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Cam gözlü katilin 
t sbit e il •• • zere ır 

\ Dün Moskovada büyük 
bir kabul resmi yapıldı 

Zabıtamız dün mühim izler bultlu 
'' isabet ve asaletle ölmesini ve öldürmesini bilen Türk zabıtasının kartı· 
•mda, memleketin emniyet ve rejimine hiyanet etmeyi düşünen kafalar 

merhamet ve tereddüt edilmeden kınhr • ,, 

'Komiser Şakir B. 

Heyetimiz Lenin'in mezarını ziyaret 
ederek bir çelenk koydu 

Başvekilimiz, icra komitesi reisi Kalenln'le 
uzun müddet görüşmüşlerdir 

Moskovada bulunan Başvekil 
ismet Paıa Hazretleri dün 6ğle· 

alayı çok hazin 
"'-~V"Vel/d akşam Bahçekapıda Borsa 
"wıaaı karJl&ında vuku bulan ve ya . 
~ bir ıeririn attığı kurşunlarla en 
@ierll bir ser komiserimizin şehadeti i ZGlJallı birkaç kifinin mecruhiyetly-

el üstünde taşındı, 
ve çok müheyyiç 

cenaze 
oldu 

1 
den evvel halk komiıerleri mec· 
lis reisi M. Molotofu ziyaret et· 
mit ve hariciye komiseri Litvi· 
nofun kabul resminde hazır bu· 

Junmuştur. 

e 1aeticelenen cincyet hadisesi ifklin 
"lltunılyede, bir taraftarı büyük bir 
ıtıera1cı, aynı zamanda heyecanı mücip 
01111ıtıtur. 

Merakı mildp olan cihet; se
IU katUin esrarengiz bir hü • 
bl11ete 1Tıtllik olmasıdır. 

J;°'Uhakika serTromiser Şakir beyi vur 
dr.ıktan ve etrafına bir çok kurıun sa
biırduktan sonra zecaaını bulan katil 
"'1ıluz olarak yere dilıünce bir gözü
fllitı kapandığı, fakat diğer gözünün 
~k kaldığı görülmüı, yakından tet- ı 
1cflc edilince, açık kalan bu gözün cam 
Olduğu anlaşılmıştır. 

V'zerinde taharriyat yapılınca d 
ltefmif, seksen kadar kurşunla bera -
be,. tki parça mukavva, ve bir may -
"1ııncuk ~kml§tır. Halii hüvüyeti 
lttephul kalan bu adamın Bulgaristan
tlcrn 11elnıif olduğu söylenmektedir. 

GörünUfe göre katilin yerli değil, 
~ı.,. fldrfilf btr 1/Qbancı olmaırı ih
timali kuvvetlidir. Eğer yerli bir ser

olıaydi, her 1uılde bir gözünün 
~ olnıtuuıiian "dôlayı hüviyetini tes-
lt etmek daha kolay olacaktı. 

1 Bu ıeririn takibiyle polis Osman e
il:..9'tilinin evvelce de meıgul bulundu
••. itikat Y enicami civarında katilin 
~P edildiğim anlwnası üzerine lcaç
...ı teklinde bazı haberler de ortaya 
~11Uf8a da polis bunu teyit etmemek 1 
~lr. Oıman efendi bu esraren-1.t 
"'-ıı o gün ve orada görmüş l'e b~ 
"" elinin cebindeki südhiyle nı.e~ 
~l olduğunu görünce şüphelenmi·· 
~ ... , 
1cu 8u 8efU adamın üzerinde bir 
ff "f1'n çıkm'18ı ve kendisinin, hüvüye
~ '°rulur sorulmaz, kaçmıya ve niha-

karıuuna gelen memurlann ha -
~l't(z ktmtetmiye kadar gidişi ' her 

1 
de lena ve şayam dikkat bir mak

d~lrı hareket ettiğini isbat etmekfr 
~ I 

lı il aduumln şayanı dikkat olan ci 
~tlen:n.e bu suretle i§aret ettikten 
it lara timdi en son alınan tafsilatını 
;lldedellm: 

racranın cereyan eHlll sana : 
l - 40 numarah direk, 2 - Katilin arkasından yaralan dığı yer, 3- Şa 1~ir Beyin 
öldüğü yer, 4 - lsmail Hakkı beyin yaralandı ğı yer, 5 - Katilin gcberdiği yer. 

düncü şube vize memurlarından ts - etmiş. İsmail Hakkı beyi karnından 
mail Hakkı efendi o dakikada oradan vurmuş, serkomiser Şakir beyidc 
geçen tramvayda bulunuyorlarmış. Bu gene kalbi üzerinden ağır surette ya
vaziyeti görünce Şakir bey derhal ye- ralıyarak öldürmüştür. 
re atlamış ve haydudu tutmak iste - Fakat Hakkı bey ağır yaralı oldu-

laltllln Yenlc:aDll merdivenlerinden itibaren kaçışı lstlkam6tl 
- - ğu halde çektiği iki kurşunla bu ku • 

durmuş serseriyi yere sermiştir. 
Şeririn hüvüyeti hakkıi°'da-d;;;m 

eden tahkikat dün de kat't ve müsbet 
bir netice vermemiş olmakla beraber 
haydudun hiristiyan olduğu tesbit e· 
dilmiştir. 

Şeririn bir ermeni olduğu ve süi -
kast yapmak maksadiyle şehrimize gel 
diği tahmin edilmektedir. 

Bir gözü cam olan şeririn üzerin
de boş iki mukavva parçası ve iki par
ça beyaz kağıt ve dokuzar fişekli ye
di şarjör çıkmıştır. Bunlar; Hay • 
duduıt fena bir maksatla takip 
ettiği ve siyasi bir komiteye men -
sup olduğu zannını kuvvetlendirmek -
tedir. 

BaşTekiliımiz öğleden sonra da 
Sovyet soayaliıt cümhuriyetleri 
ittihadı icra komitesi reisi M. 
Kalenin tarafından kabul edile· 
rek uzun müddet göril:şmüş · 
lerdir. 

M. Karahan ve M. Molotof, 
M. Kalenin ismet Paşa Hazret· 
lerine iadei ziyaret etmişlerdir. 

Lenioin mezarı da ziyaret edi· 
lerek bir çelenk konmuştur. Ge
ce de halk komiserleri meclis 
reisi M. Molotof tarafından bir 
zirafet verilmiş ve Kremlin 
sarayında büylik bir resmi ka· 
bul tertip edilmiştir. Ziyafet es
nasında M. Molotof tarafından 

mühim bir nutuk söylenmiş ve 
ismet Paşa Hazretleri de cevap 
vermişlerdir. 

Başvekitimizin refakatlerindeki 
ıevat da gruplar ha\inde ziyaret
ler yapmı,lardır. 

Buıfin de' sabahleyin Moskova 
civarındaki fabrikalardan biri 

Başvekllimlzin ziyaret eHljİ 
Rus fAbrlkalarından birisi 

ziyaret edilecek, öğleyin ıovyd 
dejönesi verilecektir. Öğleden 
sonra da Moskova şehremanetin
de resmi kabul yapılacakbr. 

Müteakiben fırkanın teşkilib 

hakkmda ismet Paşa Hazretle· 
rine izahat verilecektir. Gece de 
büyük elçiliğimizde dine ve onu 
takiben resmi kaöu\ olacakbr. 
.. Mosko•adan gelen haberler 
I 

ve nutukların metinleri bugü:ıı 
albncı sayfamızdadır. 

Sıhhatle oyun olmaz ! 
Yerli ilaçlar üzerinde 

ihtikar mı yapılıyor? 
Dlln doktorlar toplandılar, mühim 

meseleler konuştular 
Et~bba Muhadenet cemiyeti senelik 

kongresini dün sabah Balkevinde 
yaptı. 

Celseyi Niyazi ismet bey açtı, kong
re rei&liğine doktorların en yaşlısı 

Naci Pll§a, lc<i'tipliklere en genr; aza
l ardan Krimll ve Rıfat beyler seçil· 
dUer, U11Wmi kô.tip Fethi bey ida· 
re heyetinin f aal.iyet raporu1ZU okudu. 
Bu rapordaı cemiyetin bir sene zar· 
f ında yaphğı işler §U suretle hül&n 
edUiyordu: ~•iki akşam alb buçukta { 

1tı l:Hin de yazdığımız gibi Taharri me- ' 
k llrlarr11dan Osman efendi evvelki ak
tı~ 88.~t 6,5 ta Yenicamiin deniz tara
~ ilki merdivenlerinde oturan pej • 
ı_~de kıyafetli bir adamın cebindeki 
d!fı l\~aYa benziyen bir cisimle oyna -
ı,rı IU görmüştür. Bu adamm ayak
l'tb l\daJri yırtık kunduralar, bakışla • 
ıc,k~aki garabet ve tavurlarındaki iir -
te]~lt Tahant memurunun şüphesini 
btll tınf§ ve kendisine hüvüyetini sor
Q.~§hır. Esrarengiz adam bu hitap 
fırttlne birdenbire bulunduğu yerden 
l"1l ~ıntş ve Yenicamiin tüneline doğ -
da d açnt{ya başlamıştır. Sokaklar -r, 'l' olanıbaçlı bir kovalamadan son • 
llthtdah~rrt memuru Vakıf hannın ö -
bfıı ekı 40 numaralı tramvay direği · 
!bı~::nında meçhul adamla karşılaş -
barı • Bu sırada Taharrt memuru ta • 
dur~:~nı çekmiş . ve meçhul adamı 

- 1 -
Topuıundan yaralanan· Mat· 

mazel Agavnı 

; Matmazel Vlyoletta ne diyor? 
\ 

Hadisenin içinde bulunan ve Şakir • Bu sene aramızdan ebediyen ayn • 
lan on bir meslektaşımızın ruhlannı 
hürmetle yadetmeyl birinci vazife ad

İl' k tnıya çalışlnlştır. 
-..,,,dea at meçhul adam da hiç düşün -
~e ~l tabancasını çekerek at~ş etmi • 
etflliy aınl§trr. Memur da mukabele 
8t1tda e haıtaYlnca, meçhul adam arka· 
~ö:uYaraıanmıştı. Bu sırada E -

&erko~ri Şaki,r herle dör • 

miştir. 
Arada kısa bir mücadele olınuş, 

Şakir bey haydudun silahını elinden 
... ı~aık istemiştir .. 

"!i'akat katil bu esnada at~e devam 

beyin cesedi üzerine yıkılan Matmazel 
Viyoletta da d,ün kendisiyle görüşen 
bir gazeteciye bu hususta şu izahati 
vermiştir 

''- Bizim pazar günü paskal
[ Alttarafı 4 ilncii .ı:a:rlamızda l 

OUnkU _cenaze aıar~ 

dediyoruz. 
Cemiyetimizin müavenet sandığı 

vazifesini hakkiyle yapmaktadır. Dun- topranan doktorıar 
Vefat edenlerin ailelerine yaptığı-ı yetini muhil ve umumi cemiyetin 

mız yardımlari gören meslektaşları • v.Jrnyesi noktai nazarından kanunun 
mızda.n gerek lstanbulda, ve gerek maksadmı temin etmekten uzak bu • 
taşrada olanlar cemiyete girmiye baş- lunması hasebiyle buna mani olmak ı~ 
lamışlardrr. çin lazım gelen t edbirlere müracaat 

Sandığımızın sadeliği ve tatbikat etmesi hususunda Etibba odasının na.
sahasmdaki kolaylığı dolayisiyle bazı zarı dikkatini celbettik. Etibba odast 
cemiyetler, kulüpler nizamnamemizi bu işle alakadar olarak şirketler nez. 
aynen kabul etmişlerdir. dindeki meslektaşların isimlerini tes-

Tıbbt haysiyet bit etmektedir 
Yeni hıfzıssıhha kanunu mücibin- MUstahzer llaclar 

ce elli kişiden fazla amele ve mumur Hükumetimiz ithalatı mümkün 
kullanan şirket ve müesseselerin birer __ (Lütfen sayfayı çeviriniz) 
doktor kullanmalan mecburidir. Fa • r , 

kat her nedense son zamanlarda bu i- Spor haberlerimiz: 
şin son derece süiistimal edildiği na - , 
zan dikkatimizi celbetti. Doktorla. :-- Atinada bir 
rm bazı şirketler nezdinde tıbbi haysı-

yeti rencide edecek de~ece~e v~. o,, "a. - Skandal 
zifenin ifa.sına gayı mumkiin cuz ı bır 
ücretle tavzif edildiğini işittik. - Beşinci sayfamızdadır -

Bu hal doktorlann şeref ve haysi- ... _._,..,_ __________ ... 
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mühim tadilit yapını br · ı d d ı 
Ankaradan gelen haberlere 1 rt an a a Bomba 

göre muvakkat müvaıene vergi· 
si layihasını müzakere eden ma
liye encümeni IAyihada bazı ta

• 

dilAt yapmıştır. 
Bu tadilata göre asgari mai

şet haddi 15 lira olarak tesbit 
edilmiş ve 15 liraya kadar 
aylık alanlarla ziraatte çalışan 
amele ve rençberlerin vergiden 
muaf tutulmaları kararlaştırılmış
tır. Encümen bundan başka, ka
nunun bir sene muteber olması
nı ayrı bir madde halinde ;ayf
haya ilave etmittir. 

·························-································ mertebe azaltırken bazı müstahzar ve 
iUi.!;lann da girmesini menetmiştir. 

Bu ylizden memlekette yapılmakta o· 
lan yerli müstahzarat fazla fintla sa
tılmrya başlamıştır.. Duna ba1.1 dt'· 
JA.il ve hadiselerle şahidiz". 

Bizi aIAkadar eden bu ilaç mcse . 
l~inin bu şekilde !ena bir cereyan 
almasr, hem halkın, hem de umumi 
cemiyetin zararlarını mucip olacağını 
naıan dikkate alarak Etibba odasına 
müracaat ettik. HükQmetten bu i:::in 
ilerlemesinden e,·vel ciddi tedbirler 
almrunnı bekliyoruz . . 

lstanbulun muhtelif semtlerinde 
vukua gelen kazalara vakit ve zama · 
nında yetişilemediği için feci akibet -
lerle karşılaşmaktayız. 

Buna da. sebep şehrin muhtelif 
yerlerinde imdadı sıhhi teşkilil.t1 olma
mnsıdır. 

nu teşkilAtın yapılması için bele . 
diyeye mOracnat etmiştik. Gelen cc • 
capta, 932 bütçesinde bu hususta tnh · 
sisat konduğu bildirildi. 

Toplu aeyeh t imkanı yok 
Tetkik ve tetebbtih maksadiyle se· 

ya.hat i!den bir çok ecnebi doktorlar a
ra.sıra şehrimizi ziyaret etmektedir · 
Jcr. Bu ecnebi meslektıışlarm ekse · 
riyetlc toplu bir halde gezmeleri, ce • 
miyetimi7.e de bu gibi toplu scyah:ıt . 
ler tutlp etmek fikrini vermiştir. 

Bu sebeplerdir ki, iki üç de • 
fa olmak Uzere Avrupayn seynl1at 
proğramlan tertip ettik. 

Maatteesslif hiç birinde arzu etti
ğimiz ~kilde muvaffak olamadık. 

Son olarak bir Atina eyahati ter
tip ettik. Gayet ucuz bir şekilde ya
pılacak bu seyahate bir çok doktorla
n çağırdık. FaJtat fştir~k eden ol -
madı. B.ı vaziyet karşısında idarl' 
heyeti bademn toplu bir hnlde seyahat 
yapmak imkanınrn bizim için mümkün 
olmadığı kanaatini hasıl etmiştir. 

Bir sene zarf ındn. 1535 Hra 6S ku
ru~ sarfiyatımız olmuş ve önümiizde
ki seneye 2758 lira 36 kuruş denedil
mi§tlr. Birse.ne zarfında vefat eden 
meslekta~ ailelerine 3,811 Ura dağıtıl
mı§tIT.,, 

Rapor okunduktan sonra Fnhretfin 
Kerim bey söz almış, hekimliğin teh
likeye doğru gittiğini, serbest hekim
lerin terfihleri için bazı esaslar düşü· 
nlilmesi Iilzumundan bahsetmiş, Türk 
hekimliğinin inkişafı için dertlerin 
kongrelerde açıkça konuşulmnsını söy 
]emiştir. Operatör, 1\1. Kemal bey, 
otelcllerin otellerine gelen müşterile
ri, memleketlerindeki doktorların tav-

. 5İye ettikleri mütehassıs1ara götürnu•
)ip, bir kaç kuruş komisyonculuk :ıl
mak için mütehassıs olmıyan 
kimselere götürmeklerinden şikAy et 
etmiş ve bu h:ılin önüne bir an en-el 
geçilmesini istemiştir. 

Uşaklardan daha ez ! 
Şirket ve müesseselerde çalışan ba

zı doktorlnnn da vaziyetleri haylı mü
nakaşa edilmiş, bazı yerlerde resmi 
doktorlann kendi mıntakaları dahi -
lindeki şirketlerde ,·azife aldıkları, 

bazı doUorlannsa uşaklardan daha 
aı paraya çalıştıkları söylenmiş, cid
di tedbirler nlınrnnsı istenmiştir. 

Doktorları alAkadar eden bu gibi 
ıne~Jelerin bir ay sonra yapılacak 
!evkalflde kongrede müzakeresine ka
rar \erildikten s9nra, yeni idare he • 
yetinin seçilmesine geçilmiştir. Gizli 
reyle yapılan seçme neticesinde, yeııi 
heyete Ömer Fu t Pllllh lh~n , ami. 
Nami, Fethi, Muzaffer Osman. o~man 
e-ımf•ttin, rit lbrahim beyler seçil
mf,lerdlr. 

s hır cenerall J d ·· 
iırmek "stiyoı- ! apon or usu nu-

Dublin, 29 (A.A) - 1 giltere mayİŞ yaparken •• 
kralına karşı sadakat yemininin 
ilgasına dair olan kanun projesi 
hakkındaki müzakerat devam et
miştir: Amele fırkası lideri M. 
Mortom f ırkasmm bu layiha ya 
müzaheret edect:ğini beyan et
miştir. 

Dublin, 29 (A.A) - Kamara· 
da küfür ve mudarebe tehditle
riyle müterafik glirültiilü bir cel
se olmuştur. 

lrlanda kıyamına telmih eden 
cümburiyet fırkatH meb'uı1arın
dan M. Danbree:ı büyük Britan
yayla münasebatı l<ır:nak İçin 
mareşal Franchi öldürmek iste
diğini beyan etmiş ve şu sözleri 
ilave cylemi,tir: 

Fırsat zuhur edince bu suret-
Je hareket e~f cPiim. 

Deniz silahaarı 
Meselesi 

Cenevre, 29 ( A.A ) - 1 nki 
tesHbat kooferaasının bahriye ~n· 
ciimenlerı Fransız noktni nazarını 
izah eden sabık bahriye nazırı 

M. Dumont, gemilerin taarruzi 
mnhiyetlerine temas ederek ez
cümle, bütün gemi ve torpil tıp· 
)erinin sivıl nhaJi için tehlikeli 
oldugunu kaydetm'ştir. Hiç çüp
heıiz tahtelbahiriler ticaret gemi· 
teri için bir tehlike teşkil eder. 
Fakat, Frc.ıısa Londra muahede
sini icr. za ederek tahtelbahirlerin 
su üzerinde bulunan gemilerdeki 
s:vil halkan ilticasına nizamata ri
t!yet etmek mecbudyetinde bu
lunduğunu kabul ve tasdik etmişti. 

Bütçe rncsraflarının tenzilini 
takip eden konferans miJli mü
dafaa için yegane çare o larak 
cap!arın tenzili ve tonilatoların 

·ndirilmesi olduğunu takdir eder. 
Binaenaleyh Fransız murahhas 

heyeti şu veya bu gemi tipinin 
ilgasını teklif ehniyor. Bunların 

ı:zaltılmak surelile muhafaza 
edılmeleri kanatini ızbar ediyor. 
Fransa ticaret gemiledne karşı 

haiz o dukları taarruzi m,ahiyet 
hasebiyle tahtelbabir!er ve harp 
gemileri için Londra nizamatı- ' 
nm tatbikini M. Bumont, Fransız 
murahhas heyetinin tekliflerinin 
umumi tahdidat teklifleri oldu 
ğunu, fakat bütçe nğırlıklarıoı 
tahfife matuf teklif olmadığını 
!Öylemiş ve bunların binnetice 
terki tes!ibat konferansının mü 
nakaşa sahası dahilinde bulun 
duklarım beyan etmiştir. 

Beynelmilel iktısat 
Konferansı istiyorlar 
VashinGton, 29 (A.A) - Meb'. 

san meclisi demokratlar tarafın
dan tevdi edilen ve tarife encü
menini tavsiyesi)e reisi cumhurun 
uhdesinden ithalat rüsumu teşeb
büslerini tadil hakkını nezeden 
ve işbu hakkı kongraya izafe 
eyleyen l<anun layihasını kabul 
etmıştir. 

Mezkur kanun JAyihası aynı 
zamanda M. Hooverden gümrük 
tarifelerini tenzile matuf beynel
milel bir ikhsat konferansının 
içtimaı hareketinin vücut bulma
sı hu usunda teşebbüs icra et· 
mesini talep eylemektedir. 

M. Hoo\·crin şimdi kendi tas· 
dikine arzedilen bu kanun layi· 
hasına karşı itiraz. edeceği .zan· 
nediJmektedir. 

Japon seflrlle başku
mandanı ağır yaralı .. 

Şanghny, 29 (A.A) - Hong 
Kov parkında j aponlar tarafın· 
dan yapılan büyüle bir askeri 
nüraayiş esnasında bir Koralı 
en büyük tribüne karşı bir bom
ba atmıştır. Japon elçisi M. Shi
gemitsu ıığır surette varalan
mıştır. 

Mumaileyhin vazıyeti vahimdir. 
CenerRI Shirakava ve Uyada'da 
yaralanmışlardır. Japon kıtaatı 
hemen parkan etrafmdn bir ltor
don vücude getirmişler ve se
yircileri aramışlardır. Taarruzun 
müsebbibi olduğu zannında bu
lundukları bir şahısla 7 Çinliyi 
tev!.:fi etmiş:erdir. Hastaneye 
kaldmlmı~ olan M. Shirakava'ya 
ameliyat yapılmıştır. 

Şanghay, 29 (A.A) - lmpara
totun yıl dönümü münasebetiyıe 
yapılan bir geçit resmine 10 bin 
asker iştirak etmiştir. 100 kadar 
Japon talebesi askeri rüesay

0

a 
tabsi:i edilmi~ olan tribünün et
rafında toplanmışlardır. 

Orada bulun:ınların hepsi kuv· 
vctH bir infilak neticesinde yere 
yuvarlanmışlardır. Suikastin amili 
Hinbe isminde bir Koralıdır. 

Tokyo, 29 ( A.A ) - Şang· 
hay suikastı dolnyısiyle bütün 
memlekete büyük bir infial hü
küm sürmektedir. 

Yarın imıa edilmesi mutasav
ver olan Japon mlitarckesinin 
teahhuı edeceği ıstihbar edil-
miştir. 

Bir taraftan da uzla ma 1 
Şanghny, 29 (AA) - Şanghay 

mütareke lrnnferan!lındaki Çin 
ve Japon murnhbasları büyük 
beritanya elçisi tarafından tek
l!f edilen uzlaşma formülünü ka
bul etmişlerdir. 

Eu formül mütareke projesi 
meyanına ithal edilmiştir. 

ltalyanın 
Ha .. ici siyaseti 

Roma, 29 (A.A) - Meb'usan 
meclisinin münakalat nezareti 

bütçesine ait rnüzakereyi bitir
dikten sonra harciye bütçesinin 

milzakeresine batlıyacağı haber 
verilmiştir. 

Bu müm:sebetJe M. Grandi 

Italyanın harici siyaseti hakkında 

mühim beyanatt~ bulunacaktır. 

Ankarada Macar san'atklrler1 
bir resim sergisi açtılar 

Ankara, 29 (A.A) - Macar 
san'atk!rJarından ve Budapeşte 
Güzel aao'atlar akademisi pro
fesörlerinden Rudnay Gyulayla 
tarihi eserleriyle memleketimizde 
tanınmıı ressamlardan Zajti F e
rencin maarif vekili Eaat beyin 
himayelernide tertip ettikleri 
resim sergisi bugün saat 10,30 
da Halkevinde açılmıştır. 

Açılma meresiminde Maarif 
vekili Esat, Gümrük inhisarlar 
vekili Rana ve Riyaseti cümbur 
katibi umumisi Hikmet beylerle 
Macar sefiri Tabi cenapları, 
meb'uslar, maarif Te Macar 
sefareti erkanı Ye diger bir 
\ok güzide zevat hazır bulun
mu~ludır. Macar sefiri Tahi ce
nabları bu münasebetle Türkçe 

Bi in iliz tayya esi 
yere indirildi 

Londra, 29 (A.A.) - Neşre
dilen bir tebliği resmi1 Irak ordu
suyla birlikte Kürdistanın şima
linde keşif hareketleri yapmakda 
olan askeri bir tayyareci zabit· 
le diğer bir rakibin hasım bir 
aşiret tarafından esir edimiş ol
duklarını bildirmektedir. 

Fransada sosya ist
Jerin siyasetine 

hücam •• 
Belelfort, :.9 ( A.A ) - M. 

Tardiyö irat etmiş olduğu bir 
nutu~ ta sosyalistlerin siyasetine 
hücum etmiştir Mumaileyh, ra
dikallerin cosyalizme mi yoksa 
sosyalizm aleyhttlrlarına mı ilti
hak edeceklerini cayi sual gör
müş ve harpten bui radikal 
sosynlistlerin :ıleyhine o1arak in
tihap edilmiş olduklarını ehem
miyetle kaydetmiştir. 

Par rı, 29 ( A.A) - M. Tar· 
diyö, kendi hükumetine karşı 

tevcih edilen hücumlara cevap 
vermenin hcrşeyden evvel par
lnmenlo nezdindeki başvekalet 

1 alemi mahsus müdiriyetinin sa
lahiyetleri dahilinde o!duğunu 

s~ylemiştir. 

Mumaileyh, bu suretle cenah 
Kartel!e'Jin in ma.i idaresi hak
kında efkarı tenvir etmektedir. 

1924 senesi mayıs ayından 

1926 Mayısına l<adar Fransa 
banl~asınm dev' et~ v17rmiş olqu· 
ğu avansların miktarı 3 milynrdan 
37 milyar franga çılcmı§ ve bü
tün Rantlar düşmüştür. 

i<aıte!Je'Jio tesisinden sonra 
326 milyara fırlamış ve hali ha
zırda 270 milyar olarak tevak
kuf etmiştir. 

Sosyalist tenkitlerine ikinci 
enternasyonalin muzır hükmü 

, altında kalan bütün memleket
lerin tarihleri bir cevap teşkil 

etmektedir. 

Beynelmilel mesai 
Konferansında 

Cenevre, 29 (A.A) - Beynel
milel mesai konferansı Senayi
den madut olm1yan mesleklerde 
çalışmak için kabul edilecek ço
cukların yaşının tesbiti tasbiti 
hakkın~aki mukavele projesini 
kabul etmiştir. Konferans on ya
şına gelmemiş olan çocukların 

bu gibi işlere kabulünü bilhassa 
menetmiştir. 

On ev ve bir 
Çocuk yandı 

Kastamonu, 29 ( Vakıt) 
Araç'ın boyalı nahiyesinin Andra 
köyünde bir yangın çıkmış, 10 
ev k~milen yanmıştır. Zahire ve 
eıya kurtarılamamıştır. Yangın 
esnasında 1 'l yaşında bir kız 
çocuğu da yanınıştır. Hilnliah
merden yardım istenmiştir. 

Amerika 
Bahriye biitçesi 
Vashington 29. (A A)-Meb'· 

usan n:eclisi 326,340,000 dolara 
baliğ olan bahriye bütcesini ka· 
bul ve tasvip eylemiştir. . .......................................................... . 
oJarnk nutuk irat etmiş, ve maa
rif vekili Esat B. de mukabelede 
bu!unmuşıur. 

op, tüfek! 
Ingiltere fabrikaları ki 

hasabına çalıııyor? 
Amerikalı gazetelerden birİ11 

mn .umatına göre, IngiJtere 
başlıca siltıh tabrikalan şark b 
sa bııuı çalışm ktaymışl Ar Ol 

roJlg Vikers, Rolsroyı tank fa. 
rilrnsı hep ş~rktan aldığı sipar: 
lcri çıl<armalda meşgulmüş! 

Bu şark memleketleri kim? 
gazetenin yazdığına göre Afga 
tan hü!ıümeti ikibatarya top,3 
ma~meli tüfek, bir dağ topu 
dört tank ıımarlamıtbr. 

Hindistan ülkelerincien Nep 
Çin hududuna yerleştirilmek Ü 

re üç sahra topu bataryasıyl 
bir ağırtop bataryası 1sm~rJanı1 

tır. Nepal ilk defa olarak böyl 
bir siparişte bulunmamıştı. Dab 
evvel aynı hükumet, yalnız lol 
liz silfıhlarına güveniyordu. 

Nepaldan başka Bikaoir, P 
tiala, Bhopal, Haydarabat ve ftl 
sor hükumetleri de bunlara nı 
masil s'parişlerde bulunmakt 
dırlar. Hindiı5tan bükümetle 
askeri kuvvetlerini yüzde yi 
derecesinde arttırdığı için buol 
300,00D t~fek ısmarlamı~lardır. 

Aptülhamldln oğlu 
Para peşinde 

Şikago Tiribün gazetesinin P 
teden aldığı malümata göre Su 
tan Aptülhamidin oğlu AptO 
kadir Akvam cemiyetine mllr 
caat ederek babasından kal 
mirasın temini İçin cemiyetin t 
vassutunu istemiş ve Amerik 
bir serseri olup 1930 ıenesio 
Viyanada hapsolan JohuDekay' 
bu servetten bir kısmını do!a 
dırdığını haber vermiştir. 

Bir çocuğu 
O omobil öldürd 

Dün saat 9,5 da Keçeciler 
bir çocuğun ölümüyle neticel 
nen müessıf bir otomobil kaza 
olmuştur. Tahkikatımız:a g6 
hadise şöyle olmuştur: 

Şoför F evzinin idaresinde 
3353 numaralı atomobil dün ı 
bah saat 9,5 da Keçeciler ca 
des!nden geçerken Çavuş ca 
önünde dört yaşında Güler iİ' 
minde bir çocuğa çarparak a~ 
surette yaralamıştır. Hadise Dl 
katline gelen polisler tarafınd 
hastaneye kaldırılan Güler 
müddet sonra ölmüştür. Şofal 
yakalanmıı'ır. 

Ege ve lskenderlye" 
den gelen vapurJat 

Son zamanlarda lskenderiy 
den gelen vapurlar sıhhi koor 
dolayısiyle rıhtıma yanaıamıY 
rak açıkta demirliyorlar, buy_., 
cularm şehre çıkmalarını Ç~ 
güçleştiriyor ve bir çok kanıılr 
lıklara sebep oluyordu. o• 
Seyrisefaınin Ege vapuru, lskell' 
deriyedeki sıhhi muayenesi aıOI• 
bet netıce verdiği için, açıktf 
durmıvarak Galata Rıht1111•°' 
yanaşmıştır. 

Elçl tikleri mlzde 
Moskova Büyük elçimiz: H~~ 

yin Ragıp bey Roma sefirliJ• 
ne tayin edilmiştir. Mosko~ 
sefareti baş kf.tibi Zeki N• 
bey de 9 uncu dereceyle ıoerkt
.ahnmışhr. 

Halk evinde 
Halkcvinin müze ve sergi f: 

besi yakında teşkil edilecek ._ 
idare heyeti seçilecektir. E, 
diğer şubeleri çalışma progr• 
)arını bazı rlamaktadır. d 
Çarşamba günU umumi İ • 

heyeti toplanarak Evin Hazir•. 
~rndar olan bütçesini tarıJI 
edecektir. 
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Kooperatif Misafirlerimiz 
lt·uztuk seferberliği- " .. - - -. • -

nin parolasıdır ı T urkler hızım dost 
Ben Çocuktum ekmeğin okkası kırk ve kardeşı· mı· dı· 

. nara ydı. Ihtiyıırl:ır konuşurdu : Z r" 
t,\ ~ ,: Bu pıhaWıkla halimiz nice ola- - - -

1 
L$)a fiatlannda bir parça yükselme Bulgar hocaları 

0 dı _mu her kes çenesini seferber eder: Halkevinde 
li , - Erendim belediye yok ki, şu 
\ ,.,t•ere hukmünü geçirsin 1 Belediye narh 

ın~hdır 

5 1
1'tanbulda şehremanetinin knru1ma

ıatl~ı daha enelki zamanlarda eşya 
:! h ıne nark koymak bir zamanlar mo
ık: slındeydi. XIX uncu cısnn Osmanlı 

1' 
0 

'
53dr buhranları derhal kendisini şehir 

r !a~~rlaıında gösterir, lstıınbul k:ıdısının 
fi it ısı gibi nark usulü gizlendiği köşe· 

bin ın~Ydana çıkar, bir falak:ı cezası gi
faJ ~tbılc .?lunurdu. Ne k:ıdı efendinin 
k ~ası curümlerc mani olabildi ? Ne 
~ nın, ne ihtisap ağasının, ne de on· 

1.ı!:n Şehrım:ınetine bir bab:ı yadigAn 
lııı.... a gibi devredilen nark usulü ucuz· ,u temin etti. 
hiıı Bir zamanlar, galiba büyük Rus har· 
lark de fehremaneti gayrete gelip leblebiye 
'koJaıuş 1 Anlamklanna göre o za· 

ÇOcakluı piyasada leblebi bula· 
~, nihayet eski Türk evlerinin 
~lertndeld dökme sürmeler, kapı 

16~ cami lrurşanlm gizli, gizli 
fllGp leblebici dükkAnlanna aktanlmışl 

1 .... 

.. \7ıkta leDI 1932.. Fakat. belediyeden 
~ ucuzlıtmuını istiyenler, gene çare 
'- ecdattan yadiı:Ar kalan o meşhur 
~alatasın~ el abyorlar. Nark usulü
lıa piyasadan ~eker. Mubtaçl:ırın da· 
~ah mal alm:ılarına sebep olur. 
Obzıaz.genlş kitlenin derdine gene derman 
llt lkbsadl (monark) lann teşekkülü· 

~~ olm." 
., ___ ~•Ylb ucuzlatmanın ç:ıresi, pahalının 

~nda daha ucuzunu piyasaya sür· 
~ktir. 

Bu aasıl yapılır ? 
Bunu muhtaı; &damlarla, belediyenin 

et tle "Tef"meJi temin eder. 
MeselA belediye fakir sınıflar için 

2'da ~~rik eder. Ucuz lokııntalar 

~:.!-talk kitleleri bilhssa istih!Ak koo· 
llı.'"'qfleri teşkil ed~rler. B:lediye bu işte 
tıı.. 'Yak olabilir. Fakat menfaatlerinin 
~lllektc, \'e mutııvassıtlan ortadan 
~aktı olduğunu bilen halk kitlesi· 
Cllıı...'.."' ite bunun bir kurtuluş vasıtası 

~na inanarak a14hdar olmasıyle 
kün olur. 

lf.k~lediyeden mümkün olanı i.:ıtiyelim. 
ıte uygun o!anı yapsın ! 

~CUzluk seferberliğinin parolası 
OOperatiftir 

'ıtı, latlnbul belediyesinden bu sahad:ı. 
l\tttıtcettmiz ilk müsbet iş halkı koope
~ tr etrafJncla toplamıya ön ayak ol· 
ltbtdıbr. Geri kılan işleri fesahat ve be-

Ocalannı terk C"delim. 
~ Sadri Etem 

ı::;....,ıer, gidenler 1 
ı ~i meb'usu ve Anadolu 
d::eleai ıahibi Haydar Rüıtil B. 
iti lı.e vapuruyla şehrimize 
~ır. 

Şehrimizde bulunan Bulgar 
muallimleri dün sabah müzeleri 
gezmişler ve saat ikide Halke· 
vine giderek şereflerine verilen 
ziyafette bulunmuşlardır. Misa· 
firleri Halkevinde maarif müs· 
teşarı Salih Zeki, Halkevi reisi 
Hamit, edebiyat fakültesi reisi 
Muzaffer beyler karşılamışlardır. 
Misafirler konferana salonunda 
dinlendikten sonra hazırlanan 

bilfede soğuk yemek ve çayla 
izaz edilmişlerdir. Çaylar içilir
ken Halkevi reisi Himit bey 
knrsllye çıkmıt; 

" Hayatı henüz yeni baılıyan 
evimiz için büyük bir hatıra olarak 
kalacak olan bu gün mllnasebe· 
tiyle bir kaç söz söyleyeceğim., 
cümlesiyle söze baılamak ve Halk· 
e•İDin tqek!dil maksatlannı, ga· 
yeıini, çalıtma tanlarını anlat
mıı, iki dost ve kardet milletin 
ezeli •e tarihi miiııasebetlerioin 
bundau sonra daha sıkı bir su· 
rette bağlanacağından ilmit var 
olduğunu bildirmiş, Bulgar mü
nevver muallimlerine Türk mu· 
aUimlerinin en har ve samimi 
selam ve muhabbetlerinin götü· 
rülmesini rica etmiştir. 

Be sözler Muzaffer bey tara· 
fından Fransızcaya tercüme edil· 
mit ve misafirler tarafından ha· 
raretle alkıılanmııtır. 

Bulgar baş müfettişlerinden M. 
Y ajeclyef Bulgarca olarak mu~a
beledc bulunmuş ve ezcümle de-
miştir ki: 

Istanbul, dünyanın en aüzel 
şekri ... Seni daima büyllk anne· 
lerimizin masallarmdan ve mektep 
kitaplarmdan öğrenmiştik. lfte 
bugün bize açılıyorsun. Art.k 
bize yabancı değilsin, ıenin öz 
evlatlarıo da artık bize yabancı 
değildir. • 

Onlar, senia evlitların daima 
muzaffer ve galip oldular ve 
bundan sonra da galip olacak
lardı. Son Türk inkılabı, Türkün 
azmini, sebat ve metanetini bir 
kerre daha isbat etti. Türkler 
bizim dost ve kardeşimizdir. Sizi 
memleketimizi ziyarete davet 
ediyoruz. Dost memlekete mede· 
niyet Ye terakki yolunda seri 
adımlarla ilerlemesini temenni 
ederken, bilyllk lider Gazi Hz. 
nin Türk milletinin başından ek· 

§ E K E R Yazan• Yuauf Ziya 

=t; Tefrika : No. 3 o s M A N 
~~r Oımao, etrafında sevi
ıc-ıbi.:' ~rdükçe, her gün bir 
iikÇe hır l&albe bağlandığını sez
d~ ıevgililerini gaip eden, 
'tr1wa· Dı, arkadaşlarını, gördük
l•ip1' bildiklerini, tanıdıklarını 
k0p ede~, her gön bir parçası 
•eai:O- b~ .Parçası ölen bir kim
du... Pnplığile için için eriyor· 

011u11 
kaç11a d gözünden biç bir şey 
-:laıaı:ıbı. Bir el sıkııbın, bir 
tııad, b •hııtan, iki gönül ara· 
derı..a •ılıyan gizli konuşmayı 

! aıılardı. 
liQf ~laeyle T evfikin seviştikle
t ' qerlceat 11. Şıu, en evvel o görmüş· 
lalfı l~nın Abmede cuyduğu 

randan evvel o sezmişti. 

lşte bir baftadanberi, Faba· 
metin gönlünde de Cemale karşı 
bir fırtınanın başladığını görü
yordu ... 

Febameti, bu yıldırım kızı, o 
t3bta smk, nasıl oluyorc!u da bir 
paratoner gibi kendine çeki
yordu? .. 

Cemalı gözlerinin önüne ge
tirdi : Yazın bostanlara korku
luk diye dikilen, bir değneğe 
geçirilmiq kuru at kafaları gibi 
uzun, etsiz bir baş.. Fil hortumu 
gibi ağıza doğru sarkmıt iri bir 
burun.. Ve bu yüzülmüt beygir 
surabnan üıtünde nereye bakbğı 
belirsiz tespih böceği gibi iki 
ufak göz ... 

işte, Fehametin baııoı dön-

iş bankası 
Iskenderlyeye giden 

heyet geldi -
Celal beyin beyana/1 

ış banlcası umumr mt!dOrü 
Ceııı Bey 

iş bankası lskenderiye şubesi· 
nin açılma meraaiminde bulun· 
mak ilzere Mısıra giden bankanın 
mumi miidürü lzmir meb'usu 
Celil beyle Sinop meb'usu Re· 
cek Znhtil ve lzmir meb'uau Os· 
man zade Hamdi beylerden mü· 
teıekkil heyet dUn Ege vapurile 
şehrimize dönmüıtür. 

Heyet rıhtımda lstanbul it ban-
kası müdüril Muammer beyle iş 
bankası erkim ve diğer bir çok 
zevat tarafından karşılanmıştır. 
Celil bey dün bir muharririmize 
şunları s5ylemiıtir. 

- Mısırda her yerde olduğu gibi ik
tısadt buhran hükilm sürmesine rağmen 
bankamızın pe~ çok işler yapması im· 
klnının mevcut olduğunu anladık. Bu 
itib1,.ı b iyi intib:ıl:ırla dönüyoruz l\lı sırda 
resmt ve hususi mabafilde büyük hir 
hüsnü kabul gördul\. Uunu i\lısırd:ı mem· 
leketimize k:ırşı duyulan dostluk hisleri
nin bir delili sayıyoruz. lskenderiyede 
bsnkamızın bir şube açm:ısı Mısırda pek 
iyi bir surette karşılanmı~tır. Bu sayede 
iki memleket iktıs:ıdl munasebatının bir 
kat daha inkişaf edeceği şüphesizdir. 

Bir Rekor! Kontenjantman 
-------

Çekoslovakyalı altı Şikayet edenler 
.seyyah şehrimizde dikkatle okusunlar ---
1
rrrablus çUIUnll 
Mllşklllatla geçmişler 

iki spor otomobiliyle büyüle 
bir aeyyahate çıkan altı Çekos· 
lovakyalı seyyah Anadoludan 
şehrimize gelmfılerdir. Mühendis 
M. Raspar'ın riyaseti altında bu· 
lunan seyyahlar Çekoslo~akyada 

1 Pilıen ıehrinden Nisanın birinde 
hareket etmişler ve Münich, Ce· 
nevre şehirlerine uğrıyarak Mar· 

ı 
silyaya gitmitler, oradan vapurla 
Tunusa geçmişlerdir. 

Seyyahlar Tnnustan Trablus 

1 Garba, oradan da çölü geçerek 
1 lskenderiyeye gitmiş !erdir. Sey-

yahlar çölü geçerken çok müş
külat çektiklerini ve bu yolu 9 
saatte ancak 300 kilometre git-
mek suretiyle bir haftada ala
bildi~lerini söylemektedirler. 

Kabireden sonra da Lüksor 
Kudüs, Beyrut, Şam, Halep şe· 
birlerine uğrayan seyyahlar ora· 
dan Adanaya ıeçmiıler Ye Ana· 
doluda muhtelif şehirlerden ge· 
çerek Bursa ve ve MuJanya yo· 
luyla buralla gelmiılerdir. Şehri
mizden sonra Sofya, Belgrat ve 
Viyana yoluyla Çekos!ovakyaya 
döneceklerdir. Bütün seyakatte 
14 bin kilometre mesafe kate-
di!ecektir. 

Çocuk haftası 
Dtln bitti. 

Dün çocuk haftasının son gü
nüydü. Çocuklara Alay köşkün· 
de öğleden sonra bir müsamere 
verilmiştir. Yüzlerce çocuğun bu· 
lunduğu müsamere pek eğlenceli 
geçmiı, Karag5z oynatılmış, gü· 
zel san'atlar oubesinin tiyatro 
talebeleri tarafından .. Insan sar· 

Fransa ba,vekUI bile " mlll1 
lkhsadlyatımızı korumaklçl• 
bu usule devam etmek mec-

buriyetindeyiz ,. dlror 
Fransız Başvekili 1\1 Andre Tardjy8 

yeni ) apılacak meclisi meb'usan jntiha· 
batı vesilesiyle irat ettiği bir nutukta hail 
hazırda cıhanı saran mali buhranın hık· 
kından gelmek için cephe vahdeti ve fi· 
Jiyatta vnbdtc temini icap ettiğine işaret 

ederek demiştir ki : 
• Bir scnedcnberi alınan tcdabir Fru· 

sız istihsa!Atı:tı kurtarmışsa da bu Ufl 
değildir. Açık kapı politikasının ı.amanı 
henüz gelmemiştir. Yatın da dün gibi 
:kendimizi müdafaa etmeliyiz. Bizi ölüm 
derecesine getirmiş olan h.iç pahuı.na 
külliyetli ithalAnn altında ezilmemek lçia 
mücadele etmeliyiz. Bir çok tedabir ara· 
sında. emsalsiz bir buhranı geçirmemizi 
mümkün 1.ılan lmntenjantman usulü bize 
çok yardım etmiştir. Bu siyasetin ltzım 
bir deva olduğunu söyledik. Bunun mu
vakkat bir tedbir olduğunu da daima 
ıekrar ettik. Mümkün olunca gümrük 
tarifemizi ıashih ederek: ]Azım gelen dö
nemeci temin edeceğiz. O \'akit tarife 
serbestliği mizi iktisap edeceğiz. Dilnkil 
konsülduyonlardan ve diğer kayıtlardan 
) ak:ımızı kurtaracağız ltal}·ayla yeni tica
rt iti!Afımız bu yolda atılmış ilk adımdır. 
Beynelmilel iktısadl itiliEl:ır siyasetimiz 
şimdiye kadar kırk kadar itilAfa müncer 
olmuştur. Ilu siyaset hükılmctin llzım 
olan ı.oncrolü altınd:ı diğer bir doğrulma 
aleti temin edecektir. Yeni intihap ecfi
lecck meb"uslar ilı\ içtimılanncla bu me· 
scleyle meşgul olmıya mecbur kalacak-
lardır, • 

Milano sergisi kapandı 
Milano. 29 (A Al - .Milano sergili 

kapanmıştır. ltalyan ve ecnebi ziyaretçi
lerin miktırı 1,930,000 kişiyi bulmuştur. 
Sergi tertip heyeti reisi btı seneki sergi-
nin kazandığı muvaffakıyetin ıeçen se
neninkini çok geride bıraktığını söyletntf 
ve bu seneki ~ergide mallannı teşhir e
den ticaret erbabının 4554 e baliğ oldu
ğunu benn etmiştir. 

Belçlkada rea;mıer 

......--·····················-·························· rafı,. isimli piyesi temsil edilmiş 
bedeni hareketler y:.pılmış, milli 
rakıslar oynanm•ıtı:-. 

Urüksel, 2Q (A.A) - La Natioa 
Belge ga~etesi mamul ve gayrı mamul 
yün \"e bürün mobilye eşyası üzerine 
yüzde 50 nisbetinde gümrük resmi vazı. 
na maliye nızınnı mezun kılan bir ira
denin kral tarafından imza cdılmif ol• 
duğunu yazıyor. Bu zam h'men tatbik 
dcilecektir. 

sik ol:namasını dileriz.,. 
Nutuklardan sonra Bulgar mi· 

safirlerimiz TUrkçe olarak istik
lal marşım ve kendi marşlarını 
söylemişler ve samimi teıahürat 
arasında Halkevinden ayrılmıı· 
lardır. 

Misafirler doğruca Güzel aan'· 
atlar şubesi binaıında verilen 
çocuk müsameresine gitmiıler, 
bir müddet çocu~larm oynadık
ları piyealeri seyrettikten aonra 
tramvaylara binerek T epebaşı 
tiyatrosuna gitmi~ler ve Konser· 
vatuvar talebesinin verdiği kon
seri dinlemişlerdir. 

düren delikanh böyle bir afetti! 
Şeker Osman, Fehametin için· 

deki bu gönül sırrım anladıktan 
sonra, kendini hayatta büsbütün 
yalnız, bnsbütün öksüz, bilsbü-
tün zavallı bulmağcı batlamıftı .. 

Günlerce kimselere görünmedi. 
Ne Melahat Hanımefendinin pa· 
zartesi gecelerinde, ne Ruşeni be· 
yin cuma eğlencelerinde, ne Ya· 
kutzadelerin ziyafetlerinde, ne 
yağ kıralı Hamdi beyin beklr 
alemlerinde Şeker Osmana tesa· 
düf eden olmadı .. 

Fakat dnn akşam, tünele doğ
ru giderken, Türkuvazın kapısın
da fehametle karşılaştalar. 

- A a a ... Osmancığım, bir 
haftadır nerelerdesin ayol? .. 

Orada, sokak ortasında, gelen 
geçen binlerce kişiain içinde, bu 
renkten, kokudan, hayattan yu· 
ğurulmuş kızın ayaklarına ka
panmak, ağlıya ağlıya: 

- Bana, Osmancığım deme .. 
Bana, sevrinin, muhabbetin, atf· 

Romanyan:ın lstanbul 
ba, konaolosıuıu 

Romanyanın Istanbul baı kon· 
solosu M. Y onesku Bükreş ha
riciye nezaretinde baıka bir Ya· 
zifeye tayin edilmiştir. Yerine, 
lstanbul konsolosluğuna tayin 
edilen M. Anastasiyu bugünlerde 
ıehrimize gelecektir. Bu zat eY· 
velce Romanya sefareti müıaviri 
sıfatiyle memleketimizde bulun· 
muıtu. 

kın değil, bir maskara teklifsiz:· 
liğinin verdiği bu IOtfu istemem. 
Sen, sevdiklerine böyle söylet.. 
Ben, sadece Osmanım.. Meclis· 
lerinizin eğlencesi, salonlaumzın 
palyaçoıu Şeker Osman!.. 

Diye yalvarmak, bağırmak 

istemiıti .. 
Fakat fabamet, onun içindeki 

bu sarsıntıların farkında bile de· 
ğildi.. Hemen elindeki paketle
rin bir kısmını Osmanın koltuğu
na yerleştirerek devam etti: 

- Hiç itiraz edeyim deme .. • 
Seni dünyada bırakmam .• Doğru 
bize gideceğiz.. eu gece, bütiln 
sevdiklerin bizde! 

Otomobilde, yaoyana, d"zdize 
oturmuşlardı.. Osman, bu arıda 
bir bahar havası içinde nekahet 
günlerini geçiren ·bir basta gibi 
g6nlünde bir iyilik, bir ferahlık 
duyuyordu .. 

On dakika sonra, 
F abam et, "oltupnda 

yanında, 

paket-

Sis dlldttklerl 
Tahlisiye idaresi tarafından 

lneçte yaptırılan sis düdükleri 
Şf'hrimize getirilmiıtir. Üç tane 
olan düdükler Kızkulesi, Fener
bahçe ve Ahırkapıya koaula· 
caktar. 

Montaj ameliyesi yann b•ıh
yacak Ye düdükler mayıs ortala· 
rında 6tecektir. 

lerle apartmandan içeri girer
lerken dOşündii: Böyle bir ka· 
pudan böyle bir seYgiliyle ıire• 
bilmek.. Aceba, ona böyle bir 
saadet nasip olacakmıydı? 

Onun bu dalgın hali Fabame-
tin gözünden kaçmadı : · 

- Nen var Allahaıkına Oı· 
man? •. 

- Benim mi? .. 
Durdu, dütündü, ıatkın tatkın 

kekeledi: 
- Hiç... hiç bir ıeyim yok! •• 
- Niçin susuyorsun ya ? .. 

Amaaan... San=- mabzun!uk ya• 
kışmıyor vallahi! 

Tekrar içinde bir şey kırıldı. 
Tekrar, bir libza evvel baılıyalİ 
nekahet devri yeni bir buhranla 
vahimleşti: Demek, ona mahzun-
luğu biJe çok görllyorlardı. o .. 
mek onun dalgın, dütlinceli ol
mı ya bile hakkı yoktu. Demek 
vazif~si daima şen olmak, daima 
gülmek ve güldürmekti. 

(IJitmCl40 
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Cam gözlü katilin hüviyeti Türk muhibbi Romenle 
tesbit edilmek üzeredir den bir grup şehrimizd 

[ Ost tarafı 1 inci sayfada j 
yamız vardır. öteberi almak için 
iki hemıiremle beraber sokağa 
çıktık. Dördüncü vakıf hanımn 
kartıımdan eldiven alııuıtım. Sul
tanhamama doğru yürüyorduk. 
Katille birdenbire yan yana geldi
iimizi bi11ettim. Bir an için dur· 
du. Arkuma baktı. Memurları gö 
rünce ıillbmı çıkardı. Bu esnada 
caddeden geçen tramvay da dur
muıtu. lçerden bir serkomiser in
di. Süratle ilerliyordu. Belli ki, ka
tilin üstüne atlamak, yani kucak .. 
lıyarak tutmak istiyordu. itte hu 
sırada katil silahile atefe batladı. 
Gözlerini fal tafı gibi açmıt de
vamlı surette atef ediyordu ve 
mütemadiyen ıözlerile vuracak 
polis anyordu. Serkomiıer aldığı 
yaralann tesirine dayanamadı. 
Benim üstüme düttü. Atkım ~er
komiaerin albnda kalmı{tı. Serko
miserden oluk gibi kan akıyordu. 

Ondan ıonra katilin türbeıuuj 
yere rirdiiini ve kendi kendine 
kurfun sıktığını da gördüm! 

Bütün bu hadiseler bir i.n için
de oluyordu. Kendimi ve kardef
lerimi kaybetmittim. Onlar çıl 
yavrusu gibi dafıldılar. 

Hadise cereyan ederken yanı
mızdan bir Matmazel daha geçi
yordu. isminin Aravni olduğunu 
&0nradan öirendiğim bu kızın ba
cağına da yere düten kurıunlar
dan biri ııçramıt ve çorabına ya
pıfmıftı. 

Yere düttüğü zaman katilin bir 
gözü kapanmadı. Açık kaldı. Ka
tilin bir gözünün cam olduğunu 
söylediler. Büyük bir korku ve ö
lüm tehlikesi lltlattığımı ıimdi da
ha iyi anlıyohım.,, 

Matmazel Viyolet'in diğer hem
tireleri tunları söylemitlerdir. 

"- Hadisenin akabinde ıaşır
dık. Silah seııale::inJen ne· yapaca
ğımızı bilemedik. Bu esnada biri
miz bayılmıf, birimiz de biraz 
ileriye doiru ıaıkın fqkm kaç
mıya bq)amıı .•.• 

KP.tll kendisini vurmamıştır! 
Du Matmazelin sözleri arasında 

katilin faciadan sonra "kendi beynine 
bir kurşun sıktığını gördüfü,, şeklin
de bir cümle ,·ardır. Dün bu husu~ 
ta tahkikat yaPtık ve hadiseyi tekrar 
poJıisten ve vali muavini Fazli beyden 
8orduk. Bu rivayetin doğru olmadı
ğını n katilin memur tarafından ati
Jan ku11unllrla vurularak öldüğünü 

eöyl•diler. Esuetl hadin eena11naıı 
topuğundaa yaralanan Matmazel A -
pvni de katilin gebermesl şeklini bu 
BUl'etle anlatmaktadır. Laleli civa • 
nnda oturan Matmazel Agavni diyor 

ki· 1 
Matm• z•I Agavnl ne d iyor? 

- Bizim arkadıtı gilrmek tl7.t>re 
tramvayla Sirkeciye gidiyordum. Bor
sa intlade tramvaydan indim. işte bu 
sı.{ada bazı çocuklar: 

- Tutun, Tutun .• diye bağrış
mağa bqlamıılardı. Arkama ba
kınca üstü batı pis ve elinde silah 
tutan bir adamm bana doğru gel
diğini gördüm. Henüz bqmıı öne 
çevirmeden benimle beraber tram 
vayda olan bir k~miser yere atla
dı. Bu üstü batı pis adamı tutmak 
iatedi. Bu sırada bir silah atıldı. 
Hemen o anda Komiser yere dü
tüverdi. Derken üstü baıı piı he
rif .bir başıbozuğa doğru, o batı· 
bozuk ta ona atefe ba§ladılar. Bir 
aralık batı bozuk: 

- Of vuruldum, dedi. Fakat, 
gene ateı etti ve pis adamı vurdu. 
KUl"fUnlar yafmur gibi yalıyor
du. Hatta yere çarpan kurtunlar~ 
dan bazıları ayaklanma isabet et
ti ve çoraplarımı yaktı. Hatta bir 
tanesi ayafımı hafifçe yaraladı. 

Vak'a o kadar korkunç ve deh
fetli idi ki hlll nasıl vurulmadığı-
11\& hayret etmekteyim. Ayağım· 
daki yara alır delildir. Yalnız 
çok korktulum için dün aktam ve 
bütün gece uyumadım. Ve miite
madiyen kustum.,, 

• • • 
Serkomiser Şakir Beyin ölümü

ne sebebiyet veren kurtun sırttan 
Pı•it ft blhi deldikten sonra 
kaburga kemiğinin üstünden ~ık
mq, yoldan "f'r. .. ., M._tmazel A· 

gavninin topuğunu yaralamıştır. Mf'mleketin a.uyl!) Vf' ln:ılbatmı ve lçtl
Tabarrı· komiserı· İsmail Hakkı Be mal nbammı temin f'tmekle miikf'lll'f o~an- Şereflerine bu sabah Darülfünunda 

bir kabul resmi yapılacak lann nazarında bu tan bir \"a:r.lfe nllmu-
ye gelince: Kurıun sağ böğrün- neııl r;tbt tf'CeW ettitı halde bu ni:ıamı bo:r.
den girmit ve barsakları yirmi ye- mak tateyenler lçln yüma:ı, ıunıın vermez 
rinden delerek sol böfründen çık· ve kahhar bir teeellüt Abid<'t'1 olarak dJkl
mııtır. lsmail Hakkı Beye Afiyet leeektlr. 

1 Bu kadar iııabetll blr asaletle ölmeııi-
Y urdunda derhal ameliyat yapı • nı ve ölcll1rmesin1 bUen Türk zabıtuınm 
mıt ve baraaklardaki bütün yara· kartıııncla memleketin emniyet ve reJlmlnf' 
lar dikilmittir. Hasta henüz ame- hJyanet ve 9Ulkut etmealnl cıtııllnecek kn

liyatın tesiri altında ve tahammül faların bllAtereclclUt ve bllA.mt'rbıımet klrıl'.\
edi!emez evca' içinde yatmakta. cafmı söylemek :r.ıılttlr. 

Huzurunda bulunduğumuz bu mı dt>rı 
olduğu için, bu bitap vaziyette ~r türlü teyidin tiııtftndedlr. 
kendisile konuımak bittabi müm- Blmayf'lerl artık bl~ mtwdu olan m<'r· 
kün olamamıttır. bumun pbııl all<'.sl~1e meıılekt allestne hll-

Son dakikada aldığımız malu- kUınet ve pbııım namına ta:ılyetlertmı ar· 
mata nazaran Hakkı Beye yapılan zey&erım." 
ameliyat muvaffakıyetli bir neti- AptUlkadlr Ziya Beyin hitabesi 
ce vermiştir. Hastanın sıhhati iyi Aziz kardeşlerim; 
l'\lametler göstermektedir. Bu(lln btanbullular a:ıl:ı bir kard~le-

Katll kimdir ? rbıl kaybettiler. Türk polisi kıymeUI bir 

i l öz evlAdou kaybetti. Dört ,·atan yanuııu 
Ka ilin hü"üyetinin henüz anlaşı • kendilerine flll bü;vtUt fehamet mtraıımı tıı-

mamış bulunma.c;ına Tağmen rivayet · rakip riden babalan ıç1n bugün ağlıyor. 
ler çoktur tııtanbııl tebrl için acı bir gün. Türk po-

Yukanda da ip.ret ettiğimiz gibi 1W için matemli bir (lln .. Fakat azl:ı bem
kendisinin bir ernemi veya civar mcm- terUerlm. Souuz bir muhabbetle batU"BJ>ını/ 

yadeclNıeflmlz bu a:ıl:ı ölünün kara toprıık-
1eketlerden berinden pa.!!aportsuz kaç- 1ara defnettıtımh: C'Jt'800.I karoıBinda duydu-
mıya mecbur olmuş bir kc,miteci oldu· twn ttteaUrlf'rl burada arz.OOerkrn Türkün 
ğu iahminedilmektedir. vazlle atlunrn ttmı.aıı olan bu bllyUk bili · 

Bir rivayete göre de katilin pejmür- nlln muvattbel tedfinlnde göğallınti kab:ır

de elbiseleri altında kalan iç çamal1ın· tan kuvvetli bir htııeın teuüılıürl.lnü de kny-
cletmek lııterlm. O ela büyük Türk mlllc

nm temiz ve iyi kumaştan olduğu gÖ· tinin kruuncla ııonııuı. yapyacak vatan mu-
rülmliş ve bu da ayrıca dik.kati celbet- tiabbetlntn bir eııerl olan va:ııre atkının her 
rniştir. Ttlrklbı muıı lmanrncla yer aldığını gö!fl~-

Paskalya yortuları münaıibeti

le bu günlerde Romanyadan şeb· 
rimize bir çok seyyah kafileleri 

gelmektedir. 
Dün Romanya vapuruyla 270 

Romanyalı gelmiştir. Bu gün de 
konvansiyondle ve Regele Corol 
vapuruyla iki ayrı ka;iıe Romen 

seyob!arı daha gelecektir. 
Dün gelen St'!yahlar dört ayrı 

grubtur. 
Bunlardan biri Romanya Türk 

muhipleri cemiyeti azalarından 
63 lıiçidir. Bülueşte memleketi

miz hakkında bir çok konferans
lar tertip eden bu cemiyetin 
reisi M. Michel Livedaru kafi· 
leye riya~et etmektedir. içlerinde 
darülfünun profesörlerinden M. 
Du5ulesku, M. Radulesku M. 
Hilt'le Romen kadın gazetecile· 
rinden Dioineatza ve Adeverul 
gazeteleri muharrirlerinden mat· 
mazel Ecatrin Raicoviceantı Ful
men bulunmaktadır. Romanyalı 

gazeteci mensup o!duğu gazete-

lere Türkiye hakkında makalt' 
ler yazacaktır. 

Bu gurup vapurda DartilfO_. 
talebeleri namına bir heyet ti' 
rafından !carşılanmış, kendile~ 
buketler verilmiştir. Romenle~....t 
akşam üstü Taksim GümburlJ"'-
abidesine güzel bir çelenk kor 
muşlarciar. 

Bu kafile altı Mayısa kadat 
:;ehrimizde palacaklar, şereffb~ 
rine bu sobah Darülffinunda 
kabul resmi yapılacaktır. • 

Di.;.er romcn seyyahlar şehri' 
mi:c!; bir gün kaldıkt,. 
sonra ayna vapurla Pire ff 
MISlra gideceiderdir. 

(fonlar Romen şimendifer 111,-
murJan ve D:ırülfiinun talebele' 
riy!e diğer bazı zevattır. fÇ" 
terinde Ro ınen başvekili M. 'Vof6 
ga'nınoğlu r.1. Valantio Yorga'~I• 
s:ıbık bir nazır bulunmaidadıt· 

Şehrim.zde bir müddet kall' 

cak olan Romen seyyablan Hal~ 
evinde bir müsamere verdlP 

':r'er. 
-------""----~ Dün gece son dakikada aldığımız ren mlııallerln çoklu~dur. Bu hıı:ıln batı

malOma ta göre de katilin hüvüyeti bu ra o mlaalerden biridir. Bu ml!lal, ayni 'ZU· 
mancla Cümlıurl~t zabıtasının kıymet , ... 

gün tesbit edilecektir. Çünkü zabıta ~tinl ve bu rejim f'vlAtlarırun ~~~k 
günU ho~ geçirmemiş ve bazı mühim iradesini göıte.rmck ıtıbarlle de büyük bir 
del:iil ve ipu~ları bulmuştur. msna lfad6 eder. 

Z•valh komiser İstanbul umumi meclisinin derin hbr • 
Şakir bey uzun müddet Adanada metlerini bu a:ılz ölilnlln ruhuna ithal eder -

ken ktymı-tll Tiirk pollııine \'f' merhumun 
kom"'er mun,·inliğinde bulunmuş, 928 •Ueslne, emniyet ,.e ııelAIDt'U yolunda ncC-
de htanbula gelerek polis mektebine ılnl feda cttıjtl ııehlr namına ııamlmt ıazı-

Ecnebi oruolrır o , ı ı uzakere , 
Saint ı .. azaire şirketi 

müşizülat çıkarıyor 
girmif, mektepten birincilikle çıkarak yetlerlml arzeylerım. d k' 

Hükumetimizio, An:ıdolu a ı bir taktimame ve altın saat kazan • Mekl Hikmet berin hitabesi 
mıştır. 930 da Tahtakale komiserli - Aziz vatandaş! şimendıfcr in~a:ıtı ve nafıa İş· 
ğine :ıakledilmiş, geçen sene de Emi - SenJ "bedi bavapPluna tevdi ve un:ı leri yap•m muhtelif ecnebi gurup· 
nönil me.rkezi ser komiserliğine terfian bozur ve •Ukün temrnnı ederken menııup forma, mali v:ızıyet dolayısiylc, 
getirilmişti. oldufun mlll<'tln, ııenln de h159el teretın taksit :nüddetle:inin uıahlm~~ım 

Evli ve yavru sahibiydi. Kendisi- bulunan gayret ve fflrarat ve fedııkArlıld:ı. 
yıuattıfı ınlulAbın lıar181 olduğu temıaııtı- ve . mümkün olduğu takdirde 

ni yakından tanıyanlar onun liyakat nı da terdlf etmek ı,,terim • l l ı · l · d 
'Ve .. fi haldcrftda ne söytiyeceklerl· Muhterem ölü! m:ib eti ge en ta.tsıt er üzeran e 
ni ,aıırmaktadırlar. ~ de lnkıllbı yaratan mefltün-nln nll- ten~ilüt y3pılm3sını te!dıf.. ettiği, 

Vazife!Pine son der~ merbut olan mone ve kahramanlıklarından oldun. Bu- bunun üzerine alakadar gurup· 
.. f glbıkll tt Jimln aarm kiaplarına en uyı,"lrn 11 • l L ı. 

Şakir bey dün duyduğumuza gore, a· ve beterlyetin aaadetınJ a:uunı dert"<~ı·d~ ların müc:ıes:i eny e r.ütıiıme-
ciadan iki dakika ev el tramvaydan klmll olduğuna ksnaatını o ufurdald şc- timiz ar:ıcmda müzakerelere baş-
atlamıtk isterken kendisine mAnl ol · bamet.ınle teyit ettin! Devlet otoritesine n d 1 l 

lanıl ı,,..,v ı evve ce yazı mıştı. mak istiyen bir arkadaşına: lçUmaJ nizama kartı hareket ve hattA te-
- Nasıl oluT. ben memurum ve va· tebbüa f'lclecıt'k olan bu tıynetler llf'nln ıılvl Bu guruplardan Juliu!l Berger 

batıran buzurundan mu:ımahll olacak- le olan müza1<cratı bir müddet 
zifem bu.- larmı bir defa claba anlayacaklardır. 

Cnanı vermiştir.. Sen mU.terlh ol! Bütlln vatanda,ıar ve evvet şehrim:zdcn geçerek An-
Cenaze alayı meslektaoıarm içtimai nizamı temin Mn karaya ~iden CeÜtcbe Ban~'ın 

Ş k. Be • ır.bmcla ölmf'yi her üman göstermlye ~ - etrlin merkezi direktörü idare Şehit serkomiser a ır yın ce- •ınlırlu ve bunu vutfe blllrl<'r. 
nazNI CJlln bUyük merasimle kaldırıl Arkadı4! Senden ayrılırken bu ııakin etmektec.lir. 
ınıştır. Cenaze saat on ikide Alem· yuvancıa una hörmet, minnet ve rahmı•t Bu müzai<ereler çok iyi bir 
dar caddesindeki Sıhhat yurdundan temennllerlmlz.ı bırakıyoruz. şekilde cerey:m etmektedir. Ve 
ahnmıı n Beyazıt camiinde namazı Polls mUdUrU All Rıza Berin bu gurupla hükumetimiz arasın· 
kılındıktan !IOnra Edirnekapıdaki Şe- hitabesi da tediye mecıelesi etrafında te· 
hftliğe gömülmüştür. &rendller, ferrilata müteallik bazı noktalar-

Alay vali Muhiddin, vali muavi - Bir hainin klırtunlyle tchlt uuşen (•ıt b . ·ı-f h l 
"'~- dan bac:ka tam ir ıtı a ası ni Fazlı, fırka reisi Cevdet Kerim, -J&UC'W arkadqlarıma:dıuı ııerkomtM·r r 

kua kaymakamları polis müdürü A· Şakir Beyin ınezan bafmda meıılekdaıııtarı olmuttur. 
li Rıza Beyler fırka vilayet kaza ve mm bu teeHUrlertne tercüman olurkf'n. ıını Isver gurubuyla o!an mliıake-

lumrzm t~sürlerimlze l!Jtlrak için ba"tnn Y 

nahi~e heyetleri memurlar, Şehir mcc nlhayf'~ kadar vöııtardtkJerl 118mlml •nJA, - ================ 
) • • • 1 1 r 1 . h • " ki; bizim 7~'lbıts.mJ7 11. \'(' k!ikıimr.tiınlw ımr ısı aza.arı, c ari~l ünun genç erı mu kadnn dolayı da •Ukran mlnneüerınıı ar _ "' şı durmak olnıa:ı. Zabıtamız \'az.Ut>.sl i •; lıı 
telif mektep talebe ve muallimleri zt'!derlm. Bu hAdlııenJn tevllt ettl"'t bü-• lştc böyle· ennııu bile vermek~n çeklnMe::. 
muhtelif esnaf ve amele teşekUlleri ltlk ~eaııllrtl, blr \'a:ılfe kurbanına kartı cas- TUrldllğUınUzün l'!atı ceııarf't ve fedaktır-
ve halk kitlesi iştirA.k etmişlerdi. Ce · terilen bu allka tabltf ettiği kadar bal - lıktır. CUmhurl}etlmlz de işte böyledir. 
nazede bı·r polis taburu \'e bı·r J0 andar- kın istirahat ,.e E'mnJyetını bn:ıınak L.- " h rı '""-1 ı · d ..... .._ f ·' Cum u yrt ne ı ınız e u..,..ııw:ıuu <'ua-teyenlere kartı yapılan fedakArh;:;m 
ma mJtf rez""·ı· de vardı .. kArlıX.ıınızın relııldlr. Allah bu IDf'mlı•l(Pti ·u ...., • kıymetini de arttırmaktadır. 6 

Al b t r Ç be 1 ııaklasın. l\lf'mlekcttckl ahliksırlann lx-IA-ayın aş ara 1 em r iiaşa T11rk :ıabı•--ı bu ka .. -r kadi-ınaıılık ö-..... "'" .,, ııını verıılıı ve fedılltAr öllllf'rc rahmet ctı;ln! 
vardığı halde nihayeti Sultanahmet nllnde uhdesine mevdu vn:ılte)1 en ııu-
teydi. çUğllnden en bUyUfUne kad:ır bu kahra 

Merhum büyük bir teessür içinde manhk mlııallt•rı önünde ceııaretlnl daha 
defnedildikten sonra kabrinin haşın zı~·ade yUklt'lt.erek aynı ft'!dakArhklıl ifa 
da polis arkadaşlarından bir efendi edt>Cektır. Kanunlan muhafa:ıa • rf'jlmt mü-

dafaa edenele"" kartı yapılan t~'·Ur.
bir şiir okumuş, sonra, vali .l\fuhiddin lf'r devletin, mllletıa mcv<'ucllyetıne y.ı· 
Bey. Polis müdürü Ali Rıza Bey, pılmıt tecavtWerdlr. tcabmcla bu • ~
Şehir meclisi namına Abdülkadir Zi- \'üzlerl bUtün devlet kuvv~tıerını ıııtlnı:ıı 
ya bey ve fırka teşkilatı namına B:ı· f'derek t'mıekte biç tereddüt etmtyect-Jıtır. 
ro ikinci reisi ve Beyoğlu kazası Emniyet ve mevcudiyetimiz aJcyhlndc sııl 
reisi Meki Bey ve halk namına ma- niyet ~lf'yl'nler için blltlln Türk :uıhıt :ı 
\Ollerden Rıza Ç8VUIJ şu hitabeleri •ınn amansız olduğunu llf'rl ahlat".ak h<'r 

kafanm kırıl:ıcafmı bu ıterefl ôlilnlln me . 
söylemitlerdir: zarı batmda tlAn etlDE'yl bir va:ılfe blllrlr.ı. 

Yall beyin hitabesi Muhterem lf'hlde ntbayE-tslz hörmetıer. 
Mllbanık n&tmı, Türk mllletinln hUr· Rıza ~avu,un hitabesi 

met ve tökran hl•lyle Allabm matnn-tınf' 
tevdi ettltlmlz reııkomlwr ŞUkrll Bey, ln
Mnlılr bodada bartelncle kalnut mel'un bir 
ııel'!lt'rlnln korwununa kurban (itti. Zıyaı 
baaln ve bUyUktür. Fakat kazanç çok kuv
vetllcUr. Vazife otruncta fedakArlık ve 1e
ns•tin en yUkııek rbertebelerlnl nlbayeb>lz 
mt..uer1e tehle eden ı'Urk polllllnln bil· 
yük ve IU'lllmaz an':ınc~lnP Şakir Rey 
pbamda '\."9 pbadetindl' yı-nt bir mlleyyl· 
de koyda. Aziz batıraııı vatanın kahraman
hk mmaldM araamda mukaddeıı bir mef· 
bom olank kal&caktır. 

Sfencl'ı • kardeşlf'rim; 
Benlm ııevglli arkadaşım, harp~ ııiIAh 

arkadatımclı: Bt'raberr.e dll~ınana kur
eun attık. Beraberce memlcl<et için muha· 
rebe yaptık. Bu fedakAr srkadat, muruı

rebede de OOk fedakArlJk yaptı. Allılh 

rahmet etabı, çok cesur ve vatanmı ç0k ııe 

verdi. Allab mPmelkr.tlnln bütün ~eııur ıı-

clamlıınnı, fedak.Ar bUyüklnlml7.1 bela
clan Mtf'l'ealn. 

Bizim lel&metlmlz için canlarını ff'cla 
etmekten ~ Mkmm17orlar. Herkea bllıılıı· 

BUrUk teessUr 
Hadisenin ha Ik a ra~ında bıraktığı 

büyük teessür de"am etmekte
dir. Cenaze alayının bıraktığı inti· 
ba ~ok müheyyiç olmuş, bir çok kim
seler ağlamakt:ın kendilerin mene· 
dememişlerdir. 

Vazife kurbanının k:ıhrine Dahili
ye ,·ekili Şükrii Ka) a Bey. vilü~· et, 

polis, beJcdiye Cümhuriyet halk fır 

kası. yedi polis merkezi. otelciler, 
lokantarıJar remiyeti ve muhfeHr 
teşeküller namına çelenltJer koamuş 
tur. 

Merasimden sonra V:ıli bey Alem· 
dar Sıhhat yurduna giderek rnıı!C· 
ruh taharri memuru Hakkı Efendi
yi, Vali mua\'ini ile poli müdürü ela 
merhum Şakir Beyin l\andillideki 
evine giderek aiJP!'iİni "e rocuklarrnı 

görüp teessürlerini ve ziyaretlerini 
söylemişlerdir. Cenaze masrafı hiiku 
met tarafından verilmiştir. Merhu· 
mun ailesine de mua,·enette bulur.ula 
cağı haber alınmıstır. 

relerin de şayanı memnuniyet bit 
cereyan takip etmekte olduiuad 

gurubun müme!i~illerinden Y. 
Campman gazetemize söylemiıti. 

lt::ılyan firrnalari9le olan milza" 
kerelerden de mf.!sbet neticeJet 

alınmıştır. Alakadarların c.§t}~ 
diklerine göre bu busuetalH ı~ 
lafnamenin imzalanması arbk bir 
gün meselesidir. Bu müz3kerel~ 
1i ltalyan firm:ılrı n:ımına tim.U 

Ankarada bulun:ın Banca Colll"' 
mercinle Italiana'mn Türkiye fil"' 
besi direktörü M. ?ommi idare 

etmektedir 

!)aint Uazaire Fransız bahri 
inşaat şirketiyle yapılan mllz•"' 

kereler in::e şirketin bazı ı:ıi:O' 

kül~t gösrermekte ve lngifö: li"' 
rasının sukutundan gördüaü bas' 
zararların telafisine çalışmaktı 
olduğu söylenmektedir. 

Yavuz'un tamiratını yapan bıt 

firketle hükümetimiz arasındaki 
mukavf'lede tediyatm IngiJiz ıi
rası \;zer ;nden olacağı itaret 
edilmişti. Ayni mukavele muci-

bince tamirat bedeli Türk lir•" 
olarak hesap edildiği için bnkO
met şirkete beher 1030 kurlJf 

için bir sterlin verecekti. 861" 
lece lngiliz lirası 1 1 TOrk lir•" 
sına yükselse bile tediyatta bll 
1030 kuruş itibar edilecek, bd 

takdirde hükumetimiz de be' 
lngiliz lirasında 70 kurUf uraf 

edecekti. 

F:ıkat biç ümit edilmediği bl 
de lngiJiz liraaının 770 kurut' 

kadar düşmeşi hükumetimiz ıe• 
hine yüzde 25 nisbetinde 111ık
sat temin etmiştir. 

Şirket Ankaradaki mUzake~I" 
terinde bu zarannm tellfiıini ıl' 
temeldedir. 

Dün ş•hrimize geldiğini Y'~ 
dığımız Osmanlı bankası P• 
şubesi direktör5 M. Bellet birklf 
güne kadar Ankaraya gide~ 
bu mesele etrafmda bOkilOI • 
nezdinde teşebüşlerde bulur.• 
caktır. 



Karışıklık! 1 Reklam ve skandal ! 
Cekirdekten spor- iki uydurma boks şampi-

cu ti. 
ye şmez yonu karşı karşıya .. 

Btr beden terbiyesi 
lli~tebassısı sUylttyor Bu enteresan hadise Atine.da cereyan etti 

8iribirini takip eden maildbi
~r, ıiıtemler ve miinakaşa

rİ' ı, •por llemimiı emsali nadir 
,. ir vuzuhsuzluk içinde yil-

ltlp durmaktadır. Bu vazıyetin 
ff d;• •e olacaktır. Bu nokta ıim· 
,. L~ Jc IDeçbuldür. Bununla bero

,.., kalemler son günlerde bu 
il' lllGıaun yaranın etrafında sık 
lr '!~ dolaıt.ğı ve badiıeler bir çok 
r- :..~erden dikkati •e allkayı 
l• . 8.•ttiii için bu oahoı vazıye

:: ıJi bir neticeye doiru yüril-
ltbıll D•it edebiliriz. 

it 

r 

i 

iki ıGn ev•el bir ıazete bat 
~lcaleainde bu hadiseler etra
•IQda mqgul olmuıtu. Muharrir, 
~14ai'ı Hbepler arasında ıunu 
"- İfaret ediyordu : 
hı, •Mekteplerimizde tatbik edilen ter-U:i bedeniye ıistemi gençlere bugü· 
~ 'PC>runu yıpıbilecck atletik kabill
ıttltrt vermiye bfl gelmiyor !., 
Sporculınmzda, atletik meıi· 

)~erin azlığında hemen ittifak 
01Qlliuna g6re bu fikrin mekteb
tlleriaaiz arasında baylı allka 
'naclır•uı beklenebilirdi. 

Bu nokta baıta olmak üzere 
'POr meaeleleri lizerinde konuı
!llalı •e fikrini almak için maruf 
~terbiyesi mDtebauısıyle 

• Muhatabımız sorgumu
'- dinleyince gillUmsedi, ama 

de Ye •esinde pekala 
en bir acılık vardı. Ilk 

olarak: 
._ Susmayı tercih ediyorum, 
~ Sonra ısranmız kUfıaında 
fllle dayanamadı, dediki : 
-. ETet ıayanı hayret değil, 

~IDayı tercih ediyorum. Bir çok
~' Ja11yorlar, s6lilyorlar, yazıp 
-nedilderine g6re her halde bir 
"1ler biliyorlar demektir. 

Praa.aııırın bir darbı meseli 
~.lfitmek iatemiyenlerden d tı 
:"- b&)'lk aağır olmaz. Iıitme~ 
!l_~yealere kartı neye ıöyle· 
-,qı. 

- Muvaffak olama)'lflanmızın 
ltlaeplerini naaıl dOtllnUyonunw:? 
ba-.._ Buit.. Spor' bir edebiyat
ta.; Edebiyat yapmadan evvel 
11_. liaana tabip olmak llzım. 
~ aahlbi olamıyanlu söz 

0 
Jeaaezler. Sporun lisanı da 

l~ •• jimaaıtiktir. Bu merha
lıb .. ı~ ıeçirmiyenler sporcu ola
~· Çekirdekten ıporcu ye
tit •a. Çekirdekten ihtisas ye-
tft 'llatt.d Çekirdekten adam yeti
-- • ••dan da ihtiaaa.. Tutu· 

Yol Jaahıbr çocuğum .. - i: halde ae yap•ahyız ? 
~ u it Maarif vekiletine 
~-,İEYTell evlerde çocuk bah
~ Yapmalıyız. Bundan sonra 

Pler gelir. 
-~" mektepte bol bol oy
~d •elidir. Sonra jimnastik 
-.ı. • bir defi! her ifln yapıl
'Oa'fdı du: Nihayet belediye ıehrin 
~telif Jerlerinde birçok seyir· 
SPor ~1Ull yerleri yapmalıdır. 
Iİdir t•yet bir vOcut terbiye
~ temap deiildir. Biz 
9'aa.. O bir tiyatro ıekline ıokmu
~hea~ •eya beı genç top oy
blt 9'al Ola bin kiti buaları ahi 

8Qtl Jette seyredecek. 
'•-..eİ ~u ıpor faaliyetleri mil
i~ k &falı adam yetittirmek 
İÇİıa d. ol Ye bacak g&termek 
ıt.t.,~elil: . Gençler, kafalarını 

darlerl 
A. Sll'n 

Sporda skandal yalnız bizde olmaz 
ya, her yerde olur. Netekim, Yunanis 
tanda da bundan bir kaç gün evvel, 
bütünkomşu memleketleri şiddetle ala 
kadar edip heyecanlandaran bir hadi· 
se olmuştur .. Bakınız nasıl? 

Yunanistanda Canetopolu isminde 
ağır siklet bir boksör vardır. Fakat 
bu boksör, tam manasiyle bir somun Uydurma 
pehlivanıdır. Bundan iki üç sene ev- Pansllvanr• 
vel Istanbula da gelmiş , stadyumda, ,amplyonu 
açık havada, kendisinden hafif oldu· zenci Buffalo 
ğu halde Rus boksörü Kirpit'le karşı 
)aşmış, Fakat daha ilk devrelerde 
haddi zatinde boks san'ati namına kıy 
metl pek te mühim olmıyan Kirpit'in 
karşısında "abandone" etmi§ti. 

işte bu boksör Canetopulo, Menece 
ri Kondos isimli bir açık gözle bera
ber, bir müddet evvel. Amerikada bir 
turneye çıkmıştı. işgüzar Menecer, 
boksörünü Amerikanın üçüncü ve dör 
düncü derecedeki ve Rum halkı çok 
olan şehirlerinde, isimleri meçhul, 
kıymetleri sıfır olan bir takım adam
larla dövüştürmüş, ona bir kaç maç 
· azandırmış, bu neticeleri de büyük 
h:rer muvaffakıyet olarak Yunanist:ı 
na bildirmişti. Bu suretle Yunanlrlar 
Conetopulo'yu hemen hemen dünya 
şampiyonu gibi bir halde tanımışlar
dı. 

Bundan bir buçuk ay kadar evvel, 
boksör, Meneceri yenidünyadaki tur 
nelerinden Yunanistana dönüyorlar-

ı 

eh. Fakat onların avdetinden on r .... 
sonra/ Yunanistana, A'merikadan 
telgraf geliyor, ve Amerikanın P;-.11· 

sUvanya hüktlmeti şampiyonu Bur
fa1o imzasım taşıyan bu telgraf, ca. 
netopulo'nun kendisiyle maç yapmak 
üzere mukavele aktetmiş olmasrna 
rağmen kaçtığını bildiriyordu. Buf
falo ilaveten Yunan boksörüyle dö
vüşmek ve hem de bu suretle onun 
nakavt ettiği yeğeninin de intikamını 
almak Uzere Yunanistana mütevecci
hen yola çıktığını bildiriyordu. 

Bu havadis Yunanistan spor ale
minde bir bomba gibi patlayarak bü
yük bir heyecan uyandırmıştı. Demek 
şampiyon boksör korkup kaçmıştı?. 
Derhal gazeteciler Canetopulo'nun 
Meneceri'ne müracaat ettiler ve şu ce 
vabı aldılar: 

- Bi%. Buff alo•yla kat'iyyen nıu
kavele aktetmiş değiliz. Yalnız, Cn
netopulo'ya idman ettiren birisi onun 
]a mukavele yapmış. Bundan bize ne? 
Hem ben, bir Menecer sırafiyle Cane 
topulo'nun Buffalo ile ~rşılaşmnsr
na müsaade edemezdim. Zira bu uap 
müthiş bir boksördür muhakkak ma· 
çı kaıanırdL 

Bununla beraber, bu hadiseden 
bir hafta sonra Saturniya vapuru, 
,;enci şampiyon Buffalo'yu Yunanis
tana getiriverdi. 

Tekrar milna:kaşalar başladı. Kon 

dos maçı kabul etmiyor, Canetopuıo 
Menecerine rağmen ~ben. dövüşürüm" 
diyordu. Hatta, boksör, bu yüzden 
Meneceriyle alenen kavga bile etmi~ 
Jerdi ve Canetopulo Kondos'u tokat
lamıştı. Mesele gittikçe hararet pey
da ediyordu. Nihayet Menecer: 

- Bu maç için , dedi, (750.000" 
drahmi verirlerse yaparım. 

Bu para bizim parayla tahminen 
17000 lira kadar bir şey tutuyordu. 

Şimdiye kadar, Yunanistanda, 
boks ma~larr alelekser hayır cemiyet 
leri menfaatine yapılıyordu. Fakat 
bu maçm ehemmiyetini gören bir or
ganizatör maçı yaptırmağı kabul et
ti ve ilk defa olarak Yunanistanın 

meşhur stanyumu bu maç için tutul
du. 
Yalnız, bu arada bazı spor gaıete

Jerj Pansilvanya şampiyonu meşhur 

'!nci Buffalo hakkında malumat al-
.,ıak ü~re Fransada çıkan "Auıc>" ve 
"~liroir des Sports" gazetelerine tel· 
~rafla müracaat etmi§ler ve taf8i11t 
istemişlerdi. Spor alemindeki bütün 
şahsiyetleri tanıyan bu gazeteler, Yu 
nanlr refiklerimize. spor ve boks ale
minde Buffalo isimli bir şampiyon 
tanımadıklannı, Pansilvanya şampi

yonunun ise Gorilla Jones isminde bi· 
rlcıi oldufu cevaben bildirdiler. 

Bu iki haber. spor alemini yaniden 
alt üst etmişti. Demek bütün yapılan 
bu hareketlerin hepsi yalandı, sade
ce Aemerikanvari bir reklam dolabın 
dan ibaretti. Öyle ya, Canetopulo bu 
kadar şişirilen zenci şampiyonla dö
vüşecek, pek tabii onu dövecek ve bü
tün Yunanistanda büyük bir şöhret 
kazanacaktı. 

Yalnız bu rezaletin kopmasına 
rağmen maç yapıldı ve işin en tuhafı 
şu ki, bütün bu işte vazif~i bir kuk
la gibi rol oynamak olan arap, artık 
işin, falsosunun meydana çıktığını gö 
rünce ve boks namma bir şey bilme
mesine rağmen, sahte Yunan şampiyo 
nu karşısında izzeti nefsini müdafaa 
için ciddi olarak dövüştü ve şampiyo
nu da bir adam akıllı dövdfl. 

Şimdi Canetopulo, Yunan spor ef. 
k!rı umumiyesi karşısında şahsiyeti· 
ni kaybettikten başka, Ustellk bir de 
araptan dayak yemiş bulunuyor. 

ibret olsun! 

Dünkü maçlar ve neticeleri 
Selinik muhteliti ıelmediği 

için dün Taksimde lik maçlarına 
devam edilmiştir. . 

Süleymaniye, Vefa· Kumkapıy
la, Fenerbabçe üçllncli takımı 
Galatasaray üçüncü takımıyla 
karşılaşmış ve ayrıca Galatasa· 
ray B takımı da Şişli takımıyla 
hususi bir mllsabaka yapmıştır. 

Süleymaniye ve Vefa-Kumka
pı takımları maçında oyun baş· 
tan nihayete kadar çok sert ve 
seri bir şekilde de•am etti. ilk 
de•rede hakem Vefadan üç o· 
yuncuyu sahadan çıkarmıya mcc· 
bur kalmııtır. 

Silleymaniye birinci devrede 
iki ve ikinci devrede de bir gol 
yaparak maçı 3-0 kazandı. 

Galatasaray· F enerbabçe üçOn· 
cü takımları araıındaki maç çok 
güzel devam etti. Her takım, 
müsabakayı bUyllk bir alakayla 
seyreden meraklılar ilzerinde iyi 
lir tesir biraktılar. 

Birinci devrede Fenerliler oyu· 
na daha hakim görünüyorlardı. 

Merkez muhacim ve sağ açık 
bu devrede birer sayı yaparak 
devreyi F enerbahçe 2 • O galip 
vazıyette bitirdi. 

l Alttarafı 'l inci sayfada J 
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Şartlar değişti mi? 
Jozef El. kat'i cevabı 

bekliyor .. 
Birkaç gün evvel Rodos ya

rım orta boks şampiyonu Joıef 
Levi Ef. şehrimiz boksörlerinden 
Y orgo Ef. yi defi etmiş, evvelki 
gün de Y orgo Ef. matbaamıza 
gelerek bu defiyi kabul ettiğin; 
fakat bazı şartları bulunduğum 
söylemitti. 

Bu ıartlar arasında altı oıışlulıı: 
eldiven, ra•nt ve hasılat mese
lesi vardı. Y orgo Ef. hasılltıa, 
hanıi boksör kazanırsa ona ve
rilmesini istiyordu. Dün Jo:ıef 
Levi Ef. matbaamıza geldi. Ken
diıine bu şartlan ıöyledik. Hay
ret etti ve dedi ki: 

- Ben Y orgo Ef. le iki pn 
evvel konuştum ve mutabık kal· 
dıktı. Hasılibn maçın neticesi 
ne olursa olsun yOzde yirmi beşi 
bana, yilzde yetmit beşi de ken
disine ait olacaktı. Bu takdirde 
ben galip gelaem gene yilzde 25 
alacaktım. Halbuki o, size ıele
rek ıartlarını beıka türlil s&yle
mit- Böyle ıey olur mu? Benimle 
koauıurken kabul ettiği ıartları 
bir gUn sonra niçin değiftiriyor. 
Ben kendisinden son ve sport
mence bir cevap bekliyorum. 
Alb onsluk eldi.ene Ye maçın 
on ravnt olmasına razıyım. Ha
sılatın da, benim aleyhimde ol· 

Rodos -.-mplyonu JozefT 
Ef .nln reni bir resmi 

masana raimen, maç neticeıi ne 
olursa olıun yüzde yetmiş beşi
nin kendiıine ait olmasını kabul 
ediyorum. 

Orıaniıatör olarak boksör 
Franki Marteni de kabul ediyo· 
rum. Maça hazırım! 

Jozef Ef. ye, kendisinin makul 
bulduğumaz teklifini Yorgo Ef.ye 
bildireceğimizi söyledik. işte ya
zıyoruz. Y orgo Ef. bu şaı tları 
kabul ediyotsa bize haber ver
ıin. Bir gün tayin edelim ve 
matbaamızda birleşerek konto-
rallarmı imzalasınlar. 

Karne·ra son maçıiıda 
Primo Kar• 

neray'la Makko~ 
Kindal arasındf 
Londrada Albe~ 
Hol' de yapıla 
boks maçı hak
kında Lo:ıdra 
gazeteleri uıun 

uzadıya tafıillt 
vermektedirler. 

Karnera, sa· 
hada ıon dere- 1 

ce centilmencn 
hareket etmif, 
ve oyun on ra
vnt devam etti• 
A'i halde ancak 
dokuzuncu ravntta maç biraz 
canla11mıı, Mıkkor Kindal'in has· 
mına indirdiği bir yumruk Oze
rine herkes heyecanlanmıı •e 
maçı merek ve zevkle temaıaya 
bqlamııtır. 

Makkorkindal, Kameraya inen 
bir iki yumruk mukabilinde iki 
üç yumruk yemiı, bunlann biri 
onu ıeriletmiı, ikincisi yerinde 
döndOrmDı, fakat Karnera, kar
şısındakinin çenesinin dütüp k'Öğ· 
süne indiiini görür görmez me-
nejerine bakmıı, fakat bu sıra
da Mokkorklndal kendini toplı· 
yarak Karneranm yüzünü silip 
süpliren bir yumruk indirmişse 
de ltalyan boksör darbenin aza· 
mi kuvvetini, koluyla karşıla· 
dığı için darbe beklenen neticeyi 
verememiştir. iki bokıör birbir
lerine zararsız yumruklar indir
mekte devam etmitlerdir. 

Birinci ra•ntta beşinci ravunda 
kadar ehemmiyetli birfeY vuku 
bulmamış, yalnız beşinci ravun~
ta Karnera h&1manan karnana bır 
yumruk attığı için iyi. ~arşı lan· 
mamıı, o da itizar etmıştır. 

Yedinci ravntta Karnera, 
hasmının kafaaı arkasına bir yum· 

. 
ruk ind,rmiı, bu yDzden Makkor 
Kindal bir topaç gibi danmüi 
ve gene Karneranın 6zilr dile· 
mesiyle karıılanmııtır. 

Jmumiyetle maç !:ıafif geç
miıtir. Esasen Mark kor Kin· 
dali'n on ravunt tahammül et· 
mesi bunun delilidir, Onun için 
maçı seyre ıelen bUyük kala
balık pek memnun olmamıştır. 
Herke• Makkor Kindal'in bu 
kadar tahammül edemeyeceğine 
kanidi. Halbuki bu boksör, ko
lay kolay mağlüp edilemiyeceği 
ni isbat etti. 

Hakikatte maç, bir piyes sah· 
nesine benziyordu. ( Corc ber
narıu•v maçı temaşa ettikden 
sonra şu sözleri söylemiştir, 

.. l\Jal,kor Kindal'in bir kaç dakika 
tahammül edemi) cccğinc kanidim. Kar· 
nerayla karşılaşmak için alclAde bir adam 
olmamak icıbeder. Onun apayrı bir tek· 
niği vardır Kıırneranın çenesi kendine 
mahsustur. Hu çer.eyi düğmek ko':ıy de
ğildir. Kameranın sağ kolu, Dempseyin 
y:ıhut Karpantiyenin bir at bıcagına ben· 
ziyen kolu gibi bir kol olsaydı, onun 
karşısına bir kim~e çıkamazdı. l\1akkor 
l\indal kendini Kameradan sııkınabilmiş· 
tir. Kamera namını miitcessiriın. 



ismet Paşa Hazretleriyle M. Molotof Arasında Nutuklar Teati Edildi 
' Moskova, 29 (A. A.) - ismet Paşa "Şümul ve ehemmiyeti memleketle· 
hazretleri refakatlerinde hariciye ve· r imiz arasındaki münasebetlerin çer
kfli Dr. Tevfik Rüştü ve Türki~cnin çivesini vasi mikyasta aşan bu Türk-
1\loskova büyük elçisi Hüseyin Ragıp Sovyet dostluğu beynelmilel hadisele
beyefendi olduğu halde öğle üzeri M. rin potasında tecrübe edilmiş eski bir 
~lolotofu ziyaret etmışlerdir. 1 dostluktur. Bu dostluk ger~ekten 

Bunu müteakip hariciye komiseri ! tarihi bir vasıf, mahiyeti haiz addedi-
M. Litvinofun resmi kabulünde hazır lebilir. llu dostluk müstakil bir var-
bulunmuşlardır. 

ismet Pa.,a Hazretleri saat 16 ela 
Sov) et Sosyalist ciimh uriyetleri it ti ha 
dı icra komitesi reisi M. kalenin tara
fmdan kabul edilerek uzun müddet 
görüşmüşlerdir. 

ismet Paşa Hazretlerine Teı•fik 
Rüştü veHüse)in Ragıp beyefendiler 
refakat ediyorlardı. 

Baş,·ekil Hazretleri; misafir bu -
]unduklan otelde l\f. Molotof, Kara -
han ve Kalenin tarafından iadei zi -
yaret edilmiştir. 

Misafirler bundan sonra Lcniniıı 

mezarını ziyaret ederek bir çelenk va
%etmişlerdir. 

Saat 19 - 20 de Halk komiserleri 
meclisi reisi M. 1\lolotor, ismet Paşa 
Hazretleriyle Tevfik Rüştü beyefendi 
şerefine bir akşam zi)afeti ,·ermiştir. 

Ziyafet esnasında l\I, l\folotof, lJir 
nutuk irat cdcrelc misafirleri selflm · ı 
Jamış ,.e lsmet Pa a bu nutka cevap 
Yermiştir. 

Saat 22 de M. Molotof tarafından 
misafirler şerefine Kremlin c:a rnyında 
büyUk bir resmi kabul tertip edilmis-
tir. ~ 

M. JJOLQTOF'UN UNTl(U 
Moskova. 29 (A. A.) - M. MoJotof ı 

Türk misafirleri şerefine dün nkşnm 1 
verdiği ziyafette şu nutku söylemi5 -
tir: !a 

"Baş\'ekil Hazretleri; 
"Sovyetler ittihadının hükumet 

merkezine geldiğiniz lmgünii '.I'ürk -
Rus dostluğunun inkişafı tarihinde 
hatıra tutulm1ya değer bir gün olaral 
tavzif etmeme müsaadenizi rica ede
rim. 

"Bu telakkimln ilk sebebi Sov.H?t
Jer birliği hük\imeti azasının dost 
Türkiye cümhuriyetin in Zatı Del'let -
)eri gibi gQzide ve 1"an h bir siyaset a -
damiyle doi?rudan doğruya tema ha
sıl f!tmiye imkan bulmalarından iha
nttir. 
"Moskovayı zi:raret ettiğiniz bug-ii . 

nü mühim ve tarihi addetmemin diğ"cr 
bir &ebebi de Sovyetler birliği top • 
raklanna yeni. Türkiyenin siyaset, 
matbuat, milli iktisadiyat ve hars a . 
Jem1erlnln en yüksek mümessilleri) le 
bir1ikte gelmiş olmanıT.dır. Onlann 
Sovyetler ittihadı diyarında ikamet -
leri Sovyetlerin ilim ,.e fen sahaların
da Türk ve Sovyet mümessilleriyle 
dofnıdan doğruya temas peyda et -
melerlne imkı\n hazırlamak itibari}le 
birinci derecede ehemmiyeti haiz ola
caktır. 

"Bu nokta üzerinde bilhassa ısrar 
ediyorum. Çünkü, bu karşılıklı ta
.nışma Türk - Rus dostluğunun z:ı
ten sağlam temelini teşkil eden müte
kabil anlaşmanın bir zrmanı rnabiye
tinde bulunmaktadır. 

Yazan: 

lık temin etmek ve hayatlarını menfa
atlerine uygun yeni temeller iizerine 
karmak hakkını clclc etmek için Tiirk 
ve Rus millet lerin emperyalist hü • 
kumetle karşı çetin bir mücadele -
ye göğüs germiye mecbur kaldıkları 
bir zamanda ve emperyalist harbinin 
neticesi olarak doğmuş bulunmakta - ı 
dır. 

O zaman memleketlerjmiz yalnız 
eski idare tarzının doğurduğu netice
lere karşı mücadt>leye mecbu r olmakla 
Jrnlmn),p inkılftp sahasında elde ettik
leri muvaffakiyetler i de ecnebi müda. 
halesine karşı müdafaa zarüretiyle 
karşılnşmı. Iardır. 

MiJJetl erimiz arasındaki dostluğ'un 
,.e mesai isti r.ikinin temellerinin :ı • 
tılması. işte tam hu dene te adiif 
etmiştir. 

O zamandan beri gecen 12 :-.ene mü
nasebetlerimizin \C Türk - Snv)·ct 
mesai iştirfıkin in daima daha derin 
,.e daha devamlı bi r surette inkişRfiy
le temayüz etmiştir. 

Bu hal \e vaziyet iki tarafın men
faatlerine tekabül eden \e memleket
lerimize has dC\·amh sulh s iynseline 
birer mftkes olan son derec{'de mühim 
bir talum siyasi ve iktisadi muahede 
, .c itihiflard:ı hnl,iki ifadesini bulmıı~ 
tur. ~ 

Siya i münasebetler sahasında 
Türk - Sovyet mesai iştirfıki ftdemi 
tecavüz \ e bitaraflık misakları ~bi 
siyasi mahiyeti haiz ) eni bir itilıHlıı.r 
manzumesi Yücuda getit"miştir. nıı 

manzumenin ilk misalini li kfınunue,·· 
' 'el 192:i tarihili misak teşkil etmiştfr. 

Hu mi.,ak iki tarafın iiçüncü bir ta
rafla münasebetlerini tanzim hususun 
da bir çok defalar misal teşkil etmi~ 
Ye etmekte clevam ey le111i9tir. 

Türk - So,·yet münasebetlerine bıı 
suretle esas tutulan bu prensipler. za
manın her türlü tecriibe \'e imtihan -
larını mm·affakiyetle geçirmiş. biitüıı 
hayat kabiliyetlerini v~ her iki taraf 
için haiz olduldarı büyük ehemmiye ti 
isbat etmiştir. 

İktisadi münasebetlerimiz de, mcm
leketlcrimizin iktisadi ve içtimai bün
yeleri arasındaki farka rağmen, !nki· 
şaf etmektedir. 

Türkiyeye ve Sovyet harici _iya -
setlerini sevk ,.e idrıre edenler nrnsın
da vuku bulan müteaddit temaslar ve 
beynelmilel bü) ilk meseleler hakkın -
da aralarında 'uku bulan fikir teati
leri bu meselelere ait noktai nazar bir
liklerinin teessüsü için en müsait şe
raiti yarntmrya de\'amlı bir tarzda 
. ·ardım etmiştir. 

H::-lı hnzırda heynelmilel sahada 
umumi s ulh ıneselesine karşı gitt'kç" 
daha husumetkarane olan tesir ve nü
fuzlarrn tezaüf etmekte oldu"'u bu 

' saatte Moskovayı ziyaretiniz, çok hu· 
susi bir mahiyeti haiz bulunmakta ve 
umumi sulh meselesi i~in olduğu ka
dar memleketimizin menfaati için de 
Türk - Sovyet dostluğunun büyük 
şümul \"e hududunu göstermektedir. 

Baş,·ekil Hazretleri, So\ı·et ittiha
dı hüklimeti ve • memleketimiz efkan 
umumiyesi yeni Türkiye tarihinde şah 
sen oynamış olduğunuz rolü tamamen 
bilmekte Ye takdir eyleme?<tedir. 

İsminiz. Türkiye cümhuriyetinin 
inkişafında unutulmaz tarihler teşkil 
eden, Anadolu mücadeleleri, Lozan 
müzakereleri. Türk cümhuriyetinin 
milli, iktisadi ve fikıi ihyası prnğra· 

mı Ye Soyyet - Türk münnsebatının 
büyük merhaleleri gibi tarihlerin la • 
zımı gayrı mufarikıdır. nu müna -
sebetle Sovyet ittihadının hükümet 
merkezinde size hoş geldiniz demrkte 
ve sizin şahsmızda kahraman Türk 
miJletini selamlamakta tamamen hu· 
susi bir zevk hissediyorum. 

Aynı zamanda bize dostluğu mii -
ccrN!b olan Türkiye hariciye \•ekili 
'l'e.vfik Rü:;tü beyefendiye hoşamedi 
temenni etmekle de bahtiyar olduğum 
gibi Türk cümhuri} etinin bugün bu -
rada 1ıazır bulunan mümtaz şahsiyet· 
lerini v~ Tüı·kiyenin muhtelif milli 
iktisat sahalarındn mutahassısları o -
lan zevatı da selflmlarım. 

Türk miJletinin kahramanca mü • 
cadelelerine hayat veren Büyüle Şefi 
Türl<iyc Reisicümhuru ,.e yeni Tür.ıd · 
yenin banisi Gazi Mustafa Kemal Haz 
retlerinin, muhterem misafirimiz 
Türkiye Baş,•ekili ismet Paşa Hazret
lerinin, Türkiyenin mümtaz hariciye 
Yel\ili Tevfik Rüştü beyefendinin, Tür 
kiye cümhuriyetinin l\loskovadaki bü • 
yük el~isi muhterem Hüseyin Ragıı> 
beyin ve buradaki hazır bulunan bü -
tün Türk misafirlerimizin sıhhatleri
ne ve dost Türkiye cümhuriyctinin sa
adet ve şerefine kadehimi kaldırr)·o -
rum \"e Türk - Sovyet dostluğunun 
her iki memleketin Ye umumi sulhün 
menfaati için daima inki:;;af ,.e rasa • 
net bulmakta de,·am edeceği temina -
tını izhar ediyorum. 

Yaşasın Türk - Sovyet dostlu~u .. , 
iSMET PAŞA HAZRETLERINl.V 

NUTKU 
Başveki ismet Paşa Hazretleri M. 

l\lolotof'a cc\'abcn şu nutku irat bu · 
) urmuşlardır: 

"Reis Hazretleri: Hanımlar. Bt!y -
ler; 

"Sovyet Sosyalist cümhuriyetleri 
ittihadı hükumetinin bize göstermek 
lıitfünda bulunduğu samimi ve par -
lak istikbal için derin teşekkürlerimi 
arzederken ittihat miIJetleriyle müm
taz zimamdarlarının Türk milleti ve 
onun büyük şefi Reisicümhuruınuz 

hakkında besledikleri hissiyatı ifade 
hususunda kullandığınız hararetli ve 
samimi lisandan da ne kadar müt" -
has.<;i olduğumu behemehal sö)lemek 
isterim. Aynı zamanda, şahsıma le, .. 
cihle beni derin bir surette mütehas · 
sis etmiş olduğunuz nazikane ve sevim ! 
Ii sözlerden dolayı dn bütün kalbimle ! 

Kahyanın bu kanlı manzara

dan benzl solmuş, dili tutulmuş-
Edirne ....... ,. 

M. Şeref 
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Dedi. Bu tebeddülden :;aşır

mış olan Mehmet ağa çuvalın 

içinde büzülmüş le almıştı. Kara 

Ali çuvalı sırtlayınca lcapıdan 
uğradı. Avludaki atın semerine 

bağladı. 

reketten ese r bırakmamıştı. 

Her kesin lcorh udan benzi ata
rak birer köşeye çekilmişti. 

H ic bir şeyden sakınmıyan bu 

adamla r , korkuyu !.ulağından ya

kalamak için göz kırpmıyan bu 

dev cüseHi yeğitıer Kara Alinin 
kanla çuvalı karşısında titreşerek 
kaçışmışlardı. 

1 tu. Apti paşa, kihyasınin bir 

söz söylemeden göçtüğünü sahibi 

devlete arıetti. Apti paşanın ka

run gibi malından bir şey ala

mıyan sadrazam, ahz ve müsa

dere için başl<a zengin aramakla 

meşgul oldu. 

Avluda sadrazamın maiyet hal

kı, çavuş başılar, muhzurlar, 

peykler, ba!tacılaı, selam ağa
ları dolaşıyordu: Geni;; avluda 

birbirleriyle gülü,cn, şakalaşan, 
yüksek sesle pahrdılar yapanla

rın sesleriyle ötede duvar boyun
da sıralanmış ta;rla halkalarında 
bağlı duran her dakika hare· 

kete hazırlanmış atların gişoe
melcri, eşinmeleriyle kulak

ları hrmalıyan uğultular içinde 

çalkanan bu avlıda Kara Alinin 

.bir çuvalla zubwu, candan, ha-

Kara Ali, teşrifat merdiveninin 
üst sahanlığında duran kahyaya 
seslenerek: 

- Karı tamam olmuştur .. Ey
vallah! 

Dedi ve elindeki kamçiyle 

hayvanın sağrısına bir kunetli 

darbe indirince i~i tarafma elle

riyle tutunmuş yamakların ara

sında hayYan aüratle cümle ka· 

pııından dışarı fırlayıp gitti. 

Karaali arka caddeden Edir

nekapısı tarafına hayvanı sürüp 

gidiyordu. Yolda yamaklardan 

biri arkada~ına: 
- Çuval içinde bu herif kı

pırdıyo• galiba! 

- Deli mi oldun, biç ustanın 
elinden çıkan sağ kalır mı? Us
ta duymasın, dilini koparır. 

Cellat namzedi heriflerin de

diği, sahiyti. Zavallı Mehmet 

ağa, bu kaskatı meşın torba 

içinde büzülmekten, hayvanın 

yürüyüşünden, iki tarafa sallan

maktan ayakları fena halde 

uyuşmuştu. Biraz kımıldamak 

teşekkürler ederim. Bundan maada, 
hariciye vekilimiz Tevfik Rü ~ t ü heye -
fendiyle refakatimde bulunan bütün 
arkadaşlarımın vuku bulan hoşamedi 
temennilerinize mukabil hararetli te -
şekkürlerini iblağa tercüman olmak -
Jığıma mü aadenizi rica edel'im. 

Ben ,.e arkadaşlarım lstanbulda 
güzel Sovyet vapuruna bindiğimiz nn
dan itibaren ve mi~afirper\'er büyük 
do!lt topraklarının her tarafında bize 
karşı gösterilen kıymetta r samimiyet 
eserlerinin unutulmaz hatırasını dai -
mamuhafaza edeceğiz. 

Dostluğumuzun kuvvet bulma~ın · 
da şahsi temaslann faik ve ehemmi -
yetli bir mevki tuttuğunu tecrübe bize 
göstermiştir. Teceddüt sahasında ka
tettiği merhnleleri ~ok yakından ta -
kip ettiğim \'e dostluğunu artırmayı 

ansamimülkalp arzu ettiğim güzel 
memleketinizi gelip görmeyi çoktan 
beriistiyordum. Bundan dolayı ken
dimi ~ok bahtiyar addediyorum. 

Sizlere Türk milleti tarafından sa-
mimi bir karde selamı getirmekle 
memnun bulunuyoruz. 

Memleketlerimizin tesis ettiği yeni 
rejimlerle birlikte doğan dostluğumuz 
tarihi bir mahiyet kazanmaktadır. 

Bu dostluk hnldarmı tanıttırmak, 

hayatlarını yeni esaslara göre tanzim 
etmek arzu ve menfaatlerine uygun o- ' 
lan idare tarzını kabul etmek ve dün
yada lfıyik oldukları mevkii ele geçir
mek uğrunda miJletlerimizin giriştik
leri kahramanca mücadelelerden do~
muştur. 

17 kanunuevvel 192ii tarihli müahe
deyle Ankarada M. Lit\'İnof ve 1\1. Ka
rahan taraflarından imza edilen p ro· 
tokollar - bu kadar kuvvet ve sara -
hatle izah buyurduğunuz veçhiyle -
tam olarak münasebetlerimizi iclarc 
,.e memleketlerimizin karşılıklı men
fantlarını muhafaza eden prensipleri 
te is eylemişlerdir. 

Bu prensipler, cihan için kıymet
li bi~ amil ve yn~mleketlefi!l')~in Pt:Y
nelmilel münasebetleri için mesut bir 
mi al teşkil etmektedir. 

Nutkunuzun iktisadi münasebetle · 
rimize ,.e şahsi temaslanmı:ıa müteal
lik olan krsmı, memleketlerimizin ik
tisadi ,.e içtimai bünyeleri arasında 
mevcut farklara rağmen. hu münase
beticrin müstakbel inkişafları i~in haz 
Ye memnuniyeti calip huluıımaktaC\ır. 

Kemalist Türkiye şimdiye kadar 
müteaddit misallerini vermiş olduğu 
veçhiyle sulh davasına karşı merhu -
tiyetini göstermiştir. Türkiye bey -
nelmilel tesantit prensipinin zafer bu
lacağına emindir. Ve hu tesanüt his· 
sidir ki, bizim hepimizi bu akşam hu 
sofrada toplamıştır. 

Binaenaleyh, bu hisler ve kanaat • 
terden ,.e mütekabil münasebetleri da
ima emniyet hahsolmuş bulunan n 
birbirlerine sağlam dostluklarla bağ -
1ı iki memleket zimamdarları arasın -
daki dostane temaslann telkin ettiği 
mesut hislerden mülhem olarak kom
şu ,.e dost So\'yet Sosyalist cümhud
yetıeri ittihadı miJJetlerinin inldşaf 

• 

istedı. Aynı zamanda hava gir 
miyen bu menhus, karanlık yer

de boğuluyordu. Şimdiye !<adar 
kim bilir ne lcadar adamın bo5-ul-... 
muş, başı kesilmiş ce!iedini ta-

şımış olan bu çuvalın her teması 
zavallıyı bizar ediyorduı Karaali

nin bıçakle. açhğı yarık '3rdan 

birini parmağiyle biraz ayırarak 

teneffüs etmek i stemiıti. işte o 

zaman yamak kıpırtıyı hisset

mişti. 

Kara Alinin muttasıl şaklıyan 

kırbacı hayvanı dört nala kaldır

mış, yamakların tabanları kalkıp 

iniyordu. Karaali arkadan kendi 

hayYaoıoı siirdükçe yamaklar 

inip kalkan bu çeşnisini pek iyi 

bildikleri müthiş kırbaç korku-

sundan hayvandan çok ko,uyor

Jardı. Bu çuvallı seyranı halk çok 

iyi biliyordu. Yolda herkes, bu 

kanlı geçiıe nefreti«=, istikrahla 
yol açıyordu 

(Bilmedi) 

' 'e saadetleri için samimi temenn11 
mi iblfığ ederim. 

0 İttihat milletinin mukadder' 
n:t '·u k<ıuır p. rhk biı ı,ısc.t'· ri . 
ı.clc • ı M. Kalenin'ht, zat deviı,t]t 
miimbz l::ır!ch·e komıseriyle . ..ı 

arkı:faşl l!rının , c:ıowet S·J~ya1ist İP' 
hadının Ankaradaki muhterem 
ekisinin, bütün bu nazik \"e :nı~ 
rem hanımların ve burada topla~ll 
!.ulunan bütün, Sovyet erkanı d 
rımızın sihatine kadehimi kaldı 
ve "Yaşasın inhilal bulmaz So 
doı:ıtluğu,, diyorum. 

Hepimizi Sol"yetler ittihadını idi 
re eden büyük fırkanın müntW 
kudretli mümessili M. StaUnin şe ~ 
ne içmiyc davet etmekle de hakiki 
memnuniyet hissediyorum.,, 
ismet P4. Hz. nln fabrlkal-" 

ziyaret 
Moskon, 19 (A.A) - Sa~ 

le} in Başvekil ismet Pş. Hı. ill 
Tevfik Rüştü Bf. •e refakat fi 
maiyetlerindeki zevat Amo fı_~ 
rikasiyle Kusine bilyalan İIP 
eden fabrikayı ziyaret etıııif 
lerdir. 

Müsafirlet Amo fabrikaaındJ 
mesai tarzım görmüşler (1 

otomobil imali için takip edil~ 
usulleri müşahede eylemiılerdif 

Moskova Sovyetlndekl 
resmi kabul 

Moskova, 29 (A.A) - Mosko 
Sovyetinde yapılan resmi ka 

çok büyük bir dostluk hava* 
içinde geçmiştir. 

lımet P,. Hz. nin, baıta ftt. 
Boulganine olmak üzre Mosko 
Sovyet heyetine hitaben söyl 
miş olduğu "Moskova Sovyeti 
selam, muhabbet ve dostlukrı 
sözleri şiddetli bir alkıı tufanif 

le karşılanmışbr. 
Çay ziyafeti esnasında, Sovy 

reiS: M. Boulganinc kısa bir N 
tabe irat ederek demiıtir ki; 

"Moskova işçileri Türkit' 

Cümhuriyetiyle aramızda mevcol 
olan dostluğu yüksek bir suret' 

le takdir etmekte ve Sovyetl' 
ittihadiyle Türkiye arasındaki 
bu dostluk devrui eınasınd~ 
Türkiyenin Gaıi Mustafa Kedi" 

ve ismet Paşalar Haıeratıot' 
sevk ve idaresi altında iktisal 
ve siyasi kudret ve hakimiyi' 

tini muvaffakiyetle inkişaf ettir 
mit olduğunu müşahed~ etmelr 
tedirJer.,, . 

Irmet Pş. Hz. irat ettikletl 
cevabi nutuklarında Ankaraoı' 
Moskova'ya se iml arını teblif 
eylemişler ve kendilerine göıtt 
rılen dostane hüsnükabule ti 
şekkür ederek demiştir ki: 

"Bıze gösterdığiniz muaaıel' 
resmi merasimin çerçevesini Ç~ 
geçmiştir. Bu hal, münasebetli' 

rimizin derinlik ve samimiyeti; 
da faz'a tebatüz ettirmetadır. .. ,., 

lsTet Pş. Hz. beyanatını y.-
şasın Türk - Sovyet dostlui"" 

diye bitirmiştir. 
Moskova bUyUk tlyatro•""

dak I konser 
Moskova, 29 (A.A) - Bu ~~ 

şam Türk m'saf.rler şerefi~ 
Moskova büyük tiyatrosunda b~· 
konser verilmiştir. Konserden e 

vel ve Türk misafirlerinin "!~ 
vasalatları 1:snasında TOrl'11 
milli marşı çalınmıştır. -4' 
ismet paşa Hz. şerefine "' 

len ziyafetler ,t 
Moskova. 29 (A.A) - JsOf i' 

Paşa Hz. şerefine bugün öğl~ 
Harbiye komiseri M. Vor~ fi 
tarafından bir öğle ziyafetı .J. 
Hariciye komiseri M. Lil\'lf,ti 
tarafından da bir akşam ziy• dl 
verilmiıtir. Her iki ziyafette.,.,t' 
bütün Sovyet hükfimet erki ~ 
diplomasi alemine mensup .. ,, 
siyetler hazır bulunmutlardır;~ 
yafet pek samimi bir bava ı i' 
de cereyan etmit Ye harar• 

nutuklar teati edilmittir. 
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Dünkü Maçlar 
Ve Neticeleri 

[. Usı tm.fı Beşinci sayfada J 
lkuı . d Gala cı evrede Fener bahçe ve 

te laıaray hatları arasında bir 
~n hasıl olmuştu. 

ır aralık Galatasaray merkez 
•'llbı . . E 
te cımı nis santradan aldığı 
pı: ~aleye kadar sürdü ve 
ve bır Yuruşla takımının ilk 

Jeglne sayısını kaydetti ve 

:'ıç 2-1 Fener bahçenin galebe· 
11 e neticelendi. 

lq8undan ıonra Galatasaray B 
lı llD~yl~ Şişli takımı arasında 
aauaı bır ekzersiz müsabakası 

Ytpıldı. Oyunun birinci devresi 
llltltekabil akınlarla devam etti 

"' her iki taraf birer gol yapa-

ırılt devreyi beraberlikle bitirdi
~ ile' . b" • ıncı devrede Galatasaray 
kit gol daha y~parak müsaba-
ıyı 2-1 kazandı. 

Kurtuluş sahasında 
l<urtuluş sahasında da Galata· 

~Por • Kurtuluş birinci takımları 
k 1'fliaşmışlardır. Galataspor ta-

•ıaıı Seyrisefain htkımından iki o,.. . 
h llcuyla takviye edilmişti. Çok 

~anlı bir oyuncan sonra 
l luş takımı biri ilk devrede 

0 
lllak üzere 3 gol yaparak mü

aıbakayı 3-0 kazanmıştır. 

rDiı tabibleri dün 
oplandılar 

I ~i~ tabib!eri senelik kongre
triıu dün sabah Halkev;nde yap· 

talar. 

Muallim Ki~ım Esıt bey cel•e . k.{~ açtı, riyasete Kemal Rıza, 
tıbliklere Münevver Talat ha-
~a Edip bey seçildi. Umumi 
f ltıp Saram bey idare heyetinin 

~et raporunu okudu. Rapor 
1f ~nda bazı aza söz söyledi. 
Gnıakaıalar yapıldı. Neticede 

"'Por tasvip edilerek idare he· 
Ytti · dd ~ hın mü eti Kinunu evvele 
b dır uzabldı bundan sonra 
-laap raporu okundu. Orhan, 

t tt-t beyler seçilerek raporu 
~t'c·ı_ 

'" etmeleri kararlaştırıldı. 

k Ankarada yapılan milli tıp 
d~111l'esi gibi bir de milli Türk 
~· tabipleri kongresi yapılması 
b.61•kere ve müttefikan höy1e 
.. 

1
' kongrenin yapılmasına karar 

•tr"ld' 
lf 1 L Kongre hakkında bir 
ıı, ... f:' nıame hazırlamak üzere 

~~Yıullab. Ziya, Orhan, Cemil, 
111aJta, Himit, Vefik, Reşat, Ke
"'ll' Hüseyin, Markar Bcy!erden 
~ rekkep bir komisyon seçildi. 
li ltoı:nisyon nizamnameyi tan
h~ edeceği gibi, kongre hazır· 

rıyle de meşgul olacaktır. 

:ı .. Bulgar bale 
. ~Yetı geliyor 

tar ~ulgarska Kitka ,, yani " Bul
be., .uketi,, adlı bir Bulgar bale 

ıetı m .. d ·11 ~- ayıs ıçıo e temsı er 
~~ele üzere şehrimize gelecek, 

8 
•raya da gidecektir. 

lQQ ~:~ar tabii terbiye enstitüsü 
lıtf; •aılerinden M. Bor is T zo· 
tdi( tarafından Varoada teşkil 
~ti ~n bale heyeti milli kostüm· 
tıdy e Bulgar dansları yapmak-

ır. 

lieyet 
&.ada ~cçen sene Viyana ve 
b11,6:eıt~ de yaptığı turnede 
bh... bır rnuvaffakiyet kazan
~"tll. 

-......_ 

Gtı e tıırUk !Wotörleri 
V•elce b" 

•laıadtia b ar çok para sarfiyle 
lcatıra iıt"f •ide buraya geldikten 
'-tıl,11 0 

1 
•de edllemiyeceği an· 

ttl""• .. :b romrfik takip motö-
•Y••sı meselesi 7eni-

3. Ko.m:~h::~ K::.:;:;,tcıı· 111 ~ ~Kl!~O ] 1 Çatalca Kuçuk lanları Samsunda bulunan bir deniz molörü, 6 duba, 1 salapurya, 
su}~un tcs,·iy~s~ içiı~ mal~~me alı~~.: 1 il' 1 çapar, 1 sandal ve sairenin aleni müzayedesi 14 • Mayıs -1932 
caktır._lhalesı 3. - ·1 - 93 • .salı gunu ıo defası yüz kuruştur __ - Cumartesi günü saat 14 de Sa1llıunda mağaza müdiirlüğümüzde 

Devlet Demlryolları ilanlara 

saat 1.:ı te komı yonumuzda yapıla • 
caktır. Taliplerin şartnamesini almak Para yahut her nevi eşya- yapılacaktır. 
üzere her giin n• pazarlığa iştirak e· Hükömet memuruna ı. efaletle yahut ipo- Tafsilat Ankara Malzeme dairesinde, lstanbulda Haydarpaşa 

tekle \'erilir. ~aat 9 12 arasında müia· - d ·ı t 1 d l d (1675) dcceklerin de Yakti muayyende konıis ıoagazısın a meccanen ven en şar name er e yazı ı ır. 
yonumuza müracaatları. (2l4) (lGı:l) caat. lstanbul Bahçekapı dördüncü \-akıf 

han asm:ıkat 29 
* * :ıj: 

K._ ?· H birin~i fırka kıtaatı ihti-1 
yacr ı~ın rn,ooo kılo bulgur pazarhk· 
la alınacaktır. lhale~i 2 - !'l - 9;32 
pazartesi saat 17 de komisyonumuz • 
da yapılacaktır. Taliplerin şartname
~ini almak üzere her gün ve paz:ırlı
ğa iştirak edet'eklerin ,·akti muayyen 
de komisyonumu1.a müracaatları. 

Kiralık sayfiye: - Ü5küdar bağ 
larbaşında tophaneli oğlunda altuni zade 
mahallesinde 46 •o. lu beş oda ve iki 
apteshane ve 300 arşın bahçeyi ha,; 
nezareti kdmilesi bnlunan hane kirıı) a 
verileceğinden arzu eden !er tophaneli 
oğlunda komürcü Ali heyle bekçiye ve 
pazarlık için Istanbut Çenberliıaş Divan 
yolu karababa sokağında 1 O No da Hay-(235) (1674) 

* * * dar beye müracaatlerl ilı\n olunur 

K. o. ihtiyacı i~in 500 kara'"ana pa llı.llll .!['Ilı~!~ ı~!!~ ıı!I~! fü ~ffifıtı:l!~lm:mı~;~m~.~l!milll\\ı\ 
zarlıkla alınacaktır. İhalesi 30 - 4 YAZ GELDı· .f 
932 cumartesi günü saat lS,30 da ko
misyonumuzda yapılacaktır. Taliple · 
rin şartnamesini almak üzere ht-"r 
gün ve pazarlığa iiitirak edect:klerin 
de rnkti muayyende komisyon~muza 
mürncnatlan (233) (16i2) ..... 

K. O. müessesatı ihtiyacı için 1000 
kilo zeytin pazarlıkla alınacaktır. 

ihalesi 30 • 4. 932 Cumartesi günü saat 
16- 30 da komisyonumuzda yapıla -
caktır. Taliplerin şartnamesini almak 
üzere her gün "e pazarhğa iştirak 

edeceklerin vakti muayyende komis 
yonumuza müracaatları. (223) (1611) . "' . 

lpeklilerinizi kurtarınız ?'!?? 
SO ·DO· RONO PERTEV 
Yalnız lüzumu olan ve :ırzu edilen 

Yeni seneye ı-irayet ettil'ilmenıesi mahallerdcni teri keser, vücude hiç bir 
emir edilen ekmek mukavelesinin 1 m:ızarrat vermez. 'ıhhat \'ekıtletinin mü· 
Haziran 9:~2 tarihinden itibaren akte· 5arlei rccmiyesinl hair.dir. 
dilmek üzere I<ayseri mıntakasrndaki --------------
kıtantın ihtiyacı için aos bin kilo ek· Beyoğlu Kazası Def
'"lk kapalı zarf usulile münakasa)n t d 1 "' d 
konmuştur. lhale tarihi 2G mayıs 9:t~ er ar ıgın 8 O : 
perşembe güniidiir. Taliplerin şart • Eml61;i milliycdcn c:ıddei ı.ebird~ Is· 
nameyi görmek iizere her gün miiua- tild41 c:ıddesinde 209 Xo lı merkez ro~
kasaya iştirak edeceklerin ise U9:3 Ji. ıııhrneci d:ıhilindc ve ır.crdı\·en :ı'tmdaki 
ra tminat akçelerile birlilite ihale k:ıh\eclli c mahalli senevi 120 lira mu
gününde Kayseri satın alma komis. lı:ımmen icar ıle ve b;r :ıcne için aleni 
yonuna miiracaatları. (214) (1598) olmık 20 gi.ın müddetle müz:ı~edeye va· 

* * * ıedilmiştir. Talip obnl:ırın 11 ~ l:ı) ıs-9J~ 
<;ümüşsuyu ihtiyacı için süt pazar- ç:ır~amlıa ı:üııii saat (101 da Beyo~hı 

lıkla alınacaktır. İhalesi 30 - 4- 932 Defterdarlığına müracaatları ilan olunur. 
cumartesi günü saat 17 de komisyonu- (1595) 
muzda yapılacaktıı'. Taliplerin ~art -
name.:.ini almak üzere her gün , .e pa
zarlığa iştirak edeceklerin de ,·ak1.I 
muayyende komisyonumuza müraca-
atları. (2.32) (1671) 

• * * 
K. O. ihtiyacı için çubuk demir 

,.e piJc boru pazarlıkla alınacaktır. 

İhalesi 2-~ 932 pazartesi günü saat 
15 te komisyonumuzda yapılacaktır. 

Taliplerin şartanmesini görmek üzere 
her gün ve pazarlığa irştirak edecekle 
rin Yakti muayyende komisyonumuza 
müracaatları. (231) (1670) 

* "' "' 
K. O. kıtaatı hayvanatı ihtiyacı i~ln 

42 ton arpa pazarlıkta alınacaktır. f. 
halesi 30-4-932 cumartesi günü saat 
lG da komisyonumuzda yapılaraktır. 
Taliplerin şartnamesini almak üzere 

' her gün pazarlığa iştirak edeceklerin 
' 'akti muayyende komisyonumuza mü 
racaatları. (220) (1604) 

IJJatbaamıza oef Pn <'.Scrler: 

-------------------Mesut olmak açın 
Gi:di ilimler 

Ansiklopedisi 
Servetler s:ırfı ile elde edilemiyecek 

bilgilerin bütün sırlarını öğreneceksiniz. 
19,;2 nin Lı\rcmut eseri 

Suhulet kitaphancsi r:ırafından neşre· 
dilmiştir 

TUrkçe GUIUstan 
Şar < cdebiraunın şah cserlerınden \'e 

bir çok Awup:ı dillerine tercüme edilmiş 
ol:ın şeyh 'adinin me~hur Gülüstanı Ah 
hmet (~sat bey tarafından bugünkü lstan· 
bul Türkçesiyle f arisiden t~rcüme edıl· 

miştir. BüıFn dün~a şah e~erleri arasında 
yer alan Gülüst:ını okuyucularımıza t=>Y· 
sive cderı7" 

Kadıköy SUreyya sinemasında 
Me\'Slmin ~üze! fılımlerinden: 

Tehlikeli Oyun 
~himessili: l\lARIHEL 

Fran5ııcn sözlü ve ~ıırkılı 

den tahkik edilmektedir. 
inhisarlar vekaleti tarafından 

teıkil edilen bir fen heyeti mo
törleri muayene ve tetkik etmek 
tedir. Bu tetkikat neticesinde 
bir yo'suzluk tahakkuk ederse 
icap eden muamele vpılacakhr. 

• 

Düzce asliye mııhkemcsi ~ulh d:ıire· 

sinden : 
Düzcenin cedidiye mahallesin· 

den Yuıuf Cemal t-fendi oğlu 
Mahir cf endioin Düzcenin cedi
diye mahallesinden Yusuf cemal 
efendi veresesinden mazhar efendi 
ve rüfekası aleyhlerine Düzce 
Sulh Hukuk mahkemelerine ika
me eylediği izalei şüyu davası· 

nan cari mui:ıaltemesinde halen 
ikametgahının meçhul bulundu· 
fiu anlaşılan müddeialeyh maz· 
har efendi hakkındaki gıyap 
kaıarının ilinen tebliğine karar 
verilmiş olduğundan mumaileyh· 

in yeYmi mu~akeme tayin edilen 
7-Mayıs-932 cumartesi saat 10da 
muhakemeye gelmesi veya tara

fından mansup bir vekili kano· 
ni göndermesi aksi halde muha· 
kemenin gıyabında rüyet edile

ceği ilanen tebliğ olunur • 

== 
Askeri da veUer 

ihtiyat zabitliği 
F.mlnöııU aakerllk &ulH-sl riyaaetlndf'D: 
ı may15 OSZ de lhtlynt ı.ablt mektch!ne 

aevkleri mukarrer aşağıd:ıkl maddclerd., 
muııarrah vraltl hail' olan efendilerin ye\ ınü 
mez.kıirda şubeye mUracaatlan 1111.n olıı · 

nur. 
1 l - (D) fıkraııın:ı menıup olanl:ırm 

kUfesl. 
2 - Yedinde ~1)ksf.'I< ehliyetname buln· 

nanlardaıı. · 
A - ı•ıyade ve lc\n:r.ım ııınıfıns mrnı.up 

316 llA 326 (dahli) doğumlul:ır. 

U - lkl senelik hlzmetc tAbi 316 llA :i~3 
(dnhll) doğıımlular. 

• ilk yoklama 
Henllıt ilk yoklıımn!arını yaptırmı' 328 

doğumJu yerli \'f! yabnneı f'fradm yokl:lm:ı 

l:ınnt\ de\'11m edllmr.kte olduğundan &':!n~ı· 

da yazılı veaalkl hamilen şulM'ye mUrnf'3at-
lan ilAn olunur. 1 

1 - NU!uıı künyl'sl puslası o·abanrılM ı 
için) 

% - Mektep ıtehadf!tname ,·ey:ı ve&lkası 

(mekt.fop ı..,ıe1M'ııi ,.f! ~· me:r.unları itin) 

1 - (1 adet foto.raf. 

Çeşme plajları müzayede 

şartnamesi 
Hila!iahmer Cemiyeti lzmir Merkezinden: 

1 - 18 kabine - Banyo soyunma mahalleri - 1 büfe 1 gazi
no 1 mutbak, Elektrik da'resi, su tesisata 1 hususi oda 3 duş 3 
haliyı müştemil Çeşme'de ılıca mevkiinde kain plaj 5 sene mnd

detle icara verilecektir. 

2 - Plij arazisi müstekillen Hilaliahmer cemiyetine ait olup 
bundan başka plaj sahası olmadıiı gibi hiçbir kimse tesisat 

yapmak salahiyetini haiz değildir. 

3 - Gazinonun masa, sandalya, mutbak levazımı, deniı 
oyuncakları, ve saire gibi eşyası tekmil olup muhafazaları kırıl· 
mak ve fersadeleşmek sribi zayiat tamamen müstecire ait olmak 
üzere bu eşyaların birlikte iareten müstecire verilecek ena ve 

motörün hali hazır evıaf ve kıymetleri hini teslimde nuarı itiba· 
re alınmak sur~tile teslim olunacaktır. işin hitamında mezkdr eşya 
ve motörün kullanılmak yüzünden kıymetlerini kaybedeceği tabii 
bulunduğundan her eşyanın cins ve nev'ine ve aşınmalarına na• 

zar an % 1 O ili % l 00 e kadar amorti tenzil edilerek devren te
sellüm olunacaktır. Binanın amortisi bundan hariç olup ancak 
bu müddet zarfındaki tamirat, boya ve saire ğibi arızalar m~s
tecir tarafından ikmal edilmesi şarttır • 

4 - Elektrik dairesinde motör ve gazinonun dahil ve bari• 
cinde elektrik tesisatı vardır. Müstecir kendisine ait olan tenvi
rıb ikmal ettikten sonra bermutat kendiıioin tensip edecefi bir 
ücretle başka müşteriye satabilir. Yalnız mot6re haddi tabiisinden 
fazla cereyan tahmili atiyen motörün bozulmasına ve kırılmasına 
sebep olacağından bu cihetin nazarı ilibare alınması şarttır. 

5 - Plaja gelecek olan müşterilerden on kuruş duhuliye 
alınmaktadır. Müıtecir bu hususta serbesttir. Yani isterse duhu· 
liye miktarını tezyit ve tenkis edebilir. Hilaliahmere ait hanelerin 
miistecirleri bu dubuliyeden müstesnadırlar. 

6 - Bedeli icar tahmin edilerek üç taksit ve peşin olmak 

üzere tesviye edilecektir. 

7- Mevsim geçtikten sonra bina ve eşyaların muhafazasi için 
senevi (150) lira ücretle bir bekçi istihdam edilmektedir. Bu r 
parada müstecire aittir. . 

8 - Plaj sahası dahilinde mevcut ikl adet hane varc!ır. Eu 
binalar yalnu: cemiyete ait olup müstecir ile bir münasebeti 
olmadığı gibi bunlardan gelecek menafi ancak Hililiabmere 
aittir. Ve bunların müstecirlerinden duhuliye alınmaz. 

9-Müstecir Piij sahası dahilinde bilahare cemiyete terkedil· 
mek ve hiç bir hak aranılmamak şartile - istediği tesisatı yapabilir. 
Ve bu hususta cemiyet bir mes'uliyet llabul etmez. 

l O - Fazla izahat isti yenle ayrıca bir mektupla Hililiahmer 

cemiyeti lımir merkezine müracaat edebilirler. 

11 - Plaj icara verildikten sonra gerek müstecir tarafından 
otel ve gerek buna mümasil büyük batka teıiut yapmak arzu 
edenlerin daha uzun müddet kiraya vermek ve daha mü11it 

şerait göstermek üzere müzakereye girişebiliriz. 
12 - işbu şartnamenin müddeti nisan nihayetinde bite• 

cektir. (1638) 

Tüiün inhisarı Umumi Mü

dürlüğünden: 
Nümune ve ,artnamesine teYfikan aleni münakasa ile [ 10.800 ı 

metre yerli bez satın . alınacaktır. Taliplerin ( % 7 1-2] teminat 
akçelerini hamilen [ 7-5-932] cumartesi günü saat ( 14 J te Gala· 
tada Mübayaa Komisyonuna müracaatları. [ 1492 ] 

Fatih Mal müdürlüğünden: 
Şehremininde san musa mahallesininHalim Bey ıokaiında ki· 

in 11-7 No. h hanenin icarı 25. Nisan - 932 tarihinden itibaren 
yirnıi beş gün müddetle ~üzayedeye konulmuştur. Yevmi ihale 
olan 19 • Mayıs • 932 tarihine müsadif perşembe günü saat onda 
satş komisyonuna müracaatları. (1695) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4 üncü keşide 11 Mayıs 1932 dedir. 

Büyü~ i~ronıiye 4~.~~ı lirn~ır 
Ayrıca: 15,000, 10,000 Uralık büyük ikramiyeler Ye 20,000 

Liralık bir miikafat vardtt'. 



Ba 
Nedir 

Halit be in Salt n Sadrettln ve Nu
rullah be Jerle Ndtifer n Emine ve Mu
aueze hammlar alı hine ıçatı izale i 
fU u danudan JsdbllJ olunan ilin fa· 
tih icra dalıeeiaia 931 • 4126 numrolu 
dol udo mıntli icra ı vaz edilmiş ve 
aak-sl ~nde lllnat 30· m:a isz 932 tari· 
bine tesadlf eden Pazartesi günü saat 
13 de tekarrtir etmlt olduğundan uka· 
llda isimleri yazıh hfuedarlmn zikr olu
aıa gtiade lıhıltı vtıcut etmedikleri hk· 

tirde bizzat kendilerine tebllğat ifa edil
miş ıddile maamelt icra edileceıı illn 
olunur. ( 2842 ) 

G8zelllğln tlmsall 
VENCJSE 

benzemek 
ister misiniz ? .. 

Kullanınız: 
Evliyazade Nurettin 

Ecza ve ıtrıyat deposu 
lıtanbal - Balaeebpı . 

mahsus 

KiTABi 
bayat· kamllarası 

öksürenlere: KATRAN Hakkı Ekrem 
RI! 'ATE N 1 8 ' 1 N E s E R 1 

...... kanan Na•ına 
Bu Senenin l!n udretll, En GUzel Raalls t Romanıd1r 

Doktor 
Hafız Cemal 

Dahllt hstahklar mutahaasısı 
Cumadan maada her gün öğleden 

sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar Jstan
bulda divanyolunda 118 numara!ı hUt 
susi kabinesinde dahili hutahklan 

itinalı Bir Baskı Ve Şık Bir Kapak açinde Çıkb muayene ve tedavi eder. Telef on: ls
tanbu l (2. 22398) 

BaNll Ve Netredea SUbulet KUtllphaneai •••• 

•••••••••••••• F I t 7 ııc. k 1 Kadm ve dojum bastahklar1 a 1 ~ U r U Ş Mütehassısı 
_l_O_O_k_u_r_u_ı_y_ü_zu_" _il_e_~_u_ı_t_ü_y_ü_y_a-_s-t-ık- H&~~-

ıstanburda Çakmakçılar, Sandılyecilerde Kuştüyil fa~ttku, yü~le şilte 12. Türb e eski Hillliahmer bins18 
yüzile yorgan 15, yağlı boya rastık 5 liraya. kuştüyün kllosu 1 ()Q. kuruştan ba,ıar No. Tel. 226 2120 1 

Kuştüyü kumqlınn her ren~ vardır. Ucuz sabhr. Tel 2.3027 

tçl ne'şe ile dolu • • Bayram ne kadar tatlı 

Birer kumbaramız var Arabamız kanAtlı 

Biz atarız her yolu Neş'emlz iki katlı 
Çtlnktlkumbaramız var · ÇllnkO kumbaramız var 

• 

N lN 

lstanbul d6rdllacll icra memur
luğundan: 

Temamını 30393 otuz bin Uç yb 
dok~n üç lirıı kıymet taktir edilen Bey· 
oğlunda K:ımer hatun mahallesinin Şe
bek so!c:ığmd:ı esti 2 yeni 10 numarılt 
bir bap apanumanın temıımı açak anır
maya vıız edilmiş olup ı-: mayıs 93! 
tarihinde şartnamesi divanh:ıneye talile 
edilerek 2 haziran 932 tarihine müadif 
perşembe günü 53at 14 den I 7 ye kl· 
dar lstanbul dördüncü icra dairesinde 
açık arnrm:ı ile satıhcaktır. Artırmayı 

iştirak için yüzde yedi teminat ılınır, 

müterakim vergiler ile belediye resimleri. 
vakıf icaresi müşteriye aittir. icra ve iflu 
kanununun I 19 uncu r'laddcsine tevfikan 
hakları tapu sicillerivle sabit olmıyaa 
ipotcl;Ji alacaklılar ile. diğer ıal~kadaraına 
,.c irtifak hakkı sahiplerinin bu baklannı 
ve husuıi ,·le faiz ve mısarife dair olan 
iddialannı. illn tarihinden itibaren 20 iifı! 
içinde evrakı müsbiteleriylc bildlrmtleta 
lAzımdır. Aksi h:ılde hakları tapu sldl
)erlyle sabit olmıyanlıır satış bedelinlD 
pa)•laşmasından hariç kalırlar. Altkadlr
lann işbu mıdıleyi k:ınuniye ıbktmlllt 

göre tevfiki hareket etmeleri ve dab• 
fazla malQm:ıt almak isteyenlerin 931-200 
dosya numarasivle memuriyetimlze mü• 
rıcaatlan i14n olunur. 

- VAKiT 
Adresı lstanbul Ankara caddeli 

Vakıt yurdu. 
Te lefon ı Yazı işleri 

2.3872 idare 2.4370. 

Posta k utusu ı 46. 
Telgrafı lstanbul VıkıL 

l'bon e .-rtlan: 
1 ,i h 12 

D11hilde 150 400 750 1400 
Hariçte - SOO 1450 2700 

!!!.n tartlarımız: 
Hcsml 

Saun ıo Kş. 
Santim• 20 • 25 

KUçUk Hi n prtlanmız ı 
ı ~ ,, 4 1-10 Uefala\ 

30 50 65 7 5 100 K11111t 
A- Abonelerimızin her üç lf~ 

11 için bir defa mec:canenatr: 
R - 4 saarı acçen iltnlann fdl9 
ıun için 5 karuş • mm61 ar. 

VA T Maıbaua 
Salalbi: ...... -... .... 
aepqaı •ldltlı Jlila 


