
Avustur_ya Başvekili 
miızali.e et iStiy.pr ••• 

SoTJget Rusya, Milletler Cemiyetine 
Japongadan korlt.taja i9i1t mi giriyor? 

Cenevre, 13 <A.A.) -MiUetıer 
cemiyeti ammnl hefe~ dün 1Mt 
1& da topıanmı,br. ı-!-'r 3911· 
rabbuı M. Moıta e~t.~· 
tmda "Alçakç-., ~ftQ., M. 
Dolfüaün meziyetlerini .. ~bt. 

M. 4'.ıtniı•t1'P•#coltalkıt· 
lanan beyanafta bulubmdf ve Dol· 
füün batırumı yadederek demit
tir ki: 

"-Oilu Dolfüaü kaybeden A· 
"111turya, onun yerine Cenewecle 
ayni tezi ayni deliller ve- ayni 'li • 
8&1ıla müdafaa edecek olan hir-di· 
ier Avuaturya)ijr göneleri1or. A· 
YUataryanın istildalini •uadl• 

(lJeınpm ., IDcl •yıfaıun 1 Jncl lllltmıaada) 

1984 

Mlilkil}e mektebi mnımları 
malige teıkilatına alınJı 

idare Telefonu: 24370 Sayıaı 'B Kuru• 

Komiteci! 
Makedonga ltomiteai 

reisi luıdatlamuza 
mı sılınllı ? 

\ B._ügük qezintim~ıl 
bugün gapılıqof' 

Davetliler tıJ~n Siii göitireceğihı • 
Bulıariatandaı iktidar meftiine 

ı•n Garaiyef bbinethtjn, ilk 
icd&t olarak MakediDJ& komite
aifft dafıttıiı maJGmdar. Komite
ni reiıi olan İY&D Mihailof mun 
z&lnandan'beri ehanmiyet)e telrir 
edbmWine rağmen lde ıeçmmit· 
ti. l>ün alqam ıeç vakit aldıjnnn 
bil'lıabere ıöre, lvan Mihailof 
Kıllllft'linden hudutlaramza ıı· 1 

irmnıt&r. v alrtin ·~ olafU'llMi• 
aeyi tevsika imlrin vermemiflir. 

Bugünkü. sa1}1111ız 

ao 
S. k V. L P. A4 

adı: "Fıstık S~~ur n 

Şelıir meclisi toplandı 
[ 

Sbıema, 00.el unatlar,, 
Aaketllk, •lleaetll jbıfaT 

ft~tayb.titt 

Seçimin başlayıp biteceğ • 
günler kararlaşbrıldı 

Şehir 14ocJiainin d\i}llri\ tc>Plt"~ ~ NM!':re Hu. * tByliyor .. 

latanl>ul belediye intihahrnm }'ini halda da Wediye kammuıma 
bir güad... bitirilemiyeceii ve iali- •i•ti•Nideaiae aöre.pıiür. w. 
ı.. mü.Metinin uzatılmMı lü· IWae alt oldaia için media fw
a.iiıu anliitıhmt, ba micldetin ta· <~ IDiıl --- 11nd dtmnmda1 
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F .. u er • 
sıya anlatıyor 

!Jli. Hitler' n elciler 
~ 

edik erı ~ Yanan v.apur 
1 

Morro~~stı _şuvarisinin 
cesedi aranıyor 

. Berlin, l3 (A.~·>.-. Alman is· ı de söylediğiniz gibi tQuvaffakiyet Nevyork, 13 (A . .<\.) - "World 
tıhbarat bürosu bıldırıyor: le başladığımız büyük işi-er, eğer -Tele~ram,, a göre, ticaret n.eza· 

M. Hitlcr dün elçiler heyetini bizimle dünya arasında sulhu mu· retinin tahkikat komiay.onu Reisi -
kabul etmiştir. Elçiler heyeti M. hafaza edemezsek, tatbik edeme· cumhur Dikerson Hu:ver - M. Dic 
Bitlerin şimdiye kadar reisicum - yiz. Siyasetimin sarsılmaz gaye· kerson - /lioover - adliyeye mü· 
hur tarafından ifa edilen vazifeyi 1 si Almnyayı bozulmaz bir sulh ra~at ederek komün.İ5tlerin Nev· 
deruhte etmesi münasebetiyle ken· ı yuvasr yapmak olduğunu siz ec- :rork ~e Havan"da .Morrokastl fa. 
diierinin ve hükUmetlerinin te • nebi devletler mümcr.silleri huzu· cia.smf\ müteallik~ faaliyetleri 
mennilerini arzetmişlerdir. Sefir • ruda bugi.in de beyan ediyorum. ;hakkında .tahkikat yapılmasını is· 
ler heyeti nam,na papanın vekili Ne kuvvet, ne de şiddet de<Til, fa. 1 gemi tayfası olmak şartile 135 ki-
Orseniko tarafından söylenilen kat hukuk müsavatı ve diğer mil· tiyeceğini bildirmektedir. 
nutka M. Hitler ccv p vererek iz· 1 tlerin me~ is;ne hürmet fikri Son rakamlar 93 ü yolcu, 42 si 
har edilen temennilere ve bilhas- milletler arasındaki münasebatı şinin ölmüş veya kaybolmuı ol -
sa Almanların .kalpinde ebedi ola· tanzim el.melidir.,, duğuQu göstermektepir. 
rak yaşıyacak olan reisicumhur M. Hitler bütün ku:vvcti Al· Dün, adliye memurları, yan • 
HiQ.denburgun hatırası icin olan manyanı.n yalnız kendisine değil, makta devam eden Morrokastl'de 
·· l t kk "k ~ f k b"" · d kaptan Vilmott'un cesedini ara -soz ere eşe ür ettı ten sonra a at utiı.n ünyaya hizmet et· 

Almanya ile ecnebi .devletler ara· mcsi ve insanlığın refah ve terak· mışlardır. 
sında sıkı ve samimi münasebatın kisine yardımcı olması için Al· Ak~ama doğru, 'kaptanın oldu • 
i<l'amesi ve bu suretle karşılıklı man milletinin kalkınmasına sar· ğu ·zannedilen bir ceset bulun • 
hürmet dahilinde karşılıklı anln • fedeceğini beyan etmiştir. mu' ve nakledilmiştir. 

M. Hl.tler devlet reı"•lerı· ve hu··. Memurlar gcnıi defterlerini ve Y~ş ve biliş teessüsü hakkında te - ., 
mennilerde bullUlmuştur. kumetler jçin temennilerde bulun- diğer v,esika.ları da arJyacaklar • 

M. HitlP-r demiştir ki: muş ve bütün milletler için mesut dır. 
"- Ta~avvur ettiğimiz ve sizin b"r i~t ikb'll dilemiştir. 

Bulgaristanın geni Paris elçisi 
Sofya1 13 (A.A.) - Bulgaris. ki hararetli arıusunu ifadeden 

tanın yeni ,Paris elçisi M. Petkosi- sonra ezcüm1e tesanüt lüzumunu 
tainof \azifesi başına hareket et- müdrik o1an bütün milletlerin gay
mi tir. ı·etlerini birlettirmeleri lizım ge • 

Fran nm} ni Sofya.ek"si M. 11 n şu anda Fransanın Bulgarista· 
Labure .dün itimatnamesini krala nın, bilhassa şark Avrupasının a· 
ta'kd"m ctıniş•ir. Jakadar olduğu sükUn eserine o -

M. L bure söylenen nutukta lan yardımım tam manasiyle tak· 
.iki memleket arasındaki dostluk diretmekte olduğunu söylemiştir: 
müna eb tm inki fı 1 

Gazi an e ... le 130 bin lira para cezazına 
ıl}ahkum olan kaçakçdar 

Adana, 13 (A.A.) - Gazian
tcple çok .dikkate değer bir kaçak
çılık dnyası .petjcclenrniştir. Tı0p· 
lu ve silihh .olarak ka.ç.ak_çı ık y,ap
ımaktan Y~ bir muhafaza memuru
nu öldürmekten suçlu Darendeli 
Bekir dede ve 27 aı~kadaşmın .de • 
vam c.dc.n d da 

ihtisas mahkemesince on üç sene· 
ye kadar yükselen muhtelif hapis 
cezalarına, ikişer sene sürgüne ve 
bundan başka 130 bin lira 
Rara ccz:;ısma çarpıl~aların~, !J• 

tuz yedi beygir \'e on alh silahın 
müsaderesine karar verilmiştir. 

Polis teşkilatımız ordumuza bir tayyare 
hediye edecek 

AnJ ra1 13 (A.A.) - J>oliı teş· 
kilatımız ordumuza "Türk polisi,, 
adında bir tnyy,a.re ıhediye etnıeyi 
lmrar:astı.rarak derhal hu y.olcla 

alışmrya başJamış ve keyfiyeti 
Türk tayyare cemiyetine bildir-

mj§tir. 
iç emniyetimi:ıi !koruma olun-

da harikalar yaratan polisimizin 
dış emniyetimiziµ jtorunması } o-

nda da gösterdiği bu değerli a· 

l kadan tayyare cemiyeti pek mü
teh~sıis olmuş ve pol.i.s te~kilatı· 
ınıza minnet ye şükranlarını tek-
arlamıştır. 

Ameril'a mensucat işçileri grevi içinden 
cıkılmaz bir lıale geliyor 

Yasington, 13 (A.A.) - Men

.aucat grevinin ha i her zamandan 

daha uzak gö.rün ektedir. 

Tavusut komisyonu, bir uzlaş· 

ma esaşı arrunakta deva,n .cdiyQr. 

Fakat vazifesi jsçi m·· rr,.. ssİ)lC'rin 

çc ·ımcleri üzerwe pek güdesmiş
fr. 

Sayles • Vilden bildiril4iğine 
göre grevdlcr karı ıklddar yap· 
m ta devam etmektedirler. Polis· 
J r L"r f el n aç.d at~ iki ki
.., ; .. ~ı ,. ... r"' hvmıstu·. 

J.aponyanın şiıpalinde yeni bir idare 
To,&s;yo, j3 {A.A.) - Japonya· 1 mektcdir. Bu yeni ada :volkanik 

run şimalinde, denizde yeni bir a· bir adadır. Bugünkü hallııe gel

da peyda olmuştur. ~dat l.<uril a· p:ıek iciq, ~iddetli bir y.olkan indi

adalarımn Aloid ada5Jnın bir çey.. faından sonra beş ay g çmek icap 

rek mil şaıiiındadır VP Aloid ada- etmiştir. Adanın ismi Taketom· 

aı için tabii bir liman teşkil et· dur. 

Morrokastl meselesini gizli cel· 
sede tahkik eden büyük jüri heye-
ti, mevkuf olan Aiagnay,ı dinle· 
miştir. 

Ticaret ne~reti ~ikat ko I' 

misyonunda dinlenilen bir çok ge· 
miciler, bir ç.ok sandalın, denize, 
içinde pek az yolcu olduğu veya 
hiç olmadığı halde indirildiğini 

söylemişlerdir. 

iktısat konferansı 

Türk Heyeti Belgrada 
hare'ket etti 

Bclgralta ~}anacak olan Jaeynel • 
milel iktisat .konferamına, Türkiye 
namına iştirak edecek olanlar dün ak
şamki d<wrcale Belgr.ada Jıareket et
mişlerdir. 

Türk murahhas heyeti Burdur 
Mebusu Mustafa Şer.ef Beyin jl'eİıliği 
~tında Edirne MebU$u Zeki "1eşut, 
Mardip Mebusu •li ıR.i~ ~~d.J,n Me· 
busu Adnan Beylerden mürekk,eptir. 

BeJgrattaki ikbsat konferansı a • 
)'Jn on ~bsında bitecektir. 

Beynelmilel ıP~r:lamentolar iktışat 
konferanıuıa iıtirak ed,en diğer d.ev • 
jetlerin murahh.asl~dan ,çoğu, ~y;ın 
on ,albsından ,50nr• J•tanbula ,gele .
~lerdir. Çünkü, ay.ni ~t\ş .peh • 
rimizdc toplanacak olan beynelmilel 
parlamento\ar konfcr~msına murah • 

as tayjn eclilmi~ buluDJ11.aktadırlar. 

Askeri heyetimiz 
Odesa'da 

Moskova, 13 (A.A.) - Türle 
askeri heyeti Odesaya muvasalat 
ctmis ve ist~syooda gar~izon \<u· 
~dnxıı J\1. F esenko ile hükumet 
ve matbuat mün;ıessilleri tarafm • 
da karşılanmıştır. M. Fesenko, 
heyet şerefine bir akşam ziyafeti 
vermiştir. 

~u&iki muallim mektebine 
müracaatlar 

Ankara, 13 (Hususi) - An· 
kara Musiki MuaHim Mek· 
tebine on iki gece ya ısı ve mec • 
canen ~lehe ~lına..caktır. Mektebe 
girı;ne~ jcin şinadi~e kadar yüz 
Yİrnıi müracaat yapıllDJ.fbr. Mek· 
tep idareai bu vaziyet ·karşısında 
mektebe alınacak taie-be adedinin 
fazlalaşhrılması için Maarif Ve • 
kaleti nc.,.di.nde tetehbUıa»a bu • 
lunmuştur. 

iktısat vekili Celil Beyiıı 
Anado u seyahati 

Ankara, 13 (Hususi) - İktısat 
vekili Celal Bey yarın otomobille 
Zonguldağa gidecektir. Celal Bey 
bir kaç gün sonra Ankaraya döne· 
cek ve Şarka ltadar uzıyacak olan 
seyahatine <:ı' acaHır. Seyahat 
programı f.Öy)c tc b"t edilmiştir: 

1ktısat v kili Ankar, n evvela 
İzmire gidecek, ayın 28 inde Ay· 
dına, oradan Jspaıta a, K c"bor -
luya geçecektir. B"rinci t rin"n 
dördünde Antalyada hulunacal·, 
oracJan Mcrrine, Fr('I' niye, Diy rı-

bekire, Mardine giderek 16 birin· 
ci teşrinde Ankaraya gelecektir. 

Vekil Bey seyahati sırasında İs· 
p rtada gül yağı fabrikas.mm, ., c
çibo.rluda kükürt fabrikasım.ı; t~
mel atma merasimlerini yap ...... ~ (::, 

bu civardaki madenleri tetkik c· 
decektir. 

Antalyada büyük su kuvetlcrj, 
görülecek, MaQavgat şelalesi gc· 
zilecektir. 

On kişilik bir heyet Celal Bey .. 
Je birlikte gidecektir. 

Mülkiye mektebinin yeni mezu11;ları 
maliye teşkilatına alındı 

Ankara, 13 (Hususi) - Mali- j tanbul ve lzmirdeki pıahallerıe ;ta .. · 

ye Vekili, Vekaletin merkez ve y.in edilmijlerdir. 
vilayetler teşkilatında ydksek 
aııektep mezunlarımn azl ~ ını go· 
rerek, bu sene mülkiye mektebi 

ali kısmı mezunlarıwn hepsini, 
diğer şube mezunlarından da nn 

efendiy~ vekalet teş~Üatına al· 
mışhr. Bu sur.etle myiye teşkili· 
tında yeni bir gençleştimıe hare· 
ket;i.ııe başlanmış oloVlktad.ır. 

Teşkilata alman mülkiye mek· 
tehi uıezunl,arından. Muhiddin, U~
san, Şevket Ka;y~ Cahit. Ahınet, 
Mehmet, Mithat, Sabr~, llleYzat, 
Sabjt, Hüseyi;n N~ettin, CeY· 
det, Reşit Beylere merkezde vazi· 
fe :verilmiJ}tfr. ıDivcr .altı efendi Js. 

V ~ilet, :fenid._en müracaat e
decek mülkiyelilerin ilk defa 31) 
lira maaşla tayz.iflerini kararlaş· 

tırmştır. Bu gençler vekaletin 
muhtelif dairelerinde staj yapa• 
nk malumatlarını ıikmalden son· 
ra başka vazifelere gönderilecek· 
lerdir. 

Bundan başka ,yeki.Jet büıçe 
kanunundan aldığ salahiyete bi· 
~ :0n kadar ~li mektep mezwıu 
memurin yakmda Avrupaya tah· 
•ite önderi ecektir. Halen veka· 
!et heıali~na A'Vnlp aa. ;ta)ııil ya
pan altı .kişi vardır. 

On ·ıy n liralık Er-gani 
istikrazı satıldı 

Ankara, )3 (Hususi) - Erga
ni istikrazı tahvillerinden on gün 
zarfında satılan miktarın 100 bin 
kadar olduğu ve bunun da iki mil· 
yon iira tuttuğu, Merkez Bankası· 
nın Maliye Vekaletine verdiği on 

MaJiye YeJJaJetinjn yeni 
bir kararı 

Ankara, IS (Hwuat) - ftılaii· 
r:e V eki.letinin alakadB.Tlara _,.. 
derdiii bir emirde, me.aleketi· 
mize selecek ve durmadan eli er 
yerlere gidecek ec.nepilerin yan -
larmdaki dövizleri, hudutta kaf t 
ve tekrar kambiyoda teıcildeıı is
tisna edilmiştir. 

,.,_k,pr,a ~ele4~e medlsi 
tophıınacak ., 

Ankara, 13 (Husp.si) - Anka· 
ra belediye meclisi, 'belediye inti· 
haplarnın devamı müıidetini tJ -

yin etmek üzere fev alide olarak 
pazar günü saat 17 de Joplanacak· 
ljU'. 

Vatandath§a kal.tul edilenltl!I" 
Ankara, 13 (Husuıi) - M h

telif men;ıleketlerden vatanımı a 
iltica eden 900 Türkün vatandas
lığa kabulle i Vek"ller Heyetince 
kararlastırılmıı;tır. 

Tevfik Hadi beyin 
valilik emri 

Ankara, 13. (Hussui) - Sey· 
han valiliğine tayin edilen emni
yet işleri umum müc:Wrü Tevfik 
ijadi Beyin emri yüksek tasdika 
iktiran et i. 

lskA:ı umum ~UdUrU 
Ankara, 13 (Hususi) - Da-

hiliye Vekaletine geien ma • 
lumata göre, lskiin t)mum müdü
rü Ali Galip Bey Elazizde iskan 
ve niifus işlerini tetkik ettikten 
ıonra Diyarbekirc gitmiştir. 

günlük rapordan anlqılmıtbr. Sa· 
tış kısmen vilayetlerde, kısmen 

müesseselerde olmuştur. Halkın 

Ergani tahvillerine J<ar§ı rağQetİ 
büyjiktür. 

Ayar ve ölsüle• müdUr· 
lüğUnUn kursu bitti 

Ankara, 13 (Jlu.ui) - lk · ıat 
11 eki.leli iyu ve öl~ler ımij,tü,lü
ğünü~ Halkerid.e ll~i• wıı.ı 
bitti. Kıırg. •evam e4eıı SU ki i-
nin i.mtihaJ>Jan Y•PJl4ı. "e.tit.t •1 
ıonunda belli olacakt.JJ". 

MeccaaJ ı.i•~• 
Ankara, ıi (Huaua.i) -TAir1' 

~,arif Cemiyeti Gaziutep • 
ten aekiı )azı ıı.w"4•i 
~ebi.nde ge.ce yatıs, ve ~erc.f.' 
nen OkubJ:ııya karar vermitUr· JJd 
Jazlar ~halli maari.f jdare...,, 
aeç.ilecektir. 

Trab~on4a ver•ptle ,npNCI' 
•ele 41ti:epa11serl 

Ankua,J3 (Husu i) - ~ıbWt 
ve içtimai muaven t 'vekaJ j .,., 

7d Trabzonda bir "Y r 
d le dispanseri,, a c 
kilct d · 1p8,J11er yeı· · .i 
me§Juldi,ir. 

Tapu ldaresinjn e i 
teıkilatı 

Ankara, 13 (Hl'S s· 
pu Umum Mü ü .ir i 
fından hazırlanan r~rıi J 

projesinin tetkiki bitmek ·· ı ~;. 
dir. Bu sabah Tapu um ~
rü Cemal be.yin ı-.eisliğ ·nele 

l t sıtı1 
kül eden komisyon top an ~ 

11 
yapmıştır. Meclisin toplan~ı!'. b:. 
evvel teşkilat layihası pro)CS~ 

k 1. ·ı c->ktır· zırlanara mec ıse verı e .. 
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l.şARETLER 
--···················· · ··~···· SOHBETLER ................................. 
.Dünya toleransı Öğüt Dünyanın birbirine zıt manzaralar 

alan kötelerine bakınız hepsinde bir· 
birine IMnziyen, 'birltirinin aTJÜ olan 
havanın estiğini görürsünüz. Bu ha· 
va cebri bir Toleranstır. 

içki aleyhinde 
Kadınlar kongresinde 

Mu~telit ınü~B~ele~e Kadınlar birliğinde: 
Yeni idare heyeti ve 
çalışma programı 

Bir Fransız mütefekkiri diyorlri: 
"Hayatta müvaffak olanlara soru• 

nuz, hiç biri: "Ben ömrümde bati it
Jemedim" diyemez. 

Eğer buı mıntakalarda da hunun 
aksini ıörüraeniz hayret etmeyi~ 
Bu da T ô!eransı doğuran sebeplerin 
bu memleketlerde yaptığı akislerdir. 

* .y. • 

Bir gün bakıyorsunuz Jnıiliz mu• 

hafazakar gruplan Fransanm radi • 
lralleri ile elele veriyor. Jkiai 'birden 
sol cenahın en 90)unda yer tutan Bol· 
ıe'Yik dirijanlarla uyuıup koklaıı:ror• 
lar. 

Nazariye halinde ),irı,iry)e ..ıa. ~-
1Utması mümkün olmıyan lngılız 
muhafazakar düıüncesi. Fran11z ra • 
dikal kafur, Bolıevik mantığı bugün 
kuzu kuzu yanyana duTUyor. 

Bunu felsefe kitaplannın ideal cJj. 
ye gcmerdiği fikir hürriyetinin bir e· 
seri saymak hidiıeleri tanımamak, al· 
danmu demektir. 

Maamafih Tolerans zaten sadece 
bir fikrin, insanın baıkalarına, fikir 
2ümN)erinin bir I.aıka bir :zümrenin 
fikrine hürriyetten doğmuı diye tah
lil etmek artık sadece saflık olur. 

neler konuşuldu? 
Stokholmde toplanan dünya ka • 
dmlan içki mücadele cemiyetinin 
senelik kongresine iştirak eden 
Safiye Hüseyin hanını şehrimize 

dönmüştür. Safiye Hüseyin ha · 
mm kongre hakkında demiştir ki: 

- Kongre Stokholmde 24 tem· 
muzda toplandı. Bir hafta sü • 
ren kongrede, içki aleyhindeki 
propagandalardan, kadınların 

sulh lehindeki çalıtmalarından, 
morfin eroin gibi gençlerin haya· 
tını söndüren zehirlerle mücadele· 
den bahsedildi. 

Gelecek kongre üç sene sonra 
Amerikada yapılacaktır. Stok· 
holmde maslahatgüzarımız Ragıp 
Raif Bey taraf mdan çok iyi bir 
kabul gördüm. Kralın kardeti 
prenı Güıtav Kari ile de görüt· 
tüm. Salibiahmer cemiyeti reisi 

olan prenıe memleketimiz ve ha • 
yır cemiyetleri hakkında malUınat 
verdim. Cok memnun oldu.,. 

Nitekim Toleransın en büyük eıe· 
ri aaydan•Nant fermanı yani Katolikli
ğin Porotostanlığa kartı vicdan hür • 
riyetini kuran eıer, XVI ıncı Lüinin 
saf, sun'i ve insani düıünceleri değil
di. Nant fermanının neıri ile sebep ne-
ticc;si idi: Birlik gazetesi aleyhine 

A) F ranlllda sanayi hareketleri 1 d 
kuvvetli bir surette Protestan zümre· açı an ava 
lerin elinde idi. Katolik Toleranatu • • Raz«rat hadisesi münuebetiy· 
lığı onları mütemadiyen Fransadan ka- le mahkemeye verilen talebelerin 
çır yordu. XVI ıncı Lüi zamanında 

Mühim bazı ka
rarlar verildi 

Etabli olanların mübadiller
den ve Yunan tabasından 

alacaklara muteberdir 

Muhtelit mübadele komisyonu 
bitaraf azası hakem ııf aliyle yeni 
bazı kararlar vermitler ve bu ka· 
rarlar dün Türk Yunan heyetlerine 
tebliğ edilmittir. 

Bu kararlara göre, !ıtanbul e• 
tablilerinin, mübadeleye tabi yer· 
lerde bulunan Tum mübadilleri ve 
Yunan tebaasının malları üzerin • 
deki İpotekli alacaklan meri ve 
muteber olacaktır. 

Etabli rumlarla Yunan tebaa -
sının hükumet tarafndan zapt ve 
müsadere edilip sonra geri verilen 
mallarmın zarpt ve müsadere edi· 
Jiı senelere ait bina vergisi veril • 
miyecelue de vakıf icarelerinin 
verilmesine karar verilmittir. 

Bundan ba,ka Selinikli Meh • 
met Nafiz ve Mehmet Ahmet iı -
minde iki zatın aileleri Sırp tabii· 
yetinde olduldan için mübadeley· 
le alakaları bulunmadığı anlaııl -
mıfbr. Fı·an,anın aanayi inlciıatı dnlet itle- beraet ettikleri, Birlik gazetesin· 

. 1 d ı· d ]kt de yazılmı•tı. Kendilerine ait o· B d b l t'ınin birinci p anın a ge ıyor u, ı· :r atma an ahrJ an vapur 
•adi şartlar Protestanlann vicdan lan mahkeme havadisini gazetele· 
hürriyetini adeta zorlıyorda. rinde yazdıklarından dolayı Bir - meselesi 

Bl ~üoir'Kaç asırdır gene Ka- lik reisi ile gazetenin mesul müdü- Batmadıiı halde batmıt gibi 
•om{ olan Mukaddes Roma • Cermen 
imparatorluğu ile ölüm kaJon uva,r rü mahkemeye verilmişlerdir. gösterilen Andreu K. vapuru do-
yc.pı;-ordu. Bu davaya önümüzdeki pazar layısiyle yapılan gümrük kaçakçı· 

iT ~·~~ıuı:~:=~-·~~~~~~~~~~::-;:T!':.:";1&::C-:J::ıC:~~ • ıaıı:;.aaur. Pazarte•İ günü de ay- bu itlerle alikadar olan ann ifa-
n]mak istemiyen Proteltan ~•~met· 
ler Franıanın etrafında ltir çeYre ri· 

~de getirmiılerdi. 
Franaız • Avusturya harplarmda 

Frar.say11 silah arkadaılı~ etmiı .. 0 • • 

lan Protutanlann artik TJcdan hurrı
Yetini kabul etmek siyasi bir ltorçtu. 

Bugün ae vaziyet muhtelif fırka 
idealojileri, muhtelif rejim davalan a· 
:t-•ıındaki Tolerans havası da ayni ıe· 
kilde yaşamak, tutunmak gayretinden 
h.tka bir §CY delildir. 

Mesela Akdenizden bahsederken 
Lur,ası cenup milletlerinin malıdır. Şi
llla] milletlerinin buna mGdalıaleye 
hakkı yoktur, diyen bir deY1et reisi 

Önünde muhafazakar 1nıı1iz fnblan 
\ütün ideolojileri bir tarafa bırakarak 
lcarıı düımanımrn düımanı olması ih· 
tim&J.i olan dostumdur diye ellerini 
'-zabyor. 

Bugünkü dünya tol~sının Ku • 
Haten rörünüıü budur. 

Sadri Etem 

rıca Birlik aazetesinde ıiyasi net· delerine müracaat olunmaktadll'. 
riyat yapılma daTasma bakılacak· Tahkikat birkaç gün daha süre • 
hr. cektir. 

Mualla Hanımın ölümü 
davası 

Harbiyede Mualla hanımı çii· 
nemekten ıuçlu toför Şerif efendi 
aleyhine açılan davaya dün ikinci 
ceza mahkemesinde devam edil -
mittir. Çiğnedikten ıonra ölen 

Mualla hanımın hastahanede ta· 
tanozdan öldüğü iddia edilmek• 
tedir. Geç.en celaede müdafaa ve· 
kili hastahaneden obaervasyon 
raporunu iaemitti. Dünkü celse· 
de tatanoz atuınm ne vakit 
yapıldığının sorulması karar
lattırıldı ve muhakeme bqka bir 
güne bırakıldı. 

Türk - Yunan ofisi 

Tahkikat bilhassa bir vapuru 
batmadığı halde babıu! gibi gös
teren bir raporun verilmesi cephe
sindendir. 

~ndreaı. K. vapuru batmıtlır 
diye verilen raporda birçok mü
dürlerin imzaları olduğunu yaz • 
mıttık. Bu zatlar 'bu raj>oru eks • 
per olmak ııfatiyle vermitlerdir. 
Duyduğumuza göre bu raporu ve· 
rirken limanın malumatına müra· 
caat ettiklerini söylemeketdirler. 
Bu kaçakfılıktan dolayı kimlerin 
mesul olacağını ta'bit mahkeme ta
yin edecektir. 

---~-
Adaları güzelleıtirme 

cemiyetinde 

Kadınlar birliği yeni merkez 
heyeti toplanmıt, yeni idare heye· 
ti seçilmi§tir. Riyasete Latife Be
kir, reiı vekilliğine Limia Refik, 
umumi katipliğe Aliye Eıat, vez • 
nedarlığa iffet Halim, muhasebe
Jiğe Saadet Refet hanımlar seçil • 
mitlerdir. 
Kadınlar birliği yakında umumi 

bir toplantı yaparak kış çalışma 
programı hazırlıyacaktır. 

Şimdiden avukat Faika Nahit 
hanım cumartesi ve pazartesi gün· 
leri kadınların hukuki müracaatla· 
rına cevap vermesi, doktor Salim 
Ahmet Beyle göz doktoru Süley • 
man Şükrü Beyin de fakir hasta • 
fara bakması temin edilmiştir. 

Kitapcı dükkanlarında 
kapanma saatleri 

Kitapçılar belediyeye müracaat 
ederek mekteplerin açılma zamanı 
yaklaıtıir için itlerinin çoğaldığı
nı, saat yediye kadar olan zaman 
zarfında ambalaj itini hitiremiye
ceklerini bildirmitlerdir. Kitpçı· 
ların hu müracaati daimi encü
mence tetkik edilmiş satı§ yapma· 
mak §artiyle kitapçıların tahdit • 
ten hariç bırakılmalarına karar 
vermittir. 

Neşriyat davalan 
Sava Hacı Mina efendi tara· 

f ından Rumca Taneonera gaze• 
tesi ıahibi Bali efendi aleyhine a· 
plaa GYa)'a dtin deYam edilmft· 
tir. 

Davacı tarafmdan verilen ıa • 
zete yaznmın yanlrt olduğunu id· 
dia edilmitti. Bali efendi dünkü 
celsede bu yanlıtlıkları aöylemit • 
tir. Bali efendi §Öyle demittir: 

"- Mahkemeye verilen tercü· 
mede (Patrikhane aleyhinde) 
cümlesi var. Doğrusu patrikhane 
aleyhinedir. Bundan sonra (Ga· 
rip metalip) gayri makul metalip, 
(Takip ediyoruz) tahkiye ediyo • 
ruz teklinde çıJmutbr. 

Bundan 1'atka aslında olmıyan 
bur kelimeler de tercümesinde 
Terİlmiftİr.,, 

Davacı vekili, Bali efendinin 
matbuat kanwıu hilafına kendi 
pzeteai aleyhinde açılan da vayı 
neırettiğini, bunun için ikinci bir 
dava açtıklannı aöylemittir. 

Dünyada kusursuz insan olmadıiı .. 
ıibi, ömrü müddetince hatasız kalma
mıı hiç kimse yoktur. yanhz hayatta 
müvaffak olanlar, iıledikJeri hatalar. 
dan ders a1ıp, onlardan istifade ehne
sini bilmelidir. 

Yapdığırun bati olduğunu anlıyana 
ve hu anlayrıla eza duyana yapdıiı ba· 
ti ders olur. 

Daima ıöz önünde bulundurulan, 
müfrit bir ihtimamla büyütülen çocuk 
aletin yakdıfını, dü,menin tehlikeli 
bir ,ey olduğunu öğrenemez, bilemez 
ve büyüdüğü zaman, eVTelden tecrü
beli olanların dütmedikleri her hati1a 
düter. 

Kabahatı üstüntlen atmak clejil, 
kabahatı yüklenmek lbimıetditini Jca. 
bul etmelidir. ve itlenen kabahat, söri 
yrldınnamalı, ketel nnneınelidir. 

Hayatta muvaffak olamıyanlar, ha
talardan yılan iıuanlanlır. 

Çocuklara hu fikri aplamak elnm
clir. Yer yijzünde muvaffakiyetaizlik 
diye bir ıey yoktur. Belki bir, ltet, o-... 
re bir itte muvaffak olunmaz, fakat bu 
böyle oldu diye o it de bıralaJmaz, tele· 
rar edilir. Ancak insanda tenkit bisai 
olmalıdır. Zararın neresinden dönülse 
kar edildiği unutulmamalıdır. 

insan aaiır olursa musikiıinas ola• 
cağım diye çalıımnı ! topal olana at
letizme merak sarannı? kekemeden 
hatip olurmu? 

Filvaki azmin ve iradenin mucize. 
si ıörülmüıtür, fakat fevkalheıer d .. 
ğil, beıer olduğumuzu her zaman dü· 
tünmeliyiz. insan kabiliyetini müdrik
olmahcJır. 

Zararlann neresinden dönülse lcir 
edildiği unutulmamalıdır. 

Mektep sıraları, hayatın en büyük 
tecrübe maaalandır. Sınıfım dönenle
rin 7eüe lcapdınalan bir hata •• bu U. 
taclaa ....... lıir .... ... .. w. 
mamak için daha çok ~lan bir 
maiyettir. 

Gözyap, fİÜyet, ümitaizlik, ı.o... 
YUİyetleri hiç bir zaman dü.ıı... 

insan düte kalka büyür. Yanhz dü
ferken daima ileriye düflHie Wıa
hm, ileriye dütelim. sonra kalkar, ... 
ne yolumuza cleYam ederiz.,, 

Sellml izzet 

İş bankası sergisi bu 
akşam kapanıyor 

lı bankası onuncu yıl sergiıi Du 
akıam kapanacaktır. 

Sergi açık bulunduğu on bet 
sün zarfmda halk tarafmdan bü
yük rağbet görmüttür. 

Bu müddet içinde, yarım mil -
yonu mütecaviz halk, aerıiyi ıu· 
mittir. = 

ltbankası ıerrisini hazırlamıt 
olan Sa1ihattin Refik Bey, diler 
bir it için dün Jzmire ıitmittir. 

Kaçak eşya 
lıkenderiyeden selen Mete va· 

Jalarunda arama yaprlmıt, kaçak 
• 

Türkiye ile Yunanistan araıın· 

dairi ticari münaaebetlerin kolay • 
lapnumı t~min edecek olan Türk 
_ yunan ofiıi önümüzdeki hafta 

Adaları ıüselleıtirme cemiyeti 
önümüzdeki hafta zarfında sene • 
lik kongretini yapacaktır. Bu kon· 
ırede cemiyetin bir senelik .faali
yeti ile bundan sonraki çalıtma 
programı ıörütülecektir. 

Mahkeme bu hususu tetkik ede
rek ikinci daYayı kabul elmitlir. 
Bali efendinin tercüme hakknıda
ki IÖzlerinin sonra tetkikine, ikin
ci dava için davacının verdiği isti· 
da suretinden. birini suçlu, diğeri· 
ni müddeiumumilik makamına 

• IMllllQNlltatlMlftftlllll ... IHlllllllNI _______ _ 

ctaara kiiıdı ile bazı ipekli ku· 
~lar bulunmuıtur. Tahkikat de

.::..__etmektedir. 

iP, Futbol maçları, .. de Taksim veya 
~çe •fatlannda yapılmaz! Is· 

~'h.alan la,.ınnda bucağında, bir de
-..ın top .......... lropn, hoplı-

içerisinde bir toplantı yapacakbr. 

J'&a; ımçlar 1apan küçüklere .... 
rutalanır. Takıinı ve Fenerbabçe 
stadlanna. hazan kol, bacak kmbr. 
MahaUe anlan ~larmda kınlan, 

Birinci resimde 
NaruOlllWlİye aYluıunu top oyni • 
yan çocuklan sörü:ronunuz. Jlcinci 

naim, Nunıoamaniye tiirbeai camlan- j 
nın mqin topla ....... seLtiiini tu
l.it .. , •• 

göndermesine karar 
Muhakemeye batka 'bir 
vam ediJecekitr . 

vermittir. 
gün de-

3 - BiQiikdere • Yeniköy araua
Mi ulal 7olaaua tamİrİM ........ 
mlfbr. 
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Tetkikler: 

Cihan harbinin ra
kamlarla ifadesi 

"Pariscr Tagcblatı" yazıyor: 
Harbin baılangıcında merkezi dev· 

!etlerin 120 milyonu karıısında itilaf 
devletlerinin 278 milyon İnıaru bulu
DUJ'Ol'du. 

1918 de bir milyar 344 milyon nÜ· 
fuılu 25 devlet Almanyaya karıı hali 
harpte bulunuyordu. 

Almanyada 13,25 milyon aıker 

harp hizmetine ahnmıfb. Avuıtur • 
yada 9 milyon Franaada 7,9 milyon, 
Büyük Britanyada 8,3 milyon, 1 talya

da 5,2 milyon, Romanyada 1 milyon, 
Belçikada 0,4 milyon, Ruıyada 10 mil

yon, Türkiye ile Bulgariıtanda cem • 
an 2,5 milyon itilafın küçük devlet • 
lerinde ceman 1 milyon aıker harp 
hizmetine almmııbr. 

Alman ordusunun kuvveti 1 Ağus
tos 1914 te 3,9 milyon, 6 Eylul 1916 

da 8, milyon, 11 Teırinisani 1918 mil
le 8 milyona baliğ idi. 

Almanya için zayiatı en çok olAn 
zaman, Cihan harbinin ilk haftaları 
ve 1918 in ilkbahar taarruzu idi. Bu 

taarruz, Mar • Haziran zarfında 
114,251 ölüye ve 73,470 ıaip ve ıaire 

ve 500.000 yaralıya malolmuıtur. 

Fransızlar da en ağır zayiata ayni 
veçbile harbin ilk aylannda ve sonra 
V«ırdun muharcl:eıinde ıubbatın Ha

ziran 1916 ya kadar olan zaman zar -
fında m."\ruz kalmıılar ve hatta bu 11-

rada Frana::darın bayiatı hemen he -
m~n Almanların 7.ayiııtından ziyade 

• o)Mt'l';:ur. Nihayet Franıızlarm Mart -
Haziran 1918 ilkbahar taarruzunda 

167 ,O:>o ölü ve 266,000 yaralı uyiatı 
olmu§lur. 

1 naifü:Jer için Somme muharebeai 
en ço'{ zayjata sebep ohnuıtur. lnıi • 
)izler bu muharebede 150,000 ölü ve 
318,000 yaralı vermiılerdir. 

Harbin t:mum zayİah Almanya için 
1,808,~S ölü ve 4,247,143 yaralıya 

helit olmuştur. Bu miktara daha 14 
hin reukli müstemleke askeri ilave e
dilmek lizımdır. 

lnıilterenin uğradığı ölüm zayiab 
mecmuu 869,000, Franıanın 1 milyon 
314,000, 1 talyanın 600,000 Domanya

nın 159.000, Belçikanın l 15.000 dir. 
Harltin vukuu ve cereyanı ara11n -

da A!manlar tarftftndan 200 muhtelif 
mermi nni imal eclilmiıtir. Bunlar -
dan 1'70 i yeni imalittandır. Harbin 
sonuna doiru menni ihzarı ayda 11 
milyona 'baliğ olmuttu. 

Seferberlik mukavelelerine ıöre 
her gün 1200 tane türeğin orduya tes
limi lizım geliyot"du. B'u ihtiyat dNıa 
ilk malıaTebelerde ıarfcdilmitti. Bila
hara ayda 250,000 tüfek imal edilmiı· 
tir. -

Yeniden malcineii tifelder imali 
ayda 200 adet itibariyle batlamıı ve 
teılimat miktan 1917 İı>tidaaında ay. 
da 7000 e çıkmııtı. 1918 senesinde 
i .. aylık teslimat 13,000 e halıi o1 • 
muıtu. 

1917 yeniden hafif top iınalitı ay. 
da 3000 idi. Harbin ıonlanna doiru 

cephede 19,000 ağır top bulunuyor • 
du. Yeniden lağım atıcı cihazlar ima. 

lab 1917 de ay~ 443 adette ve la • 
iun bombalan imalatı da ayni ı ~de 
ayda 1 1-2 milyona baliğ idi. 

El homha11 aylık imaltının en çok 
oldafu zaman 1916 • 17 kiti olup 9 
milyon idi. Cephemize ceman yekun 

300 milyon el l»amba11 sevkedilmiıtir. 
1917 de piyade mühimmat imalitı 

2340 milyon fiterei, yakm harp cep • 
hane adedi l 10 milyona, barut imali· 
b 100 milyon kilo ve infilik madde • 
)eri imalitı da 235 milyon kiloırama 
Hlii olmuıtu. 

T opane rıhtımında 
Manda yavruları ürkerse 

neler olur? 
Dün Tophane nhbmmda bir 

hadiıe olmuıtur: Gülcemal vapu· 
ru Bandırmadan gelmit ve Top· 
hane rıhtımına yanatmıftır. Yol· 
cularla birlikte Kemal efendi is· 
minde biriıine ait iki manda yav· 
ruıu da rıhtıma çıkarılmııtır. Man 
dalar bu sırada birdenbire ürk
mü§ler ve rıhtımda birikmif olan 
halkın üzerine aaldırmıtlar, ıonra 
Akay müdürlüğü binuınm yanın· 
daki bahçeye atlamışlardır. Man· 
da yavrularının bu hali halkı hay· 
li korkutmuf, nihayet bir kaç me· 
mur mandalara alet etmişlerdir. 

Yavrular yaralanınca hemen ço· 
banlar yeti,mi§, mandaları hemen 
keımitlerdir. 

Polis haberleri : 

Otobüs çarpması 
Beyazıttan Akıaraya giden 

2365 numaralı Bakırköy otobüsü 
Akıarayda on yatında Hasene iı· 
minde bir kıza çarparak yarala· 
mıtlır. Şoför Halit yaaklanmıt· 

tır. 

Motoaiklet ~arpmaaı 

Ahmet efendinin bindiği moto· 
siklet Yedikulede on yatında Ar· 
tine çarpmıf, bacaklarından ya• 
ralamıtbr. 

Denize dUttU. kurtarlldı 

Oıküdarda Pata limanında 
mavnadan ıaman boıaltan lunail 
denize dütmÜfle de kurtanlmıt· 
trr. 

Arka tekerlek k1rıhnca:. 

Haydarda oturan Y uin araba· 
ıiyle evine dönerken arka teker· 
leiin kırılmuiyle yere dütmü§, a· 
rabanın altında kalarak yaralan· 
mııtır. 

Ha va seferleri 
Bildirildiğine göre Er Frans 

9irketi, hava ıerviıi tarifeıini bir 
eylul taı·ihinden itibaren tatil et· 
mittir. 

Er F ranı tayyareleri pazarteıi 
ve çartamba günleri ıab&hı ıaat 
7,15 te hareket edecek Te lıtanbul 
- Viyana seferini ayni günde bia 
tirecektir. 

ikinci gün zarfında P~riı, Lon· 
dra, Brüksel, Berlin, Cenevre, Ro 
ma, Kopenhag, Königıberg ilh. ile 
muvasala, geen Er Franı tayarele· 
ri veya bunların temaıta oldukları 
diier hava servislerine ait tayare· 
ler tarafından temin edilecektir. 

Ocretler, yaz mevaimindeki iic· 
retlerin ayni olarak kalacaktır. 

Mankafa hastalığile 
mücadele 

T etrinienelin birinden itiba • 
ren etek, kabr, at ıibi tek tırnaklı 
hayvanlaT aruında "Mankafa,, 
denilen hutalıkla naGcatleleye 
batlanacaktır. Bu mücaa.le lıtan· 
bula baih bütün kazal.fa tetmil 
edilecektir, "Mankafa,, ı...talıtı 
ayni zamanda inaanlara seçen ve 

Vecihi beye takdirnam e öldüren tehlikeli bir ha1taıı1c oı -
Tayyare bayramınd~ bet tay· duğu için bu ıeneki mücadele çok 

yareaiyle beraber meraıime itti • dikkatli ve tiddetli olacaktır. Bu 
rak eden ıivil tayyareci Vecihi 1 haıtalıjm alametlerini göıteren 
Mye, Tayyare Cemiyeti tarafın • hayvanlar derhal öldürülerek sa· 
... Wr takdlmame gönderilme • hiplerine hükumet tarafmdan taz· 
lf, Ye ılvil tayyare mektebine nak· minat verilecektir. lıtanbulda • 
ti yardımda bulunulması, cemiye· ki bütün tek tırnaklı hayvanların 
tin lıtanbul .1ubeıinin dünkü top· ayrıca kanları da alınarak Anka • 

Muallim 
kadroları 
Tasdik ıçin vekalete 

gönderildi 
Resmi, huıuıi ilk mekteplerle 

~cnebi ve akalliyet mekteplerinin 
ınuallim kadrolarını hazırlamak 
ii;,.ere Haydar Beyin reiıliii altm • 
da toplanan komiıyon faaliyetini 
bitirmit ve dün aktam kadrolar 
tasdik edilmek üzere maarif veki· 
Jetine gönderilmittir. 

Bu yıl kadrolarda mühim deiit· 

lncirlerimiz 
Sovyet Rusya mühim bir 
mıktarda incir alacak 
Geçenlerde yazdığımız ıibi İz • 

mir incir piyaıuında ıatı,Iar ıit • 
tikçe fazlalaımaktadır. Mançeıter 
kooperatif heyeti geçenlerde İzmir 
piyasaıından on bet bin çuval in

cir ıatın almıflı. lzmir piyasa • 
ıında ıünde iki, üç bin çuval İn· 
cir satılmaktftdır. 

Satıt fiatları cinae ıöre ve nor· 
mal bir ıekildedir. Haber aldıiı· 

meler yapılmamıtbr · Yalnız ııhhi mıza göre Sovyet Ruıya da İzmir 
sebeplerle nakillerini iıtiyen bazı ve civarından mühim miktarda in· 
vilayet muallimlerinden elli kada· cir ftlmıya karar vermi9tir. 
rının lıtanbul ilk mel<teplerine ta· 
yinleri yapılmıtlır. Bu yıl hiç bir Sovyet Ruıya ticaret mahafili 
ınuallim açıkta kalmamıtlır. Mer• bu huıuıta tetkikata baılamıttır. 
kezde bulunan bazı ilk mektep 
hocalarından yüz ıeksen kadarı Beynelmilel parlamento-
civar köylere gönderilmittir. lar konferansına hazırlık 

Talebe mevcudu üç yüzden ata· Bu ayın yirmi dördünde tehri· 
ğı olan ilk mektep bat muallimle· mizde toplanacak olan beynelmi • 
rine de iaari vazifelerle beraber lel parlamentolar konferanaına it· 
bir de sınıf hocalığı verilmittir. tirak edecek ecnebi murahhaılar 

Şimdiye kadar her ilk mektep ho· timdiden otellere telgraf çekmek· 
cası haftada 20 • 22 saat den o • te ve odalar kiralamaktadırlar. 
kutuyordu. Bu yıl her muallim Tokatlıyan ve Perapalaı otellerin· 
yirmi altı ıaat derı okutacaklardır. de birçok odalar tutulmuftur. • 
llave muallimler münhal bulunan 
diğer mualimliklere tayin edilmit· 
lerdir. 

Yarından İtibaren bütün ilk 
mektepler yeni den ıeneıi için 
talebe yazmıya baılıyacaklardır. 
Bu ıene 927 doğumluları alınacak· 
tır. 

K1rtasiye gönderiliyor 
Mekteplere lazım olan bir ıe· 

nelik kırtaıiye levazımı dünden 
itibaren bütün mekteplere gönde· 
rilmeğe batlanmıttır. 

Teftlf mıntakaları 
Her ıene olduiu gibi bu ıene de 

ilk tedriıat müfettitlerinin teftiı 
mıntakaları değittirilmittir. Deği· 
tiklikler y,kında alakadarlara bil· 
dirilecektir. 

· Bir tayjn 

Zeki Bey 

Tıp Fakülte
sinin 934 eenesi 
mezunların dan 
Zeki B. Siirt vi· 
}ayeti hükumet 
doktorluğuna 

tayin edilmİf• 
tir. Zeki B. bir' 
seneden beri 
Talebe Birliii· 
nin reiıi bulu· 
nuyordu. Genç 
doktor önü· 

Beynelmilel parlamentolar 
Türk cnıpunun toplanmalan neti· 
ceıi olarak bu otellerle yüzde mu• 
ayyen bir niıbette tenzilat temin 
edilmittir. 

Davetçi memleket ııfatiyle, 
kendilerine nakliyat huauıunda 
diler bazı tens4~ .ı....,,....ı_.,.,. 

Beyannamesiz mecmua 
çıkarmaktan suçlu olanlar 

Beyannameıiz mecmua çıkar ~ 
maktan ıuçlu olarak muhakeme e-

dilmekte olan Mahmut Saim efen· 
di ve bu mecmuayı baımaktan 

ıuçlu matba aahipleri aleyhine a • 
çılan davaya dün bakılmııtır. Net
redilen mecmuaların kitap olduiu 
iddia ediliyordu. Bu huıusun ehli 
vukuf tarafından teıbiti iç.in mu• 

hakeme b~ka bh- (fiine bıralulmıt
ttr. 

Raşeli öldüren 
Evelki gün Rateli öldüren Leon 

üçüncü istintakta iıticvap edilmiı 

ve tevkif müzekkerui kesilerek 
tevkifhaneye gönderilmittir. 

Çınarcığc. yapılacak 
gezinti 

Betiktaı Halk Fırkau 21 eyhil· 

müzdeki hafta zarfında yeni •a· de Çınarcıia bir gezinti yapacak· 
zifesine gidecektir. 

Pendikliler •~• ar1yor 
Pendik belediyeıi, Üniversite 

arkeoloji enıtitüıüne müracaat e
derek Pendikte yer altından çı• 
kabilecek temiz bir ıu bulunup 
bulunmadığının tetkik edilmeıini 
iıtemittir. 

, .-.aweıaz ....... 

1 Dav~tler 1 

tır. Gezinti hazırlıklarına timdi • 
den bat lanmı,tır. 

Müşterek bina 
Vilayet binuınm timdiki bu • 

lunduiu araada masrafı belediye 
ile viliyet tarafından yan JU1J& 

verilmek üzere miifterek bir biDa 
yapdmuı tuavvuru meTkii icra• 
ya konmak üzeredir. 

tıtanbut müddiumamililinden: Belediyede şubeler 
Maanen lıtant.ulda halanan Boa• 

c:aada C. Müddeiumumiü Zeki Beyia Belediye fen itleri müdürlü • 
....._ Acili bp iıleri amam müdir • jünde mimari ve beton arme fU • 
litüae •iracaati. 

===========! beleri birleıtirilmiı ve inıaat ıu • 
rada tetkik ettirilecek ve kanla • 
rında gizli "Mankafa,, mikrobu 
bulunan hayvanlar da ı~adan 
öldürülecektir. 

beıi namını almqtır. Ayni ıuretle 
taaarruf Ye intizam temini maka&· 
diyle imar ve harita tuheleri de 
birleıtirilmiılerdir. 

iktibaslar: 

V on Piıpen viya• 
na'ya avdet 
etmiyecektir 

"İl Giomalc d'ltalia" yuıyorı 
Von Papenin Vi:yanaya döamiye • 

ceii haberi teyit edilmektedir. Voa 
Papen Viyanaya ıelir ıelmez hasta 
olmuı ve mezuniyet ile Almanyaya 
avdet ebniıtir. Şimdi Von Papen bu 
mezuniyetinin temdidini istemiı ve 
Almanya hükUmeti ele ltuau mufthk 
ıörmtittür. 

Anlqıldıjına ıön Von P..,..ia 
mezuniyeti aıhbi Wr sebepten dolma· 
mııbr. Mumaileyh, ahdeıine Yerilen 
Viyana aefirliiini muvaffakiyetle ifa 
edemiyeceiini anladıtı için bu •uİ • 
feden affını rica etmiıtİT. 

Von Papen haıta delildir. Geçen 
Cuma ve Cumartesi ıünlerinde Ba • 
den • Baden'de yapılan at koıulan 
müıabakasmda hazır balunmuıtur. 

Yon Papeniıa Viyanaya avdet et • 
miyeteiini bütün Viyana ıueteleri 

dahi neıretmelıtedirler. Şu halde Von 
Papenin bastahiı, ıiyui bir haıtalık
br. 

Alman Irkının tasfiyesi 
"İl Popolo d'İtalia" yazıyor: 

Alman ırkının talfİyeıi yeni fenni 
•• ilmi vesait ile yapdacakbr. Alman 
ırln hozuktur, dejenere olmuıtur. Al· 
manyada neıredilen son ıtatiıtikler 
dahi bu noktai nazanmızı iıbat et • 
mektedir. 

1931 senesinde, Alman timarhan .. 
lerintl• dimaii hutabta miipteli o • 
lanlann adedi iki yib yirmi bin kitiyi 
teca'rib etmiftir. Deliler, aptallar, ah· 
maklar •• aar'aya müpteli olanlar la
aun k11ım aynlmqlardır. 

Son urnealarcla Almanyanm akıl 

hutalıiı mitehamar Prof. Oıterman· 
m neırettlfi ldtüa nazaran Alman • 
yada dimağ hutahtma .. ptell olan· 
larm adedi alb yÜ.Z bin kijiyİ ı.uı.-,. 
tur. Bu silri hastalar için Abnanyada 
yüz elli timarhane meYcuttur. Bu mli-
eaaeaeler için her sene yiiz ye~ 
ııilljwı 1 aııaıla wwwfwdllnwkt ... P. 

Sihhiye nezareti lıııu meMle hakkın
da tetkikatta t.ulumnuım Prof. 
Bruspr'• teklif etmit ve mumaileyh 
dimaii hutabia tatulanlarm, töyle • 
nilen rakamdan daha fazla olchapnu 
teıbit etmiıtir. 

Nazizim acaba bütün Alman miUe
tine lalll'latbnna kanununu küul et• 
tirec:ek mi? Yoksa bu kanun 1"r pa • 
çana halinde mi kalac:11k? 

Prof. Fetacher, Almanyadaki dok· 
san bet vilayete ı.a mesele haldmula 
birer tamim ıöndermiıtir. 

H.rkın, malUllere tatb11r edilecek 
olan k111rlatbrma kanunuau lcalıul .. 
dip ehniyaceklerini telanminlerinden 
aormuıtur. 

Doksan bet vilayetin cm ilmi hu 
ıaale lcartı cevap yennefe tenezzül 
Wle etmemit ve yedi viliyet bu mese
le J.aklanda hiç hir cevap venmiye • 
ceiini Wldinniıtir. Oa yedi Yiliyet 
tecrübe suretiyle bu pnımipi kalNJ e
deceiini, elli üç vilayet te lta kanuaa 
muhalif .,Jdupn11 beyan etmiıtir. 
B .. nlar moyanın&ı yalnız yedi 'Vill • 
yet laıırlqbnna kanununu muvafık 

bulmuıtur. 

Beşiktaş cinayeti 
Beılktaıta Sabriye Haunı &I" 

dürmekten auçlu Alinin m~ 
meıine ajır cezada devam edildi· 
Müddeiumumi iddianamesini .ar 
liyerek munamm cesa kanuod" 
nan 448 inci maddesi mtlCİ~ 
teçziyeıini iıtedi. Muhakeme 91Ü" 

dafaaya kaldı. -----
Kurb•l•lld•ellle tra....,.,, 

1.U,orl · 
Kurbaialı derede oturan ._ı~ 

namına (4) bin imza ile I~ 
belediyetine bir İltida YeribaifPr• 
Bu iıtdada Otküdar - ıcadfk61 
tramfty hattmm kendi .... u.ı .. 
rine kadar bir kol usatma,...11tr 
mektedirJer. Bu cin.r haJln, •;
rıca firkete de müracaat •!'~~· 
tirket ınfldürü Necmettin ~ır 
Bey hattın o cipra usab~ -Tadetımiıtir. 
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duyuldu: 

Libya, zehirli yılanı, kimse görmeden 
- Tuzlada bir cinayet işlendi • 

ğini haber alır almaz derhal tre· 
ne atladım, Tuzlaya gittim. Orada 
sora sora balıkçı Mehmedin evini 

- Hırsızı gebertmeli!.; 
Balıkçı sarardı. Dudakları tit • 

redi. 

-E? ... " Arşe ,, nin yatağına koydu .. 
buldum. -

Celil heyecanla sordu: 
- Ne diyorlar?. Kime ıöylü • 

yorlar. 
Geri döndü, fakat karıaı bırali• 

O gece Daranın karısı, Arşe'nin odasına gittiği zaman, habis ruhlardan 
binnin yılan şeklinde tecessüm ettiğinilzannediyordu. Birdenbire 

yere yuvarlanınca, zehirJendiği anlaşılmıştı. 

- Bu cinayete senin kurban 
gittiğine "dair hiçbir şey öğreneme 
diın. Yalnız bir kurbamn sen ol
duğunu öğrendim. Şimdi de işi 
anladım. 

madı: 

- Çıkma, öldürürler. 
- Beni mi! .. Neye?. 
- Bütün köy b"alkı gaza};a gel• 

Libya, o gece ;rılanı bir örtüye j 
1•rar"a.k yavqça odumdan çıktı. - Ne kurbanı bu?. 

- Senin cesedini uçurumdan 

mit .. 
- Ne oldu anlatsana .. 

Arte a)qamdanberi hükiimda
tnı oduındaydı .• Odaımda kim R 

tek, yoktu. 
Mıırr dilberi saray men.aupla • 

~dan hiç kblıleye görünmeden 
4rtenin odasına girmiıti. 
, Libya ~ rece rakibesinin günef 
~<>iınadan hayata veda edeceğin
ijerı ve bunCian ıonra meydanın 
ltendiai~ lialacağmdan emindi .. 
l>erhal ~in yatağına sokuldu. 
l' organı açtı ve kucağml:laki yı -
l.nr yatağin ayak ucuna bıraktı. 

Libya yılan ok§amaıını çok 
iyi bilirdi.. Bat parmağını yıla • 
lıtn boynundan ayırmıyordu. 

Y ılanm brm toktu ve çarça • 
\uk yatağın içinde çöreklenerek 
'1)'laıya dalmıtb. 

Libya yılanın UstünU yorgan -
'• öı-ttü ve odadan çıkıp gitti. 

PRENSES HERANIN 
KISKANÇLIQ.I 

Dira'nm karnı, Artenin sara· 
~ geldiil &ün<lenberi sihirbazla· 
~ ~~tinde k0§11Yordu. O gün 
Babd1n - ._. b" .. ..1 • d ı; . .....e,nur uyucu erın en 
. lrı! Dira'nm zevcesine bir. küçük 
aeyık ho;-.-... içinde aihirll ,l,lr 

1u getirmitti. 
Sihirbaz bu ıuyu prensese ve-

l'b\en: ' 
''- Bunu kendi elinizle onun 

lltağına ıerpeceksiniz !,, 
Denıi,ti. 
liera cariyelerinden birini "Ar· 

~in odamıa gönderdi ve genç 
~drnın hUliümdarm yanında bu· 
ltuıd ğ .. ... . . • l u unu ogrenınce, carıyesıy e 
birlikte ya-..af yavq yUrüyerek Ar· 
~in odaıma geldi. 

Prenaeıin cariyesi oda kap111 
~üııCle gözcülüli yapıyordu .. T e

İ'dUfen o ıırada Arşe gelecek o -
\lrae.. t!;tarita C:lolaşan cariye onu 

1>i ~ r 'l:teliane ile kapınm <Sniinden 
· ~1aıtıraeak ve iiç 'defa ölisüre-ı 
(1', hu wretle prensesin odadan 
'~mı temin edecekti. 

" Preneeı Hera, ıi1tirbazm yerdi· 
.. reyik böynuzunu koynundan 
lili~r'dı.. '.A:*nin yatalı 3nünde 
~\µ'du.: EU;r;ni yukarıya kaldıra· 
~k: 

-Ahora!.. Ahora! .. - diye yal· 

geyik sürüleriyle dolduracağım. 
Hera yorganı yavaf yavaş kal

dırıyordu. 

Odanm kCS,eıinde yanan kan· 
dilin yatak üıtünde titreten sönük 
ziyası albnda, prensesin gözüne 
iliten her zamanki siyah gölgeler, 
birdenbire kıvrıldı.. Uzadı .• Ve 
·bir ıea: 

-T11111s .. TııH•·· 
Hera korkulu rüyadan uyanır 

sibf. birden eilkf..-k seriye çe -

kilmitti. 
Dara'nm karısı müthit bir yı • 

çıkardıkları gün, sahilde de yeni 
doğmuş bir çocuk cesedi bulmuş
Jar. Çocuğun kafası, taşlara çar
pıp parçalanmış. 

- Aman yarabbi! 
- Meseleyi izah kolay ve ba-

sit .. Feyyaz, Nesrin hanımı alıp 
Pendiğe getirdi, fakat başka yer
de çocuk alamazdı. 

Cavit sözünü bitirmeden Celil 
kalktı: 

- Bütün bu iğrenç facialar
dan uzaklara gidelim Cavit .. Bu
ralardan, bu dünyadan kaçalım .. 
Haydi gel, gel gidelim. 

- Peki gidelim, gidelim ama 

sana başka bir kıyafet lazım. 
- Hakkın var. 
- Biraz 'bekle, ben gider sana 

elbiıe bulurum. 
- Paran var mı?. 
Cavit cüzdanının durduğu ce• 

be vurdu: 
- Servet sahibiyim, yüz liram 

var. 
- Nereden buldun? .. 
- Anliaradaki amcam gönder· 

di. 
Celil gene Clerin bir 'dütünceye 

daldı. Cavit keneli ken"dine konuş-
lanla karşılaşbğımn farkında de - tu: 
ğildi. O, gözünün önünde liabiı "Amcam eledim 'de hatırıma 
ruhların uçuştuğunu zannediyor geldi .. Bu hariliulide bir fey 0 • 

ve mütemadiyen mabut '(Ahora) 
dan himaye ve şefaat dileniyor- lur.,, 

Akşam, Haydarpaşadan kalkan 
du. Habis ruhlar dalına vah§1 hayvan ekspresin bir vagonunda, Celil ile 

Hera'nm gözüne liabiı nıhlar-

dan l
'nsan kafalı kaplanlar, yılan• §ekillcrinde görünerek DarSnm liarı- Cavit karır karııya oturmuşlardı. 

srnr taciz ederlerdi... _ Azizim Celil.. 
lan, istakozlar, maymunlar ve bun 
)ara benzer vahşi hayvanlar gö - Cariyelerden hiçbiri o'dad.an i- - Söyle. 

çeriye girmeğe cesaret edemiyor- - Nereye gittiğimizi biliyor 
rünmeğe baılaıııııtı. d musun?. 

ftte bir tanui el ile tutulaca'.IC u. _ Hayır. 
. hl Prensesin cariyesi hizmet,.ile· kadar tecessüm ebnıt ve!& ana· ~ .. 

re hay'.:_:aı· - Seni amcama työtüruyorum. 
rali, prensesin üzerine lloğnı sal- Kır • e 

d 
- ÇabuK, Libyayı buraya ça _ - Ya. 

ırmııb. ğınn ! SarayC!a yılanC:lan kor lanı _ Celil sadece ya deCli, ve gene 
Prenıea lienC:li kendine: k karanlıkları delmek istiyerek, dı-
- Biraz 'daha metanet. Biraz yan onaan başka imse yoktur. 

dalia ceıaret.. Knlar koıarak, Mısırlı kadını ,anya baktı. 
Diye söylenerelC elinileki geyik getirmeye ·gittiler. BalıkÇı Mehmet, Celili Pendi-

ı.A. • d' y (Devamı var) ğe bıraktıktan sonra biraz avlan-boynU2unu UG!a§ağı çevır ı.. a· 
dı ve akşam üzeri Tuzlaya dön-

tağa serpti.. K dü. 
Fakat, birdenbire, odanm için· V A J T 

- Sen gittikten biraz sonra hu· 
rada toplandılar .. Hızlı ıesle ko • 
nuştular .. Haykırdılar .. Tehdit et• 
tiler .. Ben ne oluyor diye liapıya 
çıktım. kadınlar, çocuklar l>enl 
taşlamıya başladılar. İçeriye kaç• 
hm. 

-Vay alçaklar vay. Ben şim'di 
onlara gösteririm. 

Karısı eteğinden tutuyor.du. U
sulca elini itti. yürüdü, kapıyı aç• 
h: 

- Bir kadına la!! atmıya utan
mıyor musunuz?.. E~er bir diye -
cr?ğiniz varsa bana sövleyin. 

- Sen hırsızsın!.. Katilsin! .. 
Atılan bir taş omuzuna geldi: 
Balıkçı Mehmet geriledi, sonra 

fırladı, bir1ni yakaladı, yere yatı· 
np altına aldı: 

- Bir daha ı:övle 1:-akııyım ! 
Bir ses emretti: 
- O adamı bırak Mehmet. 
Mehmet kalktı , baktı ve ~aşala• 

dr. Mahir bey yanında duruyor· 
du. 

- Sana söylediklerini duydum. 
Dağ batında değiliz .. Memleket• 
te kanun olduğunu h~rkese 'hatır• 
latırım. 

Mehmedin altından kalkana 
sordu: 

- Adm ne! 
-Hasan. 
- Birkaç gün içerde yatarsın, 

namuslu insanları tahkir etmenin 
ne demek olduğunu anlarsın. 

Sonra kalabalığa "döndü: 
- Bu size ders olsun. Eğer 'de· 

vam ederseniz, hepinizi liapse"de· 
rim. 

Melimede emretti: 
- Gel, konusacaklarnn var. 
Kulübeye girdiler. Mahir bey 

ıoidu: 

- Ahmet Hilmi buraya geldi 
deifü mi?. 

Bu sual karşısında Mehmet şa· 
şalayınca Mahir beyin şüphesi kal 
madı, ihtar etti: 

- Yalan söyleme. 
- Ge1di efendim .. Ben yalan 

de acı bir feryat yüJCselmitti. Sahilde birkaç kişi toplanmı' 
GOndellk, Slyaııl Gazete • J d 

Bu ıes, prenses Hera'nm sesiy· lionuıuyor ar ı .. 
tstanbul Ankara caddesi. (VAKiT) 1Urdu Mehmet kayığını Kıyıya çekti, 

di.. TELEFON N11HA&U..AJ:Uı d 

söylemem. Faliat verdiğim sozu, 
de tutarım. Fazla bir şey söyle· 
mem. · ~;t;a,lacb. Kocamı himaye 

~~ bClar, beni C:le JCGruyaca -
· '~an eminim. Bir çadırcmm ka· 
tlllı ~ftmıza musallat eClen ha· 

' ' rıdt1ann 'eninden ıen beni 
"" t.:... -

_ imdat .. Beni habiı ruhlar- Yazı !$eri teıetonu: W'79 atla ı: 
dan, yılan kıyafetli biri 111rdı. Idare telefonu : W10 - Merhaba arkadaılar ! dedi. 

1 Telgraf adreıı!: latanbul - (VABlT) K" • • 1.:___ d M k 
Diye bağırarak yere yuvar an· Poııta kutll.IU No. " ımsenın ıesı ÇIK1Da ı. u a -

- Ama benim hakiliati öğren .. 
mek vazifem. Sen ne olduğunu 
bilmiyorsun galiba. Anlatayım .. 
Bu gece yaralı kaçtı.. Bu ıaball 
farkına vardık.. Kaçmak için fev
kalbeşer bir kudret sarfetmiş ola
cak.. Demek, ki firarının sebebi 
çok mühim.. Bu sebebin ne 
olduğunu artık biliyorum ve o hi· 
çareye hak veriyorum .. Ne yazı'K, 
ki arkasında. cezasını gönniyecelC 
bir şerri bıraktı. 

~ ıımcamr muhafaza. et. Ve k<>ea· 
Jtı ..,1-na J;ağrıla!.. lıtiyorum ki, 
Ll l't&, ·yalnız beni sevsin.. Baıka 
~"" r IQlanıta meıgul olmasın. Onun 
llhinde yalnız ben yafıyayım ve 

: )•Jnız beni düşünsün .. Bu mel -
lt kadmdan nefret etsin! 
~ liera 'duaımın bitirdikten son
·~1 • Y&'V'atÇa gözlerinin ya~rnı sil
~·· \' e elin.deki boynuzun ağzını 
.... ~tr .. 

~Eğer bununla •aadete kavu
' 111, efer Dara'yı tamamiyle 
~~un içine almıya muvaffak 
~--~••111, sarayda b~slediğim mu"' 

d,s hayvan kümeslerini diti 

mı§tI. ABONE BEDELLERi: bele etmediler .. Hatta birkaçı o-
Kapıda nöbet bekliyen cariye Tllrldye ICcnebl na arkasını çevirdi .. 

hanmımm sesini i,itince içeriye Senellk HOO aı-. ı7oo Kr. - Ne o, bugün keyfiniz yok.; 

koıtu .. Yatağın üstünde ıağa so • : :~:: !: : 1::~ .. Yürüdü, evine girdi, fakat gör-
la süzülerek kıvranan müthi, bir ı aytıır ıao .. 1100 düğü manzara ile şa,aladı. Karı· 
yılan gördü.. iLAN UCRE'l'LEBlı sr, çocuğu kucağında ağlıyor, ya-

Bu, ne bir habis rubun tecessil· ııcarı llAnlarm IIAD sayıfalanııcıa san- nrnda oğlu, boyun bükmüş oturu· 
timi SO kuruştan ~tar. Dk aaYtfada 250 

mü, ne de her zaman görünen ha· kuruşa kadar çıkar. yordu. 
yaletlerden biriydi. Koskocaman Bllyük, ta.ııa, devamlı ua.n verenlere aıt - Ne var? .. Ne oldu, hasta mı-
bir yılan, ağzındaki zehiri prense- ayn tcnzııa.t vardır • sın?. 
sin vücuduna aşıladıktan sonra, Rest.mı! llAnlarm bir aatm 10 kuru§tur. Melek hıçkırarak cevap ~erdi; 
tekrar çöreklenip yatmıştı. KUÇ'O'K ILANLA.R: - Hayır. 

Hera yer.:I .. baygın bir halde Bir defl!.Sl so, Ud dc•am fiO, nç defam 65, _ Neye ağlıyorsun?. 
d 

. dört defası 1li ve on def8BJ 100 kUZ'U§tur. 
yatıyordu. Prer.aesin ferya ına iı· Uç aylık ua.ıı verenlerin bir defam mecca· - Hiç. 
şüşen saraylılar kapının önünde ı nendir. mırı satın geçen na.nıarm tazıa - Ya sen çocuğum, orada ne 
birer birer içeriye bakıp tekrar 'lll•s•a•tır.ıa•n•be•ş•kuru-•ştan-•b•esa•pmed111r•••ı' yapıyorsun?. 
geriye çekiliyorlardı. Bir aralık dışardan feryatlar 

- İki kişi yakalandı ya efen • 
dim? . 

- Onlarda itham e<lecek delil 
yok.. Meğer, ki sen bana bulmalC 
için yardım edesin. 

- Ben mi?. 

,(Devamı var) 
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# A 

HiKAYE 
Ne yapsın ' • 

Yazan : lzzetoğlu 
Giıeye ıider, paranızı verir, f Bir dakika güç durdum, ıonra 

içeri girer, yerinize otururıunuz. yavaı yavaı dofruldum. Dört da· 
Perde açdır •• Fakat bir türlü ah· kika geçmeden ayağa kalkmırmn. 
neyi göremezsiniz. Bir bq, tam Sesler duyuldu: 
önünüze te1&düf eder,, oyuncula- - Oturalım! •• 
rı kapatır.. Acınacak haldeydim. 

Böyle tesadüfler tiyatroda çok Hlkim - Madem Jri çıbanmrz 
olur. O zaman içinizden linet e • vardı, ne diye tiyatroya gittiniz?. 
derıiniz. Göze ıörünmiyen bir Size vuran da· hakaızdır, vurma· 
kuvvet ıelain, ıörmenize mini la hakla yoktu. 
olan kafayı keıip atam İıterıiniz. Maznun - Efendim iyi söyle· 

lnki.r etmeyiniz, bu böyledir diniz, ben efendinin çıbanı oldu· 
bu ! ·· ğunu ne bil~yim?. Tiyatroya gel • 

İtte ıulh mahkemesinin haki· meaeydi. Eğer oturamamaamm ıe
mi huz~runda sorguya çekilen fa· bebini ıöylemit olsaydı, kendisine 
lan beyın de batına böyle bir fey yer deiittirmesini tavsiye eder • 
ıelmi§ ve önünü kapatan filin be· dim .. 
ye bir iki yumruk atmıt··· Maznun bir gün hapiıle bet 

Filan bey anlatıyor: lira para cezasma mabkUm oldu. 
- O gün, yerimde yan otvru • 

yor, yarı ayakta duruyor, arkam· 
dakilerin görmesine mini oluyor• 

. dum:. Fakat o gün bunun sebebini 
söylememe imkan yoktu. Halbuki 
bugün ıöyliyebilirim. O gün neye 
söylemediğime hak vereceksiniz. 

Yeni tanıdıjım bir küçük ha· 
nım: 

- Beni tiyatroya götürünüz, 
dedi. 

Tiyatroya! .• 
Felaketi tasavvur edemezsiniz. 

Tiyatroda oturmak lazımdı. Hal • 
buki ben oturamıyordum, çünkü 
oturacak yerimde bir çıban çık • 
mıfb .. Ya ayakta duruyor veya 

h•~ ...... 
.. kokjn yatıyordum. 

· ü hanıma: ~ıll IHI 

- Maalesef ıizi tiyatroya ıö· 
türemem, diyemezdim. 

Hele tiyatroya götüremememin 
sebebini hiç söyliyemezdim. He • 
nüz tanıtıyorduk, kendimi gü· 
lünç edemezdim .. 

Para behanesi bulabilir miy· 
dim?. Param yok diyebilir miy· 
dim?. Bu daha beter olurdu. 

- ll}im var .• 
Mazereti de, hanımlar için ma• 

zeret delildir. Onlar için en mü· 
him iş, istedikleri teyİ yapmaktır. 

Çaresiz, cehennem azabına kat· 
lan.'!lnya razı oldum. Küçük hanı • 
mı tiyatroya götürdüm. 

Girdik. ihtiyatla oturdum. Fa• 
kat daha oturur oturmaz, aman 
deyip kalktım. Sanki arkama bir 
kama saplamıtlardı. 

Fakat kalkar kalkmaz, vkam
dan bir ıes duyuldu: · 

- Oturalım! 
ltitmemezlikten geldim. Seı 

hiraz daha hızlı çıldı: 
- Oturalım! 
Otunır gihi yaptım. iki elimi 

iılcemleye koydum, üzerine, tilte
ye oturur gibi oturdum.. FilTaki 
vaziyetim pez zarif değildi ama, 

biraz rahattım. 
insan bu dünyada rahat eder mi? 
iki dakika sonra küçük hanım: 

- Çantamı tutar mısınız? de· 
di. 

G~ne, bunu da ititmemezlikten 
ıeldim. Küçük hanım dikliatle 
vaziyetime baktı: 

- A .. Bu ne biçim oturuf? •. El· 
lerinizin üstüne oturmutaunuz ! 

Kıpkırmızı oldum, ellerimi çek· 
tim. Küt diye oturdum ve aman 
allah ! diye bağırdım. -

~sler duyuldu: 
- Çık dıtarı !.. 
!esimi kestim ve ik\ büklüm o

'2p ç&meldim.. Ama bu halde 
...... imkln yc»ktu. 

Pamukçu köyü 
cinayeti nasd 

· olmut? 
Balıkesir civarında Gireaun na· 

hiyesinin Pamukçu köyünde Is· 
mail efendiyi öldürenlerin muha· 
ke~c~ine Balıkesir muhakemeıin· 

de bqlanılmıttır. 

Tahkikata nazaran vakanm 
Balıkeairde tertip edildiği meyda· 
na çıkmıttr. Bozenli deli Mehmet 
Ali, Çamurlu kara Hasan, Hızır • 
halılı koca Mustafa ve diğer bir 
ıahıı on bet yirmi pn enel Ba· 
bkeıirde toplanmıtlar, iddialanna 
nazaran, lsmail efendiyi öldür • 
meleri hakkında kendilerine ya • 
pılan teklifi kabul etmitlerdir. 
Vaka günü bunlardan kara Ha • 
san ve deli Mehmet Ali Hızırba • 
lılı Muhittinin iltihakile Pamuk· 
çuya doğru yola çıkıyorlar, ancak 
aktam üstü Pamukçuya varan tee 
rirlerden ikisi Kara Hasanla Mu • 
hittin Muıtafa köye giriyorlar. 
Mehmet Ali arkadaılarmı köy ke
narında beklemeğe başlıyor. 

Bu esnada artık akıam inmit 
olduğu için ayak keıilmit bulunu· 
yor. Bu tenhalıktan istifade ede
rek görünmeden köye giren Ha· 
anla Mustafa doğruca lımail e • 
fendinin dükkanına varıyorlar. 
Bunlardan Hasan dükkana giriyor 
İsmail efendiden cigara satın al· 
mak istiyor. lsmail efendi sui• 
kasttan bihaber kalkıyor, raftan 
bir paket ıigara indirmefe sava • 
fıyor. Tam bu sırada kapı önün• 
de bulunan Mubittinin Mustafa 
tabancaıını çekerek lsmail efendi· 
ye dart el atef ediyor. 

Bu ıuretle en ince teferruatma 
bdar aydmlanmıf olan vakada 
ismi ıeçen Kara Hasan e1&1en Ba· 
lıkesir hapishanesinde mevkuf bu· 
lunuyordu. Bu adam çiftçi oldu·· 
ğu için l>ir müddet mezuniyetle 
dıtarı bıralalmıtb. Yakayı yap• 
tıktan sonra ele geçeceğini hisse • 
dince mezuniyetini bitirmeden iti• 
ni bitirmit oldulundan bahsede • 
tek }İapiıhaneye d5nmiifttir. 

Katiller müddeiumumt Hilmi 
Beyin huzuriyle yapılan tatbikatta 
cürmü yukarıda naklettiğimiz te
kilde işlediklerini tekrar ikrar et• 
mitlerdir. 

Bu, cinayet faillerini meydana 
çıkaran Gire1UD nahiye müdürü 
Bilal Bey Balıkesir emniyet müdü· 
rü maiyetinde yetiımiı deierli bir 
cinayet tahani lComitericlir • 

Hususi idareler 
bütçeleri kaç 
lirayı buluyor? 

Hususi idarelerin tastik olunan 
adi ve fevkalade bütçelerinin ne 
mikdara baliğ olduğunu gösteren 
bir cedveli aşağıya koyuyoruz. 
Bunun yektlnu otuz bir milyon 
küsur liraya vannaktadır. 

Adi btitçe Fevkalade Umum ftl'İ· 
yekunu bütçe yekunu dat yek6nu 

AFYON 
378295 21 142084 StUIO 

AMASYA 
171464 80 71071 242531 80 

ANKARA 
1073818 89 8I09ll 1714773 88 

ANTALYA 
389207 317878 ıs mOSI 18 

AYDIN 
537179 39 111736 849315 39 

BALIKESIR 
789487 290213 059700 

BAYAZIT 
139614 82898 202209 

BiLECiK 
200275 81148 281423 

BOLU 
249240 108960 358200 

BURDUR 
76015 129287 oz 20l282 oz 

BURSA 
731831 230840 982471 

' 
ÇANAKKALE 

324593 28 134728 39 419324 

Arsen Lüpen 'in Sergüzeştleri ___ _ 

• 
Kanlı latlka•I 

Arsen Lüpen, oğlunun düşmanı mı? 

Yazan: Maurice Leh/ane 
-211-

T omas müstebziyane cevap 
verdi: 

- Adliye, bu hususta lazım 
olan vesaiki tedarik etmekte ge • 
cikmiyecektir. 

Raul tekrar ıordu: 
- Elinde vesikan Tar mı? 
- BarUSleminin büyük bir sa• 

bırla toplamıı olduğu Tesikalar 
vardır. Bunlar reddi kabil olmı· 
yan feylerdir. Bunu sen de tak· 
dir edersin. Bu vesikaları topla· 
ma kihtiyar Bartöleminin hayab• 
nm f&)ıeserini tetkil etmektedir. 
ihtiyar çocuiu senin yanma yer • 
letlirmekle seni avcunun içine 
almıt oluyordu. Bartöleminin 
maksadı seni im kıvrak bağladık· 
tan 10nra: "Ya beni aef.rletten 
kurtarırım, yahut seni de, oilunu 
da adliyeye teslim ederim!,, de • 
mekti. O öldii. Bunu ben ya· 

gayet karıtıktı. iki mesele kartı• 
ıında bulunuyordu ve iki tesviy• 
çaresi bulmak icap ediyordu. 
Evveli Feliıiyen hakkında bir hal 
çaresi bulmak lazımdı ve bu hal 
çareıinin, Tomasm çok vahilll 
tehditlerine kartı gelebilecek bit 
ıekilde olma11 zaruri idi. 

Yemekten ıonra çalıpna oda• 
sına geçtiler. 

Aralarında yanm ıaat süren 'bit 
ıükat oldu. Tomu koltuklardall 
birine uzanmıt ve havana kutula• 
rından birinden aldığı puroyu kee 
yifle içiyordu. Raul ise elleri ar 
kaımda olduiu halde odada ır 
ziniyordu. 

En nihayet Tomaı son teklifi 
ortaya attı; 

ÇANKIRI 
236798 54 81167 

ÇORUH 

322368 14 pıyorum. 

Raul üçüncü defa olmak üze-

- Uzun uzadiye dütündüm ve 
bet yüz bin famktan bir para in• 
miyeceğim. Bu istedijim miktar 
munıifanedir. Şunu unutma ki bil.i 
tün ihtiyati tedbirlerimi de almlf 
bulunuyorum. Bana kiillh giydif"' 
meğe kalkıtacak oluran arkadat' 
larımdan biri, poliı müdürlüfihl' 
hitaben yazdığım mektu'hu kutuya 
atacaktır. Görüyorıun ya, razı ol• 
maktan ve paralan saymaktan 
haıka yapacak bir §ey yoktur. Sr 
ni burnundan yakalamıt ve iki k 
fe araaına 11kııtırmıt bulunuyor 
rum,. Bir para noksan ol · 

161718 138818 300l36 
ÇORUM 

227940 129772 317712 
DENiZLi 

3'7746 177281 &4I00'1 
DIY ARIBEKIR 

267871 30 119878 70 387750 
EDiRNE 

47082I 63811 1134884 
El.AZIZ 

203869 181111 368980 
ERZiNCAN 

142299 27 58407 73 ?00707 
ERZURUM 

277331 325640 80297I 
ESKiŞEHiR .. 

298132 117186 413318 
CAZIANTEP 

278499 8Z80I 381307 

GIRESON 
249618 13 185416 434931 17 

COMOŞHANE 
155048 47801 

IÇEL 
356020 

ISPARTA 
116080 

202846 

472100 

202818 91515 294373 
ISTANBUL 

629631 
2689252 320000 mütterek 

3538783 

tzMIR 
1325031 

KARS 

849531 

203472 1528503 

206421 121188 331589 . 
KASTAMONU 

440914 241798 682712 
KAYSERi 

284842 184958 449800 
KIRKLARELi 

252842 40094 292936 
KIRŞEHiR 

166791 
KOCAELl 

526491 
KONYA 

722251 
KOTAHYA 

71096 

93787 

223128 

237887 

620278 

945379 

340813 15 143681 484494 27 
MALATYA 

323440 
MANiSA 

570791 
MARAŞ 

168172 

289739 

491813 

840530 

127008 14 108904 235914 S4 
MARDiN 

149744 29 78588 31 22832 60 
MUCLA 

292259 102670 394929 
MUŞ 

154194 83 4m8 11 201883 
NICDE 

288182 
ORDU 

131641 419803 

247• 177077 424632 
SAMSUN 

414721 94138 &oliG 

re: 
- Elinde veıikaların var mı? 

Dedi. 
- Bartölemi uzun seneler uğ

raprak topladıiı bu veıikalan 
bir keseye yerlettirmit ve bir giln 

'bana röıtermitti. 
- Bu kese nerede? 
- Zannedersem Simonun Kor-

ıikalı metresine vermiftir. Simon 
fle bU Kot 1Tt' 
larmıt··· 

Raul uzun bir süklitten 10nra 
zile bastı. Gelen hi21111elçiye öğ
le yemeğinin hazır olup olmadı • 
iını sordu. 

- Hazırdır efendim. 
- Şu halde sofraya daha bir 

takım koy. Efendi benimle bera• 
ber yiyecek. 

Raul, Toma11 yemek ıalonuna 
itti ve: 

- Otur, dedi. 
Tomas yumuıamıt bir halde o

turdu. T omu pazarhğm yapıl • 
mq olduğu kanaatindeydi, fakat 
ne kadar istiyeceğini bir türlü ta· 
yİn edemiyordu. lstiyeceği para· 
nm üç yüz bin yerine dört yüz 
bin olmaıını temin arzularına ka· 
pılmııtı. Bu tiddetli hücumun 
dehteti altında kalan Raulün kat· 
iyen itiraza kalkqmıyacaiını zan 
ediyordu. 

Raul az yedi. Tomuın zannet· 
tiği aibi hücumun dehteti altın • 
da kalmamıt olmakla beraber 
fevkalade dütünceliydi. Mesele 

----.... --,--·-----··-·11------SEYHAN 
510971 

SiiRT 
99168 

SiNOP 
220724 

SiVAS 

228839 

68354 

135577 

739610 

167522 

356301 

304072 67 317209 33 621282 
TEKIRDAC 

327234 90431 
TOKAT 

306711 
TRABZON 

352910 

417666 

&9221 

304733 125047 429780 
URFA 

207486 58614 268100 
VAN 

137904 8Z886 220790 
YOZCAT 

292642 153127 441789 
ZONGULDAK 

389547 79 288441 174898 
21 118383 38 9 5800'71 82 31 078488 40 

r ıy e eş yuz ın iUık" s eriın. 
Raul cevap vermedi. Jtat'iyyell 

terkebniyeceği ıon kararmı vef"' 
mit bir adam gibi gayet sakindi. 

On dakika geçtikten 10nra d11• 
vardaki saate baktı. Ondan 10n,. 
da telefon bqına giderek aJıize,I 
aldı ve manevelayı çevirdi. Ara" 
dıjı yeri bulunca: 

- Orası poliı müdürlüğü dr 
ğil mi? ... dedi, lütfen M. RuseleOfi 
veriniz! 

Biran geçtikten sonra konu 
mağa baıladı: 

-Tahkikat hakimi M. Ruıel 
değil mi?... Ben Raul d' Averni. 
Mükemmel tetekkür ederim •• Sd 
naaılımız? ... Evet bazı yenilik!#. 
var. Burada, yanıbatımda Veait!I 
f adalarına fiilen kantmıı 'hifl 
var .. Hayır henüz itirafta buluıs' 
madı, fakat öyle bir vaziyettedit' 
ki, itirafta bulunmaja mecbur k•" 
lacaktır. Allo .•.• Evet, herifi tetliı' 
almak üzere buraya bir adam ıf' 
deriniz ..• Evet, Baımüfettit G..-

.. d · • E • • • d .,.t yu gon erınız. n ıyısı o ur ..•. ..,.. 
iyyen merak etmeyiniz, kaçanı_.. 
Eli ayağı bajb olduğu halde ~ 
de yatıyor. Teıekkür ederim ef' 
dim. 

Tomas mülhit bir hayretle l'ııl."' 
liyordu. Yüzü sapsarı olmuıtu· 1• 
nmmıyacak bir hale gelmiıti. JCot 
kÜnç bir ifade ile: l 

- Ayol ıen delirdin mi? s-ıt1 
polise teslim etmek istiyorsun ha.

1
• 

Bu hareketinle kendini Te F•lid• 
yeni de teslim ettiğinin farkJll • 
değil misin? • 

1 Raul adeta Tomaam .aslert11 

d Jal• 
dinlemiyordu. Tomas orada ••· 
mit ve güya tatbik eltili pi~= 
onunla biç bir alikas~ yolonut '! i 
hareket ediyordu. T omu kend~s 
kayhetmit hir halde l'ffOIYeflJP 

çekti ve Raul'a tevcili ederek: 
- Divaneleri öldilraıeli l cl...U. 

(Deftml .,., 



Nafıa Vekilinin teftişleri r 
-· ı da.f t.a rnrı ı inci saytta ::ıa ı 

Yı az bulmakta ve zarar ettiğini 
ıöyle.mektedir. 

su ücretinin 15 kurut üzerinden 
teıpit edildiiini ve buna dair ha· 
zırlanan bir raporun Nafia Veki· 
Jetine gönderildiiini yazmı9tık. 
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Bilindiği gibi, tünel ücretleri; 
birinci mevki üç kurut otuz para 
Ve ikinci mevki yüz paradır. Şir· 
ket, bu ücretler üzerinden birer 
kuruı köprü resmi ve onar para 
da naliye vergiıi alındığını ileri 
•ürerek kendisine ancak, birinci 
ınevkiden yüz ve ikinci mevkiden 
elli para gibi az bir miktar kaldı· 
iını ~Ü) ' ~:ı-ıektedir. 

Bu defa, Kadıköy ıu f irketi ıe· 
bekesinin 11lihı için yeni bir ko· 
miıyon teıekkül etmif, ve tetkik
lere batlamı9tır. Komisyon, Na· 
fiaı komiseri Civantir, belediye su 
idaresi müdürü lhıan, belediye 
tetkik 9ubeıi müdürü Hüsnü Bey· 
lerden müteıekkildir. 

Fenerbalıçe - Beşiktaş şild maçının yapılıp yapılmıya• 

Şirket, tünel yolcuları sayısının 
günde 45 binden 17 bine inmİ! 
bulunduğu iddiasındadır. 

Tünel ~irketi, ücretlerinin art· 
brimağım teahhütlerinden birini , 
Yapmnğa çağrıldığı zaman öne 
IÜt'mÜ~tiir. 

Mukavele mucibince tünel tir· 
keti, t i1nc!in üst başında olduğu 
ıibi ah Haşmda da bir bina yap
ınakla m ükelleftir. 

Şirk~t. mukavelenin bu hükmii 
ken d i:ıiııc tebliğ edilir edilmez, 
ıa.rarınde.n bahis açmıt ve tarife· 
•İnin :rükscltilr.ıesini iatemittir. 

Tünel ücretlerinin indirilmesi, 
•iındiki halde bir tasavvur halin· 
de bilr. olsa, buna imkan verilmi· 
Yece~i alHm.:larlarca muhakkak 
layılmnktadır. 

Duydağumuza göre, Nafia Ve
'81cti tünel şirketinin teahhütleri 
~tra f m da ki tetkiklerini dcrinlet· 
tirm ... ktedir, tirket teahhütlerini 
y~ ... "">'lnm•kta iıı1rar ettiği takdirde, 
t 'ine! şirketinin satın alınması 
n1cvzuu hcı~ .... Jabilecektir. 

.. 1-rk ~crn.iryolları şirketi baş 
nıuf~·~~ · F 'k B d" ·· 1 k" l ... • · ~1 ~v. un. t\lne ı· 

§; erirırf ,.. rıuarnclah teftiş etmiş· 
tar. 

KadıkCJy 

Ka·lıköy r•ı + 1rntin,.. gelince, 

Su tebekeıi ıslah edilince, Eren 
köy, Suadiye ve havalisine daha 
kolaylıkla su verilebilecektir. 

Komisyon tetkiklerini bitirdik
ten ıonra, bu husustaki raporunu 
planlarla birlikte Nafia Vekaleti
ne gönd'!recektir. 

Elektrik şirketinin tarifesi 

Elektrik şirketi tarife formulü 
üzerinde tetkikler devam etmek· 
tedir. Bu arada tirketin İsviçre 
frangı iizerine gösterilen ıerma· 

yeai veaair meseleler gözden geçi
rilmektedir. Elektrik ücretlerinin 
bir miktar daha inmesi ihtimali 
vardır. 

Tramvay şirketi daimi tarifesi 
icin müzakereler yaklnda batlıya
caktır. 

Posta telgraf fflerl hakkında 
verdl§lmlz haber 

Nafia Vekaletinin posta ve tel· 
graf işleri hakkındaki kararları 
etrafında verdiğimiz malümatr, 
dün bir gazelt!;,. tekzibe kalkıtmıt· 
tır. 

Malumatımız, bu huıuıta isti· 
nat edilebilecek en kuvvetli kay· 
naktan alınmı~tır. 

Polta ve telgraf i§leri tetkiki 

sraf teıkilit kanunu liyihau ha· 
zırlanacak ve bu açılrıta Büyük 
Mil',.t MecJi.ıine verilecektir. 

Avusturya Haşvekili 
Iİbi mukaddes bir vazifesi var· 
dır .,, 

Bntvekil dahili mücadeleleri 
ha~ırlatarak Franşızca demiştir 
ki: 

"- Hududunu bizzat tahdit ih· 
liyarrna malik bulunmamı§ ol•n 
)'eni Avusturya hiç olmazsa arazi-

•ini müdafaa edecek hale konul
!!ıalıdır. Avusturya bugün her za· 
ltıe.nkinden d:ıha ziyade bu vazi· 
feyi ifaya azmetmiıtir.,, 

M. Şutnig, mücadele edilen 
1-ıüfrit, milliyetperver veya bey· 
llelınilelci fikirlere hariçten gelen 
llıanevi ve maddi yardımlar üze • 
'liııde durarak Avusturya hakiki 
lllenfaatlerinin yakın, uzak kom -
tularınxn menfaatlerine müvazi 
0Huğunu bey~r.!a sö .. Jc de-:: iştir: 
"- Avuıturya kendisiyle mü • 

~akereye hazır olan bütün devlet • 
erle müzakereye hazırdır. Avus • 

tllrya tethis hareketlerine karşı 
lb\"' ~ 

M . .l>övalera, kabul için ekseri· 
yet mevcut olduğu kanaatindedir. 
Ret ıureti;fle hassasiyetinin renci· 
de edilmiyeceğinden emindir. E
frH usul müıkülatı çıkarsa bunu 
halli altıncı komisyona aittir. 

M. Dövalera demittir ki: 
"- lrlandamn Sovyet fikrine 

muhalif bulunmasına rağmen, 

Sovyet Rusya için rey verecektir. 
Fak at muntazam uıul ,eklini bir 
tarafa bırakmamak ve milletler 
cemiyeti azasını tenkit qaklarm • 
dan mahrum etmemek lazımdır.,, 

Londra, 13 (A.A.) - Milli ek· 
seriyet ile liberal ve itçilt!r, Sov • 
yet Ruıyanrn milletler cemiyetine 
girr.ıeıini tasvip etmektedirler. Fa

kat muhaf azaki.r fırkanın müfrit· 

leri bunun tiddetle aleyhindedir· 
ler. Morning Post gazetesi diyor 

ki: 

cağı ancak bugün öğrenilecek! 

Geçen aenekı Türkiye birlnclllji mUaabakalarına lftlrak eden mıntaka 
tamplyonlar1 hep bir arada •. 

Buıün iki mühim Spor hareke· 
ti vardır: birisi mühtelif ıebep 
lerden geçiken Türkiye yüzme 
birincilikleridir ki Modada yapı • 
lacak ve yüzme ıporlan mevsimi· 
ni kapamıf olacaktır. Diğeri Fe
nerbahçe - Bet iktaf ara11nda 
geçikmit §ilt maçıdır ki eğer yapı· 

açdmıt bulunacaktır. 

Yüzmeler 
Yüzme müıabakalarına saat 

on ikide batlanacaktır. Müıaba

kalara Ankara, lzmir, latanbul, 
Bandırma, Kocaeİi olmak üzere 
bet mıntaka girmektedir. Türkiye 
§ampiyonları bu bet mıntakanın 
f&mpiyonları ara11ndan çıkacak· 
tır. Gönlümüz bu ıampiyonlukla -
rın, yeni Türkiye rekorları doğur· 
masını diliyor. 

Müsabakalara girecek §ampi· 
yonların mıntakalariyle beraber 
adları tunlardır: 

100 metre (Serbeıt): Süleyman 
Bey (Ankara) Rasim Bey (İzmir) 
Orhan bey Nefo hanım Oatanbul) 
Şakir bey (Bandırma) Sıtkı bey 
ve Muzaffer hanım (Kocaeli). 

100 metre (Sırt üstü): Hüsa· 
mettin (lzmir) Agah (lıtanbul) 

Şamil (Bandırma) Ali Haydar 
(Kocaeli) Beyler. 

200 metre (Kurbağalama): 
Mehmet (Ankara) Cevat Ozmir) 
İzzet Oatanbul) Şakir (Bandır· 
ma) Yu"••f (Kr ..... eli) Beyler. 

?.00 metre (Serbest): A'h .. '··'' - ' 
(Ankara) Rasim (lzmir) Halil 
{lıtanbul) Mehmet (Bandırma) 
İsmail (Kocaeli) Beyler. 

400 metre (Serbest): Rnsim 

f Kenardaki hanım hogiinkü müsabakalara iştirak r decek f'\efo Hanımdırl 

Mehmet (Bandırma) Ihsan (Ko- şikta§ klübü reami bir tebliğ yap• 
caeli) Beyler. madığı cihetle bu satırları yazar· 

Türk bayrak yarıtı: Hüıamet • ken maçın yapılıp yapılmıyacağı 

tin, Cevat, Rasim (lzmir Agah, hakkında kati bir hüküm vermiye 
izzet, Saffan (latanbul) Meh· imkan göremiyor, ihtilafın halle
met, Şakir, Şamil (Bandırma) I dilerek maçın yapılması da, yapıl· 
lımail, Yusuf, Ali Haydar (Koca· ( maması kadar muhtemeldir de-
eli) Beyler mekten batka çare bulamıyo· 

Atlama: Raeim Bey (lzmir) ruz. Yüzme mü1&hakafan hirde 
Fahri, Behçet Beyler, Leyli hanım baılayıp dörtte biteceği, futbol 
(lstanbul) Muzafer hamm (Koca· maçına da Kadıköy ıtadmda ıaat 
eli). dörtle dört buçuk araaı baılanaca· 

Futbol ğı dütünülürse iıteyen merak1ıla· 
Betiktat - Fenerbahçe maçına rın iki müsabakayı da görmek İm• 

..ıelince; bu maçın bir hayli ente· kanını elde edecekleri tabiidir. 
ressan olacağına hiç §Üphe yoktur. 

Vakıa iki takım arasında temelleş· Samsunda maçlar 
mi,, büyük bir rekabet vardır. 
Fakat vaziyet, iki ay evel yapıla· 
bilecek tekilde. arada bir muka· 
yese yapmaya elverecek şekilde 
değildir. Cünkü yaz tatili henüz 
bitmiştir. iki takımın nasıl bir 
kadro ile orta va çıkacağı, futbol 
heveı ve kabiliyetlerinin yerinde 
olup olmadığı meçhuldür. iki takı· 
olamıyacakları muhakak olduğu • 
mında formlarıncla olmadıkları 
na göre oyun itibariyle bir fevka
ladelik beklemek doğru olamaz. 
Bunun içindir ki bu maça sadece 
en~<?resıan demekle iktifa edece· 

ğiz. 
Ma~ yapllacak mı. 
yapdmıyaca mı? 

Samsun, (Hususi) -Geçen ıe· 
ne Ordu gençler Yurdunun daveti 
ile Orduda iki maç yapan Samıun 
spor klübü birinci maçta gençler 
yurdu ile 2- 2 berabere kalmıf 

ikinci maç neticesinde 3-2 Ordu 
galip gelmişti. Bu sene gene Or· 
du gençler yurdunun teklifi üzeri· 
ne ayni klüp oyuncuları Samıun
F ener ıahasında birinci maçı yap· 
mışlardır. Maçı fırka kumandanı 
Hüseyin Avni Pata Hazretleri ve 
maiyeti erkanı, T. l. C. 1. umumi 
reisi ve Erzurum mebusu Aziz Sa· 
mih Beyefendi, C. H. F. reiıi, halk
evi ve Samıun idman mıntakaaı 
reiıi beyler sevretmitlerdir. Kala
balık bir halk kitlesini ıahayı 
çeken bu maç çok heyecanlı ve o 
nisbette samimi olmuştur. Oyun 
ıon derece güzel oynanmasına 

rağmen Ordu geneler yurdunun 
2-1 mağlubiyetiyle bitmittir. 

k lle&dele ederken ır.evcudiyeti ve 
0ıı.!ularının menfaati için mü • 

idele ettiğini müdriktir. O sulh 
'"asına hizmet etmektedir .. , 

"Rusya milletler cemiyetine gi
riyorsa bu Japonyadan korktuğu 
içindir. Binaenaleyh milletler ce· 

miyeti Sovyet Rusyanın müna:ıaa· 
sına ittirak edecek deme!ı:tir. ~ov· 
yellerin Çin §ark demiryclları Ü • 

zerindeki hukukunu müdafaa için 
eaki müttefik"mizle ihtilHa mı ıü· 

( lzmir) Halil O atan bul) Ali Oı· 
man (Bandırma)hr.ıail (Kocaeli) 
Beyler. 

Dün ıabah bu maç etrafında ha· 
zı dedikodular itittik. • Beşikta§ 
klübünün haıılatın takıimi şekli 
noktasından bazı itirazlarda bu -
lunduğunu, diğer taraftan yüzme 
müı:ıbakaları dolayısiyle futbol 
maçının gelecek haftaya bırakıl • 
masım istiyenler olduğunu söyli • 
yenler çoktu. Evveli Fenerbahçe 
klübünden sorduk, ihtilafın halle· 
dildiği ve maçın yapılacağı ceva· 

Ayni güzide zevat huzurunda 
~e daha kalabalık seyirciler önün· 
ele yapılan ikinci maçta her iki ta .. 
kım çok hızlı ve o kadar temiz bir 
o~ un oynamıtlardır. Bütün ıeyir
c·if,,rin takdirini kazanan iki kom• 
şu vilayet oyuncuları bu maç ne
ticeıinde 2-2 berabere kalmıtlar• 
dır. Pata Hazretleri takdir ve teb· 
rik ıuretiylt"! Ordululara iltifat et• 

d M. Şuınig, sözlerini Cenevre • 
t e toplanan devletlerden Avus • 
llryaya manevi müzaharetlerini 
eıirgeınemelerini ve ona vaziyeti
tıira li.yik olduğu anlayıfı göster· 
"1elerini iatiyerek bitirmittir. 

, M. Şutnig'den sonra M. Döva· 
~~- ıöz alarak Sovyet Ruıyanın 
~ 1lletler cemiyetine girmesinden 
'"•et.ıni,tir. 

"kJ ... ? ru enecegız.,, 

Cenevre, 13 (A.A.) - Havas 
ajan11ndan: 

Çinden bo!alan daimi azalığa 
iki namzet mevcuttur. Biri Çin • 
dir, ki iki sülüs ekseriyetle tek • 
rar intihap hakkı almuı lazım • 
dır. Diğeri de, kendiıi lehine 
talebini reri alan lranm müzaha· 

200X4 bilyrak yarı§ı: Suat, Cihat, 
Orhan, H~ lil (İstanbul) Ahmet, 
Mehmet. Şakir, Mehmet (Ban· 
dırma) İsmail. Mehmet, Yusuf. 
lhFan (Kocaeli) Beyler. 

1500 metre (Serbest): Ekrem 

ret ettiği Türkiyedir. 
Çin murahhas! M. Kuotaiçi'nin 

M. Bartu ile yaptığı mülakatın bu 
İ§e ait olduğu bildirilmektedir. 

bını aldık. Arkaıından futbol he· 
yetine ıorduk. Oradan da maçın 
muhakkak yapılacağı cevabını al
dık. Bununla beraber aktam geç 
vakit Beıiktaf klübü erkimndan 
birisi, hasılat adilane taksim e • 
dilmediği için Beşiktaş takımının 
- hükmen mağlubiyet karşılıiı 
bile olıa - bu macı yapmıyaca~ı .. 
nı söyledi. Bununla beraber Be-

miflerdir. Bu iki samimi maçtan 
hoılanan Samıun da Aıkeri idm• 
yurdu futbol takımı yakında maç 
yapmak üzere Orduya şrelecektir. 

Osman Ujur Oğlu 
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Şehir meclisi toplandı 

5eçl.mı·n başJ b•t "' . r-T A K V i M --
ayıp 1 ecegı • ı ·~u:;.~. c;,m:~:;' 1 

g. Ünler kararlaştırıldı c:u0 doğusu 4 ~ •• ~h, , ~ ~.~hır 

Golç Paşa T ür.kiyede 
Harbiye mektebine ve 
harbe ait hatıralar .. 

Gün batısı 18.24 18.'21 

~~~-----------~-- --Çeviren: A C •• ----
Sabah namazı 4 42 4 ... 1 

Oğle nımuı 12.10 ı ı.09 Rey vereceklerin sandık başında bekıememeleri 
için puslalar bastırıldı, herkese dafıhlacak.. 

1klndl namazı 1,,43 1 ~.41 rum .. Türk doıtalrım burada kal· 
Akşam aamuı 18.(4 ıs,-ıı ;ı;am ve vatanlarını . kurtarmama 
Yatsı namazı 19 !16 19 5, 
lmsat •· • yardım etmem için çok ıırar edi • 

-.. tBat tara.tJ 1 1nc1 U)'lfada> • deft ı · 3·~8 3·s9 ı v ·f b ..... er erın aıılı bulunacakları al. Yılın ctçe11 gll11ıerı uo 2sı 3or ar. azı em eni vatanıma ge 
kaTlde olarak içtimaa çaimhilqtı. tı ıün İçinde dinlenilecektir. Ka· Yılın talın ı: finlerı 1 ı ıı 114 rı çaiırmaıaydı, bunu o kadar 

Şehir mecliıi dün saat on dört nu~e.n defterler indirildikten ıon· .... ,-r=- --_--_--------.-Jr mf"mnuniyetle yapardım, ki çok 
~ vali Ye llelecliye reiıi Mu- n ıtırazlann dinlenilmeeine im· } ı R A D y O il ben artık elli yaımıı aıtım, kaybe· 
hiddin Beyin reialiii altmda top· kin yoktur. Defterler indirildik. - • - dilecek çok vaktim yoktur. Bir de 
lanmıttır. ten ıonra geçecek üç ıün zarfında Bu 9 Un Türkiyeye hakiki bir ıurette yar -

Muhiddin Bey cebeyi açtıktan intihap encümenleri hu itirazlar ın.t.NJHJL: ciım etmek için istibdat idareıi • 
IODl'a içtimam 1ehehini tiylemif haklundaki karaTlarını muterizle- ı1.11: l'IAk Mfri7a&I. 11.11: l'IAk aetrı- nin kaldırılmuı lazımdır. Bunu 
ve bu müddetin tayinini İltemi••;r. re bildireceklerdir. 7a&ı. it.il: AJılM .. ,eıded. l.Ulı 2.'tblr mu- iıe Türkler kendi bularına yap • 

~ 8lld .......,,....: (ar-. ~ Ondet bey- -s 

Azadan Nakiye Hanım söz al· MUntehlpl•• kolayhk 1er ve vee11ıea N ....... N- ........_ ba • malıdırlar. 
mıı, dört sene enelki intihapta intihabata tehir meclitinin dün· mmlar Onar a.&> ıuo: AJıma ve bor- Ben 1883 te l.tanhula geldi • 
• 0 h k'" lan.._ __ ..ı_ L----1 ld .a ._,nleıL il.il: ...,.. ......_ tara- b ıntı ap encümenlerinde çalıflDJf, u top UPDGa ......- qtm ılı ,..... um ..w. ğim zaman ıeri ir aurette ıükut 
hu 1eferde ayni YUifeye •Jnlmıt veçhile Tepinienelin birinci sü • nı IOlıl. VAIUJOV.t.. lMI m. etmekte olan devlete yeni bir ha· 
bir arkadq llfatile ve t--.!:.L--!-- nü bqlanılac:ak, Tfıtri:nienelin on zo: Ken ıır-rt. - • ...,,.be, ll.JO: yat aıılanmaaımn kabil olmadıiı· 

~ Seafomlk ......-.11.11: K-U reldlmlar 
iıtinaden bir teklifte bahmac•lı· ikinci sünii akf&JIU saat yirmi bir· sc.ıı: 11arht.e il.it: .,._ ....ud•l nı söyledim. Fakat zaman ile 
nr IÖylemif, fU aaretJe de•am et• de nihayet verlecektir. (plAk.) hunun böyle olmadrfrnı anladım. 
mittir: Belediye intihababnda rey ver• MI na. BUDA.Pqn. 111 m. Genç nesil içinde öyle kuvvetler 

ı 1dr ha 
ıt.111 Ork.era ._.. n: s,or .. be ... 

- iltihap tünü kaınmen bir me h• 811 iz yurtdqlann bu led. n,u: NeeeD ...... UMı ,,... ... .._ vardır ki eeki iıtili. devletini met· 
aüadür. Baıünü Tetrinienelin müddet içinde reylerini bllana • saa WamL suı: ._.. ~ cıaır um Bizan" miraaından kurtararak 
11İrinci ıiinü ola-'- ta.;. _..ıe1:-,. bilmeleri İçin mümkün olan ko • ...-. il: llaberlıer. il.ile~ ta. onu aarl hir medeniyet devleti 

... J™ ea - paal <1'17aa• ..,......_ ._ -.-n,.; 
b- bu müddetin uaablmuı )aylıklar ıöıterilecektir. Sandık • Toaca, ...._ Bo'"e. l'lll. Alta ft llattl· haline aokmata muktedirdirler. 
haklanr da mecliee vermiftir. Ka• lann konulaeaklan yerler ıase • aata .,......._ ...-.r. t&: Dua -'ki· Ben, bu kuvvetlerin mütemadiyen 
ınml müddet olan bir süne on bir telerle ilin edilecektir. .ı. m ..._ PJIAO, , 1., artmakta oldufunu sörmeaeydim 
liin dUa ilive edersek on iki sün Rey sahibi yurtdqlann defter· n.ıt: o.-.. -....... .,.. JUÇala· daha 1886 da Almanyaya ıeri 
-... latilaabın bu müddet i .. inde lerde iıimleri kolayca bulabilme- "· ıı.ıt: ..,..,,. il.il: Clllıllnü •ık dönerdim. Tabii yeni cereyanın 

7 1 L -1- IArlalan. tlAI: s._ .....,.... Ilı Jlma• 
bitebilec:eji kanaatindeyim. lnti· leri ve ıandık batında faz a DCK· lıabe. n,ı5 : Bratlalava raqo orkeatruı. _ kendiıini göıterebilmeai için da· 
habın Teırinievvelin on ikinci gü- lememeleri için belediyece küçük MIJ8allal)e. ıs.ts: Neeeu tapanlll banr ma· ha inki.-.f zamanı Te müaa it ah· 
nü ı:ıat yirmi birde bitirilmeaini numara puıulalaTı baatmlmıtbr. 111~~ Khr.. vtYANA. 507 m. valin hululü lizmıdı. Ondan 
teklif ediyorum. Bu pusulaların üıtünde "lstanbul 18.50: Kemaa - Gitar mPlklal, 11.ıo: aonra yeni cereyan muzaffer ol • 

Nakiye Hanımm bu aözleri umumi mecliıi. ikinci devre. lnti· Spor. ıı.so: l!JenaJa Df'trfyatr, ıue Teknik maıını ve bu zaferle beraber Oı· 
b b ki d ~. '9 :&Uerler w ttıre. ti.ti: RaJJc 

"Muvafık!,, ıeıleriyle kartılan • hap ıandığı aıında e eme en tarlulan. ıı.ıo: ~ ~d. il.il: manlı devletinin yeniden doğma • 
mlf, önümüzdeki belediye intiha • reyini kullanabilmek için numara Artar 8eluıltder'hı LlelMılel ı.ball p1yetı1. ıını mümkün gö'rüyordum. Bu 
brnın J»qlanııç ve bitimi bu ıu • puıulaıı.,, batlıiı ve albnda miln· :.:::-=·~·=: Ra1'erler. ft.11: neticenin elde edilmeıini Türk 
retle tayin edilmiftir. tehibin intihap defterlerindeki ıı· doıtlarım için bütün kalbimle te • 

Vali ve belediye reiıi Muhid- ra numaraıı, adı, mahaDeıi, aob· menni ediyorum. O zaman ben 
din Bey, içtima me-.·zuunun hu au· ğı, ~v numar••1 yazılıdır. r B O R S A !!!!!111111 de bu neticenin iatihıaline mu· 
retle bitmeıi üzerine ruznamede Bu pusulalar intihap batlama • - vaffakiyet1e yaTdnn ~ .W.. -

l ~ Hizalannch vıldız işareti olanlar üzer-
konutulacak batka ıey kalmadı· dan önce mahallelerde muhte if g"'uma kani olacag"' ıın.,, !erinde ıs Eylü&de muamele görenler· 
imı, fakat celaenin kapatılmau vuıta.larla müntehiplere dağıtıla· dir.] Rakamlar kapanış fiatlarını ıtösterir. Colç Pqa, 12 kanunuevvel 
için zaptm da yapılıp okunmaaı caktrr. Rey ıahibi :yurtdatlann 1 1895 tarihinde Abdülhamit tara • 

.b .k. nukut (Satl•) lazım ıeldiğini aöylemittir. Zabıt Teıirinievvelden itı aren on 1 ı fından berayi veda huzura kabul 
· d 1 • kull kl * Londra 621, - • Vlyuı H ••• ve ınuamelit tubeıi müdürü Züh- gün içın e rey enni anaca a· * Nn·yort 124, - * l'tfı~rfr 17, _ edilmit ve o gün Almanyaya ha· 

tü Bey hemen zaptı hazırlallllf, rı ve bu müddet için ekseriyet ni· • Pırts 169. - * Bcrli• 41. - reket eylemifti. 
b b .. ud 1 1· .. •t • Mllllo 217, - • Vınoyı yıı: - • • • za ıt okunmuıtur. aa ının vuc a ıe ece ı umı t' 8 ·v ... • rütsel 117, - * lhadıpeşte :::7, -
Azadan lımail Şevket Bey za· dilmektedir. • .ı\tlaa 25, - • Biltreş 20. - 1914 teıriniıaniıi nihayetinde 

L...a. Y rtd 1 bel d0 
• t 0 ha • Ceacne Sl6. -- • a .. ı-at ~"' - · G 1 P 9 -I 0 k k .. l'l• un münaıebetiyle IÖ2 amnf, u &f ann e ıye ın ı • ....,.... "' o ç &fa ue çt a aı erı va ı ı • 

"'Sofya ,s, -· * Yotebama 31, -
"rün,, iia kanuni tarifine ıöre, batına büyük bir iatekle ittirak e- • Amstcrdım 83, _ *Altı• 991, _ tinden lıtanbula gönderildiği za· 

aaat yirmi birde bitemiyeceaı·nı·, derek medeni haklannı lnıllannıa • 1Prıı 98. - • Mtddt1c '8, - ı man çok memnun olm'uttu. Onun 
• • Srolıhol m 33 R b t t3~ t 

gece aaat yirmi dörde kadar rey yolundaki ıeTiye yükseldiklerini ' - • •• 0 
• • - bu nakline o zamanki stanbul 

verilmesi li.znn geleceğini aöyle· ıöıterecekleri muhakkak aayıh· l~~Ç~•-k_ı_er~--:::(;k~•:::::P~·=aa.~;;;;1;ıı.8;;.;)~-ill sefiri Wangenheim ıebep olmut • 
mittir. Nakiye Huım teklifinin yor. • Loıdra eıu • StoUlm a.rnıs tu. Sefir 1 teıriniıanide Berlinde 

!I. ' ----------=~-==---.--- • NeYyork 0.80625 *Viyana 4.t595 kt b• t 1 
on iai gün olarak deiil, "Filin ıü· ZA Yl ŞAHADETNAME - lı • • Parls ı2.06 * Mıdrlt uısş hariciye nnaretine çe ili ır e • 
nün, filan aaatine kadar •.. ,, oldu· tanbul Mektebi Hukukundan 1328 , • MlllDo 9.!569 • BerU• ı.MS5 arafnamede, TürkiTenin harbe 
iu cevabını vermit, kararlattırı· aeneaincle ~leclijiln rumi 10 E,til * Britscı 3.385 • Vaqon 4.3075 ıirmeMni mütealrio elde edilmesi 

32 A L~ 11 c-ı 330 .. --!L1! • Att• 83.4(15 • Budıpcste 3,9~:'5 I I ff k 
lan ıeklin deiiftirilmeı=-- ıu··zum " ra1n ~..,,..,,_ uınnu •• ' ... Ceaevre n •• "'""' • Büt- i 9,565 izrm ıe en muva a İyetin Tür· 

- ttO No.k aJi---=•:.ı:. clencedf' bir kıt'a .. .,,,., ·~· ıörülmemiftir. n- • Sofya 6~ • Betırat MM lriyede calışan Alman ~etleri· 
muuai7et phacletnaqıemi za)'İ eyh • • Aıutctdım t.1733 • Yokohımı 2.689 

Zabıt aynen kabul edildikten miıtim. Bu kere zipmdan bir ıureti- • Praı 19, tt7S Moston 1091.73 nin hem ahen1' olarak bir araya 
aonra i ç~i r.n a nihayet verilmit, lı· nin alın muameleaine teveaıül etmit toplanmaıı aayeainde kabil olabi· 
tanbu '..m il~ tehir mecliıinin aon olduiunJclan kaybolan aalmm 1'ir hilr- E 5 H A M leceğini hildirmi.ıi. Bu maksat• 
içtimaı da böylece bitmittir. mi olnnyacaimr ilin eylerim. iş Bwası ıo.oo Tcrtos -.- la Türlriyede tanmmıf olan Mare· 

Vali V. fırka rel.I 
5-naaa 1-1..: __ _.__ •---a".ı::.rlu··~ Anadolu 26.90 •Çimento as. il 80 ~ _,... - ... o -·... t•l Golç Paıanm Türkiyeye ıön· 

Muhakemat Müdürü müteveffa RqJP Rcjf l . lt<> ayoa Def. 
latanbul vali ve belediye reiıi Bey oila Tiinlli K.malettin. sır. Hayriye ı~.~o ~art Dcı -.- derilmeıi m•·~~f·~ nla~ını tek • 

ll.L.-L1• ddın" Bey dün sabah C H F • • ' Merkez Bankası :l!.25 BılJı -.- lif etmi•ti. Bu teklif eneli hem 
lftUD • • • · • lift •zaıı•111m• U. Slgort.t -,00 Şart m. ecu -.- "f 

Tiliyet idare heyeti reiıi Antalya A K B A ;• Boaıontt 11,u Tılefo• -.- bqvekil, hem de büyük karar· 
me'butu Dr. Cemal Beyi fırka mer· ,:==~===========ı!!-=~=11 gihı umumi tarafından taavip e • 
kezinde ziyaret etmiıtir. Vali ile ı ı :r='=-•;;;;;tl;:;;;k;;;r=az==:l;ar===--:=:ta~h;.;vU~l;;;;•~s;111 dilmi9ti. 3 tetriniaani tarihinde 
ftrka reiıi öileye kadar belediye Aabracla A K 8 A kitap • ı933Türt Bor.l !8.7o Etıttrik - . - Golç Pqa hdrrat defterine !Unla· 

ih 1 1 evl·a··· L• • • ' • • n 27,SO Tramvav - -- 1 d • • 
int' abı hazırlıklariyle m~gu o - uınnc:ı tubesi modern • .. • ın 27.65 Rıhtım -~ _ rı , :,.,, etmıflı: 
mutlardır. lu arada bilhassa be· bir telsilde Maarif Veklleti • lstikrwDahın r 94.50 • Aaa.ıoıa ı 47•75 "imparatorun aıkeri kahineıi 
lediye intihabında rey verme hak· kartıunda açala11tar. AK B A Ergani istikrazı '1

7
.- • Anıdola ıı 47,75 Patanın herkeale, hatta aefirle de, 

kını baiz yurtdqların isimlerini kitap evleri lıer dilde kitap, I! ~:f~ı~tu A : :: ~,a11!~~1,1'.~ ;:; bozuftuğunu bana anlattı ve onun 
mub&evi defterlerin aıılacakları mecmua, ı•zete ihtiy•çlanna 8...._-.,. ______ iiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiilliliiil ..... _iillllll•' ı yerine gidip gitmiyeceğimi ıor • 
ve intihap aandıklarınm konula • cevap Termektedirler. Gerek Teşekkür du. imparatorun da bunu iıtedi· 
cakları yerler hakkında vücuda 1 kit•plartDIZI rerek kırtuiye- fini söyledi. Ben de f&Yet Türk Zevcim Miralay Bekir Sami Beyin 
ıetirilen cetveller tetkik olumnut· nizi en ucuz olar•k A K B A cenaze merasimine iıtirak ıuntiJle hükumeti iıterae ve burada artık 
tur. kitap eYterinden tedarik ede· alüa ıöıteren zent ile, Tirk ordu _ ite yarayamaz hir hale geldiiim 

Defterler ve itirazlar bilirsiniz. De•l~t Matbaais· 1111•n uiz 11DU1Hplarma ve bu vefat taarih edilirse ~iderim dedim. Ay· 

Rey Yerme baJdum haiz yurt • 
datlann iaimlerini mubtewi def • 
terler, enelce de yudıjanız ıi • 

lcitaplar1 ve VAKiT' m netri· dolal'Uiyle ziy•et ve 7azı ile ıabrap- ni teYi bqTekÜete de bildirdim. 
yahnıa Ankarada ıah$ v~r lannuza iıtirak litfua.da bulunan ze- Her iki taraf ta çok memnun ol• 

vata ayn a71'1 tefekkür •--~. teu- d 1908 d L--.! T L• h A K 8 A kitap evlendir. - ·· ...... u. enuvri ür&ıye a va· 
ıuriimiz ınani oldaiandan, tiiknnla- li hakkında ille defa olarak fikri• 
rnmzın arzma ıuetenizin taYU1Uta• " .. •Jm on betinde mahalle • AKBA Merkezi Tefefon 313711 

nu kemali hinnetle rica-.-.,__ me mürmcaat ediliyordu. 
dim. Alman bapekili 3 tepinitani· 

Miralay Bekir Sami Beyin reft1ruı de Alman hiilmmetinin Golç Pa· 
JWD,. IWm- 5-i taJI Türki~• liDcleımeie 18'1• 

--._ .... __. Birinci Sobe .. t 76 t 
_,. sllrlnllr ~·~e uda • ! icnf Şube : Saman Pazıı 
calıbr. Defterlerde isimleri JU•· ı...._••••••••••••••••llllı•d• lı 11 Z• ~ itimJan & &•Ki 

vaf akat ettiğini, yalnız Golç Pa • 
tanın Türkiye hükmeti tarafından 
iıtenilmeıi lazım geldiğini bildir· 
mitti. Fakat evveli. Harbiye na• 
zırı Enver Pqa buna razi olınak 
iıtememitti. Çünkü birinci ordu 
kumandanlığını deruhte eden Li• 
man Paıanın iıinden çıkmasın • 
d~n korkuyordu.,, 

GoJç Pqa 8 teırinisanide hatı
rat defterine ıunları yazmııtı: 

0 Batvekilden aktam meıum bir 
mektup geldi. Sefir tarafından 

vaki olan müracaata En':er Pat• 
taraf mdan verilen cevapta, Li • 
man Patanın birinci ordu kuman• 
danlrğını deruhte ettiğini, benidl 
ona amir olmam lazım geldiğini, 
bunun iıe Liman Paıayı rencide 
edeceğini ıöylemit. Demek ki 
Bu harpte bir it görmek ve Mare
f&I aaaıına istihkak keıp etmek 
için beılediğim ıon ümit te bo 
suretle mahvoldu. 

Harp ederek ölıeydim ne güzel 
olurdu. Fakat hiç bir kurıun iıa" 
bet etmiyor ki!.,, 

Bir iki gün ıonra GolçPaıa ha" 
trrat defterinde diyor ki: 

· "Türk ıilahlarınm muzaffer 
olmasını bütün kalbimle temenni 
ederim. Türle milletinde ne iyİ 
ve zinde bir cevher olduğu görii• 
lecektir. Tabii her ıey mitdi zaJI 
olunduiu aibi çabuk ilerlemel• 
Bunun için lazım olan •aaıtalal' 
yoktur. Fakat o eski devlet se • 
ne ayaklanabilecektir. Tabii ken 
dine yardım edemiyeceğimi dii'" 

•• ııl ••I .... • O) • ,_ ... ,. "@EK _ ...... . 

Galiba Allah bana ilk işleri hazır· 
layıp bitirmeği, fakat aalarm ıe· 
merelerini görmemeği alnım• 
yazmıf. Şarkta olsa idim ne bah
tiyar olacaktım. Bu rüya da di • 
ğerleri gibi ıönüp gitti.,, 

13 tetriniaanide Golç PaP 
Barlevillede Alman başvekilile 
konuttuğu zaman Türkiyeye göO" 

derilecek oluraa Liman Patada11 
daha yükıek bir mevki istemedi -
iini .aylemişti. Bunun üzerirı' 
batvekil daha o aktanı lıtanbtal 
sefiri Wangenheime bir telgraf • 
name çekerek "ıayet Enver iıtet' 
ıe,, Golç Pqanın lıtanbula ç~~ 
nlmumı bir kere daha tavaın 
etmiıti. 26 teırinisanide ıefirdef 
gelen bir cevapta Kafkas ordJ 
kumandanlığı Liman Pataya ve -
rildiiinden Enver Patanın Golf 
Patayı aıkeri müıavir olarak iıt,. 
diii bildirilmitti. 

28 tetriniaanide Golç Pata a.,-
ğıdaki emri almıttı: 

"Zatii.lileri Belçika umumi # 
liliğinden kaldırılmııtır. Oım.ıt" 
hlarm paditahına ve zati şahaO,.. 
nin umumi karargahına memur ~ 
dilmek üzere hemen lstanbula ff' 
decekıiniz.,, __ k 

Bu yeni vazifeıine dair ~ 
Pata hatıra defterine tunlan ,..
mıttı: • ..a. 

"Bekledi~im şey iıtedifilll •· · 
bi çıkmadı. Benden padisabdf ~ 
ti.zar ıalonunda baidat 1c0,:; 
rak ıedir üıütn.de oturmaJD, h" 
çok ıirara içmem daha faslft ·~ .. 
ve içmem ve hiçbir zaman ~ 
olmıyacak emirler beklem
niyor. Bana ~refli bir meYkİ .,_. 
·ı · · · T·· k h. ü·ne ılr" n meıı ıç1n ur ızme --~ 

mek istemedim. Demek ki ..---
da bir ordu kumandanlıiı elaJO;i. 
1acaimı. Fakat artık memnun . 
mak İatİJOnlm.,, cne.a- ..,,, 



$elıicdeff, pcuçalaı UNDAN BU DA 
a & i :ı bil i ili pc JS:aeı Mercan çarşısına şöyle 

bir uğradınız mı? 
.Şıklık ve süs meraklısı kadınlar 

hangi cins terJik giyerler? 

Bakınız bir in an neler qutahilir ! 
Diri ol;ırak y tulaıı 

yavr ladıiJ 
bir 
bile 

faren · ıı mide 
oluyormuş .. 

içinde 

· ... _ ~ • · · ıebeb:..: siz ele ben ele .bula 
M.eı-.can ~art.ııma bıç ugro-uınız 1 rı.n.•~ ,.,... ' 

lalı?. O.ray• hiç uğramamıt olu. • bıhrız. 
Jllz hile, Mercan ç.a.rtıamın sene - Merca.n çaJ'fltı YJ~&rca evvel 
ierdenberi aailam terliklerile ıöh· "Kava fi ar çar.şıll,, dıye . a~dır • 
ret b.,ldug"unu mutlak biliyorau • mış. Burayf her se~ .Hı~clıttan-

L • .. .. tiicc ••llJlPıf c;ar· lluzdur. Sade fatanbullular de • 1 dan ı11ır uıru 81' - • 

iil, Anadolunun bütün tehirlile· şı yüzlerce san~ık malla tıklım 
ri, kaaabalıları, alacakları ter • tıklım dolarmıf. . 
lı""· M 1 1 b"ıl , Mercan çauıanda ılk satılan gın ercan ma ı o muma • , 
ha d'kl- d 1 ı' terlik lıtanbulun bazı kenar me· aaa ı Kat e er er. ' " • . . . . • 

. . . ' hallelerinde şıpıdık terlık,, ıtmı 
Sıze haber vereyım kı Kapalı ! ·ı c"ınsten k..,..i derisi terlik • .. .. . k t k'l 1 verı en -':!' 

sarıının kuçuk bır ısmını eş 1 • J t k ··1 t . . 1 b l · ı rmit Sonra an e em.mu e • 
eden Mercan çarşısı ıçın sü.n u • ! e · l f t · ted'k 
da bugün tam 50 bin tezgah ça - l miş, türlü :ür ü ve an azı ı : 
htmaktadır. Elli bin tezgi.h ..... ' jer yapılmagp. batlannUJ· Sonra 
8. ~ h .. k' . bul n 1 .dan rıkan terliklerden J>azıl(Y'Jl)JJl 
ır tezga ta en ıaz uç 111 u • . . <> • • • 

dutunu düıününüz. Atağı yuka- ısımlerı ~fle. 
rı bir he.apla 150 bin adam Mer· Paııtofh, Kamarcina, MaJ>eyµ 
can s:arııaından geçiniyor. terliği, Ökçeli terlik. 

Bir esnafın verdiği izahata gö· 
re, kuadwalar gibi t.erliklerin 
de makinede dikiliıi, esnafı a • 
dam akıllı ~arşııııf bulunuyor. 
r erlikçi esnafı da bugün kundu -
rı-.cılar gibi "fabrika,, düfJllanı -
dırlar. 

lstanbullular çok terljk eakitir
lernıif; çok ıık terlik değ ittirir • 
lerıniş. Bunu bana ıöyliyen Mer
can Ç.Ufıaınm etki terlikçisi, se • 
bebiaıi bir tü lü au.J8,ı.ın•4'ı 
~Jai krtteliifi esnaf, en fazla 

Paı;ıtofJi .te.rlikled b;l.iy,Ql'fUDUZ. 
cK.ıJın Jrİyilen terlikler... ~n~ş.r, 
eski zaman terliği ıayılırmıf. Şım
c;l i bunları Jıiyen ihtiyarlar' rutu • 
betten, soğuk almaktan korkan 
hastalarmıf. Kamarçiaa, yandan 
iki düğmesi bulunan terliklermif. 
Bunlar, genç kızlarlJil, tazelerin 
giydiği terlikmit. Mahe111 terliği 
makara ökçeli terlik.mi§. 'f-fıJlları 
kırmızı ökçeli, uı.-1<~ ik~eli, 
mabeyn terliği ... Bu üç cüaı terlik 
"fantezi,, İD'lif. Şıklık ~e .J,i.iı me
raklısı kadmlaı- pwalan Jiyerler • . :,. . 

yik olan bir ad"rn insan mid,.c · · ue-
1cre mütehammil olduğunu is.h:ıt et • 
mİ§tİr. Bu adam evvela köatejiyle be· 
raber bir cep saatini yutmpttur. Ada
aun midesi üzerine kulaklannı koyan· 
lar saatin mide içinde tık tık ederek 
iflcdijini tluymu§Jardır. 

eu adam peristaltik adele hareket
Bir c;ok hayvanların lıabr ve .. y•· j lerj ~eainde o saati kösteğiyle bera-

te gelı-' •e,a 19yleri yu~n v:e ıdı· ıber Muinden bobzına kadar ~i 
~ile ~., v~ ~ Ö • p_t\ıınİJ ve pannağını ~jazına taka-
liincqe P..W ı:ni~ tvttJ4ıl,n rak ~~ıtır. 
malUmclur. Meaeli ~ bal.1,n • Ondan ıonra aaati bir defa da köı-
nıa, köpek balıkla&-Jaın, deve kutlan· taksiz y.ul~Uf, ıfak11t bu sefer onu tek-
DID ıuideleriı\c:len neler ~1 ~ .rar ,micleaiaden SJkarvullk ılu11Q.Junda 
çok cleialar yazıl'nlfbr. .,_.,~ zorluk çekıni§ti,r. 

Şi.cli iyi ,. ~ 1 plqor ki, evbamlı • apt tecrübeli bittikten ıJonra 
bir i.a-.n ~deli .ıe, .-.s ncleain .ayni ad.-.a c:aalı kurbağa ve canh fa. 
flılıllerküz ,et.Urilme&j ..,~ bıbİİ relerle 4e tecrübe yapını~, onlar, mi-
bir ma.ıı isi,ıı nı•Wı ,~- AeJine Wfr yuvarjandıktan sonra 
.,eyleri ~çine alabiliyQr. Çok ,_.... ve- ~v""*'•" tekrar ıılıtanya çlkar • 
ya çok içmek iÇİD mii.aNk.,a pi • ~· 
§enlerin ~eri .,u k~•od.ir. Jıit ,&a,aa midesinin ne bdar ıiç-

Geseolerde Viy~n ~~ik JdJe 4ayanchğını iıbat icin ayr)İ adam 
cemiyetiıı• yapılan t~de, ıbir ,ncla arka ark~ya 36 bardak ıu iç. 
Hint fakirleri •UW. ~e :I&· .aüı Yte ~ ıonr.a tekrar suları dı • 

ıaruıa çıkarmağa muvtdf--.1< olm 

Bu tecrübelerden sonra kılın 
tan ıbir adamın hünerleri &eyred 
tir. Bu adam bir kılıcı kab asın 
dar boğazından ili riye sokmu 

l 

Röntgen makinesiyle bak ld •ı z n 
kılıcın mide ağzına k, dar gi di 
rülmüştiir. Kılıcı mid nin ıcine r 
sokmak kabiJ de-ildir. Çunku 
ağzında buluaan bir adeJe yJrtılma • 
dan kılıç cı:rac!an geçemez. 

Fare1eri yutan adam yalnız o )arı 

ağzına almadan e.v:vel biraz bayı t yor. 
Çünkü, bayıltmıyacak olursa mid si • 
ni tırmalıyarak par.çalarlarmış. H a 
.bir defasında bu suret!e diri ol k 
mideye varan bir farenin mide j · nde 
yavruladığı .görülmüştür! 

... aatlJIDın kadınlara yapıldı • 
~ıu da .elaeQUDİyetle kaydediyor. 

:a ın~".rın c:f.l>µk terlik eskitişle· 
........... ~ ..... ~--~...,..~~~~,... .... ~ ... ll!lf '!I!'~--:~ ....... ~-=--~---=-~~ 

eDü mezar! f ıtılı ılı rop keseı tir uof eUrL 
"'-ü · az,etelerinin verdilderi halkı etrafı <büyük bir .clikWle 

"Wıı.tta.ı.z 8.. L:.. .. daet evvel arqbrmıt i,eler de kızı bı.ı..e • 
som, ,,,,. -~ G k b" . 

d .. ede :.1e ..ulan mışlardır. enç ızın U' anaye-
~ a muzay ı11 • • ... • _.1·1- k 

~ b" d dikı UJ.,.- .te hurbJn ıJJlt.igı UDJl~J.IFr,e •· 

Bir Amenka 
fa 

----rinde tüyler ürpertici 
eydana çıkarıldı 

bir 

~r lılAIJl. e 
0 

1 r•nnıavJl ııihay,e~ y~rilmittit. !).n· V 1 f l L d d ok · 1 1 ı rrıucll> pınıuıhır. M.eıele ~u- ~""l"".-..1.... L:- a < il'" on ra a ç g•np raftırma ar neticesiz kalır JVe va· ı Yaralı jyjlejtikten rn.nra ~·3.pı. 
~·· c~ ,..,~ »J..Wl ltl# ZBIRM geç- b~ nMl~e ol.mutlu. Cek ;na.mm • ..k.a da tUiWtulur. I~ tahkikat cidden müth' bir 

'" tijden aonra ihtiy•r ~rd bir gün da bir doktor ~l~. bozaıut ve Fakat az zaman sonra Mabel netice vermiştir. 
Bunc\a~ iki ae~ evvel lıııiliz ı, %.~ e ıan ıokaıkta yakalabıldlgı kadın4arın Conıon namında yirmi yaşlar•nda 

0 
~ı 

lo dl l ıaa4lığm •apaB"' ... açın&! v - .,_ d ... b I ..,.. ~g arda ve ()rmanlarda do • 
r arından Levelin biricik ev a· el.ık irinde Juzının iskele.tini bul- Karnını eşmege at amı,tı. u. gene bir lqjZ ciYıfr köylqden hi. ·~- L__ 

d1 ~· ·ı · ·~ 1 d b r> ~•n w.ı Benç kız avcısı A ~rı -u•uı Level kocaya v.erı nııt ve m.uı.tµr. zun zaman e e ge~me en u IQa· rinde bulunan akrabasından b,iri· 1,__ y· h"....: .• • ·~ • r 
Q d ;ı "t ti ' d kt C k b' ~Ilı C Kı Ulll 'C .., CSJ p • :.ı ınün,a,ebetle J..or un Ja.Josun • l b tı~e erı yapan ° or e ır ni .. ııa .,.iv~,.te .ai•-iı:. .,,~ a~sam .. J • _. Co If . 
• L Hadise bütün ngitterede Ü • "dd l · ,. 1... ;yı;tf ır:-r,,~~ • ,.,,... T sor erın;ıcn n • rnı an 
~ L:: • ...::.ı. """.ra.ıı'lll yapılmı .. t.r. 1 mu et sonra e c ge'ç' ıp ıı.llllar.~ - ... yaln&7 nı.._ .. ı. d.Qnmü...t.ür. J),ört 

,._,~ -~iT' ~ yük bir alaka uyandırmı~ ve n · d ~ r- ~w-,,. "· l"W' 'T."! namımla biridir. Bu adam uzun 
~~ k ld' MY~ atıhwt v.e a l Kar.uı !ieMn °ün np..J.:Lten .soaıa bu luzıa ela 
--~ ız gayet güze ı ve genç giliı rom•~ı),lclf.p ;Rocerl na· • -~ ıenelerdenberi fijyoloji ve b 'lhas• 

le ak · · L: Cek,, diy.e .cinafıet yak~ı .tw~ - cenaze.i ormanın bir köteeinde 1 d 
OC&ıına bir ıürpriz yapm ıçın mıpda .biri 9u v~ Jafvuç. ~r .la sa ö.,üm en sonra insan vücudu -

Riiııün birinde bir aandıg"a girerek roman yazmı§tır.. ine pçmiftir. ~tur. nün daha ne .kadar zaman bazı ka Avrupa gazetelerinin verdik - Bundan bir wü4det 109r• Con 
Pağı 'kapamıf, fa~at sandık ka· J..ord ölmüt ve metrukatı ara· 'feri :haberlere göre Amerilcada Rroırp nam· .. .Ja biriqin kızı bir l,eınasl.,.rdan ınü,tcha.s is old.µğu 

-.~ k d ... k' k- .J d k 1 b b' H r 'tYA tetkikat. ile m.ı:>~a-- 1 ol kta •' o a ar agırmı§ ı &Uınca· tın.ela müAye eye çı arı an u Kanzas hükumetine ta ı 11nding- gArı deli gibi ~ir ~ide pgliş ka. ..,.-ow 

lıı bir türlü açamamıt ve hı.va • ı"1ıtlık, ~ ıibi meraklı feyle-·i tov.n kas(lbuıqd, karın ~e_şen rMo™ııt ~f f~ dilı,ijp ~;yıl· 
••ılıktan boğulmu,ıur. toplayan biri tar-ıM_an yüz İn • Ceki aqd.ır.an bir adaD\l çrlw:u§, fa- 'PlfPf,. ~ kM: Hfılclı~•n ao.Jlıl·a 

kızm kayboldujunu gören ey giliz liruına aatııı ~DlllJ§lır. kat bu ~arha~ye ~eğ~I, ~lel4.rik tu.n1M'ı aa~lır: 
~ttlfflNIJııuıuıtllUHI,_ S ısı aıı•M'llllt:aı..,.• ..... ı LPZsıtl""""""'!Ji ffaHd.aJ,~~e gond~rı~üı-: . "'- Ko)'Ull'lardı beklemff ek için 

-·· • ~ Wlcungtovn c1varmaaı1 çıft- kırda bulunuyor um. ava sı • 

L• • eğt' kolonyasl 9 ıbiri on sekiz yaşfarındaki 'kızı yatıp uyudum. B'r arahk yanım· 
-~ ImOD ÇIÇ Eteli, piliç kafea;ler~ ile dolu bir da bk s9silllij ifit~. Uyandı-

.Şişesiz satış fiyatı j- araba ile şehire gönd~rmif. fakat JlDI zaml..D iri yarı bir a•mın 

100 
ğ genç kızın, aradan gu9ler geçtiği ~eriııne eğilnait old~n.u ve be • 

Litresi J<uruş i halde dönmediğini görünce poli- n; bajl~~ için ip ~zırladıtmı 
--=_l ıe haber vermiJ· Genç kızı bul • göı:~\im. F~at ,byn.dan evv.el 

mak için polisce yapılan araştır. vaki olan c:.tnaypt)er ~ay.lfiyle 

160 :. malar hic bir netice vermemiştir. y.ap.ynd,. r~vol-w:er ta1ıy.or.dum ve 
" ti J\.uca.k .ara.den bir ay geçtik • bir kp"1ymı bulup atqş eU~. ije· 

~ ~e,ıı Mnrll orı:na.o be~n rif yıkıldı ve ben de kactııp. 
1 220 biri kiiçiik dereciklu.d.en b.iria,U Zabıta Juıın deliridij ve söy -

ı
"" tt H NJlaTın c.creyaıuo.a mani ola.a bir lediği aöderin hayal .mahsulü ol· 

~., görür v~ ne olduğu11,u anla • .chıMu ffqnelmit iae ele bazı 
Sirkeci Mühürdar ~= mağa kalkışınca ~I ke.ıilınla bir ,~fi~~ .,~riae ~ek tet. 
}9 C .. ,_ f J • kf~IJ:l cesedi iJe karııl,aşır. J>olis ~-~fl ~ı1Hımı~ +-e ~~lpµ.en 

) ~u"-"ii e triyat ı :! ~rafın~ıw vak• yerine ,.~ıtJ.P dev cü11eli bir •@a~ "i" 1•ra1ı 
Telef oı. : 2507 f l çil1'tj Smit ,e ~Jr~ c;esedw {u:f! • pJ.du~ıı>,y pr~re.\c v~ y""".aJ~ı has· 

'•• - ıq •. -UU 11111111111111 fllllllıır.i larmın ol~uf.~pu hnırlar. f.M,t ~f~ kalp~rfU'~ .poAA."a ae~· 
ili 

1 
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poli, Jar•fm~an y~ılan 9iitW;ı ,.. 1#i .flJHıa ""9111N1al•r~~ 

imiş. idam mahkftmları üzerin • 
de tetkikalta bu,lunroasına musa • 
a,de edihneJi hakkında vak· olan 
~ebi.W;q r.e.ddedilı;ıeşj iiz ri.ne 
yollar.da f a.lwz g&dü.ğ.ü J<a.dı»ları 
avlama va başlamı~t1r. Bu yolda 
yaJnız bir kadın görep prof ör 

lly,Q...""1 yaQıllla y~kla~uıakta ve ka· 
dıWa ~~ğa, sonra da ar.ka
..ada g.izkcliği keuçuk b=r r, oa 
ile batıaa vurup bavıltar k ı · bo· 
ratuvarına götürmekte ve burada 
lqldıpıQ b,şmı )<eserek tetkikatta 
bµ..~op)&,l<ta •miş. 

Katil profesör bu suretle C'ldür· 
düi.ü kııdnıların ba~I ruu h hce • 
sinin b=r -köşnsnie 1rörnüp ce f e• 
rini kırda hırakıµ,a1'tf jmiş. Fil -
hf.lıtil,<a yapıla.n ara~tırnıa netice -
ı~ m-ofesörim b:ilices.ind" ~azı 
kaduı b'-"arı bul nı • ~ur. 

Profesör mu' .,,k,..n net;ceı
0

n • 

de icltr.oa m'"' r.r.m ~ilT"'l"c; ve 
eJektr'kli "A dalja üdün<le ceza· 
aını çehmittir. 



Yıld1z Peşinde· Maceralar: 
Göke Çıkanlara Valas Berrinin Ha'Dadan Selamı/ - Norma 
Şererin Kaplıca Otelinde Diişirdiiiü Mendil/- Okganosıın 

Dalgaları Arasından Bir Ses : Coni, Sana Yetiştim/ 
., _,_~ --~ ---------------------....... _____ ... _________ _ 

ValaaBerriye ha~ d117a Wr 1 - A -. ._.. .......... , .. Çalı te-
cam temizle,icinin, ona yalandan aö- f8kkür ......_ Sisi • aaNlle ..... 
rehilinek için Nevyorktaki bir binanm nun edeWlirim? 
ta Jinninci katına, pencere çılantıla- Ka, fll'lab ~ı 
rma t.uarak tırmandığını ıeçen sa • - t....aı lıR ruz ' 'ıl ..O.M.iz, 
74.mada anlatmııbk. Ba artist, ken- 1Ma, ..un icia ~ ...,.,.... Wr hatıra 
cüia\ :rakından görebilmek pyeaiyle olaaıkbrl 
hQatmı tehlikeye koyan adama, 1Ma Norma Ş.V, km Ud af •YWi-
Unketinin cloiru olmadıfım IÖ7le • rİ7or: 
mit ve kendisini yalandan lönWI • 
mele için buna yapbjma aire "ilahi 
Kadmn ı yalandan sinllilmlk lfİn 
de ıöie merdiven kancaima ipret 
etmiıti. Artist, bu plsui7le Wr tuaf. 
tut cam temizleyiciniıa 71Llmea irit • 
.... ıayeai uiuranda her ..,i P. 

1
_....,._ 

.aclaracak, atılması en riç ma•itlan --
apak, hiç detilae •tmai• danana • c 
ak, kabiliyette, atılgan hir adam ol • o n i 
ftiuna ileri sürmüt oluyorcla. Bir ta· 
raftan hemen herkesten kaçan, kolay 
kolay kimMye aöriinmi1ea Greta Gar· 
llamm, yamna yaklaplMlmesi en siç 
,.Jclız oldaiu noktuma dolnma7W • ... , 

Göte -divea lmnnalc! "ilahi Ka· 
1ıan a ancak ba yoldan eritiJeWlece • 
iW taka :ıolla ~· atan Valu Ber
i\ ....- çok pçmHen, ....... 
-....- için aröie çdmn lııir çiftle Jsar. 
tdalmıfbr. Müı.Jiia yok- ba tama· 
miJle Mkildltl- N•ıl elw? .. Gapt 
1-itı 

'Valu......,.. ......... ..,.. 

Tarzan 
Rolünde 

Ormanda 
Haykırış 

Pozu~ 

C'!JF1.u"f:.n•;;n!~: ;::;!:.~; H 111 ,. , 
lllmiule ıormütütdilr. kalifcinlpdald 
ubft tayyue i&tal,.Onm mı ı "' ih- • 
Iİpt ta)')'arec:İ olan artist, Wr da U• 

Mtan IOIU'ft bu iataa)11D111111 Wandaiu 
S.. DiJOC01a döaeıba, ..... Wr 
._,...., müthit bir vmlb ile 7ama • 
... seçer. Pqini bıralmuyan .,_., 

- kaç dakika böyle sePtı. ,..,... 
- 1Ma nrada artist, ba lanande ... 

·------

...... W.. kadmJa bir ..biin, kendi· 

.m. el n kol ..U.dddanm fukecler. - Peki! .. Eiw W.ıllıi11, mıd ' 
Bir al'abk tanare o kam ,umıı1an limi diı liM .............. .. 
.PfeT ~ iki tayyare icleta kanat lra • Hic la ... olar ma7 YHa- iD 
Mdıi ..,...,...... tehlikesi atlabrlar. Ar- alı nemi,.. imünin ilr hmfllft ~ 
6't. ... nk'•pnadald --- Wnm mit markalı 111111clili- ·~ .. w 
..... .. ..... ıeMmla ........ • • mil. 
dw. Ba ......... iwiM, tmldpte Cılılim C.U"Va:rsmillere- Diaya 
laarhalml 7iw ......,._.__... ... Coni v.,....... ...... .film artisti oluü 

....,.... tlirt ... _.,,.. fÖhNl. 
dimnittir. Oau .......... ....,. O' 
·-.. ~·- L!-el...&- • A&: - ,, _..._ ...._.. ,. ...... --..... 
filmbHle sönlik. OnGmfWeld ..._ 
......-..... de, .... MGn,n O'Salli-
nnla llİrtikte .......... kamı" fil -
--~ ............. ... 
............. •lıılElc ..... ........ 
~ ................... .... 
.,.. Wti, ........... ........._ .. ol-.. , ... ,.., ,.. ............... . 
..,__ tlatlmal ......... - ..... ....... 

...... ~ Wr film ortaTa ......... 
aılrl 

t..a Y.IJ' ....... • Ho&.sd yılda • 
........ < .... meriain balanduia Ma-
..... deniu atlanuf, Okyanaı 
.... ,, ,. .. :FU'a , .... eqine açılımıtı. 
ileri. ıeri 'yÜrifler yapan hclretli )'Ü· 

Jidl, Wr aralık f_,atla kanpk Wr 
... itittiı 

- Ceal, Cemil ... ,.tltllm ı...ı. 
y ........... tninB. Jinni. yirmi 

................. i .......... ... 

.. ,......,...... lıir .... sacaia 
phlakl .................... ol • 
dalana sördü. O... o tanıla ~ 
çocaiu nrbna aldı ft "-~ ..W. 
le ptirdi. Bu çocuk, ....... w..ı 
olarak t.enimeecliii 1'a yüzme tamPl • 
,_ ,.W.Z. Okyaıriıiun MiJ6k dal • 
salan aramda yaldafmalr istefiyle, 
-- ....... yMR' .... Allat ... ,.t 
kane~ .. iı.,.iıti. Y..ddma ltoial • 
--- brtardıtı pculr, fffeali .... 
telinden fului1Je kan~" ~
,. bclar Wr p kİfİ)'İ t.ofalmaktJD 
lıartana W. ...... adiımm, ~"1ı .................. ~, 

Kim Wlir, Wld ............... 
~ 7ilRiei de lıir Cani V.,..aller 
olar! 

1 
Bınz 3Jardı 

• 
ampıyon 

Bnu Perdede 
YILDIZ! 

SU.an Lanılen, bir um•n)ar 
dünya teniı pmpiyonJujunu elin· 
de tutuyordu. "IW.1 Süu.n,, deni· 
len bu kadın, timdi "Beyu ıpor,, 
da pmpiyon cletildir. Fakat, "Be
yaz perde,, de yı1.ı.. olm.k iiaere
dir ! 

Süaan Lanalen, tenilte tamPİ· 
yonJuja elden kaçırdıktan •ma, 
tamamile aakin bir bayat •Unlleie 
kojalmaftu. Krallarla, prenalerle 

tenia ~ kadm, lnmdan aon • 
ra muhtelif eahal&nla çalqmqtır. 

Konferanalar YenDit, manekenlik 

etmif, .... Mı it. su•aı ol· 
~ ballaa türlü türlü itlerle ul· 
ı:aprak, ıeçinmı,etamı --..-L-· ... 

lıi, timdi ı.,utenat11r . 
Löndrada çmilenlc olaa W.-film 
de, hir tenlt mullimi rOlünü yapa 
eakbt. ... filmin ... ~ 
tOnl~dir'. 

retli olacaktır. Lakin, ne de ola& 
"lllhl Stsan,, , Awap9ı Ye Am..
riU'cla clln)a teala .-.piyona o • 
!arak o bclar metlmrdur, ki bir 
am•iiki tiat6a oran Yni,.tlain 
bnclWne temin e&tili 1nı llbpla, 
ha fihmleki 11ldalar uumda en 
tanmmıp olacaktır. Ç6nkü, onun 
hatırau, henti ~! 

Roboto, Makin 
lara kadar ptebiliyor, on• 

k &öre hareket ediyor. 
erden Makineden ac1am, "Roboto", 

. ·~ilİl.~ .. tpıamdfn göl&eei" i- haydudun epne dilfliyor. 11&,.Sut, 
ıl cinayetlerini yaptmyw. Onun deM.., 

Bir mucit, ıdam teklinde bir makine le le"ldili lan bçırmal• da ...... .-: 
yapıyor. Bu makiııe. oaa tablc11r. Usak· V. S. ba, bir Amerikan filmidir! 
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"Elb~~:=e~n~~~~ 
tezinden bahsediyor ş·~kem,,':. azBası Şehir içinde tabakan u ru ey 

Hakikatleri bulup ortaya koymak bu- Evinde masasının başında 

lanlar için bir iftiba rvesilesi olamaz mı? ölü olarak bulundu 
Eski bir tef tiı heyeti reiıi Tem· 

Etrafa koku saçan müessesenin kaldırılmaması 
için tesbih çekenler varmış! 

Denizli, (Hususi) Denizli vilaye· 
tinde sıhhat cephesine de son dere • 
celerde ehemmiyet verilmiıtir. l'e· 
rek merkezde gerek kazalarda sıhhi 
hizmetler pek kuv,.·etlidir. Vali Bey 
halkın sibbati uğrunda hiç bir feda. 
kirlıktan ıeri durmamakta, bunun 
içinde bütçelere kafi mıktarda para 
koy durmaktadır. 

kumacıhk memlekette çok inkiıaf e 
miıtlr. senede orta hesap dört beı 
yon lira vilayete girmektedir! bugünden ziyade yarın bir haki

kat olacaktır. 
Kahirede çıkan "Elbeliğ,, ıa· 

zetesi, ikinci Türk dili kurultayın· 
da Konya mebusu Naim Hazım Elbe)iğ gazetesi işte böyle mu· 
Beyin söylediği tez münasebetiyle kaddemeden sonra misal olarak 
bir başmakale yazmııtır. Hatır· lngiliz alimlerinden birinin de in
larda olduğu üzere Naim Hazım gilizcede iki bin arapça kelime bul 
Rey türkçenin samit diller üzerin- ı duğunu, ve daha araştırmaların 
deki tesirinden bahsetmiş ve a- arkaaı alınmadığını söyledikten 

rapçanın bir çok kelimelerini sonra Türkiyenin, Gazi Mustafa 
türkçeden aldığını söylemiıti. Kemal Hazretlerinin rehberliği al-

"Elbelağ,, gazetesi Naim Ha-
2ım Bey tarafından söylenen tezin 
beğenildiğini ~nlattıktan sonra: 

"Bizler, ne dilimizin eski bir 
~ürk kaynağından alınmış olma· 

• ıından zerre kadar teessür duya· 

rız, ne türkcenin arapça ile başka 
lisanları doğurmuı olma11 yüzün· 
den ~eırinil'iz,, diyoruz. Bunu pek 
tabii bulduklarında fiiphe yoktur. 

Ancak bunun §Öyle veya böyle 
<>1masr n:;ç bir kimse için öğün· 
nıek vesilesi tetkil etmiyeceğini 
söylemesi niçin? Anlamadık. 

E:.ı vadide söylenen, yazılan ne 
Varsa şimdiye kadar bir düziye 

t1nda varlığım kurtaran, bu varlı

ğı sağlamlaıtırmak için her şeyi 
yaptığını anlatıyor ve makalesine 
fu §ekilde devam ediyor: 

"Münakaıaya giritmekte hiç 
bir fayda görmediğimiz için biz 

ona cevap vermek istemiyoruz. 

Türklerin bütün maksadı; 

milli dilleriyle öğünmek, milli dil· 

lerini özleıtinnektir. Bu da, çok 
bu yüzden, tebrik etmek gerektir. 

yükıek bir maksattır. Türkleri 
Türkçe kökleri, kaideleri ve be-

yan tarzı itibariyle yalnız diller· 
den tamamiyJe farklı ve onlardan 

müstakildir. Onu özlettirmek ve 
temizlemek türkçe için fayda ve
rir ve batka hiç bir dile zarar ver· 

mez. Türkçenin özlettikten, ya· 
hancı kelimeleri attıktan, ve asıl 

özünü hakim kıldıktan sonra, da· 

yiz .mahkemesi azası Şükrü Bey, 
üç gün önce, senelik mezuniyet 
müddetini bitirerek ıehrimize gel· 
miı, evine gitmiJ, ve . bir daha 
kimseye görünmem ittir. Şükrü 
Beyin arkadaıları, üç gündenberi 
kendisinin göze görünmeyiıini 
merak etmişler ve pazar günü, bir 
defa evine bir hademe gönderme· 
ği dütünmütlerdir. Şükrü Beyin 
ailesi henüz lstanbuldan dönme • 
diği için, rahatsızlık yüzünden 
dııarı çıkmadığı tahmin edilmiıti. 
Fakat giden hademe uzun boylu 

kapıyı çaldığı halde içeriden hiç 
bir cevap almamıı ve sokak üstün· 
deki bir odada elektrik lambası· 
nın da yandığını görmüf, hemen 
amirlerine haber getirmittir. Bu· 
nun üzerine Şükrü Beyin arkadaı· 
ları, polise müracaat etmitler, 
Şükrü Beyin evinin açılmaımı tek· 
lif eylemiılerdir. Pazar günü öi • 
Jeden sonra ev poliı marifetiyle 
açılmıı ve Şükrü Bey, mesai oda· 
sında, masaaınm bqmda, batını 
iki elleri arasına almıı olduğu hal
de ölü olarak bulunmuttur. Şükrü 
Beyin odaaında, elektrik Jimbası· 
da yanmaktadır. Bundan merhu· 
mun, &kıam tireniy)e lstanbuldan 
döndükten ıonra, lambasını yak· 
tığı, çalıtma maıaıınm önünde 
oturduğu ve orada fücceten öldü-

Ti:ık ve Türkçe aleyhine iltizam 
etli} ::::ği kanaatini verecek ka· 

dal' ilmin kapalı tuttuğu• hakikat· 
leri ortaya koymak içindir. Bu 

hakibıtleri bulup ortaya koyanlar 
, ... ~~~!GW'tMi..8ıi ................ ~~,... .... ~~ ...... llll'lılllJ'Jlll!""~~ 

el 1 ı de ve ... kadq uysa ar yeri o dultt ibi, ortaya 
k Bununla beraber Türklerde mevki Ytr'Hvsi kaNın•ıt olan 

çı an hakikatte de bir ırkın, bir di· Şükrü Bevin bu ıuretle ölümü, hü· 
)· b" .. d·ıı medeniy;et ve tarakkinin icahatı· 1 

• 
ın medeni dünyanın utun ı e· yük bir teeuürle kar·-ıanm••br. 

na tabi olarak kelime yaratmağa, P 93' 

l'ine kaynak olması da o dili ilk Şükrü Beyin öldürülmeıi gibi bir 
iıtikak t•rikiyJe kelime üretmeğe, 

:tayatanlann nesline ıeref ve ifti· ihtimal de hatıra gelmekle bera· 
h 

§u veya bu tekilde başkalarından 
ar vesilesi de sayılsa yeri ,deği) d k 1• 1 ber, daha ziyade, bir kalp ıekteıi a e ıme a mağa mecbur olacak-

tnidir?,, yüzünden, ani olarak öldüğü mu· 
lardır. Fakat asıl dil öz, ve temiz hakkak ıayılmaktadır. Merhumun 

Elbelağ muharriri "insanlık bü- türkçe kalacak. Onun İçin Türk- ceıedi derhal memleket haataneıi
tün cinsleriyle, bütün miJJetleriyle lerin yaptığı it doğrudur, ve gaye- ne alınmıı, doktorlarca muayene 
Çok eaikidir.,, diyor. işte Türk ta· leri çok tereflidir. Yalnız her şe- yapılmııtır. Poliı hadise hakkm· 
l'İhinin ve Türk dili tarihinin asıl yin aslını Türk göstermekte mü· da, tahkikat yapmaktadır. Şükrü 
aydınlatacağı noktalardan biri de balaga vardır. Bu mubalaga Türk· Beyin kederli aileıine candan ta • 
bu eskilerin veya eskiler eskisinin leri sevindirebilir, fakat kimseye ziyetlerimizi sunarız. 
hangisi olduğudur. Milletler ara· de zarar vermez. Onun için Türk· 
•ında mübadele ve l<arııma ~1- ( ler~ de, b.ize .de Allahtan muvaf
Jna2sa yafamıya imkan olmadıgı fakıyet dılerız.,, 

~11ın11ıııııı"'""'"""'"""'"'""ıııııı1111111ıııııı11111 11ıııııırı1ııuıııııııı1111ıırıııı111İıııııııııı1111ıııı11111111ıımı1111ıı•ırıı111111ırııııı1111111nııı111nrı!: 
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Bir adam öldürüldü 
Eskitehirde köprü batı ile itfa· 

İye arasmda bir genç yedi yerin. 
den bıçaklarla yaralanmı, ve ölU 
olarak bulunmuttur. 

Sihh at işleri 
Memleket hastahanesi hastalar için 

ne kadar ıefkatli ise onun bulunduğu 
havadar mevkiiyle çiçekli ve havuz -
lu baıçesi de okadar gönül açıçıdır. 

Sihhat ve içtimai müavenet mü· 
dürü Cevdet Bey bu hastahane ile 
çok yakından alakadar olarak onun 
noksanlannın ikmaline muvaffak ol • 
muıtur. Hastahanenin evvelce mev
cut olmıyan etüv dairesile termosi -
fonlu banyosu, mutfağı, ve çamaıır· 
hanesi de onun ğayretile ikmal olun
muıtur. Hastahanenin kalöriferi, e
lektirdiği ve su tesisatı gibi konforla
rı mükemmeldir. 

Yanlrz bir noksanı varsada oda ka
pı ve pencerelerine tel geçirilmedi • 
ğinden dolayı kara sineklerin hastala
ra verdikleri rahnbızlıkbr. Eıhabı 

hayırdıdıuı biri daha çıkıp ta hastaneyi 
teller içine almıı olsa mem1ekete pek 
J,üyÜk bir hizmet yapmıı olacaktır. 

,A§1r bir koku 
Şehirde ağır bir koku vardır! bu 

piı koku gerek sokaklarda ve gerekse 
evlerde his olunmaktadır. Bu koku, 
dibağbaneden yayılıyor. Bu dibağ • 
hane, ıehrin en ıerefli ve en iılek bir 
yeri olan hükumet caddesi üzerinde-
dir. itin aııl garip olan ciheti de bu
!W.!r .. •• s.IPJci•- dewriadea kal
-. "lall+ ,,. IMU'ap bla&eJer içinde 
deri dıabaiati J'apd.,.or. Bir çok res-
mi dairelerin ve huıuıiyle memleket 
hutabaneıiyle Halkevi ve Gazi mem-
tebinin bulunduklan en büyük 
buluva rüzerinde bulunan bu 
mikrOp ve taaffün deposunun ıimdiye 
kadar etrafına müzaref at ıaç • 
maaına naaıl müsaade edilmiıtir.? 

her gelen vali bunu kaldırrnağa te· 
ıebbüı edince kıyametler kopmuı, an
aneye tecavuz iddia edilmiş, yukan 
makamlara baş vurulmuı. 

Yeni vali Fuat Bey geJdiği gün
den beri bununla uğraımıf, sibhat mü
dürü de ayağını diremiıtir. hissedar· 
)ardan bazı batı aanklılar gece gündüz 
evrat ve tesbih,. sarılarak vali ile sih
hat müdürünün buradan gitmelerine 
dua ediyorlarmış! Maamafib inadından 
bir adım geri dönmiyen vali '!ley bu 
mikrop yuvasını kaldırmağa muvaffak 
olacaktır. Bütün halk bu icraata dört 
gözle müntazırdırlar. 

Borsa 

Dokumalar 
Dokumalann standarize edilme 

için vali Halit Bey zamanında ticar 
odası heyeti bu iıe büyük bir eben 
miyet vererek bir kararname imza! 
mıılardır. Bu karar Kadıköyüne 
tatbik edilince onlar, standarizey 
çok ehemmiyc• vermiıler, bu sayed 
ıeri bir terakki ve inki§afa mazhar o 
muşlardır. bunu gören diğer dokum 
merkezleri o karar mucibince esnaf c 
miyetleri ve kotröl usullerini kab 
ederek çalışmağa baıladıklanndan v 
layet mensucabnda ani olarak bir i 
kiıaf husule gelmittir. Bu ıebepden d 
layı esnaf cemiyeti azalan bu cemiyet 
lere kuvvetli bağlarla baglanmışlard 
en ufak bir anzanın vuku bulmama 
sı için bütün mevcudiyetleri ile çalış 
maktadırlar. Bu kontrol ve bu teıkW 
sayesinde bura dokumaları hakkında 
ki siparişler mallann ismile yapılmak 
tadır. Bu yüzden husule gelen inti 
zam, terakkının en birinci amillerin 
dendir. 

RaaıoKemal 

Menemen • 
cınaye -----Arazi meseJesinden çıka 

kavga ölümle neticelend 
Menemenin Günerli köyü ci 

varında Ulucaklı E~in hoca oğl 
Mahmudu tabanca kurşunu ile öl 
düren Mahmut oğlu Şakir hakkın 
dslrttaftMl..t neticeJenmift,ir. Ka 
til hakkındaki evrak lzmir ağır c 
za mahkemesine gelmittir. Tah 
kikata nazaran hadisenin 
olduğu anlatılmıttır: 

Menemenin Güner1i köyü civa· 
rında Hacı Rüttü Bey evlatlarına 
ait araziden bir kısmı irfan efen· 
di İsminde bir zatın istcarındadır. 
Hacı Rüttü Beye ait olan arazinin 
diğer bir kıamını Emin ve Mahmut 
efendiler icarla tutmu,Iardır. 

Bu sene mahsuller kemale er • 
mit; Emin ve Mahmut efendiler 
tam mahsulleri satacakları bir za· 
manda irfan efendi, bu mahsul· 
lerin kendisine ait olduğunu söyli· 
yerek hisse istemiştir. 

J a ıt gezın ısın e: l 
% Hususi fotoğrafçımıun bugünkü gezintimizde çekeceği E 

l... fotoğrafJar cumartesi gOnünden itibaren V A K 1 T ~ 
,.. Kütü b · d ~ 1, p anesın e satılacaktır. f 
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Selanik 
•ı 

Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 frank 

Aktam geç vakit o civarda otu
ran aileler, bir kitinin "Anam öl
düm,, diye haykırdığını ve bir ta· 
kım kimselerin kotuttuklarını gör· 
mü!lerdir. Gece yar11ından ıonra 
yede çamurlar içinde serpili duran 
ceıet, bekcinin gözüne ilitmiı ve 
hadise hemen poliıe haber veril • 
mistir. Yaka mahalline koıan 
polisler, gencin kanlar içinde ve 
ölü bir halde yattığını görmüıler, 
derhal tahkikat ve takibata baıla· 
mıslardır. 

Vilayet borsası, 926 senesinde ve
killer heyetipİn kararile açrlmııtır. Bu • 
rada İstanbul borsasının talimatna • 
mesi caridir. Borsada alelumum hu • 
bubat, afyon, üzüm, yapağı ve İpek ko • 
za üzrine muamele olunur. ilk zaman
J.,.da borsanın mali vaziyeti iyi iken 
buğday fiatnun dütmeıinden dolayı 

varidat sıfıra inmiıtir. memurlarm üç 
aydan beri maaı alamadıklannı tees • 
süne iıittim. 

irfan efendinin hissesini ayır • 
mak üzere Hüseyin ve Sakir isim· 
lerinde iki kişi harmRn başına git· 
mişler; Mahmut ve Emin efendi· 
lere, mahsulJeri tamamen teslim 
etmesini istemişlerdir. 

Aradaki anlaşamamazlık; hiç 
de hota gftmiyen bir münakasava 
yol açmış. bunun net;ce<ı;nde Şakir 
tabancasını çekerek Mahmut e· 
fendiye atef etmiıııtir. Mahmut e· 
f~:ıdi atdı~ı yaradan müteessiren 
ölmüdür. 

Cellat gölü 

fdsre merkezı : 181 ANBUL !! 
TUrklyedekl Şubeleri : r! 

IMil,ıbul ( Galata ve lstanbul t lzmlr. 1 
Samsun • Mersin . Adana 1 

Yonanlstanilakl Şubeleri : = 
SelAnlk • Kavala . Atloa • Pire • 

BilümU!D Banka muameleleri, Kredi melftaplari. Cari hesap 1 
ları kilfadı. Esham •• TabyiJAt kasalar icarı. = 

ı-ıooııı~ruıııı~ıııııımılll 

Bu gencin iıretle meluf olduğu, 
,, aktam, bir kadın meıeleıine kur· 
ban gitti~i ilk tahkikatla anlafıl • 
mıt, fÜpheli ,örülen bazı şahıslar 
hemen tevkif edil'11iştir. Tah1'ikat 
derinlettiriJince, bu adamın bir • 
kaç arkadaıı ile birlikte, bir ran • 
devu evine gittiği, fakat kahul e • 
dilmediği, yo)da arkada,lariyle 
dövüttüğü meydana çıkmıtbr. 
Tevkif edilenlerden bazılan tah
liye olunmuf, asıl vaziyet me$kuk 
bulunan bir ıahıı iıticvaba alm
mrttır. 

Ticaret odası 
Eıki 'ar§ıdaki Borsa binasının 

içinde bulunan ticaret odasınıda gör· 
düm. Vilayetin başlıca ticareti buğ· 
day unu ve deri dibağı üzerinedir. 

Burada 14 un farbikası varsada 
dördü çalıımaktadır. bunlann çoğu ıu 
ile iılediğinden iıt;ı.~al masrafları az· 
dır. ve buğdaylar da iyi cins olduklan 
için talipleri çoktur. 

Vilayetin asıl ticareti dokumacılık 
üzerinedir. halkın büyük bir kısmı 

yerli malı kullanlırlar. latanbul ve Ka
ra deniz havalisine ve dahildeki vila
yetlerimize sevk olunurlar. Vilayet 
dahilinde alb yerde esnaf ve dokuma
cılar cemiyeti vardır. Bun1ardan baı-
ka aynea Kadıköyündelci ticaret oda
ama 1Mib dokumacılar da vardır. Do-

İzmir civarındaki Cellat gölü 
bataklıklarındaki tetkikat bitmİf· 
tir. 937 senesinin mayısına kadar 
müddeti olan bu kurutma işine fi. 
len 10 gün sonra ba~lanacaktır. 

Bu işi taahhyt eden eski Rize 
mebusu mühendis Osman Bey, iz· 
mirde bulunmaktadır. 

Osman Bey bir muharrire tun
ları söylemittir: 

- T etkikatımız bitmiıtir. On 
güne kadar filen ameliyata başlı· 
yacafız. Makinelerimiz tamam • 
Janmıthr. Bu kurutma işini de 
her itimizdf'! olduiu ş.ribi müdde • 
tinden nel hitirmiı olacağız. 



.idi Uhoi isminde bir adana iddıa etmekten de gerı katama • 
M,, nin pulı Tulfıkar 1.1 mı hi~ yız: Ankarada Falih Rıfk~ Y.a " 

de "ulvi,, olmıyan bir maksatla ~ Kacbi,. A~ Güa~; l.ıaıt " 
knundan 111nmaya ~abalıyarak balda Sadri Etem, Peyami Safa, 
ib1ill&bm aaflan arkumdan ve Mahmut Yesari, Sellmı hzet v• 
... lnili,, nin orfaımda, yana / Etem izzet Oımanb eelebiyaf.n)ıu 
LeJe salla~ d~~':: ~kılip ba .. j hiçbir zaman kabına var~qıadığı 
lmDmdan itlediıı. buyük ayıbı, eserleri harıl harıl neşredıyorlar. 
llllrrdiii çirlôn geriliği, bir ke.. Herhengi bir gençlik mecmua " 
.._ ı.raJaJenmı ve ka»Hni mil • unda herhangi Lir ıenç ıairin 
IMhıe 'f'&lfetmiş bir genç aantat. birka~ düqün v~ pürüzsi.iz mısrat 
Ur ıifatiyle ~na "Efkan umumi· nalı. ve ınana itibariyle herJ.ugi 
t•u brfısmda haykırmak iati70 • bir edehiiyatı ceditle iiatadnmı ke• 
ıum: San'atkir serseri d.eiilclir.. lime süsünden ve uydmma iis· 
• nmm cliier lditii ve geri te· fup J'dşvesinden cılarınca hantal 
lllddleri "1egit fakat ha sanatklri ve sarsak kalan fikir ve biıılerin • 
tellMri tanı, Mrcoldanmızda var den claha zenain ve Uatün. görü • 
pir, muıilcifinaa, artist, re11am •Wvor·· 
Cliye kendilerine takdim edilenbir OMet Bectrettia, coldan •ir 
adamı ciddiye alm-.ıak, dudak - Oman Seyfit!ir •e Faru"k Kafi2in 
......... WD-en ft merha- haşlavın baslayıp yarnn brralrtı~ı 
-.tle istihfafı andının bir memleket ilhuılannı ta.maınla • 
lilü,te karşılamak !,ir çok nntbr A1maet Mu'b~ Halit F ah .. 
eatdlerce 1'ir adet halin • Piyi, A'lmlet IC•biyi '" • ~8: -
da ıörüuiiyqr. Halbuki yavrulan· zdl bile aratmıTOr. Yaşa? Nabnn 
na lAlbiıuien parça.1-r Yeıeıı. "Pe· tercümelerini de katınca yaşmaı 
filwı, gibi, ülkü yollanudf. 11111 • vakıa eseri va,r. Ötede. adnıı bir 
J'8D ve acıkan milletine katımdan lcitabm üstüne Jl\atbaR 1'nflerivle 
Ye. kalbin n veren bu fedakar 'ft koymamış hir Qy)um Saik bir Ha· 
•adama: San'atkira, serseri mit Maat .an iki deierlı ad da .. 
~k icin, dünyann en nanl«Sr, t.a, ·bit ıaaiw iılüm.ii~ aklaı ee· 
n nı ~yaa-, W-• olmak linriyor ve !Jen, iN •fnıı adum· 
.. ..... dan,. liir ı&ıüllü: nefei awn· 

RalüJd aan'ldıkiWW, yan ililıılw· ~P8a ıarıl•ıl lt!lf~·· 
....._ cemifet ,,. meden\telteNe Berltan Omit, Yun• EiiıWenm, 
~-~~tfılbhafaza etmift.ir. Ya- H .. y_;ı,; A. • ..ı. Süa111aniDin 

qaanmıDB.....-

_.._lr lr ı ,....,-.. da qÜI • eRerhiden bllm9'r un:lu hn w · 
~ ... Nebilerin, .-ıileriai tlll'ihe ler getiriyorlal'. Bunla'!' temi• 'fe 
~--bp ba yeni derislene yeni ıaş_kuı bir hey~nla yamıai' P 
~tl&'k •e cemi,et teliWülimWe, kalemi eı. almca tö~le akla gelen 
:~•_. ._. ve ltis teWimi:iHsine gö- nı .ahılllkak 1Rı W4'iayı ilP&l i · 

-L..:-: ıu-- ... ,. • ~1....--'- !-~"-.... ~,,._·-· .... çm ilk safta l'ôsteww m--..sr 
~- deitildir .• Daha •ar; daha çek.•r. 

·•ıh llm'atlitrhlt Wlfme, • Ve sonra;. bir lıata daha 11le -
4ufe,lt bh- Myat tanı 1liye diıa;. yatla•a bakbm i. halb\dti ~e-

•IMrri. t8iwa ...,._in •&fRI · seli bir Kama Naıni ta._ea ıD· 
ila belfl\ etM Watlana ff Jıteves.. kılap içm ve inkMP içma. )lazan 

· ••• W ~ L::..a-.-.&. ol· 1.. _ _!.;.....I.!- -·• ....,. ~ ak saçlı genç bir ... ._..... ........ ,-;-· 
..... ......_Fakat Ms yfıllİ linin en iyi şairi Faruk Na-Ehin-ilk 
-~'-alaldriyi aanu • -jdesini verecek ke.dar ede\iyat 
nafım. OnLımı w • kötil mira· ::m·nde eaki bir imza olan Nüz· 
--1tialimıt• ldr~ JOk· Jaet Hatim. Ankaı:aDID alefülie 
tur! San'atker, Mdtill4 ~.ıt.adir, e- • ımv.et · 

....._... heoimi:zden f!PeDÇ Ye yeıt\ 
'feildi! San'atllai-, ~ve lerle mücehhez bir vamcıdsr •. 
...atrmrlıiım im •YIP eM talda- • • • L-J• ha SevdOOerimin lıen!1n1 , mr.ı 0 • 
lllilt delif Mr teref' fM ~ vuı içinde vazanlRTm h~wısini sa• 
tlıde"9le1' zevkini emlan 1limte varsam, yanlanna ltir tek Vf'.l~f 
m..ctemez; çünkü ,.. • ..._ .tabi koymasam, 1&de adll\rr, Dıl 
w. lieCleflerinde somm '9& til.aii Kundtan ilu ve f1:-ıl•vic" lişteleri 

1fdiras olan Te lnmJı felldn e.. • • ~ flold.ur-
liD; o, müHfat cepliesinaea ~· l'..ıld~ dıırau"1uk ~ 
.... lklrdır. Ve onun miiklf'ah ~'lene ta1r ftl'm. ••c ıum'at • 

RM-. lnı pıteriıtir.. 1th ~~ va var olara'ldn-! 
• • • .,.heef ltıt11t'9I 

or 
NJinu U:tinMhYn t!R ileti g• 

ıı ~~ C'oli1l 
gön1ertl IJeılingrad'a jitm.i§ 

Mi~İ~~~ ~ ~ 
m baiarı:tttPrite !ıtift ·~ 
~" ~tMttd~ n~~r. • 
YraMtt" aktBrif ıtUl-<im lüık.o
bmf.t diyotf'tKi: 

11 ~ua;y l~ f>~~~ ilk Frutız 
piy-..L W~C&nt b~ PetM w · 
~U~e~ .. ir Çviçe Kateri• 
l!'b.uı" amade ~iller ,,.en 
bir~ tiıatr• teaia ~tir .. Bu.ı • 
1.araan. F ranşız t;,aır.-. lı8lı te

nesin~ kadar JD~a IWinde i~iı. 
Bu tiyatıoda yeriltm •iyeıler diier 
tiy,.trolaııialti tenaaill«i ıöl&ed• 
bırakırdı. BirinQ Nepoleoo Mos
kovw J;ıu1pa.duA11 DJaan.lba Ca· 
ı:ı birinci AJ•••* aw.iı~ 
Faa~ı ti~ 1-etbıi da~ 
IQt~iJ~tinde .....,,.L RuJa • 
.ı. ~ r---~~ Meüer. 
.w. \ıuıt ·•••ı. ıua .... .... ccw ....... ~--
ailler v.-tıjio '-ı..rr. 1834 

,,..~-ı . . eeneti ııiıl· · ıJlll!IF ti~ mta 
edPdi. Bit~ ..... Fiaalıı 
... .hir~xeti te.illtııtwti· 
,--..& Yatniad-. hth•11· ...... ,.....ı:. ............. , 

ı11a.-...m.1ıa.ı..a..w.e-

1917 ıeneıinde Noltel milciia 
._ .......... ._ Neiılırlk .._.. 
pidan son günlerde- ç.ibrtlıp Lir 
kitapta çocvkluk. hatıı•I•._ an• 
)atıyor, Doğc:l,up .buiıt bir ~ • 
mwka kö.yünde Lüijin Ufı. \tir 
LOdruın kabnın Jdiçülc peMfte • 
ıiqden ıörebildiği.manzarayı af&-

ınQU rqm~ Jlıı'- amdan .. 
beri "Mev'llt an,, l.ı:kk• Pe.r ve 
"0liiıni9 ealtamab Ji\i ~'We • 
rinde demokrasi. ülkii.Unü batta• 
bata bazıuetnıiş olan Daıalınarka
nm geçirdiii inkılap ve cictalteri 

l'esimllyor. Edeht jagrı muasır la· 
rihi roman tarzı olan yazıcmın 
filmnee demeki'asinin uvaffala
yeti. liendi ıerl:ittisini tanınnı 

feftlia Mfft)M'Mt m i,RM:mt 
hlt•I etmeeiYle laümm~ V-e bu 
bir ilıııtiyaçtu .._ 

Pentopidckm, 1'u tnt.1'.iıMta ıe· 
~ aen- ortalarında A~ ulrer• 
tenDht JutJa..Va trirmele.I• M • 

bebt,et ftMil Danimarla iltillf· 
llıınaı bir daha ~ a.iine sen,.,;. 
O ..... Blıar t1afaa 7 ,..mia elan 
an8arrire sör~ uketlill,; ki9in 
mcı•llk91iaptmdn kaçmai. WI • 

teli 1ıD lleme ka~ ~ zalrit
leriıı pml' ımal .-.lıyan tlü~ 

• ; 1.:-...:k _!_J• R ._CI .... o ·~ 
rıuJr. • • 

ac mann x eg 
edebi kıymetlen tekrar tiize ya • 

ıılettir• fıkralar ıorpmi,tir. ~e~e
li. Daııiıııark•da demo1'r-,1n1n 
1.- 1air ~ıuholü olan bia~letin 
1871 d~ ilk defa elaıak R"nder.s 
to '-öriildiiiünü a,nca kafdeyli • 

• • • 

aypn bir iıim bulmuı: Buhtun " 
aa .... l«tlet'e .• 

Gınfme buıönkü siyonizm lia• 
rebtlerini, tarihmi, d'oiuf 
Jllylbt, n MiyilJilı ıaf • 
llalarım inceden inceye arar 
t....aıır yUlyOlt. Ter Am'ia 
1'9(8 - ......... edifdilini, • "' 
ra• w ~di menfaatl.riaia 
~--i içiaıiyul~a· 
rm ne ..tice veırdiiiai, methur 
lıaıilm phudiai BalEunm plinm111 
ne suretle tatbllpıu uir...ııiıilızd 
, ... bıı kitapıWt öiriıa;,.-. ... 
ıfuı bile kaJDıy.an bir uan ha 
Jinde Luluııan FilİltİD 111...W 
traa yaliudi o~ ffZICllllll i 
nanıııua göre, bitmiı değil~ 
Cünlrii diyor: "Savaş, dini oldu 
iu kadar ictimai ve hatta miRt hİf'i 
maMyettedtr. 

rıta'fmun ıelriz sayıfalık aod 



Ingiliz ma- ı 
nevralan 

Çanaklcalege uhr çılca
rılmcuı taklit etlilmif-

Jnıilialer, Fransızlara berafDa 
olarak mane..mmı p avlk J&• 

p119rlar. Ceneral Jacbon'un im • 
mandur altmclaki 2 ad fırb bir
çok ıayanı clildrat manevralar J8P 
mqtır. Bu manewalarda Gelilto
luya Ye Çanakkale1e asker çıka • 
rılmuı taklit edilmiftir. Umumi 
harpteJci Çanakkaledeki mailübi· 
yete mubhil bu manevralar mu • 
zaf'feri7etle neracelenmiftlr. 

lnıiliz ordusundaki yapılan 11-

lahat arumda 1ivalarm tabimatı 
dikkate değer. Hunun için Black· 
dovndaki liva nümune almmıftır. 
Bu tecrübeli_..•......,_• 
larla ve hende1' lıaftnlariyle mil· 

ltalyada yapılan büyük manevralarda: ı - İtalyan Kralı, 2 - Slnytsr Muuolini. .. 

cebhla 
tik tüfekler ve hafif mitralyozlar
la mlieıelll.n lif hafif tat.clan 
mürekkeptir. Şimdiye kadar in • 
ıiliz lialamma ber birinde birer 
ağır mü&e:a ota.li 4att talMıriMa 
ibaret bulunuyordu. 

Bu yeni tetkilita lnıiliz uke • 
ri muhanirlerindeD Liltle Heartın 
Yazıları sebep olmuıtur. Bu mu· 
Larrir ajır Ye hafif taburlarm hi· 
ribirlerinden ayrılmasına taraftar 
bulunuyordu. Laıilis ord11su bu • 
•b tam&ll(li,le tela.iz aletlerle mü· 
cehhezdir. lıtihkim kıtaabna 
headek açma makineleri verilmit· 
tir. Bu makine petrolle iıliyen bir 

u tnakihe 
hir haftada açdabilea •İPM'leri hir 
l&d aarfınu .çmaktas. 

Piyadedeki terfi itleri pek alır 
tiUiğiacf eb orduda bulunan 150 
zabit tekaüde anked.ilmek ıure • 
tiyle bu aiırhk ortadan bldırıla· 
caktır. Kendi armlariyle tekaüt· 
lükı.t .. ini miven ba ahitlere ayrı• 
ca ikramiyeler nrHeceldir. Bu 
150 ubitin ekMriıi ,.U.hatı ve 
hfnba,rchr. 

lngiltere, Fransız deniz alb 
gemnerinden korkuyor! 

lnıilizlerin ukeri ve halırt 
mecmuaları olan Naval and Mili· 
t_..,. Record da Sir Herbert J'ua· 
•ele 1 .. ilizlerin aon müdafaa büt• 
çelerini tenkit ederken deniz bit• 

~· .111.-nna olmachimı 8ÖJ'lii
Yor ve diyor ki: 

ltalyada yüz bin askerle yapılan 
büy ·· manevranın safhaları 

lta!Tuam • büıiik manevra• 
ıında ..r • .,...._. ••Taktik, 
-.i ıeri aevkiyatı ft' uri teknik 

nihaytt fail• t.t$fmdan ye
tlt\lrilen 1904 • trlbs nizamiye ve 
ihtipt efradmrn lııedml ftmdevt 

c1a,.-ııtı, .. u..ı Mitin mti • 
Mllih •illet bit tecrülteye tibi 
blbllchı. YU• bin kitH• Wr onlu 
iki 1fUP halilade bir harp yapmak 

~- 70 kilomm. ümllutwki 
ıir eahaya ıenlt lwlemet... halinde 
nltıttmldı. Kral, •eliaht, M. Mu • 
ıolini manevtalarda ..._ hulun· 
dular. 

iifPllnlillil .....,., ..... 
~ia epeJee •"*i ~er. "-1• 
hk araslde ilz ~llttttda ttt halua· 
man, efrat ~ 1hnn olan ~ 
memllle~en tei&rlkhle meehmi· 
yet llbıl Oldu. Manenalaida ut· 
ta tahta paataaı blle unutulmadı. 
Harp aahnetine aeYkedilen lnt'a· 
lamı deiifllrllme1i 1'1rHnrini ta • 
kip etti, fırblar defitlirildi, mo
t8rlettirilmiı, a\lı ve 1Jiıildetli kıt· 
alardan mürekkep olan ''Seri fır
b,, Lir cepheden diierine abldı. 
Fırkalar trenlerden çıkanLrken 
tanare hücumlan Bolonyadaki 
demÜ'J9)u ilittak nokta.mı mu • 
vakkat Lir saman için muattal l»ir 
hale ıetirdiklerin~ea eon dakika· 
da o fırkalarm tutacaklan iatib· 
metler bıkkmda J'eni emirler -. • 
rildi. Öyle görülüyor ki bugünkü 
harbin icap ettireceii umumt tet• 
kilitr kavramak itia 11e 1'Pmali 
lazımsa yapıldı. Ordu, bahriye Ye 

hava ailihlarının umupıunun er • 
kinılaarhift telei •lan ceneral 
Badoglio kara ve hava kuvvetleri· 
nin birlikte calıflll&alnr bir tayya• 
reye Wnerek havadan tetkik et • 

• 
ti. 

sifealni mlltemlelrlt naam c:ene
ral de Bono ıörüyorclu. Harp Çı • 
bl'llL lllt eeııerat de btr tJrda lm
mandanlıima tayin edilecektir. 
Mavi grupun kumandanı eeneral 
kont Zappi, kırmızı anıpun ku • 
mandam be ceneral Aıo idi. 

Muenalar için fU vaziyet tet
Wt ...._..: Trrm,.a denlıin • 
deki Llftl'D& lhunilt Adrlyah"k 
deııiabMleld Rlmlal araamda hu • 
dut iki memleket uumdan geçip 
ıider. Bu hudut ApeDİn dailarmı 
&f&l'ken tam mı hattmr takip e • 
eler. Bu dallar 1300 metreye 1ca • 

k ho lar 

tır. Paat maftalD b~ fu· 
la olduiundan bunları peyderpey 
harp~--~· 

Mavi ..,. bir an e'n'el Po neh• 
ri onama inmek için dalbk ara • 
ziyi nı4aJIP pçmek iltifOI'. Mak· 
aadı orada düpnanı bir meydan 
maharebeaine mecbur etmektir. 
Bu plina mini olmak İltİJ• kır
mm hir tnkülcen müdafaa ha • 
srrbyor, lftı müdafaa hazırlıkları
nı taktik hücum1arla can1andm • 

Ol"! 
mvıak WaJıkl.,., JMlllS J'&lmur iUnıüıji ~ liareltetlerini ıiz• 
menimincle ıu hini ed .. dal de- ı ... e1mr. iki ıüa .inam eden ma• 
relerbıde keskin yanldar hiaıl et• .......... bu biriaci knmmilan 
..... Tepeler çıplakbr Ye tayya• IOnra eftat bir aGn dinleniyor. Fa 
relerin pzlemeleriDe manızdur. liat manena faraziyeletlnde yar· 
Çok yükaek olau,an yerler ıenit ma hareketi harbin ilinından do
keatane al~ ayeainde tay• kuz aün .oma TUJiultulduju hesa• 
:rarelere kartı kapalı kalabilir. M katrl11or. Bu müddet urfmda 
Bütün bu aaha hudubUz Ye yol • mavi grupun ••'Jİ eltili arazi faz· 
auıdur, yükaeklikler aarpbr, yu • la kunet Mt'kiyle tellfi olunu• 
mupk ve kayak arazi üzerinde yor. Her iki taraf )'iiriiyüt hare• 
yürüyen efrat büyük zorluklara kellerini yapmıı ve topçu hazır• 
maraadur. Jeolojik te4ekkülltt ta• Jıldarmr bitirmit buhmuı'or· Hu· 
kip ıeclen deYlet hududu sarp ta • dudun muhafuuı icin eneli el· 
rafmdan cenuba doiru dar bir de mncat hanıi ka++etler nna 
ldhfesiaaltnde Mr ~krnt teı1dl e- aeYkedillyorlar. Miiteferrik pçit 
a.., .... ecmra tlınali fU'ldye yerlerindeki küçük müaademeler
doinı düz hat halinde ıeri lider de aevkülc:.yt hatlarmm ıalahma 
•e ondan aonra Mfif bir kaYiale ça)qılıyor. Her iki taraf kıt'alar 
dalıalr düalüie katlar tark • ce• llnderiyor n cepheyi tabiye e • 
nuhu tukl ietikametüıde ilerler. diyer. Mavi truP motıörlettirllmit 

"Benim fikrime kalır.aa Fran • 
trzların denizaltı aemileri dutro • 
Yerleri lniıkere için F~ tay • 
Yarelerinden dah4 Wdikelidir. 
Şayet F ranıız ta:iYateleri Lond • 
ra üzes intle upral Lombalar atar· 
laraa, bizim tayyarelerimiz de Pa • 
l'iı üzerine 1'alar atabilir. Fa • 
bt Framrzlann denizaltı ıemi • 
len, Ye d idil ıürate malik olua 
diıtroyeıferi ticaretimizi aelctete
\lfra~an;. &la buna kartı ı..Bsi 
~ 1IJ" tt.hlaü.te buluaaMliriz. 

Manevraları ceneral Grazioli 
idare ediyordu. Harp ~karsa bu 
ceneral bqkumaıldudıla tayin 
edUeuktlr. Yüksek ha~emlik va• 

· MaYi ıruP cen\IPta, kırmızı olan "Seri fırka,, ıı cepheye atı• 
pup ıimaldedir. Bu nziyet İtal• yor. Bu fırkanm dallık arazide 
)'UUft uıl deTlet hududuna uy. taktik hareketi tl:Yle oluyor: Ev• 
pndur. Apenin dailarmm ıar. nli motlrleftirilen mımlar, top· 
1'mda ve tarkmda bulunan düz • çulu ve taelslar ve kamyon ~iade 
lük araıideki kırmızı trup hudu• piyadeler harM ıidi7orlar, hafif 
dunu ıulh zamanında o kadar tah· süvari topçuları ve aiır topçular 
kim etmlıtir ki mavi ırup burada da meni alıyorlar. Fakat süvari 
bir tecavüze ıeçmekten daha hl • He hialldetli BenarHyeri ala~ ih· 
dayette vugeçmiye Ye onun için tiyat lnrnet olarak rericle bnalb· 
ıevkülce11 harekitmı düpnanm )Jfor. 

1 

D kadar tahkim etmeclili dallık Onamı ıı tn(ı-s-ıv-ıfa•n-111-üncU sONınmda 
araziye yapmıya mec:l»urdur. 0r • · ···-

ıFransız m 
nevralan 

Mi/garlar lıarcanara 
geni tahkimat gapıla 

Bu son haftalar aarfmda F 
ıız ordulan da maDeTralar 
blar. F abt ıeçen yddanberi F 
11z manenalan çok ımi tutu 
maktadır. Haziran amada Fr 
udann tame•iyle mkinelettiri 
mit ola 4 ncü ıüY&ri fırbaı ce 
ral Villemoat'un kumandası al 
da on ikinci piyade hrtcaıma 
fr harlaetmifti. Bu piyade fır 
ceneral l11oly'nin kumanduı a 
bnda bulunuyordu. M•1U~t1ı1 
Marne cinnnda umumt nat~• 
muharebe .ahnelerinde ce 
etmlftfr. Almtolta ela onwu 
ka birçok aotirlettirilmit kıt'a 
larla beraLer Sluonne'daki 
meydanmda manevralar ,a 
tar. Kamandan cenerla Yari 
·tenkitçi iıe ceneral Gouraud id 

Framıalar yeniden 1,8 mil 
frank hat-cryarak tahkimat yapa 
caklardır. Şimdiye kadar 'yer al 
tında 420 kilometrelik yol lnta e 
dilmittir. Kullanılan beton m~ 
tarı 1,5 milyon metre mikibı, 99 
lik miktan iee 150.000 tondur. 

Harp halinde Fransız 1-tb 
mandanının nasıl tetekkül ec14ac:eı 
ii meselesi henüz halledibumit 
tir. 29 mart 1932 de çıkan bir 
nun mucibince hat•ekilin riyue 
ti altında bir .. Yükıek komi 

.. , kara, cleaia Ye haY& .lllrlrYetlef 

ri "Ytlbek ttra,, larmm reielerln 
den ve bunlann üç erklnıha.rp 
islerinden ibarettir. Bu ko • 
lninliaaıran teknik hir tetekkül 
den ibaret olup nazır)~ ona da 
hil değildir. Bundan sonra 6 hui 
ran 1932 ne netNdilen bir kanma 
la .bir "Yübek ukert komite, 
vücuda ıetirilmifti. Bunun iıla 
iıi' batvekildir, üç müdafaa nan 
rr erkinıharbi1• reialeri bu kom· 
teye dahildirler. Nihayet Frama. 
da Mr de on iki ıenedenberi "Mil 
il müdafaa yükaek tiiruı,, Yarchr 
ki bütün nazırlar \" ~ yiilcaek ı 
reisleri ve erklnıharbiye reiıleri 
huna dahildirler. 

Zehirli gaz geçirmiyea 
pamuk 

Lehiatancla pencereleri •e ka • 
pıları zehirli ıazlann ıeçmeelne 
mani olacak bir aurette ~t • 
mak İçin yeni bir fe1 icat edil • 
mittir. Bu ,.ai icat lmı•l lda • 
yeYI maddelere l>atmlan hir ne • 
vi pamuktur. Zehirli ıaalar Ye 
mikNplar bu pamuktu Diifu e • 
dememektedir. Tanare ille n • 
lan eaDMintla IMı pamukla htltia 
eyleri zehirli gazlara kartı kona• 
mak kabil olacaktır. Bu pama • 
iun patenteıi a1mmııtır. 

talıia bikiP1 ••n ıiyad ıerrinlik 
her iki de'fleti de ıef erberliklerini 
P* siyade ilerletmeye mecbur 
kılınf!br. Kırmızı ınıpun tayyare 
filolan d•ha harp illn edilmeden 

......•••••••••.••• ·········••·flh·· 



- Şu Muallada bir tilsım mı var, nedir?.... Eski nip.nlısından ayrılır ay
nlm:ı " nni bir nişanlı buldu. Hem ne yakıgıklı bir delikanlı! 

Tılsım, kızda değil, zengin babıı sında 1 

KARIM 

BOR Çl 
~ - -

- Azi2!lm, ben gene eskisi ıibi 
borç ediyorwn ve edeceiim, ama 1 
bundan sonra hiç ödemiyecejim. 

- Zaten öder miydin ki?. 
- Ödememekle pek iyi ediyor· 

muıum! 

- Ne demek?. 
- Ne demek olacak?.. Bakkal 

Faik efendiye altı senedenberi el· 
li yedi lira borcum vardı ya hani? 

- Ha, fU eski mesele! 
- Evet, itte bir yerden para e· 

ilme geçmitti. Para yanımda iken 
yüz yüze geldim. yalvardı yakar • 
dr, yüziim tutmadı. 8orrumu öde· 
dim ... Ve adamcağız o kadar se • 
vindi kl.. Bu ummadı~ı 4ey, ertesi 
~ün onun r~ hatınzlanmaınna se -
hep olmu,. Malum ya, cok yerin
mek ~ibi. rok sevinmek de.. iyi 
deiiildir !.. Onun icin bundan ıon· 
ra borç ödevio rle h:r:'bir ııılacak • 
hmr ıevinr!irni.,,.~,..~im ! 

- Niçin melon p.pkanı başından çıkarmadan yüzüyoraun? 
- Sahilde oturan kanm, beni göı den kaybetmemek için böyle istiyor. 

Kıskanıyor da! 

AMAN 
Moda Mecmualarına 

Göre Giyinir/ 
Yazı Büyükadada geçiren bir adam - iyi batınmda kalmadı. Likin yüz 

Uqutma, Unutmasın, 
Bana· Borçludur/ 

ve karrsı ... Adanın Jık ve büyük evle· elli ile iki yüz araıı bir ıey ••• Yüz aeJr. 
rinden birinde oturuyorlar. Hizmet • sen ıaliba!. •• Şaıırma öyle •• Söyleme-
çi iki tane.. &iri erkek, biri .kadm.. ği unuttum. Kuma, parası da bu he-
AKr, bu heaaba dahil değil,.. eğer o- aabın içeriıinde" Ben, öyle inıafırz 
nu da hizmetçi sayarsanız, hizmetçi bir kadın delilim! 
iki deiil, üç!... Koca, ne elesin? •• Satar ve parayı 

Evet, aıçının hizmetçi sayılıp sayı- tedarik eder. Yalnız, bana ıuraııru 
lamıyacafr, bir ltakrma dütünülecek not edelim ki, ırk kadınm kocası çok 
mesele!.. Çünkü, kocasının fazla mas- sade ıiyinir. Karııı da, onun böyle gi-
raf edildiği yolundaki itirazlarına yinmeaine kanımaz. Giyim, kuıam 
kartı, kansı, fÖy)e der: murafnun kencliainclen 1-ıkaıı namı-

- Ayol, ne masraf ediyoruz. Me • na çoplmuı iıine ı•lmecliti için_ 
ıela fazla olarak? •• Söyle de, bari ben Gesenıerd• bir Ufflll oturchalclan 
de öğreneyim! lıöıke bir misafir gelmiıti. Kocanın 

- Daha öğt'enemedin mi?.. Olur mektep arkadaılanndan bir zaL •• Ken· 
feY defil doirusu. Ayol, söyliye ıöy- disi daha evlenmeden, hu arkadaıı laf• 
liye dilimde tüy bitti! raya ıitmit, aenelerce ıörütemmnit • 

- Unuttum. Bir daha söyle! lerdi. Mezuniyetle lstanllula selen 

- Peki, i,te bir daha aöyliyorum. 
Mesela, ilk aklıma gelen ıu hizmetçi
ler! 

- Çok mu? 
- Elbette çok ya! .• Tele hizmetçi-

ıi olmiyanlar var. Hall>uki biz~ bir 
defjl, iki defil de, tam üç tane! 

Kadın, ltir kahkaha atar: 

arkadafrna Köprüde rasqelince, pek 
sevinmit, onu kolundan tutup, zorla 
Ada vapuruna bindirmifti." 

Yemekten ıonra, kötkün veranda • 
amda, huır koltuklara oturmuı, meh
taba kartı kahve içerlerken, misafir, 
eski arkadqrna sordu: 

- Hanımefendi, fevkalade ırk si· 
- Aman, ne diyoraun ıen? .. 

fU ÜÇ hizmetçiyi IJalca)ım! 

Say yiniyor. Halbuki sen, Öyle deiilsin. 
Kansı bu kadar ıık olan bir kocanın, 
ona göre tıkla,rnası icap etmez mi? - Cannn, 'biri orta hizmetine ba • 

kan im-. Diieri, sokak hizmetini gö
ren upk." 

- Ya üçünciiaü? 
- 0 da aKı kadın! 
- Olur t•)' delil! Sen, atçıyı hiz-

metçiden ıayıyoraan denek! 

- Pek tabii.. yemek Pİ§İren de 
w.. nm hizmetçidir. ..._ ki öy • 
Jedir, qçı lcadm da hizmetçidir! 

- Sen onu affedr.:-ain. Mesela, ıi· 
nün ltıirinde hen mutbaia inip te J,U. 
omlet pİfİrecek olıam, hizmetçi mi o

lacafnn? 
- O batka, efendim, o batkat. •• 

Sen ha iti yaptJb1ndan dolayı para a). 

IDl)'aCÜIDI ki lMndenJ 
Konuımanın tam huraıında, kadm, 

aözln siditini deiittiriverir: 
- Ha, az kalım unutacaktım. Ter

ziye borcum olacak.. Yeni elhisele • 
rim ip..... Merale etme, çok ıey H • 

marlamadnn. Ancak bet kati 
- Ne?!. 

-A a, çok mu?! 
- Yok ... Hayır.. Yani .. 
Koca, elhiae murafı bahsinde yut

kunur. Kano, bu bahiste hiç müna • 
kata kabul etmez, derhal üst perde • 
ye çıkar, ortaJİiıa altım üatiae pti. 
rir, o amada eline seçen lanlacak feY· 
teri imar. Bu onan •J'lf- Hayır, 
lcanetli tarafıdır. OfkeleniftCI' n• . 
vetlenir. Artık, kırdtir tam manaaiyle 
Jardrktır! 

- Aktam üzeri tur yapacairz. de-
lil mi? 

- Hay hay! 
- Ha, terzinin parası? 
- Ne lradar? 

Kadın, yemekten sonra üst kata, 
elbise deiiıtirip tuvalet t.azelemeie 
çıkmı,tı. Kocaır, misafir arkadaıın hu 
sualine karı•. cesaretle ıu cevabı ver
di: 

- Azizim! Karım moda mecmu•· 
lanna göre giyiniyor. Bense ... hütçe· 
me göre! - ..,..._..,.. _____ _....,. ~ ... _ 

Kabahat Ve Ceza I 
Muallim, talebesine çıkıııyor: 

- Ahmet, sen dün mektebe gel· 
medin. Halbuki, rahatsız filin de· 
iilmit1in. Seni gezmede görenler 
var. Ayıp delil mi?. 

- Muallim bey! .. En iyi insan
lar bile bazaıı kabahat itlerler, a· 
rada mazur ıönneli, demittiniz. 
Şu halde siz de clün mektebe gel· 
mediğim için bana ceza vermeyi· 
niz ! 

Miras Balısi / 
- Demek evlenme ıence suya 

düflü?. Kızına, petini bırakma • 
yan 0 ıençle evlendiği takdirde 
mirumdan mahrum kalacağını 

.ayledin mi? 

- Hayır. Kızıma delil, bunu 

o ıeace llyledim ı. 

-Şimdi ortadan kalkan içki yasağını 
hatıra getiren bir Amerikan karika -
tUrU. Plljda memur eoruyor: - Sa
kalınızı kaldırını.ı da ıörcyim. Altm· 
da kaçak bir şey var mr? 

D ' j , e k 

.... . . ...... . .. . -
Brezilya karikatUrU. Riyo dö Ja· 

nero civarında bir gemi, on bin çuval 
kahveden ibaret yükilnU denize at • 
mııtı. Okyanoau geçen tayyareciler, 
denize inerek birer fincan tuzlu kah
ve içtiler 1 

lştalı Ve Terbiye! 
Küçük Nihat, annesiyle birlikte 

gittiii misafirlikte çay içti. Bir de 
paıta yedi. Halbuki pastayı çok 

1 ıeverdi ve önünde iıtif halinde bir 
çok paıta duru:rordu. 

Onun çayı içip tek pasta vedik
ten ıonra bir köteye çekildiiini 
f arkeden ev sahibi hanım seslen· 
di: 

- Nihat, .. oğlum!. Niçin paıta 
yemiyorsun .. Yoksa İ9tahın mı 

yok?. 
Çocuk, anne.inin yüzüne baka· 

rak 9öyle söyledi: 
- lttahım var, ama, hanım tey

ze •.. terhivem de var!. 

Kaza Dair •. 
Muallim, arkadatları arumda 

oburluğu ile tanınmıt Tosunu der· 
se kaldırmıfb. Ona ıöyle sordu: 

- Kızın ya9mı nasıl anlanm? 
- Ditle! 
- Kazın diıi yoktur ki 1 
Obur çocuk sırıttı: 

- Evet, ama benim ditlerim 
var!. 

Bir tiyatro salonunda ipnotizme 
tecrübeleri yapılıyordu. Bu tecrü· 
beleri yapan adam, sahneye çık· 

tı. Seyircilere kartı bu husustaki 
mebaretinden, bin türlü taklaban· 
lıkla bahsettikten 10nra, nihayet 
tecrübeye ıiriıeceiini bildirdi. Ve 
ıeyirciler arumdan bir zatın, sah· 
neye ıelmeıini rica etti. 

Seyirciler, bir tereddüt rüzıi· 

rile ~-11'4.. ~- teç 
rübenin kendi üzerinde tatb.iki cİ· 
hetine yanaımıyordu. Hemen her 
defasında karıılattıiı bu tered· 
düt, ipnotizmeciye mutat veç.hile 
dil dökmek lüzumunu anlatb. Q 
da gene bin dereden ıu ıetirerek, 
bir kitinin olıun tereddüdiinü gi • 
dermeie çalı9b. Sözlerini töyle 
Dailadı: 

- Şu .halde, h1tfen biriniz sah
neye te,rif ediniz. Kadın da olur, 
erkekte olur. lkiıinden herhangi 
biri olur. Rica ederim ... Buyurun! 

O kadar kitinin içerisinden, 
Hamdi Efendi ayağa kalktı: 

- Ben, ıeliyorum! 
- Buyurun, efendim, buyu· 

:run ... Çok teıekkür ederim! 
lpnotizmeci, ıahneden indi, et· 

reti baıamakları çıkarken dütme • 
ıin diye, kırçıllaım•ı too sakallı 

adamın koluna ıirdi. Hem dütme• 
ıin diye, hem de gösterdiii feda• 
kirlıia filen teıekkür yerine ıeç. • 
ıin, diye ... 

- Şimdi, efendim, ben size en 
mühim ipnotizme numarasını göı· 
tereceğim. Ne yapaeaiam, biliyor 
muıunuz? Gördüiünüz bu adam 
uyanık, deiil mi? 

Dört bir taraftan kahkahalar 

~ 
..!-. Elbette! ... Hem ayakta ge • 

zer, hem de uyur bir adam t1.ıil! 
- Pek ili, .. Mükemmel! •. Ben, 

,imdi sözlerimi onun ,özlerine çe 
virecetim ve fi, bit· kaç dalcilca son 
ra mt!ıl mqıl ayuyt.c-ak ve artıl. 

her teYİ unutacak! 
Sahnedeki ipnotismeci bunu 

söyler llylemez seyirciler aruın • 
da oturan Avranı Efendi, telltla 
yerinden kalktı, batırdı: 

- Aman, ne yapıyonun, 'be a• 
dam? Benim yüreyime mi indire
celcıin? Vazı~ onu uyutmaktan .• 
Bildiiini unutturmaktan!.. 

fpnotizmeei, tatırmıftı. Etraf• 
tan tetler yükseldi: 

- Canım, sana ne oluyor? 
- Nuri bana ne oluyor? .• Aııl 

ne oluyorH, ~ oluyor!.. Bu a • 
damın bana elJi lira borcu var! .. .............................................. , ........................ .... 

Saadet, 

Süreksizdirl 

Oen; kanllyle bkllkte clenb kıJJanda Dd Wtadsr 
slntln birinde lrarpsmda bynana11111 slrfi 1 
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lstanbulun en güzel mesiresi '~Fıstık Suyu,, du ltalyada yapılan 
• 

manevrenın 

safhaları •. 
.... Askert sayıfadan devam 

Beraaglijeri alayı harekete ge· 
çinee kırmızı grupun hücum tay .. 

Yare filoları meydana çıkıyorlar. 
Bu tayyareler en yakın kara he
deflerinden mitralyozlarla müda• 
faa edilmek için hususi surette ta· 

liın ve terbiye ettirilmiıtir. Tayya• 
relerin daha kıt'alarm tepelerinde 

gürültü çıkarmaları, süvari araıı· 
n.a bir intizamSJZhk sokmak için 

kafi geldi. Hakem derhal karan· 
nı verdi: Yüriiyüf harekatı bozul· 

du. Bu hadise mavi grupun ıol 
ce-hında vukua gelirken kırmızı 
Rrup mühim bir sevkülceyş nok • 

t•ar olan Futa geçidindeki merke
~inde kuvvetli kıt'alarla bir ileri 
hareketi yaptı ve mavi grupu te • 

daf üi bir vaziyet almıya mecbur 
etti, Fakat muharebeye tutuşma· 

dan evvel, zaptettiği yerleri tahli
Yeye mecbur oldu. Çünkü bu ara
llk takviye kuvvetleri alan mavi 
lrupun tefevvuku temin ettiği 
farzolundu. 

Kıt'alar ba,langıçta biribirle
ı-ine pek yakın mesafelerde bu-

lunduklarından istik~afın kara -
dan yapılmasına tabii imkan yok-

hı. Onun için bu vazife tamamiyle 
tayyarelere bırakıldı. Geceleyin 

tna\'i grupun bomba tayyareleri 
kırmızı grupun demiryolu iltisak 
noktasına bir hücum yapblar. Bu 
hücumun tam bir muvaffakıyetle 
n~ticelendiği ve Bolonyanın dört 
gun nıuattal kaldığı farzedildi. 
fk' 1 gece sonra mavi grupun tay • 
Yarelel'4 1'i.... intik"m liücumu yap• 

tdar l'e Floransdaki demiryolla -

1't iltisak no'ktasını tamamen ol • 
llıasa bile oldukça tahrip ettiler. 

Bu hücumların ertesi günü mu· 
harebe başladığı zaman hava bo • 
~Uktu. Onun icin tayyareler istik· 

~af Yapamıyorlardı. Buna karşı 
!tta\>i grupun bir piyade kıt'ası ha· 
\>anın bulanık olmasından istifa • 

de ederek ve sun'i sis de yaparak 
hunun himayesinde bir hücum 
}taptı, Mavi taraf efrat ve malze• 
b\e itibariyle faikti, kırmızı taraf 
bıiidaf aasını kademe kademe 
derinleştirmişfi . Onun için mavi 

~raf evvela esas müdafaa hattı • 
~ kadar ilerlemeğe mecbur oldu. 

liiicum Futa geçidine doğru ya • 
hrldr. Mukabil tarafın sol cena • 

11ldaki müdafaanın zayıf olduğu 
tal'Yareler tarafından haber ve • 
t-ilınesi üzerine hücuma daha şid • 
dette devam edildi. "Seri fırka, 
da o noktaya gönderildi. Bu fırka· 
~n. Yanına milis taburları katıldı. 

a"j gnıpun topçuluk noktai na· 
ıarrndan üstünlüğü bu kat'i hiicu
ttı:u o suretle hazırlamıştı ki kırmı• 
~ . 1 trup tarafından harbe atılan ta-
~e bir fırka asker ancak munta • 
~-tn bir surette ric'at etmeğe mu
~affa.k olabildi. Kırmızı grup bir
denbire toplarmı geri cekince bü-t'· 4 

b\ll'\ bir gece devam eden muhare-
eden sonra düz araziye giden 
~l ~avi grup için açılmış oldu. 
h ayı grup düşmanın müdafaa 
\tla.rı arkasında düsmanı bir 

~e}tdan muharebesini k~bule ic • 
al' etmiıti. 

l!u suretle umumi haıı>ten son· 
~a ilk defa olarak ltalyan ordu • 
~tılln en büyük manevrası bit • 
ltt• 1 1f oluyordu. Manevralarda 5000 
~lran zabiti baZll' bulunmuştu. 

V AKIT bugün sizi oraya götürüyor 

Saygı değer okuyucularımıza, davetlilerimize 
iyi bir gün geçirmelerini dileriz 

Fıstık suyu 14 EylUl Cuma Fıstık suyuna 

nerededir? V AKIT gezintisi nasız gidilir? 

Cazbant çalıyor• 

lnce ıaz çalıyor . . 

Ve, siz, 71 numaralı güzel va

purun bir tarafında, eğer oynatıcı 

cazın temposuna uyup da dansa 

kalkmamış, sazın düşündürücü 
ahengiyle dalıp gitmemişseniz, bu 

satırları dikkatle okuyonunuz. 

Haftalardanberi, muhterem o • 

kuyucularımızın, davetHlerimizin 

merak ettikleri gezinti yerimizin 

nereye olduğunu, vadimiz üzeri

rine, bugün bildireceğiz. Evet .. 

71 ıizi bugün nereye götürüyor bi· 

liyor musunuz 1 

FISTIK SUYU .... lstanbulun bu 

en güzel mesire yerinin pek çokla

rnvzca bilindiği muhakkaktır. içi

nizde şimdiye kadar oraya gitmi • 

yenler, bugün gördükten sonra 

derhal hükümlerini vereceklerdir 

ki, manzarasının dilberliği, su -

yunun güzelliği, havasının latifli -

ğiy1e FISTIK SUYU lstanbulun 

belki en mükemmel bir mesire ye-

ridir. 

gidece§lz? 

Fıstık suyu nerededir? Oraya 
naıd gideceğiz? içinizde, hiç git· 
memiş olanların mevcut bulundu -
ğunu farzederek anlatalım: 

Köprüden saat 8,30 da kalktık
tan ve bu sayıfaclaki hareket tari-

fesinde gördüğünüz iskelelere uğ • 

ranıldıktan sonra Büyükdereye 

varacağız. Fıstık suyu Büyükde. 
re e on dakika mesafededir. Bura· 
y: kafileler halinde, yürüyerek gi· 

deceğiz. yolu şaşırmak, mesire 
yerini bulamamak ihtimallerini 

Gidiş ve gelişte uğranılacak iskeleler 

Köprüden hareket 

Kadıköyünden 

Oıküdardan 

Beşiktaştan 

Beylerbeyinden 
Çenğelköyünden 

Anadoluhisarı 

Rume1ihiısan 

Emirgan 
Yeniköy 

Paıabahçe 

Beykoz 

Büyükdere 
Gezinti yerine varıı 

Saat Dakika Saat Dakika 

8 30 

8 50 
9 10 

9 20 
9 33 

9 40 

9 52 
10 
10 08 
10 18 

10 29 
10 38 

10 55 
11 30 

Gezinti yerinden 19 
Büyükdereden Boğaza 20 
(Karadenizde bir dola:tıt) 
Büyükdereden 21 
Beykozdan 21 
Pa§8hahçeden 22 
Y en.iköyden 22 
Emirgandan 22 
Rumelihisanndan 22 
A. Hiaarmdan 22 
Çengelköyünden 22 
Beylerbeyinden 22 
Beıiktaıt.an 23 
O akü dardan 23 
Kachköyünden 23 
Köprüye vanı 24 

30 

40 
55 
04 
13 
23 
30 
38 
50 
56 
05 
15 
35 

Vapurda ve gezinti yerinde caz, saz, büfe vardır 

Gezintimize iştirak eden 
davet/ilerimizden rica 

ve dikkatle hazırlanmaktan do • r mize vapurda hediyeler dağıtıla. 
ğan bir kuvvettir. caktır. Bu hediyelerin kutularım 

dikkatle açmanızı tavsiye ederiz. 

surette hare~et eder. Gecikmem 

li dir. 

2 - Vapurda ayakta durulm 
malıdır. 

3 - Gezinti yerinde, vapur 

ince saza, cazbanda dışarıdan m 

dahalede bulunulmamalıdır. 

4 - Gezinti sırasında herhan 

bir şeyden şikayeti olanlar, koli 

rında V AKIT bandını taşıya 

tertip heyeti azamıza şikayetleri 

bildirmelidir. 

HABER'in büyük bağ 

eğlencesi 
Haber arkadatnnız, gelecek 

ma T opkapı Maltepesin.deki n · 

mune bağında büyük bir bağ e 

lencesi yapacaktır. Eğlenceye işt• 

rak için vakit kalmamış gibidi 

iştirak etmek istiyenler bu bir i 

gün içinde '(Haber) 

müracaat etmelidir. 

Büyük bağ eğlencesine iştira 

Vapurda da§ıtacağımız 
hediyeler 

Hediyelerin içinde bulacağınız şartlarım bugünkü ve yarınki Ha 

kartlar, §ansJarmızm derecesine 
Okuyuculanmıza ve davetlileri- göre, size daha değerli ve güzel Gelecek cuma günü 

Maltepesindeki nümune bağmd 

yapılacali olan llu eğlence şimdiy 

kadar lstanbulda eşi yapılmamı 

olan ç.oli güzel bir eğlence olacak 

hr. Yüzlerce asma çardtığın altın

da renk Tenli üzümler arasında 

sabahtan geceye k!ldar geçirilecek 

bir gün herhalde cana can katan 

::mm::=:=::::::::ı.ıuıı::::::::::::m:: •• m~.c:: 
il 
:ı 

n 
!i .. 

Mesire yerinde hazırlat· 
tı~ımız 

Büfe i 

şeyler kazandıracaktır. 

Mesire yerinde büfe 

Muhterem okuyucularımıza, da-:: 
:: .. .. 
ii nin tarifesini neşredi· 1 vetJilerimize bildirelim ki, mesire 

~i yor uz: 
:: ii içilecek ~eyler 
~~ Bir testi su 
•• Kahve :: 

kunı§ 

5 
10 

" ç 10 S5 •Y 

1 
ıl 

i! Şuruplar 10 
•• Limonata 10 1 

!:!: ~ ( şq.). ~~ ı_iı. 
15 ila 45 derece rakı1ar 45 ~ 

- h i! Konyak hişe) 45 li 
i.i. Şarap (şişe) 80 =:.: 

yerinde hazırlattığımız büfenin fi. 
atları çok ehvendir. Gene bu sa .. 

yıfaya koyduğumuz büfe tarifesini 

tetkik ediniz; bize inanacaksınız. 

DönUş nasıl olacak? 

Ak§am mesire yerinden hare· 

ketten sonra Büyükdereye geline -

bir gün olacaktn·. 

Bağda mükemmel saz, caz bü

yük ve ucuz bir büfe bulunacak, 

ve muhtelif eğlenceler tertip olu• 

nacaktır. 

(Haber) . davetlilerini JCale ka-

cek, oradan Sarıyere yürünüle - pılarından bağa kadar liuııusi o • 

cektir. Sarıyerde bekliyecek olan tobüs ve otomobillerle taşınacak· 

biz ortadan kaldırdık. Kolarmda 

V AKIT bandım ta§ıyan tertip 

heyeti azalarımız, size yol göate· 

receklerdir. Cazın ve ince sazm 

bize refakat edeceğini söylemeği 

T ereyag-lı sandoviç 1 O 
~ " :: Salamlı ıandoviç 10 !5 71 numaarlı vapurunuz, Karade •. trr. 
·.:=:=· :.·::!. Kaşerli sandoviç 10 
:: Dilli sandoviç 10 :: .. :: 
~~ Siyah havyarlı sandoviç 10 ~~ 

:: Yemek ve mezeler :: 
lüzumsuz sayıyoruz. 

nizde dola§mak istiyenlerinizi a

lacak ve Boğazdan çıkacaktır. 

Boğaz dışındaki gezintiye işti-

lftlllntntllllltllM~"""""""''"'"llflll"l"ııuıııııım 
Bizans konferansı 

murahhasları 
Sofya, 13 (A.A.) - Evelki ak· 

~i Kuruı ii rak etmiyenleri almak üzere tek 
:: Piliç kızartması 25 H rar Sarıyere dönecektir. 

Muhterem okuyucularımız, da - ~~ Pirzola 20 i! 
h :: Şiş 15 :: i i k 

Vetlileriıniz.. V AKIT ın uzun a • :: 8 .. b k 20 i:·.·.= Gezintiye şt ra eden• 
zırhğı neticesinde meydana gelen H B:y~= tavası 20 n lerden rica 

E§lence programımız • şam kralın sarayında Bizans kon• 
fer ansı murahhasları şerefine bü· 
yük bir kabul resmi yapılmış ve 
merasimde hükfunet azası, kongre 
de temsil edilen memleketlerin se-

eğlence programının ne derece ca- ·.~.~: Beyin salatası 20 .~.: 
· k b• ey Ciğer salatasr 25 

Z'ıp oldug'"'u hakkında artı ır ş .. := 
:.·.: Piyaz 1 O =:·:· 

H k ·· ·· ü bu ve davetlilerimizden bazı ricaları· 

:::::i::~:=!~ıiniz~ rnunuz il g:::: peynMi !~ il mız vardır: 
d k d delim •· 

15 
·.·:. 1 V d t Parantez arasın a ay e :: Pilav 10 :: - apur, programın a eı • 

ki, eğlence programımızın sizi ~~ Tuzlu sardelya 15 i~ bit edilmiş olan saatlerde mutlak 

Muhterem okuyucularımızdan 
faret heyetleri ve Bulgar üniversi· 
tesi mensupları hazır bulunmuş -
tur. Kral ecnebi murahhaslarla 
uzun müddet görüşmüştür. 

Dün akşam başvekil M. Georgi· 
ef murahhaslar şerefine bir akşam 
ziyafeti vermiştir. 

el v • d VAKiT ın :.:. Kutu dolma 15 •• ·:. memnun e ecegın en, 
h• ~~ Ançüvez salatası 25 g 1!.•ııııııınıııımııt•"ttııltflll"11tHHll'''"'"''''"""'""'''" '""''""ıııı ı111 111 ıı ıı ı1 11111ıı ıııı 111 1 11ııı ı ıı11 rı11ıı ııırı1 1111 ııııııı 111111ı ııııı 111 1 11 ııııııı11111! büyük sonbahar gezintisini ıç u • . C" 1 •• _ _ 

nutmıyacağınızdan, onun her yıl i.=.~:: Y0··~0rmm
0

:at~e:s aıta~.=a;~~· ~1~0 ~--.~ ••• i_:_= Va kıt gezintisinde: :_-_~ 
tekerrürünü istiyeceğinizden, neti-

.... . h .. kmün :i Kaıar peyniri 15 S$ ~ Huıuıi fotoğrafçımmn bugünkü geziatimiıde çekeceği § 
ce itibariyle, verecegınız u :: Beyaz peynir 15 ii ! fotoğraflar cumartesi gününden itibaren V A K 1 T E 
!ehimizde olacağından biz çok e- ı~i Ekmek ve francola 5 ~~ ( Kütüphanesinde satılacaktır . J 
miniz. Bizi böyle düşündüren, şüp· ~~ Cacik tO ii .i111 ı ıııı 11,.11ııııııııu11 ı ııııııı1111ıııııı11111ııııııııııııııt•mıııuıır•11 ıı1uıııııı ıııı1111 ıııııııu 1 uı ııııııı11ıııı•ııuııııııı•rııııuıır11ıııtııı1ııırıı1111111 ıııı ııı~ 

b
. tt .., .• n.:ı-ck 15 •• 

hesiz ki sizi en iyi ır sure e eg· =: .................................. 1 ............ 1.., ... ••• , : ...................... _ ..................... _ .... _ 
fendirebilmek için büyük bir itina 



p·memw~ Berlinde, Tempelhof'da G.M.B.H. ROT-BUHNER Evi, kendi müteferrik traş bıçakları fiyatları üzerinde ~--• 

Blylk Tenzllit 
Yapmış olduğunu müşterilerine ilan etmekle kesbi fahr eder 

JO adedi 200 kuruş iken 1 O adedi l 50 kuruı iken 1 O adedi 125 kuruş iken 10 adedi 75 kuruş iken 10 adedi 50 kuruş iken 

Şimdi 150 kuruş Şimdi 100 kuruş Şimdi 7 5 kuruş Şimdi 50 kuruş Şimdi 35 kuruş 
Mcıkiır bıçaklar eski ve yeni şekilde olan bilQ.mum traş makinelerinde kullanılır. Bunlar eski bıçaklar ayarındadır vehatta 25 senelik tecrübe neticesi olarak daha üstündür. 

••-•... Bu fiyatlarla heryerde satılır. Toptan satış: PiYER PiRiMYAN, Kürkçülerbaşı han No. 4 Galata ~--• 

Yüksek Deniz · ticaret mektebi 
müdürlüğünden : 

1 - Mektep tali ve yüksek olmak üzere bet senedir. Leyli ve mec· 
canidir. Gayesi tüccar gemilerine kaptan ve makinist yetittirmektir. 

2 - Mektebin yalnız tali birinci sınıfına talebe alınır ve bunların 
da orta mektep mezunu ve on sekiz yatından büyük olmamaları met· 
ruttur. 

3 - Kayıt muamelesi için Cumartesi, Pazarteai ve Çartamba gün· 
Jeri müracaat edilmelidir. 

4 - Taliplerin mektep müdüriyetine hitaben yazacakları istida· 
namelerine hüviyet cüzdanlarını, aıı kağıtlarını, mektep şahadetna· 

me veya tasdiknamelerini ve polisçe musaddak hüsnühal ilmühabe· 
rini ve velilerinin muvazzah adreı ve tatbik imzalarını ve dört adet 
vesikalık fctoiraflarını raptetmeleri lazımdır, 

5 - Kayıt muamelesi 16 Eylul 1934 Pazar günUne kadardır. Ta· 
liplerin muayenei 11hhiye için yevmi mezkura müıadif Pazar günü 
saat dokuzdn bizzat mektepte bulunmaları lazımdrT. (3858) 

Balıkesir Vilayeti Daimi 
Encümeninden ; 

Balı'< esir· Edremit yolunun 00 + 63 • 00 + 67 kilometreleri 
arasın:faki kısmın tamiri şartname ve keşifoamesi mucibince ya· 
pı lm:ık ve 27 • Eylül · 934 tarihine müsadif Per~embe gUnll saat 
on beşte ihal edilmek Uzere yirmi gün müddetle ve kapalı zarf 
usu'iy!e mUoakasaya vazedilm;ştir. Tamiratı mebhusenin bedeli 
keşfı 7520 lira 99 kuruıtur. Münakasaya: Liyakati fenni· 
yesi Baş Mühendiı:ikçe tasdik edilenlerin iştiraki mes'uliyetleri 
jfe çalışacaklar. Ehliyet vesikası ve ticaret vesikası ibraz eden
ler kabul olunacak ve bu vesikalar ihaleden liakal ıekız gün 
evvel ba, mühendisliğe ibraz edilmiş bulunacaktır. Talip olanlar 
rın bu vesaik ile beraber yi.iıde yedi buçu~< nisbetinde teminatı 
muvakkate makbuz veya mektuplariyle yevmi mezkurda ve vak· 
ti muayyeninde usulü dairesinde Encümeni Vilayete, fazla malfı· 
mat almak iıdeyeolerin daha evve~ bat Mühendisliğe veya encü· 
meni Vilayet kalemine müracaat etmeleri ilin olunur. ( 5608) 

Posta T. T. binalar Levazım 
müdürlüğünden : 

Mübayaa&I müktazi {291) ton yerli kok kömürü . kapalı 
;arf usuliyle münakasaya konulmuJtur. Maddei mezkurenin 
2•' Eylül 934 tarihinde münakaıaıı icra kılınacağından taliple· 
rin şartname almak için her gün şartnamedeki tarif at dahilin
de ihzar edilecek teklifnamelerini tevdi için mezk6r tarihe 
müıadif pazartesi günü saat 14 te Beyoğlu Poıta Telgraf bi
nasının 3 üncü katında mübayaat komisyonuna müracaatları. 

(5392) • 

Universite Rektörlüğünden ; 
Fakültelere ve bunlara bağlı mektep ve Enstitülere talebe 

yaı:ma 15 Eylülde başhyacak ve 15 Tcşrinievvelde bitecekt'r.(5590) 

Polatlıda: topçu alayı satınalma 
komisyonu riyasetinden: 

Polathda topçu alayı ihtiyacı için aşağıda ihale gUnleri, 

saatleri, miktarları yazılı mevadı iaşe münakasaya konmuştur. 
Taliplerin ihale gününde teminatı muvakkatelerile birJikte Po1at 

lıda topçu alayı aahoalma komisyonu riyasetine müracaatleri 

lüzumu ilin olunur. (5496) 

Saat Miktarı Tarihi Cinsi 

16 da 200,000 22/9/93~ Aleni Saman 

11 de 200.000 
" " " 

Kapalı Yulaf 

14 te 200.000 " " u Kapalı Arpa 
9da 12,000 

" n " 
Aleni Bulgur 

16te 10,000 " " 
,, Aleni Pirinç 

Tl!:J O KiVE 

llRA.AT 
6ANKA.51 

.... Leyli - Nehari ~ 

Kız - Erkek - Ana /nkılô.p Liseleri ;ık - orta - use 

MUesslsl: nebi Zade Hamdi 
Kuvvetli bir talim heyetine maliktir. Resmi me!deplere muadilitı musaddaktır. Kayıt için her 

stün 13- J 7 arasında mliracaat olunabilir. isteyenlere mufassal tarifname gönderilır. 
... Cağaloğlu - Yanık Saraylar caddesi. Telefon: 2001 CJ ~ ••I 

Tashih 
Gazetemizin 13/9/934 tarihli 

nühaıında Beıiktaı icrasının eıya 

tahtı ilanında ıatıf günü 20 Ey· 

lül 934 olacak iken sehven 29 Ey· 

lül 934 yazılmııttt". Tashih ederiz. 

Sahibit MEHMET ASIM 
Neşriyat müdürü~ Re~k A' -et 
VAKiT Matbaası _,:lıtanbuJ 

1 ıstant~ı Eeledlyesı ilanları 

Üsküdar Zührevi dispanıerinde mevcut 50 kilo eski kurşuıa 
boru iJe mu,ambalar ve Üsküdar tephirbanesinde de 18 kale: 
dökme soba, muslu~ ve saire ile eski elbise ) 6/9/934 pazar g k 
nü ıaat 13 den 15 şe kadar müzayede ile satılacaktır. Ala:ı~) 
isteyenlerin o gno orada buluoacak memura müracaatları. (575 

Beykoz Temizlik işçilerine ait 44 No. kıırak, 56 No. kal:• 
59 No. beygir 16/9N34 pazar günü saat 9 dan 11 kadar Oık .; 
dar At pazarında müzayede ile aahlacakhr. Almak isteye

5
nl

2
e)r1 

o gün orada buluııacak memura müracaatlan. (57 



Artık yaz tatili bitiyor, çct
-1dar. iki ay, üç &J bol bol kot
tuaaz, etlmdiniz, ıezdiniz, ıir-
4ibaiia. ~~~SM 

Onları evde anneleri, 
nm;.,.ean ne kadar çok ıeYiyorlar 

-~IMN dqlan da, komtuları da 

..... 
iai bu ae,,_hlara it tlrdiirüyor • 
du. Bir aahah, sene yemit topla • 
matalinderdi.. 

H'f'İJor. Niçin?. Çünkü 

Yıldız OJlluyorlar, fakat yar 

hk etmiJorlar. Kon.yor 
kat ,..Jan llylemi1orlar. 

71layorlar, fakat &.tlerini 
ldrletmiJ'C)rlU'. Çalı 

fUat kitaplarım Ylrtıll'lnr.I 

••• 
Ertesi tahah ~ktehin avluaun· 

da birleıtikleri vakit konuıtular: 
- Heup d~ini hu...,.d~ 

mı? 

- Nerde ••• O bclar Jorulmu • 
ıum ki alqam yemekte u~ 
btalamııım. Ye sen? • 

- Ben de öyle! ... 

a?ı.. 
-E.aeleadim .. 
- MatallaJi., Sen de .-i ... · ~ .. .. , 
- Hayır efendim .. Haata 

clelil•hm S.de ditüncelb~ 1 
tım, kutur qluim efeılclim. 
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reni Kitaplar 

(DÜN ve YARIN) lercUme Külliyatı 1 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktııadi, mali •.. en muhal· 
let eserlerinden ıeçme kitapların tercümesi ve .. DON ve YARIN, 
te;.cüme külliyatı ismi albnda, yılda muntazam fasılalarla, otuz 
~ kadarının çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kütüphane 
vücuda getirilmesi temin edilmiıtir. En kudretli kafaların, 
kalemlerin yardımlarına müracaat olunmuıtur. 

8 inci kitap: 

Ruhi Hayatta Laşuur 

1 
Dr. C. Yung - Prof. Dr. M. Hayrullah 
Fiyatı~ 60 Kurut 
Tevzi Merkezi: V AKIT Matbaası 

BASILANLAR: ... 
1 - lılAf'O, lkMle - Ha.)dat Klt.t 

1 - AlLE ÇF~IBEIU, Monaa - 1. B. AlitU 

1 - TİCA&a"r. BANU w BORSA. 1k&laat doktow 

Mlillliıı l:&em 

' - Dl:VLET .., lBTDAL. LealD - Uaşw ıuıaı 

100 

lllO 

11 

15 

1 - 8081'ALlZMı Kaua.Jd - &abUua Zekeriya 11 

1 - &CWYAT 41. KASlN, B. Nazım 15 

7 - ışçı SINJFJ l.BrJLAU. Lenin - Haydar Rlfat 60 

1 - RUUl HAl"ATTA LAŞUUR, Pror. l'uns - Prof. Dr. 

&I. Ha)'J'Ullab 80 

K11tt11 

.. 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

BASILACAKLAR: 
1 - ISFARANA DOOau, Ply~r Lotl - 1. H. Aup.n 

ı - K'OU.IYAT ·'· RASiN U. H. Naum 

1 '- UORIO BAM: Habak - Haydar KUat 

' - ILllBAllAR 8ICLL.IC.KI, lno TUrrenJev - SamJı.a4e Sllttyya 

5 - <zMtBT, Môltua 

1 - KAl'ITALl:lll BUHRANI, Profet8r Plnı -· Ahmet Hamdi 

7 - 1' • ·•MJZI ft U&A, B&aada.I, 

8 -t!Aı htt. Baldf&I mekıNiade ProlelUr doktor Blae 8anııe - Bayw Rltat 

t - t:TlK 1: Kropotkta - Afaotla A.11.met 

JO - lÇTlllAt KANUNIAK, Greef - .Raof Ahme& 

11 - Ç0011K DCljCBT&Nl&B B. Oonzaln, Meııaaler - Pıoı. Dl'. & a.,-. 
rdD 

ıt- L.UIBO, FJober - f, :H. AJI~an 

JI - &Udld SAADET, Tolatoy - 1. B. Allıan 

U - VERTı:R,- Glte - A. JlAml 

IA - DIZRAEUN'tN HAYATI. A. Moraa 

Nafıa '., ekiletinden; 
F eni Pata • Diyarıbekir battı km. 346 da kiin Yolçah is

tasyonu ile 26 ıncı kısmın nihayeti olan 435 + 600 ara11 poz 
ameliyatı kapalı zarf usulile mOnakasaya konulmuıtur. 

Münakasa 29/91934 tarihine mlaadif Cumartesi günü saat 
15 te Nafıa Veklleji MUıte,arhk makamında icra edilecektir. 

TalipleriD Ticaret Oduı, Ehliyeti fenniye Yetikalan Ye S12S 
liralık muvakkat teminatlarile birlikte aynı gün Ye saatte Komiı-
yonda buluamaları llzımdar. · 

Talipler bu buıuataki ıartnameleri 50 lira mukabilinde An
kara' da Vekilet Malzeme MndOrlBjiladea Alın alabilir)~. (5287) 

Ankara Ziraat Müdürlüğünden: 
Ankara Viliyeti Çiftcilerine dağıtılmak üzere 235 adet ıap 

uab111 24 Eyllll 934 pazartesi gilDü ıaat 15 de ihale edilmek 
lbere kapalı zarf uıuliyle mUnakasaya konulmuıtur. Şartnameyi 
prmek isteyen taliplerin Aukara, lıtanbul, · Eıkiıebir, Buna, 
Koaya Ziraat MOdilrlllkleriae Aclap11arı, lneıcU Ziraat memur• 
laklanaa mDracaat etmeleri illn ohaaar. (5495) 

.. 
= Karacll•r • Mide • Baitr••k • Tq, Kum haatahklarana i 

1 UZLA lçnı~:~ ve ·I .. -· HerKfin Köprüden 6,30 - 7,35 - 8,05 • 9,50 • 11 :- ISJ,!5 - 15,10 - 16,45 te il 
Haydarpaşayı giden vıpurlaıın trenleri ıçmelere giderler. 5i 

l~me ve tren flyatl•randa yeniden mUhhn ll 
tenzlllt ,apllmı9t1r. 1 

ııa11ım1111amuımıııı ı•ııaı•ı111a111111111111111ıws:Adiiiia:mı 

Galata ithalat Gümrüğü 
Müdürlürlüğünd~n: 

Kilo Çanl 
11144 133 Çeltik piri11ç 

.. llt'aıler 11191934 tarilaladen itibaren lçak arttırma uıu· 
• ablakbr. lateklileriD 18/9/934 Sah shll ... t 17 ye kadar 
... Kı•ll,_ ... caatlan. (5604) 

BESLER 
Çikolata Ve Bisküvit Fabrikası 

Sami Ve Fehmi Biraderler 

Fabrikamızın çikolatalan, halis süt, kakao ve 
şekerle yapdır. Bisküvitlerimiz nefaset itibarile 
bütün emsaline faiktir. Taze olarak her gün fab
rika sahş maj'azasmclan alabili~siniz. Her yerde 

"BESLER,, mamul&b arayınız, . çünkü 

"BESLER,, mamulib, Türkün kendi 
malıdır. 

Fabrika ve satış mağazası: 

Bahçekapıda, T opkapı ve Y edikule istasyonlan 
karşısı No. 10 · 

ELEKTRİK ŞİRKETİNİN 

Daimi Sergisini 

Ziyaret ediniz 

Ele kirik 
konforu nasıl temin ettiğini ,, ,, ,, ,, 

gorursunuz 
Girmek serbesttir . 

Sahbk Hane 
Fatih tramvay durak yeri ile 

F arih parkı araımda yeni yapıl• 
mıt tramyay caddesine nezareti, 
elektrik tertibabnı havi üç odalı 
kirgir hane aablıktır. Görmek U. 
tiyenler içindekilere müracaat e
debilirler . 

F atib Dnlterzade mahalleainde 
Küçümeydancık numaruız hane. 

1 Devlet Demir yolları llAnlarl J 
lderemiz için pazarlıkla aabn alınacak olan Elektrik, Hırd•" 

vat, Demir, Bez Hortum, D&kmeci koku, Matbaa kiğıcla •e kıt" 
taaiye ribi (195) kalem muhtelif etyanın 19/9/934 Çart•lllb• 
rtınO aaat 11 de pazarbiı yapalacaktar. İsteyenlerin mezk6r ıaatt• 
maiazaya mllracaatla tahriren teklifte bulunmalara ve m•i.·~ 
dalıilinde uılı listede ( X) İfaretli malzeme için nümune g~~~!J) 
mai aOmuaeıiz tekliflerin kabal edilmiyeceği ilin olunur. l!> 

-



V AKIT ilta,,luınui: DEVtJT "'4«fiMNı neşri§llla•ın ıe-ui ve atılı{ m ~, kezidiw. k$e, orta mektep kitap/arife 
ilk mekteplerin tarihleri, ve gene fl.ıı. mekterJlerde okunan Htuaıt lt~ş... /Jegltt ftolmil ~ Ewa derslerinin geni 
ta6ılaraıı yalınız VAKiT kltüphane"t'inde bula6itirai.niz. 
· VAKfT kiitiiplıanesi, ~te kiltl-,,P-t.t.-,-,,.-.,.--be-ıt·o-A· .. - • .,·,.-,..-,.--.,.,..lıi...,uı-e-malıarrirlerınln e•erlerini lıazırlatmıı 

or lıulan ilıi'a •••-ıt ~ IOO cilt oitıt:itl'lir. Her ott /itlf ,atıtle bir neırolııntın lıı kitapların !J ıuıemıı 
çr/arııııv. 

VAKiT /dJllJpAaneaiıı.tlfl DEVLET lll.dlhauı tafıti./ı:adoıı Ml•i v• ıaki lıar/lerle lasılmıı olan blltün litap/ar ve 
bir çok ıuemaalar ve aaira •vardır. 

~----..-............................... ----
VAK rr litiip'ltane6ine ufrııanlar okumak ilıti.gaç/al11U gitlerwk çok güzel kitaplan bulacaklarından emin 

•bilirkr. 

nim "r 
Acentahfı 
l elefoa: 2292~ 

ıabzon Yolu 

in yolu 
.ele .•• .,.... 

l6E 

Osmanlı Bankası 
Türk Anonim Şirketi, - Tesis tarihi-: 1863 

Sermaı•I : 10,000,000 lnglllz llr•sı 
Tlrkiyenin ba-1bc;a tehirleri il4. Paa.. Marıil,... Ni., Loadra 

Ye Mançeet."• ..... ı..t.. h:a. Filiıtin 
Ye Yua•aiata"da _.,, Suriye 

.. v ..... 
Her tUrlU 

Savo piksin saçların 
uliskindır. 

~ llabceMRt ı,... -- *~ .. 
Y•Nt•·ae ittiulillA 17 ••• 

...... drİ7d ....... 

Uitlilt... • 0,eNdt --

t Asım 
".IM"9 90' ~ad• .._._,ılıJa,. 

... eh-. 

oe.ı. · O,.atlr 

et Naim K 
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• Denizyolları 

1 
ıŞLETMESt 

Acenteler• Kar.ıköv Köpriıba~. 
ı 1 .. .4236~ - 'l ı r&ecı ı\lühürdar zadr ., ı··-- ll:ın felefon 2274-0 --•I 

TDA$ [)IÇA~I sü~~;a~~~u. 
0,10 % INCELİGİNDE DİD ., 

MERSiN vapu~u 15 

HALİS İSVEÇ 
·ÇELİGİLE Y.APILMISTIR 

HED YEQDE 

ARAYINlr 

TİCAQETHANESİ 
Tılıfoıı: 42878 - Telgraf: lıtanbul Rıdlum • P.- K. 131 ~ 

Yozgat Jandarma efrat mektebi 
kumandanlığından: 

Yozgat Jandarma mektebi efrat Ye hayvanatının 21/8/934 
taribinde ıhale edilen yiyeceği meyanında kapalı zarf usulile 

mevkii münakasaye . konan ekmeğe teklif edilen fiat haddı 

Uiyıkta göriilememiş olduğunden 25 Ağustos 934 tarihinden 

~S Eylül ~34 tarihine kadar bir ay müddetle tekrar münakasaya 
konmuştur. 

ihale pazerhk suretile 25 Eylül 934 Salı günü saat 10 da 

İcra edilecektır. Taliplerin ihale gününden evvel % 7,5 temi 

natl ırını Malsandığma yatırarak alacaklara makbuıları komis· 
yo:ıa vetmek suretile münalıtasaye iştirak edecekleri. (529l) 

Ey Jul 

CUMARTESi 17 de Sir-
keci Rıhtımından kalkacak ve 
Ayvalık yolunun mutat iske· 
lelerine u~rayarak lzmire gi· 
dip dönecektir. (5755 

Karadeniz 
Cumartesi postası 

K O N Y A vapuru 
15 Eylül 

Cumartesi 18 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 
lnebolu, Sinop Samsun, Gire· 
son, Trab2on, Rize, Hopa'ya 
Dönüşte bunlard ilaveten Pa· 
zar, Sürmene, Fatsa ve Un· 
ye'ye ugrayacakt1r. 15703) 

1 
lstanbul Harici Askeri' 

Kıtaat ilanları 

Sekiz bin beş yüz adet Ve
Jensenin kapalı zarfla talip 
çıkmadığıdau bu defa pazar
lığa :konmuştur. ihalesi 19 -
9 - 934 çarşamba günü sa
at 11 dedir. Taliplerin şart
amesini görmek için her gün 
ve pazarlığa gireceklerin 
belli gün ve saatte Ankara 
l\f. 1\1. Vekaleti Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. 

(227) (5662) 

işte 
A~rıları ve soğuk algınlıOını geçirecek 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha· 
hrlayınız: Alacağınız mal, hakiki olmah. 

Ambalajlarda ve kompri-
melerin üzerinde EB ,_t 
markasının mutlakn 
bulunmasına dik· 
kat ediniz 1 

Yeni kitaplar llQ:.:•:•-•w•-ırı 
"Dün ve Yarın,, tercüme külli,gaiından 

····························-··· .. ·· .. ····-········································-···--·---··--.. 

Isfahana doğru 
••••-.... •-••••••••n ... ••••-••• .. ••••--•••••-•••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••• ... ••n ..... .-

Piger Loti - l. H. Alişan 
Yeni çıktı: Fiyatı 100 kuruş 

Tevzi merkezi - Vakıt Yurdu. Ankara caddesi 

-~:,, .. ~· ·-~_,..... .... •.. - • . • • • •. • .• ı .. ··'N.ır·~·· "•ı ,~,,~"'•'~· ... , #,. . . . \ . . ·r• ..- . . .... ,. .... J"':,... 
• , .,(' ' ' • • ' ,· ·_, t t (J:J ~. ')..''·. r • . • • "' • •ı • "'::.\·;\,il 

'C\, •• " • " •• f -·' .,,,.,,., .. ,11,._~.~' j ' 

' '·•·•' . • !..: • ""' ·, • Ç • , • r \ ~<, ,,. ': : 

Sanayi ve ateliyelere mah
sus her cins ve cesamette 

D 111 i ' ., ...... MAKİNELERİ 

iHTiYAÇ VUKUUNOA MUFASAI. TEKi.İi' YAPll.IR 

BOURLA BiRADERLERveşsı 
ISTA.NBUL-OALATA 

-
.,,. .~ • -.. _.• -- • 1 • ... • 
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