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Ertuğrul Muhsin 
Bir kaç gün sonra, yani bu ayın 

yirmi dokuzunda Darülbedayi, 
Ertuğrul Muhsinin mesleğe girişi· 
nin yirmi beşinci yıldönümünü 

kutlulıyacak Ertuğrul Muhsinin 
hayatını ve Türk tiyatroculuğunun 
geçirdiği tekamül safhalarında ~ 
nun şahsan oynadığı rolü yakın· 
dan takip etmemiş olanlar jçin 
belki bu kutlulamn hareketi anla· 
şılamıyacak bir hadisedir. Bu iti
barla Türk san'nt hayatına taal
lük eden bu hiidise üzerinde biraz 
durmak istiyoruz. 

Ertuğrul Muhsin, bugün Darül
bedayiin rejisörüdür.Fakat rejisör 
olrr.!.zdan evvel tanınmış bir tiyat
ro san'atknrı idi. Daha mesleğe 
ilk girdiği ve sahneye çıktığı za· 
man san' ;ıtkarane kabiliyetile na· 
zan dikkati celbetmişti. Mesleğin· 
de temayüz etmesi için sadece de· 
vam ve sebat et.mesi kafiydi. Bu· 
nunla beraber Ertuğrul Muhsin 
mesleğinde her türlü hayati zor· 
luklnra rağmen yalnız devam ve 
sebc>.t etmekle kalmadı. Tiyatro 
san'atini tetkik etmek için Fren· 
saye, Almanyaya, lsveçe, ve Rus· 
yayz. hatta bir aralık Amerikaya 
bile g:tti. Gittiği yerlerde ücretle 
muhtelif müesseselerde çalıştı. 
San'atine aşık olan bir adamın 
katlanabileceği her türlü müşkü· 
lata ğöğüs ğerdi. Bu suretle şahsi 
istidadının kendisine verdiği an· 
atki.rane kabiliyeti Garp memle· 
ktLlcrincle gördüğü ameli tecrübe· 
ı_..._ :nlcisaLettirm~e muv .f ak 
oldu. Nihayel avdet ettikten sonra 
da memleketimizin tiyatroculuk 
hayabna garp usullerini tatbik el· 
ti. Şimdiye kadar Türkiyede reji
aörlük denilen şey yokken Da· 
tülbedayi müessesesine garp tek· 
niğine uygun rejisörlüğü getirdi. 

Ertuğrul Muhsin rejisör ol· 
mazdan evvel gene memleketi
nıizde bir Darülbedayi vardı. Fa
kat bu Darülbedayi içinde dissip
lin denilen şeyden asla eser yoktu. 
O zaman Darülbedayi artistleri 
sırf 'kendi kaprislerile zaman za· 
man toplanırlar, onra ğene dağı· 
lırlardı, temsiller vaktin.de başlı· 
Yaımazdı, hülasa tiyatro hayatın· 
da bir anarşi hali devam edip gi
diyordu. 

Ertuğrul Muhsin rejisör olduk· 
tan sonradır ki, Darülbedayie dis· 
siplin girmiştir. Bu san'at müesse· 
sesine intisap eden artistleri Garp 

Mehmet ASIM 

lllTİFALDl!:K BiR l~Tll3 \ 

Namık Kemal ve Ziya 
Gök Alp ihtifali .. 

Yüksek tahsil gençliği dün bu iki 
Türk büyüğünün hatıralarını andı 
Milli Türk Talebe Birliği tara· 

fından tertip edilen Namık Kemal 
ve Ziya Gök Alp ihtifali, dün üni· 
veraite konferans salonunda ya· 
pılmışhr. Salon üniversite men· 
supları ve yüksek mektep ta· 
lebeleriyle dolmuştu. Orta kısı.m· 

da davetliler bulunuyordu. Hita· 
bet kürsüsünün üstünde Gazi 

Hazretlerinin resimleri altına Na· 
mık Kemal ve Ziya Gök Alpin 
fotoğrafları asılmıştı. 

Merasim şehir bandosu tarafın· 
dan çalınan İstiklal mar§iyle açıl· 
mı§hr. Marş dinlendikten sonra 
kürsüye gelen, Talebe Birliği ne§· 
riyal bürosundan Dehadır Bey, 
( Devamı G mcı sayfanın ı tncl aütununda) 

mı~nnıımın.nııııuıııınııırnı uuınıııııı mruıııııımınıır.ııırnımnımıınıııııııtı~ 

Kazım Paşa l _ PARASIZ 
_..-...,h 1 

M r R . . . . h l"f - VAKIT, her pazartesi günü, 
. ec ıs eısımızın mu te ı ~ kaıilcrine, ayn bir fonna halin-
ışler hakkında be ya . .Jtı de bir hikaye veya bir roman 

Büyük millet mediıi reisi Ki.- ~hediye edecektir. Bu pazartesi · 
zım Pa"a Hazretleri dün Ankara· n günü vereceğimiz ilk eserin adı 

~ fi "N 1 K K d . G .. dan ıehrimize gelmişlerdir. Paşa Ü aJJO e?nun ız ar eşı u- -
Hazretleri istasyonda §ehrimizin in zel Pavlınanm aşk maceraları,,- "' 
ileri gelen memurları ile İstanbul· dır. 
da bulunan meb'uslar tarafından 1 ilk formayı bekleyiniz. • · 
karşılanmı§lır. • . ıilr.:Dllllllnınınmuımıın • 

Meclis rei imiz Çankaya molÖ· 
rü ile Dolma bahçe sarayına git· 
mi9ler ve kendi dairelerinde biraz 
istirahatten sonra rahatsız bulu· 
nan biraderlerini ziyaret etmişler· 
dir. 

Kazım Paşa Hazretleri kendi
lerini kar§ılıyan bir muaharririmi· 
zc muhtelif meseleler hakkında 
şu beyanatta bulun.muşlardır : 

- Meclis bayram tatili münase· 
betiyle 31 marta 'kadar tatil edil
di. Elimizde bir çok mühim işle· 

Muamele 
• • 

vergısı 

Yeni layiha eski kanunun 
bir çok hükümlerini 

değiştiriyor 
Ankara, 23 (Hususi) - Yeni mua· 

mele vergisi kanun layihası Büyük Millet 
Mecfüine verilmiıtir. 

Yeni layihada iıletici kuvvet kullanan 
büyük müesseseler vergiye tabi tutulmuf, 
kuvvei muharrike kullansın kullanmaım 

COevarnı 4 Uncu sayfanın l inci sUtunundaı (Devamı 2 inci sayfanın S Uncu aütunundıı) küçük müeueseler müstesnalar arasmn 
alınmı§tır. iplik, tuğla, kiremit fabrika
lariyle gümrük resmi Almadan ithal edi
len maddelerin ve memlekette yapılan 

mumasillerinin vergi muafiyetleri kaldı· 
rılrnııtır: 

~~~11b1ıı11111ıı 11 ıııu111ıı111ııu111ıııııı1111111ııııı1111111 ııııı 111111 ıııııuı 111 ıııınıııııııııııııııı 11 ııııııııı 1111ıı11' 

i ·k ve Casusluk !.. ( 
i =~ 
~ 

( Prus~:rpfe eçenG~!:;;~a:mumi j 
~ Şimdi Prusya başvekı Ceneral Cio··r·ıng'ı"n ~ 
) umumi harpte tayyare · iken başından l 
% ge~en 'tOk heyecanh macerala?ı. en itibaren = 
~ Sinci saylfamızda bulacaksınız~ ~ ~ 
} sında bir çok merakh ) 
~ bah edilmektedi ~ 
\ııınıııı11ıı11ıııı •• u1 1ıııırı11 11111ııınıı1111ııııııııııı . ıtlllllUıııııııınıu11ııııı1111111 ıııııııı1111 ııırıııı 11 ıııırııııı111ııııııı11 111 ıııırııııııııııııııııuJ 

Layihada satJt kıymetleri · vergiye 
matrah olarak kabul edilmiıtir. Umum 
demir sanayii fabrikaları yüzde 25, de· 
niz levazımı inta eden müe11eseler yüzde 
20, diğer madenleri itliyet müeueae
ler yüz I O • 25, toprak sanayii yüzde 20, 
tahta sanayii yüzde 15 • 25, kimya sana· 
yii yüzde 10 • 20, diğer maddeler sana· 
yii yüzde 10 - 20, dokuma yüzde 5 • 20, 
konfeksiyon itleri yüzde 20, kô.ğıt aana· 
yii yüzde 25, deri sanayii yüzde 10, mü
teferrik sanayi yüzde 5 • 10. 

3 kişilik bir kasa hırsızı 
çetesi cürmü meşhut 

halinde yakalandı 
Hırsızlar, Beşiktaş icra dairesinin 

kasasını açarlarken ele geçtiler 
Şebeke başka yerleri de soymağa hazırlanmıştı 

Yakalanan kasa hırsızları Ye cürüm alctlcıı 

lıtanbul polisi evvelki gece azılı 1 isminde bir Macardır. Bu Maca· 
üç kasa hrrıızını cürmü mefhut rm geçen sene hudut harici edilen 
halinde yakalamııtrr. Beşiktaş Macar kasa hıraızlannm arkadaşı 
icra dairesinin kaşaiarını kırarlar· 
iken tiıtulan bu hırsızlar lstanbu
lun muhtelif semtlerinde bir çok 
kaaaları kırmağa hazırlanarak bir 
çok yerlerde para bulunan kasa· 
lan teabit etmişler, fakat ilk le· 
şebbüslerinde ele geçmişlerdir. 

Hırsızlardan biri Jorj Dilinger 

olduğu anla tlmıştır. 
Macarm arkadaşlarından biri 

Kalyoncu kulluğunda bir kahve 
işleten topal Şevket isminde bir 
sabıkalı, diğeri Şevketin arkadaşı 

Snferdir. 

(Devamı 9 ııncu sayfanın 2 inci sUtunundo.) 

Lig Maçları gene· mühimleşiyor 

Beşiktaş dün Beykoz-. 
la da berabere kaldı 

Jstanbulspor da· 2-1 Vefay~.· yenildi 

ISTANBUL SPORt:~ 'AY1LMIYAN UIR GOLC' 

Dün iki sahada da liğ maçları· Vefa ki htanbulspor tarafından 
na devam edildi ve bu maçlardan yenilen Beykoza mevsim başında 
bizde futbol muvazenesinin ne iki farkla mağlup olmuflu. 
kadar hesaba uymaz neticeler do· 
ğurduğuna iki misal daha alındı. 
Yani Beşiktaş Beykozla. berabere 
kaldı, lstanbulsporda Vefaya ye· 
nildi. O Beykoz ki geçen cuma 
lstanbulspora 7-0 yenilmiş, o 

Anlatılıyor ki istikrarsızlık bi· 
zim takımlar için en başta gelen 
bir vasıf oluyor ve gene bunun İ· 
çindirki en aklı başında geçinen 

[Oe\'amı 6 ıncı sayıfanın 3 üncü sütununda J 

Kazanç Lô.qiha ınz buqün ilô.ve olarak veriqo uz 
IJii.gük Millet Meclisinde kabul edilen yeni kazanç layihasını bugünden itibaren okuyucularımıza forma halinde ve paraşız 

ilavemiz olarak vermige başlıyoruz. ilk /orma9ı müvezzi/erden isteyiniz. 
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SOJ\JHABERLER: 

lsviçrede 
Enflasqon 

Maliye Nazırı 
istifa etti. 

Pariste 
Staviski işinde yeni ip 

uçları bulundu. 
Paris, 23 (A.A.) - Staviski 

komisyonu, M. Boyeri dinlemiş ve 
mumaileyh Staviskile iş husu 
sundaki münasebetleri hakkinda 

Londra, 23 (A.A.) - laviçre izahat vermittir. 
maliye nazırı M. Musinin istifası, Meb'uslard"'n M H · St 

•• • • "4 • anrıyo, a-
bura maliye mahafilinde buyuk viski İ!inin başlangıcına müteal-
bir teessür hasıl etmiştir. Muma- ı Jik bir takım vesikalar tevdi et
ileyh bu kararının bais olduğu te- miştir. Bu vesikalar 1926 ve 1928 
e11ür~, .mumaileyhin b~tçe. muva- senelerine aittir. B~ vesikalar, bu 
zeneıını tasarruf tedbırlerıyle te- ite karıtmıt plan bir çok kimıe
min etmek lehinde bulunmuş ol- leri de dahili dava edecektir. Dih
maıından dolayı fazla olmuflur. lenmek üzere bulunan bu şahıs
Burada M. Musinin istifası üzeri- lardan iki kitinin hemen tevkif e
ne Bern hükUnıetinin mumailey- dilmeıi muhtemeldir. Tevkif e
h~n il~izam etmekte ~~duğu ted • dilmeleri beklenen bu eıhaı Sta
bırlerı bırakarak enfılasyon 111\ı· viski davaıım tehir etmek için 
lüne m~racaat edeceği söylen- tıbbi ıahadetnameler, raporlar 
mektedır. tanzim etmiı olan doktor Vatetle 

Maamafih lıviçre hükUmetinin Galmonun ölümünden evvel Sta
altın esasına ıadık kalacaiı hak- viski hesabina Guyanda hulun-
kındaki beyanab Londrada iyi mut olan Şarl Eruyhe'dir. 
karıdanmııtır. Komiıyon, mahkemenin faali-

Burada lıviçre hazinesinin ma- yetini işkal etmemek için tafsilat 
ruz bulunduğu mütkülat gizlenil- neşretmemittir. Pek muhteriz o
: 1emektedir. Bu mütkülat son lan M. Hanriyo, gazetecilere be
istikrazların akametiyle de sabit yanatta bulunarak komisyon ta
olmu,tur. Eıasen lsviçre farn- rahmfan dinledikten sonra adliye 
gının 1 .587 de tutulması ve berri nazırına bir doıya tevdi etmit ol
Avrupanın diğer dövizlerinin ı duğunu ve bu dosyanın Staviski 
sağlamlığı M. Musinin istifasının meselesiyle Galmonun ağustoı bi
acil endi~ tevlit etmiyeceği söy- dayetinde Guyanda zehirlenmesi 
lenmektedir. arasında bir münasebet mevcut 

Japonlara 
olduğunu göstermekte bulundu

hü cum ! ğunu söylemittir. 

LoncJra, 23 (A.A.) - Öteden 
beri Japonyaya karıı itimatsızlık 
gösl'ermekle şöhret almış olan 
Mançester Gardiyan gazetesi u
zak şarka ait bir makalesinde di
yor ki: 

"Japonyanın ıimdiki hattı ha
reketi ile Mançuri meselesinin 
batlr.ngıcından beri aralarındaki 
münasebat gergin olan Amerika 
nın Sovyetleri tan~ası arasında 
bir münasebet görürsek aldanmış 
olmayız.,, 

Taksi şofö:-lerinin grevi 
Nevyork, 23 (A.A.) - Grev 

yapan takai ıoförleri dün aktam 
gene tezahüratta bulunmuşlar ve 
grev yapmıyan ıoförlere fena mu· 
amele etmiılerdir. Muhtelif yer
lerde elliden fazla takıi hasara 
uğramııtır. 

Siyam kıralı ve kıraliçesi 
Roma, 23 (A.A.) - Siyam 

kral ve kraliçesi dün sabah Saint 
Jean Latran müzesini ve öğleden 
sonra da Vatikan müzesini ziya
ret etmitlerdir. 

Japonya da 

Galmo, Kayen te!rİi intihaba-
tında namzetti. Hatırlardadir ki 
yapılan muhakeme neticeıinde 

Galmo itinde methaldar olan e!• 
has tahliye edilmişti. 

Naziler hakkında Millet
ler Cemiyetine şikayet .. 

Cenevre, 23 (A.A.) - Havas 
ajansından: 

Sar havzası iktısadi cemiyeti, 
milletler cemiyetine bir iıtida 

göndermi§tİr. 
Cemiyet nazilerin Sarda çıkar

makta oldukları türlü türlü mani
alardan, mütküllerden, deh§et re
jiminden ve boykotajdan tikiyel 
ve Milletler cemiyetinin müzaha
retini talep eylemektedir. 

Giresunda "Reşit Galip,, 
merhum için ihtifal 

Giresun, 23 (A.A.) - Dün ak
tım Halkevinde Reıit Galip ihti
fali yapılmıtlır. Kadın, erkek 
hemen bütün memleket halkının 
ittirak ettiği bu ihtifalde merhu
mun hatırası taziz edilmittir. 

Fransa adliyesinde 
tensikat 

Yangın 660 kişjyi öldür- Pariı, 23 (A.A.) - Baıvekilin riyase· 

d •• 23 b• d tinde içtima eden kabine, M. Cheronun 
u. ın ev yan ı. hali hazırdaki vui7et hakkında verdiii 

Tokyo, 23 (A.A.) - Okaydo adası izahatı dinlemiıtir. M. Şeron bilbaın 
"alisi, Hakodate tehrinde çıkan yangın eni ve mühim bir takım tasarruflar te · 
e~~~da 880 kitinin ?I~üğ~n~ ve 460 ~in edecek ıekilde adliyede tensikat İc· 
kıtının yaralandığ1nı bıldırmııtir. ına matuf bir proje tevdi edeceği.ıi 

Biliimam nımi bin&lar ~e 23.000 ev :~lemiıtir. Bunu müteakip M. Bartu 
harap olmuıtur. 92.000 kiıi melceıiz harici vaziyet hakkında izahat nrmit ve 
kalmııtır. . M. Lamuro iktıaadi ihtitaflar bakkınd?. 
Buzlar arasında kalanlara Londrada yapmıı olliuiu mükalemelere 

yardım rlair malumat ita etmiıtir. 
•• Kabine bundan sonraki içtimaını bn 

Viladivoatok, 23 (A.A.) - Kızak hiz. l\ytn 28 inde yapacak ve ertesi günü Rei
metini görecek motWlü kabili sevk balon- sicumhurun riyasetinde toplanacaktır. 
larla tayyare yedek alitının ve yiyecek Vf! • • 

çecek ıeyterin Sovyet vapuruna tah· Vıyanada hır muhakeme 
nili ameliyesi ikmal edilmiıtir. Bu vapur Viyana, 23 (A.A.) - Şubat ayında 
?alusldn tefer heyetine yardım etmek Ü· müaelldh kuvvetlere karı• isyan etmekle 
•ere yakında §İmale müteveccihen hare· müttehim iki sosyalistin davasına baıü., 
'et eder...Jctir. Viyana "mahkemesinde hqlanılmııtır. 

Harp var! 
İbnissuut hükômetile 
Yemen hükumeti ara

sında müsademe 
Londra, 23 (A.A.) - Reuter 

ajansmm öğrendiğine göre lb
pi$uut kuvvetleriyle Yemen 
imamı kuvvetleri arasında mü
sademeler cereyan etmektedir. 

Zannetlildiğine göre iki 
memleket arasında harp vazi
yeti, diin Mekkede neşredilen 
ve veliahtin kumandasında bu
lunan tbnissuut kuvvetlerine 

' hali hazırda Yemen İmamı kuv-
vetlerinin ellerinde bulunmakta 
olan mevzileıin işgalini emre
den bir tebliğden sonra otoma
tik olarak başlanmıştır. 
~ d 
San'at mekteple-

rini ıslah 
Ankara, 23 (Hususi) - Maarif 

vekaletin.de teknik ve san' at mek
teplerinin ıılahı itini tetkik eden 
komisyol'\ çalışmalarına deva.m et
mektedir. 

Komisyon azası lımet Pata kız 
enıtitüsü ile inıaat ustalar mclde
bini ziyaret ederek tetkiklerde 
bulunmuılardır. Mmtakaların
~a fen ve san'at mektepleri bulu
nan maarif müdürlerinden de 
bazı malumat istenilmittir. 

Kazım Paşa 
Istanbulda 

..- (Baş tanıfr 6 mcı S:lJıfada) 

rimiz var. Bilhasaa bütçe iti, yeni 
bütçenin müvazen.esi için hüku
metçe hazırlanmıt olan varidat 
kanunları var. 

Bundan baıka hazineye ait bir 
varidat olmamakla beraber 
müstahıilin elindeki buğdayları 
almak üzere ekmekten ve undan 
alınacak resim müzakeresi var. 
Bu resim ile bir devir muamelesi 
yapılmıt olacak ve müstahsil halk 
korunacaktır.,, 

Pette •eyahatl 
"Mecliı namına 8-10 kitilk bir 

meb'us heyeti Peıteye gidecektir. 
Geçen ıene cümhuriyetin 1 O un
cu yıl dönümü münasebeti ile bizi 
tebrike gelen Macar heyetine kar
•• bir iadei ziyaret edilmi, oluna· 
cak ve iki memleket arasındaki 
doıtane münaıebat teyit edile
cektir. 

TUrk - Fransız grupu 
"Cemil Beyin riyaseti altındaki 

Türk Fransız meb'uslar grupu fa
aliyete geçmiıtir. Parlamentolar 
arasındaki dostane ve ıamimane 
münasebetlere vaııta olacaklar
dır.,, 

Tayyare cemiyetinin 
yeni varidatı 

Muharririmiz Tayyare Cemiye
tinin varidatının artması için ba
zı tedbirler alınmak üzere olduğu
hakkındaki haberler üzerine Paıa 
Hazretlerinin malumatına müra
caat etmi!lerdir. 

Kazım Paıa Hz. bu suale: 
"-Tayyare Cemiyeti varida

tının arbna11 için tedbirler alını· 
yor. Muavenet sureti ile temin 
edilmekte olan varidatın bu suret
le pek çok artacağına eminim.,, 
Kazım Pata gelecek cumartesi 

aünü Ankara ya döneceklerdir. 

- TELEFON - RADYO 1 

Sof yada 
Bulgar meclisi yeni büt

çeyi kabul etti. 
Sofya, 23 (Bulgar ajansı) _ 

Bir nisanda baflıyacak olan 1934 
- 35 bütçe layihasının mecliste 

müzakeresine ba9lanmııtır. Ge
çen bütçeye nazaran takriben 57 
milyon bir azalma vardır. Hari
ci borçlar tediyatı çoğaltmıt oldu
ğundan hakiki azalma çok daha 
fazladır. 

Maliye nazırı mecliste verdiii 
izahatta, 1931 denberi 600 milyon 
dan fazla yeni varidat .membaları 
ihdas edilmiş olmasına rağmen 
bütçenin bir milyar azaltılmış ol
duğunu söyledikten sonra demİf· 
tir ki: 

- 1930 dan beri milli varidat 
yan yarıya azalmış ve şimdi yirmi 
milyardan &fag~ı d"" .. t•• o· uşmuş ur. ı· 

ğer atraftan halkın tediye ve istih
lak kabiliyetinin azalması, ziraat 
maddeleri fiatının felaketli 'bir ıu
rette tenakusu yeni vergiler tarhı
nı imkansız hale getirdiği gibi 
bütçede daha fazla tasarruflar 
yapıJ.ması da umumi hizmeti boz· 
mak tehJikesi arzedecektir.1 , 

Bütün meclis grup]arı mümes
sillerinin müdahalesinden sonra, 
ba!vekil ~· Muşanof, hususi borç
lara ait olan yeni kanunun kredi· 
nin takviyesine pek ziyade hiz
met ettiğini söyliyerek dün aktam 
ki müzakereyi kapamıttır. 

Batvekilin nutkundan sonra 
bütçe birinci okunutunda kahul 
eJilmittir. 

inkılap kürsüsü 
Ankarada derslere bayram 

ertesi devam edilecek 
Ankara, 23 (Hususi) -Ankara 

inkılap kürsüsünde derslere bay· 
ramertesi devam edilecektir. Bu 
derslerin programı İstanbul inkı
~ap tarihi enstitüsünde takip edi
len programın ayni olacaktır. 

Derslerin lstanbulda ders veren 
zatlar tarafından verilmesi de 
muhtemeldir. 

Kürsüde dersler Mayıs sonuna 
kadar ıürecektir. ikinci dersi Ma
arif Vekili Hikn:ıetBeyin vermesı 
muhte.meldir. 

Kasaba hattının m üba
yaası işi 

Ankara, 23 (Husuıi) - lzmir 
Rıhtım Şirketinin hi11edarlar u· 
mumi heyeti içtimaında hüku.met 
namına bulunan Maliye Vekaleti 
para itleri müdür muavini İzmir
den buraya dönmüştür. Rüttü 
Beyin İzmirde Kasaba hattıntın 
ıatın alınması i§iyle de meıgul ol
duğu ve tirketle temaı ettiği söy-
leniyor. . 

Maarif Vekili 
Ankara, 23 (Huıuıi) - Maarif 

vekili Hikmet Bey bugün Anka· 
raya dönmüıtür. 

Liselerin ders programı 
Ankara, 23 (Hususi) - Liıeler 

de 12 unıf üzerinden tedrisat ya· 
pılmaıı kararı önümüzdeki ders 
ıenesinden itibaren tatbik edile
ceği cihetle ders programları da 
buna göre hazırlanmaktadır. 

Ergani bakır madenine 
giden demiryolu 

Ankara, 23 (Huıusi) - Erga· 
niden bakır madenine ıidecek 

1 lngiliz 
Meclisinde 
Milli müdafaa iş
leri görüşülüyor •. 

Londra, 23 (A.A.) - Muhale
fet mevkiinde bu1unan amele fır· 
kası ivam kamarasında milli mü
dafaa tahıisatının heyeti mecmu· 
ası hakkında bir müzakere aç
mııtır. M. Macdonald, hava 
serviılerinin yeniden tensik edi~ 
leceğini, hava iılerinde mühim 
değiıikliklere intizar edilmeıi la
zım geleceiini söylemittir. 

Deniz programı, tamamiyle 
Londra muahedenamesi hudutları 
dahilinde kalmaktadır. Muma· 
ileyh, tealihatm bizzat sulhu temi· 
ne kafi olmadığını ve lngilterenin 
nısfet ve uzlaşma eıasma müstenit 
bir hal sureti bulmak ve harbin her 
türlü §ubelerini ortadan kaldır· 
mak için mesai sarfetmesi lazım 
gelecefini ıöylemittir. 

Londra, 23 (A.A.) _Avam 
kamarasında bir aıebu. hükUme• 
tin, büyük Britanyanın petrol 
membalarının keşfi hususunda 
taharriyat yapılması lüzumunu 
mütalea edip etmediğini ıormuı· 
tur. 

M. Runsiman verdiii cevapta, 
hükumetin, mevcut mütkülitı or· 
tadan kaldırmaya ve kqf edilecek 
olan her türlü "yağ, ,lana.auıJ...t-. 
İ•oein;f p ;.tihracının teın;": ... ~ ... 
tuf olarak bir proje vermeyi ka• 
rarlaıtırmıf oldujunu aöylmeıtir . 

Hükumet yağ katfebnek üaere 
taharriyat ve sondaj yapmak arzu · 
eden eıhaıa hakkı tasarruf vere~ 
cek ve bu gibi kim.eler ruhıat 
almağa mecbur tutulacaklardır. 

Bu meselenin parlamento tara· 
fından mütaleasının devamı müd
detince yeni hiç bir ruhıat veril • 
miyecektir. 

lrlanda'da 
Ayan meclisinin ortadan 
kaldırılması m ev zuubabs. 

Dublin, 23 (A.A.) - DiYam 
adli, aıkeri muhakemenin feıat• 
cuyane hareketlerde ve kitale t~ 
vikte bulunmakla maznun M. O· 
dolfi hakkında hükUm vermeıini 
me~· etmittir. 

B\! karar, Odolfi hakkmda ka• 
rar vermek üzere hu askeri divanı 
tetkil etmiş olan dahiliye nazırına 
indirilmi~ bir darbe telakki edil· 
mektedir. 

M. dl Vallranıa karart 
Dublin, 23 (A.A.) - Onifor

ma tqınmasının memnuiyetİD8 
dair olan kanun li.yihumın ser 
best hüldimet ayan meclisi tar•• 
fından reddedilmeıi üurine fd, 
de Valera, mebusan meclisine i• 
yan meclisinin ,tetril lmnete aaa• 
lik bir meclis olarak -ortadan Jsal• 
dırılmasını nabk bir kanun llfi
hası tevdi etmittir. 

Muhalifler, bu liyihamn te•dl• 
inin önüne geçilmesini ister~ 
dirler. Fakat me'buan meef' .. 1,r 

34 reye kartı 59 reyle hu l&,.S-. • 
nın tevdii için hükiımete ...-ıı•· 

yet vermiıti;".;;.· ---.... --=-~~ 
d·;;i;'';;i:"nun ihaleıi yapılauttd'· 
inşaat kısa bir zamaacla iJgqal e
dilecektir. 
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Santim meselesi 
Olçiila'den sonra nrta,.a MDtim mett· 

• clİJ'• llir ~Y Çlkb. 40 JNU? yerine 100 
.teaec:ıelı! deaiyor. Bu J.ulutun yeni 

tarafı o1 .... prek. 
Rami clairelerdtr, bankalarda, batta 

NllalıU'ia para meselesi q.ri umUe 
~. Ve batta bu usaliın 

lftllalllJmlııti yeni bile dejildir. Bir hayli 
i vanbr. Yani muamelelerde para· 

.as.i,.S •tma. okkaya benumez. 40 
~ ltir kunq 100 ile yazılır. Gıa· 

Uta• .. Y ele budur. 
Eier m6VCUt olan vaziyet üzerinde ye
Wr dQitiklik yapdaak oluna vasiyet 
tekli alacak: Bir karat yerine 100 san· 

cliyeceiiz. Mesele yok.. 
lir kwUf sahilti olmaktama yüz aan
uhiW olmak 11eJki llird .... beybet-

t.ir nkamla ifade eclilcliii için insana 
Yerir. Böylece kanat yüzleri 

ecliace milyeer olmak ıayet ko
olur. Fuzülinia kafile ıal&rlığma 
·yen bir .... tim milyonerliği ortaya . . ,,. 
K-. ıflz .. atim dedikten sonra 
ıu 9 ortadan kaldırmak Jizpnclu-. 
cı,fusu yüz santimin ezafmı bu-

Çlkarmabdrr. Mesela çeyreie o 
&00 santim diyeceiiz. 

20 kanı demek için ıoqo ... tim, 80 
Mmek için 4000 ..... cliJ'eceii-z. 

B~ kaılar gürüitiMl ,.......ra ne lü

'-ı ...... 

.......... mitterilerin 
• üzerine paaarbk yapbldanm dü· 

.. • Elilemin bir hiç ~ ne 
aran uirıyacainu anlamakta 

79ktur. 

Mahkemelerde: 

18 bin lira 
dolandırılmış mı? 

Dört ki.nunuıanide Beyotlun· 
da Emperyal otelinde, Ali Fuat 
Bey iıminde Gümüthaneli bir ta· 
cir., bir apartıman abm ıatımında 
18 bin lira dolandınlmıttı. Bu 
garip dolandırıcılıjm davaıını 

Betiktq ikinci ıulh hukuk mahke· 
meıinde görülüyor. 

Suçlular, Celil Efendi ve Medi· 
ha Hanım isminde bir karı koca
dır, muhakeme ıafahatına göre, 
Nitantafı Tetvikiyede bulunan 
mahut apartıman, Behiye Hanım 
imıinde birine aittir. Behiye Ha· 
nımın Fikri isminde bir de oğlu 
vardır. Fikri Bey, bir müddet ev• 
vel ,fazla iırafmdan Ye iradeaizli
tinden bahisle valdeıini hacrettir· 
mıitir. 

Hacir kararından sonra Behiye 
hanımın apartı.man üzerinde de 
filen tassaruf ve söz hakkı kalma• 
mıttır. 

Fakat ..... Hu-, ceıal 
Efendiyle kan• Mediha Hanıma 
Beyollu noterliğinde verdiği 

mütterek bir vekaletle apartma • 
manım satmak hakkını vermi,tir. 
Bununla da sekiz hi11eli olan bu a 
partımam 22 bin liraya Ali Fuat 
Beye ıatmıtlar . 

Behire Hanımm hiuesi 18 bin 
liradır. Apartıman ayni zaman· 
da da Vakıf Paralar Müdürlüiü· 
ne merhundur. F erai beyanna
meleri yapılıyor. 

Anneler 
birliji 

Italyan klübünde 
müsamere verildi 

Anneler birliği tarafından tertip 
edilen koıtümlü çocuk mü8&Dleresi 
dün öğleden sonra Beyojluncla 
Kaza Ditalya klübünde verilmit· 
tir. 

4 yqından 15 yqına kadar ço· 
cuklara mahıua olan bu müaame· 
re çok eğlenceli olmut çocuklar 
danaetmitler, muhtelif oyunlar oy
namıılardır. Çocuklar arasında 
bir de müsabaka yapılmıftll'. 

Bu müsabakaya 100 den fazla ço
cuk iştirak etmiıtir. Çok ırk ve 
çok zarif koıtüm giymif olan ço· 
cuklara bir çok hediyeler verilmit· 
tir. 

Eile,ıceli olan müsamereye 9 
da nihayet verilmittir. 

lstanbulda orta tedrisat 
latanhal. orta tedrisat müeaaete· 

)erinin vaziyetini göateren eauh 
bir etüt hazırlamak üzere bir ko
misyon tetkil edilecektir. Şehri· 
mizde orta tedrisat müeueaeleri· 
ne devam çağında bulunan talebe 
adedi ve buna kartı müeıseaelerin 
vaziyetleri tesbit olunacaktır. 

Halkevinde bugünkü 
konferans 

Belediye memurlan kooperati· 
finin terli ettt"' 0 1tonf~ran-1aı'clan 

~tt;zt~flliıf!~MUMilllı~~~~-~~~~~llf.;MdE saat .laette iktıaat 
Beyoilu tapu memuru, vakıf para· d 

profesörü Nöymark tarafın an 
• • • lar müdürlüğünden bir memur ve Halkevi salonunda verilecektir. 
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Poli• haberleri 

Balkondan düşe
rek yaralandı 

Dün saat 11,S te Kalyoncukul· 
luğunda lkikapılı sokağmda 11 
numaralı evde oturan Madam 
Deapina evin dördüncü katma çık· 
mıt ve balkona çamaıır asarken 
balkon çökmüttür. Madam Deıpi· 
na ağır surette yaralanmıt ve Bey· 
oğlu haıtahaneıine kaldınlmıtbr. 

F1rlldakçllık 

Beyojlunda Arapoğlan ıoka· 
ğmda oturan Muıtafa Yüksekkal
dımnda fll'ıldakçıbk suretiyle ku· 
mar oynattığı görülerek yakalan• 
Rllftır. 

Yangın batlangıcı 

Betiktaıta Akarçefllle sokağın
da kunduracı Mahmut uıtanm 3 
numaralı dükkim ortaamdaki böl· 
meden duman çıktıiı ıörülmiif, 
bir yatağın yanmakat olduğu an· 
laşılmıt ve ıöndürülmüttür. Yan· 
sına sebep atılan bir sigaradır. 

Kaçak çakmak ta91 
Samatyada Mehmet Efendi iı· 

minde birinin dükkanında 145 ta· 
ne çakmak taıı ve bir tabanca bu· 
lunmuttur. Eyüpte Tevfik iımin· 
de diğer birinin üzerinde de ka· 
çak sigara ki.iJtlaTı yakalanmıttır. 
Kaçakçılar adliyeye verilmitler· 
dir. · 

Mealekten ~ıkarıldllar 

Müteferrika poliı memurların• 
dan dört kiti sahte poliı pasosu 
tanzim.ettiklerinden meılekten çı· 
kanlmıtlar ve mahkemeye veril· 
mitlerdir. 

l §9._H.f!!_!.!:.!J! 
Sinema -Minema 

Evvel zaman içinde, kalbur zaman içm 
de, bir pata zade YarmJf. Ba Pata ade 
tnnarık mı tnnank, cıc:aiı CICU bir ZÜp
peymİf. Babası ölüpte, mirasa konduk· 
tan sonra, baılanuı konaktakileri kuup 
kavunnaja. Ayvazla kahyaya yaptık· 

lan şöyle dursun, merhum babeamm 
ruhuna hürmet ederek ziyarete selen • 
lere de söylemediği kalmamıı. Hele po· 
f8hk rütbesini aldıktan ıonra, iti bütün 
bütün azıtmıı. 

Bir gün, babalIIUll eski bendelerind~" 
birile konuıurken: 

- Y abu demi1t bizde kürk, mürk di • 
ye bir söz vardır. kürk nedir, miirlr 
nedir? 

Muhatabı boynunu bükmüı: 
- Zat devletin.izin sicliiine kürk, ben 

denizin gidiğime mürk elerler ••• 
- Y B Öylemi, kah kah kah f .. 
Ve ondan sonra, her an, her saniye 

aonnaia INlılamq: 
- Soltanedir, moba nedir? 

- Devlet hanenizde yanan ..... , 
fakirhanede yanan mobadır. 

- Arabi nedir, maraba nedir? 
- Zatı ilinizin llincfti lll'abadır, ..... 

denizin bindiii marabadır. 

- PBfB nedir, mata nedir? 
Aclamcaiızm aabn tükenmiı: 

- Peder merhum P•taydı, map - ela 
ıizıiniz ! demiı. 

.. * * • 
"Leblebici Horhor" filmini Myn.t ... 

ken, yanımdaki arkaclaı: 
- Sinema nedir, minema nedir? 
Diye ıordu da, akJıma yakandaki fda. 

ra geldi. 

••• 
Top yapmıyoruz, gemi yapmıyoraa, 

mucidimiz yok. Neye iUe film yapıyoruz, 
sinemamız olsun istiyoruz?.. Ne lüzum 
var yerli filme? Mutlaka yerli film ,...,._ 

cakaak, bu filmlerin mahiyeti tethiye.t 
olmalıdır. Den ve propafancla filmi ol· 

malıdır. Bu filmleri de de.aet ~ 
dır. Böyle filmler devlet bimayeaiy.e 
p.pdmahdır. Bundan aayriaine ih~:r~ 
yoktur. Lüzum yoktur. • 

knllarmdu versi memuru, Ali Fuat Beyin o· 'beled" 
turduğu Emperyal oteline ıelmit- Konferanaın mevzuunu ' ıye Güzel san'atlar şubesinde 

bütçesi,, tefkil etmektedir. • 

Film için barice giden paraya, verilen 
emeğe yazıktır. Uatelik, sinema una4a 
minema yap1p üemi siJdiiriiyoraz. Bu 

lerdir. _...... il- .... -..... .. s erg ı 
Ali Fuat Bey bu apartımana bir avukat, Bqiktaı Sulh Hlki· 

mukabil (10) bin lirayı Vakıf mi Oıman Nuri Beyin bu apar• 

ite paydos demenin zamanı seldi. Ge· 
çiyor. Dublajda lratar lalmam, anı 

tıaanı 28 bia liraya keadi na· 
paralar müdürliiiü memuruna, mana ipotek ettijini tapuya bil· 
991 lirayı mal memuruna 
ve 7 bin lirayı da Celil Efendiye diriyor Fak at haciz kararı da• 

ha ev•el olduiu için ipotek ta
veımit ve aaidd>uzlarını da ahmt· lebi reddediliyor. 

tır · Di;er taraftaa Behiye Hanımın 
Fakat tam bu sırada Celal Ef. ojlu Fikri Beyde Bqiktaı sulh 

dıtan çıkar&k ıırra kadem baamıt mahkemesine giderek hacredil· 
ve Fuat Bey de dolandınldıjmı •İf olan aaaeıine ait apartıma
anlıy...ak poliae müracaat ellDİ! • nın ıatıldıjını bildiriyor ve bunu 
tir. Bununla beraber Tapu ida· ıabn alan Ali Fuat B. all!yhinde 

Sadri Etem reai apartnnanı Ali Fuat Bey üze• takibat yapılma11nı i.tiyor. Buna 
rine tescil ebaittir. karıılık olarak Ali Fuat B. de 

ı ••-, Hadisenin aul meraklı tarafı bu aat11ta11 haberdar alan Fikri 
28 NİSAN 1 ikinci safhasıdır. Çünkü Ali Fuat Beyin ve11yetten Hledilmeaini 

Çocuk bayramı haftasmzn ilk ~~ avukatı Asma ~Y d~ iıtiyor. 
üdür. Yavrularınızın hayra- ikıncı hukuk mahkemeaınden bır Bqiktaı ikinci Sulh Hukuk 
için hazırlanınız. ihtiyati haciz karan alarak tapu· mahkemesi, Fikri Beyin vaıilik-

ya tebliğ ettiriyor. ten azledilmesine, kendisinden 
Ancak yarım ıaat_ıonra baıka haıap aorulmaaına karar verdi. 

Hatkevi Güzel aan'atlar ıubesi· 
nin ilk ser,Ui dün saat 17 de 
Gülhane parkındaki Alaykötkün· 
de açılmıttır. ilk sergi, karikatü· 
riıt Cemal Nadir Beyin aeraiaidir. 
Serginin açılıp münasebetiyle 
resaam Nurullah Cemal Bey tara· 
fından ka~tür mevzulu bir de 
konferans verilmiştir. 

Üniversitede münhal 
kürsüler 

Münasip bir profö.CSr bulua· 
madığı için Onivenitede münhal 
kalan kDrsilere bu sene içinde 
behemehal yerli veya ecaebi pro· 
f6sörler tayini kıuarlaım11hr. 
mOohal buluaaa kaniler ...... 
da Edebiyat FakOltesi Erkeoloji 
kDrsllılde vard1r. 

doluıu para dökülmez.. film y ....... 
maz. 

Sellml izzet 

Rıhtım şirketinin 
yaphğı yollar 

Belediye Niha Veklleti nez. 
dindeki teıebbOaiyle, Galata 
nbtımı cıvarıodalri yollar, Rahba 
Şirketi tarafınc:laa yeaiden İllP 
edilmekte idi. Belediye mlhea
dlaleri, firketin yapbjı bu yolla· 
rın,kısa bir zaman içinde boala 
cak derecede adi bir tarzda 7a• 
pılchiJnı görmüıler, bu humta 
Belediye riyaset makamına t 
por vermitferdir. 

Rıhtım Şirketi yollan iateıııilea 
tarzda yapmadığı takdirde Nafıa 
Vekiletine m&racaat edilecektir. 

D~HRt Efendi Nasıl GörCıyor? 

••• Maltın a, bektqi dervitinin 
biri vaktiyle kurban bayrunmda 
koyun 7erine bir balık almıı ... 

••• EYe ıelince bunun r.ebebini 
izah için karısına: "Bu sene Sırat 
köpriiaü 7ıkılmıt••• 

... Herket cehennem deresini Benim bu tedbirimi MD de muva-
balrk ile ıeçecelanif.. Onun için fık görmez mİIİll? 
ben d ku banl...a... '-- • ba Dehri Efendi - Bana ........ Wık,.. 

e ,r ~soyun 7erıne • rine tavak almak daha c:lolnclar. Çhkl 
hk aldım.,, demıı... taftk Wık gibi yüsenk değil, •ı ca"M 

Cehennem deresi ütün- ............ 
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Ertuğrul Muhsin 
Ulqmakaledeıl devaınJ 

usullerine tevfikan yetiıtirmek çı· j 
ğırı açılmıştır. Türk tiyatroculuğu 

1 
hem daha ziyad ~ milli bir Tenk ve 
mahiyet almı§, hem de medeni ti· 
yatroculuk san'atinin usulleri mil· 
li zemin üzerinde iflenmeğe bat· 
ianııu§hr. 

Bazılarının zannettiği aibi ti
yatroculuk sadece halk kütleaini 
eğlendirecek, bir kaç saat için va· 
kit öldünneğe hizmet edec.ek bir 
vasıta değildir. Tiyatro. halk ter
biyes:ıtde yeri olan bir terbiye mü
essesesidir. Ertuğrul Muhsin Be
yin tiyatroculuk hayatında yaptı· 

ğı güzel işlerden 'biri de bu haki
kati kendi muhitine anlatmış ol
maııdır. Eskiden hor görülen bu 
sar,: at ~ubesine kartı her ta.rafta 
bir hiirmet telkin etmi~ bulun.'!ne.· 

Mehmet ASIM 

Dün Yapılan Kongreler 

j9~'.;.~n "'~-as~ 
ı Almanyada 
iktısadi buhran 
Alm:ınya, yeni ve §imdiye kadar g• 

çirdiği bütün iktısadi buhranlardan dat 
çok ağm ile kar§J kar,ıya gclm~ş bclunı 
yor. Onun için Almanyanın haı·ici bor 

içki aleyhtarları, ecnebi şirketlerde çalışan Türk memurlar ~:;~;;kb~:~~~~: :;::~;r.e~::.v~~~:!!~ 
Cemiyetlerile muhtelif teşekküllerin kongreleri toplandı ted~.ab~r verildiğine göre Reichbonk r 

iı>i doktor Schact'in, Almanya başvek 
Türkiye içki aleyhtarı Gençler Cemi-\ muhtelif ecnebi .§İrk~tlerde bulunan Tür(< l lik kongresi dün c~miyetin Eyüpteki si- Her Hitlere tavsiyesi budur. Her Hitle 

yeti yıllık kongresini dün sabah Halkc-

1 

tabiyetini hııiz bütün Türk memurlar ve nema binasında ynpılmıştır. bu tavsiye dairc3inde harek'!t etti&i ta 
vinde yaptı. müstahdemleı· hazır bulunmuıtuı·. Okunan kongre raporunda geçen sc- dirde yalnız lngiltercnin 200 milyon st.: 

Kongreye, gençl~rden müteşekkil gü- Evve1a birlik namına r~İs vekili Nadir neye kadar atil bir halde bulunan bu ha- lin kc.ybedeceği anlaşılıyor. 
zel bir orkestranın refakatinde luu:uru· Bey nizamnameyi izah etmiş ve birliğin yir tcşekk'.ilünün bu seneki faaliyetinden Hakikatte Almanyamn vaziyeti c< 
nun htildiJ marşını söyleyiıiyle başla.ı- yapacağı işleri birer birer saymıştır. bchsedilmckte, bu meyanda sinema bina- ciddi görülmektedir. Harici ticareti ~i 
dı. B:mu Ye•İI Hilal ınartr takip etti. Bu i:ıı:ahata göre birlik, azalarrna İç· sının fevkalade bir !ekilde yapıldığı, aza tikçe düşen, ve ticnret müvazenesi b 
Bilah:u-c, doktor Fahrettin Keri:n Bey timai ve 5Jhhi yardund3. bulunacaktır. mevcudunun altmıştan 300 e _çıkarıld:gı zulan Almanyanın altınları da, yığın , 
bir hitabeyle konı-rcyi açtı. Fahrettin Memleketimizde iş yapmakta olan ecnebi ve fakirlere yardım işinin tanzım edildiği iın harice çıkmış olduğundan hali hazı 
Kerim Bey, hayatın en feyizli ve zende şirketJerde çalıpn Türk tabiyesindeki .:ikredilmekte ve cemiyetin yeni kuaurfa. da her 100 marklık kağıt ~ukabilinı 
devrinde bulunan gençliğin mesaisini teb- memurların miktarının çoğaltmı!ra uğra- rmdzın bahsedilmekteydi. Rapor har:ır ancak sekiz marklık altın bubnduğu a 
ciJ etti; y efil Hilalin, Ye~il Hilal genç~ şacak ve bunların kabiliyetleri derece • bulunanlar tarafından tanip olun:iuk • 1aşıhyor. 
:ile heyetinin çalışmasından büyük bir if- sinde ilcrilemelerini temin ile uğraşacak- tan ı>onra heyeti idare intihabına geçilmi~ Bundan başka Ahnanyada işsizi 
tihar ve ae;İnç duyduğunu anlattı. Dok· tır. ve geçen seneki idare heyeti aynen ipka artmakta ve ücretler indirilmektedir. 
tor, te~kkütün ruhi kıymdini izah e • Sebepsiz surette iıten çıkarılan me. edilmiştir. G ı k .. d Al l _ e ece ay ıçın e manyamn a a 
.ı _ _._en, alkolün ;rade ve seciye düşmaıu murllmn ve müstahdemlerin haklarını a· ki 1 B 
~ • H'l" I' h f - 'h b • ca ı arı crlindc toplanacakları iç 

D kt 1 d oldug~un" iradeyi ve iyi çalısmayı felc:e rıyacak, mezuniyet işini, askerlikten dö- 1 a Ja mer ati ŞU eSI O Ş h Al 0 Of ar afaSJn a .., ' r. a t manyanın vaziyetini iz 
uiin.atbıiFını, bu sebeple genrlerin içki nenlcrin vazifelerine alımasmı ve mua·r· Hila"lı.ahmcr Cemı"yctı· fatih merkezı· d 1. f · · · •• • ,,. .. e er::ı.; onun aızını vermiyeceğini söy 
dütmanlığı ile sistematik bir surette uğ- yen bir mü<idctle bir ~irl<ette çalışan rne- lcaza heyeti umumiyesi dün kaza merke· yccektir. 

E tibba odasının bir kararı raımuı lazım geldiğini kaydetti. Sö~ mura tazminat veya tekaüt hakkı veril- zinin bulunduğu Letafet apartmanında 
• • __ 1_ Zaten geçen sene, Almanya, alaca~ 

)erinin bir yerinde; inkrlapçı gençliğin mesını temin isin çalışaaınlrr. yapıldı. .. . . teessür uyandırdı 
Dcktor ve diş hekimlerinin 

c2'.ddelere a.mut istikamette asıl; 
mıf olan tabelalarının kaldırıl· 
ması hususunda Etibba odası bir 
k:u::.r vermiş ve tatbikine girİ§miş· 
tir. Bu karar doktor ve diı· he
kimlerinin teessür ve infialini mu
cip olmu,tuı·. 

Etibba odası idare heyeti, bu 
yolda harekete geçişte kongre ka
rarına istinat ediyor; itiraz eden 
doktorlar, tababet ve §ubeleri ka· 
nunda levhalann ne tarzda asıla .. 
cağı hakkında hiç bir kayit oli 
madığım ileri •Ürüyorlar. 

Söylenildiğine göre, yapılan 

tebliğata ı·ağmen tabelisının asılıt 

tarzını değİftİmıiyen doktorlar 

hakkında Etibba odası takibata 
ali.kadarlar 

· · · ·· ·· B d · 0· · lanna mustahak oldukları faızlerın anc memleket 't'e nullet ıılerınde, Turkun un an bc;~ka ı§ ltnnunun:ı e<:ne 1 ~ır· S:ıat tam 14 te kongre kaza reisi Vas- d" .. .. .. . • 
kül ·· ı daki ·1 ·ı · d k k ti ·d 1 T"" k 1 · · biı- f' B f d crtte ucunu vermış, geçen kanunuc tur yo un ı erı emesın e en uv- c eı e ca ııan ur memur ar ıçan ı ey tara ın an açıldı Kon · • 

· · · · ~ .. d.ı · .- . . .. - • d k . . . . · . ııre rıyase· velde Dı·. Şaht, bunlara ancak ücte 
vetlı ve dısıphnler asker old~gunu soyle· ına ue ılavesına hukuın~tten rıca e ece • tme Nacı Bey ıntıhap edıldikten a . · 

onı a l · · b · d di b 1 ~ 
di.. ler ve küçük sınıflar kanununun bu şir· Vasfi Bey kaza idare heyetinin bir ac- ;:ı nıs ~tm e le yatt:ı u unıı~agını a 

Fahrettin Kerim Beyden 50nra. umu- ket memurları ve müıtahdemlerine de lik f l. t kud tatmış ıae de, alacaklılar Berlıne heyı ne aa ıye raporunu o u. ler ·· d · · · · 
mi kitin Vecihi Münir Be)•, içtimada bu- te~milini istiyeceklerdir. F tih k b. . . d f t"h k gon ererek bu teklıfe ıtıraz ctmı§lı 

a azası ır ıene ıçın e a ı a· ve Alma k bel · · 
lunan Yeıı:il Hı"laAI azasına ve gençlere Birlik yak:nda faaliyete gerecektir. dah"I" d k' b' k"' ·· 1. · nyaya mu e. e edeceklerım s ... :s za11 ı ın e se ız ın usur ıra varı· 

merkı?z hE:yeli namına teşekkür etlikten Fransız Ticaret odası dat temin etmiş ve yüzlerce yok:ıula, ve· lcni~ler, bunun üz.erine Dr. ŞP.ht y;ı 
sonra geçben bir yılrn bilançosunu yaptı. remli hastaya, biçareye yardım edilmi~- de 75 tediyata devam edeceğini, hat 
Geçen bir yıl içinde teıkilata yeniden kongresi tir . bu nisbcti yüzde (77) ye çıl:aracağ 
327 ka d 1 t Y l "d vadetmi•ti. aza Y o unmu9 u. lstanbul Fransız ticaret odası sene· apı an ı aı·e heyeti İntihabatında ... 

Radyo ve Halkevindc konferanslar, lik ko:ı:;resini dün Beyoğlunda Unyon kura ile çıkan üç azanın yerine gene aynı Halbuki son arünlerde Dr. Şaht 
müsamereler verilmi§tİ. Cumhuriyet bay· Fransez salonunda yapmı§hr. zevat intihap edilmi!tİr. bu vaziyete muhalif bir vaziyet Pldığı 

·ı · l a·· "k G · eclı" H tediyatı tamamiyle tadile karaı· verd" ramı vesı eaıy e uyu azıye, r."l 5 Bu toplantıda Franşız sefiri M. Kam· eyeti umumiye içtimaı nihayetlenİn· 
reisine, Batvekil Hazretlerine, vekiller mercr ile lstanbulda bulunan birçok Fnn ce azalar diğer salona alınmıştır. Burada 
heyetine çekilen telgraflara, gençliğin sızll'r hazır bulunmuştur. T. G. M. gençleri tarafından dört perde-
uyuıturucu zehirlere karşı olan mücade- Kong•·eyi Fransız ticaı·et odası reisi lik (Hi1ili Ahmer) piyesi temsil edi1-
ı~sini takdir eden cevaplar alınmıştır. M. Rebul açmış ve odanın bir senelik fr. miştir. 

içki düşmanı aileler için çaylar veril· aliyctini izah etmi§, bu m yanda Türk. 
· 1a · ·ı · ı o·~ Erzurum lise ... ı·nde mış, r gezıntı en yapı mı!Jlı. ıger Fı·ansız ticari münasebatına temas ederek ~ 

müddetsiz bir moratoryom ilanına 

zum gördüğü haber verilmektedir. 
Alakadar hiikumetlerin tulacakl4, 

battı h21reket derin bir merak ile bekf!. 
niyor. 

ö. 
memleketlerdeki içki düşmanı gençlerle bunun çok iyi olduğunu söylemittir. yetişenler 

b l · _.ı·lmi · C · farı, tcôiyecilcr, huk:.ıkçular ve münaae et er tesıa c:ua §lı. emıyet Fransız sefiri M. Kammerer de söz a-
için rozet yaptınlmışb. larak dünya bubrnnından bahsetmiş ve Erzurum lisesinde yctifenler cemiyeti tc.rlar i~tirak dmi§'erdir. . 

U • k" · kk"l" Ame ik mn bile m'"h" mikyasta bu dün Halkevinde bir fevkalade toplantr Reis, profc:ıör Dr. Fahrethn KeJ 
mumı at.ipten sonra, teşc u un veı. r " u ım , . . . · 1 • • b I giriştiği takdirde, 

mahkc.meye müraca.at 
dir. 

d b 1 Ş d
. B . . b h d ••t · ld ~ ·ı· • yapmışlarcırr. Bu toplantıya sebep ıdare Bey, cemıyeun faalıyet.ennı, eyne ıı 

d ki 
ne arı u unan a ı ey, veznenın vazı· u .ran an mu ceatıır o ugunu ı ave e.• . .. • .. • • 

e ece er· . . . h . M dd" ki ki d · t · heyetınden uç azasının mccbun olarak çe lel kongl'elcrle olan munasehetlerını • 
yebm ıza ettı. a ı yo u ar an mıt ır. k'l 1 'd' k h f h k~-· 
hah ttı' F-•·-t .. l . . . Türk. Fran:;ız siynıi ve ticari vaziyet· ı me erı ır. lattıktan sonra ır ı zıssı ası no -.ı f 

ae • ._ ' soz erını. K . . Ş k' B d "k 1 T" l k bet 
- Hedefimize Kemalist adımlarla }erine temas eden M. Kammerer bu mü- l "ongreyı reıs . e; .' ey _açmış ve zann e.n yu ıe c ur ' ır ının neca 

Şeker sanayiimizi tetkik ilerliyoruz. Bütçenin daı·bğı sadece pl"O• nasebattn çok iyi olduğunu söylemiıtir. top anmanın sebcbını ızah cttıkten son- tere:ididen korumak, ruhen ve bedert 
•• • ra senelik rapor okı.ınr.ıuş ve ondan aon- zinde bir nüfus kesafeti yaratmıya ~al 

pniandalarnmu geciktirir, o k:ıdar... C h t Gençler Haber verildig-ioe göre dotor um urıye ra da teftiıt roporu okunmuttur. Teftiş mamn inkılabımurn ıarih umdelerind 
Diye bitirdi. 

Güstav Mi kuş isminde bir Viya• mahfeli raporunda Erzurum 1 t Mart kurtuluş olduiunu, ırk hıfzıuıbasnun milletle 
Yetil Hilalin ikinci reisi Atıf Bey, Sa· ·· · IA ı _J w k d ı ı k ı ı n:.~:l mutahassas iktisat vekaleti . hfeli ıenel"k guniı azım o <.ıugu a ar cuvv'!t c ut- milli nüfus siyas:?tinin {sas.c u;;ı~u:: ar 

fiye Hüteyin Hanun, söz aldılar; gençli- Cumhul'ıyet gençler ma-u Ik F k 1 lulanmadığı işaret edilmi§tir. dan birini teşkil ettiğinı, umumun s 
hesabıoa teker aanayiimizi tel· tin mesaisini takdir ettiler. kongre~ini dün Be}"oğlu .na ır '-sı N" . • - - k" 

kl"k et-k ü .. ere memle'·etı'm"ıze d d k , .. 1 . d k' • f 1 !onunda a!c ızamnamede bazı tadılat yapılmış lamht:ı mevzuu bııhaoldugu zarnan l 
ıu.. ,,. il" Kong1·edc bazı temenniler e c bull.4·· .nza mer <ezm e 1 racı; ~ sa • .. • ve yeni maddeler ilave edilmiştiı·. Bun· senin keyfine göre hareket edilemiye 

l k · D 1 G M k ld K"" d · · k" 1 h' t tm' t" C ! · kiıtıbı umumı Muct~-ge ece br. O il tor üstav İ Uf nu u: oy uvar gazeteaınc ıç 1 a ey ır. e ıç ır. e :ıcyı . dan ıonra yeni heyeti idare seçilmiJt;r. gını fertlere ait muııibetleı·in cenıi) 
tctldklerioi Arpullu, Eskişehir, de yazdar yazılması, lokantalarda ralcx bn Sd~hııttin Bey ncmış ve 1933 sene .. , Riyasete Şadi Bey katibi umumiliğe müt~essir edeceğini izah etmİf ve bu 

Uıak nuntakalarmda yapacak, içilmeıneıi, bu temenniler arasındadrr. faaliyet raponl'tU ok·~ınuştur. • seçil- Şevki Bey, muhuipliie Nuri Bey, ida~~ nalıldarm önüne geçmek için bilha 
K.oncre sonunda Büyük Reis Gazi Mus- Yeni idare heyetınc şu za,lar ~tnurlu<runa Vehbi Bey, veznedarlığa t:vlenme hrfzıssıhasına azami itina 

fabrfüaları görecek ve Ni1an ı H ı· · · R .. 
tafa Kema azrctle:'İne, mec ıs reisine, Mtflır: . . . eşat Bey ve azalıldara da Ahmet Ze- dilerek kanunu medenimizin bu hus 

ortal.anna doğru raporunu vere· batvekil ismet Paıaya gençliğin saygıla· Reis: Doktor Ali Maz~ar, katıbı. U· ki, Oıneı: ve Cafer Beyler... tnki maddelerinin tatbikinde hekimi 
cektır. rınm ibJ.ağına karar ,.erildi. ıınurni: Mücteba Selahattın, muha5ıp: Teftiş heyetı" d S 't lb ah" teme • . S d' ne c aı , r ım ve mizin çok titiz davranmahrmı 

Ecnebi şirketlerde alı an Ne.ede~ Ş~vki, aza: Ba~~ Hulusı, a ı, Zeki Yılnıax Beyler seçilmiılerdir. etmiştir . 
.!.l .-ıtllllflll!lllRffHlfllıliIDltınlHHlllllOlllll ff!l!!l!RmllUDl!llllllllllRi' •• Ç Ş 1 Alı Zuhtu, Nurullah Kazım, veznedar: Akıl h f h Fahı·ettin Kerim Bey, u·kın sağlar 
i Çocuk haftası 23 1\Jsanda . . .. • • cem. t' d tınm muhafazası husust!nda baz1 merı 
ıs .. 1 Turk memurlar Suat Beyler. 1 zıssı ası 

1 , .. (Ecnebi şır~et.ı~:de~~ ~emurlnr ve Eyup fakulerı koruma . ıye J~ ~ , ketlerd: tatbik e~ilmekt~. bulu~~n ~oe 
başlıyor. mustııhdemlcr bırhgı) dun ılk toplantısı- d .... . Akıl hıfzıuıhaa~ cemıyetı dün yıllı~ den dogruya takim uaulune gıdılmıye 

slnı yapmı§bı· ernegı toplantısını HDU.evı salonunda yııpmıştn- İrtndata ehemmiyet verilmesine tara/ 
'!l1rıı ııru ıım ım:ııııııııııırnımmnıı ımın ııno111111H111ommııııl!lftiıımıUJ11ı:r. • . • • • . • . . • 

Ba toplantıda bırlik müesı;ıılerı ıle Eyüp fakirleri koruma derneği sene- Toplantıya em~azı aıabıye mütehassıs- oldo:.ıC"unu soyhımıştir. 

VAKIT'ın Edebi Tefrikası: 1:; 

- Dur, ama.n kırılır, düşer, diye Fai· 
ka yerinden kalkmak iıtecli ise de yeti,e· 
medi. Lamba yere dü,tü, ampul kırıldı. 
Oğlan bundan korktu, uzun bir uluma se
si!' le ağlamana batladı. İffet Hanım kız· 
dı, kocasına bağırdı: 

- Sl4na demedim mi? Sen oğlundan 
daha kalın kafah. Götüı- şunu içeri; hadi 
ne bakıyorsun? 

Aptülkerim uluyan, bajıran tepinen 
çoeuiu kucakladı içeri ıötürdü. Ohhh ! 
Dünya varmıJ. Oğlan di! afrıuı aıibi ! 

İffet Hanrm utanmasa ağhyacaktı. De-

min söylediğim sözün onda bir yara hı· 
rakmıuınr istemedim, dedim ki: 

- Ben ~ocuğa babasının yüz ver eliğini 
biliyorum, onun için söyledim. 

iffet Ho.nım dert yanclı: 
- A kardc~im, dedi, b~n cna şimdiye 

kadar neler söyledim, hiç eser etmez ki. 
Faika da: 
- Hep kabahat babasında, de~i. 
- Allahın bildiğini, kuldan ne saklt-

yay1m; kocam, çocuğum olup da bir kere 
sevmek icimdcn gelmedi 1-i! Kcce. mı? 
koca! işte görüyon;unuz, kendbine söyle-

Şimdi akıama kadar ağlar. O 
bıra~ı:ır gider. Allah duygu vermemiş. 

Doğrusu sevmek de içjmden ge]miyoı·. 
Başkalarının çocuklarını daha çok seyj. 
: orum. N~ olurdu Allahım bir güzel 
çocuk doğursaydım! 

Faikamn kıtyn:ınası lakırdıya karışlı: 
- Ne yapacaksın. dedi, onda senin ka· 

bahatin yok ki. Babaıın.ı b~kso.na ! 
- A büyük hamm ne çirkin koca61 o

lan lcadınlat· var da ne güzel cocuklar do
ğuruyorlar. 

- Doğururlar bilirim ... O "'Una yara· 
maz. Bı-.basını değiştirir istediklerini do· 
ğururlar! 

- Hiç değil. Bizim kom!umuz vardı, 
ne kudubet kocası vardı nur topu gibi b;r 
kız doğurdu. 

- O benim külahıma dinletsin! 
iffet Hanım boynunu büktü: 
- Bilmem! dedi. 

VIII 

Altı numaralı oda boştu. Burada 
yahudi kadın terziıi oturuyormu9, kızn 
Birkaç k:~i geldi gezdi, tutan olnı~dı. U 
banka arkadaşlaı·mdan biri tutsun d 
istedim, bir arkaclat tutacaktı sonrcıJ 
caydı. Kcı.rrsı geleceğini yazını§, bir d 

içinde olamıyacak!arım dUıündü tut 
dı. Bu arada Ayaşlının cıki hildikle 
den biri 3elmi91 onu buldu getirdi od 
yerleştirdi. Ona biraz e9ya da aldı. 

Aya~lı otel tuctuğu zamandan bu 
ci de tanırmış, çok :z:aman Ayaşlı 

müt teri si olmuş. 
Halide bu yeni gelen kom~uyu bej 

yor "Genç, temiz, kibar,, bir adam ol 
ğunu söylüyor. 

- Neci bu adam? diye sordum. 
- Tüccar, dedi. 
- Ad• nedir? dedim. 
Adını bilmiyor. Gitti, kapısındaki 
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HARPTE 

Koruma MAH 
ç Q r e l e r i VAKIT'ın Yeel Tefrllıaeı ı 1S8 Y- ı A. MiL 

...:-=:...::: .:.:;·.:::=.".::::.:: ...... ~~:::Reyler Muhtariyetçilere ve • işti 
hafmıöha1m11 itina ed"mı&lill bnaatini .,....,., olurlar. Bu tekil"' lair qam 
.... ı'rts&llr. temidiine ne kadar dikbt olumına o-

Hııriwle • ,,,ü,jm ..aı.ıi Japq 1U11111n girinti n çılantllarma fırça ta • 
clitlsi kGl'UlllM, _._. .-tasam fırça • .....-.. tesir~ dit* kir
lamak, tema tutmlık .._ ... ııhhati i- li kalır ve kolarbkla çiaiimi)e ma1a1rim 
çba prttır. olurlar. 

Analar, ı.a.1ar ..4eı -•ltimler ınelr· Ba pldldlhi ..... Wki çok p..i o-.._,te ...... , .,.. .......... , çocuım.. ı.c.lc bir im ~- aizmde ~ 
na dit ~ .... nparı.n. tı s•7" t.wa _..t haaebile Wiıük im· 
~walum ditleliai ..W.. •tınit •• ıur 11:rı)w1ınlr INr bili de tevlit eds. 
'bu twmili itb9I ..... ko7dunmt o- Dif*e WPldıiı kadar cliı etlerioe 

1a:;i.n ..... ....._nele fırpl11Nk de •• 'ret veamek ıa.....m. 
• · . Dit etleri ctitlvin evidir. Ev imua 
~· - .,..a ilı dıt Jiizinü; elit etleria- ......... lbım ise elit etleri • ..... -
dea .._,.,.. .. lere dolna flrcayı P. ...... limındır. Difllri .......... .U. 
nn.k, lst ditler .. ,... ••• a,.p. alt ederiai zedeP-.ı••le .alaat elmılWir. 
......... tıclan :rukln deiru fJrpla- Ditleri, dit ederi ...... olanlar çok 

ikinci intihapta Radoalavof lia
teainde yeni araziden intihap o

lunacak meb'ualar için Verboviıt· 
lerin namzet göıterdili görülünce 
Makedonya mubtariyetçileri de in 
tihabata ittirake karar vermiıler
di. Çünkü efkarı ı:ımumiyede 
biç bir feY yapamadıldan zannı 
nı haadebnek iıtemiflerdi. 

Bu ikinci intihapta bütün reyler 
muhtariyetçilere verilmifti. Yal· 
nız Türkler hilkGmet fırkalanna 
rey Yermitlercli. Burada mulıta· 
riyetçllerin anuu üzerine olınut
tu. Onlar Türklere: 

.. • ,.....ıar. Çik6.. ... ... hutabkla\" 
t - Ditleria iç ,~ 4llt ...., .... doiunar. Zukfr .. ..- rapar. "- Sisin reylerinin ihti,.a-

411ia tloiru '-teleewk. ÇaoelırlmNla .. temiaJiiini iti,at Wi- auz yoktur. Si• hükimete re1 ve-
3-Dit...._._..., •fır- ne setil•r"•· Çocuiun...... .. riaia de arana boaulmaaın!,, de

~yı afld ta ....... • _.. ~ et- elit _._ W1e anne bu ditı.i ....... mitlerdi. m:-· Ea ...a. Milıra de.un eden ~,. plqmehdır. Kiiçilıc~ .. ' ' 1- ...... nlh.,_ halleclllecetdt 
__.._ _,. W • ile çalkala iilll Uttmlaa çocuk ~ .._ Fabl Tmtde d d . 
_. • t..-kHema Wr iti,.t ........, ..._elti· u.ı_ ..:.ı~·~..ı... . :,,.•

0 
e 11

1
• 

• ... :ı_ --'=+4z rir. ........ ..... ,e wuatariJv~ ere rey 
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Y11aa dei•I, lbllıılm Klllbaa ı..ayramadar. burana ratmen ka· 
Pllı çar~ Mallm11tpapdı, lrıt thdlr, Bayrama b111rlanaa kadın 
k.lalaabjayle dola... Şebria belli m•takalar1ada kurbanlık koyan 
•bflan da lauareUiclir orta boy bir ke111a 8 ill 12 Jira ara11nda 
ıahlıyor. Reamimiz bir kafbe• aat... sletermektedir. 

Sofya hiikimeti takip ediyordu. 
Bulıar parlimentoıuncla muh· 

tariyetçiler ilk defa yedi meb'uala 
bir mevcudiyet eseri ıilterince bü 
kimetemubalHolanfırblaro~ 

larla münaaebet teıiı et:meie bat
lamıtlardı. 

O eeoac:la airaatçiler, aoayal de· 
mokratlar •• aol aoayaliatler bir a· 
racla 119 meb'uaa maliktiler. Bun· 
lar hükemete bir iatida vererek 
Sandamki ile arkadaılarmm. af • 
oltı11maıını iatemiılerdi. 

Haktmete tanftar olan me'll'uı· 
lann adedi o eanada 123 kiıiyi 
ıeçmiyorclu. Onun için Radoıla· 
vof lıükGmeti ikinci intihaptan 
aoara baad olan bu büyük muba· 
lefetten br' ..,... Om içia 
muhtariyetçi meb'ualarclan birini 
çağırarak dem itti ki: 

"- Arkatlatlannımı af mae
leei parlamentodan pçecek. Bu it
te bi• ıize 7&rdım etmek istiyoruz. 
Fakat ıia de bbe Genadiyef meae-
leainden yardım edecektiniz. O 
da hapee mahlrinndar. Bia ele onun 
affolumnaamı iıtiyecetia.,, 

Muhtariyetçi meb'ua Radoala
vofun bu teklifini kabul etmemİftİ. 

Mubtariyetçi meb'uı Radoıla· 

vofun bu teklifini kabul etmemif· 
ti. Çünkü affedilmui iıtenilen 

Genacliyef buı ihtilia meselele· 
rinden dolayı mahktm olmuftu. 
Onun için muhtariyetçi meb'uı 
biç diifünmedn Radoılavof'a de· 
mitti ki: 
"- Sis iateneniz bizim arka • 

dqlarm kurtulması için rey veri· 
nia, iateraeaiz vermeyiniz. Fakat 
bis her halde Genadiyef'in affe
dibqeıi için rey vermiyeceiiz. 
-" Neden onuıa kurtul:m•11 için 

rey vermiyo ...... 7. Genadiyef 
fena ad .. mıdır?.,, 
Makeclonfa muhtarlyet~ller 

"-iyi olıun fena olıun, hunu 
bilmek bizim vuifemiz delildir . 
Biz Bulıar efkirnamumiyetin.i tem 
ail -.m,.orua ki buma bilmek iati· 
yelim ••• , , .......... , ....... 
Madem ki O..tli1ef içiia ortada 
fena hir fikir vardır Ye onun mil· 
1onlarca levayı kanunauz aarfetti· 
ii IÖ)"leniyor, o halde biz ona re
yimizi Yerenıeyi&,, 
RaWa...ı imtıcı _.tari~i

aba lllu,.. ••dl b ....... a t.t
.. Wr çarei ... Warak itin için-

den çılnnak iltıild11t •• wb'111& 
demitti ki: 

"-O,le iae ...... itin cloinı• 
aunu aöyliy.,a lis Saaclaaald 
ile arkadatlal'IDlll affeclilmeleri 
meselesinde ıize yardım etmeaek 
hu itleri ais ka,bedeniaia. Aıtsa
dqlarınız kurtulmaz. Onu iPa 
ıize doetça bir teklifte •••a·k 
iıtiyorum. Sobraapda Geaa•t-
1efin affı meaelesi mii•kıre ..ti
lirkeıı ıis mecliate hasır INlnma• 
ımız. Binaenaleyh ne mOakereJe 
ittirak etmit olunmau, ne de NJ 
verirıiniz. Çünkü mecli114a balana• 
rak rey vermemek auretiıle ~ 
diyef aleylıinde ol~ ...-. 
yonal liberal fırkaamm buı ... 
rürae, o zaman ıise kızarak 34 ki
ficlen ibaret olan bu fırka bul .. 
bilmiikabele Sanclwki ile ular 
dqlarmm affı lehine NJ wrw, 
halbuki müzakere ıizia llJ&lam
da cereyan edene, hunlarm öaıılbae 
19'ilmit ve her iki tarafın iti ı.. 
ıuretle aörülmit olur.,, 

Mubtariyetçi meb'u• Radoeı.
vofun bu teklifi üzerine bir m"1-
det diifiindükten aonra •ıaP'ald 
cevabı vermitti: 

"- Peki, teklifinizt kabul edi
yorum. Bunu da büyük bir ite. 
arkadqlanmımı kurtalmaum 
hizmet etmek için yapIJ011BDe • 
zim arkadqlar Genadiyefln affı 
meselesi müzakere edilirken mec> 
liıte hazır bulUDDUJacaklarcbr • ., 

Bu karar üaerine muldari,..P 
meb'uılar o gln Sobranya mba
keratına içtimadan iki 1Ut aoara 
ıitmiılerdi. O vakte kadar Ge • 
nadiyef iti halledilmit •e om ' 
olan af bauaa bt.ul ol'llllU"li 
mecliateo ıeçmittL Sıra Saadeee. 
ki ile arbdatlanma allan --~ 
lesine ıelince huna ait olu 
nun da bil;rük bir ~ 
bul olunmut ve Sarafof ile 
diyefin katillerinden dola11 i111111-.· 
mabkem edilen Saad....W. P 
çe, Boynof, KantarıciJef, ~ 
ki, affolunmutlarclı. 

8ul9ar ve TUrk ,e1eıer1 
itte Sandanaki ve Paniçe p 

bi Makedonya ınuhtiuiJeti eu.f .. 
tarı olan zevatm umumi laaıp 
da;retintle SobıQa .......... l~ 
Ye OraA aerbeat W, ...... ...... 
Ut etmeleri 1* aa,.de miiı·· ... . 
olabiliyordu. 

büJük ımalaan6edeıa nel Ruayada birkaç 
tehirde bü,aiı fmalan ftllDI!· lakender 
S.1 a..,.da .,.... ~ ııllar orada 
kalm•1t kendini )"iiklek tabail ıirmüt ıi· 

niyerek, toplantılarda zaranm alslere 
karıımıı, bayle ltir wmaa fata•ıldan 

IODI'&, ,UnQn h~ JÜUmı patti İçin• 
de parti çıkarmak latfJea ~lmaaa 
kapbrmlf ve epey korka~ iM ele • 
cua kurtulmuı, onu enak Warui emrill· 

di. Tuilalarmclaa ö ... _..... alktıll . 
laldWarcla ...._. o.ur,.& 

,,.-.;·aıi sade 
Falaribtör 

llade fabrikatar çok olmaclsiı 
·-· &.be i»ir örnek, bir tip .. . o .... ,.... ...... . 

..... lt .. IA M · bit-...... Ertesi 
......... A,..lr ile Wrllda ı.m ..... , .. 
ıeldiler. Oba ıatlarmcla, ı.mur tiıia
.,, bafif blaı ~ ... - ... 

...... @-, -JWQ, ...-; 
IMltlliri" ·-,... Wr ., .... Alrlh. kumu, 
çal~~'-"ini•'aslı...
. ._ .... -..ıtlalu il•~ helli olr 
~ tBiJir. Heıbıe nmia, -•atw• alalL ....._.. i9r 

bi aat:mak ieterae de 1abaa cimnazı bitir
mif. Muharebeden aonra baba11 kaç· 
mq, lıkender oracla ip..... Becermit 

partiye de tirmit " fubma aletli adam· 
lamadan oı..., a,,U kelimelerle bqlı· 

yan ve ayni kelimeı.le Wt. Ye bir çoh
lan tarafınclaa .a,lııii•it olan inkılap 
nutaklanndaa Malır...mi llflemif, J'UID
nlunu ubnt ......,, balırmıt terle
mit, ara..-• Rua 11..ı.tf, belinde 
kaJit, p11it külot pantaleD, dar çiame
ler, methi celcet_ lrohfunda metin 
cüzdan hir otomohiHn Ytetiae palana· 
nk ,.tairlenle .._.., ••"• uak bir 
kiteaiae ~ • daimık, ditlerl 
aruma da ci..,.._ asma....._ Pi· 

ele yumuıta toplamak iti ile ve Koıan 

admda bir phudl &fkU.,iJle Kiyef ta• 
raflarma Jollamqlar. OraP.a bir kola· 
yını bulup bçmı1t Bmalan' 'bea OllUD al· 
madaa parça parça ancak biıbç a,..-
ltrendim. ilk slı:iiftiilümb ~bana: 
AJ&tlıyı ot.I tuttaiu s._nclan tanıdıiı· 
nı, etJUı olanyan ltir adam için harada 
yapmak kolay delil iee de Ayqlınm 
batınm lmamadıtmı, aiclip bir oda ta• 
lamı aldıiını anlattı. Soma Almaa1a• 
elan bir mltehauıa ıetirttilini, Aadapa• 

zan yalaalarmda hir f~ JaPbrd• 
m, or• ıOl1lk balla~..,... 

hlareai denemif ... ftl08 ..... iıdiJ• 

-. SoDraa• llrentl'1111 'ki l•ı••• 
japtÔ'Cftln dediti fabrika bir ..W • 
jirmeni imiı. Burumı ~. 

ne ele bir kaç maki• .......... Ahıa
yadan gelen miiteı.aıı11 ela Wr ..,_ 
im"ı, lıtanbulda IMrcaJ&k ~ 
Anlqıbyor iri t•eader onu da 
tokluiuna tutmuı, o adam da bir ... 
J&pmlf, b~ ltia talla ela ~ 
ıelmiı. lıkenclw, ba taila11 taaııtm ... ~ 
kadar aüçlük çekecetini, aoma miilMtMı 
ıinin ayaima aeleceiini tlfhipr •• 
ri~ it• aldı eriyor mu elife A:Pl•ıtrl1 
yüzüne baldan. "Bir sm.ato iti ,...,.~ 
clnuz daha iyi olur.la,, dmDeii dilllllfiı•~ 
..... .a,lemedim. 
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Namık Kemal ve Ziya 
Göp Alp ihtifali ... 

..-ı.Bat tarafı S llnciı ııayıtacla) Jzim için, dünya için biraz zulam içinde 
yeni Türic inkılap hayatının halk kalmış Türk irfan ve medeniyetinin bin
ve millet hakimiyetine dayanan lcrce asrını tenvirde ümidi istikbalin bi
mea'ut bünyeıind9 bahiıle, millet r~.r ~eyki ikbalisiniz. Vazifeniz, ne kadar 

l ket yolunda f erağatle ça- buyukse \'atanın sizler hakkındaki hima-
ve mem e l I ye ve şefkati de o kadar büyük olacak-
lıtmıt olan u u arı anmanın genç· tır . 

liğe düten bir borç olduğunu ıöy- Namık Kemali tebcil eden bir nesil 
lemit, Namık Kemal ve Ziya Gök tebcile layiktır. 
Alpin büyüklüğünü anlatmıttır. Bir milletin ölen büyükleri ölü dcğil-

Bu nutuktan sonra talebelerde dir. Bazan onlarda en genç, en diri !i-

M f B Abd .. lh k H" . B n kirlere tesadüf olunur. usta a ey u a amıt e· .. . . 
. .. Ey munevver gençler! Istık bale, ıs-

yin bu ihtıf al munaıebetiyle bir- tik bale, istikbale ı Arş ileri, arş. . Sizin-
liğe gönderdiği iki mektubu oku- dir felah. 
muıtur. 

Mektupları aynen yazıyoruz: 

namık Kemal için 

Fakat gideceğiniz istikbalde, eminim 
ki mesela: Şekispirc, Abdülhak Hamide, 
Namık Kemale tesadüf edeceksinizdir. 

Müsaadenizle burada Namık Kcma
lı dair bir küçük hatıramdan bahsed~ · 
yim: 

"Edebiyatta benim son üstadım Na
mık Kemaldir. Ondan evvel Ricaizade 
Ekrem ve daha evvel de Şinasiyi zikre· 
de bilirim. 

Namık Kemali ilk okuduğum ve mek
tebi edebine kaydolunduğum zaman on 

. Kemalin şöhreti kalemiycsinc mut- beş yaJlndaydım. O zaman her şey de-
talı olduğum zaman ben on altı yaşınday· rı'n b" ··k· t · · d d" M"' · ·• . . . ır su une ıçın ey ı. utevazı, mu-
dım. O, yırmı ıekız yaşındaydı. O, Is- tc.vekkı"l b" h t d" b"l" . k " h . , ır aya ıye ı ırım ı, e-
tanbuldan :Avrupaya firar edıyordu, ben me 1 d · 1 b'I· d" H . n ça ışma an tcmın o una ı ır ı. a-
Tahrandan Istanbula avdet edıyordum · . "d b" . . . . vaı nesımı e ır mıstıcısme var-
ı 285. Bu tarihten bir çok seneler geç tık- d Ed b" tı b' h ı· f . . . . ı. c ıya mız ır aya ı tasavvu 
ten sonra Rıcaızadenin hımmetıle ara- · · d d 1 d · d 

ıçın e uyuyor ve ev ete e sırayct e e~ 
mızda muhabere açılmı§tı.. bu tas f ·ı b'"t"" ita t b. ·· . . avvu ı e u un sa na ır ruya 

Ben burada o, Bahri muhıtın dalgala- ·· ·· ·b· d" O l N goruyor gı ıy ı. zaman ya ruz a-
r~?' ~~ya~ak değili~~ ~?nkü say~ıızdır ve mık Kemalin edebiyatı, uzaktan uzağa 
çunkü hır dalga buyukse, yerme gclr:- bulutlara vurmuş bir volkanın kızıltılan 
cek olan dalga daha büyüktür· Onların gibi ufuklara aksediyordu B •1a· · 

• • • l" . h r d . u a aımm 
her bırı gız ı bır kasırga a ın e esen delalet cttigwi kıyamet k kta 

· ·• • b" w opma gc-
havaıh urnyetlc cuşandır. ve ır tug- cikmedi. Fakat inkılabın zuhuriyle ha-
yanı hamiyyet ve hamasetle ummanın baş kı"k"ı bı"r kuvvet d ~·ı k .. "'k b. .. 

• • • A egı , uçu ır zumrc· 
met ve azametinı ılan cderl~r · .. ~şkı ye istinat eden kısa bir hürriyet devri 
vatanla vczan olan. bu havaı ~urr~yet şarkın, Asyanın kadim olan istibdadına 
vatanın yalnız s~~ı.~leriye da~ıllcrme karşı duramadı. Abdülhamit kafesten 
de.~il, ~cm de butun afak ve amakına kaçmı§ bir kaplan gibi tahta sıçradı. 
mustevlı olm~ştu ·. Evet, Namık Kcma· Mithat Paşa, Namık Kemal birer aslan 
lin bu ilhamıyl~ bır çok çocuklar, genç- gibi kafeıe konuldu. 
lcr, bir cok şakirtler, üstatlar, birçok Namık K 1" "lk d r k f t - ema ı ı e a o e es e, o 
ta benim gibi ihtiyarlar doğmuştur! mahpeste gördüm. 

Kemal, bütün zekaları teslih ederek Kemalin hapishanedeki odasına girer-
istibdada ilanıharp etmiş ve muzaffer ol- ken o edebi azamet ve şevketine karsı 
muştur~lha~ıl, aşkı istiklal ve aşkı hissettiğim helecanı, sonralan kabul ~
hürriyctilc, ~n ~uvvetli münadi olan k~- lunduğum tacidarların saraylarına dahil 
leminden ite sanih olabilirse Kcmalın olurken duymadım. 
kaleminden o sunuh etmiştir. Bir Namık Kemal yazmı a ba ladı~ı "C lal •. 
K 1 ·· ·· ihda ·1 Tü. k'. ·h· ' Y ! g e e~ ema gunu 11 e r un tarı 1 me- tı"n Harezm·ı na d k" t" t . . . ,, mın a ı ıya rosunu 
fahirine bır ruzname daha ılavc etmış orada ı"kmal •t 1 d K ve ı mama ça ışıyor u. en-
olan gençlerimizi tebrik ederim. di mahpeste otururken, fikri namüte-

0 güneş gibi parlak gün girmek için nahilikte gezi ordu. 
istikbalin kapısına gelmiş, biz de onu Onun için y o tiyatrosunun hakikate 
kar§ılamakla müftehir bulunuyoruz.,, taalluku, hayata nisbeten azdır. Yalnız 

Ziya Gök Alp lcjln •• o kelimeler, o cümleler baılı bagına birer 
"Ziya Kök Alpın Türk gençliğine o hayattır. 

lan hidematı elbette tezekkur ve te§ek· Namık Kemal o meşalelerden idi lti, 
küre şayandır, ve onun gibi bir millet önünde babı gaflet için bir yatak gibi 
efradına milli heyecanlar ilham etmek serilmiş Osmanlı gecesini aydınlatıyor, 

ve o ilhamı gene milli bir lisan ile tebl!ğ ruhları iıtal ediyor, fikirleri tutuşturu
cylemelc kudretini gösteren ve büyük ol- yordu. 
duğu kadar da hayırhah olan bir şah- O deha ve zeka yangınının kıvılcrm-
siyeti o milletin tebcil etmesi pek tabii· lan atideki nesillere de sirayet etti. 
dir. Netekim vaktile bir mecliste "Ideal,, bir aşk ile vatanını seven bir 
okunan ve bir defterde hattı destiyle uslubu cihangirane ile sevdiren bu edibin 
mukayyet bulunan sözlerinin hatimesin- yer yüziyle taalluku azdı. Vatanını 

de: cennetin, milletini yıldızlann üstüne t:•· 
- Yeni neslin §İiri terbiyesi de felsefi karmak istiyordu. Zaten maıukası olan 

terbiyesi de Himitten mevhibedir di- vatanın mevkii Hiltlin yanında idi. 
yecek kadar bana teveccühkir olan Gök Türk vatanı Namık Kemale minnct-
Alpı taziz edenler arasında bulunmakta tardır ... 
pek tabü olarak ben de iftihar edf'rim. RUknU Beuln n tk 

H . b. ·11 . h , u u er hanıı ır mı etten yetışen u-
suıiyle bir milletin ilim ve irfanını Bu mektupların okunmaaı bit • 
vicdani bir lisan ile tarsine çalışanlar tikten ve her biri ayrı ayrı alkış· 
menıup oldukları milletin büyüklüğünü lanchktan sonra. talebeden Rükni 
temsil ederler. Her biri manevi bir hev- Bey bir nutuk ıöyliyerek, uzun ıe
keldir. Eski zamanlarda öyleler namına 

neler ıüren Hürriyet mücadeleıinputlar yapılır ve onlara tapıhrmıı. ihti-
mal ki, putperestlik biraz da ondan ileri den hahaetmif, vatan ve hürriyet 
gehni§tir. kelimelerinin Uiıatlerden bile kal-

Biz timdi tapmayız, fakat bü- dırıldığı bir ıırada, gür bir ıeain: 
yuklerin\izi inkar veya tecahül etmek ta- "Ne mümkün zulmile, .bidad ile 
riki sakimine de elbette tapmayız... imhayı hürriyet 

Sami Pata zade Sezai Çalış, idraki kaldır muktedirsen 
Beyin mektubu 

ihtifale rahatsız olduiundan dolayı ademiyetten .. " 
ittiralc edemiyen Sami Pata zade Sezai diye haykırdığını ilave ettikten 
Beyin sönderdiii mektubu da talebeden sonra Ziya Gök Alple Namık Ke
Hicabi Bey tarafından okunmuttur. mal hakkındaki dütüncelerini ıöy-

"Milli Türk ·.ı·alebe Birliğine takdim. lemif, Namık Kemalin: 
Namık Kemal hatırasına tahsis etti· 

ğiniz güne beni de davet eylediğiniz için 
iftiha ·· et:tim. Bir arızadan dolayı gele
mediğim için sizlerden ve sizler kadar da 
kal~imden, ruhumdan özürler, aflar di
lerim. Gençliğe ebediyet veya ebedi
yete ıeuçlik veren Büyük Gaz: eseri deha 
ıım ılzlere emanet eyliyor. Bir kavmin 
Jıayat miınli otan dehalar, büyUklet' de 
sizlere emanettir. 

&y uyszb, sevgili ıençlcr ! Siılcr bi-

Vatanın bağrına düşman dayadı 
hançerini 

Yok mudur kurtaracak bahti kara 
ınaderini?. 

Sualine, Büyük Gazinin muaz· 
zam bir cevap olduğunu ili.ve et

mit v& çok alkıılanmıtbr. 
Bundan sonra edebiyat fakülte· 

ıi dekanı Köprülü zade Fuat Bey 

Dün Yapılan Lig Maçları 
-- ( ISllf taralı 1 inci Uyıfamwla) 

futbol üleması maçlardan evvelki 
hükümlerini daima tahminlere 
yüklemekten başka çare bulamı
yorlar. 

İtte dünkü maçların tafsilatı: 
Taksimde lstanbulsporla Vefa 

karşı karşıya .. Şiddetli bir ruzgi.r 
ortalığı kesip lı:çiyor. Umumi tah
minler (gene tahmin!) lstanbul 
sporun Vefayı mühmi bir farkla 
götüreceği yolunda .. 

Yetil - Beyazlıların rüzgar 
altına dütmeleri de bu tahminleri 
bir kat daha kuvvetlendiriyor. 
Maç hakemi Adem Bey .. 

latanbulıpor biraz düt ünceli oyna· 
ıa belki bir sayı daha çıkarabi
lir. Fakat sistem gene ayni ha
vacılık siıtemi. 

Devrenin neticesine yirmi daki
ka kala vaziyet daha gayretli oy· 
myan Vefanın lehine oluyor ve o
tuzuncu dakikada Vefanın güzel 
bir golü daha.. Maçın bitmesine 
on dakika var. lstanbulspor için 
güzel bir fırsat ve bir penaltı. Fa
kat top bir karış yukarıdan geçip 
gidiyor ve neticede bu suretle yani 
2-1 Vefa lehine bitiyor. 

Betiktat - Beykoz 
Kadıköyünde de Betiktatla 

-_:. 

Isıanbul Spor - \·efa maçında bir gol vaziyeti daha 

ilk dakikalarda iki taraf ta Beykoz kar§ı karşıya. Hakem 
biribirini yoklıyor gibi. Hücum Suphi Bey. 

faikiyeti daha çok İstanbulıpor - Rüzgardan birinci devrede isti
da .. Fakat takımda kat'iyen dü- f ade edilecek olan Beykozdur. Bu-
ıünceli bir oyun tarzı yok. Top na- rağmen Beşiktaıta farkına va-

hep havada.. rılan bir olgunluk var. Bu vaziyet 
Onuncu dakikada Vefa il'k cid- on uçuncü dakikada çözülüyor: 

di hücumunu yapıyor ve hunu Beykozdan Bahadırin ayağiyle ilk 
golle neticelendiriyor. Kaleciden golü. Bet on dakika SQDr&ı Bey· 
kurtulan topu müdafiin kale çiz· kozun hakimiyeti olin-. ~lrhğı eö
giıirlin bir karıf içinden çevirme- rülüyor. Behadırin pasiyle Musta
si hakemin gözünden kaçmaıt· fanın çıkardığı bir gol daha. 
br. Yafanın §ansına ilk delil. Betikta§ 2-0 mağlup vaziyete 

Bundan sonraki mücadele gene dütünce azami gayret göstermiye 
Vefanın aleyhinde. Fakat lstan- başlıyor. Fakat Beykoz müdafaası 
bulapor bir türlü yerden oynamak fedakarlık üıtün.e fedakarlık ya-
ve gol çıkarmak yoluna giremi- paral< bu akınları kesiyor. 
yor. Devre bitmek üzere. Beykoz 

Seli.haddinin uzun bir firikikten tekrar ileri atılıyor. Rıdvan Hüıe· 
çıkardığı bir gol da hakem tara· yinin hatası yüzünden kaleye faz· 
fından sayılmayınca birinci dev· la ıokuluyor: Bir gol daha .• 

re Vefanın tek galiyle kapanıyor. * * * 
'1- '1- '1- Bu inanılmaz neticenin uyan· 

ikinci devre Vefa rüzgardan iı· dırdıiı hapret bitmeden ikinci dev 
tifade edecek .. Fakat baflangıç re batlıyor. Beykoz müdafaaaınm 
gene lstanbu1 apor lehindedir. çok güç ıol yaptırdığını dütünen· 
Betinci dakikada Retat kalecinin ler şimdiden Beıiktaım mağlup 
tereddüdünden istifade ederek olduğuna kani ıörünüyorlar. Be
beraberlik sayısını bile çıkarıyor. tiktat akınları 'baılunıttır. Bey· 

talebenin alkıtlaırı ara11nda kürıü· kozlular bu akını kesip bir hücum 
ye gelmif, çok kıymetli bir konfe· daha yapıyorlar. Muıtafa büyük 
rans vermit ve iki şahsiyetin bir fırsat kaçırıyor. Altıncı daki

"mücadelelerini,, tahlil etınittir. kada korner ve Hakkının kafasile 
Bu konferanstan sonra, Şükiıfe ilk Betiktaf golü .. On altıncı da· 

Nihal Hanım Namık Kemal için kikada gene Hakkının kafasiyle 

yazdığı bir şiiri bizzat okumu§ ikinci gol. 
alkışlanmıştır. Beykoz ınüdaf aaaı fevkalade 

İsmail Habip Bey de, Namık çalıııyor ve galibiyeti kaybetme· 
Kemal ve Ziya Gök Alpın hayat, ~ek için ut:raşıyor. Fakat on se
mücadele ve eserlerinden bahse- kizinci dakikada bu sefer Nazım 
den heyecanlı bir konferans ver - bir gol ti-ıha çıkararak beraberliği 
mittir. temin ediyor. 

İsmail Habip Bey Namık Kema- Oyımnun bitıneıine daha yirmi 

lin çocukluğundan vefatına kadar beş dakika var. On se~iz dak.ika: 
giriştiği mücadeleleri, uğradığı da iiç gol çıkaran Betıktat yırmı 
mihnetleri anlatmıf, eserlerinden bet dakikada bir gol daha çıkara
parçalar okumuş, Ziya Gök Alpın maz mı?. 
hayatının da Namık Kemale mü· Çıkaramıyor, hatta bir aralık 
tabeheti olduğu ,hatta her iki- müdfaa vaziyetine bile düşüyor. 
sinin de ayni yaşta öldüklerini Bununla beraber umumiyet itiba· 

söylemiştir. riyle hakim oynüyor. Maç ta böy-
Bundan sonra talebeler tara· lelikle berabere bitiyor. 

fından Namık Kemal ve Ziya Dünkü maçlarda iki hakeın de 

Gök Alpm şiirleri okunmuf, hep maçları iyi idare ettiler. Rüzga· 
birlikte cümhuriyet maTfl aöyle- rrn tiddeti maçların zevkini kaçı· 
nerek toplantıya nihayet verilmit· rıyordu. Besiktatın dünkü bek
tir. lenmez beraberliği Fenerbahçe 

ve Galatasaray ara11ndaki puvan 
farkını hemen hemen müsavi bir 
vaziyete getirmek suretiyle entere

san bir vaziyet ihdas etmit olmak· 
dır. 

A. S. 
Di!jer ma~lar 

Dün yapılan ikinci küme maçla· 
rmda T opkapı bire kartı iki ile 
Kasımpaşayı Hilal Sıfıra; kartı al
tr sayı ile Beylerbeyi takımını 

yenmittir. 
B takımları maçında da latan• 

bulspor sıfıra kar§ı altı ıayı ile 
Vefayı, eykoz da: bire kartı 
iki ile Beşiktaşı yenmitlerdir. 
Betiktaş B takımı on kiti olarak 
oynamıştır. 

Bursaya giden Istanbul 
sporcu lan 

Bursa, 23 (A.A.) - Bayrarn 
tatilinden istifade suretiyle Ulu
dağda kı§ sporları yapmak üzere 
bugün şehrimize latanbul valiıi 
Muhiddin Bey refakatinde 40 ka· 
yakçı geldi. 

Misafirler, dağ kulübü namına 
kartılandılar. İstanbul kayakçı• 

ları, derhal, Karabelde imdat e• 
vinde kalmak üzere hareket etti· 
ler. Kafileye Bursalı kayakçılar 
refakat etmektedir. 

Ankarada lig maçları 
Ankara, 23 (A.A.) - Bugün Ankara 

lik maçlarına devam edildi. Saat 13 te 
hakem Hikmet Beyin idaresinde Altm• 
ordu - ittifak ıpor birinci taknnları kal"'" 
6ıla§lr. Altınordu müıabakayı iki ııfıl' 
kazandı. 

Bu maçtan ıonr:ı tampiyonanm birin. 
d cfovusi üzerinde çok müessir olan (..ara
kaya ·- Ankara aücü birinci takım!arı 
-mntr Hakem Muhafız gücünden KUnil 
Beydi. 

Çankaya birinci devreyi hakim bir 
oyundan sonra 3 - O galip bitirdi. Ba 
suretle lik maçlarının birinci nısfmda 14 
puvanla en ileri geçmiı oluyordu. Fakat 
ikinci devrede Ankara gücü dokuı: dalö. 
ka içinde üç sayı çıkararak beraberllğl 
temin edebildi.. Oyun çok seri cereyan 
ediyordu. Hakem Çankayanın sağ açı. 
ğını oyundan çıkannııtı. Bundan ıo~ 
ra iki taraf ta çok çahtmalanna raimeft 
neticeyi değiıtircnıediler. 

Uçüncü müsabaka Gençler birliği -
Muhafız gücü arasında idi. Mmtakan111 
futbol antrenörü Her Obiı hakemdi. 

Birinci devre sıfır sıfıra bitti. lkind 
haftayunın otuı: betinci dakikasında geng 
)er bir gol yaptılar. Ondan sonra da sı• 
kı bir müdafaa siıtemiyle maçı ıalip bi
tirdiler. 

Bu müsabakalar Ankara birincilikle
rinin birinci devresi ikmal edilmit olu• 
yordu, Yalnız 1 ttif akıpor - Ankara gü• 
cü maçı var. Fakat bu müsabakanın ne
tice üzerinde o kadar müe11ir olrnıyaca
ğı görülmektedir. Puvanların heıam 
neticesinde 13 puvanla Gençler birliil 
en ileride bulunuyor. 

Çankayarun 12 ve Muhafız gücünün 
10, Altınordunun 7 puvanı vardır. Bu. 
gün Ankarada hava çok güzel olduğun. 
dan sahada en az 3000 kiti seyirci vardı. 
Saraçoğlu Şükrü ve lkbsat Vekili Celll 
Beyefendiler müsabakalan alaka ile sey. 
retmiılerdir. 

Çankaya bayramda lstanbula, Genç
ler birliği Bursaya gidecektir. Çankaya 
Galatasaray ve Fenerbahçe ile birer mü
sabaka yapacak, Gençler birliği de Bu ... 
ıv ıampiyonu Sanatkarlarla kartılafl\• 

caktır. 

lzmir mıntaka birincilikleri 
lzmir. 23 (A.A.) - Mıntaka birinci

liklerinin ilCinci devresine bu cuma bat
lanıldı. 

Altınordu birinci takımı Türkıpor bİ• 
rinci taknnını S - O ve Altay birinci tlıo 
kımı Buca birinci takımını 7 - O, Karır. 
yaka birinci takımı Şarkıpor "'birinci tak"' 
mını 2 - 1 - yendiler. 

Günün en alakalı nıüaabakası lzmir .. 
por - Göztepe birinci takımları arasın• 
da yapıldı. Neticede her iki takım d• 
ikiıer sayı yaparak 2 - 2 ye berabere 
kaldılar. 
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24 MAllT 1934 

Dwietlerin teslilıatı - - - -
Japonya büyük hava 
manevraları hazırlıyor 

Sovyetlere göre Japonya, hudut üze
rinde de büyük tahkimat yapmaktadır 

1-"ta: 
Madik! 

Büyük devletlerin 1934 
bahriye programlan 

Ceneral bizzat telefon hatlanm 
teftiş etmek için telefonu açarak: 

"- Ben ceneral Von Bredow !,, 
demişti. Arkadaşlannm şaka yap
tıklarını zanneden telefoncu ise 
şu cevabı vennişti : 
"- Nafile uğraşma, bana öyle 

SOVYETLER : vuıturya orduıu muazzaf zabitlerinden, madik oynıyamazsın ! .. ,, 
Sovyetlerin aiır aanayi komiseri 1700 ..ı.k Avaıturya orduıu ihtiyat za Şikayet defteri 

Onbbonikidae tara&nclan seçenlerde bitlerinden, ııpı 7 harp akademili meımn-1 
irat edilen bir nutukta takip edilen bet lamadan, 1093 küçük zabitten ve 55 ec Beşinci bölük cephedeki zemin
.....ıilc aanayi proframmm memleketio nebi ordulardan alınan zabitlerden mü liğine "Paris oteli,, ismini vermiş
müdafaaıı itine pek ziyade teıir yapbğı rekkeptir. Zabitlerin yüzde dokun ti. Efrat bir gün zeminlikte otu
v• daha da ,....catı IÖylenmiıtir. 1934 ri Çekoılonk, yüzde 8,1 Alman ve yüz nırken tam isabet eden bir top 
aeneai bqlaapcmda teılihabn vaziyeti ele O,S i Ruı ve Mac:anhr. 
ve Kaıl ordanım kıymeti, 1930 aeneıin- Zabitlerin 397 ıi .-... harbiyeye mermisi bütün zeminliğ alt üst et-

Mevcut ihtilaflar deniz teslihahndaki 
rekabetin tekrar artacağını gösteriyor 

de oa altıncı fırka konsrainin toplandı- memuptur. lfarWT• naaretiade 561 miş, tavanı tutan kalasları falan 
it u._ niıbetle kıyu kaW ebniye- zabit çabımaktadır. Harbiye nezaretin- parçalamıştı. Herkes akıbetine 
cek .-.cede yükaelmi,tir. de, bizde olduiu sibi aynca ukeri me- intizaren derin bir sükunete dal-

H• ıeyden nvel teknik ailih c:inale- marlar yoktur. Bütün zabitler ıördük- mış iken içlerinden birisi hemen: Son •letem lnglllz gemll•lnden biri 
rinde mühim hir ..ı.Jı elde edilmiıtir. leri telim ve terbiyei aıkeriyeye ıö 

L=-- "- Garson, şikayet defterini F-·--- ıtaı,..· - 1-..:1.._ ..ıı-=- teı· Oa.ı:..._.::._..ıı_ı_: .... __ _.__,2...;. ı-ıe ı 'r Ordunun bilhaı .. tanldm', harp tana· üç DMUJ1Ct ınufma aynhrlar. Tercihen .___, •• _ ........ - - illUT- ... • • =-
. rf' getı'r '.,, dı'ye bagı"" nnca, o tehlike · tındaki ltüt-'erini bilctinn=-•erctu-. : .... edecekleri L...!:<~L L-- --tı....: L. releri, toplar, mitraı1öderle teçhizıne te ı erkanı harp ve cephe züitleri iP.. ..- .,. .._.. -.l'- -P .-. .,. 

Pek ziyade ebeıumi,..t nrilmittir. Aı· mümkündür. Erkim harp ve cephe za. anında bütün efrat kahkaha ile Franaanm yeni sene için neler iıtedifi tipin ortaya çıkman ,Gaiiutlıln pil mi-
keri tayyarecilik 1930 aeneaine niıbetle bitleri yüz baııbktan erkim harp yüz ba· gülıneğe başlamıştı. lmaktadır. teeaıir olmaktadır. 
hiç tanıbmyacak kadar inkitaf etmiıtir. ıılıima, erkim harp ~ ....... _._. ltal,.. iae, lqiltenclen alman haber· lnsilizler ba Mfineleria 22.000 • lr 
Aynı zamanda toplann da adedi arttml· binb.plıia ..... :tD"bm"P ....aı.... t Acelem yok! auaran, ei111a '-alma meı=lttirıin bin ton arumda olmeum w -.. Mi 
rnıfbr. fi ~ Kazanılan müddet iki u bahaolmaemdaa dolaıyı ba .... toplarla t .. lih edilmeaiai istiycıl'lu& F .. 

1933 aene1i 30 Teıriniaanicle llkullk· .... &. Efrattan birisi cephe arkasında yeni U..., s-nileri İDf& ebni7ecefini ilin Irat Amerika kendi ihti7açlamu w 
den tldlerle hareket ettilderilli Wldirdi- ALMANYA ı fakir halli bir aile nezdinde bir o- tmiıtir. ltalyamn da lqiltere sibi ., .. dikkate alank bana lralml •'" ı •:il. 
iimiz Kızıl ordu meaM'' nadan bet ki- lnıilizlerin bahri ve ukeri ınecmH- daya yerleştiler. Nefer bir pazar ni inpattan aarfı nazar etmek iıtemeei Şimdi Frama dahi ba itte lnsiJialerl ~ 
ti 83 siin devua .._ Wr MJ'&hatten aon· aımn Pariı muhabiri Gautreau tarafın. günü dinlenmek için on bire ka- e iki memleketin tealihat iti.inde 1liraz nız bırakımı oluyor. Oiıun icia I..u
J'& ŞuWm :rinai ikinci sünü Moakovaya dan Alman bahriyeıi haklancla yazdan dar yataktan kallonayıp uyumağa ubterizane hareket etmiye muhtaç tere ya Amerilralılar ıibi pJet ...,_ 
va1ıl olmaflardır. 5oTyet matbuab hu bir makalede deniliyor ki: lclaldanna deWet etmektedir. Halbuki ve daha az ıüratli ıemiler iata .....,_ w 
muvaffakiyeti hakkiyle takdir etmekte- "Umumi harpten aonra tetekJriil eden karar verir, fakat erkenden kapısı ijer taraftan Franaızlamı muazzam ha· yahut Franaızlann inpatma lnaıılJ• 
dir. Bu bet kitinin katettiji meaafe Alman donanma11 lriğıt üzerindeki kıy· vurulur ve birisi: a ıiliblan proiramJariyle ltüyiik bir ve fakat onlardan Wru daha ...,. M 

5300 kilometredir. Demek ki ıünde metine nazaran ikinci derecede bir donan "-Ne oluyorsun, ri plan ile de ortaya çdmuılar, ahval biraz daha kunetli olaalanm hata elllliti 
takriben 64 kilometre yol almıılarchr. ma demektir. Fakat •hitan ve efradı. artık f d · hakikatlerin ne kadar ciddi oJ. ıibi iki fiktan birisini tercihe 'Ve ..... . ,, er. 
Seyahat eanumda ahvali bavaiye lmmea nm taınnakta oldalrlan fikir ve ruh aoıc. "-Acelem yok!,, uiuna deWet etmektedir. Jqilizlerin retle denizlerdeki emni,.elni ...... 
çok p,n miiaait idi. Çünkü aoğuk ba- tai nazarından mulrayeae edilecek olana, aeneki bahri aalnamelerinde deniliyor mecbur kalacakbr. 
zan aıbrdan aıağı 50 dereceyi buluyor· onlann claM iyi bir iıtilrhale brfı ne hu- "- Senin acelen yok amma bi- ·: "itler mütebauıı ıöziyle takip edil· Amerikan ve Franuz ............ 
.._ 9' '! •r W fatm=h• aıa.ı..ııı- +, llJl'J:.. -_...._ ih ... •.: , , ı.,. ~-~ var, alt.mdaki yatak çarşafını ·ı oJ .. ydı, lqilterenia Londrada aJr. tevhit etmiye çallf""'k -~ n ....,. 
lerde hud olan .i. iııfraclı çok müıkil va· clildsatte almıru, bahri inpatta ve harp sofra örtüsü yapıp kahvaltı edece· ·ıen bahri mukavelenin. rniziJon mad· b projeleri mücip olacaimda ı..m 111 
ziyetlere dütürmüttü. Ski lmaldariyle metotlannda ıörülen teknik terakkiya ğiz !.,, deıine çoktanberi müracaat eylemeai Ji. bundan pkinmektedirler. 
bu kadar uzun bir meaafenin lratediJe. ıöz önüne ıetirilir ae, o zaman Alman plirdi.,, Bütün bu anl•pmamaahlrlw ..... 
Wlmui her tarafta takdirlerle lrarplan- donanmaımm birinci unıf d Muhasara .. .. . . . tealibatmdaki rekabetin tekrar ~ 
mqbr. dan diye tavzif etmek Jbım plir. ffj Çunku 0 mulravele)'I imzalayan bir na, t .. Jibat müNb.kaıma deftlD ola.· 

JAPONYA 1 bir memWcette, batta lasiltwede Galiçya muharebeleri esnasın- devlet tehlikeli bir vaziyet ihdu eclecefc c:aima ve ıilülan llll'alana w• lııı 
Japon matbuatına nuaran Japonya bahriyeye Alm,... oldqu kadar da bir Alman mustahfız neferi iyi dar bahri tMlibatmı arttırmaktadır. yaklaımıı zaanedilirlr bi hiitia ..,1: 

harbiye nezanli Wiyük hava ıaanevrala· mi mabmlar n halk tuelınclan hürmet Almanca konuşan Galiçyalı üç Halbuki lqilialer bahri inpatta Fran • dileceiine delilet eyi~ 
n hazırlamaktadır- Bu manevralar hu ve itiber edibna· Alman h.hriyeainin yahudi askeri esir ederek yüzbaşı- cleaia tealihabm timdiye kadar na • • 

aen• Hazinada Fonnoa adamda yapı- yükaek iıtikWi milletin mutat arm· ya getirir. Yüz başı evvela neferi b ~~~·=:::~•bir=::: ispanya SÜVarisinin 
lacaldJr. Hava ...........ıarm büyük bir ıaada " tloa•nma " nıiiıtemleke proi takdir eder ve sonra nasıl olup Ü" 
.. -'--1-- ehemmi,_. atfolu---•-ta..ıı-. --•--- iallmıJacak •--dar L..-•- o•-- ~ azörü, 8 diıtro1er, bir taJ'J'8" ana Y • t h• b 
~ ~ ııarhiyeıi ~~ ':. =::;.H.....+tedir.:- ırau11 .... kişinin bir kişiye esir olabildiğini . . ... üç deniz alb ..... ilialm ibaret· enı ec ıza 
elanın ıimalinde Taiholaı'da teaiı edecek- sorar. Yahudilerden birisi cevap tir ki, bu da ütolanan donanma mu • ispanya süYariti 1932 mcMtell · A d venr· ·• velesiniD müaade ettiii hudut dahi • 50 .1• tre)!J- (Val Ec" ) 
tir. vrup . de kalmalrtadır " mı nne ... era - .. . 
....=.:~ü=..ı:..::c: a a "- Ne yapalım, yüzbaşı bey, Frannzlann 1~ teki bahri inpat denilen bomba endaht makine-
•• .__1.:ı _.---•~·· bu adam bizi muhasara ( !) etti. roe..-.... 

1
_.:__ fimcli'ye L-..11-- ..... ıiyle techiz edilmiftir; Maltine-

nna ...,...-~- Maanra aabuı 36 ·ı . . 1 akta ··--- ...._, _ _... -- . b kil 
hütüa Formoz aduıcbr. Manevralara it- mJ YOD asker V8 Bunun iızerıne teslim om n 't olan kıama bakılacak oluna, Danker· nın aiır iı 7 . o, UZUiıbiiu 70 
tinJs edecek olu kunetler, adaclak.i başka çaremiz kalmadı!.,, ae tipillde ikİllcİ llir harp knnuörii i.. tantimdir. 0,68 kilo atırbiiada iir 
tayyare .ı.,.., han lnrnetlerinin bazıla. Cenevre C Haaui)Barada top- Çar ! ·,.... Fraaaızlar bahri iapab ....ı. Wr bombayı 750 metre · unla at• 
n, lıir Sok pipcle fnblan ve Formos a- laaao lllalelmata rlre bu1Da e mette tevıi ediyorlar tlemektir. Bun· maktadır. lnfilikm tesir daiıai 
dalDMfa bahman bütün Japon kunai.,. Avrupı~a aerbatleri bekleyen ve Birisi riyaziyat profesörü ve maada bir diıtroyer ile iki deniz 50 metredir. Bombalann.mulatelif 
briyesidir. her dakika harbe bıflayabilecek diğeri hukukçu olan iki mustahfız b ıemiai de inta edilecektir. Framn:· 

._et tbu derec d b la k ..ıı-.: ... alb --:ı-...:- ber mutat eh-- maddelerle imlisı suretiile 45~ 70 -·ol' ma •bna b.kılacak olaru e e mDceb ez o ra dlrt asker bir ata takım vuruyorlar. -- ._...._...... ----
Japonya uzak prktaki iıtili maklatlal'I- milyon aı'·er balaamaktadır . yeti mahıu1& atfetmekte devam e1lc- ve 80 derecelik endalat zaYi"-leri • Her şeyı· yolunda yapıyorlar, fa- • ı ___ .._.._ .1 
m henüz tahdit etmemiıtir. Japcıallır Şı t b b-·ı- k 1 teclirler. Diıtroyerleaiıı hacmi iae temın o u111111m~ır. 
Çalau eyaletinin lmımlarmda W- b ye arp ..-Jaca o una, kat hayvanın gemini bir türlü ağ- tondur. Bu yeni .U.lroJ'Wiıı İDfUı Makine dakikaclaı 10 bam\& at• 
cliPni ile hem h11::"~ ~ it- ~ aıkerlere iltihak edecek 32 zma geçiremiyorlar. Bunun üzerin edilclilma ecmra IMaalarm adedi o- ktad M k ı __ n -- _:.._...._ 
-• - ...... '== ett+ı..1=---. ~-_._~.... llldyon daha .•ıker baluauyor. L:- L-•=ı ola-'-br. ma ır. a ineyi 1nıua.._.. 
•- .,. --- - .----, n..-u 8 ı b IJi hukukçu diyor ki: ' - ..., llöllll olan nefer onu dört bamtta ~e.tie-..._i798ia ..._t llir ......ue cereyanını un ann ep11 IQua m oldaklan 

. • d L • "- Başka çaresi yok, arkadaş, Franaızlamı büyiik harp kruvazörl•· raber abnda •••....-ktldır. 
temin için ............ WiJiik otomobil Jol· ıçıa erbal b1rue iftirak edebi· -s-

ı· ı beklemeğe mecburuz.,, Riyaziyeci · · inpda dem etmeleri, Franaız 1-hri Bu bomba makineti nH.nrıu 
lan ricada ı•tiı...-....1er. ır er. 'dabna b.kılacak olana, Almaala· ·s-

Bu 1o11arm intu• ._..... Japon Bu 36 milyon aıker 24 mille· soruyor: Deut ... hland tipinde kruvazör İftt:ı ise 8 bomba ile fitilleri ve diPr 
laanai ubri:resi Çinli ...ıe,.i cebren te aittir. SoYyet Ruıyama ordu· "-Neyi bekliyeceğiz?.,, tmeleriııdea ileri rli,._:...1• Han.ki eeferi neferi sekizer bOmba tati· 
çaJıttmnaktaclır· Bundan bqlra teıiı ıu 1,3000,000 dir ba ordu harp "-Ne olacak, hayvanın esne· Frama haric:i7e auın M. Boacaar böy· maktadırlar. 
olunan bir uzak prk ~yeti 0 ha~alide- zamanında 7,500,000 ne çıkabilir. mesini bekliyeceğiz !.,, • bir idclianm Franam balariyeai ıçın Bomba endaht maki~i b&ltiiü a 
~ Çialile~~~~•-poliditikul bü•:: b" ıatilaıı Ruıyadan ıoora Fran11 geli· Kurtları saklıyormıuı! ·· ünç olduiunu, Almanlarm inta et· süvariden ibarettir ilti makine ve 
IÇin kazanma-.._.. e ,...,. ar faalı· F ...., · eri 10.000 tonluk, alb adet 28 .. n. • .. ' • 
ht ... tennekteclir. yor. raDUDID ordum 600,000. Yanağı şiş olan bir asker dere-ltiıl· 1111'* toplarla .. cehh 26 ·ı .. 56 bomba ıle mucehhezdır • 

.._.. ıo• VYA. den mDtqekkildir. mu ez ve mı ıu· 1 'I' ·zı • 
~GOSLA A • Mfia --!•- L! Franaayı ltalya takİJI etmekte, nin kenarında balık avlıyormuş.. tindeki krunaörleriae mukabil Fran- ngı JZ nazırının so en 
Yilaek larp ,uran -- •r· d d 400 000 11• "d oradan geçen bir zabit askeri o lann iııta ~ 26.500 tonluk, aekiz Londra, 23 (A.A.) - M. Men, 

.._. altına almqtır. Bu YGUardaa binsi onun a or aau • ııı en det 33 aantimlik toplarla mücehhez ve ub f k" larcl .. -1.L- li 
8elırattan itibaren Pauçevo, Brpk itti- mltqekkil bu'unmaktadır. Bu halde görünce, yüzü şiş olan bir mil .. tiııdelci kru~ . m a az• ar an mur ... -.. ır 
lıı.m.tinde Romanya hudaclaada TWf- iki de•let de laarp nkuu takdi- adamın dere kenannda cereyanı · bir:;:., ıöaterilmesiai c.a Z. samiin kartumda sillblan hırak· 

Z N--: • d b havaya maruz kalması dognı"" ola- ·.,,--~-= =•.-....: .~a··1tiir· • ma konf•rammm akametini ı... ~ .. ikinc:iti Belpttan emun • ... v ... ., na e eter mil1oa ••ker çalsa -•- ._.. -- ., 
• iiçiiaeü1ü Sabolilra tarikiyle Macar ha- rabilirler. ımyacağmı söylüyor. Asker ise şu Franaalarm timdi bu ikinci IMiyik hil etmek iztiran kartwnda ka· 

dıadaaa sidec:ektir. Ba yollann İnfuı Lebillan ordlllU 300,000 clir. cevabı veriyor: knıvuöriinii İDfa ebnelerine ..ı.p bndıiı takdirde bwıuıı mihtler 
lılairen ikmal olunan Tana köprüıü .. ,... Ba raldram harp zamaaında Uç "- Y anağmı şiş 1q l935 HMtiade aktedilec:ek bah· için vahim bir darbe olacaimı ft 

lilcte ban otomoWJ ,oJ)armln İnJUl'ftl D• "( k ak • • I" 1 Jik " konferaama malrarrerabna takachlüm b" .....11_ "((et) • !l.!!!LI...:. __ 
....._ ilmln" ~ • mı yon aı ere Yarar. tutm ıçm azını o an yem letlnek it......a.iclir. Fra1mzlar IMapn ır çva mı enn IJllllllanlllll ft• 

ÇEKo':LOV~v A ı tir. Mataha111ılara ı&re Almanya kurtlan ağzımda saklıyorum!.,, 'ceadi bahri79leri içiıı baqi tipi muvafık ziyetini yeniden sizden pçinnek 
Çe1ıo.ıo .. 1r ordaı1UD.a• :zabitleri takri· nıa muallim, 7an muallim mil· a,orlana, ona bahri lıoaferauta tip meclauriyetinde blacaimı .... 

ben 2&00 Leıionerden. •Jt25 aalnlı. A· vonlarcı aakeri vardır. kabul ettinawk amuancladlrlar. mittir. 
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1 l
r T AKViM Umumi Harpte 

H i k 6 Y ~ + cıum-s; Pazar ( Tayyarecilik ve Casusluk... ] ) 
~-----------------------------------------------J-1 24 MART25 MARTll __ .......... ._..İli .................................. __ .. 

Mezarbaşı Nutka ~:;.~;L a ~.~2'..fı0:cce g~.i,:.~0'<e• Bana bak arkadaş •• Çeker 
i iiiiiiiiiiii YAZAN : Selimi izzet Oğ e namazı "" " b 

Ahmet cami: \ Nihayet dedim ki: l1m!s~(.:~"'iE· ım ırn ta ancayı seni vururum! 
- Hah, dedi, tamam... Bir - Size bir teklifim 'ftl'. Ak-b d & l° Yılın geçen gilıılert 78 79 

bu ekıikti ..• Yann ş8yle yan ge· raban~zın mezan. aıı~ • .• .Y ı- Yılın 1caıan .. iıı7 2116 Prusya başvekili Ceneral Göring'in umumi 
Jip keyif çatacakbm; Baııma yece~~ nutku bıı: sı:ı d1nlıye- L 
dert ld cekaıaız ..• Bu bean• a61lemem, =ı harpte başından geçen maceralar 
r •P 

1
• • • • sizin dinlemeniz için, ta meurb- 11 R A D Y O _ _ 1 _ 

ğa kadar fitmeğe hacet varma? E _ 

b1r 8 . k b · ı· · d 8 u g u n Mülizim Görini hiddet ve te- ve ıakin bır" kadm olan Du-L'"" ~ Elinde tuttuğu mektubu 
daha okadu. 

ır a veye gıre ım, s•ze ora a ~ 

nutkumu okuyayım. JSTANBUL: 18 Plik nqriyatı, 18,30 hevvürle ıahra telefonunu çeviri- mer~ez kumandanlıjına ırelmit, 
Eaki bir ıueteci llmilftü. Bu 

paeteclaia, hiç bir zaman im· 
Dil çakmallllfb. Senelerden beri, 
çabf .. dıia ipa de, iımi unutul· 

Zatı şerif ıırsıklamdı. Bir mtid· Fransızca ders, 19 Eıref Şefik Bey tara· yordu. Yirmi beıinci tayyare b'a· belediyeden aldığı bir vaaikayı o
det tereddüt etti, •onra bana fmdan konferans, 1930 Türk musiki neı- aına mensup olan tayyarecilerin rada ibraz etmit ve kendisinin 
hak verdi. Kabul etti. riyatı, 20,ıs Safiye Hanımın İJtirakiylc "çocuk oyuncağı,, tabir ettikleri Tomboise'da muallim muavini ol· 

muhtelif eserler, 21 muhtelif ne§riyat, t 1 f b' .. l" · Bir mahalle kahvesinin iSaBD· e e on ır turu cevap vermıyor. duju yazılan bu veıikadaki •ey· 
ajans haberleri, 21,30 radyo orkestrası d Garp h d S ::ı 

den geçiyorduk. tarafından konser. u. cep esin e tenay tay· lerin tetkik edildiği ve tamamile mafla. 
• inli, ciaai unutulan ut 

llcllktea .-ra, oaa nutuk ıCSy· 
ı.tmek klmia habrıaa gelmitti? .. 

Tabutun arkuıadan •Jflldılr, VARŞOVA 1415 m. 20,02 Hafif mu- yare kararjihmda raırt Görint hakikate muvafık olduğunun te· 
kahveye girdik. Oturduk. Birer ıiki, 21,20 (Chopin) in eserlerinden, kadar hiç bir kimse bu kadar çok beyyün ettiiini anlatmıfb. 

• 111• amu11 icb"? 
Ahmet Cami, her dyleneni 

kahve 11marladık. Çırak srutla· 22,os danı musikisi. telefon etmiyordu. Nihayet tele- Bu kadının ifadesine nazaran 
ia• Jlllb: BUDAPEŞTE 5SO m. 18,50 Saksa· fonda hafif bir vızıltı duyulmut· daimi top ateıi altında bulunan 

Şek I• !Lı" llrı" Olacak! fon konseri, J 9,20 fen bahisler, 20 Çİ· 

,.,.., kimMDin batınnı kırma· 
,.. Mr aclamclr. 

er ı .. ••• ·· tu: Tomboise tahliye edildikten eonra 
8 t L k "' 1.... ıı:ran muzika11, 21 tiyatro piycıi, 22 cu 
eaı nu a1111M1 o amaıa -.· • - "Burası dördüncü hava ra11t• nereve ıın..ll---x.:-ı· •••ırmı• n!Layet 

lacLm. O boynunu bllktl IOllU· bant, 23•20 cazbant. 1 x.. 1 
............ ::ı~ ::ı "" 

na kadar dinledi, IODra elimi ... VIY ANA &07 m. ı 7 ,40 Konser, 19,10 ı ••. ,, Stenaydaki 1ra,. mualliminin fi. 
- Taklirat diye homur

dudı. Omrlmde yhlnü g8rme
cliti• bir adam için Ilı 16yli· 
JIC8iim.Ne yapacağım,madam ki 
iltlyorlar ı8yliyecejim. Ölenleri 
lla,,U. 1acletmek llzımm11 , .• 
._ .. amaca bir bayrile yade· 
derila, olar biter. 

kıp teıekklir etti. bir aylık hadiselere nazar, ı 9,40 h~ber· - "Be adamlar neden çabuk rar ettiğini haber almq ve oraya 
ler, 20,5 orkestra konseri, 20,25 tıyat· cevap venautiniz?,, bir it buJmak ümidile Stenaya • • • 

itle aıiaim, tavlanm ıar p· 
kırtıları. dominonua: 

ro P.·...-esi, 21,45 ak .. m konseri, 22,35 - cc..a.~f·-..1 __ • • ..... 
J :r-· A'U -.nmıa, mu azım e• telmit ! 

'ra:1~f~Ş 364 ve 1875 m. ı 7 Konser, fendi, fakat ~ iri tura• Kadın bu ifadesile ilk hamlede 
19 muhtelif neıriyat, 20 radyo orkestra· dan buradan da telefon edildili İ· merkez kumandanını ilmaa mu
aı, 20,40 muhtelif netriyat, 21.45 rady" çin onlara da cevap vermef• l!MC· yaffak olmuflu. Würteaberili bir 

- A.ıl... Balıçe1e baJ11f ... 
batla, ... ,. •ila 1.. 

· Snleri, kahve çay hopurtulan, guetesi. bur oluyoruz!,, -.cı olan merkez kumandam 
BRESLAU 16 Konser, 18 konferans - "Bulut irtifaı ne kadar?,, kadı-. pürüzı\iz olarak konuttu· . .,,. . aarıiHe kolurlulan arU1Dda, me· 

zar bqmda okuyacatam natku 
b6yle ekudum . 

.e ... 're, 21,10 muJdıili konferans, 22 au .. 1 f bu l kar•ııında ıe e oncu sua s- ğu Almalllıftlıo- ha--an olmuftu. 
Programı, 23 danı mutikiai. kk"1" "zl · • k ----...., ı• 

Bir ilaç f1n t0ara Ahmet Ca
miye rut pldim. Ş11le anlatb : 

müteve ı ane So ennı apamıt· Helene Duchner WU ttmeden kı· 
b. Yirmi betinci tayyare kıt'aama zarmak 111ulünü çok iyi Wliıordu. 
memup olan bir mülazım her on Diyordu ki: 

Pazartesi akpmı 
- Ertell ,an, canım •ılnluak, 

euuey• ıfttim. Cami pek kala
Wlk defildi. Ud ıueteci ile, 
1alr bademe, bir imam vardı. 

M. Musolini'nin 
nutku etrafında 

Ayın 26 nca 6aBmllzdeki Pa
zarteai akpmı Praı radyo 
iıtHyonu bir Tnrk ıenci ile bir 
TOrkHanım kızının sanat muvaf· 

dakikada bir tekerrür etmek üzere -•------ be a. •--- 8....-..wz n l'Ulll9~• 

•••- halazadeai, lmrllDde •••ecliii akraba•ıaın llllmBne 
•ltuir slrlDmeje çabtarak, 
oradan, ora1a tidip geliyordu. 

l.Calabalakca ~ir cemaatle na· 
.. luluadı. 

imam na ettir 

Zajnpte çıkan "Novosti,, paete •İ 
1 talya Betvekili M. Muıolininin sö,.ledi· 
ii son nutuk hakkında yazdıjı pyarıı 

dikkat bir baımakalede diyor ki: 
"Göriinüte 'büıbr İM M. Musolininin 

seçen hafta sörlediii nutuk bir çok kim
Mleri ha)'Htte brrakmıım. Bu nutuk 
yalnız f qizmi Ye Masolini,t talUllllJ'an• 
lan " Masolininin reel bir harici si,....t 
takip ettiiine inananlan mütehanir e-

- Ba llllyl uml bilininiı? debilir. Fatizm Fqist harici si,....ti • 
Dift IOrcla. oldujuaa Wlenler için Musoliniaia aatku 

Bil• bU...,•, hep bir aiız- ,....ı Wr ..., delile-

fakiyetini aeıredec:ektir. 
O akıam, bizim saatimizle tam 

on dokuza OD kala ile OD doku· 
m çeyrek ıeçe aruında, yirmi 
dakika içinde, Vahdet Nari H. 
Pıag rad1oauacla entenaa11oaal 
bir prkı akşama Yerecek. paç 
muıikitina• Necil Kbam Beyia
de Yaylı uzlar kuarteti refakati 
ile üç tuluıını s61leyecek· 
tir. 

... : M......Eih M. Masolini, 1uıldld lin· ------------
m'le ah .c;.,ı-: .. olman itilmile her ... - ı,.· Wllıis 1 Dedi. __, 
yi izela ebnit•· ....... nktila v •. 

Tabata lll'tladalar, yola çıktık. aezzia..,..,. ...... ...,. .atmda ,.,. •• 
Dlrt •• ..... birde bakbm ki rahı:r yapan halka ıı. .._ u. hitap et· 
bmalua arkamda bir ben birde mifti. Koloteum'da, Milftoda oe.toWI Bu Akıam 
••••• alrraba•ı olan zat üzerinden Livorno'da harp ...u.;.. ••at 21 de 
•· de de aJlll liwu lrallammıb. Ô Ü 

Ha,U 701 ,1r11ecektik. Bir Roma müllbtlan Masolininia Wı. K K S Z -
•llldet k0a.....-mak lllzamaaa lediii neticeleri YenDif ol.a,.dı, Wld lla L E R 
W oWak. Oaaa neler d8'8acll· lisw lmJlaDDM-h; Wki dalla llir müd· • • 

elet .adatma n •1-mheç ai7aMti• ._ 3 perde. 
-. aklmclaa aeler ıeçircliiiDi vam .-.di. Fm• llaeoliai arbk Göm-
WllllJGl'lllll. böt " Dollfuu'tan Wi'lik llir ..., ümit Mu bar r iri: Vedat N edim 

Nilla,.t. J&Yq yaYat koDQf- eta -•idedir. a_. iPa orun kiiıl· HALK GECESi 
.... ~ ... ,... ...... açtı, ........................... .. 

ua.. .... .... _....._ ,...... ___. ... wrm. 
.-. ,.,..,. w: .._. · ı °fa• lıluaı' rniai,.. 
- IJi aclamth... D..U.: --. ...- .,; • .....,. -•· ıaa. 
- BibMm, dedi. Bea çocuk- IUI ile ortaya pkı:ror. Bu ela Fnma " 

Jaiaaacla iken bir kere ybllall küçük itiWa kart• 1eni bir tecaYiz._ 
... itti& Sonra biz Tuzlaya Bu makelede en ziyade nuan dikQ. 

,ıttlk auze mlauibetile kal· ti celbeden cihet Hırvat ıazetesiııin, kı· 
.. -ı.u.... palı cümlelerle olmakla ~ .. N~, F..-,· 

... ..,. taarruzda bala-Sl'llll"o OTOIÜ,, 
Apldı. Onda çok iti varm1f. di>'or ki: 

ltW slclal •al11p lelmit: ..... Son .... nlvda ttel,. ile n• 

VAK 1 T 
GQDde1lk, Slyul oasete 

ı.tubul ADkara caddul. (VAKiT) yurdu 

nıı&l'ON :ıırmu,aAIAR&: 
Yam lflerl teıtıtcınu: M111 
idare telefonu : 1&111 

Telgraf adreal: ı.tu'bul - (V AIU'l') 

~ kuW. Mo. • 
AJIO!OI HDF'.l.RI: 

TUrldye D:Mlıl 

- Ne ,.,..... diyordu, ioaan 1cmı-....,. ricada pdrmek için ainta 8mellk 

Wr bre lllJOr ••• Vazife... Fraauslann da ba Wdbti pnneclikle- : :~: !: : ı: : 
HOi Kr. S1tt &r. 

Vaife aner bir iuan olduğu ri sö1leaema. Bunlum ltal,. ile yalan- ı ~ ıae • • • 
.. IL-..1- t lr&nd b il° latllUJ'9 ufn..,..ı.n, Wkİ ani llİr diplo- iLAN t1oan&BI _ ,.,_ eea ea e 1 --tik lüzum itibuile .1-s- el.Wlir; fa- : '- ..._ y aaada b b - ...,..... '1lcaı1 llAnlarID llln •Jlfalarmda an· 
... ,...... aa aram u- at t.elki hunlar Dusema .. •tbada timi so lmrUftan bqlar. n1r •Jlftıd& uo 
ram tllli7enk 1lrll1orcla. hakibden dolra ~· lünmu· k1lruf& kadar cmr. 

Ha• mlthit •cakb. G&kte nu hulacaklanbr.,, BUJWı. ıuıa. deftlDll 1llD TenDJ .... alt 

bir baftadenberi &JDi tuali soru· 
yordu. 

- "Şimdi 400 olduiunu ölçtük, 
mülazım efendi.,, 

Bu cevaba müthit bir küfürle 
mukabele edilmitti. 

- ~aaletef, ınftllzıtn ertmd , 
tayyare UÇutları için müaait han 
yapmak iktidarımız haricindedir. 
Bulutların alçak olması keyfiyeti 
ihtimal ki bir müddet daha devun 
edecektir. Çünkü ıimal deniai ta• 
rafmdu eofuk ba.Ta kütleleri ••• ,, 
MUllzım Görinl telefoncunun 

ti'1erini .onuna kadar dinlıelne
clen telefonu ıiddetle kapaı.q· 
tı. Tayyareci mülizimia ne ialeır 
diiini anlamadığı için ...,...ıe 
bqını aallıyordu. Madamki Jıava 
UÇlllap müaait delihlir, o ide 
daha ne isterler, otursunlar otur
cluldan yerde diye dÜfÜDÜJordu. 

Görinjin arkadMı uzun bo7lu 
Löıer keııdiai tarafından uyduru· 
lan kar,olaınsı bir yere uzandıiı 
halde cli1or ki: 

CCl'\_ı_.ı!_ 0 0 Ö 1 ı - -1' ....... , azıamı J e. nean 
uker ol-.. hayatınm yarıaiaı 
beklemekle ieçirir.,, 

- "Bua '-la: arkadq, bu ma· 
naıız darbı 111eteli bir kene daha 
tekrar edecek olursan, emin ol ki 
çeker tabancayı aeni vururum.,, 

_ "itine elverine arkadatm 
Emili yıır da, ondq toma nasıl 
havaya uçacaiını dütün !,, 

MülbnD Göriniia eli tene ıa1· 
ri ihtiyari telefona ılbaitti. Arka· 
dqmaı diyordu ki: 

- "Galiba bu harp bitinciye 
kadar bir daha tayyare ile uçala· 
cak hava iöremiyeceliz. lnaa· Wıattar Mrikiyoıclu. Fırtma ıe· llema. 23 (A.A.) - lıtefani "'":O:.;.,. abn 10 lalruftur. 

lteeldl. bildiriyor: K.17Ç1)& llANL&llı nm •.• ,, 

• * * Fatma plcli. 
vaı-- enela çil .... 

•ıılaııla. Zabıerif, J.jç -ılchnt et· 
...U. Dlal ülr la6a metle tabataa 

,.,ı .. rlrllJorda. •• Yajmaru 
Pftf "19'.:lf hr:ım artbr~yordu. 

a.de bir .. clcl~t a'dıl'lf et• 
.. ,. .... tibi rl"O""ılllm... Kal· 
-..1arda herk'tt l:Of'lr .. ordu. K.,, W.. 11~yor.aıda. 

Gazeteler M. Muolininin IÖY· Bil' defası so, Ud dc"aa so, ut deful a, Bu anda StenaY tayyare IDef• 
dllrt deful 71 ft cm def .. 100 Jauuttur. b' k dww- -.11.la lemit olduiu nutkun ecnebi ._.. Oç &7lık DAD wnaımn lılr .,_ ..,.._ danından leçen ır a ...... ._.. 

leketlerde hasıl etmit oldula ak • nendir. DOrt atm pçen ll&n1&nD tuıa zım Göriırje hayatında en ...,._ 
ıiilimeJler hakkındaki mütaleala· ı·-·lll'tntan••betliillrunıftaa•ııill•beea--p[ledlllr~ .... I canlı UÇUfll yapmağa sebep ofaa. 

devam etmektedirler· buki talyanın müda1lil bir ııya• im• kim hatmna ietirebilirdi. 
QWllFPA ıueıe.i, bu aluüli· aeti vardır ve ltalya, hiç bir dev- • • • 

ecnebi memlebtlerin letin pqine takılmıı deiildir. I· Helene Duchner bir iilD 'Ste
ltal yalnız Frama ftJ• Al· talya, münferit vaziyete düpnek· aay tanare kararflhında zühur 
manpp lttlnat etmek aerbutbl· ten brkmas •• kentlleiae tent· edlvermifti. Onun nered.W 1eldi· 
ne malik otauıu zannında bulun· tüp edecek mes'uliyetleri üzerine iini l>elecliye daireıinden b 
malarmdan ileri ıelmektedir. Hal almumı bilir. hiç bir kimle bilmiyordu. Santm 

Abulıyım.,, 

-
4'0 halde nasıl olup ta F ran

ada bulunuyorsunuz ve dert oku· 
tuyonunuz?,, 

Merkez kumandanı bu eö*'1 
bici ...... .. ... 
kadın ona vaziyetini. anlatıtiı ıa
man ıükinet bulnnqtu. Kadm de-
miıti ki: 

- Ne yapaymı, ttbeveyaİID ı... 
ni tahıil için Parise ğöndermitti. 
Or~da uzun müddet kaldmı. Bü· 
tün mevcudiyetimi• Ahnanyaya 
ve Almanlıia bailı elmakla bera· 
ber F ranaıaları da lftYdİJll. Onlar 
da çok kanaatkar, açık kalpli, ca· 
zibeli inunlardır.,, 

Bu muhavereden eonra Helen 
Duchner nereye iatene iiclebilir .. 
di. Ne rapmak iaterae rapabUirdi. 
Ona herkeı ıevi7orclu. Çijnldi her
kesi memnun edebilecek bir saret
te iıü\ümHmeıini biliıordu. 

Stenay tanare karartihmnı 
muhafıslaruu tetkil eden aibtab· 
fu efrat 01111D için kendilerini a
lete bile atarlardı! 

Halbuki Helene Duchneria uı\ 
iami Bla ... ı..fıut itU, •• P.aria· 
teki ikinci illilabuat ıa~~in ~ıı 
zeki ve en kurau C&1U1U ıdı. Fraa. 
ırz vatanına IÖnmez bir mubablMt 
ateıile bail11dı. 

O kadm vuifeaiai yatan qkile 
llekikaten feykal&de bir muvaffa· 
ldyetle yap11ordu. Onun F ...... 11 
iıial eden Alman orclularile olan 
münuebab haıeneai bir çok aene
ler tQ felaketini mucip olmuı
tu. 1919 eenea• ilkbabanada Duc
haer hakkında ilıt>arat Yaki oldu. 
0- iki yiidü W OJUll OJDUI 
w hem A•n•ara, 1.- f,, ... ..,.. 
lara hizmet eltili haller ...Ud" 
Bunun uadlne kaclm Framızl 
tarafm~ız olaJak 14 le 

hap1e mahfdbn edildi. 
Daclmer ım ~i 1uıOC11• 

tamawile............ bir 
halinde bapWaaneden çıktı. Şi 
di F~da Echam~ı timada 
neaiacl• IOll lünlerini yapmılda 
dır. 



9-VAKIT 24 MART 193~ ~ 

ıJediAodu 

~UNDAN BU~DAN Hanımlar üzülmeyiniz! 
alinizden memnun değilseniz Eskimo 
kadınlarının çektiklerini öğreniniz ! 

Vahşiler balığı nasıl yerler?! 

Hallerinden şikayet eden, ek- , kadın, ne erkek yüzmek nedir 
1 

lerini bir türlü tamamlıyamı· bilmezler. 
.~n ve bir çok şeylerden mahrum Çocuklar senelerce anneleri ta
~duklarını iddia eden ne kadar 

1 
rafından emzirilir. Muayyen bir 

llnu1Iarın11z vardrr. Eunlar dai- 1 yaştan sonra onlara balık eti ve
kt keı•diler1nden daha yükseğe rilmeğe başlanır. Hastalık ziıhu· 
~karlar da onun için özülürler. ı"unrla ihtiyar Eskimo kadınları 

Büyük Okyanosun Avustural
yaya yakın olan adalarında ya:şı

yan vahşiler maişetlerini ekseri· 
yetle balık avcılığiyle temin eder• 
ler O denizlerin çok berrak olan 
sularında yaşıyan balıklar ağ ile 
tutulur. 

Vahşiler balığı denizden çıkar
dıktan sonra onun ensesini ağziyle 
ısır;rak öldürür ,sonra balığı hiç 

pişirmeden ç.iğ olarak yemeğe 

başlar. Gördüğünüz resim Avus

turalya denizinde (Ontong Yava) 

denilen adanın sakinlerinden bir 

vahşinin 'böyle bir halığr nasıl öl· 

~endilerinden daha aşağı olanla- bir takım tılısımlar yaparak has
l bakıp ne mükemmel şerait i- talığı defetmeğe çalışırlar. Yara· 
lttde yaşadıklarını gör.meğe ve 1:- rın tedavisi sancı durduran üfü
\t ımretle hallerinden memnun rüklerle temin olunur. Açılan ya
lrııağı öğrenmeğe tenezzül ede- ,'<' pek büyük olursa, Eskimo ka
h~:ı!cr. Böyle hareket eden ha- dınları pis elleri ve pis iğnelerile ı 
•nı.larımıza bir yardımda bulun· 0 yarayı dikerler. O pisliğe ve Ü· 

hlk için onlara biraz Eskimolu zerine tüylü geyik derisi örtülme· 
~dınların hayatından bahsetmek sine rağmen yaralar iltihap yap- d~rmekte olduğunu göstermekte· 

itiyorum. madan iyi olur, akan kanlar üzer- dır. 
Eski.moluların en iptidai ocak- leri kabuk bağlıyarak geçer! l Bu adalara Avusturalyanm 
lrında bile kadın her şey demek- Hastaların tedavisine uğraşan (Sidney) limanında altı hafta da 
r· Oralarda bilmem neden dolayı j.· adınların say ve gayretlerinden 1 bir defa küçük bir vapur hareket 
~k kadın olmadığından, onlar bir fayda hasıl o1.mazsa, o zaman etmekte ve vahşilere tütün. çubuk, 
tkeklerin nazarında zikıymet eş- bir t akım ferytlar ve tepinmeler kibrit ,doku.ma, pirinç, şekerleme· 
•dan addolunurlar. Ç~n~ü er: s~ • ;: nde hastalığı iyi etmiyen er· ler, bisküvitler, balık ipleri ve iğ
tklerin deri e1bise1erım, derı vahr habise defedilmege çalışılır. neleri, ıtnyat getirmekte ve mu~ 
~nduralarım diken kadmlardır. Bülün Eskimolarin düşünceleri ve kabilinde Kofra ve sedef alarak 
~etgahları inşa etmek, kara hareketleri tamamile ervaha inan- gitmekt d' 

E k. l l e ır. 
~de~z avına gitmek erke~erin maia inhlsar eder. s ımouar ~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~-
ıifesidir. Getirilen şikarları pi- yalnız kendilerine insan nazarile 
rnek, balığı ve eti kurutmak, bakarlar. Mütebakisi "cenuptan 
lı!c veya giyik çorbasını hazırla- gel~ erkeklerden,, ibarettir, on· 
k ve oralarda eksik olan sebze lar insan değildir. 

Fennin yeni harikalarına bakınız .. 
ine giyik midesinden çıkarılan Eskimolularm ahlaki düşünce-- Amerikanın en meşhur alimle
ı hazmedilmiş yeşillikleri ye-

1 
leri de büsbütün başkadır. Onlar rinden doktor Luther Gable fen

k şekline sokmak kadınların i- kadınlarını aralarında mübadele nin yeni harikaları sayesinde in-
ir. Geyik sütünden peynire etmekte ve yahut yabancı vapur· 
ziyen bir madde hazırlamak, lar gelecek olursa ,onları vapur1a
veye benziyen bir mayii sıcak rm mürettebatına kiraya vermekte 
~erk~klerin önüne koymak hiç ·r mahzur görmezler. Hatta 

sanlığm kazanacağı yeni muvaff a
kıyetlerden bahsederken şu sözleri 
söylemiştir: 

kadınlara ma olan vazıfe- kadınları diğerlerine tercihan ka- Stratosferde yapılan uçuş-
tdendir. bul olunan erkekler bundan do· lar, laboratuvarlarda devam eden 

takdirde şehirleri harap edebilir. 
Gene bu şua sayesinde, mahru· 

kat istihlak etmek için yere inmi-

yecek tayyareler yapmak, hava
dan kuvvet alan son derece sürat-

li otomobiller, elektrik teli bile 
kulanmıyan dumansız şehirler te· 
sis edilebilecektir. 

ı ı tetkikler neticesinde yakında koz· Gene bu şualar hastalıklarla Avlanan hayvanların derisini layı büyük bir iftihar duyar ar. 
'k l t "d t mücadele edecek, kömür ocakları " en ve ağızlarında kemire ke· 1 Hanımlarımız yukarıdaki sa- mı şua arı, zarp ve ı are e -

İte yumu§atarak ve yağlanmış tırları okuduktan sonra bir kat el- mek mümkün olacaktır. Bu saye· 1 kimyevi fabrikalara dönecek, ev· 
ti haline getiren keza kadınlar- bise diktiremedim ve yahut bir de elimize büyük bir kuvvet men· ler, fabrikalar ve müessseseler, 

•t. Bu derileri ip ve iğne ile di- filmi göremedim, kaçırdım diye baı geçecektir. Stratosfer mıntakasından geti-
~tl, bu iğneleri bin müşkülatla artık üzülmemelidirler · Ya Eski· Kozmik şualarla dağlar içinde rilen şualarla aydınlanacaktır· 
lda.rik edebilen de kadınlardu·. molu kadın olarak dünyaya gelse tüneller kazmak mümkün olduğu Doktor "Gable,. e göre dünya 
it\e ukimo kadınları için o ka- idiler, ne yapacaklardı? 1 gibi bu şualar radyo ile harekete- büyük blr dinamodur. Arz ile ar· 
~ kıymetli bir alettir ki onu göz Dedikoducu 1 den bir tayare ile idare ediJdiği zın ağır havası menfi saha, Stra· 

tosfer ise müsbet sahadır. Stra· 
tosf erde 200 milyon amperli elek· 
tı·ik var. Yer yüzündeki her şah
sa 160 milyon beygirlik kuvvet te· 
min edebilir. 

Bugün ilim alimi, bu kuvvet 
menbaı ile meşgul olmakta ve onu 
kullanmanın yolunu aramaktadır. 

Çok geçmeden bütün bu men· 
ba, ilmin eline geçecektir. 

Bu kuvvet menbaım ele geçir· 
mek, bir zaman meaelesinden 
başka bir şey değildir. Kozmik şu• 
alarm biri olan Grentz şuaı hel"' 
hangi hastalığın mikrobunu 30 aa• 

niyede imha edecek kuvvettedir. 
Tıp aleminde bu şuadan istifa· 

de edilmektedir. 
~beklui gibi sakınırlar. Çünkü 
krbolurıa bir tanesini daha bul· 

· ~ h.tııtnen hemen gayri müm· 
~ tindür. iğnesi ipliği olmıyan ka-

3 Kişilik bir kasa hırsızı çetesi yaka andı! 
- :n hayvan kemiklerinden iğne ve ~ <U~ :ara.ta 

1 ıncı aayıtada> Kasa hırsızı fazla malumat al- için lazım gelen aletleri tedarik e· ı bir ziya Jorjun gözlerini kamaşlır-
~yVan bağırsaklarından iplik i- Uç arkadaş bir kaç gün evvel mağa lüzum görmemi,, Hacı Ba- derek arkadaşlarına yetişmiştir. ımış, bir ses duyulmuştur: 
'l etmeğe mecburdur. Mahmut Paşada Kücük Yıldız ha- . bayı mimlemiştir. Fakat hırsızlar Üç arkadaş~ sokaklar tenhalaşmcı- - Rahatsız olmayın, arkaaaş· 
Onların en zor vazifeleri ayak- nında yağcı Hacı B~banın kasası· burayı soymaktan sonradan vaz ya kadar binanın eı·afmda dolaş- l larınız, sizi dışarıda bekliyorlar!.. 

- tx ııcak tutan ve köpek balığı nı kırmağa hazırlanmışlardır. geçmişlerdir. mışlar, etraftan e) ayak çekilince Macar kasa hırsızı gözlerini u• 
~risinden ima] edilen kundurala- Kasa hırsızları evvela para bu- Şebeke yalnız bir semtle meş- Jorj demir parmaklığa yaklaşmış- ğuşturarak bu yabancı adamın yÜ· 

l dikmektir. Bu kunduralar için lun.an yerleri tesbit ile uğraştık- gul olmadığı için, Saferin arkada- tır. Topal Şevketle Safer de züne bakınca Litremeğe başlamış
. ~rinde mevcut olan modeller a· larmdan Hacı Babanın kasasında şı da Beşiktaş icı-a dairesinin ka- muhtelif semtlerde biri gelecek hr. Çünkü iki adet tabanca namlu-

tla.rdanberi kalmış kundura mo- parası bulunup bulunmadığını pmnda girip çıkanları, kasaya ya- olursa öksürerek parola vermek su goğsüne dayanmıştır. 
~ileridir. öğrenmek istemişlerdir. tırılan paraları teshil etmkle va • üzere gözcülük elmeğe b(lşla.mış- Jorj dışarı çıkarıldığı vakit 

t l<.ulübenin ortasında yanan a- Hırsızlar Hacı Babanın zengin zifesini yapmaktadır. Bu adam lardır. iki arkadaşının da taharri memur-
in etrafına bütün kadınlar ve olduğunu bir tesadüfle öğrenmiş- çarşamba günü şu raporu vermiş- tam 1,5 de sokaktan ayak sesleri lan arasında olduğunu görünce 

e ~~klar toplanırlar. Ge~ik sür~- ! lerdir. Bir gün hırsızlardan biri tir: duyulmuş, Safer öksürmüş, Jorj meseleyi anlamıştır. 
• İni koruyan zeki ve daıma mu· Mahmutpaşada dolaşarak orada "Perşembe gününe kadar ic- gene sıvışmıştır. Gelenler icra Bütün gece uyumadan neticeyi 
ı tkkıı: köpekler de onlara re- kırılacak kasa bulunup bulunma- raya hayli para yatırılmıştır. Bu dairesinin tam karşısında bulunan l bekliyen ve hırsızların yakalan· 
n kllt ederler. Ağaç dalında bir I dığını araştırırken ihtiy~~ .b~ri~in paralar perşembe günü işlerin çok- eve girmişlerdir. Bu hal hırsızları masmı müteakip istiçvaplarmı 
- uk asılı durur, 0 çocuk tahta- bir fakire beş kuruş verdıgım gor- luğu yüzünden alınma.mıştır. Cu· şüpheye düşürmüş bir kaç dakika bizzat yapan polis ikinci şube .mü· 
.. l'l yapıtmış sandık gibi bir şeyin müş ve bu nazarı dikkatini celbet- martesi gününe kadar kasada ka· J için üç arkadaş oradan uzaklaş- dürü Demir Bey bir muharririmize 
- l'ldedir. Çocuk hiç kımıldamıya- miştir. Hırsız orada bulunanlar- lacaktır. Binaenaleyh perşembe mışlardır. şunları söylemiştir: 

k bir surette her tarafı sımsıkı dan hic tanımadığı birine: gecesi pekala boşaltılabilir.,, İcra Hırsızların şüphesi hayli devam "- icra kasasını kıracaklarını 
t ,ilanmıştır. Sandığın içinde "-Bu adaım kimdir, böyle di- kasasının boşaltılması, Mahmut- etmiş, fakat parmaklığı kesmiş haber alır almaz bina dahilinde 
• 

1
l'lder ve yastık yerine deri par· ı lenciye beş kuruş veriyor. Bu za· paşadaki yağci Hacı Babanın ka- bulunduklarından bu geceki fırsa- ve haricinde icap eden tedbirler 

i. l,rr vardır. Sözüm yabana bu manda bu kadar merhametli adam sasından daha karlı görülmüş ola- tı kaçırırlarsa bir daha muvaffak alınmıştı. Macar hrrMz kasa ha· 
r .ik yirmi dört P.aatte !:>ir defa a· güç. bulunur?. cak, iki şebeke kararını vermiş, üç olmak imkansızlaşacağı düşünce- şında iken yakalandı. Diğerleri de 
e ltak temizlenir! Demiş. Hacı Babayı tanıyan arkadaş perşembe günü akşamı siyle tekrar yaklaşmı,şlardır. Bu icra dairesine yaklaştıkları, hatta 

\-.matır yıkar:ı6k Eskimo ka- genç, halinde bir merak eseri gö- bir otomobille Beşiktaşa Akarat- sırada saat üçe gelmiştir. Jorj et- Beşiktaşa geldikleri andan itiba· 
• l\lllrının adeti değildir. Sahile rülen yabancıya: !erdeki icra dairesine gitmişler, 'ı rafa bakmadan iç.eri dalmış, doğ-

1 
ren kendilerini takip eden ve bü-

"•ıan bir vap;cdarı bir ı::arça "- Me~hur yağcı Hacı Babadı.r binaya nereden gireceklerini ka- ru kasanın başına geçerek kasayı • tün hareketlerini gözden kaçırmı-
• ~'111 tedarl-k ed~ilirlene, onu Mahmutpaşanın zenrinlerinden... rarlaştırmışlardır. kırmağa hazırlanmtştır. yan memurlarımız tarafından ya-
·'l"'lf4ıl's;ıoryıel ıurcUe yerler. Sabu- Kasau para doludur. Beş kuruşla Ayni akşam geç vakit, Safer On dakika sonra kasanın iki kalandılar., , 

bıımizlik ;,1erinde kullanıla- nesi eksilecek, ki.. Tophanede bir yerden kasayı aç· yerinden de1ik açılmış, kapak ye- Kasa hrrsızlarınm bugün adli· 
~ı bilmu:ler. Garibi 'u ki ne [ ,. - ·ıabın1 vermiş. mak, demir parmaklıkları ketmek l rinden oynıyacağı sırada keskin yeye verilmeleri muhtemeldir. 
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,l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!i~~, l M E M L E K ET Ha be rl e _r _i J 
Y alovada bir postane 

binası 13.zım ! 
Muallimler-Yemek, içmek,yatmak 

işi - inhisarlar - Sağlık 

YtloTı mnalllmleri Kaymakam Şefik ve muhabirimiz Rıgıp Kemal Beylerle beraber 

Y.toYa, (ffUIUIİ) - Yalova• bu mükemmeliyetinden dolayı: Ya 
'da maarife çok kıymet verilmiftir. lova.daki resmi ve huau.si ziyafet
Ka,..,.bm Şefik Beyin himmeti ler hep burada verilmektedir. 
:ve ıenç muallimlerimmn aayntle inhisarlar 
ıile buranm maarifi yeni ve mü· Buruı, tütün zeriya.tı noktasm-
~im istikametler almış ve ciddi bir dan ğittik.çe ilerliyen bir kaza ol· 
maarif cephesi teessüs eylemiıtir. muıtur. Evvelce 20.000 kiloya 
Kazanın otu köyünde otuz mek· dü!müş olan tütün zeriyatı bu ae· 
lep yapılmıftır ki bu mazhariyet ne 100 bin kiloya çrknuftır. O 
samıederaem hiç bir kazada yok· noksan zeriyatın sebebi de bundan 
!urJ Bu mekteplerde 52 muallim· evvelki memurlann fen• idareleri 
!e muallim vekilleri tedriaatla yüzünden hallan ğücenmelerin
-.ıetıuldürler. Müfettit Ziya Bey den ve bu suretle inhiu.rlar idare· 
h6yük bir zevkle köyleri dolata· lerinden uzaklaf1J1ıt olmalarm
rak mektepleri jözden i~iımek· dandır. Şimdiki menıurlarla eks· 
ıt.dir. per Kemalettin Beyin halka kartı 

Merkez mektebi ğöıtermekte oldukları kardeıçe 
Kaplıcalara jiden ufalt cadde muameleden dolayx tütün ziraati 

a..hıde ppılmıı olaıa bu tirin yübelmiıtir. Geçen seneden tütün 
mektep Y alovanm medarı ziyneti kalmadığı ği:bi enelki senelerden 
olan binardanchr. Mektep hqmu- kalmıf olanl• da mübayaa edil· 
..Uimi Ziya BeJ bir miiddettenbe• mi! olduğundan zürram eline para 
rl tedavi .edilmekte o~ ğeçmiştir. Burada huma ve başı 
((Arpaçay) maarif mmmrluiun- bağlı cinsten tütünler yetiıtiril· 
fc1an ~ya nakledilmit olan Ce- mektedir. 
aıa1 Atalay Bey o a.zifqi Yakile- lnhiaarlar idareai burada aafalt 
lu ifa eylem.ektedir. Gerek Ziya cadde üzerinde pek tirin bir bina 
n erekse Atalay Bqls, kqmetli yaptırmıftır. Çoktanberi araası a.· 
maarifçilerimizdendirlar. Cemal lmdığı halde bir türlü üzerine bi· 
'.Atalay Bey hasta bqmaallimin na yaptınlamamıtken memur Sa· 
buJunmadığmı belli etmiyecek de- mi ve eksper Kemalettm Beyin 
recelerde vazifesini yapmakta ve ciddi savaştan ıaye$inde buna mu 
Jarfeyledili mesai ile pyaıu tak· vaffa.k olunmuı ve Y alovaya bu 
'dir muvaff&kiyetler humle ğel· suretle de tık ve za.rif bir köık 
meJcte.lir. Mektebin mevaadu 225 kazaııcbnlmııtır. ldaYe ve memur· 
tal•Wir. Xa,ymakMD Şefik Beyin laT timdi icarla oturdukle.n dara· 
lıimınetile Himayei etfal tarafm· cık binayı terkle buğünlerde ora
'dan mektep kaqumdaki kiriir ya. tapneca.klardır. 
bf:uada bir ~ yuvası yapılmıt- Poatahane binası 
tu. Burada 'köylerden jeleo (23) Buranın poata memuru Cemal 
fakir çocuk barmmaktadırlar. Bey Kmalradaya nakledilerek ye· 
Brmiar dördüııcü ve bqinıei amıf. rine Ziya Bey namında ğene de
] uda okumak için burayaı gelmit· ğerli ve intizamı sever bir memur 

1 .ı!_ gv önderilmi§tİr. Yal ovanın posta 
~uu. 

Lokanta ve oteller binqı ğarip bir tecelliden kurlu· 
Yuvada belli 1ba1lı üç otel ve lamamıştır. Bu binanın mevkii 0 

bir lokanta vardır. Bunlardan İı· kadar sapadır ki onu kolaylrkla 
bulmak kabil deiildir. Artık so· 
kaklarda· ğelen ğeçenden posta· 
hanenin nerede olduğunu sormak· 
tan herkes usanmıştır! Hem bu 
bina kat'iyyen pastahaneye elve
rişli değildir. Burada; ya yeni bir 
posta ve telğraf binasının in§atsı 
ve yahut ta asfalt cadde üzerinde 
münasip bir mahalle nakli lazım· 
dır. Çünkü: Yalova gibi güzel bir 
kasabada posta binasının bu şe
k 'l de olmasına kimsenin ğönlü 
razı değildir. 

tanbul oteli Yalovanm yeğine 

ınüeıseıeıidir. Muradiye oteli de 
çok hoıtur. Bilhaısa deniz kena· 
rında ve iskele batında bulunma· 
sı kendisine bir kıymet verdir· 
mektedir. Diğer oteli ğezip ğöre· 
m.:dim. Fakat lstanbul otelinde 
mükemmel bir lokanta: mevcut 
bulunduğundan buraya gelecek 
müşteriler hem yatak ve hem de 
y{.mek bulabilmektedirler. Müste· 
ciri l layri Bey bu itlerin ehli oldu· 
ğı:ndan lokantada 70 ki§ilik bir 
ziy<'.fet için çift takımlar hazırla
mıştır. Hayri Bey yanıbaşınduki 
'"1:İnoyu da icar e"'...-.rek oras&ım 
ela isret edecek olanla:- icin nıü
~ .... ..,~el bir hale :kc,·rmu;tur İşte 

sanhk işleri 

Kazanın sağlık işleri çok iyidir. 
Ve belli başlı hastalıklar da yok
tur.Buran.men büyük dercii srtma 
hastalığı iken hi:lrumetir.ıizin sa-

Kırklar elin de 

3 kişi tevkif edildi 
Spor klübünde ve sinema 

inşaatında yolsuzluk 
Kırklareli, (Hususi) - Halk 

fırkası spor ve temsil şubesi reisi 
ve fırkanın katibi umumisi Sürey
ya Bey ve ı-üfekasmdan Necip 
ve Fehmi Efendiler spor klübü· 
nün muamelat ve hesabatında 
ve sinema binası inşaatında suiis
timalde bulunmaktan dolayı mu • 
hakemeleri mevkufen icra edil
mek üzere tevkif edilmişlerdir. 

Süreyya Bey bu vaziyetler üze
rine teessüründen cinnet alaimi 
gösterdiğinden vilayet memleket 
hastahanesinde bir kaç günlük 
müşahededen sonra berayı tedavi 
timarhaneye gönderilmiştir. 

Cemiyeti hayriyenin hesabat 
ve muamelatındaki yolsuzluğa 
ait tahkikatı evveliye ikmal edi
lerek ev.rakı adliyeye tevdi edil -
miştir. 
B~ yolsuzluk dolayısiyle ikmali 

aylarca süren 6in.eımamrzın in aa· 
tınaıvalimiz Faik Bey bizzat vaz'ı• 
yet etmiş ,bu suretle binanın ik· 
ına.line muvaffakıyet hasıl olmu§ 

KURBANINIZI 
Yahut 

PARASINI 

TAYYARE 
CEMiYETiNE 
YERiN 

~~~~~~ 
~~ESLER;Göklerim'iz pek çok tayyare 'isteyor. Bu iş bu 
gun hıç parca etmeyen deri ve bağrrsaklarJa başa çıkarıfamaı. 
Kurbanlarımıze ca~l!olarak yahut kurban alacağımı? paray~ 
tayyareye ve{'mehyrl ~Eğer ba.şll başımıza bunu veremeısek b;r 
kaçımız toplanıp bu isi Yapmalıyız • f 

YURT BUNU Bil[ EMR~DiYOR. 

dörl~n9vd~dmq~. -~~=================~=====~ 
Hamit ceııı V A K I T neşriyatı 

Aydında 
Ekim, biçim işleri 

ne halde? 
Aydın, (Hususi ) - Bu sene 

her yerde çok olan kış Aydında· 
da kendini gösterdi. Aydın mu· 
hitinde ender görülen don bu 
muhitte mevcut portakal Ye 
zeytun ağaçları üzerinde iyi te
siri görülmedi. Söke kazanıızın 
cografi •aziyetine nazaran mez· 
kur kazada değilsode diğer mnı· 

Fevkalade heyecanlJ. bir roman 

Suana'lı münkir 
AtnJIUılD en me,bur ediplerinden Gerhart Ha11Pbaı•'JQ 

eıeridir. Bir pa zm feYkalide lı, m ı, c041nan 
aıkım, aao'atkirane bir şekilde anlabr. 

TeT.d Yeri: Ankara Cadcleaintle Jalnlip Kütiiphaaeaf 

Flatı 25 kuruş • 

~k~u~~*k~in~ku~~l•-----------•~------~-•~~~ Bu don bu kq ve güz ekinleri· y 1 k Merkez kumandanbjı 
ne enğel oımuı isede son gnn· a p U re U U Sabnalmi komisyonu 
lerdo yağan feyizli yağmur ~e TUrk Anonim Şirketi ı" 1 aA n 1 arı 
müaait havalar bunu telifi etmıf 
ve geri kalmış olan ekinlere ta- lstanbul Acentalığı 
bii vaziyetini aldırmışbr. Liman hu, 'felefoa: 22925 Harita dairesine ait 50 8 
Aydın mıntakasında afyona -------------• det harita şemsiyesi pazar 

müsaade edildiği cihetle kafydo!" Karabiga yolu Iılda tamir ettirilecektir. Pa 
ekimine deYam ediJaıe te ır zarlığı 24/3/934 cumarteı 
zeytnn vaziyeti Koça"h aıuıtaka· Her Cumartesi ve günü saat 15 t.e yapılacaktri 
sında yllı:de altmıı diier mınta· Şartnamesini gÖrecekleriı 
katarda yüzde otuz ill 1üz~e kırk Çarşamba gtlnleri ıaat her gün ve taliplerin belli ss 
oisbetiode dondan nılteıır ol· 20 de Topbaae nhbmında11 atte Tophanede Merkez satıl 
mamış ağaç vardır. G alma komiavonuna gelmeleri 

d 
. 'r aöaçla erze Yapuru kalkar, Gi- gJ . 

Soğuk ve onun ıncı o • - ,(966) . .(1331) 
rı üzerinde tesiri olmamıtbr. diı 'Ye d8ntilte mutat iıkele· ; " + 1to 

Bilikis hastalık zail olmuştur. lere llirar. Topçu ve nakliye :mektel 
Haşarata da soğuk tesir yaparak ihtiyacı için 50 kilo A, 150 ki 
öldürmüştür portakal ağaçlarının Mudanya Yolu IoB, 100 kilo C maden yağ1 
yüzde doksanı donmuş ve bazı . 
yerlerde de ağaçlano yüzde alt· Her Pazar, Salı, 150 kilo valvalin yağı ile ta~ 
mışı kurumuştur badem ağaçlan minen 5000 kilo benzin ale 
çiçek açmıştır gene soğuktan Perşembe, Cuma münakasa ile satın alınacaM 
otlar vaktinde yetiımemiş ko· günleri Hat 9.30 d• Tophane tır. Münakasası 9-4-93 
Yanlar iyi gıda alamamış ve ka· d BARTIN Pazartesi günü saat 14,30 d . rıhtımın an npu· 
saplık kuzular yeti~tirilememiıtir. d d icra edilecektir. Sartnamt 

:J' ru kalkar, Gi iş TC önüıte 
Beı on gün zarfında havalanu sini göreceklerin her gün 1J 
1 k 1. · d w ı mutat iskelelere uğrar. 
ı ı ve güneş ı geçmesı ag ar 1-------·-----ı }iplerin belli gün ve saatt 
ve ovalar yeşil örtülerini bürün- y } Tophanede Merkez satına 
müş olduğundan hayTanlar gıda Jzmİt O U ma komisyonunda hazır b~ 
bulmağa başlam1şlard1r. lnnmalarr. (948) (1ı78 

o. s. Her Pazar, Salı, :(. :{. "'" 
.............................................. 
yesinde onunda önüne geçilmiştir. Çarşamba, Cuma l\taıtepe askeri lisesi kj 
Kaza halkına sıhhatin kıymeti günlcrı Tophane rıhtınuadan "1550" metre nevresimlik b 
münasip fırsatlarda anlatılmı, ol·, 9 U G>J UR aleni münakasa ile almaca saat da vapuru 
duğundan eski zamanlarda oldu- tır. l\lünakasası 8 - 4 ~ 9; 

kalkar. Gidiş ve dönltte mutat 
ğu ğibi şimdi halk doktor ve dis- Pazar g-ünü saat 15,30 da yf 

d iikelelcre uğrar. t · panserlerden kaçmamakta ırlar. pılacaktır. Şar name ve 11 

Buradaki dispansere bu sebepten iç•ıkm•ı•§t•ı•r.•u•· ç-se•n•e•i•ç1•·n•d•e•(!llt•1•,ooo-ıi) I munesını göreceklerin hC 
dolayı müracaatlar çoğalmıştır. nüfusa çiçek aşısı yapılmış ve 51 gün ve taliplerin belli saat1 
Bundan dört sene evvel dispanı;e- J frengiliden 31 nin tedavisi ikmal Toı>hancde l\{erkez satına 
re ğelen hastaların sayısı (433) i- J olu!l:nuştur. ma komisyı0nuna g·elntelerı 
kcn ğeçen sene bu sayı (2440) a Ra3ıp K.emal (940) (1159) 



•• 
Universite Rektörlü-

ğünden: 
~.,..n Ye Marıa aylarında lakıllp Tarihi derıterinia laangi 

güalerc!e ve l-imler tarafından verıleceğı aşağıya dercedilmittir. 
af.kadarlar• ılln o.uonr. (1343> 

Niaan 
1 Puv Yuıuf Kemal Beyefendi 
2 Puarteıi ,, ,, ,, 
7 Cumartesi H ikmet Beyefendi 
8 Pazar ,, 

" 9 Pazartesi Mahmut Esat Beyefendi 
10 Salı ,, " " 
12 Perımabe Recep Beyefendi 
14 Cumartesi ,, " 
15 Puar Yuauf Kemal Beyefendi 
16 Pazartesi 

" 
,, ,, 

21 Cumartesi Hikmet Beyefendi 
22 Pazar " " 
23 Pazartesi Mahmut Eıat Beyefendi 
24 Sah ,, 

il ,, 
as Pertembe Recep Beyefendi 
28 Cumartesi ,, 

" 29 Pazar Yuıuf Kemal Beyefendi 
30 Pazarteıi ,, ,, ,, 
Mayıs 

8 
7 

12 
13 
14 
15 
17 
19 
20 

• 24 
28 
28 
29 

Pazar Yusuf Kemal Beyefendi 
Puarteıi 

" 
,, 

" Cumartesi Hikmet Beyefendi 
Pazar ,, ,, 
Pazartesi Mahmut &at Beyefendi 
Salı ,, ,, ,, 
Pertembe Recep Beyefendi 

c-rt..i " " 
Puar Yusuf Kemal Beyefendi 
Pauteai " ,, ,, 
Pertemhe Recep Beyefendi 
Cumartesi 

·~ ,, .t 
Pazarteai Mahmut E.at Beyefendi 
Salı ,, ,, ,, 

Tesis tarihi : 1888 

Sermayeıi : 30. 000.000 Frank 
idare merkezi : lS1 AN BUL 

TUrklyedekl Şubeleri : 
latanbul ( Galata ve ıstanbul ) lzmlr 

Samsun • Mersin . Adana 
Yuoanlstandakl Şubeleri : 

SelAnlk • Kavıtla. A tlna • Pire 
Bi16mam Buka muameleleri. Keclme.k!upları. Cari bir hesap 

lan klpdı. Eıbam ye Tahvılat. Kasalar ica11. 
1 1 1 1 1 1 

,J 1 ı 1 ; 

Maarif Vekiletinden: 
~\f•llm Madırlliğliade mahfuz şartoamdere uvgun olmık 

üzere l SO ta•• Y••ııa .aodBrme ileti pazar lakla aahn alana· 
cvlıhr. Aletleri• yerli o'-11 •e Mmı Müdafaa Vek&retince tec· 
rG\ııe ve raporlan taDIİ# edil111it buluamaaı prtbr. Ta'iplerin 
51'41934 Pertembe ,Onll ••t 14 de Vekllrt S•bnalma Komiı · 
vonoda lapati Yllcat etmeleri illa olunur. (l 337) 

1 . latenb:'' Beıeaıyeaı ııı~nları j 
Eminin& Ka••k••hiından: Sayım Yer11ıine tabi bıvvaala· 

~· fİ•diıe lrd~r mabalJe muhtarlar1 taraftaclaa yaptl•lsta 
o 0.1 ••Jt• 4ttterıne kayıtlan muamelesinin • muhtarlıkların 
lljti .............. Nıhiye IDtldilrleri tarafından yapıJac•~ı, Ye ka· 
....... .,.ttiıı müddet zarfında • 1 Ni11ndan l 5 N"san akta
maaa lsaclar • hayYan aab pleriaia mensup oldu~ları nahiyelere 
m&rac:aatlab laayYanlarıaı kayıt ettirmeye ve kayıt tezkeresi al· :--ja j ur •ldukları Ye mllddet zarfında ka1ıt ettirmeven 
~yYa• aııa kacalc maameleıi gireceği hayvan 1abiplerine ifAn 

o.u ur. <1349a 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekaletinden: 

Uınımi sıtma miicaclelesiain 350 Lira llcretJi bir ıa mObındia· 
litı •lllhaldtr. Vaıifes"ni eo'c iyi olarak yaphğı tacriibe ile an· 
.... lthktea ...,. ancak kadro maba11esatı olan 350 Lira veril· 
•ek n ıimdılk 250 L:ra ile çaftımak laere iateyea diplo•ab 
mlbeDCliıleri• enık Ye •esaiki reamiyelerile Vckllete mllracaat 
et .. leri Pi• oluaur. (132lJ 

~ 
IMAft.-.. 
HVt.'6.lt 

'JV 
,.~. 

11 - VAKiT 24 MART 1934 ~ 

T~O.KiVE 

Z:IRAAT 
BANKA51 

.DARA 
BiRiKTiOEN 
QA~T-bOt;Q 

--- --~~--~-=-====-~-----=~-=-~~~---::--~--:==:.---==-~~-==~---_;....---~-----

((""-=="'' llkaaektep tarllllerı 
-,.

1 

r Ma= Vekaleti 7 araf ınılan llk.mekteplerin D61diincü ve 
1.1 Beşinci Sırııflarında Okuttur_ulmak Üzere 

liı= T. T. T. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii 
;: il "VAKiT,, müessesesi tarafından deruhte edilen 1 T A R 1 H kitaplan sahşa çıkarıimışhr. 

il 

il 
1 

Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin isti/ade edeceği bir 
surette yazılmış bir çok haritaları ve resimlerı ihtifla etmektedir. 

Bir kartonla kaplanmıı olan bu TAR 1 HLERIN fiatlan nefasetine 
ve sayıfalarının çokluğuna rağmen ı 6 şer kuruştur. 

• 1 Satış Ve 7 EfiZİ Ye1i; lsto.nbul Ankara Caddesi 

VAK 1 T YURDU 
::mıım=::=amm=ınm:s::am=:an=nı=ıı:m:::n:::=:::rm::==:::a::ı:::::=:=·· ===-mııı-

.::::::::m:::::::::::::::::::::::u:::::::::nn::m:::::::::::::u::um::m:::::::::n::::::::::::.-.:::::::::::::::::ı:::a::::::::a::••:::ı• 111111mu1U111_.lll 

Nafıa \p ekiletinden: 
3000 ton katran yaqı kıpata sarf uaulile mGnakaHya konul· 

mutlur. Münakasa 5/4/934 tefibİlte müaadıf Pcrıembe günü saat 
JS de Ankara' da Nafıa Ve 1 eti Mtıt eşarhk ma amıoada ya· 
pı!acak hr. f u yağ 30/6/ ... 34 tarihıode tutim edilmek ıar tile 
klirinr yapılma, veya kliriog yapmak teahlaDdı yfe ldiriıag raa11 
Oıerine muYBkkat itilaf yapıl .. 11 memleketlerden getirilmek .. ,. 
tiyle 11tın ahnacatthr Taliplerla teminata m11valdcate ve cari se· 
neye mabıuı licaret Odııı ~e• kalarile b'rlikte avm gı:n ve 
taatte Komiıyona mDracaat etmeleri llıımdır. 1 alipler o hu· 
IUltaki .. rtnımeleri onar lira mukabilinde Ankara'c;f Naf~a 
Veklfeti LeYaıım dairesinden Ye lıtanbu 'da Haydarpi' •a'da da 
Limaa iı.eri Müdiirlüiündan tedarık edebilirler. {1280) 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
r"'ahili hastalıklar m :,teha11111 
Cuma ve pazardan bqka ainlerde 

öğleden sonra aut Zl den 6 ,.. kadar 
lıtanbulda Divanyolunda .( 118) aa• 
maralı haauıi kabinesinde haatalamu 
kabul eder. 
Maayenelıane telefon numarut 1191 

Kıtlık ikametıih C.lef-. 42119 

- - Doktor · Operatlr --~; 

A1ımet Asım 
Do" um ve kadın bJatahlılan 

mnte hst11•11 
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12 - V AKIT 24 MART 1934 

ISTANBUL 
Kibrit Satıcılarına 

r..--Bayram için 
1 - Nisan 1934 ten itibaren halka BÜYÜK KUTU KiBRiT . 

LER 70 PARAYA, KÜÇÜK KUTU KlBRlTLER 60 PARAYA 

satılacaktır. 

2 - Ellerinde eski fiyattan kibriti bulunan satıcılar 28 ve 29 
m:.ırt tarihlerinde kibritlerini aşağıda gösterilen mahallere iade 
edeceklerdir. Bu tarihlerden sonra vuku bulacak herhangi bir 
talep veya müddeiyat katiyyen naz3.rı itibara alınmıyacaktır. 

3 - 1 Nisandan itibaren perakendecilere terkolun:lcak beyiye 
ve ikramiyeler aşağıda gösterilmittir. 

BÜYÜK KUTULAR: o/o 4 (Yüzde dört) beyiye 

KÜÇÜK KUTULAR iÇiN: o/o 4 (Yüzde dört beyiye ve o/o 4 
ikramiye ki ceman o/0 8 (Yüzde sekiz) 

TÜRKiYE KiBRiT VE ÇAKMAK iNHi
SARI IST ANBUL ACENTALl(il 

Tahir 
Tahmis sokak No. 52 

Müracaat mahalleri 

lstanbul Mehmet Ali Ef. Aksaray Ordu Cad. 202 N. tütüncü 
lstanbul Ali ,, Fatih Atp:ızarı Cad. 2 N. bakkalıye M. 
Bakırköy Bedros ,, latanbul Cad. kuru kahveci 
Beyoğlu Pangaltı Kurtulut Cad. 33N. kurukahveci 
Beyoğlu Ali ,, lstikli.l Cad. Ağ3.cami karıısı 163 N. 
Beyoğlu Sadık ,, Kalyoncu Kulluk 2-24 N. tütüncü 
Galata Mois ,, Kürekçiler 
Beşiktaf Abbas ,, Ihlamur Küçük Hamam 26 N. tütüncü 
Üsküdar Ali ,, Horhor çeıme kartıaı 40 N ,, 
Kadıköy Haydar ,, Kilise meydanı 38 N. ,, 
Ortaköy malul İbrahim Uncu sokak 26 N. ,, 
Büyükdere lbad ,, Piyasa caddesi 64 N. ,, 
Beykoz Nihat ,, iskele karıısı 70 N. ,, 
Büyükada Macar caddesi 14 N. ,, 

UMUM KiBRiT 
Acentalarına 

1 - 1 Niaan 1934 tarihinden itibaren perakende olarak halka 
beher BÜYÜK KUTU KiBRiT 70 PARAYA ve 'beher KÜÇÜK 

KUTU KiBRiT 60 PARAYA satılacaktır. 

2 - Acenteler, 31 mart 1934 tarihinde, gerek ellerinde bulu

nan ve gerek satılmak üzereperakendecilere verip de henüz sa· 
tılmamıt olan kibribleri zikrolunan tarihte merkezlerinde toplı
yar:ık mikdarlarını atağıda yazılı tekilde tesbit ettirnıek mecbu
riyetindedirler. 

3 - Acentalar, perakendecilerden geri alacakları kibritler 
için perakendecilerin evvelce vermif oldukları bedeli hesap ede
cd< ve mezkur bedel mukabilinde 1 nisan 1934 ten iti beren yeni 
satı! fiatı, yeni beyiye ve ikramiyeleri hesap ;tmek suretiyle kib-
rit vereceklerdir. · 

4 - Acentanın gerek ıkendi deposunda bulunan ve gerekse 
perakendecilerden geri ahcakları kibritler 31 mart 1934 tarihin
de mahalli malmemuru, malmemuru bulunmıyan mahallerde 
mahalli mülkiye memuru huzurunda tad:ıt edilerek 4 nusha za· 
bıt varakası yapılacak ve bu zabıtlar malmemuru ve acenta ta
rafından imza edilecektir. Zabıt varakalarından bir nüshaıı mal
memurund:ı, bir nüshası acentada kalacak ve diğer iki nüsha· 
smı da acenta derhal taahhütlü olarak !İrkete gönderecektir. 

5 - Acentalar yukarıdaki maddeye tevfikan 31mart1934 ta
rihinde henüz satılmamış olan bütün kibritleri toplıyacaklarm

dan, ondan sonra kimin tarafından ve her hangi sebebe müste
nit olursa olsun hiç bir talep ve iddia nazara almmıyacaktır. 

6 - Acentalann, gerek perakendecilerden 31 mut tarihine 
kadar geri alacakları kibritler bedeli mukabilinde 1 nisandan 
itibaren verecekleri kibritler için ve gerekse 1 nia:ından itibaren 
salacakları kibritler için perakendecilere verecekleri beyiye ve 
ikramiyeler aıağıda gösterilmittir: 

BÜYÜK KUTU KiBRiTLER iÇiN o/0 4 (Yüzde dört) 

KÜÇÜK KUTU KiBRiTLER iÇiN %~ 8 (Yüzde sekiz) 

(bunun yüzde dördü beyiye ve yüzde dördü ikramiyedir.) 

7 - Acentaların iıbu mu:ımeleden mütevellit hesapları zabıt 
varak.alarmdaki mevcutlarına nazaran f irketçe tesviye edilecek
tir. 

TÜRKiYE KiBRiT VE ÇAKMAK iNHiSARI 

Göz Hekirni 
Dr. Süleyman Şükrü 

'~ab~ıliı Ankara caddesi :\o. 06 
Telefon · 22566 

Dr. Ihsan Sami :ı 

Gonokok aşısı 
l3clsoğukluğu ve ihtilltlannı kı~r~ı 
pek tesıLrli ve taze aşıdır. Divanyolu 

- Sultın Mahmut türbesi No t 8 
(13896) 

Neye ihtiyacınız varsa 
•• u Baıik er 

Yerli Mallar Pazarında 
LURSUNUZ 

Ucuz, Güzel, Sağlam 
- . 

Çocukların Sevgilisi 
iŞ KUMBARASI 

Yavrunuza vereceğiniz en 
güzel ve faydah 

BAYRAM 
Hediyesidir. 

1 Nisan 1934 ten 
BAŞ L IY ARAK 

Yeni Kibrit Fiatları 
Büyük Kutu : 70 PARA 

Küçük Kutu : 60 PARA 

1 - Halen 100 paraya satılınakta olan büyük kutu kibritlerin 

1 nisandan itibaren 70 paraya, ve halen 2 kuru! aatdmakta olan 

küçük kutu kibritlerin de 60paraya satılacağı muhterem halka 
ilan ve fazla talep eden satıcıların derhal şirkete veya acentala

rına ihbar edilmeleri rica olunur. 

2 - Acentalar perakendecilerin yedlerindeki kibritleri 31 

mart 1934 tarihine kadar geri alacaklarından muhterem halkın 
kibritsiz kalmamaları için birkç günlük ihtiyaçlarını şimdiden 
temin etmeleri mercudur. 

TÜRKiYE KiBRiT VE ÇAKMAK İNHiSARI 

Tayyare .Piyangosu 
16 ıncı Tertip 6 ınoı Keşide 

11 N 1 S A N 1934 tedir. 
Büyük ikramiye 200.000 Lira 
Ayrıca: 25.000, 20.000, 15. 000, 10.000, 

5.000 Liralık ikramiye ve ( 50.000) Liralık 
Mükafat vardır. 

en·zyollar-ı 
iŞLETMESI 

Acenteleri Karıltöy • Köprüba~ 
f cl.42362 - Sirkecı Mübürdan:adr 

.. __ H:ı.o Telefon 227-40 

AYVALIK 
Sür'at 

ANTALYA 
Yolu 
Yıpuru 24 
MART 

Cumartesi 18 de Sirkeci 
Rıhtımından kalkacaktır.(1353) 

KORKU 
Sadri Etemin küçük 

Hikayeleri 
Kitap halinde baaılayor, 
yakında çıkacakbr. 

Hemzi kitaph:mesi: 50 kuru 

AKBA 
Ankarada A K 8 A kitap 

evinin birinci şubesi modern 
bir şekilde Maarif Veklleti 
kar1111nda açılmıştır. AK 8 A 
kitap evleri her dilde kitap, 
mecmua, gazete ihtiyaçlarına 
cevap vermektedirler. Gerek 
kitaplarınıZI gerek kırta1iye
nizi en ucuz olarak A K B A 
kitap evlerinden tedarik ede
bilirsiniz. Devlet Matbaası 
kitapları ve V AKIT'm nqri· 
yabnın Ankarada aatıı yeri 
A K B A kitap evleridir. 
AKBA Merkezi Telefon : 3377 
Birınci Şube ., : JJ 61 

ı İ kinci ~ubc : Sam:ın Pazarı, • • Sahibi: MEHMET ASIM 
Neıriyat müdürü: Refik Ahmet 

VAKiT Matbaa11 - lıtanbul 


