muıiki ile dolmuş, yalnız yüzde bu konferans mihanikiyeti itibari- dan yalnız bir:ni biliyorum. Ter-
yarımı edebiyata hasredilmişti. le nasıl işlemiş, cereyan etmiştir? cümenizin hazan kraa olduğu gÖ· 

Bugünkü programda ise bu müd- Bir çok devlet ve ırklara mensup rülüyor? 
detin yüzde 65 ini musiki, yüzde olan ve çoğu başka dillerden konu "- Ben milletler cemiyetinde 
7,8 ini edebiyat, yüzde 12,4 ü • şan hu mürahhaslar birbirleriyle 

1 

de bu it~ yaptım. Vaziyetimizin ne 
nü ilmi neıriyat tetkil etmektedir. nasıl anlaşmışlar, maksatları ne kadar meauliyetli olduiunu keıti· 
On sene evvel her radyo dinleyi • suretle anlatılmıştır? reıbilininiz. Söylenen nutku her 
ciıi beher neşriyat saati için iki işte beynelmilel parlamentolar halde anlatılacak tekilde ve hak-
buçuk Grosch ('l-) radyo abone konferansının mucizesi dediğim kiyle vermeğe mecburum. 
ücreti tediye ederdi, bugün ise bu şeye şimdi yaklaıryoruz. Size, ora "- Hangi hatipler iyi konutu -
ücretin ancak beşte birini veriyor· nın, erişilmesi cidden güç görü· yor? 

Statistiklerin verdiği maluma • nen, büyük meleke sahibi iki esas "- Bunu sormayınız.. Fakat 
ta nazaran, Viyana radyosunun bu - ·-·--"' ... 1ııun_ ... ._,_,...., '""" •"'""'"'... M. Gcorces S. Raluovitch ıize söyliyebilirim ki; tercümeıi 

ter'i naklen neşrolunacakhr. 
sene 31 ağustosta 551,036 dinle - kolay, insanı oradan oraya götür• 

Yeni neşriyat senesinin ilk dört Japonlar ve şİınal memleketli-
yiciıinden yüzde 52,94 ü Viyanah, miyen, demek iıtediiiM kolayca 

l ayında bunlardan baıka "Strauaa- ler daha çok İngilizce konutur· 
yüzde 17,98 i aıağı Avusturya ı, ve teknik bir yolla varan hatipler 

dan Leahr'a kadar,, ve "Hoch von lar. Bir çok mürahhaslar, Fransız· 
yüzde 10,19 u lıtiryalı yüzde 7,59 çoktur. 

V . Kahlenberg,, ismindeki iki yeni ç.a olarak nutuklarını aöyliyorlar· 
zu yukarı Avusturyalı, idi. ı • 

d radyo Potpourri'si neşredilecek - dı. Fakat esas itibariyle Fransızça yana dairelerinden Lan strasse 

23.379 abone ile başta bulunmak· tir. bilmeyen, bu dildeki siyasi nut-
tadır. En az dinleyici Simmering Ravag'ın edebi kısım direktörü kun inceliğini naarl takip ediyor, 

de olup miktarı 4897 diT. Viyana Prof. J>r, J-lana Nücbtenı'in ~- AJ-r~ ~ ~ 

radyosu on yıl içinde 32,000 saat 
tına göre: Bir "Mizah ve neşe,, yüz bu kadar kitiye ne yolda an· 

neıriyat yapmıştır ki bu üç sene -
servisinden "Ayın komedyası,, is· latıyordu? 

den fazla bir zaman demektir. Bu miyle her ay bir eğlence tertip e• Şurada, size konferans salonu· 
zamandan musikiye 16,967 saat, dilecektir. nun riyaset kürsüsünün hendesi 
edebiyata 2,563 saat, ilmi netri- "Klasik ve halk kültürü,, ısmı bir planını çizeyim. Tepeden ba· 

altında diğer bir servis neş • kınca, e ngeride fakat yüksek mev yata 11,417 saat hasredilmiştir. 
riyatını Avusaurya halk mü· kide reisin yerini görürdünüz. Bu· Bu seferki yrldönümü münase· 

betiyle Meuepalastda bir radyo zelerinin üstatları yapacak • rayı, büyük bir ihtisaıla Büyük 
tır. Hawel'in Muttersorge'si, Millet Meclisimiz Birinci Reis Ve· ' sergisi açılacaktır. Bu serginin en 
A her. Meineidbaueri, '1 l" T M b s H Bey enteresan krsmı, her halde Studio nzengru rn u 1 rapzon e u u aaan 

kısmı olacaktır. Serginin bu Raimundun çok nadir iş:tilm~§ İfgal etmiştir. Onun önünde uzun· 
Studio kHmrnda 400 kişilik bir Moisasurs Zauberflucht isminde· ca bir sıra vardır ki, .ortasına muh 

ki esrarengiz masalları bu meyan· telif milletlerin hatipleri sıra ile dinleyiciler grupu neıriyat sıra • 
ımda hazır olabilecektir. Bu, rad· da lemiıl ve netrolunacaktrr. 
yo tarihinde bu kabilden ilk bir Klasikler:n temsiline Schille -
tecrübedir. rin 175 inci yıl dönümünde ikindi 

çıkıyor ve maksatlarını anlatıyor· 
lardı. Onun iki yanında tercüman· 
ları vardı. 

Amma nasıl? Avusturya demiryolları umumi teşrinde Yungfrau von Orlean 
müdür1üğü, bu serginin bütün zi- temsili ;ıe başlanacaktır. Okuyucularımızın, fırsat bulup, 
yaretçilerine tarifedeki trenler i • Memleketin şalir ve edipleri bu fevkalade adamları bir kaç da· 
çin ve yalnız lüks trenler müstes • de konferanslar verecektir. Bu kikacık olsun dinlemelerini ister· 
na olmak üzere seyahat ücretlerin Konferanslara Franz Keimin dim ... 
de yüzde 33 t 3 nispetinde tenzi· Münchhausens letzte Lüge iımin· Daha öndeki sıralarda gene üç 
llt yapmağa muvafakat etmiştir. deki komedisinin temsili ile 'bat· lisan üzere not tutan Alman, Fran 

Bu yıldönümünü kutlulama lanacaktır. ıız, İngiliz atenoğraflar, harıl ha· 
tiaftaıında, Viyana radyosu, bü· Bnda .. , sonra - öliimfaıün yir- rıl çalışa dursunlar, ben aize tercü 
tün program sahasında hususi neş minci yıl dönümü ikinci teırine manlardan biriyle, l>ir celse ara· 
riyat ile Avusturya radyosunun on isabet eden - Georg Trahlin ha· ımda neler konuttuğumu ve bir dil 
senelik çalrtma devrindeki inki - tırası yadedilecektir. den bir dile anhşı1maz bir maha· 
ıaflarını gösterecektir. Viyana radyosunun ilim 9ubesi retle nasıl atlıyabildiklerinin aır· 

Viyana radyosunun musiki şu - müdürü Dr. Henzin verdiği ma • rını söyliyeyim. 
besinin müdürü Oswald Kabasta· lumata nazaran vu Ravag, ilmi ve Mürahhaslardan biri, Fransız· 
nın beyanatına göre: fikri hayat ve faaliyeti yükselt • camı söylüyor; 'bu mükemmel ter 

Son iki sene içinde olduğu gibi meğe ve bilhassa halkın yetiıti • cümanlar hic dinlemiyormuş gibi 
bu sene dahi Ravag, "musiki doıt· rilmesine, taı=ım ve terbiyesine görünerek bir iki not alıyor, sonra 
Iarr cemiyeti,, ile birlikte "Musiki çalrJan bütün müsaesat ve cemi • ayağa kalkarak bunu Franıızça o· 
cemiyeti,, salonunda altı büyük yellerle temas ve münasebete gi- larak su gibi anlatıyordu. Alman· 
Symphoni konseri tertip edilecek- rişerek bu yolda neşriyat yapa • 
tir. Kendi rejisörlüğü altında ya· caktır. 
pılacak opera neşriyatı şunlardır: Haftada bir defa da halk şar· 

Weber'in Suryanthe'si. '.kıları neşredilecektir. 

ca okunan, Fransızcaya, sonra ıe· 
ne aynı adam tarafından lngili2Çe 
ye çevrildi. 

Konferans tercümanlarından 

M. GEORGES S. RABINOVITCH Flotow'in Alessandro Stradel- 1 Ravag idareı;, yeni bir radyo 
la'aı. binası intası meselesini de tetkik Bir ara hanaı dedi ki: 
Fransız Schimidin Fredigondisi etmistir. Neıriyat programının "lsviçreliyim. Almanyada doğ· 
(Ostadm doğumunun 60 mcı yıl bundan Jonraki :nkişafında ve dum. Fakat çocukken lsviçreye ge 

dönümü münasebetiyle). kıymetinde mühim bir ~mil tetkil tiriJmitim. Tahsilimi orada yap· 
ltalyan radyoları neıriyatından edecek olan bu yeni bina kurul • hm. 

Söz söylemek de, bilirsiniz, ya· 
zı yazmak gibi bir hünerdir. Mev· 
zu itibariyle başı, ortası, sonu ol
mabclır. Me zu te biri vardır. 
tali ıtr var ır. 
usulü ustalıkla ba!arabilen ha
tiplerin, kulak verecek noktalarını 
da pek ili bilir ve ona göre -ge· 
ne her zamanki gibi noksansız -
fakat daha kolaylıkla tercümeleri· 
ni veririz. 

"- Kaç yaşındasınız? 
" Ot ·· - uz uç. 
" E l' ... ' - v ı mııınız. 

"- Bu sual tarzını Amrikah· 
lardan mı öğrend=niz? Onlar da 
sormadık ıey bırakmazlar. Evet 
evliyim. 

"- Çocuklarınız? 

,,- Var. 
"- Ba,ka daha hangi konfe· 

ranslara iştirak ettiniz? 
"- Bakın size ıunu söyliye· 

Yİm, ben, bu işi daha ziyade keyif 
içia yapıyorum diyebilirim. Ben 
ınilletler cemiyetin:n beynelmilel 
ınesai bürosunda itsizlik ve muha· 
ceret üzerine raporlar veren tavsi
yelerde bulunan bir meslek ada· 
mıyım. 

Bir kaç kitabım var. Konfranslara 
iıtirak etmek, bana dünyayı gez· 
mek f ıraatmı veriyor. Memleketi
nize de bu vesile ile geldim. 

"- lıabet ettini%. İfıizlik ne 
sahadadır. Düzeliyor mu? Ne gi
bi tedbirler aldımz? 

"- Dünyada its1zlik azalmı· 
yor denemez. Fak at bunu hiç men 
zilesine indirecek, beynelm11el 
tam bir çare henüz bulunamadı. 
Bu it, beynelmilel ıurette hallolu· 
nabilir. Kesif halk tabakalarını, 

halkı daha az yerlere nakletme· 
ği dü§ündük. Çalııanı, s:gorta et· 
tirmelidir. Uğrqıyoruz. Bir netice 
almağa çabalıyoruz. 

"- Memleketimizde liıan iıti· 
dadını na•ıl buldunuz? 

"-Türkler, ecnebi dilleri, hiç 
adır amadan ve kendi lisanları· 

Günün Siy 

Balkanlarda 
Bul.arlarla Sırplar dil Y• 

lan ile bağlı o!an iki milllıt 
halde afaiı yukan bir çe~ 
beri, birbirine düıman Y 
Umumi Harp biteli ıu kadar 
dı,ağu, eski düımanlar doıt 
halde Bulıaristaiıla Sır.bistaD 
mütemadiyen köpürüyor, hu 
seleri eksik almıyor, Makecl 
lal komitesinin ıayrİ meıru 
rİ yüzünden ikide birde m; 
gerıinleıiyor, bu yüzden teh 
diseler vukuu bekleniyordu. 

Takriben bir yıl nvel Bul 
h Boris, Yuıoslavyaya ui 
Yugoslavya krah ile ıörüıerek 
ziyete nihayet vermeğe tefe 
ti. 

Daha sonra geçen Mayıtta 
·tına gelen ve Makedonya jh 
mitesinin barbarhklanna, h ·· 
çinde hükiimet teıkil ederek 
masına nihayet vermek istiyed 
günkü Bulgar hüküme~ iki 
ket arasındaki münasebetleri 
mek için çalııtı. Bu hükümet 
dan takip olunan ıiyasetin kök 
salmadığı yakın zamana kadar 
ıılmııtı. 

Fakat Yuıoılavya kratınıa 
yı ziyareti ıırasmda Bulıarlar 
fından yapılan tezahürler, B 
kan umumiyesinin bu ıiyaset 
olduğunu ıöıterdi. 

Nihayet iki hükümdar 
konuımalann oldukça mühim 
verdiği anlqıldı. Bı,a neti 
rincisi hudut üzerinde üç yeaİ 
yon tesis etmek, iki tarafın bil 
ıiden yollan düzeltmek iki 
ti yetiıtirecek yeni demiryol..,. 
maldır. Bütün bunlar kaı..n.., 
bulunuyor. Bu kararların ta 
iki millet birbirine daha Y 
ıeçmiıi uNatnyıta imkan b 

Bilhassa bu tedbirler iki 
rasındaki ticaret ve iktısat mü 
)erini .. ilamlaıtırmağa yardull 
cektir. 

Bu itibar il& AlüJalkılllJ .. ~ 
llıbıı hlli '!lef gradı zi areti 1 

yo unda attığı ilk adımdaa • 
Aleksandnn Sofyayı sipreli ' 
yolda ikinci acı.- atmış) 

Terazilere uydurma d 
rup para kazanmaya kallit' 
ço isminde bir .adam yakal 
adliyeye verilmittir. 

Ölçü kontrol memuriujO. 
b:r adamm djikkinları d 
esnafı dolandırdığmı ha bet 
ğı için yakalatmak üzere t 
almııtı. Fakat Taksim d 
bir bakkal bu sahte ın 
daha açık göz çıkını§, ad 
nun f arkma varınca k 
miş, fakat muvaffak ola 

Dolandırıcının üzerinde 
mühiirlemeğe mahıuı al 
mı ıtır. 

yegane iyi konuıan millettJtı 
"- Memleketimiz natıl 
"- Mükemmel. Kııa 

ba§ardıklarınız ıayanr h• 
Memleketiniz hakkında da 
yapıyorum. Ankaraya gid 

"- En çok dikkat;niıe 
nedir? 

"- Poliıi fevkalade 
ve itinde ehil buldum. Bu 
sokaklarda ıeyrü ıef eri i 
ti, görülmemit ıeydir. 

Birlik Katibi ıımumiaİ, 
larda iıtirahat, sohbet 
mürablMelara "haydi e 
ikinci celıe zMDant ıeldİ· 
rana salonuna! .. ,, diye 
dolaııyordu. 

Tercüman ve müellif r.f. 
GES S. RABINOVITCH'iıt 
rafcımıza 'bir de re•mİDİ 
ayrıldım. içeride, herket 
rini aldı. 
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"Ben Türkoğlu Türküm. Neslim 
uludur. (Gü_neş) e taparım!,, 

"Biz esirlerle zayıflara merhamet ederiz. Yalnız kuvvetlilerle dövüşüyoruz!,, 
edi. Libya güldü:"Beni seviyorsan, o esiri, gözümün önünde öldüreceksin!,, .. 
Bu ıırada kapıdan içeriye ıi· ı 
ıair Hamanm utaiı maiyet 

bitine doiru yürüyerek: 
- Size bir melekten haber ıe-
. ' ım .. 

Dedi .. ve Liji'nin mektubunu 
an'a uzattı .. 
- Ne mesut erkebizin: Burada 
kadın dizinde yabyorıunuz ! .. 

ede bir ba.tka kadın tarafmdan 
Yiliymeanus r •• 
Libya: 
_Bu aeYese herifte nereden 

?. 
Di,. bakınırken, Tan ıözleri

olwqturdu .. Batını kaldırdı: 
- Seni tair Hama mı ıiSnder· 

? 
Utak ıülerek: 
- Hayır, dedi, ben ondan ıizli 
idim .. 
- Ne istiyorsun?. 
Uıak manalı bir tebetıümle 

zabitin yüzüne baktı: 
- Şu mektubu okursanız, ni .. 
n ve kimin taraf mdan ıeldiiimi 
larıınaz! •• 

Slimer Tilrklerl glinete taparlardı. Hilktımdar aağ elini mabuda 11zatır ve 
eol elini kalbinin üstüne koyarak: "Ulu Tanrı, Hn neılinıi aöndürme ı . Tepemiz· 
deki mavi gök: yere dütünceye kadar, yer ve cök birbirine kanımcaya kadar, 
ıcn bizi, evlitlarmıı.zı ve onlann torunla rmr koru!" diye yalvarırdı. 

di. Biz dütkünlere ve esirlere e- ardı ııra bir kaç ıarkıa aöyliyerek 
limizi uzabnz .. Fakat ıilih uzat- itrkmı çarçabuk uyutmufhı. 
mayız, Libya!.. Tan'a iltica eden bu eari kadm 

Ölüme Sıısaqan Gönül 
Yazan. Selami izzet 

Celil kadmın kolunu bıraktı: cüzdanını çıkardı. Elli lira uzat • 
- O zamandanberi, aöyledikle- tı: 

rinin manuım ben de anlamak - Bunu alınız, dedi, belki ileri· 
için çok dütündüm.. de ıizin ıehadetinize muhtaç olu .. 

Mahir Bey: rum .• O zaman bana yardım eder· 
"Karmm emzirdiği. ıevdiği ıiniz değil mi?. 

çocuk senin çocuğun değil... dedi. Ebe kadın elliliğin kartııında 
"Mehmet haykırdı: aklını kaybetmiıti: 

"-Bu benim oğlum deiil mi? - Cehenneme ıel deseniz ıeli· 
u_ Hayır, bu çocuk, ıeni kur • rim. Sizin kölenizim. Ne iıteneniz 

tarmak için yaralı hali ile yata .. söylerim.. Hem ben konuımaia 
ğından doğrulup ıenin lehine te • ıelince konuturum.. Söz ıöyle-
hadet edenin çocuğudur.. mekten bıkmam, usanmam .. Elve-

"Mehmet ıataladı: rir, ki ıöyle desinler .. 
"- Onun oğlu ha?.,, _ Artık ıidiyorum, belki ya• 
Ebe kadın ıuıtu. . kında •örüıürüz .. 
Celil, tek kelime söylemeden, Kadın Celili yolun yanma ka -

dinlemeden, olduğu yere çöküver· dar ıeçirdi •• 
mitti .. Yüzü aapıarı olmuıtu .. 
Gözleri yerinden fırlamıfb. Bütün 
vücudu zangır zanıır titriyordu. 

Ebe kadın telitlandı: 
- Ne oluyorsunu ! .. Bayılıyor • 

ıun? .. 

Celil biraz kendini topladı: 

- Hayır, dedi, hayır, telit et
me .. Burası çok sıcak.. Bana bir 
bardak ıu ver ... 

Kadın ~uyu verdi, Celil bir yu • 
dumda içti. Sonra: 

- Devam ediniz, dedi. 
Celilin üzerine •elen fenalığın 

sebebini pek iyi anlayan ebe, tözü
ne devam etti: 

Celil, ne yapacaimı taımnıftı ... 
Nereye ıideceğini bilemiyordu .•• 
Büyük ıoıeden yürüyor ve müte
madiyen mmladnıyordu: 

- Oilum .. Evladım .. 
Geri döndü .. Tren vaktine Cla • 

ha vardı.. oturdu. Ve ba91na ıe • 
lenleri dütündü .. Sonra evine f1I 
telırafı çekti: 

"Ankaraya gidiyorum.. Dana 
on dört aün ıelemiyeceğim .. ,, 

Bunu ne diye çektijini de bil • 
miyordu .. Habrına bir çok feY ı• 
liyor, fakat karar veremiyordu • 

Yalnız bildiği bir ıey vardı. 
Kendi kabahati yüzünden kı • 

zını kaybetmiştir. 
- Siz namuslu adamsınız, Buıün Nesrin feyyazın karı • 

Mıelrb Jııadm Taam ıöıterdiii 
likadan 9iipbelenmi9ti .. 

Mısırlı kadm Tanı dikkatle kimdi? 
dinliyordu. Mııır dilberi bu muammayı 

Ondan ıonra Mahir Bey Mah • 11ydr .• 
bir muda sordu: (Dnamr nl') 

- Dizimde uyuyordun, Tan! 
a irden gelen haber üzerine ne 

ve nuıl ayıl.im?.. ,. 
Tan mektubu okpJUDca hayrete 

- Benim ecdadım da eıirleri an evvel halletmek iıtiyorda. 
kesmekten zevk duyardı. - diye Libya'nın hakkı da Tardı .. 
söze bqladı- Aci.ılere merha- PerseJ>()lis sarayına giderken, 
met etmek aciz eairidir. ZayifleTi muhahztan kaııtliratak yolunu 
tepelemesini bilmiyen inaanlar, dejiıtirmit ve bir kaç gün için 
kuvetlilerle naıd döwiiae'bilir? Sa- Tanın erine ıelmi9ti. Nihayet iki lij,i r.... . -. 
na iltica eden bir eairi -ejer beni rün ıonra tekrar yola çıkmaia ve 

RomaL kadın!.. p 1• • -~ b d 
B d kim ıeviyoraan- ben.im ıözümün ö- enepo ııe gıtm.,.e mec ur u. ••. di?. 
"Beni sevmek için, hir defa gör- nünde aldürmeliıin, Tan!.. Libya'nın 'bu fedakirlıimı Tan 

k .. f 0 d 0 

t takdir etmiyor deiildi. Fakat, en a ı ır .,, Maiyet zabiti Mısırlı kadının 
Diyen bu kadm tair Huma'-nm aözlerine ehemmiyet Yermez aibi T-.n, ayni zamanda çok bercant 
·ne nereden ıelmitti? ıörilnerek tekrar bir kadeh tarap m91rep bir erkekti .. Her gün bir 

kelebek ıibi daldan dala konuyor, T k d. k d V.ti Ye ıedirin üserine uzandı •• 
an en 1 en ine: '"T Her ıece bir batka kadın koynun-LiJ·•· t· .,. t••· b - ı... •J ı... ııı. . - Bqmı dönüyor, Li ya, UY· da yatıyordu. 

Diye mınldanarak ayağa kalk- Jaı,a, İltirabata, ıükGnete ihtiya • Libya bu fedakarlıktan ıonra 
Ye atala: cnn Tar .• Beni uyut •• Bana hazin Tanı elbette kunakacaktı. 

- Peki, dtdi, ben ayılınca onu tartiılar aöyle ••• Beni meatet, hay- Fırsattan istifade etmek ııraaı 
·rmeje geleciim. di Denim f&hin saslü melejim! aelmitti. Elini Tanm koynuna U• 
Upk ıevinçle cht&rıya çıktı .. 
L attı.. 

ihya merakından çatlıyordu •• Tan tekrar eevıiliıinin dizine Ve Lij'inin ıönderdili mektu • 
Tan. eJindeki deri P•rç&ıınr bu.. yattı .. Ve tudr.. bu yavqça çekerek okumaja bat-

arak koynuna 'ıoktu: 
Libya, ıair Huma'dan ıelen dı. 

• - Bir tef yok IMlya, declt, ltİP h-berin iç yüzünü anlamak için, (Devamı var) 

ır .~ dehal~t ediyor.. Bizim ••"•"••••• .. ••n••••n• .. ••••••••n••••••••••n••••••n•••••••••••••••••••••••••••••••••• hilemızde eıırlere yardnn et- E • h 1 
ek aevaptır.. enebı tirketlerde ça t•n memur ar 
Mnırlı kaclm o rüne kadar Ta. Ecnebi tirketler Türk memur aeaede ayni itte iltibclam edilen 

m Türk neıline menıup olduiu • Ye •iiltabdemleri birliii yakında bir ecnebi 85 lira almaktadır. 
u bilmiyordu: 

eaaalı 111rette faaliyete ıeçecektir · Birlik müeuilleri, bu vuiyetin - Sen Dlrinrn ecdadmm ka-
Birli'" L-.ı..-_ h def' :;L.ük dtizelmeıi i.-in •eıine çare, ileti· ~ımıyor mmun? -diye IOr· •aD _,......, e ı, ~ T J 

On] sanatlar hakkındaki kanunun hü· aat vekaletince miitebU.ıılık ruh· u- ar muftariplerine el uza-
diitmana merhamet etmezler • kümete verdili ealihiyete ittina • aatnameıi olan ecnebiler müıteı· 

den, kanun hükümlerinin ecnebi na olmak üzere diğer itlerin ta• 
tirket memur Ye müstahdemlerine mamiyle Türk memurlara tahıiı 
teımil edilmesidir. Bu •uretle edilmesi olduiu mütaleaıındadır· 
2000 Trüke it bÜlunmut olacak· iar. 

- Ben onlardan deiilim, Lib .. 
ya! Ben Kikaveain kanını tqımı. 
7orum.. Ben mabutlar mabudu 

briman'a, (Ahora Mazda) ya 
tapmıyorum .. Ben, orta Aıyadan 
Dide • Fırat kıyılaruıdan gelip 
erleıen buralarda büyük bir me
eniyet kuran Sümer Türklerinin 

evlidıyım.. Neslim uludur .. 
(Güneı) ten baıka mabut tanı-
mam. Ur, Sirtella ve Ninuva tehir

i kuran (Alareyik) kabilesi, 
Mirlere merhamet ederdi. Benim 
ecdadnn, kuvvetlilerle döviiıür, 
saviflere, acizlere merhamet eder-

tır. ------------------------
Yapılan ıtatiıtiklere g~re, ec • 

nehi 1-nkalarda mevc;ut 571 me • 
murdan ancak t 12 ıi Türktür. 
Bunların maaılarınm vaaatiıi 63 
lira olması~ mukabil Türk tabii· 
yetindeki diler anaaırm 110, ec· 
nebi memurların 3so liradır. 

Bir bankada kapıcılık vazife • 
ıini yapan Tiırk müıtahdeme 45 
lira verildiii llalde ayni mile. • . .. 

Vergi kaçıran bir 
yabancıya ceza 

Maliye tahsil ıubeleri vergi ka· 

~kçrlığı ile ehemımiyetli ıurette 

metıul olmaktadır. Son gün • 
Jerde Karaataç mezbhuile ali • 
kadar olan bir 4!Cnebinin verıi 

rermek iatemediii anlqılmıı ve 

kendisinden 2500 lira verıi ceza· 
ar alınmııtır. 

"- Bana o adamm nereye ıit - l!!!!!'~!'!!'!!l!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!""::ZS:!!!!!!!!!I 
tiğini gene IÖylemiyecek miıin? . 

Bunun üzerine karı11 atıld1: 

"-O aöylemezee ben eöylerim. 
Ben yemin etmedim •• Söz Term• 
dim .• O bey buraya ıeldi .. Ayak • 
lannm üstünde duramıyordu. lç• 
ri airince bayıldı •• Aydınca, Meh
mede kendini Pendiie ,atürm•i· 
ni rica etti .• 

Bu sözler Mahir Beyi kızdır • 
dı. Saatine baktı ve batırdı: 
"-Onu ele ıeçiremlyecefiz .• 

Oilunun akibetini ötrenemiye • 
cek •.. 

"Mehmet: 
"- Oirenecek, dedi. 
"-Ona kim aöyliyecek? 
"-Ben ... 
"- Naııl? 
"-Onunla bulupca'imı .• 
"- Ne zaman?. 
"- Bir kaç ay ıonra ıelecek .. 
"-Ya gelmezıe?. 
"-Gelmezse ben arayacağım, 

bulacajım... Bir babayı eYli -
dmdan mahrum edemem .. 

"- Öyleyse ıana hir ıey taYıi
ye edeyim .. Babayı arayacak yer
de, anayı ara ... ,, 

Ebe kadm ürperdi.. Batmdaki 
aaçlar diken diken oldu .. 

Celil kımıldamıyor, ıöz kırpmı
yor, ıanki nefes almıyordu .. 

Kadın omuzundan tutup aara-
h: 

- Beyefendi.. Beyefendi .• 
itildi, dikkatli baktı: 
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- Baydmıt, diye söylendi.. ayn teutııt T&l"dır • 

Hemen ıu doldurup, yuzune RulmU Ulnlarm bl.r atm ıo lruruftw. 
çarptı .. Sirke ile bileklerini ovdu. KtJÇCll llANIABı 

Celilin benzine biraz kan gelme- .arr detuı ao, Ud ek._ ao, Do cwaa U. 
dlrt defur 75 u on deful 109 lmı .... 

ie baıladı.. Oc aylık UlD •ererıler1D bir det .. __.. 

Gözlerini açtı, duclaklamu kı- nendir. D6rt eabn ıecen Ub1aım tuıa 

mıldatb. Su iıtedi.. Dofruldu.. .. .... tır•ı•arr•bllf•ktıru§taıı•iıllll•'•n•plııııedlllr••llll 
yakasını düzeltti.. Ondan ıonra 



ç__ocUKLAR 
Nakleden : Selimi İzzet ~-·· . 

O ıene ada pek kalabalıktı. ( Selimi kolundan tuttu, zorla maıa· 
Onlarda caddede, denize yakın bir ya oturttu, bir tokat attı, kulağını 
köşk bulamadılar. Tepede bir ev çekti, yumurtasını tereyağını ye
tuttular.. dirdi, tekrar kulağını çekerek ıü -

Evi.n biraz ötesinde bir kulübe tünü içirdi... 
vardı. Bu kulübenin de bir oğlu İhsan bu hale !&.Jaladı ve çıkıp 
vardı. Çocuk sabahtan aktama gitti. Selim annesinin gülüp ağla. 
kadar sokakta oynüyor, çama,ın- yarak boynuna sarıldı • 
m kendi y,ıkıyor, hatta yemeğini ... Biraz sonra Ay§e Hanım ko-
de kendi pişiriyordu. caaına: 

Ve günde, sekiz on defa, ya&· - Anladın mı? dedi.. Selim 
nasından, ya babasından azar iti· haftalardanberi azar i§İdip dayak 
dip dayak yiyordu. yemek ve azar itidip dayak yedi-

Ahmet Beyle Ay§e Hanım, o· ğini ihsana göstermek için huy • 
ğulları Selimin, komıu kulübenin suzluk, terbiyesizlik, hırçınlık edi· 
oğlu ihsanla oynamasını ya.sak et· yor .. ihsanı anasile babası öyle 
tiler. hırpalıyorlar, ki onu teselli için 

- Mahalle çocuğu o, sakın o- bunu istiyordu . 
nunla konutma, dediler.. - Nereden anladın?. 

Çocuk bu, kaç gün dinler.. - Bir gün konuşurlarken din -
ihsanla Selim, evvela uzaktan (edim. lhsan sordu: "Seni hiç 

bakıştılar. Sonra biribirlerin.e so· dövmezler mi?,, Selim de, ne 
kuldular .. Pek çabuk dost, ahbap ıenden, ne benden bir gün bile 
oldular. dayak yemeyen Selim: "Çok de-

Onları ilk defa gören Ayte di, sık sık dayak yerim .. ,, 
Hanım, Selimi çağırdı: nmttt111•11nutmnnnınımımummmım•unnummuımntnn~• .. nnın•mnıwumunnu• 

- Oğlum, ben sana tenbih etme Memurlar için 
dim mi o mahalle çocuğiyle oyna- takibat usulü 
ma diye ... 

ikinci günü Mehmet Bey gördü: Mahkemeye ve idare heyetleri· 
ne verilen memurların ayni zaman 

- İhsan, ne oynüyorsun o ma • da inzibat komisyonlarına malu-
halle çocuğu ile... mat ve inzibati ceza ile tecziyele· 
- Fakat bu doıtluğun önüne ge· ri icap eden memurların müdafa· 
çemediler .. lki çocuk anlaşmıılar· anameleri alındıktan sonra hak· 
dı. Artık her gün beraber gezi - larında karar ittihaz edilmelerine 
yorlar,, beraber ko§uyorlar, bera· dair maarif vekaletinden vilayet· 
her oynüyorlardı.. · .. d ·ı · t' lere bir tamım gon erı mıt ır. 

Baba i\e ana. arlık aea sıka.Ta.nıa.z. Bunda memurin kanununun o• 

oldular. tuz dördüncü maddesi mucibin· 
Kulübede oturanlar fena insan· ce "bir memurun kanunen cezayı 

lar değillerdi. İhsan da gürbüz, müıtelzim bir cürüm tahakkuk et• 
sıhhatli bir çocuktu.. tiği takdirde hakkında. ahkamı u· 

Artık sabahları ve akıamları, mumiye cari olmakla beraber ay· 
Selime kahvaltı ettirebilmek için, rıca inzibati cezalarla da tecziye• 
ihsanı da çağrıyorlardı. Bazan si icap eder,, denildiği halde bazı 
yemeğe de çocuğu alıkoyuyorlar • yerlerde evrakın idare heyetlerine 
dı. veya adliyeye tevdii ile iktifa o • 

Fakat günler geçtkiçe, Selimin lunduğu ve inzibati bir karar itti· 
· huyu da değİ§tİ. O uslu, muniı, haz edilmemek suretiyle buna ri • 
söz dinliyen, n.e denirse yapan Se- ayet olunmadığı ve inzibati ceza 
lim, aksiliğe, huysuzluğa batladı. için a<lli takibatın tekemmülü bek 
Sur!lt ediyor, sebepsiz yere ağlı • lendiği görüldüğü bildirilmiştir. 
yor, hırçın, hırçın dolaııyor, ye- Adli cezalardan büsbütün ayrı 
mek istemiyor, süt bardağını iti • bir mahiyet gösteren inzibati mu· 
yor, yaramazlık yapıyordu. amelelerin tatbiki için mahkeme 

Babası tela§a düştü: veya idare heyetleri kararını bek· 
- Acaba hastalanıyor mu?. lemeğe mahal yoktur. Bu gibi hal· 
'Annesini bir düşünce aldı: lerde evrakın asılları müddeiumu· 
- Acaba buranın havası yara· miliğe veya idare heyetlerine ve· 

madı mı?. rilerek bir taraftan adli takibatta 
Doktor çağırdılar. Muayene et• bulunmakla beraber bir taraftan 

tirdiler. Doktor bir §ey bulamadı.. da suçluların izleri kaybolmadan 
- Bir şeyi yok, dedi. bu evrakın çıkarılacak suretleri 
- Peki amma çocuk neden böy· üzerine vilayet inzibat komisyon· 

le hırçınlatmıştı? Acaba o mahalle larınca inzibzı.Ü cezalarının tayini 
çocuğundan aldığı fena ve kötü lazımdır. 
örnek neticesi miydi?· Memurin kanununun elli be • 

Halbuki Ihsan çok terbiyeli tinci maddesi mucibince "it~~mı 
davranıyordu. Selimle güzel gÜ· mucip maddeler memura teblıg e· 
zel oynüyordu. Yoksa iki yüzlü dilerek heyetçe tayin edilen müd· 
bir çocuk muydu? Selimi gizlice dette cevap alınmadan inzibati 
kışkırtıyor, onların önünde mi komisyonlarınca bir karar veril • 
böyle sakin, seasiz duruyordu?. memeıi ve aksi takdirde o kara • 

Yaz sona yakla§ıyordu... rm naku icap ettiği halde bazı 
Bir gün Ayşe Hanım M~hmet yerlerde müdafaaname muhakkik 

Beye: tarafmdan alınmak veya hiç alın· 
- Selimin hastalığını, ne iıte· mamak suretiyle huna riayet edil· 

diğini keşfettim, dedi. mediği görülmütlür. 
- Nedir?. İthamı mucip maddelerin ve 
- Sırası gelince ıöylerim.. bunlara kartı verilecek müdafaa 
.... O gün akşam üstü, Selimle için liızım gelen müddetin inzibat 

ihsana seslendiler .. Kahvaltı za • meclisince tayini kanunun sarih 
d hu .. ku"'mleri iktizasından olduğun • manıy ı .. 

Selim maıaya oturmak isteme- dan buna riayet edilmesi ve i§le • 
di.. Uaztılan ıüt bardağını itti. I rin uzamasına meydan verilme • 

Bunun üzerine Ayte Hanım mesi emredilmittir. 

~l........._ .......... ii.= .. 
Pehlivanköyünde Dresden piyasasında 
Edimpa:~:.~~ kazasına Türk tütünleri 

bağlı mühim bir ticaret merkezi o
lan Pehlivanköy nahiye merkezin· 
de her ıene olduğu gib bu ıene de 
19 eylülden 22 eylül cumartesi ak· 
şamına kadar dört gün devam e • 
den bir panayır kunılmuıtur. Pa • 
nayır diğer senelere nisbetle daha 
kalabalrk olmuf, daha nezih bir 

tekilde devam etmiştir. 
Umumi müf ettitlik taraf mdan 

panayırların kurulu§u için verilen 
son isabetli emirler harfiyen 
tatbik edilmiştir. Panayırda köy· 
lümüzün ahlakını, faziletini bozan 
kadınlar, garsonlar istihdamına, 
kadmlı ıaz takımlarının icrayı a • 
henk etmesine, piyangoculuğa 
müsaade edilmemiştir. Umumi 
müfettişlik makamının yüksek e· 
mirlerinin infaz ve tatbiki için bi
dayetten lazım gelen inzibati, i · 
dari tedbirler e.hnarak her nevi 
dolandırıcılık ve sefahat ifade e • 
den hareketlerin önüne geçilmit • 
tir. 

Umumi müfettiş İbrahim Tali 
Beyefendi, maiyetlerinde Emni • 
da iktisadi vaziyet etrafında tetki· 
yet mütaviri Osman Bey bulun • 
duğu halde panayınn üçüncü cu • 
ma günü Pehlinnköyüne ıele • 
rek panayır vaziyeti ile yakından 
alakadarhk göstermiıtir. Kendi • 
lerinin panayırı ıereflendirmeleri 
herkeıi ıevindirmittir. 

Panayırda ihtikarın, sefahe • 
tin olup olmadığını tetkik etmit, 
a.X!!İ zamanda. aatııın yerli ınah • 
sulü olup olma ığı elra(ınaa a 
arattırmalarını derinleştirmİ§tir • 

Hi\yvan pazarını da ayrıca ge· 
zerek ahı veritin ne miktarda ol· 
dltğunu, ihtiıap vergisinden an• 
lamak istemiıtir. Sırf panayır· 
kat yapmak üzere panayırı etraflı 
bir surette gezen lbrahim Tali Be• 
yef endi panaymn umumi vaziye· 
tinden memnun olarak dönmüt· 
tür. 

Kırklareli valisi Faik Bey de 
ayrıca umumi müfettitlik tarafı~· 
dan verilen emirlerin yerine gelı· 
rilip getirilmediğini bizzat gör· 
mek üzere panayıra gelmiştir· 

Ta Anadolunun iç tarafların • 
dan müteaddit esnaflar 1ıeldiği 
gibi Trakyanın her tarafından bir 
çok esnaf ta gelerek panayı~ın 
kalabalık ve verimli olmasına hız· 
met etmiıtir. 

Şeria Emirinin 
aylığı 

Beyrut - Ammand.an gelen 
haberlere göre, Şarkulerden E • 
miri Abdullah, Filistin fevkalade 
komiserl;ğine müracaat ederek 
senelik tahaisalına iki bin altın i· 
laveaini iıtemiıtir. Komiser bunu 
İngiltere hariciye nez~.retine bil • 
dirmişt:r. Emir Abdullahın el • 
yevm aldığı tahsbat on üç bni al· 
tın dır. 

Bir yanlışlığın cezası 
lzmir - Yol borcundan dola· 

yı hakk!.nda tevkif müzekkeresi 
kesilen İzmirli Hasan oğlu Süley
mamn yerine Konyalı Haııan oğlu 
Süleymanı Cumhuriyet müddeiu • 
mum~Hğine sevk ederek 11 gün 
mevkuf bulunmasına sebebiyet 
veren Alsancak poliı merkezi ko· 
miıer ve polislerinin vil~yet idare 
heyetince lüzumu muhakemeleri • 
ne karar verilmiıtir. 

Dresden'de en çok marmara havza' 
tütünleri rağbet görüyor 

lzmir, (Hususi) - Türkofiı 
Bertin tubemizin bildirdiğine göre 
Dreıden piyasaıında Türk tütün • 
leri stokları f U v.aziY.elle bulun • 
maktadır: 

Kilo 
lzmir tütünleri 200.000 
Samıun ,, 60.000 
Ta§Ova 0 50.000 

İzmir tütünlerinden bir çoğu 
eski mahsulden, diğer bir kısmı 
da 1932 rekoltesinden bulunmak· 
tadır. Son zamanlarda bu tütün· 

)erden kilosu 065 - 075 florin 
üzerinden 320.000 kilo mahsul ve 
O 30 - O 20 filorin üzerinden 50 
bin kilo Gavurköy mahsulü 1 • ili 
nevilerinden satılmıştır. 

Samıun tütünlerinin mühim 
bir kısmı 1930 - 31 seneleri re• 
koltesinden bulunmaktadır. Son 
günlerde 1 .40 filorin üzerinden 
takriben 10.000 kilo Canik, 2.50 
f ilorin üzerinden 15.000 kilo Ma· 
den satılmıttır. 

Taşova tütünlerininkıımı eza· 
mı baııbağlı nevilerindendir. Ha.· 
ber verildiğine göre, Tokat, Zile, 
ve Niksar havalisi mahıullerinden 
olan bu tütünlere halen az alaka 
gösterilmektedir. 

Ealci •-•lere ait. ~artilerden 
0.40 - 0.80 filorin arasında tak-
ribn 12.000 kilo satılmrttır. Buna 
mukabil haliı Erbaa tütünleri da
ha tutunup kilosu 0.40 filorin üze· 
rinden muamele görmüttür. 

Dresdende Marmara havzaıı 
tütünlerine fazla alaka vardır. 

Sıtma mücadelesi J 

Eskişehir - Sıhhiye ve İçtimai 
Muavenet Vekaleti, sıtma müca • 
dele mühendislerinden Abdullah 
Bey, hafta içinde tehrimize gel • 
mit, Eski§hirin aylardanberi en 
ınüMm ve özlü bir derdi halini a• 
lan Sarı su mecra11 ile Sazova ba· 
taklığının kurutulmau için lazım 
gelen projeyi hazırlamağa b&§la· 
mıştır. 

Abdullah Bey, bu itleri bitir • 
dikten ıonra 11laha muhtaç diğer 

su i~leri üzerinde de çalı,mağa 
başlıyacaktır. Bu yıl Eıkitehir 

her nedense, müthi, bir ıivrjsinek 
yatağı oldu. Sivriıinekler!n hü • 

cumundan sabahlara kadaT uyku· 
ıuz kalanlar da pek çoktur. 

Eskişehirde lise binası 
meselesi 

Eskişehir - Eski!ehir8e lise 

binası meıeleıi halled~lemmittir. 

Evvelce mektep yapılmaaı düşü • 
nülen hükumet konağının maarife 
verilmesine mani ıebepler çıktığı 

söylenmektedir. Bu yüzden Eıki

şehir liseı:nde henüz dersler ba§• 

lanamamıttır. Daha mektep açıl· 
madan talebe adedi dokuz yüz el· 

liyi geçmiştir. Yakında bu ıayı • 
nın bine varacağı anlatılıyor. 

Eğer hükumet konağı liseye ve· 
rilmezse bütün bu talebelerin a • 

çıkta kalacağı ıöY.leniY.or. 

Trabzon tütünlerine ise bu 
nisbeten daha azdır. 

Umumi bir 1ıörünüşe n 
Dreıdende bulunan bu 111all 
zın vaziyeti pek te müsait 
dir. Bunun en mühim ıebe 
tütünlerin eski sene mahıulil 
muı ve f abrikalarca ender 
le aranmasıdır. 

Eıki tütütnlerimize böyl 
heveı mevcut iken yeni 
Türk tütünlrine ve bilha,,a 
mallarına talep hayli f azlad&t 

him bir müessese bundan 
memleketimizden her hald if1 
lit m2'1 gönderilmesini tavı~ 
mektedir. Zira. a!ağı ve k ~ 
dütük kıymetli tütünler ıatJJ 
yıp beklemeğe mahkum add~ 
yor. Bu esas, Samıun mın:; 
tütünleri için de hükmünü 
faza elyemektedir. r-

Hamburg piyasasına g~rtl 
gene eski İzmir mahsuller• 
100 balya adi kalıp nevi tütj 
losu 0.20 filorin üzerinde~.~ 
mııtır. Şu kadar ki bu tu 

uzun z.amandanberi ardiyedJ 
lunduklarından kaliteleri bo',J 
mutlur. Hamburg piyatad,r 
Türk tütünlerinden zikre J 
miktarda stok bulunmadıi• • 

ır. JI 
on ""Zamanlarda Türk1~ 

mühim miktarda tütün ımU 
eylediği i,iıiJen bazı mühi~ 

man firmalarının bu müb a• 
na önümüzdeki haftalar ~~ 
dahi devam edeceği ümit 
mektedir. 

lzmirde y:angıSI 
lv.nir - Alsancakta bt! 

kereste fabrikasında yangıtl; 
mı§sa da derhal aöndürüldl 
Yangın, lokomobil makine' I 
temizletilmemit olmdından b 

le gelmi!tİr. ·i 
Fabrika elli bin liraya •~ 

talı bulunmakta idi. Müdd J 
mumi muavini Şevki ve kııdll ,ıJ 
reisi Hulusi Beyler hadise 111 

line giderek tahkikata bati;" 

)ardır. I 
Makiniıt ile yağcmm ihıO ,1 

rinden dolayı muhakemeye 

]erine karar ver!lmittir. 

Erdekte talebe botlıl 
Erdek - Verilen karar i~ 

aından -olarak erkek liaesi ~ıs~ 
allim mektebine, kız liıeıı e 
lisesine ve orta mektep te 1'•
ıesine kaldırılacaktır. 

ı . . y. • •. b h fl9 ~~ 
tıthg:mıze gore u a ~ 

d b . ı . b' . ·ı . çıl e u ış erm ıtırı meınne ~ 

lacağı ve her mektebin yeni t•f&I 

dığı b:nalarda deraleri.ni okıJtl ~ 
ğ ·· y ·ı · t' H rke~ ı ogrenı mıt ır. atta e si 
sesinin timdiki binaııı ınevc~ ,
lebeyi alamıyacak bir ~azı~~ 
bulunduğu ve tatmma ıtle el 
me9gul olunacağından cunıart 
ye kadar tatil edilmittir. 
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Bohemians: 2 Fener bahçe: O Dün geceki güreşler 

Dün Taksim ve Beşiktaş sahalannda yapılan 
yeni şild maçlarının neticeleri 

Yaptığımız 7 müsabakayı da kazandık 

di. Bu denede Repdın yerinde 
Necdet oynuyor. On dördüncü 
dakika.da Çekler soldan ıol içe ıe· 
len bir pası sol için güzel bir vuru· 
şiyle Fener kalesine ikinci defa 
soktular. Bundan sonraki on bet 
dakika kartılıkh vurutlar ve zevk· 
siz bir oyunla geçti. Fener muha· 
cimJ~ri gerilere çekildiği için ara 
sıra bir açığın sürütü botu botuna 
akıp gidiyor. Otuzuncu dakikada 
Şaban bir fırsat kaçırdı. Otuz bi· 
rinci dakikada Fenerliler e1lerine 
geçen en mühim fırsatı gene ka • 
cırdılar: Çek kalesi bot kalıiıqtı, Çoban Mehmet ile Hüseyin rakipleriyle kar§datırken .• 

Bohemians - Fener maçından bir görünüş.. Niyazinin vurutu bir iki santim 
Balkan güreı müsabakalarının 

ikincisine dün gece devam edildi. 
Kalabalık bir halk kütlesi önünde 
müsabakalara tam dokuzda bat· 
landı. tik müsabaka: ' 

(Yunan), Saim ayakta biraz gÜ• 
reıtikten ıonra yere düttüler. Sa· 
im yaptığı burgu ile 3 dakika 47 
saniyede lutla galip geldi. 

b ı b · 1 .. • • Otuz metreden Fener kalesine Bundan sonra F' ener muhacim· 
..,- <Bat tarafı 3 ttncu aayıfacJa) / lar. 1 fte.rkla yandan gitti. 

undarı Nı~han evve go.~mek ıstı • çekilen bir firikik vurutunda top leri bir iki hareket daha yapblar 
yor u. ı ayet saat dortte Çek • · 
ler bu··yu"k b" T·· k b ... 1 ortada dizilen oyunculatdan biri· sa da aralarındakı anlqamamaz· 

ır ur ayragını e • ı kta b" ·· I" 
Jeriyl t t k k k h nin kafa vuruıiyle kaleye girdi. ı n ve nefe11izlikten ır tur u 

e u ara ve oıara sa a • k · · · 
Ya rıkınc h d h k t Fenerin iyi oyunu vasatlaşıyor.. sayı çı aracak bır vazıyete gıre • 

~ a eyecan a a ço ar • d"J ı b 0 tt" 
t Y ·ı f ·ı ·ı d · Kale önünde lüzumu kadar sü· me ı er. Maç ta bu surete ı ı. ı. eıı anı a, yetı on gıyen 
Çekler, alkıtlar arasında halkı se • ratlı değiliz, vuruılarda kaybedi· A. S. 
limladılar. yoruz .... Fadılın bir hata~ı daha: Sild maçları 

Arkasından Fenerliler görün • Top sag açıklarına geçtı. Fakat _ 
dü. Meraıimden ıonra iki takım tülü Fener direği geri tepti. Fener Fut bol heyetinin tensibi üzeri· 
a&Jıacla ter aldıklan vakit Fener • kalesi epeyce pnalı.. ne bu seneki ıilt maçları zayıf ta· 
bahçe kadrosunu §Öyle saydık: Oyun, tauızlatmıya batladı. kımlarla kuvvetli klüplerin tema• 

Bedii - Yatar, Fadıl _ Esat, iyi ve heaaph oyunda devam et· sına imkin verecek ve aralarında· 
Ali Rıza, Reşat _ Niyazi, Muzaf- sek Çeklere kar~ı iyi bir netice a • ki farkı daha iyi ıöslerecek bir 
fer, Namık, Fikret, Şaban. la biliriz. Fakat -gittikçe ahengi • şekilde tanzim edilmişti. Dünkü 

Ve maç Adil GirayBeym ida. mizi l<ayliedfporuz. Fikretin bir maçlar hıı tertibin yerinde oldu· 
resinde bqladr. yer tütünü kalecileri çevirdi. Bir ğunu ve iyi neticeler verebUecefı. 

,,. • • an sonra sol açıklarının bir ıütü ni gösterdi. 
Maçın tafsilatına giriımeden Fener kalesinin üstünden geçti.. KaragU111rUk 8 - Eyllp 8 

e"YVel edi~diğimiz kanaati açıkça Bundan sonra Çekler sol kısımda Taksim sahasında birinci maçı 
ve kısaca lfaret edelim: Dün gör· günün yegane denilecek bir kom• Karagümrük - Eyüp takımları 
düğümüz Çek takımını evvelce binezonunu gösterdiler. Fakat sağ yapblar. Birinci maç, maça çok i -
aöylendiği gibi hiç te fevkalade açıkları havadan ,ut attığı için se- yi bir tarzda baılıyan Eyüplüler, 
bulmadık, yirci kaldığımız bu hareket sayı· (10) kiti ile oynadıklanndan çok 

Ne büyük bir üstatlık, ne raki • sız neticelendi. Fikret güzel bir fena bir netice ile oyunu bitirnıİt• 
bi uyirci haline sokan kısa ve firikik attı. Top gene yukardan lerdir. 
z!kzak paslar hatta ne de f evka • geçip gitti... Her biri kümelerinin mühim bi· 
iade denecek tütler gördük. Otuz beıinci dakikada sağ içle· rer oyuncusu olan Eyüplüleri bu • 

Gördüğümüz fey canlı nefes • ri bot kalan Fener kalesine topu gün biz her ıeyden evel antren • 
li, kavi vücutlu ve futbol ~ynıya sokamadı. Çekler timdi biraz da· manı az bulduk. Yoksa Kar~ ~ 
bir takımdı, itte o kadar.. n ha iyi oynuyorlar, paalarr da pek gümrük takımına ~rtı (~~) ~ııı 

111- • • fena değil. Fakat şütler gevşek ile bile olsa. b~ netıceye duş~~y~· 
Tuttuğumuz notlar ıu~ Top ev· ve isabetsiz. Hele kaleye kadar ceji tüphesızdı. B~ ~~~ Eyu~u, 

veli bir müddet taç çizgisi üzerin· pasla girmekten eser yok. Devre geçen yıldan daha ıyı gornıek 11· 

~~ clolaıb. Bundan sonra aeri bir sonuna doğru bir fırsat daha ka • teriz. 
ınlf yaptık. Sol açıkları takımın çırdık. Lüzumsuz manevralar bü • Vefa 7 - Fenerydmaz O 
en hızlı oyuncusu .. Akınımıza sol- tün gayretimizi kale önülerinde ikinci maçı Vefa ile Fener Yıl· 
dan mukabele ettiler. Niyazi i. ııfıra indiriyor. Yanımda oturan mazı oynadılar. Vefanın eksik bir 
kinci defa güzel bir sıyrılış 'Ve iniı bir ıepirci ıunları söylüyor: .. kadro ile Halil, Cudi, Yahya, 
yaph: Korner ve netice yok .. O.. _Bizim §Üllerin kaleye gırme- Muhteıem gibi 4 mühim oyuncu-
yun oldukça zevkli ... Fener rak'ı • ı 1" ' 'h b" takım Fener si için seyyar ka e azım· ıundan ma ram ır ı, 
binden daha atak ve iyi oynuyor. D kı b' ·· ..1-f ı·ste .... i evre bitti.. Yılmazın 11 ır muaıa aa s ....,. 
Çek müdafileri oyunu açJ!lak için ,,. . • • oynamaia aavatan takımını birin· 
uun vuruılar yapmıya batladılar. ikinci devre birinciden daha az ci devrede Enverin bir penaltıdan 

56 KiLO 
Hüseyin (Türk) ile Boris Mo· 

§alof (Bulgor), Hüseyin müıa· 
bakaya gayet emin olarak başladı 
ve 4 dakika 46 saniyede tüıla ga· 
lip geldi. 

56 KiLO 
Sneberıer (Yugoslav) ile Biris 

(Yunan), Yunanlı bu akpm çok 
sert ve çetin, Yugoslavın güç bir 
iki kıleyi mahir bir köprü ile kur· 
tarabildi. Bu güreş gecenin en 
tatlısı ve güzeli idi. Biriı 11 
dakika 23 saniyede tüıla galip 
seldi. 

81 l<tLO 
Toth (Yugosl&v) ile Moplof 

(Bulgar), Yuroala• ayunu 2 daki
ka 5 saniyede tu"a kazandı. 

61 KlLO 
Yqar (Türk) ile Salit (Yunan) 

Yqar oyuna çok sert baıladı. Mü· 
temadi bemleaiyle Yunanlıyı sara· 
tr. ilk devre berabere bitti. ikinci 
denede kur' ada Yatar altta; Yu· 
nanlr bir oyun tatbik edemiyor. 

Yunanlı alta geçiyor, Yatar bir 
.alto ile 15 dakika 6 taniyede tut· 
la salip geldi. • 

66 KiLO 
De Luca (Yuıoala't') ile Spa • 

sof f ( Bulıar), itte ilk gece Saime 
kartı delice ıüreı yapan Bulıar 
gene ayni hareketlerle ıiirete baı
ladı. Fakat daha tetik olan · Yu· 
goalav iti idare ediyor. ilk devre 
berabere bitti. lkiıici dev.rede 
Bulıar iyi bir çevirme ile 11 daki· 
ka 20 aaqiyede tuıla galip geldi. 

68 KiLO 
Saim (Türk) ile Pangofuloı 

Oywılvında timdilik bir fevkala· hareketli geçti. Çeklerden fe~k~· attığı tüle bir de akınla, bir de 
delik görünmüyor. Muzaffer bir ladelikler bekliyenler ümitlerının Litiifn sağ açıktan yaptığı, ıandel 
fınat kaçırdı. Bir Çek akını F e • gene bota çıkmasından canları sı· ile 0 _ 3 kazandı. 

....ıı-..' WllıttıaNı-ı.ions•ı--=-•,,.....•nt•fttHııımııu111t111twt1U1111111twıttte 

ner kelesine yaklatıyor. Sağ iç • kılmış görünüyorlar. ikinci devrede Gazinin, Enve • 
lerinin şütünü Fener direği geri Biz daha iyi oynuyoruz. Fikre- . Latifin tülleri, gollerin sayısı • 
tepti . Şimdi Fener hücumda.... tin bir şütü havadan-gitti, bir firi· :1;{

7
) ye çıkardı. Bu suretle oyun 

Niyazinin ayağı bir Çek müdafii· kik vuruşunu da bu sefer onların Vefanın lehine bitti. 
nin batına rasladı. Bu oyuncu ba- kale direği tuttu. Arkasından çek· f k nda Yahya ve Muh· 
şını sardırarak tekrar geldi. Sol· tiğimiz güzel bir korneri Fener Ve a ta ~klı..... k b . .• .. 
d n bir h·· d k M . . t ıemin ektı ıgı pe arız goru. 

a ucum aya yaptı . u • muhacimleri boys1,1zluk netıcesı ~- d yerine konan oyuncu • 
zaff erin tülü yandan gitti. Oyun kaybetf l nuyor u. 
her an değitiyor. Fedılm bir ha - Onu~::· dakikada bir Çek tü. lar zayıfça ol~~la be~aberd dbu 
tuı bize bir kornere mal oldu. F e· tünü gene Fener direği geri tepti. takımı bu ~en~ ıg ~aç. arın a. a• 

Doğanspor ara1111da, yani geçen 
senenin birinci küme üçüncüsü ile 
üçüncü küme üçüncüsü araıında 

yapıldı. Gale.tuaray çok iyi bir 
kadro ile yalnız haflan İbrahim 
eksik olduğu halde çıktı. 

Doğansporda rakibine kartı 
çok kuvvetli bir halde, ;yi hir ta· 
biye taniyle çıkb ve birinci clev· 
reyi Galataaarayın bütün gayreti· 
ne ralaı• aneak 1 - s-mai· 
lup vuifette Mtirdi. 

72 KiLO 
Hüseyin (Türk) ile Zahal"}'a 

(Yunan), Hüseyin, batı yaralı ol· 
maaına rağmen kıymetli rakibi 
Yunanı bir kol kapmaaile yere at· 
tı ve mütemadi bir surette ezmeğe 
baıladı. llk devreyi hakimiyetle 
bitirdi. lkinci devrede de mühim 
bir şey olmadı ve Hüseyin ittifak· 
la galip geldi. 

72 KiLO 
Kaeff (Bulgar) ile Sarinie (Yu· 

gosla v) , her iki rakip te çetin; o· 
yun sert ve sıkı cereyan ediyor. 
Nihayet Bulgar 11 dakika 55 sa· 
niye ile tutla galip geldi. 

79 KJLO 
Yanes '(Yugoslav) ile Zamot 

(Yunan), bu iki rakip ilk devreyi 
beraber bitirdiler. İkinci devrede 
ilk alta Zamot düştü. Yunanlı üat 
le; o da bir oyun tatbik edemedi 
Yugoslav ekseriyetle galip iline 
dildi. 

79 KJLO 
Nuri (Türk) ile Petor Koıtan 

tinop (Bulgar), Nuri oyuna ço 
ıeri baıladı ve hemen Bulgarı al 
tına alarak ezmeğe baıladı ve 
dakika 32 saniyede tuıla gali • geldi. 

87 KiLO 
Muıtafa (Türk) ile Yorıie 

(Bulgar), Mustafa ilk hamled 
Bulgari altına aldı. Çift kıle il 
1 dakika 24 saniyede tuıla rıali 
ıeldi. 

87 KiLO 
Pircher (Yugoslav) ile Strat 

r.lekis (Yunan), ilk devreyi ber 
bere bitirdiler. ikinci denede i 
yerde Yugoslav, fakat Yunanlı b 
şey yapamadı. Sonra alta düft 
Yugoslav çift kıfe ile 14 daki 
47 ıaniyede tuıla galip geldi. 

ACIR 
Nagy (Yuıoslav) ile Lal 

(Yunan), Yugoslav hücumda. Y 
nan kaçıyor. ilk devre beraberi 
ile bitti. Yugoslav ikiıtci devre 
Yunanlıya daha ağır basarak 
dakika 32 saniyede tuıla pal 
geldi. 

ACIR 
na çektiler. Fener bir tehlike da- B .. .. .. D' kten cııelen ha kuvvetlı goreceğımıze, yenı o-u uçuncu ıans.. ıre • . • ;· • 1 
\a atlattı. Ali Rıza İyi yer tuta· topu sağ açıklan kaptı. Fakat tü· yuncular yetıttırece ıne emın o U• 

mıyor, ReJ&t ta ıevtek... tünü Bedii tutarak alkıtlandı. Fe• yoruz. 
Yirminci dakikada Çekler bek- ner kalesi bir aralık isabetsiz tüt• Galata•aray 7-Doianapor 1 

lenilmez bir anda bir gol yaptı· lerle kısa bir bombardıman geçir- Üçüncü maç Galatuaray ile 

ikinci devrede, hakeme itiraz 
eden bir oyuncunun çıkarılmasiy• 
le (10) kiti oynıyan Doiansper 
takımı (4) gol deha yiyerek oyu• 
nu 1 - 7 ıibi bir farkla bybetti. 

Mehmet (Türk) ile Dimi 
(Bulgar), Mehmet hasmını ay 
ta biraz örseledikten sonra, k 
kol yaparak 13 saniyede tuıla 
lip geldi. 
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SEÇİM Acıklı 
Haberler 
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~-·Çeviren : A. C. ----• Yazı nu. aı ı 18 
Hatta bu muharebenin dütman or- mitti iri: 

Ondan IODl'a alay ha~eket edecek 
Tabime ıideaektir. 

Belediye intilıabı 
dünde lıararetli geçti Her taraftan akm eda 

yet Köatencede toplqan 
mültecilere kartı eıkidenbed 
mi yeti ve f edakirlıiı ile t 
Ahmet Nit§alı Efendinin gö 

dusunım ve yahut iki muhacim or· - "Galiba yakında laanya de· 
dunun birden mahvolmasını intaç mil'J'olları teftit ederek üzerinde 
edeceği söylenmitli. zırhlı trenler yürüteceksiniz. Ha • 

Herhanıi bir tahmin, bir na - yır, ben bö1le ıeyleri kabul ede • 
2ariyeden ibaret kaldığı ıibi bu mem. Tayyare kamaaclanlılm • 
tahminlerin hiçbiriıi de dojru dan iıtif a ederek ya yürJWi ve1a • 
çikm&llllflı. Her zaman olcluiu in- hut icadın terzisi olanultl,, 
ıanlar hakkında son kararı •er • Ba aözlere baJHt elen -Mrlti1e 
mek, ne kadar terakki etmit olur- li tayyareciye kartı artık pek cloıt 
ıa, telmiie ait delil, ıene imanla• nezareti yüklek memuru bu atet
ra aitti. r6riinmiyordu. Fakat buna mu -

Ruayanm uyanan A.yaya kartı kabil Barı'ı çok aeripnlu. Onla -
ıirittiii büyük savatla da nazari· nn bepai kmnanclanlan Barı !çin 
yatçılann yanlıt kehanet ıltter • ate,. atılmaia hamnldar. 
dikleri sabit olmuttu. Harp, en Ban belli etmedea tanarecile· 
son ıiıtem ıilihlarla haftalardan- rin obmluldan barakalarclan ltiri· 
beri devam ettiii halde iki dUt • ıinin içine pmaifti. Sipra dama· 
man tarafından birinde yorpnlgı. niyle dolu ve dehfetli turette 111· 

ia ve maililbiyete delalet eden hir tıllDlf olan bu barakanm bir kite
hal ıörülmilyordu. Her u kaclar ıin•e, ceearetifle tlhret bunan 
muharebeler, Avrupadaki 19raite tayyare filo kumandanlanndan 
uygun olmıyan sahalarda yapılı • Griıori Mol'OIOf oturuyor ve ıarkı 
yorsa da, ona ittirak eden ordular ıöylüyordu. Bu maksatla bir Çin 
aırın en ıon ıiıtem harp •urtala- mU1iki aletini Rua havalarına a • 
riyle mücehhez değil miydiler?.. kort etmitti. Hem mandoline, 

Fakat Ruıya yalnız tayyarele - hem de kitara benzi yen bu aleti 
re, tank filolanna, motörlere, çe· çalarken hazan dertli, ba -
liğe •e gaze kartı dejil, ayni za • zan oynak milli Rus ıarkıları 
manda fikirlere ve bu fikirleri aü· (Devamı var) 

den inıanlara kartıda harbediyor· 
du. 

* * * 
Kar yağıyordu. ince taneler ha

lindeki beyaz kürecikler mütema· 
diyen yerleri örtüyordu, ortabiı 
garip bir 1111zlrk ıarmıttı. 

Nehrin ıathı buz tabakalariyle 
örtülüydü. Bu tabakanın altından 
akan ıu gurultular hiııl ediyor • 
du. Beyaz mantolara "6riioen 
dağlar ıayfiyeye çıkmadan evvel 
beyaz çarıaflarla örtülen ev efy&-

-TAKViM-

+ 
Güa dofuşu 
Gtıa batuı 

Sabah ıı.amuı 
oııe namazı 
ikindi namazı 
Akpm aamazı 
Yatsı aamazı 
1.-k 
Yılın gtçea glialerl 
Tılıa hlaa ııüalcrl 

Cumarıesı PAZAR 
6 1 el Tesr· n 7 ı el Teşrin 
t6 C. Ahir ~7 C. .Ahir 

6.0? 6.04 
17.44 

S.00 
it.Ot 
B.16 
17.44 
19.16 
4M 
17! 

93 

17,44 
5.01 

it.O! 
ıs.ıs 

17,44 
19.14 -- ' '7~ 

92 

Ala:ra aıkeri mektepler, aıke· 
ri bando, piyade, aüvari, sahra 
bataeyası kıtalarr, ,ehir baııdoıu, 
poliı itfaiye müfrezeleri, Oniver .. 
aite, yüksek mektepler, liseler, izci 
ler, esnaf cemiyetleri ittirak ede· 
ceklerdir. 

T tkıimd~ gençlik ve tehir mec• 
liı• namına birer nutuk ıöyle • 
necek, abideye çelenk konacak 
ve geçit reımi yapılacaktır. 

Saat on altıda vali ve belediye 
reiıi Muhittin B. in reiıliii altında 
bir heyet lıtan'bul kolordu kuman
danlıiına: aiderek lıtanbullularm 
orduya ıüıkran ve tazimlerini bil
direcektir. 

Misafirlerimiz 
Bursa da 

(Bq ıaratı 1 bacl ayıfada) 

Uludaia çıkacaklar, öileden son· 
ra Mudanyaya inerek Ertairul 1a· 
tiyle lıtanbula ıidecelderdir. 

Bursa, 5 (A.A.) - Şehrimizi 

ziyaret eden laveç veliahti Prenı 
GüıtaY Adolf ff aZretleri refakat· 
lerindeki ailesi efradı, diğer zevat 
ve mibm«nclarları Rda Hüsnü 
Paıa ile birlikte saat tS.30 geçe 
Karaköy yoliyle Buraaya geldiler. 
Şehir Türle ve hveç bayrakları ile 
donatılmıf tı. F evkalide günlere 
mahıuı bir kaynatma ve kalaba· 
lık vardı. 

11na benziyordu. 
Cephe sükunet içindeydi. Düt· 

mandan hiçbir eser yoktu. Gökten 
,.aian beyaz kardeti dütmanı •e 
onun makıatlarını tamamiyle ör • 
tiiyordu. Naavn - Zeren dere kay
bedilen mevzileri ıeri almak için 
Ruılar tarafından o gün için ha • 
21rlanan mukabil taarruzun tehi
rine mecburiyet haııl olmu,tu. 
Tayyarelerin yardımı olmadan 
Ruı cenerali taarruza aeçmek iı • 
temiyordu. Halbuki o havada tay· 

1 
R A D Y O il Pqa caddeıinin batına kadar o· 

.:J:;.; ______ ;;;;;:1; _____ ı1.o;;ı_..;;;:.;:..- ı tomobille ıeldiler ve -rada oto-

7arelerin faydaıı olamazdı. 

Bara tamir edilen \ayyare han
aarlarmı ziyaret etmiftir. Han • 
ıarlara yeni büyük ve üç motörlü 
tayyareler •etirtilmitti. Bunlarm 
liepei son aiatem bomba ve harp 
tayyareleriydi. Bu tayyareler sa .. 
ianak halinde yaimur yağarken 
birdenbire ıelivermitlerdi. Rus 
ceneralinin ıiddetli tetebbüaleri 
demek ki bir fayda vermifti. Ban 
memnundu. Bu tayyarelerin aeri o 
)arak İllf&ımı kabul ettirinceye ka· 
dar Barı çok 11iratm11tr. Bara, ha
va dretnotları denilen dört, bet ve 
daha fazla motörlü tayyarelerin 
dütmanıydı. O daha küçük, daha 

Bu9Un 
823 K.U. BUKREŞ, 364 m. 

13-15 Gündüz Mfrİyab. 18: Danı 
muaikiıi (Blua Star c:uı.) 19: Haber
lw. 19.11: Cani .ı..ama. 201 Uniyerıi· 
te. 20.20: Plik. 20.G: Konferam. 21: 
••zobail" isimli hk enlelik Bcılteıc:uman 
eseri.melen opera. 22: Ma•h ..... u.. 
R.M,.o ora.truı. (Vala •• operetler.) 
23.1&: Haberler. 23.45: Kahvehane 
konseri. 

U3 KM. V ARŞOV A, 1341 m. 
19.11: Vi:rolouel • Piyano koueri. 

Muıahaı... 20: Koro konseri. 20.20: 
Konferau. 20.30: Keman koaaeri. plak. 
20.4St Musahabe. 21: T.,....uıi hafif 
musiki. 21.46: EU.yat. - Konser& 
rekliml•r. 23.11: Danı musikisi. 24: 
Mauha ... 24Mı Hafif muild. - Mu
......... 1 ı Dau muıikiai. 
141 Khz. BUDAPEŞTE, 580 111. 
1~: Pi1ano relalııatUe Macar tarla

J.n. 19: Ma ........ ltAo: Hafif maa. 
ki. 21.lOı Mutabak 21.30: Taropto 
komeri. :&2: H ...... Jer. 22.30: Opera ... 
bstruı. (Friedlin i........_) 23: Ha
berler. K.IO: Sipa mu•Mti. 

141 Xlaz. BERLIN, T .. 1317 111o 

ıt.ZO: Oq mu.-W. - Musahabe. 
19.!0: N.U nepiyat. 20.401 Aktüali
te, bat.erler. 21.lOı MiilAten nakil. 22, 
10: Tapaai n mizala. 23: Haberler. 

192 IChz. ViYANA, I07 m. 
20.11 Awıtm,.a halk matikhi, 21.11 

Killik .... tasumili tmltil, 23.GI - ZJ, 
10 ~ ... turya damlan, 23.301 Halter -
ler, 23.50: Ork•tra konHri, 24.48: 
Dans muıikisi. 

seri •e daha Çe't'İk tayyarelere faz· ı~------------... 
la kıymet veriyordu. Pek az mü • 
rettebatla itletilebilen bu tayyareoo 
lerle azami yüksekliklere çıkmak 
kabildi. Barı diyordu ki: 

"İçeriıi mitralyözler ve hatti 
toplarla dolu olan koskoca yük a· 
ra'baları ile bir fey yapamam. lı· 
tihkimlar havaya aiılamaz!,, 

Fakat büyük bomba •e tank 
tayyarelerini iıter istemez kabule 
meeharcla. Onlarla meııul olma
mayı tercilı edecekti. Bu tayya
releri metheden harbiye nenrett 
memurlarından birisine Bara de -

SARAY (E8ki Glorga) 
9 ve 1 O Biriaci tepin 

Salı ve Çarfamba 

Raıit Rıza Tigatroaıı 

(He~ef SİZ Bılflr) 
~ Perde 

Y azaa : BiHbeau 
Nakleden : M. F eridua 
Dekorlar : ( d) pupu 

Giıeler laer rG• açıktır 

mobilden inerek ınaiyti1le birlik
te yaya olarak Cunrhuri1et mey • 
danına kadar yürüdüler. Şehrin 
ıatlan üzerinde yükıelen bazı bi· 
nalar hakkında izahat aldılar. 

Tekrar otomobillerine binerek 
ıürelcli alkıılar içinde ikametleri· 
ne tahtiı edilen Cuınhriyet kötkü· 
ne gittiler. Premin kötke muva
rsalatlarmdan sonra kötkün dire • 
iine kraliyet bayrait çekildi. 

Güatav Adolf Hazretlerine 
kötkün bahçeıinde kendilerini 
karıılayan belediye reiıi takdim 
edildi. Prenı Hazretleri, beledi· 
ye reiıine hitaben; Burıa halkının 
kendisi hakkında ıöıterdikleri aay 
sdı Ye muhabbetli tezahürden do
layı çok miitehaaaiı ve hahtiyar 
olduklarını, teıekkürlerinin ibli

lmı Miyledi •e memleketimizin 
rtbellikleri araımda Bunanm 
bilbaasa bir ıiir kadar ıü•el oldu• 
iunu ve kendilerine bu teıiri yap: 
tıiı, hir kaç aaat ıonra onu 
daha yakından ıöreceklerini IÖY"' 

lediler. 

Buıiin ••t 15 te ıehrin tari· 
hi eserlerini ıuecekler, yarın 
öjlden evvel Uludai yolu üzerin· 
de ve 22 nci kilometrede bulunan 
Dai ıporları klühünün Karabelen 
imdat evine çıkacaklardıt. Bura .. 
da Dağ klübü tarafından kendileoo 

1 rine Uludaim kıt ıporları bakı· 
1 

mrndan ıüzellilderini tanıtan bir 
albüm armağan edilecekitr. 

Otleclen toara da Mudanya ve 
oradan ela Ertufrul yatı ıile lıtan· 
bula döneceklerdir. 

Bugün öğleden sonra 
daireler tatil .. Memurlar 
reylerini kullanacaklar 

(Baı tarafı 1 inci uytfamızdadıı 

Belediye aeçimi, memleketin 
her taraf mda olduju ıibi, latan· 
bulda da büJik bir hızla de•am 
ediyor. Seçimin altıncı atinü olan 
dün, bilhaı• cuma olmak miina· 
ıebetiyle, aancbklarm bulunduiu 
mahaller fnkalide kalabalık ol .. 
muttur. Daha sabahtan itibaren 
bütün &ileler, birer birer reyleri .. 
ni vennete ıelmitlerdir. 

Bayraklarla donablan sandık 
yerlerinde l»ir çok hatip, ha milb 
itin ne kadar i>üyük bir yuife ol• 
duiana anlatmıı, halk, mlllt bor
cuna leYe eeve J8l'İDe ıetirmiıtir. 

KadıldSy tarafmda, karakol 
kartıımdaki ilk mektepte topla • 
nan küçük yavrular, hep bir a • 
tızdan lıtiklil martını töylemit • 
lerdir. bu aktama kadar ıürmÜ!• 
tür. Mektepli çoculdann, vatan 
borcuna kartı gÖlterdikleri bu yü· 
rekten alaka, her aileyi cotturma• 
ya klfi relmiftir. 

Kadıköyünde olduğu aibi, di • 
ier yerlerde de, bithaua Eminö
nü ve Beyoğlu taarfmda ayni can• 
lılık görülmüttür. Eminönü ıan· 
dıiınm bulunduğu eski karakol 
binaıındaki yer, ıabahtan aktama 
kadar hıncahınç bir vaziyetteydi. 

aret• 
le devam edeceği an at• ıyor. a· 
rın öğleden ıonra daireler tatil e· 
dileceii için intihap daha büyük 
bir hız alacakh1' · Bu münaıebet· 
le muhtelif hatipler, ıöz söylemek 
ve bu itin ne büyük bir milli •a • 
zife oldutunu anlatmak için ha • 

zıTl•nmıtlardır. 

Dün de Cumhuriyet Halk Fır

ka•• vilayet idare heyeti reisi Dr. 
Cemal Beyle Fırka azaıı, muhte • 
lif aenıtlerdeki ıeçim itini ıözden 

ıeçirınitlerdir. 

Sevgili yurtdaş; 

Bugün tstanbulun kurtuluş 
baY?aıwdır. Bir taraftan bayram 
yaparken diğer taraftan beledi· 
ye seçimindeki vazifeni hatırla ... 
?tlemleket meselelerinde vazife, 
vazife olduğu için yapılır.. Onun 
için: "Adam sen de, ben rey ver
ınesern ne olur?,, 'demek doğru 
değildir. Kaldı ki. seçim işinde 
bir tek reyin Hile büyük ehemmi
yeti vardır. Seçim işlerinde rey 
vennel(, memleket işlerine alaka 
göstermek demektir. Rey veren
lerin sayrsı ne kadar coğalırsa 
memleket jglerinde halkın o ka
dar fazla alakadar olduğu anla • 
ı-Ilır. Bunun ise, bütün medeııivet 
'dünyasına karsı büyük ve derin 
bir mal1B8ı vardır. 

Köprüde fayrap eden 
vapurlar 

Köprü iıkeleıine yanaıan va· 
purlaun fayrap etmeıinin balkın 
ıııhhatini ve rahabnı bozdujunu 
ıören belediye Akay, Şirketi 

Hayriye ve H.liç firketlerine teb
lijat yaparak buna nihayet veril-

ii iyilik ıon derece takdire 
dır. Yolun m8f&kkatiy)e bet 
ruız Köstencede vapur be 
bu ao7dat ve din kardatla 
ııcak çorba ve yemek verm~ 
1uaunda kendi keaeainden 
para vermek ve hanında 
meccanen yatırmak sibi i 
de bulunan Ahmet Efe 
Köıtence halkını, Siliatire 
zarcıkta mültecilere mua• 
bulunan iıimlei yukarda 
efendiler, bu yaptnklan 
muamelelerinden dolayı 
ll11ktırlar. 

Mültecilerin •apurla 
için ıilhulet ıöıteren •• y 
bulunan Köıtence komolosu 
Süreyya Beyle maiyeti 
vazifelerini yaptrklanndan 
tebrik ederiz.,, 

VAKiT - Son zama 
Bulıariıtandan ıelen ha 
hep böyle acıklrdır. Dünkü 
KIT te de aene dikkate deill' 
habr vardı. iki ay içinde Ed" 
ye Bulıariıtandan iltica eden 
hacirlerin yekWıu iki bin 
bulduiu bildirilivordu. Bul 
tanın f İmal hududundan 
Y11kariki haberle, cenup hud 
dan ıelenbu haber birleıtirİ 
Bulıariatandaki Türklerin 
cıklı bir vaziyette olduklan 
kmda bir fikir huıl edilmit 

tirilmeıi arzuıuydu. 

Toplantı çok hararetli 
Klübü büyük yıkılma fıtmUPI! 
kurtaran eski idare heyet· • 
ıi Haydar Bey aöz alarak, 
ıeyleri anlattı ve bazı i 
cevap vermit olmak için IÔ 

ye mecbur olduiunu ileri 
klübe temin ettili faycle.ları 
tr. Haydar Bey yirmi bir Hile 

de klilbe yirmi bir bin kGaüt 
temin etmitti. Bunun bet blP 
ıur liraıı kendi p.haına aitti. 
dar Beyin hesaplara, vei 
dayanan tözleri ıık ıık a1.1ıe1111.ııı 

Neticede yeni idare heyeti 
fer büyük bir ekaeriyetle 

Reiıliie Cevdet, ikinci ,_ 
Mithat, umumi kitipliie 5 
mubaaebeciliie Süleyman, 
darlıia Suphi Beyler ı• · 
Eaki idare heyeti israrlara 
tekrar idare heyetine ıinaek 
memiılerdi. 

Galataaaraym yeni idare 
tine muvaffakiyet dileriz. 

meıini bildiımiftir. 

Vapurlann köprüde 
yapmaları hıfzıuıba hı-• 
ve belediye talimatnam.-. 
kırı oldutundan Yaparlar .,.. -"'• 
de fayrap yapmakt. ı..,. 
se menıup bulundukları ......... 
Mler aleyhine kanuni ht 
re ıirifilecektir. 



• 
Kaçakçılık Zimmetine para geçirdi 

Eskişehir - inhisarlar müduı u 1 mir - Tutun inhısa'n fahri· 
:z Bey yirmi ıundenbcri mm • k 1 d h tiye memurlarından Sa· 
ası tetkilatmı teftiş etm kt • mi Ef ndinin z'mmeline para ge· 

Aziz Bey Afyon, Kütahyn, 
r ve Sandıklı •ınlakalarm • 
aonra Bolvadın v~ Emir dagı· 

geçmittir. Oradan da Bilecik 
valisine inecektir. 

Bütün bu ımıntaljılarda kacak· 

cırdi i yapılan tahkikattan anla

lmıı; ve evrakı müddeiumumilik
ntikl" e verilmiştir. 

ara karşı sert bir mucad 1 d Ankarada AK b~ lritlp 
ılmış, gene bir çok kaçakçılar evınin bırinci şubesi mdftrn 
ayı ele vermitlerdir. bır şekı de Maar1f Vekaleti 

Bu cümleden olarak Afyonun k rşısında açı'n:ıtbr. AK 8 A 
lecik köyünden on yedi kilo ıtap evlerı her dilde kitap 
ün tutulmu9tur. Bilecikl Bo ·• mecmua, gazete ihtiyaçlarmil 
uk araaında. da bir kaçakçı ka.. cevap vermektedirler. Gerek 
esi ile inhiaar takip memurları itap arl'nızı srerek kırtasiye· 
jandarma müfrezesi arasında nizı en ucuz olarak A K B A 
müsademe vukua gelmis, neti- tap evlerinden tedarik ed_e· 

de Se'~z yu'"k 'ıçı'nde 500 kilo tü- b ı · D ı t Matbaaısı 
K'I ı ırsınız. ev e 

n ve sekiz hayvan tutulmu , ka· kitapları ve VAKiT' ın neşri: 
kçılar da yakayı ele vermiş • yabn1n Ankarada ataş yerı 
dir. AK 8 A kitap ev el'idir. 
Emet mıntakasında da dört e Tel 31. 7 

YAVUZ 
Kadın ve erkek terzisi 

~~nizyolları 
ı$LETMES• 

Accnttlcn Karakbv Köprut-aşı 
1 el.42362 - Sirkecı .Mtihtirdar adeo 

Bütun şrklar hep orada giyi· .. -•: Han Telefon 2274-0 
nirler. Her keseye ve her arıu- lllr--_;:,__,,_..;.....--._;:_ ___ _ 

ya uygun elbisenizi ancak ora- Karadeniz 
da yaptırabilirsinız. • t 

lstanbuJ yeni postahane kar· C~~rtesı pos 851 
şısında letafet Han. ER7URlJM vapuru.6 

L ~ &Teşnn 

SA Tl·L 1 K EV 
Fatih tramvay durak yeri ile 

Fatih parkı arasında tramvay cad· 

desine nezareti, elektrik tertiba· 

tım havi, yeni yapılmış kargir 

hane satılıktır. Görmek iıtiyenler 

her giın o leden sonra saat ikiden 

altıya kadar içindekilere müracaat 
ed<!bilirler. 

Fatihte Dürgerzade mahalleıiu· 

de Küçiık meydancık 
hane, 

numarasız 

Cumartesi 18 de Galata 
rıhtımından kal!Hcak. Gidişte 
hıebolu, Sinop Sa'ıisua, Gire· 
•on, Trabıon, Rize, Hopa'ya 
Dönü,fe budtar• İliveten P ... 
zar, Si5rmene, F at11 ve Un 
ye'ye ujrayacalcbr. 16376) 

lzmir sür'at 
lskenderiye yolu 
IZMIR Vapuru 9 

.S. feşrin 

Vapurcuıu 
Türk Anonim Şlrkefiı 

lstanbul Acentabğl 
Liman han, 1 elefon: 2292!> m-----,_. _____________ __. 

Trabzon Yolu 
TARI Vapuru ı 

T. enel 

pazar gunu ıaat 20 de c.. 
lata rıhtımından blkuak. Gl.tıı · 
te: Zonguldak, lnebolu. AJliaak 

Samsun. Ünye, Ordu, Gireıun. Ti· 

rebolu, Gorele, Trabzon ve Riu7e. 

Dohuşte bunlara ilaveten Of " 
Sürmeneyf! uırayacakbr. 

lzmit Yolu 
Cu m.a, Pa

zar, Salı, Çarşam
ba r 3a1 9 dı 

·z kilo tütün tutulmuş, kaçak. 1761 i 
lar derhal dokµz ay hapse malı-

11
--

edilmitlerdir. l•ııı11uııııın~U11111111ıımııımııııııııııı•uııııııııımııııııııııı•ııı• 

Ş A L 1 11 de Galata rab 
t.mmdan kalkıttak, dozru 
lzmir, Pire, lskenderiye'y~ 

••iıll~I: ve Portuide ridecek ve döne Doktor • Ope,rat6r cektır. (6439) Karabiga Yolu 
Cumartesi, 

SPOR POSTASI 
Memleketimizde ve ecnebı memleketlerınde bütün spor ve 

gerıçlik hareketlerini ve sporcu gençliğe verilmesı lizıtn gelen 
yeni şekiller hakkmdakı yazıları muntazaman takip etmek ist~ 

yenler müobasnan S P O R P O S T A S 1 oı okumalıdırJar. 

HeryerCle fiab S kuwştur. 24 uncu sayıyı muUak olrnyunuz 

Alımet Asım --A~y..,.,..,v--al-ık---
Doğum ve kadm haitahklara 

mütehassısı ~ijr' at yolu 
Doktor - Operatör 

iffet Naim H. 
M~RS"N vapuru .6 

Lt 1 B. Teır1a 
~l:JMA fESi 17 de Sn 
keci R.bhmıadın kalkacak ve 
~lhk yô~utnln mulat ls1<e· 
ltllrhi • tatrayarak lzmire gi· 
dip eceldir.. (64401 

HOLAN fSE BANK • UNI N. V. 

ersin Yolu 
ÇANAKKALE oapuru . 1 

TC!JO.KıVE 

Holanlse Ban· Uni N. V. ban· 
kası miıc!iriyeti umumiyeıi tara• 
f ından 22 't şrinievvel 934 tarihin
de Amste.·dam' da vuku bulacak 
hıssedaran heyeti umtımiyesi içti
maında 3 "c hissci temettü tevzii 
teklif edileceği haber alınmı .. hr. 

Felemenk Bahriıefit bankl\aİy· 
1e vaki olan ittihaddan dolayı 

beklenen semereler lamamf'n lde 
c!dilmişt=r. Bütün subeler nezdin· 
de muamelat adedi tezayi.tt etmi~
tir. Malum olduğu veçhile mez· 
kur banka tarafından ahiren Hay· 
fa (Filiıtin) de yeni bir !Ube açıl· 
mıt ve 1 teırinievvelde icrayı faa· 
liyete başlamıştır. 

...,,,_ '-'--4.· ,.....,,..:T 
KA:SI 

B. Tefrın 

PAZAR 10 tla Sirkeci 
nbtımıadan kalkacak. Giditte 

Çaaakkal&; lımir, Ka,ıdltl, KUi 
...., larlruw, Redeı, Marmms 
f.).tyafl, Fttlaıye K-atkao, Kq, 
Fı.lke, Aatal1a, Mersine. Dö· 
dıte ataaıat illtet• Alanya 
•• GellbOleya atra,acaktar. 

•6441) 

DIŞ DOK"JORU 

Übeyt Sait 
fatih Kara~riıllF Tramvay 

d•Nfl No. 4 

Z AY J 
Adana lisesinin ikinci devre 

birinci ımıfınd•n 31 - 5 - 934 
tarihinde aldığım tasdikname ka· 
yıp oldu. Yenisini alacagım ci • 
betle evvelkinin hükmü olmadığı• 
m 'lan ederim. 

No. 225 Hüseyin Srtln 

San kası 
Teşls t._rlbl: 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
IS'/ AN BUL idare ırterkezı · 

TUrklyedekl Şubeleri: 

•~tanbpJ \ (ialala ve lslanbul , lzmrl. 
"umsun. Mersin . !\dana 

Vunanlstandakl Şubeleri : 
SelAnjk . Kuvula. A Una. Plre-

Bıtümum t!anka muamele.eri, Kredı mcktup:arı Carı hesap 
ları kütada.. Esham ve Tahv at kasalar 

manili Bank4 
Türk Anoaiaı Şirketi, "f'-' 1 esis tarihi: 1863 

Sermayesi : 10,000,000 ıngillz lirası 

for:uyenın ba,hca şebirlerı ıle Pans, Marsilya, Nis, Londra 
n Man~Hter'de, "MJSır, Kıbrıs, lra c, lra!I, Filiıtln 
ve Yunaniıfab da ~ube!trı .. Yugoslavya, Romanya, Suriye 

ve Yunaniatan'da hlyallerı •ardır. 

yapar. 

• 
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Bütün nağmeleri harikulade 
saf bir berraklıkla nakleden 
bu makinalar her kesin ala
bileceği derecede ucuzdur• 

tirTELEFUNICEN 

• 

BOURLA BİRADER~E_R vE.şsı lftm 
ISTANBUL • ANKARA IZMlR 

- •• 
DUN 

Tercüme Külliyatı 

10 uncu KitPp 
• 

RASiN KÜLLİYATI 2 
H. NAZIM Fiyatı: 75 Kuruş .... ___________________________ ..,,, ,__~ ---~-= t""'7 -- -- _, 

BASJLANLAR: 
l - SAl<'O, Oode - Haydar Rlfa1 

2 - AİLE ÇEMBERi, Morua - t. B. Aılıan . 
S - TİUARET, BANKA ve BORSA. İkbsat doktoru 

Mublls Etem 

& - DEVLET ve lBTILAL, Lenln - Baydar Rlfa1 

6 - SOSYALİZM: KautekJ - &bUıa Zekeriya 

8 - Kt)UJYAT il. BAS1N, B. Nazım 

1 - tı;çt SINIFJ lBTILALI, Lenlu - Baydar Rlfat 

---
ıoo 

100 

16 

15 

75 

'76 

60 

8 .,.. RUBl HAYATTA LAŞUUR, Proı. Yun&' - Prot. Dr. 

-
Kllflll 

.. 
.. 
• 
• .. 
.. 

Bütün milletlerin edebi, içti

mai, iktısadi, mali..... En mü

hallet eserlerinden seçme kitapla

rın tercümesi ve DÜN ve YARIN 

tercüme külliyatı isimi altında, 

yılda muntazam fasılalarla otuz 

cilt kadarının çıkarılması suretile 

yüz cilt vücuda getirilmesi temin 

edilmiştir. En kudretli kafaların, 

kalemlerin yardımlarına müraca

at olunmuştur. 

i\L Hayrullab 80 • 

9 - lSFAHANA DOGRU, Plyer LoU - 1. H. AU11UJ 100 
" 

10 - KtJLLIYAT '· RASİN il, B. Nazım 125 .. 
BASILACAKLAR: 

1 - UOKIO HAHA: Halzak - Haydar Klfat 

ı - lLKBAHAR SELLERi, tvan Ttlrıeıılev - Samlzade 8llreyYa 

S - E1'UYET, Mııhlttln 

4 - KAPİTALİZM BUllRANI, Profesör PIJ'u - Ahmet Hamdi 

5 - '' ""'\llZJ •e KARA, ISt.anda.l, 

-----

10 8 - tSA: Parla Ruhiyat mekwblnde Profesör doktor 81De Sao&le - Baydar Rlfal 

'1 - ~l'IK 1 : Kropotldn - Afaoflu Ahmet 

uncusu çıktı. ıt - lÇTl~IAI KA .. llolUNLAR, GrceJ - RauJ Abme& 

9 - ÇOCUK DOŞtJRTENLEB H. Gonzalve, Meuualf'P - Prnf •h> M Bay· 

nıllah 

ıo - SALUmO, F1ober - l. B. Alil)an 

U - ISAMt.\11 SAADET, Tolatoy - t. B. Allp.r 

U - DlZRAELlNlN HAV ATl. A1 1'1onıa 

Devlet Demir yolları ilanıaı-t 

1200 ton Katran yağının kapalı zarfla münakasaıı 20/1 
Salı günü saat 15 te Ankarada Jdare binasında yapılacaktlfi 
la tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde On Beşer 
utdan şartnamelerde vardır. ( 

Afyon istasyonundaki geçit mahalli ile araba dönüş 
kısmen meYcut ve kısmen Afyon ocağından bilihraç ihzar 
cek parke taş ile ferşi münakasası 25 · 10 • 934 Perşembe 
saat 15 te Ankarada idare Merkezinde yapılacaktır. Tafsili 
yon iıtasyonuncla üçer liraya satılan ıartnamelerde yazıltdır• 

(6 

150,000 kilo 

Pendik Bakteriyolojihanei Baytariıi Hayvanatıaın s 
ihtiyacı olan 1!50,000 kilo Arpa 9 Teşrinievvel 934 tarihi 
sadif Salı günü saat 14 te kapalı zarf uaaliylc iha lesi icr 

rJlak üzere münakasaya konulmuştur. Şartnamesini görm 
yenler her gün müessese müdüriyetine ve münakasaya 
etmek isteyenlerin yevmi ve saati mezkurda Fındıklıda 
San'atlar akademisinde Yüksek mektepler muhasebe • 
müteşekkil mübayaat komisyonuna müracaat eylemeleri. ( 

Maden kömürü sobası 

Eliziz Valiliğinden: 
Vilayet daire ve müesseıeleri için elli ili yU.z tane 111 

boyda maden kömürü sobası satın almaktadır. Sobaların • 
maden kömürli yakılmasına müsait olması lazımdır. Yerli 
olmak ıartile tip ve fiatlerinin 11 Tcırinievvele kadar 
makamına bildirilmesi ilin olunur. (6399) 

üniversite mübayaat komisyonun 
Onivenite Tıp F akülteıi Hayali kimya enstitüsünde Y 

cak olan tamirat ve tesisatı 29/ 9/ 934 Cumartesi günündeıı 
10/ 934 Cumartesi gününe kadar kapalı zarf usulile ihale .. 
mek üzere münakasaya konulmuştur. Talipler her gün ın 
yaat komisyonuna müracaatla dosyasını tetkik edebilirler. 
nakaaa günü olan 20/ 10 934 Cumartesi günü saat 15 te 1' 
yonda teminat mektuplariyle birlikte hazır bulunmaları 
olunur. "6169,, 
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i ••• Blylc.tller 
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1 KARAGOZ Gazetesinin Yeni Roma,,ı 
• • • • • • • • Yakında B A Ş L I Y O R • • • ··•• 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!= Eski devirlerde saf kimseleri büyü ile aldatan ve i • 
! zaif olanları böyle bir takım dalaverelerle, entrikalarla, 

Günün 
Muhtelif gazetelerde çıkan günün hadiselerine ait fo 

tograflarla spor mecmualarında gördüğünüz spor hare· 

1 kellerine ait fotograf!ar yalnız lstanbulda V AKIT 
kütüphanesinde satılmaktadır. 
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kabazlıklarla çıldırtan büyücülerle büyücülüğün en acı ye 
Göz Hekimi 

Dr. Süleyman Şükrü 
KabıA l i . Ankar" caddesı :'\o. 60 1 ~ülünç taraflarını olduğu gibi gösterecek olan bu : 

Çok meraklı, çok heyecanlı, çok gülünç ___________ _..,§ ayni zamanda çok acı romanı "Karagöz,, 
Sahibi: MEHMET ASIM ~ 

Telefon 2256fi 

Nsıriyat müdürü: REFİK AHMET i . . . O K U Y U N U Z / 
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