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Avrupa mÜhimhadiseler 24 Temmuz 
arif esinde bulunuyor 

Yunanlı giirefçiye iki cevap 

Kara Ali de , Dinarlı Mehmet de 
Maça Hazır 1 d Son günlerde ltalya kabinesin- ı 

ıc:~Ohim bir değişiklik oldu : 

t k:. ~e azaaından dör zat istifa 
-a; ık· .. 

tirildi· ıs~~ın Y.er.ine baıkaları ge-
tat ' dıger . . ıkı nezareti de biz· 
t baıvclul Mussolini kendi 

Zerine ald ş · tih 1• ayanı dıkkat olan 
ti et ıudur ki istifa eden bari-

Ye naz111 Grandi ile korporas· 
~on nazın Bottai Muısolinin en 
.J•de itimat ettiği iki arkadaıı 
illa Irak tanınıyordu. Onun için 
• tııuu bahis tebeddilllln se hep 

111::•nı11 birdeobire anlaııla-
ı. 

.,!caba bu hal her hangi bir 
q eleden dolayı M. MuHoJini et •rkadaılara arasında ıublir 
'81 erı bir ihtiJAf neticesi midir? 
~e değilse Mussolini hükume-

tn kuvvetli bazı uzuvlarınm 
~~eıi nanl bir sebepten ileri 
"' olabilir? Hadis .. eyi bize 
........,, en ajans telgrafları bu hu-

ıusta klfi derecede izahat Yer
miyor. Fakat maUim olan bir 
cihet vardır ki hariciye nezare
tinden çekilen M. Grandi istifa· 
sile vazifesiz kalmıyor. Loodra 
sefaretine tayin ediliyor. Diğer 
taraftan gene istifa eden Koı po
rasyon nazm Bottaiain de diier 
mühim bir vazifeye geçirileceği 
anlaşıla yor. 

Binaenaleyh bliktimet içinde 
her hangi bir ihtilaf çıkmış ol· 
muı ihtimali varit değildir. 

Bu ihtimal bertaraf oJunca 
mevzuu babı tebeddiililn ıebe· 
bini daha ziyade umumi ahval 
ye şeraitin icabatile gerek ha-
riciye, gerek korporaıyon neza
retlerini biızat M. Müsolioi'nin 
kendi uhdesine almak lüzumunu 
hiuetmeainde aramak llzımgelir. 
Ve umumi vaziyet bu noktai 

Mehmet Asım 
r Alttarafı 2 ioci sayfamızda J 

1 Tarihin en şerefli 
bir günü 

Bugün Tflrk tarihinin büyük 
bir şeref gt\nüdUr. Dünya tari
hinin de hl dönüm noktasıdır. 

Bir hicap vesikası olan Sevr 
muahedesini parçalayan müsta· 
kil Türkiyeniıt hudatlannın 
tayin ettiği, hür Türkiyenin 
kurulduğu büyük günUn, 24 
Temmuz 923 Un yıl döntlmU. 
dür. 

ismet Paşanın f8.lunnda tecel
li eden Türk diplomasisinin 
zekasını, cihan huzurunda Us. 
tünlüğünü bugün ispat etmiş 
ve diplomasinin meydan harbi
Lozanda kazanılmıştı. 

BugUnkU il\ eras'm 
Bugün, her sene olduğu gihi, 

Darülfünun konferans salonun
da bUyilk merasim yapılacak ve 
konferanslar verilecektir. 

Merasime bütün vatandaşlar ı 
davetlidirler. 

Halkevi Sevr ve Lozan mua. 

Maçın Is 1Q,,_JIJ.11ı11--11-.-uu---ını istiyor 

Himmet pehllVlln 
Geçenlerde, Yunanlstanrn Pire 

şampiyonu Atanas Vasflyosun Ati • 
nada çıkan Atletik foni ~tesinde 
bir mektup neşrederek Türkiye ala • 
turka güreş baş pehlivanı Kara Aliyi 

uyoruz 

Kara All pehlivan 
gazete•itul• intifG1' edeJI bir gl!rq 
dtwdinl okud•& Bıı daoeti fi' fGrl 
la kabul edipnun: 

Tahdidi Teslihat Konferansı 
hedelerini mukayese eden bin- bir maç yapmıya davet ettiğinj yaz • 
]erce kut bastırmıştır. Bunlar ımştık. Yunanlı güreşçi, Kara Aliyi, 
da bugün halka parasız dağıtı. cevap vermezse, maflOp sa)·acağmı 

Biml al•rktı. dlleri serbest ol • 
mak llzere iki maç gapılacaktır. Ma· 
çın mahal ve zamanını kartı taraf 
tayinde ıerbntUr. Ke11fi11etin oaze • 
teniz vaııtaıUe mezkUr Yu,,.,. pda • 
livanına "Afanaa YatUIJOBGn "'onm 
rica. ederim. Projeyi 41 reyle kabul 

edip dağıldı ! 

lacaktır. . da ilave ediyordu. 
Radroda verilen konferans Dün, bu meydan okumıya, Kara 

U 'lemınuzun büyüklliğii Aliden cevap aldık. Ayni zamanda 
hakkında arkadaııntı• Sadri Dinarlı MehlnM pehHTandaa bir mtk 
Etemln dün akşam 'radyoda tap aldık. Aynen ne§redfyoruz: 
verdiği konferansı bugün onun- K•ra AH cllror ki ı 

........ 
Elen4lın, 

Başpehlivan 
~ All 

pehllv•nın teldlR 

14 - 'I - 932 tarlla ve (5212) ıagı. 
lı nBManuda Pire ftllllpİgonu Ata ~ 

(UUen •al/&fagı çıeArinb) 

-'J cu sayıfamızda bulacaksınız. Elendim. 
~ nıaoya ile Rusya muhalif, TOrklye ve ... .. u - 1 - 932 ve 5212 1UUIUll'al• ,.;;.1ıa 
•t&... dl d ) t ti t klf k ) 18 d nızda Atlnada çıkan .. AUetik lonl" -~"r ye ev e m s en a mış r ır lWuşanofuo beyanatı 

1 111 Nadolnl ile FranBIZ murabba.si Herfyo du 1 db • • t • • Sük~ / * aım111ardır. Sofya, 23 cA.A) - Ecnebi e l1 ın eSl1l : un • 
• Alman murahhaın, aUAhlarmcl.an t ecrit e- •3 emleketlerden avdet eden bat· 

dllmlf olan devletler lçln, onlıı.rm bu vaziyet~ vekil M. Muıanof, matbuata be· Almanvadakı· Son Ha" dı·sede Ierlne uygun olarak diğer devleUerln <le si 

ıwarmı bırakmaları mevzuu bahaolduğ'unu yanalla bulunarak bu ıeyabatı 

eöyıemt,. böyle blr esasa. 1stlnat etmlye!l esnasında vaki temaal.rın verdi- Fransanın Raıu·· 1 herhangi bir mukaveleyi imzalayamıyacağı· 
nı uert sllrmllftUr. ği neticelerden memnun olarak 

'l'lJı Her Nedolnl 
' c2ldt teallhat konteranm, dOn birinci 
4-ta içtlnıamı yaplJUI, Teıriniaanide mUd
~ bitecek olan tesllhat mUtarekeaint dört 
~tldtıeue temdit etınl§, 1933 1e11ealnin ba-
ltoeıı tekrar toplanmak üzere, dağllmlftır. 
~ eraııam son ..ıııaatmda, Benea projesi 
'- dtl IJUJhtellf devleUerin muralıhaalan 
'7 ~•lllltler, ibu arada Alman murahha-

Heriyo, Franııanm herkes için en".nıy~l avdet ettiğini ı&ylemiı ve Bul-
temln1nt ı.tedlll. harbin kanun harici sayıl- k 1 b ·11 ·ı "tillf 
mumm bir an evvel mUmkUn olmuı trap gar isli raz arı amı en e ı 
ettlği cevabını vermiştir. edilmesini tavsiye eden milletler 

Türkiye murahhuı Cemal HllsnQ Bey, ba· • f 
zı ahk!m hakkında ihtirazt kayıtlar ileri cemiyeti kararını ıcraya muva -
sllrmllf, proje hakkında hllsnll teıA.kkl ;;öııte- fak oldutunu bildirmiıtir. 
rllmekle beraber, reyini IAzım gelen taıırl· ------~~ 
hatm ikmaline tehir etmlftlr. ' Tıp aA lamı·nde 

Neticede, 2 muhalif, ve 8 mo.stenldfe kar· 
f1 U reyle proje aynen kabul edllnılşttr 
AlyehlDde rey verenler Almanya ile :tuaya ŞayftDI hayret 
mUatenklf kalanlar, Afgan, Arnavutluk, 
Avuaturya, t\a}ya. ~iye, Macaıtstan, nuı- bir keşif 
~. Çin hUkümeUerldlr. i 

Konteraııaa l§Urak eden muraı-·•asıı:.r, 

memlekeUerine dönmei'e başlamıılardıl' : 

Kontenuı8tald BOD aathayn nlt tatallAt, 
tldDcl •yıfadadlr 
40 

Haatahklerl te,hla ve' 
tedavi atmek için arbk 
doktor olmıra hacet kal• 
mıyacak mı ? 

">o" kıdıkGyGnde atletizm mo .. bakalanna de••n:ı ediimıı ve Gç 
,.._ ~tlıınada iki rekor kanlmlf, 400 metre manıalı Janfla ela 

\' 
1 
bir rekor tea a edilmiıtir. 

(Marteo) isminde bir Fran· 
sız yer albndaki IU cereyan· 
fanm bi11edea bazı adamlar 
gibi baıit bir ilet ile hayvan· 
lann Yllcudundaki hastalıkları 
keıfetmek usulOaD buldu, keş 
f ettiği usullln tıp ilimleri ta 
rafmdan yapılan kontrol ne· 
ticeainde i1abeti de tahakkuk 
etti. Kendisine ıabadetname 
verildi. insan bastahklanaa da 
kabili tatbik olan bu aaul 
hakkında (V akıt) an bugOnkll 
Nyı11nda çok ıa1am dikkat 
bir makale vardı. Umum için 
mucibi istifade olan bu maka· 
leyi 8 inci 1ayfamızdı okuyu· 
nuı. t 1111 h~şınci aabifemizdedir. Reamimiz bir mıniah koıuyu gaı· 

or. 

Papen, komDnlstlerl iyice yıldırablllrse, 
Herlyo,slyast menfaatler temin edeeellmlf 

Almangadaki vaziyete dalr, eovelld rlt •Olfll(fbilir. Eaa.en din Uhlonla 
gün pek az maltbnat gelmlfli. Dün göriıftüiümllz lata11balda bıılunan Al. 
gelen mal4mat ta, loôli derticede de- man aelaretl menarıplaruulan bir znt 
ğUdlr. ta. bu tahmin peJniiltihazalan tegU 

! Bu itibarla Almanya.da hiUtlUnet l/Ollu t:et1flll vet'llUf. fi•" demlftlr: 
mu}ıaberatı- aıkı bir kontrolden gep· - Biz. de pek az maftmat ahyora&. 
rUdiğl için, harice az malumat ıııdığı Haber alamayıpmız, hükOmetln radyo 

: ıekllndekl tahmin 1Je müldlıazcılar, ı-a. Altt•rafı S inci sa yamhzda . 

I • 

Şayanı dikkat bir fikir : 
:: Amasya Maarif idaresi bir muallim ile iki 

kUy ~ektebl , idare edecek bir usul boldu 

amaQad• r6nl ppıla• kir mekteplerinden bir nam 
Amaıya,. 22 (Haacul.) - Amu- k6yleria hemen beP9İBcle ::'7ecl-

yada maanf hareketi soa ıeoe- riaat mektepleri &Çil K 
ier zarfında bayh inkqaf etmif- çt1k kCSylerin de b" n:;tbr· b O.. 
tir. Vill7et clabiliude olan bl71lk __ (U#en ... ,0111 ar~J 

1
J• 
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Gazi Hz. 'I ::;.:: 1 Telgral 
Marmarada ve Ya- ----------------------------• 

Haberleri Avrupa mühilll 
Hadiseler 
Arefesinde )ovada bir gezinti 

yaptılar 
Y alonda bulunmakta ohan Re

iıicllmhar Hz. e\.velki akıam 
Sakarya motorile Marmarada 
bir buçuk aaat kadar 16ren bir 
reıinti yaplDlflardır. 

Gasi Hz. ba p:iatlden evvel 
ltalya kabineaicde bir vazife 
ala" ltalya aefiri Baron Atoiaiyi 
ıaat on albda Millet çiftliğinde 
kabul ba,ormutlardı BoyDk Re
isimiz ıefirle bir buçuk saat 
kadar g&Ofmtlfler ve milll!ratan 
sonunda aefiri teoyi etmi~lerdir. 

Gazi Hazretleri bu mlillkat
tan sönra ıaat on dokuza doğru 
Yalova cavanadaki Çınarcık de
nilen tenezzilh yerini şereflen• 
dirmiılerdir. 

Haliç idman yurdu tarafından 
tertip edilen ıeıiDtiye ittirllc 

eden bir çok btanbullalar bu 
gezinti yerinde bulunuyorlardı. 
Aralannda buluou bazı pehli· 
vanlar ile Çoban Mehmet, Salih 
pelivanlar burada birer ıilreı 
J•pmıılar •e bu mO.abakalan 
Gazi Hazretleri de aeyretmit
lerdir. 

Garbi Trakyala seyyahlarla 
birlikte tebrimize relen Yunula 
gazetecilerden Mm. Sofiya Ha· 
copulo da ıezintiye iqtirlk ede
rek Y alovaya gitmit bulunuyordu. 

Mm. Hacopulo Reisicllmbur 
Hz. ne arkadaılan Damana arzı 
tazimat etmiı, Gazi Hı. ıeyyab
Jarın memleketlerine hareket et
mek Uue olduldarı 16ylenince 
kendilerine hayırh seyahatler 
temenni etmiJlerdir. ReisicOmhur 
Hz. saat yirmide halkın alkıılan 
arasanda motora binerek Ya'o
vaya dCSnmüşlerdir. 

naa l'aaUyosun teklifini okudum. Ua§ 
pehlivan Kara Aliden eDl'el keudlsUe 
gllre,ecelc ,,.,.,.,,_,_..a ••dır. 

KerullelU *""'k Grdlo Roıttert, ırn•• 
urbnl t1'Jrep, arzu ettiği ger ı:e faı·ih 
te lumr oldalumu Hl/fln ederim el En 

'""'-
Dl11•rfı 

Mehmet pehlfftln .............. ...,.. ........ 
V AKIT - tkl pehJITanımam mek· 

taplamn )'Üal1Ja terce--., Kara A· 
Jlatn f&rb ftrdu;. llt>•t.-Uvw.. 
za pllnee her ae •retle oluna of. 
nn aaızr ~:t ••tWr. Şimdi .. 
llzll •1le•İr ftk daveti yapa• Yu • 
nan pelaUY&nma dlffi7er. Kendisin• 
den. enap nrmeeini bekllronı. 

Bidm de ba bahlete blı: teklfftmJı 
nr. llaPJI btanbulda yaprlmuını ı. 
ti)W.,. ... ,. ha ilnfleHj pllltl•e 

yertlJMı ~ •tııum ...... "'·· 
Wr bpa ko11110raz. Alüadarlar JI • 
•• slrlrlene, orpalsatlr haJmak 
la11A.1a11D, hlMIOerlne pnhm elmf • 
1• de hums. 

Tahdidi tesUhat kontecansznda son gün 

Harbin kanun 
temin 

harici olmasını her 
etmek lazımdır ~· 

halde 
[ Başmıkalemlzdcn mıbıı 1 

nazardan tetkik edilince 1 
baıvekitini bu yolda bir 
bOse sevkeden sebepler k°" 
bulunabilir. 

FiJbakika lngiltere ile f~ 
nın timdiye kadar A,.,..-. 

Alman murahbasına, M •. Herlyo böyle cevap verdi. TUrklye mu
rabbası Cemal HUsnU Bey, prenslplerln tatbikini, vaatlerin ta

hakkukunu temenni etti, konferansın birinci safhası bitti 

rinde birbirlerine rakip iki el--~· 
gibi hareket ederlerke• .___ 
ılinlerde birbirlerile itillf ı -
tikleri malumdur. Ba ltillfat 

Cenevre, 23 (A.A) - Dün 
ağleden sonra yapılan celsede 
Almanya milCJeuili Nadoloi, ka-
rar suretiodc rey vereceği sırada 
beynelmilel münasebetlerin men· 
ıeleri itibarile milletler aras.nda 
hukukun tam ve suilı bir :urct· 
te tasdiki ea:ııına merbut o!du • 
ğunu ı6ylemit ve J\lma:ıyanm 
mutlak aarette lOzumlu olt'n bu 
mftsa vata istinat etmiyen bir mu-
kaveleyi hiçbir vakit imza ede· 
miyec :iini ve bin:ıcnaleyh: kon
feransın meuiye tetuar ba~la
ma•ından evvel bu sabada mem
nuniyeti mucip bir tesviye sureti 
bulunmadığı takdirde mesai İş· 
tirakine de devam edemiyece
ğini beyan ctmiıtir. 

Macari•tan ve Avusturya mU· 
meuilleri, karar •ur~tine rey 
vermekte 11~den İ•liaklf edecek
lerini izah etmiılerdir: 

Bunu m\ite.ıkip Sir john Si· 
moo, karar suretinin ileriye doğ· 
ru büyük bir adım ~e.1ki1 ettiğini 
ve Hoover te •llıflerini rfe hesaba 
kathjmı ve l'onferansao ikinci saf· 
basanı hazırlamakta bulunduğunu 
anlatmıçhr. 

Bundan :JODra söz aöyliyen M. 
Heriot, F ransanın milletlerin ce· 
miyetioe iltib~lt etmek istemesi 
ve mefk6redeo hakikate intikal 

Jibl --.· ............ 
ra!r tftmck arzusunda buluomııı 
hosebilc bu karar sureti lehinde 
rey verecığlni beyan etmit ve 
çoh: huauıt tabirat ile himaye 
kanetlerini k11aı bir tanda 
tn1it etmek .. teeavlz ka•· 
•etlerini temi etmek vazife ve 
Ullllmaau ill•e etmiotir. 

- Her tirli e..,.,aliat cf· 
klrclu um nazer ettiPU iJIQ 
edea Franıa bu preaaıpe tam 
bir tanda iltihak etmektedir. 

Fraaaa, masraf b6tçeleri talı· 
clidab .. ıw.tnda bu karar met· 
Dinden daha ileriye fitaıi1e 
memauaiyetle 4matledir 

Teslibatan milli kuvvetlerle •· 
tlh ft dlrlat bir mlnaaebetl 
olmahdar. 

Ba mretle, harp mabemeleri· 
ne ait yedek parçalana imıU .. 
riae mani oJmak ve bir talam 
tisli nkert tf1f9kkDllerin orta· 
Claa kıldmlmuanı tet6in etmek 
mlmkUn olar. Franıa ıitil tay• 
yarelerle harp cihazlan •• bir 
pıroje te,ai edecektir. 

Oıd1I _.dneQ •eMl...,.o, 
r'r.ua aafcert kuvvetleri. · Clalaili 

okadar ehemmiyetli olur. mamn mutlak surette mened'fmesini aktinde ltalya hariç kalf~--
Mlltecııv:zı, kanun harici ad· bombardıman tayyarelerinin, tankla· Bilibare logiltere ile 

dederek harbin kanun harici rın muayyen, bir çapı tecavüz eden ltalyaJI da itillfa iftlrakd 
olmasını itmam etmek lizımdır. ağır topların tamamile ve bilakaydü· davet etmişlerse de bu 

M. Heryo'dan sonra, muhtelif şart lağvını ,·e şimdiden kimyevi ve te Avrupa itlerinde FraD ti' 
milletler mJmes=:ıilleri, karar SU· bakteriyolojik harbin kat'iyyen men'i· hiç bir suretle fe&İ kafmak.J 

. ni ümit e!mek hakkımızdı. Karar, U• temı"yen ıtalyayı tıtmı·n eti~....-. retine iltihak ettiklerini beyan 
mumi prensjpJerin yanı başında ra- mittir. Bir kerre ltalva bı 

cylemitlerdir. Yalnız, Bulgar kamları ve kat'iyyetle tanih edilmiş ' 
b f k bu vaziyeti nazara dikkate 

murıi bHı milstenki almııtar. noktaları ihtiva etseydi Umitlerimiıi rak en mOtkDI zamanlardı 
MOnakaıa, bu sabah saat ona daha ziyade tatmin etmiş olurdu. Ka- dutu ıjbi hariciye nesar 

talik edilmiştir. Bu sabah yapı- rar layihasını hüsnü telakki e.~lyoruz. dotrudaa dopuya kendi Ol 
lacak celsedan sonra lıonferans Şu itibarla ki, bu sayede muhteJif almıı olabilir. 
mesaisine nihayet Yerecektir. devletler araların<la teması tesis ede· Bundan baıka cihan ik 

Konferans datıldı bilecek ve derpiş edilen kararlara bil· buhranı Avrupada muhtelif 111 
Cenevre, 23 (A.A) - Tabdi· tün devletleri tatmin edecek erkamh• leketleri o tarzda tedbirler 

sarih noktalar ilavesini mümkün lala• di teshhat konferansı T eşrinisa- auya aevkediyor ki banlan• 
nidc nihayet bulactık olan teali- cak olan müzakerelere yol açacaktır. tice:ıi olarak bevnolmilel a..o•---

Ümit ederiz ki, bu müzakereler hu şe. ı-
h:at miltarekeaıini dört ay müd- fer daha vasi ve daha cihan§Umul iılerile siyaset itleri arbk JI 
detle temdit etmif, bundan son· T" dolayisile müfit ve semerfdar ola· na y0r'1miye mecbur olu1or. 
ra meaaiıini 1933 senesi bida- caktır. Türk heyeti murahhasası der- riciye nez:uetinin itlerile bd 
yetine kadar tehir et mittir. meya n edilen prensiplerin biH ial ta· mette iktııadiyata 0A11m 

TUrk murahhaeının eözlerl kibi mevzuu münakaşa olacağı sıra- gören teıkilüUarın vaıifeai 
CENEVRE, 23 (A.A.) - Anadolu .da J:iyihanın muh~lif noktaları hak· birine karıfıyor. ltalyada lae k 

ajansının muhabiri mahsusu biJdiri. 'kında mUtaleasını bildirmek fırsatını porasyon nezareti bDtGn IO 
yor: bulacaktır, ,.e şimdilik layihanın muh. leket dahilindeki ikbudl ve 

M. Benes tarafından verilen karar teYiyatına rttrla hasıl ettiğini beyan cart teıekkOlleria nl11mı olan 
projesinin müzakeresi srrasrnda mu• ile ikt!fa eder. Şu kadar ki, komisyon- tetkillt demek oldutundan ........ 
rahhasımız Cemal Hüsnü Bey şu be- da dermeyan ettiğimiz tekliflerin çere mi ve siyaat b•11 sebepler 
yanatta bulunmuştur: çe\"esi dahilinde kalmak ,·e terki tes- dolayı Hariciye neuretiQİ k 

.. _ Umumi encümen!n tas,·ibine lihat mesaisinin münhasıran teknik Oıerine ala:ı M. Mussoliai Knl'll~ 
arıedilen karar suretinin ehemiyetli sahasmda durma'< endişeslle hareket rasyon nezaretini de dotr• 
bir çok mesainin mahsulü olduğuna ettiğimiz içia projede rıtinderl~ pren· doğrqya kendi eline almak 1 
şüphe yoktur. biplerin tathikmın n vaitlerin tabak- umou biuelmİf olabilir. 

Ve muhterem mazbata muharri· kukunün tetkiki imkanı hasıl oluncı- Bununla beraber taırib 
Tinia gayret ve liyakati hakkında ar- ya kadar S\t •k serbestli lıl'reketimlzl lim ki, ltıl••da wukabalaa 
~ ltlwıc..tılll 'ı'Wlrlar, ~ -.L ...... r. 
ı,tlrak edemn. M... :U,nes'ln verdiği Duna intfzuen Jlrojenfn ~;li1ıaf • H~-·~*~14-lzq.._,.~""""'liltlJ·~ 
Bstadane izahat" deruhte ettiği vazife. tarekesine mütedair bftlnti ihnnm :.:ı:te~la::..a;:.-: ~ t. 
nin ne kadar mudil olduğunu gister. kabul ediyoruz. Büıia minetler ~111 olarak r8atermek için detd 
ml,tlr. Karar sareıt ••aml prensip. teavüz silihlannın .i1pauaı Ye tul Bll&tdı ba hac:Uaeaia amaml 
lerl bildirmekle beraber yakın bir is- Jaatıa easl,ı ,,. JUdeletklrue teasilf. 
tikbalde bir hal tanuaa ••nlaeaiım ni tazammun eden her ttld8 eeırl ter. rapa itferlnde alrllea ..... 
hlwU.irlyor. Karar meamac noktal ki tesllhat 1aal ıaretlerlala daima leı ile -.ll~acls el•• ..... 
nuarlann ve T6rk heyeti murahha· bilim tam ve kAmll tambfmlze maz. bacla haiı oldaja ..... 
Alllmn kat'iyya lftbıak etmemiı ba· har olacatrnı bu vesile ile bir kere da. cler...a.i arttmr. 
ludut11 bam mkakeıelerla hfr ... ha beyan ederim.,, Sı•a l9'r tarafta n.ını• 
hwdw mahi7etbad'4lr. M-ıatn bu Diğer bazı murahhasların da mlta· ••.t ),._ oı. lk• ~ 
devresinde konferansın d-rhal fili ve leala:ından aoara re7e milraeut e.dl· ...... AJ.u,.- .. , .. 
eaalı bir tahdidi tealfhata karar ve- lerek iki muhalif, sekiz mllatealdfe Hler ÖlnJall .. ,.. • 
reee1r nslyette olmur .,.,.. hiç detll· llarp 41 rqle proje aynen kabul edil- ilo A....,. lld'-•• t•I 
H bizatihi teeavtlz sDl1a •ahlyetfnde- mlşt;r. ıaraa l»Bylk bir dikkat • 
ki ıUAtılann ilsuı h...,.nds nUtw- Aleyhte rey verenler: Almanya kip etHlecek bir ,.1s11 lldfuv 
ftk balUlllllUt pyaru tercUa o1urctu. fie Sovyet Rusyadır. ılil&tenklf de'f: Mı•m.t 
Konferansın ilk metaı d.vresi::P hatf• Jetiıı:-. Afganistan, Arnavutluk, Anr· ----------~ 
me ~ken bir karar Arttlnde ugart turya, İtalya, TUrldye, Maeal'istan, 
ltfr nr.tlN elarak lulftdan ho111bard:· Bulprlstan, Çfndf r. 

Bulgarlann (Vrema)gazetesi ne yazıyor P 

Türkler parlak bir ufka 
doğru yürüyorlar'. 

Köy kanunu MustafaKemalin ~6cuda 
ıetirdiii eserlerin en büyüklerindendir ~-·•• v..e.ıaidafaa rabdlı• 

'41kline ~albeClpn tl9over te~e 
Utiha1l etaıe~~:lfr.' f"abt; Frad- SOPYA, 13 (A.A.)- Bllkan huau- yorlar. DeU•blHr ki, ismet Pata h~

kGmetialn tatbik ettftt bu,tlk alk· 
yuta lalalaat, T1lrk mfıı.tbd JlfJ'inl 
bir millet balhle koyıaqtwr. AMren 
tatbik edilen mühim bir kana He h1I 

llZ heyeti ayni zamanda atideki 11 müabiriınls blldiri10rı 
...ıeata da aaun dikkati cel· B11lpr1ata ... en -kaweW fırkası o-
.... : lan çif çı fırkumın nqlri efk4rı 

1 - Ortla -Vreme" ıa~ "Türk ki7UnUn Ilı· 
... lnanalfeii 1ası te Gazi llu.ı&fa Kemalin bırihe 

fakAt dal. ı---kk •~k bir eseri,, 11nnnne •etrettftl 

:.a..:!.1ı:!"'!':c.ı. lıl~::::::::!:rıy.ıı, ı.tı• 
2 el, mektepleri, sıhhi hizmetleri hak-

- A,.ı umanda itbfald•r kında bizde JaAJdm olan telakkiler ve 
,.~ haklmnm da derpifi fikirler Türk klylerlne tatbik edlle-

•WJ~I M-cadrr. mez. 
Nila•yet, mlr6abeai:1 bir terki Bu itibarla, yeni kly noktal naza. 

tealihat iıtatllalnlla tea"ıi fikri nndaa, ftltulann idaresi Ttlrldye 
p,ri kabili kabalcllr. Cibala•rlyeti ldansi•• fena Wr ndras 

6...a ..ıAmet fikri, t.rki tea- •rrakm'f&lr. Ttirldyenin ltlü ,.. i•an 
libat filn1nd• ~bir uman ay• Ye mulabr Wr ~- ahlp olma
nlamaz. • için yeni rejim tarafnadan ihtiyar 

Biz, berkeı için eauaü ae!&- edilen maaaam mesai blltiln dtinyaca 
met lstlyoruı. Emal Hllmet aalGm bir keyfiyettir. Ttlrkler clha
• kadar kumtli t911dl Ye ter- .. diler ..... ile de yal eanlar 

• tip eclilirae, tahclicli talala•t ta dalallla.. en llda mihauelletıer teals 
•. '4tnk IU"lü wlüJua ..._ ıM 



1 01•1• Baberlerl Polis 
----Haberleri 

'rllrkı C Yenin Milletler 
e11ııyetlne girmesi l'., ..... Karadenizde heyecanh bir hadise Sazlıdered~ 

Kanlı bir hadise 
ile 0 " gazetesi, bu rnUna· 

"l' lr ba, makale ne,rettı Fırtına dolayısile denize kapılan bir gemici Mehmet isminde bir adam 
kendisine atılmayan bir kur· 

şunla yaralandı 
:ıyınıs g . . 

.ı..... . ,, azetesı. mılletl er cemiyeti· 
~"' .... eınız ·· b 
ışb munase cdle bir ba~makale 
n r . . l\fakaledc son seneler z:ırfındıı 

nııltctlr · ııtıı r cemıyetlne pel: yakın 
•lı ~uz k:ıydedildikten sonra su mu··. 

r ır:ıt 1 ' •ı G . o unuyor : 
.. ı. a:zı Mustafa Kemal Paşa 
... •ndan vilcud . ·ı 

t•ltt a getırı en yeni 
tru ' evvel emirde, Avrupa ve 

Pka Dıüesseselerinden uzak· 
ta ·b· 
-kı g~ 1 görünüyordu. ()nun 

•ltt 5unosebctJer tesfo ettiği 
· ' ovyet Ruıyn idi. Fakat 

t111İ k Türkiyenio başka bir 
t ı:,kette_n ~opya edilmiyen 
" rnılletınin evsaf ve se· 
ıl&ına • h 
•af k' a~rı ayahn icabatma 
'bd;f b_ı! . hükümet tesisini ç

0 
ettıgını güsterdi. 

t ttktt~ .gecmeden Türk milli ha· 
1. iı hırı Avrupa düşmanı olma

d~t belki de Avrupayı usulü 
e ettiği ve Avrupayı Ana· 

~a götürdüğü meydana çı~<
llıtu~rk.iye hükumeti, ealkan 

' · . arıle iyi münasebetler te· 
Qı • 

ıstediirioi ispnt etmiş, 
etler ce.;iyeti teslihah tah· 

fiti llıeseleaini mevzuu bahset~ 
'~'llı_an Balkan dcvJetlcri bu 

1'Yı Türkiyesiz müzakereye 
ti dkt ettiklerinden, Türkiye 

nr,mr•ı...t ODıisyona intir~k icin 
Quı • -
1' 1~ daveti kabnl etmiş, 

lai-!Grkıye afyon komiıyonunun 
-ıne l 925 de Afyon misa· 

Yif 'ttirak etmio ve lstanbuldan 
01att "erici zeberler ticaretini 
~:ı . etmekte fili bir gayret 
' t, ~tir. Bundan başka Tür. 
lld ''fanın Avrupa komiayo-
Or~ da bir oümessil bulundu· 

, ~ ti. 
~~'-evrede Türk murahhasları 
r1 ~d .. n irat olunan ilk nutuk· 
1't Uayanan tezine müzaheret, 
~~tti•de idi. Sonralan Tilrk 

:•slarının mütalealarında 
e illen hareket ettikleri mu· 
h O!undu. Türk murahhas· 

.. .. ,. ,. .. '}'eti, te,.ki teslibat ı,onfe-
ll t• reamen tekliflerde bu· 
~ eycUerin birisidir. 
'ttt lldan SO!lra Türkiye cemi· 
'teli •za ve rey sahibidir. Ce· 
"- il . nı~clisinde daimi azalı· 
~ 1hhhap olunabiJir. Reis 

lldan irat olunan kabul nut
k11Jc aaylcndiği gibi Türkiyenin 

. tdtı d.••. vczaifi de vardır. Ce
.)t e ıyı tanılan Türkiye ha
"-

11•zırı Tevfik Rüştü Beyin 
llıeıai sarfettiği yeni ra· 

ti teessüıfi anında bizzat 
b'tler cemiyeti içtimaında ba
e . ~harak M. Hymenıin teb-
Gt~ dinlememeıi, şayanı te· 
I~ r. 

bıfta evvel Türkiyenin mil
. .._ Cenıiyetine resmen teklif 

.._'•inin, bHbasıa bir müddet· 
. tılcaddem an'anevi düşman 
,, il bir memleketin Hari· 

'- ~:'fın~ıırı M. Mibalakopo~os 
tf .~1 •n bu de1 ece hararetle 

' ''- :11~••1, muhakkak ki tük
,. l>t:ıer. Ağahan da ayni mü· 
1. ·~hi le Türkiye iJe Hindi~tan 

'h 11 asırlarca birbirine bağlı 
~e ... 1a

1
u, •ra sara rek.ıbet mü· 

""'t e . 
._ te ~ı VUkubu!duğunu, fakat 

''-l etti• .. 0.stluk rabJtaJarının de· 
t ~erya•:~ &öyJemiıti. Lord Lon· 

· .~ te' ırkaç güo sonra liya
llı S IDUrntaz bir Türk sefi· 
'c•k'11

1Jenıo sarayında kabul 
t o an bu 1 k . (1 . "'") b nıem e eho ngıl-
. ~.ıı u Dılinaıebetle duydu-
~Qoı, bdiıatle ifade et· 

Uyor • ., 

dalgalar arasnndan güçlükle kurtarıldı 
Dün saat 5,30 da Beyoilunda 

Sazhderede ağır bir yaralama 
olmuştur. O cıvarda oturan çapon 
isminde biri dostu fatma ile öte
denberi arala11nda mevcut geçim
sizlikyüzünden kavga etmit ve 
taban ca çekmiştır. Fakat çıkan 
kurşunlar tesadüfen oradan geç· 
mekte olan Sakızağaçlı 30 ya· 
:;ında Mehmet isminde birine 
isabet etmiştir. Zavallı adamca· 
ğız ağır surette yaralanmış ve 
derhal hastahaneye kaldmlmıştır. 

Evvelki ı-ün s:ııt on yedide lnebo· ı 
ludan limanımızı hareket eden Seyrise
fain idaresinin Cümhuriyet vapuru hare- · 
kctinden iki, üç saat sonra şiddetli bir 
fırtınaya tutulmuş, bu sıralarda Jumbar 
kapamağa u~aşan geminin tayfalarından 

Rizeli Nazım efendi ~elen şiddetll bir 
dalgı ile denize düşmüş ve hemen mu· 
cize şeklinden kıııt:ınlmışıır. 

Gümhuriyet vapuru dün limanımıza 

aclm iştir. Vapurun yolcuları arasında bu· 
Junan kırilerimiıden A. Bahtiynr Bey bir 
muhırririmize bu kazayı şu suretle an· 
lıtıvor : 

Saat 17 de Ineboludan lstan
bula hareket etmi~tik. Hava bir
denbire fenalaşh, sağnak halin-
de yağmur ya~mıya baıladı. 
Böylece Amasra önlerine kadar 
geldiğimiz vakit ortalık da ka
rarmı~b. Saat yirmiye gel mişti 
ki vapurun ~ ıç tırahndan yük· 
selen bir vaveyll ortalığı çmlat-
h. Denize biri düştü, diye her· 
kes telişle öteye beriye koşmıya 
baı1adı. Vak'ayı gören geminin 

lostromosu ishak reıs derhal ya
nında ser dümen Osman Ef. ol· 
duğu halde tahlisiye sandalına 
binip denize indi. Bu sırada ge
mi tornistan etmişti. Denize in
dirilen sandal pervane sularına 
kapıldı, kazazede gemiciyi kur
tarmaya azmeden cesur lıhak 

reis pervane kanadı altına gir
mesine ramak kalmışken bir ha-
rika kabilinden kurtuldu. On beş 
yirmi dakika taharriyattan ıonra 
ishak reis ümitsiz bir vazıyette 
vapura geldi. 

Vapur biraz ilerledi. Aradan 
dört beş dakika geçmişti ki de· 
nizden bir ıslık sesi duyuldu, va-
purun bordasına yanaşmak üzre 
olan ishak reis tekrar sandalı 
Heri sürerek sesin geldiği istika· 
mete gitti. Islık sesi bir ilıi defa 
tekerrür etti. Biraz nonra sandal 
vapura yanaştı. içindekiler gemi
ye çıktıkları vakit ishak reis 

1 
yolcular tarafından tiddetle al
kışlandı. Yarım saatten fazla cu
da kalan ve bir tesadüf kabilin· 
den kurtulan Nazımı don göm· 
lekle gördük. Denizde elbiseleri· 
ni çıkarmıya muvaffak olmuştu. 
Derin derin nefes alıyordu. Al
nında bir kürek darbesi vardı. 
Gayet soğuk kanlı duruyor, so· 
rulan suallere gülerek cevap ve
riyordu. Adeta dünyaya yeniden 
geldiği için memnundu. 

Jş Saati 
Ticaret odasında iş kanunu la· 

yibasını tetkik ede~ . ~om~sron 
birkaç güne kadar ışını . b_ıtır~
cektir. Komisyon amele ıçm ~ş 
saati müddetini de tetkik etmıç 
ve layihada iş saati 8 saat oldu· 
fru halde bunu aı bularak dokuz 
saate çıkarmıştır. Müessese sa
hipleri ameleyi isterlerse on sa
at da çalıştırabilecekler, fakat 
bunun için ayrı bir ücret veı e
ceklerdir. 

Kızta~ında yangın 

Fatihte Kıztaşında Ayşe Ha
nımın oturduğu kulübeden dün 
gece yangın çıkmış Ye kulübe 
tamamile yanmıştır. 

Tramvayda yanke•ecl 
Kasımpaşada oturan Sıtkı Ef. 

Tor.>kapı tramvayında iken aabı· 
kalılardan şoför Arif çantasını 
yankeseci~ik suretile aşırmıştll'. 

Sahncaktan dU,tU 

1 Memleket Haberleri 1 

Beyoğlunda Kamerhatun ma• 
ballesinde oturan Nobarın iki 
aylık çocuğu Artin salıncakta 
uyurken başı aşağı düşmÜf ve 
salıncağın iplerine dolanarak 
boğulmuştur. Bandırmanın Bir Kövünde Feci Bir Cinayet Oldu 

Maktul 10 yaşında bir çocuktur. Kayın biraderi 
tarafından öldürülmüştür 

Bandırma, 23 (Hususi) - Bu· 
raya bir saat mesafede bulunan 
Gökmen köyii hırmaolığında 
kanla bir vak'a olmuJ, Yuıuf 
isminde biriıi kayınbiraderini feci 
bir surette öldürmilştilr. 

Katil Bandırmanm Sığıryolu 
mahallesinde Süleyman oğlu 

Doksanlık Bir ihtiyar 
Ce•aretlne kurban olarak öldU 

Ankara, 22 - Dü!I Eski Bent· 
deresi caddesinde feci bir kaza 
olmuJ ve 90 yaşıoda bir ihtiyar 
bu kazaycr kurban gitmiştir. 

Bent dereaiodelci fırının önüo· 
de arkadıtlarile birlikte oturan 
lsm.ıil ağa, Zafer fırınına ait ek· 
mek teni arabaaının ürkmüş 
hoyvan tarafından afirfiklendiğini 
görfince, hayvanı zaptetmek üzre 
yerinden fırlamıı, arabanıo önü
ne geçmittir. Fakat atı zaptede· 
memiş, yere yuvarlanmıf, :uaba 
üzerinden gcçmittir. 

Faciayı görenler, lsmail ajayı 
yerden kaldırarak hastaneye 
nakletmiılerse de, doksanlık ih
tiyar vefat etmiştir. 

Başvekilimiz 

Izmlre mUtevecclhcn 
Hareket edlyorlur 

lzmir, 23 (Vakıt) - Gazi hey· 
kelinin küşat resmini yapmak 
üzre ismet Pı. Hz. yarın (bugün) 
lzmire miiteveccihen Ankaradan 
hareket edeceklerdir. 

Ba,,vekilimizi istikbal için ya
pılmakta olan hazırlıklar ikmal 
vdil.aiıtir. 

Heykelin küşat resmi pek par· 
Jak olacaktır. 

Son alınan malumata nazaran 
Baıvekilimize Hariciye vekiJi 
Tevfik Rilttil, Maarif vekili 
Esat, Nafia vekili Hilmi Beyler 
refakat edeceklerdir. 

Yusuftur. Maktul de Yusufun 
kaymbiraderi Mehmettir. Henüz 

on yaıındadır. Bir İf için birlikte 

Gökmen klSyü harmanlığına gi
den enişte ile kayınbirader 

arasında gece yarısı henüz 

sebebi anlaşılmıyan bir mesele. 

Bektaşilerin 
Muhakemesi 

Maznunlar, heyeti haklmeyi, 
ellerlnl göOUslerlne koyarak 

sellmladtlar 
lzmir 21 (Hususi) - Bektaşi

lerin muhakemesine dün devam 
edildi. Bu celsenin tafsilatını 
bildiriyorum: Maznunlardan seki· 
zi de getirilmjşti. Maznunlar salo-
na girerken ellerini göğüsleri üze· 
rine koyarak heyeti hakimeyi 
sellmladılar. Reis Selim bmin
deki çocuğun getirilmesini istedi 
18 yaşında bir mektepli içeriye 
girdi. Kenç mektepli reisin nu
allerini verdiği cevaplarda Tor-
balıda oturduğunu, sanatlar mek· 
tebi talebesinden olduğunu am
cası Recep Ef end:nin kendicini 
gelip mektepten aldığını, perşem
be akşamı Bozyakada Hüsnü 
babanın evinde oturup rakı iç· 
tiklerini, yattıklarını söyledi. 

Muddeiumumi muavini KemaJ 
Bey reiıin maznuncian sormasına 
rica etti : 

- Maznun Hasan babanın 
postu yananda oturuyormuş ken· 
diaini orada görmüşler. 

Reis maznuna sordu ve maz
nun cevap verdi: 

- Hayır efendim. Kendisini 
tanımıyorum. 

Bundan sonra Halilin zevcesi 
Fatma Hanım şahit sıfatile din
lendi. Hasa:ı babanın birçok 
kimseJeri evine topJayıp kurban 
kestiğini, muhabbet, dervişlik, 
babalık yaptığını, hükumetten 
korktuğu için bektaşiJert haber 
verdiğini söyledi. 

Maznanlar bu ifade Qzerine 
hepsi birdene 

- Bu kadın yalan söylüyor, 
diye bağırdılar ve Hasan baba 

den dolayı bir kavga çıkmıştır. 
Yusuf eline geçirdiii bir odun 

parçaaını kayınbiraderinin böi
rüne bir kaç defa vurmuıtur. 
Yere düşen Mehmet on bet 
dakika kadar yaıadıktan ıonra 
ölmüştür. 

Katil aranmaktadır, 

Trabzon da 
Şld;!etll bir kuraklıktan sonra 

sekiz •aat yalmur yatdı 
Trabzo:ı 22 - Son zamanlar· 

da burada şiddetli bir kurakhlt 
büküm sürüyordu. Kuraklık her 
nevi mahsulah tehlikeye düfür
müştü. Fmdıklar da kuraktan 
yerlere dökülüyordu. dün bava 
kapandı Yağmur yağmağa baş

ladı. Sekiz saat fasılaaız devam 
eden yağmur susuzluktan yer yer 
çatlıyan toprakları doyurdu. 
Yağmur esnasında uıak dağ

lara kar dürymüş, bava serinle-

.. !!!!!!!!: ............................................... . 
derhal kalktı: 

- Buradaki adamlar benim 
orta!<cılarımdır. Eski bir tekkeyi 
kiralamakla, onu işletmekle ne 
olur? Dedi. 

Reis maznunların vekillerine 
tevsii tahkikat hakkında bir di 
yecekleri olu? oımadığıoı sordu. 
Bundan sonra şahit polfo lsmait 
Hakkı Efendinin geçen celsede-
ki ifadesi okundu. Maznunların 
vekili bmail Hakkı Efendinin 
ifadesile diğer şahitlerin ifade· 
leri arasında mübayenet oldu
ğunu, söyliyerek bunların yeni
den isticvap ve müvacehe edil
melerin; söyledi. Müddeiumumi 
muavini Kemal B. evvelce din
lenen şahitlerin tekrar isticvap
Jarma lüzum olmadığını, me~e
lenin tamamile tavazzuh etmiş 
bulunduğunu sayledi. 

Maznun vekilleri bazı müda
faa şahitleri ikame ederek mü
vekkillerinin biç bir suretle bu 
gibi işlerle uğratmadıklarını is
pat edeceklerini söylediler ve 
Bozyaka muhtarı Salim, Demır, 
karısı Zeyoebi müdafaa şahidi 
jlÖsterdiler. Muhakeme gelecek 
Çarıambaya bıraiuldı. 

Urken ve bo,anan atlar 
Uç kl,iyl yaral6dı 

Dün saat on ikide Azapkapı
da fırıncı Hasanın 6n0nde du
ran Saidin arabasının hayvanları 
ürkmüş ve arabadan ayrılarak 

oradan geçmekle olan köfteci 
Mehmedin beş yaşındaki km 
Mürüvvete, komusyoncu Bohura 
ve lsrailio 3 yaşındaki kızı Pi
doya çarparek her üçünil de 
ehemmiyetli surette yaralamııtır. 

Uç kaza daha 

1 - Üsküdarda oturan Sıtkı 
Beyin refikası Muazzez H. diin 
Bağlarbaşından geçerken Kami
lin sürdüğü araba çarpmış, ayak
larından yaralamııtır. Arabacı 
yakalanmıştır. 

2 - Olimpiyat otelinde oda
cı 70 yaşmda Diyamandiye ıo· 
för Saimin idaresindeki 1398 
numaralı otomobil çarpmış, ehem
miyetli Sl4rette yaralaomasıoa ıe· 
bebiyet vermiştir. ihtiyar odacı 
hastaneye kaldırılmııtır. 

3 - Üsküdarda Ahmet bey 
camisi civarında oturan boyacı 
Mustafa bisikletle gezerken 5 
yaşında Orhan isminde bir ço
cuğa çarpmıştır. Ağır surette 
yaralanan çoçu1' tıp fakültesine 
yatmlmıştır. 

DarUI bedayl artistleri 
Borsadan d6ndiller 

1 ayyare cemiyeti Bursa şubesi 
tarafından temsiller vermek üze
re Bursaya çağrılan Darülbedayi 
artistleri şehrimize dönmüşlerdir. 
Temsiller çok rağbet görmGıtür. 

Bu turne de nazarı dikkati 
celbeden bir hadise çıkmış, ilk 
gece temsil edilen "Velinin ço· 
cuğu •. isimli komedide Yak'a eş· 
hasından bir doktorun vaziyeti, 
bazı doktorların itirazını mucip 
olmuştur. Bu zevat, kaydedildi
ğine göre, piyeııteki doktorun 
vaziyetini doktorluk aleyhinde 
bulduklarından alakadar makam. 

~~ra. mür~caat etmişler, bunun 
uzerıne pıyes tetkik edilmi~ fa
kat oyun ve oynananlar hakkın
da takiba tı icap ettirecek bir 
cihet görülemcmiıtir. ... 
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1 Dinin Haberleri J 

Cenevrede bir islam 
koıl.gres · toplanacakmış 

~------

Bir Mısırlı gazeteci şehrimize geldi , 
bu me,rzu üzerinde fikirlerini söylüyor 
Mısır gazetecilerinden ve Mıaır 

muhtelit mahkemeleri sabık ha
kimlerinden Mahmut Bey Salem 
Kudüsten Suriye yolile şehrimize 
gelmiştir. 

Geçen kaaunusanide Kudüste 
toplanan iı!am kongresıne Mısır 
mümeasili c !arak iştirak ettiği 
ve umumi harpten evel Parısie 
Fransızca olarak çıkan "Arafat,, 
adlı bir gazete cıkadığını söyle
yen Mahmut Bey Salem dün bir 
muharririmize şunları anlatmıştır: 

- Kudüse, Avıupada yaşa· 
yan İslamlar arasında 1:-ir kong:-e 
aktı fikri etrafında bazı temas· 
larda bulunmak üzere gitmiştim. 

Kongre Cenevrede toplanacak 
ve tamamile gayrı siyasi mahi
yette olacaktır. Kongrede ta
kip edilen maks::t Avrnpada 
bıJlunan lslamlerm tanışmalarına 
temindir. Bugün Avrupamn bir 
çok yerlerinde Polonyada, Yu
goslavyada, Romonyada ve Bul· 
iarİstanda, Yunanistanda islim 
kitleleri vardır. 

Kongre hilafet meıeleleriJe 
alikadar olmıyacakhr. Esasen 
buna ben de aleyhtarım ve 
bundan senelerce cvv.el de 
aleyhtaralğımı ı:ıhar etmiştim . 

Avrupa is im kongresi, Tür
kiye Cümhuriyeti iştirak etme
diği takdirde ehemmiyetinden 
çok kaybedecektir. Bunun için 
Türkiyenin kongreye iştiraki mc· 
selesi bizi çok alakadar ediyor. 

Türkiye Akvam cemiyetine da
hildir, Sovyet Rusya ile ve diğer 
baıa devletlerle samimi mÜa3se· 
bah vardır, Yunanistanla bütün 
ihtilafları halleden bir itilaf ak· 
tine muvaffak olmuştur. Bu iti· 
barla kongreye iştiraki, içtimaa 
büyük bir ehemmiyet verecektir. 

Burada, Türkiyenin mümkün
se, kongreye i~tirakini temin 
maksadiJe bazı teryebbüslerde 
bulunmak ve temaslara girişmek 
ist yorum. E'urndan Bulgaristana 
giderek Bulgarislao müslüman
larının kongreye ı~tiraklerini te
mine çalışacağım. 

Kt düs kongreslnde mezvuu bah · 
sedilen meselelerden biri de bir 
lslcm •akfı olduğu halde 
Fransızlar ve lngilizler tarafın

dan iş\etılmiyen Hicaz demir yol· 
Jarının işletilmesi meselesi idi. 
Kongre teklifim üzerine bu 
mesele hakkında Türkiye Reis 
Cumhuru hazretJerilc bütün kıral 
ve bükumdarlara Hicaz demir 
yollarının işletilmesi için teşeb

büslerde bulunmalarını rica eder 
birer mektup yollanmasına ka· 
rar v~rmi,ti. Bu mektuplar ev· 
vel:>e Iranla Türkiye sefiri olan 
Mirza Tabatabai Efendi tarafın
dan yazılmıştı. Fakat bunlar çok 
müphem o1duğu için yeniden 
birer mektup ya'Zllmasma bu se· 

ferlci Kudüs xiyaretim esnasında 
karar v 0 rildi. 

ı Gümrüklerde : 

aşa 'Seker hal<kında emir 
Komfs_y_o_n ........... t-atiklka- Henüz gelmemiştir 

tını bitirdi 31 ~ayıstan evvel sipariş edil-

Ayas 

Tetkikat esnasınca pek ,ayanı 
dikkat vesikalar bulunmuştur 

Y ~ni belediye kanununun ] 60 
inci maddesi mucibince Taksim· 
de Ayaıpaşa kabristanı namile 
yadedilen mezarlıkla diğer umu
mi vakıf mezar hkların kanunen 
belediyeye devredilme~i lazım 
geleceği malümdur. Fakat bu 
devir muamelesi Evkafın çıkar
dığı birçpk müşkülat hasebile 
şimdiye kadar yapılamamıştı. 
ETkaf ile belediye arasında çı
kan bu ihtilafın hal ve tetkiki 
bafvekalet tarafmdan mülkiye 
başmüfettişi Hacı Hüsnü, maliye 
müfetti~i Osman Cemil, adliye 
müfetti~i Raşit Beylerden mü
rekkep bir komisyona havale 
edilmişti. Komisyon ikibuçuk ay· 
lık bir mesaiden sonra bugün· 
lerde tetkikatını bitirmek üzre
dir. Tet?ıcikatın vermiş olduğu 
neticeler hakkında komisyon pek 
ketum bu!ı,ınmaktadır. 

Yalmz mevsuk bir membadan 
aldığımız malumata göre komis
yon bu tet"ikatı esnasında pek 
şayam dikkat vesikalar elde et· 
miştir. Bu ihtilafın iç yüzünü, 
komisyon tanzim etmekte olduğu 
mufassal bir raporla başvekalete 
biJdirecektir. 

Tayyareci Vecihi Bey bir 
mektep açmak istiyor 

Tayyareci Vecihi Bey Kadı· 
köyiinde bir tayyarecilik melde· 
bi açmak üzere alakadarlara 
müracaatta bulunmuştur. Müra· 
caat tetkik cdı•mektedir. 

m ş o.up ta 5 Temmuzdan evvel 
gümrüklere gelmiş olan şeker 

ve kahvenin ihracına müsaade 
edildiği bazı gazeteler tarafın

dan yazılmıştı. Tahkikatımıza 
göre bu haber asılsızdır. Bu gibi 
şeker ve kahvelerin çıkarılması
na ait kararname metoınin Hay
darpaşa gümrüğüne gelmesi, bu 
baptaki kaıarnamenin ır.er'iyete 
vazedildigi zannını tevlit etmiş
tir. Mamafih emrin bugün, yarın 
gelmesi beklenmektedır. 

Garbi l rakyalı 
Gazeteci er gittiler 

On gün kadar evvel şehri
mize gelen Garbi Trakyalı sey
yahlar \C ...Jarbi Trakya matbuat 
cemiyetine mensup gazeteciler 
dün akşamki konvansiyonel tre
nile memleketlerine dönmüşler· 
dir. Türk ve Yunan bayrakla
rile süslenmiş vagonlara binen 
seyyahlar matbuat cemiyeti re• 
isi Hakkı Tarık Bey ile matbuıt 
erl<lnı ve tanıdıklarından müte
Ş!kkil bir kalabalık tarafından 
tefyİ edilm1slerd•r. 

ltalyao filosu gitti 
Bir hafta evvel limanımıza ge

len Kuarto krovaıörile Bassini, 
Cairoli ve La Farina toıpitola
rmdan mürekkep lt:ılyan filosu 
dün sabah saat beşte Pireye 
müteveccihen hareket etmiştir. 
Filo Pirede birkaç gün kaldık
tan sonra Italyada T aranto li
manına dönecektir. 

ı•r---Takvim --., 
Pazar Pazartesi 

24 Temmuz 25 Temmuz 
20 RebiUlevvel 21 Rebi. evvel 

Gün doğuşu 4.49 4.49 
Gün batışı 19,33 I 9,32 
Sabah namazı 3.1 1 3, I0 
Öğle 12.20 12,20 
lkindt .. 16.18 16,I 7 
Akşam .. 19,33 19,32 
Yatsı 

.. 
21,28 21,27 

tmsnk " 2,.ı.1 2.43 
Yılın geçen l 199 200 

Günler' j 
Yılın kalan l 165 164 

GUnlerl I ... .. 
Hı\ V.\ - Dün f.ıcaklık azami 30, 

asgari 18 derece ol:ırak tesbit e<lilmiştir. 
Bugün rüzgdr müreh:ıv\'il siir':ıcfe esecek 
ha\·a ekseriyetle açık olac:ıktır. 

--RADYO_ 
Bugün-1 

ISTA 1HUI. - 18 den 19 ıa kadar 
p;rırnol on, l q,30 dan 20 30 za kadar 
lledayi musiki hc}:eti tarafından saz. 20,30 
dan 21 e kadar gramofonla opera, ~ 1 den 
22 )C l>adar Tanburi Refik Uey \e arka
d:ı~laı ı. 2~ den 22,40 ı k:ıdar tan~o 

orl.:ı:stra. 
VİYANA (517,2 m) - 10,20 konser, ıo.~ 

senfonik konser, 13 konser, 14,35 konser, H; 
kuartet, 17 serenat, 18 kom:er, 20,20 }Jiynno 
l:onıw.ri, 21 piyes, 22,45 konser. 

BÜKREŞ (394,2 m) - 11,30 musiki, 11 
4[) koro, 12 konser, 13 plAk, 14 plı'l.lc, 18 ro
men musikisi, 19,10 konser, 20,40 opera. 

ROMA ('141,2 m) - J0,45 musllll, 11,15 
musiki, 13,30 hafif n1us!kf, 18 orkeatr-1 :kon· 
seri, 21,45 opcrcL 

BUDAPEŞTE (550,5 m) - 11 dini ır.e· 

ra.aim, 12,1:5 orkestra, 15 plll.k, 16,45 salCJJl 

orkestrası, 19,30 haber, 20.45 dans Y!) kem· 
ser musikisi, 22,30 tnganni, 23 jazbant, .24 
çlgaıı muslkisi. 

OSLO (lOil,4 m) - 13,45 p!Ak, 21'1,30 
piyano konseri, 21 konser, 23,15 damı. 

MOSKOVA (1304 m) - 13 havıı.diıı, H 
edebiyat, 15,10 musiki, J 5,50 haber, ı i',10 mu 
siki, 18,10 musiki, 19,10 musiki, 20,10 mn· 
siki, 21 ingilizce neşriyat. 

VARŞOVA (1411 m) - 10,45 musiki, J:l 
15 musiki, 14,10 konser, 15,ll'i konser, 16,2S 
ltonscr, 1 i,05 plA1<, 17,45 haber, 18 kon8Cr, 
Hl,20 musiki, 21 konser, 22,10 konser. 23 
dans. !?4 dans. 

lCô):1G\rQSTER HAvzı,·~ (1635 m) 

7 jiınnasUk, 7,20 konser, 12,15 konser, 13 
konser, H,30 oda musikisi ve org, 11,15 

konser, 19 konser, 20,0.j musiki, 2ı askeri 
konser, 21,30 dans. 

PAR1S (İ725 m) - S,45 plAk, 9.30 jlın 
na.stlk, 13 dini musahabe, 13,20 konser, ı ı 
konser, 14,30 konser, 19 koruıer. 19,4l heın -
ser, 20,45 canbazane, 21,:w m!lzikhol. 

Yarın 
VİYANA (517,2 rn) - 12,30 konser, l:'i,'10 

ptıl.k, 15 konser, ıs l:cınser, 20,40 koru:cr, 21 
30 musıki, 23,15 rlnnıı. 

BOırn1<::ş (394,2 m) - 13 plAk, 1 l ptG.I<. 
l~ jaz, 18,10 ja7., 20,40 plı'l.k, 21 otla mUEI· 
kisi, 21,45 Balalayka konseri, 22,05 odn mıı· 
si kisi. 

RO~IA (441,2 m) - 13,30 plAk, H ııroJrn 

tct, 18,30 orkestra, 21 plAk, 21,45 musiki. 
BIJDAPE~TE (MO,li m) - 10,15 ıınlon 

orkcstrruır, 33,05 konser, 18 konser, Hl,45 <;l· 
gan orkestrası, 21,05 klAsik musiki, 2J ı;f • 
gan musikisi. 

OSLO (1071.4) l!l konser, 21,30 konser, 
22,10 aiyast haberler, 23,15 konser. 

.MOSKOVA (1301 m) - 13 haber, H f' 

deblyat, Hi,10 ınuslki, li', 10 musiki, ı~.ıo 
musiki, 19,10 mUılk, 20.10 mlisik, 22 !'i~ hıı.· 
ber. 

VARŞOVA (1411 ID) - 13,45 pl~k: H,3::i 
plAk, 16,10 plAJ-:, ı6,tO plQk, ıs konser. 10,20 
dans, 2ı plAk, 23,45 dans. 

Kô.N1GV0STEH. HAVZF.N (1635 ın) -
7 :Jimnastik, i,Hi musiki, 15 konser, ı-;-,:;o 
lwnımr, 21 Frank!ıırttı?n nakil, 21,4~ m ıe!
ki, 22,10 orltı>ııtra kon..~ıi, 23,40 musiki. 

PAR1S (1725 m) - 20 kitabiyat. '.:?0,.20 
musiki, 21 radyo. 21,40 haber. 

Nışanlanma 
Kıymetli hocalarımızdan ismet 

Beyin oğlu Mehmet Bedit Beyle 
ağa ber zade Ibrabim Beyin 
kızı Müveddet hanımın perşem
be akşamı nışanlanma merasimi 
yapılmıştı!'. Gençleri ve ailelerini 
tebrik eder, kendilerine saadet 
dileriz. 

irtihal ve tedfin 
Mülga harbiye nezareti hesap 

mnfettişliğinden mütekait sabık 
iaşe encümeni reisi Salih Bey 
kısa bir basta~ıi'ı müteakip Kar· 
tal'da o~urduğu köşkte 22 Tem
muz 932 akşamı vefat etaıiş 
mabalJi me:ıkurdaki kabristana 
defnolunmuştur. Certabı hak ai
lesi efradına sabrı cemil ihsan 
etsin. 

çöllerinde j 

ÖMER RIZA -39- Yazan. SVfN ttıl'! 
OObl 

Türkçeye çe\·iren 

0081 ÇOLL<RINDE ~1 .. ~ 
Nihayet padi1at hazretleri bize w•da edcrF"k ayrıldı 

la.- arabalara koşuidu. Bütün Monıol adamlarıı:nıza "'e Bıı 
Larson, Marşal, Maşenbah, Muhlenheq~, sonra Yuan, }erdi 
Çen, Liu ve Kung ancak bir haf ta sonra harel::et edecek d• 

Hareket ettik. Y olbars hanın muhteşem oğlu yanıl11 hİf 
Büyük bir kalabalık bi~i teşyi ediyordu. Çok geçmeden ~ g 
rimizdc kaldı. Söğüt ve dut ağaçları arasından yuvarlaP'~ 
yorduk. Akşam muhte!emdi. Güneş ufkun ucuna ternas 
ortalığı kırmızı, sarı gölgeler içinde bırakmıştı. .

3 
Arabalardan müteşekkil kafilemiz, güzel bir ınan•:&) 

kil ediyordu. Binl~rce sene evvel de buradan geçenler, 
1 

rlt 
geçmişlerdi. Sanki biz bir ~ehri yağma etmiş te ganimet c 
diyorduk. t!l 

Benimle profesör Hsu'nin arabaları samandan Y3 ,el 

beyaz pamuklardan ~-iltelerle, iki taraftan camlı pence 
teçhiz olunmuştu. . I' 

Herde Profesör Hummel ile arabacı İbrahim gidıyof t 
Atlal·m dizgini yoktu . .Fakal lbrahimin kn·hacı hayvanl11r 
fmdan ita.:ula karşılanıyordu. 

Ben, yolların pek feci bir halde olmasına rağmen, ti 
lar, pamuklar, battaniyeler, kürkler, yastıklar arasmda rah'I 
Buna ı·ağmen denize tutulmuş gibi idik. Geride ezeli kıl' 
örtülü dağlar görünüyor, ve biz bedir tamın ışıkları alt.ındt\ 
liyorduk. 

111 Doktor Hummel uyumuş ve homurdanmağa başlıı. ~· 
Bir köy civarır:da yanm saat kadar mola verdik. Saat 9 d~ 

11 ret lahtessıf ır 12 idi . Tekrar çöle dökülmüştük. Y alnızhgı 
kuneti bizi kaplanuştı. Sabah saat üçte T o-Po köyüne "' 
Ve Mongol prensine ait bir evin önünde durduk. Arabalaf 
dan ineı·eke eve girdik. Öniimüze yığılan yemek ve tatlı l~ 
larının önünde az kaldı ezilecektik. Ancak yedide istirahati' 
dık. 

Şubatın beşinci günü tekrar hareket ettiğimiz zarrı~11 

Mongol atlı bizi le~yi <..ttiler. 1step)erden gidiyorduk. Y old~ 
gibi beyaz pamuklar hqıyan kafilelere rasgeldik. Astani 1<0 

den soma tekrar çöl başladı ve Sonpo köyüne kadar devarı' 
Şubatın altıncı günü gene çöl içinde idik. Fakat çok 

meden kayısı, erik, kavun, elma bahçelerine kavuştuk. Bur' 
yer altındaki kanalları gördük. Bunlar yer altında dört 19 
derinliğinde su taşıyor ve cenuptaki köyleri irva ediyordu· 

Geceyi geçirdiğimiz Tarançi köyünde iki aile yaşı)' 
Biri Zungarlara, bri Şark Türklerine mensuptu. 

Sfü·ücülcrimizin başı olan Adil Ahun her gece bana E 
rek emirleri.mi alıyor ve ertesi gün geçeceğimiz yerler hak~ 
malumat veriyoı·du. Y olbars han bütün sürücüle'rimizin bir' 
lığını P-~ı.in vermitti. 

Erteei gün ölde YUVl'r!anıyprduk. 
Şutte Bulak namındaki köyde düğün vardı. Her t~ 

muhteşem ve ı1er taraf sükunet içinde idi. Akşam üstü örde 
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k<iyi.tndc iki saat istinhaı c::ttik. ıonra tekrar yürüdük ve Lo 1 
köyüne vardık 

Burada atlarımı71 bir gün dinlendirmek icap ediyordıS 
Şubatın dokuzuncu günü (Dokuz Davan) yani dokuz ~ 

çit namındaki biı· yere vardık. Oradan lvan - Çuan köyüne ıJ 
dık. Bure.dan Ri~ong kaaabasına giden ha valiye "Rüzgarl<'t' ı 
lü,, diyorlar. Çünkü burada arabaları da altüst eden, de1e 
deviren bir riızgar esermi~ ! Dedikleri yanlıt değil, buradıı f 
na müthiş es;yor. Nihayet buradan Çi-Ki·Lu-~uan yani "1e 
lekli araba,, pınarına vardJk. ı 

Erteıi snbah güneşin parlak şuaları altında hareket ef 
Dolambaçlı bir vadiyi geçtik. Ci-Ko·Çin köyünde bir telgrı~ 
taıyonu va.-dı. Yuandan bir telgraf aldık. Bu telgrafa göre 
sonun kolu kanunu saninhı 12 nci günü hareket etmişti. ~ 

Ertesj giln Tung Yen Ça yani "Şark tuzlu göl" ünde 
duk. Ortada göl filan yoktu. Fakat bir evliyanın mezarı '~ 
Mezarın içi Çin yazıları ile dolu idi. Müslüman sürücüle~ 
burada namaz kıldılar. Mf'!zarın kandillerini yağlarla dold~ 
lar. Fakat burayı ziyaret edenlerin ekşerİşİ Zungarlardara ~ 

Tekrar hareket ettiiimiz zaman daracık bir yola s1aptJ 
24 saat sonra Hsi-Y en-Ça köyüne vardık. ·~ 

Şubatın 13 cü günit ortaya cıkhğımız zaman kend1 ıf~ 
kapkara dağlarla muhat gördük. Arabalara tekrar bindik. Ş ( 
söyliyen arabacılar bizi ~ötürdüler. Biz arabalar içinde hcJ' 
rültüye ~-ağmen uyumağa .-.Jı,mı~tık. Jf 

Bır Bulak yani Tek Pınar köyünde Müslümanlar, b~G, 
mısır ve kavun alıyorlardı. Adil Ahun burada bir gün istıl' ~,~ 
etmPmizi istedj. Onun için Piçang'a ilerledik ve orada dinle;ı 
Burn~ı s~r~_pa Şark Türklerile meskUndur. Doktor Huro?.1el ,1 
da bır suru hastalarla karıdandı. Kızamık, cüzzaım, goz e.g 
rından ve sari hastalıkldan muztarip olanlar pek çoktu. 

Doktor bunlaı·ın hepsine yardım etti. 
Burası tam hizirn yüziincü konağımız idi. "1'.' 
Şubatın on sekizinei günü yolumuza devam ettik. 'f ~f{I 

çölde idik ve deni2 sathından 30 metre yükseldikte idik· 1 f11 
nın cenuhı.ındaki Lukçun namındaki alçak sahalara yaklfl1~ 
duk. Sir Orel $tayin~ e göre bu havali deniz sathından z9S 
re alçaktır. Fakat_ bu ra~am ~ah~ike layıktır. f,I 

Yakından bır camı belırdı. Gece yarışma doğru 1'"' 
bir hanına indik. . . .. . itli~-ı! 

. Turfa~ tehl'~~~ bııt· gun kaldık. Profesör Hsu ıle b ,ttl~ 
şehı·m b.eledtye r~_uıını ve kumandan Huang Darin'i ziyar~t {eti 
Akşam üstü Profe3Ör Hsu, benim yıl dönümi;::nü bir :z.1}'$,, 
tes'it etti ve ziyafete belediye reisi de iştirak etti. Turf2l11 fıl" 
mühim 1·apor elde eu;m. Bunların biri Koruk derya 11~,I, 
def'atle giden ve oradan <Dikenlik) yolile Konç.e deryaYt\1,,;J~ 
orallan koyun salın alan Tokta Ahun ıu:.::nında bir yerb 
Diğeri oturduğumuz evin sahibi Koca Abdul'dendi. . Jr:' İ 

Tokta Ahun' un arkadaşı tarafından teyit olunan ıf" 



~!· Pm?u~y~~?~~~ B~~!~.~iei~~~~!!}1ı lhtiiat büyüyor! ı [}1~ 2~~S~s -VAKllf id_E 
olaıı b~ ·: (Gızi ~a•tıfı Kemal MOklfıb) nımi1e teaiı edilmiı Mutlaka tarzı.ye ~~~ ~ I ~--~ ~~ ~~: 
llbfbr. ın eı yGz hralık mllkifat için raerlerin kabuline baılan-

lci .~ mllkl~at, .Demokrasiye ve Cumhuriyete ve bilbasıa TGr isteriz ! Boks Maçları 
za~nd ~~bur~yehne .ve Demokrasisine mOteallik ve isim ve mev- Perllmentolar konferaneındak' Y orgos Sırrının davetini kabul ediyor 

Uç adım atlamada yeni 'l'ürklye rekoru 
tesis edildi 

lllule ı ı ul~yet, cıddiyet Ye ehemmiyetile mlltenuip ve ilmi hadisede. ltalyanlar, Fransız· 

b. 
mOıtenıt olarak yazılmıı en iyi eserin aabibine Cumhuriyet laran verdlll izahatı klfı 

)Tımından bir ..n 1 • görmPyorlar 
bef° k d ... n e•Ye ıta olunacaktır. Eserler, EylCillin on Cenevre. 23 (A. A.) _ Paı-Himen-

ıne a ar kabul edilecektir. tol ar ittihadı konferansındaki hadise, 

1Del71e(~ mıkbaı mukabilinde Emanet Kalemine tevdi edil· dün öğleden sonra halledilmcdiğin ~ 
1 ır. 458) den konferans bugiine talik edilmiş-

A l m an va' d akı• Son Hadı·seler tir.Cemiyeti akvam umumi katibi Sir Drummond, mezkür konferans reisi 
M. Carton Viarta gönderdiği bir mek ı 
topta parh'imentolar ittihadı konfe • teı lilst llrafı 1 inci aayıf•da Devlet dahiliye na11nmn bir 

tebJifine fire Temmuzun yirmi 
dard&nden itibaren umumi top
lamflan, yubz dlt&n Ye cena• 
ıe merııiminde, aıa'at, spor ve 
vatan menalan etrafında teza· 
bDrat veaileaile yapddıj'J takdir· 
de mOaaade o~unacak, ancak bu 
arada aiyul mahiyette barak•t· 
fer ve nOmayiıler yıpdmau fid· 
detle menedilecektir. 

llr~oa ft telsraf maha beratına san· 
, ... o:rma, o1maaından olabilir. Ma. 
~ netice herhalde ~k seçmeden 
tazı lteektfr. Ba haber alamamak '°" htl ID11Takkattır. Bir kaç Sin 
ttk~ ahqf tanıamlle anlaşılmıt ola· 

.. r. 

o:!,11•rle Herı,onun tealrll 
~ tara/lq, '411rupa llltltbuatılldtı 
~ luulJaatu.u. Bitlmn tagWle 
..... • Franaanın da '''"Ud nefltt
llat ftlba lleldt;i ttmlnlntle Mfri
flG f'Pll"""""'1ır. Bu arada, I.oran
.._ 'Gne&z ba,wldli Berriot ik At. 
fiılı ~kUt Papen aramda (leçen 
"'linlz nılJzakerelerde, Almanganın 1.;()-

nıe kar11 azami tedbir almaaına 
~· Franaanın Almanlar taralın
w..~nllen eı,,..ı tavlzatı ,,.,.,,,-ık 
~--;;,;_fllde bulu1Ululu ve bu t~illn 
~adtıld karafılclığı teırl ettiği 
~l lflllllmaktatlır. 
~l/Gdakl vaziyete dair, dün al

lıaberler, fUlllardır: 

8 
SUtcon temin edlldl 

lco ~rlin 23 (HuauaJ) - Prusya 
a. lluıeri tayin edilen Alm•n 
llb ~ili Papanın Pımyadaki 
~ıaellili 11fatile doktor Brabt 
"~Jıda bOk6met itlerini ida· t, haflamıfbr. Sabık nazırlar 

• 1., muamelesini yapmaktadır· 
1ııı,• Doktor Braht beyanatta bu
..._~ ve vaziyetin dahilde mem
-.aıyeti macip bir alk6n temin 
~iini kıydetmiftir. Ayni za· 
• da, tahaddlla eden yeni Ya· ::et dolayıaile Rayhftag intiba· 
~ı.nın teabbüre oğramaaı ibti· 
t.Jclıne dair çıkan pyiaları da 
it. ~p etmi1t bGyle bir ıeyin 

11 tı1Ye~ .menau babsolm~dığını 
Y eınıtbr. 

AJ Pruıya komiaerinin mümessili, 
bi illan h0k6metinin aldığı ted· 
...;.ıerle Pruıyanın muhtariyetine 
ld. el gelmiyeceğini, Pruıyadaki 

re •iateminin ıalahından aoo
:" ~emleketteki komiserlik ida· 
~ın tabiatile kaldınlacağım 

•e etmi9tir. 

--~•pen kabinesi, toplanmıf, mD· 
bitı •relerde bulunmuı, ahun ted
~r etrafmcla kabine azası a· 
Ol da tam bir anlatma mevcut 

dutu neticesine TUllllllfhr. 

Dahiliye na11rı Gayld Pa,ru•· 
ya komiaeri mllmeuili doktor 
Hrabt ıibi, dahili vaziyetin ço& 
mDNit olduğuna, hemen bergOa 
vukua gelen kanlı çarpışmalar· 
dan aonra, nihayet sükunun te· 
mio edildiğini bildirmiştir. 

Muhakeme be,ıedı 
BerJin, 23 ı A.A) - Pruayadı 

komiıerlik idaresinin tesiıi llze· 
rine vazifelerinden cebren uzak· 
Jaıtmlan Pnıaya DUJrları, LA
yipzigteki yGlcıaek hlk6met mah
kemesine mllracaatla bu kararan 
kınana uymıdıiını ilal'i ıDrmOt
ler, mahkemenin vaziyeti tetkik 
ederek Pruıya muhtariyetinin 
himayesil\i iıtemiılerdi, 

Mahkeme, buıtın toplanarak 
meıeJeyi tetkik etm:ıtir. Prusya 
nazırlannın avukatlan, meseleyi 
tahlil ederek bunun kanuna 
uyar yeri olmadığını iddia et· 
mifl~r~irT ftfahkme, k•rarını pa· 
zarlesı tnn11 Yerecektir. 

Mahkeme, etrafta btıyGk bir 
allka uyaodırmıı ve mahkeme 
salonu dinliyenlerle hınca hınç 
dolmuıtur. Su mObim meıele 
hakkındaki karar, aabarsızbkla 
beklenmektedir. 

kapat.lan e•zeteler 
Berlin, 23 (A.Aı - KomOniıt 

" Kızılbayrak ,, gaıetesile De
mokrat ·'akıam saat sekiz,, ga
zetesi b~ıer ıDn mUddetle ka· 
panmııtır. 

Tevkltler ve tahliye 
Berlin, 23 (A.A}-Sabık Berlin 

Polis tefi miralay Heimannsberı 
ile Kumandan Enke ve lmpara· 
torluk bayragı arasından diğer 
bir zat aiyaai cilrllmlerden tev
kif edilmitlerdir. 

Miralay Heimannaberı aonra 
tahliye edilmiıtir. 

Hlller'ciler - dlror .. r 
M&eib, 23 (A.A) - Hitler'ci-

~~ oz Navar ~ 
Ya•nı 

Mm. Rube 

janskl 

OQı 8-a 6lr Frmuuoa - JflllOllt:G 14-
~ odlrlnbl, akfamlan Holt

:::... __, 6-a blT ün verir. B~lll 
... ~ hlldlalne 
~ llır pıi üla t.krar eür. 
ı-:.-- W4/fq fanlanıa dolru bel· 
.__,°""-'.life ,,-iJlor: 

• • • ,,J' .. aaai ba abab Natata'dan 
U) dıktan IODra Yapura biner Ye 
ttip~ ile Kobar'm bir ıeyden 
ili ey~ldlUDem~ için öğle yemeği· 
~na.,: Yerdi. Fakat yorıun ol
~• raber o kadar memnun 
~ ka(iyb:,du ki hizmetçiler get:f!'" "'garJ.. hnurmn ıebebini anla· 

~~ Y9:_1Dejinden ıonra vakit 
I~ le llzımdı. Japonyalı ıe· 
l''til z:.anra aaat kadar kalırdı. 
S:::.&runda pek az it olurdu. 
~ a· ~iane& gider, teni• oy· ... l'~::_ aene eYVel TeırinieYVel 

--rada Japdan maçta ka· 

•""Dfb, bu eeae de bzanmaja• 
huırlanı,.orcla. Sonra Japon mah· 
felinde aefaret arkadqlan ile ak
tam Jemelini yer, tavla oynar ve 
saat ona dotru batmm •lnıım, 
harareti, yoraunluiu veıile tuta• 
rak malafelden çıkardı. Kimaenin 
kendisini ıCSzetlemeclitine kanaat 
ıetirclikten aonra bir arabap at
lıyarak nhtıma iner, kiraladığı 
motörle Büyük Adaya aiderdi. 
~m olunca 11cakhk azab· 

yor, herkes drtan çıkıyordu. Her 
k~ı ,arkı söylüyor, dana ediyor, 
gülüyordu. Halk kahvelerin bahçe 
lerinde oturur, denizin tuzlu hava· 
ıınr ciierlerine doldurur, çiroz 
mezeıile bira içer, latama dinler
di. 

Zenginler "Splandit Otel,, e top 
lamrlardr. Orada dam edilir, her 
lisanla "flort,,lar yapılırdı. 

iri itleme çiçekli, lapanyol tal
lan, Türk kadrnlanmn çarpfla .. 

ransmın cemiyeti akvamın unıumi 
katiplik dairesinde içtima etmekte ol 
ması hascbile mevcut hadiseye bir ım 
en·el bir sureti teS\·iyt bulunabile · 
ceği ümidini izhar etmiştir. 

Parlamentolar ittihadı konff'r~m · 
sındaki İtalyan heyeti, M. Renaude · 
lin aleni tarziye nrmesi talebinde ıs· 
rar etmekte ve aksi takdirde bütün 
heyetin konferanstan çekileceğini be • 
yan etmektedir. 

Bu izahat kAfJ delll 1 
Cenevre, 23 (A. A.) - Ha,·as ajan

sından: Parlamentolar f~tihadında 
Fransız heyeti. profesör Coıııtemagna. 
nın nutkundan sonra M. Renodelfn 
şu sözlerı söylemiş olduğuna dair tav 
zihi mübeyyin bir nota tebliğ etmfıJ • 
tir. 

,.El karı unwnıigenin murakobeal 
N hü"igetin olmadığı yerde adalet 
l/Oktur." 

Bu sırada salonda bulunan Jtalyan 
heyeti arasında şiddetli protesto ses
leri yilkeelmi§tir. Fransız heyeti rei -
si M. Merlfn, bunun üzerine )f. Reno 
del tarafından söylenilen sözlerin 
tamamen şahsi oldufunu, muhtelif 
siyasi fırkalar mUmessillerinden mO· 
rekkep olan Fransız heyetinin m!fza -
bratta tam bir bitarafhk muhafaza 
etmek kaygusfle miftehaMis bulundo
fano izah etmiştir. 

Hadise,_i kapanmış telakki etmek, 
eelseye devam etmek şeklini teklif e. 
derek sözlerine nihayet vermiştir. 

İtalya heyeti reisi, heyet namına 
tarziye talebinde musır olduğunu h 
yan etmiştir. Hadisenin kolaylıkla ka 
panacak mahiyette olmadıfınr gören 
reis meseleyi hemen parlamentolar Jt 
tfhadı konseyine arzetmiye karar ,·er 
mfş Te celseyi tatil etmiştir. 

lerin reıml gazetesi " Voelki· 
seher Beobcbter,, yazıyor : 

"Fırkamız, merkez fır ası, Kızıl cep· 
heyi müdafaa için d:ima araya girmemiş 
olsa idi, çoktan Almanyada komünizmi 
tasfiye edecekti. Bunu millete açıkça izah 
için her şeye bat vuracaktır. 

Millet, Kızıl cephe ile siyah gömlek· 
illerin Almınyının başına getirmiş oldu· 
ğu muibetleri bilmelidir,. 

Greve davet rok r 
Berlin, 23 (A.A) - Askeri 

kumandanbk bir emirnıme ile 
umumi grev illnına davetlerle 
bu davetleri mutazammın mat
bualar tevzii ibzaratıoı menet· 
ıı:aittir. 

nna ıürünür. Smokinlere, elbise· 
lere takıbr ve Berlinli, Nevyorklu, 
Londrab, Pariıli dilberleri birer 
lıpanyol danMSzü tekline sokardı. 

Herkea f&IDP&nya ve viski ile 
canlandıktan ıonra zevke kotar-

1 dı. Araba ile Adanın turu yapı
br; çiftler plijm karanlıklarına 
dalarlar, deniz kenannda gezinti· 
ler yapılD"dı. 

T aıami bunlann hiç biri ile a· 
likadar olmaz, Natqa'nm odur 
na kotardı. 

O akıam, Natqa'yı elleri mü· 
rekkepten ıimaiyah olduiu halde 
yazı yazarken buldu. iri dudakla· 
nm ıenç kadımn eli üzerine ko
yarak sordu: 

- Sıkrldımz değil mi? Tagami' 
yi beklediniz ha! Yapayalnız mı 
kaldınız! Kavay ! (Japonca ıev· 
gilim). 
Nataşa baiırdı: 
- itti ıizin liıanınızı konur 

mak istiyorum! 
T ebeasüm etti. Küçük gülütler 

ve garip ipretlerle ıüalediği uzun 
bir Japonca ibare ıöyledi ve bitin· 
ce dedi kiı · 

BokaBr Yorgo• Ef. 
Bundan bir mnddet evvel bok

ı&r Y orguı Ef. nin, sıkletinde 
olmak ıartile b6Ulo boksörleri 
maça davet ettiğini yazmıştık. 
Bu meydan okumaya da evvelki 
gllok\l akıam refiklerimizden bi· 
riainde. boks6r Süleyman Sırn 
B. tarafından verilen cevabı oku
muıtuk. Sllleyman Sırra B. lzmi
rin aabık vasat sıklet fampiyo
nudur • Cevabında "Seliminin 
ibtiyarlamau, Kemılin ringı bı
rakması yllzllnden meydanı boş 
bularak herkeae meydan okuyan,, 
Y orgus Ef. nin davetini kabul 
ettiğini yaZ1yor Ye baaıllt mese
leıine barı kıyıtlar koyuyordu. 

Don Y orgoı Ef. metbaamıza 
geldi. Sırrı Beyin kendisine bu 
tarzda cevap vermesinden mil
teessir oldupnu, meydanı boş 

bulmadıiını ve kendinin ıimdi 
olduiu için maç teklifleri yap
tıj'lnı anlatb. 

Yorg08 Ef. Cemal pehlivanla 
Bulg11r boks6r6 Tançenin yirmi 
glin ıonra Taksim stadında karşı· 
l&ıacaklaranı haber vererek ken· 
diıınin de o ,On SOleyman Sırn 
Beyle karşılaımıya haZJr bulun· 
duğunu s6ylemektedir. 

Hasılat meıelesine gelince, or
ganizasyon itini Ozerine alan Ga· 
lip B. bu maç için SO lira koy-
maktadır. Y orgoıla, Sırrıdan ma
çı kim kazanırsa bu parayı ala· 
cakbr. 

Yorpa Ef. StHeyman Sırrı 
Beyden iki ıtJne kadar cevap 
beklemektedir. 
Sım bey, bu teklifi kabul et· 

ınene Yorgos o gün, Levi ile 
intikam maça yapacaktır. Ej'er 
kabul ederıae, Levi ile maçını da 
bu maçtan bir hafta ıonra yap· 

-
-Tekrarlayımz bakayım. 

Natqa ağzım açamadı, tatlan 
tatkın bakıyordu. 

Aralanndaki duvar ne kadar 
yüksekti ••• 

Ne olursa olaun. NataJa sabır 
gösterecek, zamanla bu haili kal
dıracaktı. 

il 

ltti'ge odamdan çıkmıyaca/}ıma da· 
tr söz verdim. Bunun bu kadar güç 
olacalını taaavrur etmezdim. 
Bulunduğum kutu gibi ger o kadar 

11cak ki.. 
BugQn tahammül edemedim, girll11 

evin Ud adım mesc.leaindelıi bir gazi
noda blr dondurma y edim. 

Denizi seyrediyordum. Bu sırada 
denize düfen bir adamı çıknrdılm·. J' ü 
cudunu bir ıaat 'tadar ıarstılar, o . 
luıturdular NUıaget .canlandı. /{um-

şum Matmazel Kalgopi onu tamdı. 
Fakir bir adamnuı. Kansı hasta imiş. 
Nerede oturduğunu sordum. Gidip 
kendieiM biraz para vermek ieti110-

mayı lcabul etmektedir. Bu ma• 
çın organizasyonunu da Galip 
bey deruhte edecektir. 
DUnkU atleti.zm mUaabakelan 

Dün Kadıki:,yilnde birincilik 
rrıüsabakalarana devam edilmit· 
tir. Neticeleri şunlardır: 

O.si: Birinci Veysi bey (57,53) 
i~inci Naili b~y 3000 metre ma• 
niah ~ oşu: Birinci Mehmet be1 
10, 26, 1·5, ikiııci Remzi bey. 

Üç adım: Birinci Selim beJ 
1353, ikinci Tevfik bey Selim, 
bey dün büyük muvaffıkiyet 

DUnkU ko,ularda bir bHI• 
gGstermit. Ye yeni bir TOrldye 
rekoru tesis etmiştir. 

800 metre: Birinci Besim be1 
2, 1, 7, ikinci Fethi bey 400 
metre manialı: Birinci Hırbiye· 
den Ziya bey yeni rekor 60 4-5 
ikinci Tevfik bey. 
ıoox 4 bayrak yarıp çok he

yecanla olmuı ve daima Galata• 
saray tarafından kazanılan bu 
yarış bu sefer F enerbıhçe tara· 
fından 46 ıaniyede kuazaıul
mııtır. 

Fener takımı Saki, Hilmi, Fik· 
ret, F eruzan Beylrrden mlrek
kepti. Aradaki mesafeyi kapıya• 
rak kaz.anmayı temin eden, tıçlln
cD koşucu Fikret Beydi. 

fakat Hilminin kaydı yapbnlma· 
dığı için hakem heyetince de
recesi kabul ediJmemİf Galata· 
saray takıını birinci 56-1 Aniye 
Beıiktaş takımı ikinci addedil
miştir. 

Afyon· U'8k 
Dnn Uşakta Afyon Ye U11k 

muhtelitleri karıılaşmıılar, Afyon 
mu~teli~i sıfıra kıarıı 1 ıayile 
nehceyı kazanmııtır. 

rum. Matmazel Kalyopl bu latınketl
ml lÜZU11UJUZ gÖrdÜ: 

- Zar•allı adama bütün Jmriince 
matıf bağlıgacak değilsiniz yal K<'n
disine ancak bir kaç saat fagda.ı ol• 
cak bir yardımda bulllnmakta ma • 
na ne?. Dedi. Maamafih benı adamın 
erıf ne kadar götürmeğe razı oldu. 
Çıçek bahçeli ıaglilelerin ötesinde 
eski tahtalar r:e gaz sandıkları Ue ya
pılmış kulübeler arasına glrdik y,.r 
taraf ta delik de•ik Riltcle.. :. 

• r y '• 3une~ 
uau,ıI~uştı. Renk renk eskl elbiseler. 
e~_kım~! tavalar sahanlar, ellı:Uere bü
runmuş pis ve karma lı.anşık saçlı 
çocuklar ı•ar. y ere çömelmiş kadınlar 
yama yamıyorlard:. Serseri kılıklı er
kekler kuru otlar üzerine u . . . zannu~. 
cıgara ıçıyorlardı. Bunlar ~l b' 
k l "b .. ze ır 
:u u c gosterdilcr Kulübenin önünde 
saçları dolaşık bir /\adın b' w 

d
.. .. lr f OCll(JU 
ovugordu. 

~iKadın eı•ı•cla fÜphelencı·ek Vf rdı
g nı sadakau• al d 

u • nıa ı. lllatnıa:el Kal 
yopi, kodma Rumca söyleyince koca. 
kan uzattıgw•- b l . -·• an .nntu ~lımden kap.. 
tı ve k~lübesirtc kaçtı. Kendisini• bir 
dalıa ooremedik. 

(BitmedıJ 
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Bıl aralık biletini 
lıamlge gelen mauı 

Tavsiye 
- Acaba bl,acl..._ ulDD beacle ... 

• bemi1ecek miJla? 
- Elbet u.-.. y,...m1c ......_ 

.. ••• i •.. 
- K~k Mebrare, ba iki m,claldaa 

..., bllttlll n bıllnam Jab lildili Wr 
, .... u olda! 

ça. ..,., .... ....... ,.,,... ........ .. 
IWtorw .... v ... 
blr ,,..,.._ 80fto 
... latüıta1ı 

- Bl1lı mldn&1 -..... _..., .... , _,,...,.. 
_ ,., ..... ı. -- .,,. ,.,. ,,.., 

cledllk aldım • BiliJ• ,.. 
pardellm -. .. _, .. il 

-AIL. 
- Ud çift .. elcllfta ...... 

Delil tok .. s11--. ldanl oı.. 
- Eafel... 
- Sonra, -- Wr .,. .......... 
- Tepkidir eclerim kanat--
- A, ... , ..... tefekkh 

cteiw Wr .., ..... 
-a.a,.....cte? .. 
- ş.,. Bet-eli• ....... 

dDtBHlm, Almaktan YU seçtim. 
- Neden? -D~= sene alcbjm ,.,,.... .. a.-.a, .. 

re ...,., ...,._ dedim .. 
- Det lraacp, elbet.. Ek-
o••· - v.... Bali .. klaretl, •• 

... _. b1'iD nr, altdlu .a?; bu neden a,:e i1tiba11z· nı eortlu: 
~ ~ hindiyi betenmediD - Amı. baroda 

- N.ar o ,,,,.1 
_ .., •• ,.. 6lr 

"-•• lge6lllr "" • t!\, ~eamemifem.. ,,,_, 
caip .• Candan daha leuetli - a.,,.,. etendhn. 

.. .. ,,,,. ...... .... ,,,,.,. ,,,.,_ 

ea de bana bi d fim 
'-aclıme bar bilet 

-Neda~ 

- Ali kamaral~r 
tla ..,.. lplutk 

-hld-. .. 
-~ .... Nllın 
clt/fırtı ~ .... 
dlr1 

- Blnullm onla • 
... """""'" ,.,,.. . 
... lgmlfl.,. / 

-c---- . .,,.,.,. ... ,,,,,.......,,,.: _ .. ,. ...... 
..ı.,,,, .,,, 

- EJYah kocacıP., Jlrmi ıea' enel dllGnl•b olan •• 
JaDmlf f •• 

- Elbet kanat-- Bil d&DJ• etme baJma d..,_.dlr •• Ki .. 
HDİll aha khuede kalmu 1 

Merak 
- Acaba, dedi, b• ... kadm' nap 

oı.. lcli-. .. ,.,.. ... ? .. 
Lafla dllnle cenp ...U: 

- O bir ter detil· Ya ben aenı. pbl 
zltllrt o•ydam ıcaba •• yıpardım ? ... 

- Çonılaı ,. • ......... , -s,,,, ...... - .... ..,,,.,..,. ......... ,,,,om. ,,.._ 
-1...U IUltltl .. 

Verw.ımoıa 111· 
,.,,,ı. 

Yaı _ ...... 

- Abid - ... B.,.,,,.._ _, b1i • 

"""' . -....... Puar ola n/Ut 
Delikanlı - Kal• - Elelllllnı. h N 

balık gnlerden ~ • o ,,_.,, 61r 1JGf --""',..... ..,....... ,,_._ ... 
'ltofltınlllfllll. U::======================================::::!l ....,-..~u• 

Ku - 01/k iN ili- tqptl flOffa ol.flCllt1u-
"" kalbülN ıll'...ı - Azizim riyada wlı bir adam keacliai bekar ılrlt• •olur? 06ir Hile, beti onu 
~1 • • • - U1amnea illkiun hayal ol*' 6lr .., ,._,_, 

.......... 
lhrlıma laoriUa Tedik. ..,.. 

ratlr Cuail P•P• Şelnmiai 
olaP hireok ,erleri iltiailak .... 
nk cadde ._ pallı ,apm" 
mefPl oldutu bir mrada bı~ 
larnu "eltir~ 

Bir ~D, Ka~ ..... 
Teftite wcha • 

- Matallab Tevfttc ~ •• Ba-
1ddar? •• 

Boriıao Tevffk ıtllllmı·,erek 
ceYap Yereli: • 

- Cemil pap istimWt ettil 

Lolıanua 
G1rıoo - Beyefendi, biftell 

aa11l buldunuı? •• 

Mlfteri - Teudlf• •daita 
~:tealeri kaılfbnr .tJa.ne; 
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• ltllma ldlyoram ı 
Yuan ı Anrl BarbGs 

Oumer' e karşı yapılan sutkasttan 
mes'ul of anlar 

Andre TardlyU'nlln, polis mtldUrftnftn, Ke
renskl,Mlller ve Jablanovskl'nln mutlaka 

tevkif edllmelerlnl fstlyorum l 
-4-

1932 aeneıinin 6 mayısında, tiyorlar,, hu ıözler doğrudur. Fa· 
F ramız polisi tarafından gayet i· kat hükUmet aclamlanmn ar2ula· 
yi tanılan beyaz Ruı Gorgulof, n sadt.c.e intihabat dalaverelerin
hiçbir nıania ile karıılaşmadan, 1 den ibaret değildi. Ve bu yalan 
etrafında muhafaza tertibatı ol .. tekrar edilip durdu. 
mıyan Franaa reiıicümhuru !)u • Tahkikat yalnız bir çepheden 
mere bir merasimde yaklaııyur, yapıldı ve acemice k:ıpatıldı. Bir 
ve tabancası ile ateı edE'rek onu ıürü yaJan yanlrt veıikaJar orta • 
öliim de-rec~sinde yaralıyetrdu. T~ ya çıkarıldı. Bu meyanda ıalıte 
:mnmıı ıazetKilerden Jak Mor• bir komüniıt paıaportu Gorıulo· 
lan. ayet sarin Ye Ya~·eı olun:.; fun Çekoalovakyada soıyal demok 
ilk ı fun ile ikinci kuu Jaı ara • rat partiıine mensup old•.eğuna da 
111' .. :'.' , on, on ~et •n&ye kadar ir vesika Kuban havaliıinde pek 
uzun bir zaman ıeçtiiine tehadet yakın bir zamana kadar ya4adıiı 
•lti. Madam ~ot f&rnn' iae, M;;. ileri ıürüldü. Fakat bütün bu veıi 
yö Gorplof Giıaramn garip ha 1 kalar ıahte idi ve bu vesaiki he • 
reketlerini, ıinirli ıinirli dolaııt· ı men ortaya çıkarıveren adamlar 
lannı ıöıtermiı, nazarı dikkati 1ıetirmitlerdi. itin garibi, istintak 
celbetmiıti. Möıy8 Gitar ıüphe • hakimi Fujerinin beyaz Ruıiarla 
n:z katili tanıyordu ela ondan ola münasebeti vardı, hatta Huyerde
C'. .., t-. bu sözlere aldırıı bile etme· ki köıkünün bir kıımını b<-yaz Rus 
iT.işti, Ye pek de kalababk olmıyan lara vermişti ve burada, içtimalar 
halkı ayırmak veıileaile, cümhur yapılı7or, b&kiın Fujeri de bu a • 
reiıinin önüne geçmiı bulunuyor· dan•lar!a g~yet iyi münasebetler· 
du. Şurası muhakkaktır ki, poli • de bulunuyordu. Yalnız başına 
ıin iıtediii zaman almaaıru pek bu lıidiae, tahkikatın aıla bu ıu· 
ili .bildiği muhafaza tertibatı ikut itinde ciddt derin bir ıurette 
yoktu. yaprtmadığmı göıterir. 

Katilin cinayetinden ıoma ilk Çok ıeyeze ve çok heyc<'anlı 
yap'ığı beyanat tunlar olınuıtu: olan Gorsulof, Franaız cdmhuri· 

F ranaayı SoYyet Ruıya ile mü yeti hapiıbanelerinde kendiıine 
·~leye mecbur etmek iıtiyor • yaptıklar, itkencelere raimen, oy 

•"r.ı. nablmak iıtenilen rolü oynamadı. 
Bu eözler, beyaz Rus gazetele- Ei• 3rzu eclildiii kadar hain ve 
:ıriyabrun bir aksi aeclaaıdır. alçak olsaydı, belki hu gün Fran· 
ı.~at Gp.,iisulafwı ciaayetiDin aa SoY7• .R•.7•7.laı h'P'P h.Ua4,e 

· 'lemm1yet abp ı,ir netice ve· 'bulunurdu. 
r 1>ihneai için, katili muhakk1'k Alçak matbuat, her zaman İKİ 
~ ·1rette bir Bol,evik ve:a Bolşe • sınıfı ve gayeleri aleyhinde bulu· 
,. k taraftan olarak ıöıtermek j. nan Lö Jurnal. Ami dü pöpl, Jur 
•·ap ediyordu. Hakikatin teni bir nal dö deba, Entranaijan, Liberte, 
tarzda bu auretle tahrif edilmeıi Eko dö Pari ıibi gaz~teler, ıonu
için verilen İfaretlerden birincisi. , na kadar, Tardiyö ile yek avaz 
Tardyönün ilk reımt tebliği ile ya oldular, alçakçaıına esa11ız ve ya 
pıldı. lan nqriyat yaptılar. Şüpheıiz, 

Halbuki katilin ilk eözleri kat'i bunlar "iftira ediniz, elbet bir iz 
ve pek de tabii idi. Bu sözler, 0 kalır,, noktai nazarından hareket 
günkü alqam ıazetelerile erleıi ediyorlardı. Halbuki, iıin İitedik • 
sünkü aabah gazetelerinin bir kıs leri ıibi dönmediğini . gören Be-
mında çıkmıtbr. Y'lZ ruı matbuatı !se. sadece eıki· 

Sonra balidan ıelen saı ib e· dt>n olduğu gibi mühim ecnebi 
mir mucibince harekete ıeçile .. tahıiyetleri aleyhine ıuik&.1tler 
rek Gorıulofun hareketi iatiama· yapılması propagandasma avdet 
ra, bu suretle ıiyui bir bidiae ederek müdebbir bir şekilde ve çe 
çıkarılarak SoYJetler alflyhine bir kinerek hareket ediyorlardı. Bu 
cereyan uyandmlmıya, harp ilmi- eınada poliı, ortaya yeni bir me
di de dahil olduiu halde, çahtd· sele atnufb. O da "Gorgulofun 
dı. bir münferit olduju, kendi ken • 

Bu ..hepten Tardiyô, ıazete)e dine ve ant olarak bir hareket 
rin iJk haYaclialerine kartı müt • yapbiı,, meselesi idi. 
hi, bir hiddet duydu, ve hakikati Anri Barbüı bundan ıonra 
olduiu ılbi töylemek tedbirıizli· Gorplofun Beyaz Ruı olduiunu, 
ğinde 'bulc.nnıut bir ıazeteciye Fıanaız erkinıharbiyeıi ile le • 
fena muamele yapb, ilk zaman- muta bulunduğunu, po1iıle ta· 
lar ı>cıliı dain:lerine ıirip ht:r •~· nıfbiınr, evvelce yapbğı nefl'iyab 
yi ititmiye mu•aff.ak olmut olan ıöıtererek, Jeneral Millerin onu 
ıazetecilere bütün polis daiı ,. fe • tamdıiım itiraf ettiğini ıöyliye .. 
rini menetti. Ve aJDi akı,ır . hiç rek ithamna.meıine reç.iyor. 
beJdenilmiyen bir baYadiı ola • itham ediyorum 
rak Gorıulofun bir "neo bolt!vilc., Tekrar edeyim ki, bütün ileri 
olduğunu il,•ri atb. ıürdüklerimin içinde tek bir ıöz 

B:m ;ueteler bu bayajı ya• yoktur ki, hakikate dayanmaıın. 
lanlan alıp naklettiler. Bueü • Şayet mahpuaçularla katiller vazi· 
nün "iyut-t i.leminde oynqan ha· f elerini bana kartı da tatbik eder 
in Milran fu beyanatta INhmma· lene, bu, haklı olduğumu bir ke
daa çekiıwedi: re .._ ispat edecektir. Y urla • 

- Şahat olarak elde ettiiaim nmm h6tün mes'uliyetini iiaeri .. 
malAmata DUaraD katilin mıan .. 1.11e alıyorum •e bir taraftan na • 
ta._ ı.oı.-n11 latUtma me11111p mmlu iaualara, bir taraftan ela 
e;lJalaaa llyli791rilirim. (7 * • mte.ı• lmDualan tatbik edenle-
71S ~ akte•ı _.. Ea • re hitap ediyorum. 5-imin, b6 • 
tl'aatıJ• paeleli.) 

1 

tüa dün,a,a J&Jlhmt olan •e 
BG,ik ....... psetesi YO ibti• dipten plen bir daisanm J&Y&f 

lllaı... pek .... ••tan ..,.ar J&ftf ayaklandll'IDIJ'a bqladtiı 
ma,, ile ~lan JUIJordu "Kat.il bir kitlenin fikirlerini ifüe etti .. 
kenG•iala t.lr R. fat_iali ofdu • iial de çek iJi biliyorum. 
imm ~la,_. Fakat Franaa inti· Bu kitlenin n lmnetin m.mı· 
laaı.t .......... o ..... için, Wr -. ...,..._lel ıi,aal sebeplerden 
çok ıu•ı., lla atlımı komi • dola,r lraıleclilmif olan bir ada • 
• silti aietererek lla fttb. aler 1111a haWl olan Franuz dlıınhur 

ldDe halla .....,. c1Ufürmek ı..,w,llile, IMlliJe naıınmal 

1 Tıp Alem inde 

Hayrete Şayan Bir Keşif 
Hastalıkları teıhiı ve 

olmıya hacet 
tedavi tçin artık doktor 
kalm1yacak mı ? 

Pariate Abd Marten iaminde bir 
doktor basit bir aletle hayvanların 

vücudundaki lıastalıkları ke§fetmck 
usulünü bulmuı ve bu usulün, tıp ô
limlerinin kontrolu netknlnde, isa • 
beti de anlafıl""ftır. luan laast<1lık • 
larına da tatbikı WU olan bu usul 
hakkında yazılan ıa11anı dikkGt ma • 
liUnat& yneıa tkdim ediyoruz: 

"'l'eıJıUlmizin kıl/111di her şeyden 
ecweı ldaigatımızdeld lcaklnlikten 
gell.l/Or. Göz, olanları l'e olnuyanla -
n bir bak'ft'a anltımdlUlır. El bir yok 
laıttffa genlfliği, hararet derecesil'li, 
h..,.lyetl ihata etmelidir. Krılak işi 
tir lfltmez seslerin blitlJn karakte -
rlaflklerinl aeç~lltllr. Dinligerck, 
ÜMlf lia cihazının. hlbln, hanın cUıa 
zının harekdlerinl teıblt ederiz ... 

• • • 
Tezini bu ıuretle müdafaa e • 

den doktor Abel Marten Pariı 
tıp fakültesinde teıekkül eden bir 
jiiri tarafından kendiıine baytar· 
Jık ıehadetnameıi verilen ve har 
talıkları kendine mahıuı bir usul 
ile tqhiı eden bir doktordur. 

Marten bir çok hata imkanları 
meYcut olduiunu ve tethisin da.i· 
ma kat't olamıyacajını kabul edi· 
yor. Ve fennin temin ettiği arama 
çarelerinden mümkün olduğu ka· 
dar iatifade edilmesine taraftar 
bulunuyor. Bunların arasında, 
kimyeYI ve bakteriyolojik tahlil • 
lerle elektro kardiyograf spromet 
re röntgen ıuaatı da mevcuttur. 

Her mahlGk meçhul ,ualer 
11e,reder 

Maamafih tatbikat ıahaıında 
vesaitin büyük k11mırun tatbikı 
büyük b~r ihtimama lüzum göıte-, 
rir ve muaddaldırlar. Doktor Mar 
ten teıhiı çarelerinin liıtesine bir 
yenilik ithal etmit ·~ radyo • ak· 
tlf had\tatm ~İ ~~1,IOalN 
ihtiva eden radyeıtezi ılminin te· 
tebbüüne kendini vakfetmi9tir. 

Eau ittihaz ettiği prenıip şu • 
dur: Bütün ciıimler ihtizaz eder • 
ler veya ıualar neırederler. Bu ge 
rek radyoda ve ıerek hayvanların 
ve imanlann canlı uzviyetlerinde 
görülür. Sailam bir adam elektro 
manyetik bir muvazene halinde 
bulunur. Bilikiı hula bir vücutta 
bere bir ademi tevazünle tebarüz 
eden bir bozukluk hiaıl eder. 

Bu ıon halde mesele bozuklu· 
ğu keıif ve yerini tamamen tayin 
etmektir. Neticede marazın teıhi· 
ıi için büyük bir ıühulet ıörülür. 

ve milli adaleti tahrik vaziyetin • 
de olanlara hitap ediyorum, 

Ve, 
Suikast eınaaında hükUmet rei 

ıl olan Andre Tardiyö"nün tevki
fini, 

Kendi emrinde bulunan daire
de calııan katili tanıyan, batün 
tehditfori bilen. reiıicümhuru mu 
hafaza için biç bir tertibat ab~uya
rak bu cinayetten doğrudan doi· 
ruya mu'ul olan poliı mildürü Şi· 
gap'm azlile tevkifini, 

Harp lehinde tahrikat yapan, 
katillerin eline ıilib verip tqvik 
eden, F ranıayı merkezleri İl ti haz 
eden bütün beyaz Ruı teıkilitı re 
islerini ve ezcünıle Kerenaki, Mil· 
ler ve Y ablanovıkinin tevkiflerini, 

Gorplofu bir boltevik olarak 
gösterip efkirı uımumiyeyi bile • 
rek ve kasten iğfal etmek tetebbü· 
aünde bulunan Milran hakkında 
bir tahkikat açılmaamı, 

Fr ... adan baflryarak ecaebi 
mcmlelretlere airayet eden heyu 
Rua tetMlltnun faaliyetini 'e Pol 
~katlini hütün aebeplerile 
derin W; aurette tetkik etmek için 
meb'u1&11 ve &yan nıeeliılerincle 
birer ._., komiayon tetkilini w 
ti:vo.,.. 

Bu taleltim • bir iatida ne ele 
bir ricadır. Bb hakikatin meıcla• 
na ç1kma11111 istiyoruz, ft bunu, 
ister iatemea, aislerin de amı et
meniz llzımdll', efendiler. 

ANR1 DARBOS 
ION 

~~~~----------~~~~ 

Maalesef canlı mahl6klarm 
neırettilderi f uaların mahiyetini 
teıbit henüz mümkün olmamıtbr. 
Binaenaleyh bu inıiaı zaptederek 
bir hastada bere mıntakaaıru ta • 
yin için aletler imali imkan lıari • 
cindeydi. 

Buna mukabil bazı fertlerin 
huıuıi bir hauuiyete malik ol • 
dukları ve hiçbir iletin kaydede 
miyeceği intiaatı hi11ettikleri bi • Elde .. hlt u11surlar 
liniyor. Bunlar, hisleri aayeıinde Üçüncü mesele butabiı 
ıu menbalarmı keıletmiye muvaf tir. Yeri tamamile tubit 
fak olurlar. _..:ı 

Meseli bunlardan biri tahte • olan marazın cinsini k.,... 
· d randan Ye tetebbü edilen 

lirz bir ıu tabakası üzerın en ge lere mutabık ceyberler 
cerken bizzat veya lafıdığı rakkaa 1 
n deinek ıibi baıit aletlerin yar Meıeli rakkası tutan e e, 
dımi•le mütee11ir olur ve ıu da meYcudiyeti farkolunan 

' bun kültürünü baYi bir ,: ... mmtakaaı civannda bulunduiu • ~ 
nu hiueder. Şu hl\'de iaap •ye- Yahut eter fizik aramyona 
ıinde hiıaolunan taharriit deine • kemik parçaaı, zehirli ftlll"! 
ie veya rakkaaa intikal ediyor de doian bir badiae tahmin 
mektir. sa o yemeli tetkil eden 

lıte doktor Abel Marten ıu, maddeden bir parça ahmr. 
petrol, maden bulmak için istifa· huta olduju tahakkuk edea 
de edilen bu esrerenıiz hadi•b viyet tekrar muayene edilir. 
bbba tatbik etmekte muvaffak ol· butabiın sebebi elde bul 
muıtur. aa rakkas basta uzay önünde 

Bir ip we bir d .. •k aedeceiine dinmiye bqlar. 
Rakkas bir deineiin ucuna a· aak tufeylilerinin Yerdiii _..._.. 

ıılmıt ve ıerbeıt ucunda bir ıık • bir demirle ketfolunabilir. 
Jet bulunan bir ıicimden ibatet • f&Y&DI dikkat bir tecrübe ele 
tir. Sıklet odun, cam, kurtun veya dur ki, cijerlerde DelCİ • 
kuaratan bir top veya bir üıtüva· azalmuı ve yerine baYa kaİllt 
nedir. Saat ve anahtar da kulla • maaile husule selen "anfi 
nılabilir. Sicim kenevir veya ke • haatalıiı hava dolu Ye alzı 
tenden olur. Mumafih madeni lı bir ıi,eyi elde tutarak Ye 
te!, saç, at kılı kullanmak dA be yaparak anlatılır. 
mümkündür. Doktor Marten ke Rek9-• d•ftTI da ...... 
nevir ıicime uılmıt bir odun kü· Şimdi butalıia milnuip 
re kullanıyor. Sicim 80 santbnet· Jecek deyayı da ketif icap 
re tulündedir ve bet ıantimetre yor. Burada da rakkutan u· ıt11'~ 
boyunda küçük bir deineie baih de edecefiz. Ayni suretle 
dır. ipin altmıt bet yetmif aant:i.. ı.tan elimize delil ulllUl'lar 
mebWi-'Chl*ıtla ...ı- .,... ... ,., im' Neft d~ 
ve on beı aantimeh·eı~.aerbest lu· 
rakıJır. Rakkas aağ elle tutulur. eden hir aakatlrk Ye ansa 
Eğer kullanan ıolak olursa ıol e· ımda eler elimize aldıimm 
line alır. hanai bir deYa faydalı o 

Rakk••ın tull rakku tekrar dCSnmiye hatlar· 
Doktor Abel Marten diyor ki: hasta noktanın netrettili ---.-. 
.. Aleti el!mlze alınz. Odun k18mı tadil etmit olur. 

baf parmajımızla ikinci parmağl • Doktor Abel Martenin bir 
mızla ikinci parmağımız araaındn tu· rübeai bunu daha iyi iaab 
tanz. Diğer parmaklar açıktır. Sici • cektir; doktor tecriibeaini 
min ne mlktarırun serbeıt bırakıla - anlatıyor: 
cağını anlamak için sonra bunu bir •Bazunazlık Mnellan ~ 
elektrik ldmba8uun azerfne ve ya o- be11girl mı.ıaperwp ,,.,,., edlUlııı.. 
turduğumuz yerde azamızın biri üze kaa kalın banak iUerüule NiM 
rine veya bir ha11van üzerin.e tuta - ladı. ElllM tırwlwllıa. ..,.,,., • 
nz. Sicimi kogperlp aararak nihayet pUokorpin gibi mıllıtllUI ~ J 
on Ue on beı santimetre araı.ntlald dun. /pin ucu ..,,... iade 
bir tulde rakka11 harekôtuun deora • Yalnız piloltrapin top11 diJl,lda:rtl'".al 
nı bir telcil aldığını görürüz. llunun . baflatlı. O rxıldt Ml/Ofl1IC ~ .,_ 
teshili için tecrübe esnauıda rakka.lı lokarpln 11erdlk. On-' ao11nı 
ıallıyabUlriz. Devrani hareket ~ vonı '1eJN ,,...,,_. effllc. Balıl:f# 
ıı 11a11rı müteharrik Ucen daha. çabuk nl nokt4tla ~ ,,,,_, 
tezahBr eder. Bu n.etittyi elü etmek kolin UibiUli elulca ~ 
~n bir çok zrilımet çelcUlne de aala lece haatalılın lnllAtdll u..mııır....,.... 
mega olmamalulır. Sabır ile muıdla. ldnm olacak Udçlan kefletmd •t nalhalduıktıl'.. kii11 Oluf/Of'a.,. 

Te,hls nasıl ,.pellr 7 

Tetbis usulü 1•1•t .. dedir. Yan r-.rek ve Rome 
111Jf elektrik limbuile tecrübeye U. 
d~vam edelim. Rakkas. bir elle Mito o1isi 
zıya menbamdan uzak tutulur. "6 
Serbeıt kalan elimizi anpulün ya Yazan NU•llet Ha,ınt Slu 
nma kadar usatalım fakat anRIJ- Yunınhlann ve Romıhlann M 
le temaa ettirmiyelim. Hareket hakkında MilU kütüphanemizin bl 
ıelmit olan rakkas dönmiye bat· e~rfdlr Maarif Vettlednln t1kdlr 
lar. Kolumuz anten vazifesini gör bu eserin rbemmiJıd Tanrı vı Y 
müt Ye intiıar eden 9ualan zap • ıdlınmn Yunanca ve Udnce 111Uan 
tetmittir. Şimdi elimizi. lbıba • kullanılmıt olmua ve ııııyet adı bit 
dan batka bir car.fa 1J,itiiı:Uncsk ktye fslıili ile yızılmıt bulun 
nkkM claıimez rakl JıareUtUae Kluiklerl okuma!& lpn 11• bir 
hatlar. Çctnkü taalı aahaclan Uz.k vazlfeal p.11 bu k ıabtn fla-. ,dl 
lafbk. f.yni badiaeJeri canlı uni· ruştur Vflt)'tderden ıdhuılM 
yetlerle de ıörilrilz. Ve neticede Aahra'cla Anadolu Murl'9 .,...., 
ıuDlar miif&hede edilir: IC&o•t ldtapuelerlae mtltlca& 

l - Hali 11bhatte o1ua bat • dlr_ıer. _______ ....,~ 
Y&Dda aol elJe dokuJID)an aai 
ualar topa devren barekethri ve- . 
rir. 

2 - Haata ~da ricudun 
aailam yerlerini• top diner n 
huta una clObnuluaca rak • .............. 

Ba,lece elin dotqtırılmau ma 
razm mnkiiai tetbit imkimm ... 
rit .. Şimdi ........ cilt .... 
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-UZEL SAN~ATLA n~---, 

!'atfete: 

Tropikal Ekspres 

·~ ~ene Taksim bahçesine 
d f efa olarak gidebiliyorum. 
.. t asında, pek bilrmetkln 

de 111 bir hanım efendinin be
Y•nmda sıörmek anuıunu 

~·~ telikki ettiğim için, 
re u~ıyet,. gllzelini görme!t 
· fllmiı, o akşam keodi
balc ~ Ynı masada oturduğum, 

dcatte güzellik l<raliçele-
l~rede bırakacak kador 

· hanımla berober bulun-
""'· Bu çok totlı refakat, 

lbı ~btuın manasile, cuma ak
' ~ 6pr:tiden kalkan bir tram
d, •,l.balığl ile dolu olan bab

O.an bitenleri unutturmuştu. 
~ ... 
illt L d6rt temmuz, . Fransızların 

.. )'ramıd11. 
I~ biıti'uı halk sokaklara 
• kaldmolarda danseder. 

~ile, Taksim bahçesi, tıpkı 
~ika benziyen bir rüvü ge
't ve garip bir tesadüfle de, ra li b ' 14 temmuzda oyunlan-

lct •tladı. 
' 11hullular da, 1~ temmuz bay

da ıokakl,ra c!ökOlüp lcal
rda d•nsec!enleri aeyre 

t gibi, hiçte mana ve kıy· 
b itibari!e bu itten 

olmayan riSvilyü aeyre ko~· 

Keçi 

AllwDd• Bir Tablo 
tular, bir lstanbullu haysiyeti ile 
ben de gittim. 

Hemencecik fikrimi söyleyive-
reyim. Bu r6v0n0n ismine .. Tro· 
pikal Ekspres,, yani hattı Ostliva 
ekspresi demitler. Bence bu is
mi "keçi boynuzu,, na çevirmek 
daba do;ro olur. Ç&nkO, naaıl 
keçi boynuzundan iki dirhem 
teker almak için aekiz okka 
tahta yemek icap ediyoraa, bu 
r6v0den biraz zevk alabil1:2ek 
için de iıwanın bir ıeyler g6rilp 
içinden iyisini ayırabilmek için 
uzanan boynuna kulunç ıiriyor. 
Bu kadarcık zevk, bu kadar ta
hammüle değer mi, bilmem. 

R6vü, haddi zahnda fikir ve 
kOçilk b•luştar itibarile fena 
deiiJdir. YaJnız temsil çok fe
nadır. Yani, ba röride oyaıyan 
arti8tlerin elııer;.;, bu İfİD ehli 
değifdirler, veyahut. alelAcele 
ve sllmmettedarik angaje edilen 
bu artistler, henüz pronlınnı 
tamamlamamıtlar, Taksim bah
çesi aahneslni, ıaliba bir prova 
sahnesi olarak telakki ettikleri 
için ıimdi '.ik, ısıl rövll temsiline 
hazırlık yapıyvrlar. 

Rövnnnn içersinde bir kaç 
fflizel numara var. Ayaklarile 
muhtelif etyaları zıplabp oynatan 
evirip çeviren kik buronlu artist 

~ 1.üiakosu : 

Boynuzu! 

ile, moderen ve akrobatfk dans
lar yapan çift gibi. Bilhassa bu 
çiftin kadını pek miiteoasip ve 
!istik vucudu ile çok güzel va
ziyetler alıyor, ve kıymeti, rövü
niln fişirme, doldurma kalablllık 
danaları arasında yükseliyor. 

lspanyol dansları yapan bir 
artist te Yar. Dana itibarile çok 
ku•vetli olan bu kad1D, YUcut 
itibarile bir bayla fıkaradır. Ben
ce varyete aaJmelcrinde, her fey
den evvel tenasüp, gOzellik ara-
nır, san'at sonra ikinci derece
de kahr. Ve yahut bu san'at 
meıseli bir Pavluva bir Arjanti
nın san'ata kadar yüksek olma
hdır. 

• • • 
Rövü dekorları, artfotlerin kos

tümlerinin fıkaralığı ile, mevzu. 
un vahdetini, beyliude bir muvaf-
fa~iye~e tamamlamağa çalıtıyor. 
Arıonbn den geldiği söylenen 
bu içinde vasati Avrupaoın bakim 
o!duğu beynelmilel rövü nün taın 
bir muvaffakiyetsizlikle karşılaş
ması için yegane sebep lstanbul 
balkanın varyete no~tai nazarın
dan pek az görgüye, sonsuz bir 
hüsnü niyete, gayesini tesbit et• 
memiş bir takdir hissine sahip 
oluşudur. 

fa. 

Şekspir Komünistmiş ! 
Ruslar Hamleti başka bir tarzda 

oynamıya başlamışlar 
~dlalanna gUre şahısların karakterleri 
ala~Pirin Hamletini san'atle az. 
-..adar olan herkes bilir. Bu 

eaer dünyamn her sahne-
~ Yer bulmut ve temsil edil
hİci Onun en ıon ve yepyeni 
~ide oynandığı yer Ruaya 

ıov tiyatroauydu. Tiyatro-
~j~r.leri Hamleli battan a
l>i etıttırerek eaki Hemlet ye-
~ r nıudbike vücude getirme· 
· .._ffak olmuılardır. Bunun 
ti aebepleri vardır. Vegtan· 
~l:~~oıunun rejisörlerine .ıö-
~ır, uır1ardanberi kap1ta· 

it~ kurbanı olup gitmekte i· 
' • lcatte dibi ıair, kapitalist• 
i, ~~termek iıtedikleri g;b de· 

•n için bir komünistti. 
"a·İ tq atan, burjuvanın hali 
-.: ~ alay eden, burjuvanın 
' i tıaııı tezyif eden lnıiliz 
? Dıünist deiil de ne ola-

~~ 
t 0 nu anlamıyanlar, yahut 

--,';lıyanlar malul bir roma
dar ve bqka sınıflan is

.edenlerin aleti yaptılar. 
idi. Şelmpir lvillun tam bir 

Bu yepyeni telakkiye ıöre Şe
kispiri adeta yeniden ketfetmek 
gerekti. Vegtangov tiyatrosunun 
rejisörleri de bu maksatla hareket 
ederek evveli tairin (Haml~t) i-
ni uzun uzadıya tetkik etmişler, 
ve eserin bir satmnı deiittirme
den, yeni telakkiye ıöre tertip et
tikleri, yani Hamleti uıl hft.iine 
çevirdikleri takdirde mükemmel 

yanlış anlaşılmıştır 
bir netice elde edebilo::3kJerini 
görerek çalıımıtlar ve yeni (Hıam· 
Jet) i ortaya koymutlardır. 

Rualann telakkisine göre HAm· 
let bizim bildiğimiz Hamlet, değil 
onlann yeniden ortaya attıkları 
"Gamlet,, tir. 

Daha enel Almanlarda (Ham· 
let) üzerinde oynamıtlar, onu u· 
rilettirmiıler ve bu Danimarka 
prensinin bir erkek değil, fakat 
kadın olduğunu ispat etmek iste
mitlerdi. 

Ruslar böyle yapmadılar. Onla
nn vücude getirdikleri Hıur.let 
melankolik bir adam değildir. 

1 Çünkü Rus rejiaürlerine göre 
Hamleli melankolik, kararsız, in
tihan dütünen bir adc.ı:ı hn line 
sokanlar kapitalistlerdir. Haki
katte ise Hamlet, ıen, ıatır, realist 
bir gençti. Onun için Hamlet, mü
kemmel bir plan hazırlıyarak Jual 
olmak istedi. Onun tarafından 
görüldüğü söylenilen hayale• clüt· 

-manian iğfal için icat edilmit bir 
hile idi. Hamletin dütünceıi de 
intihar edip kurtulmak değil, bi
likia mabat ve merama nail ol-

Musahabe: 

Beklediğimiz san' atın 
eserini kim verecek? 

Dostum Bürhan Ümit Edebiyat 
gazetesinde yazdığı bir makaJede 
bugünkü edebiyat havasından hah 
sediyor. 

Makalenin adı "Mesele yok,, 
tur. Bürhan Ümit muharrirleri 
hakikaten kendilerine mahsus 
canlı bir mesele ortaya atmadıkla· 
rından dolayı itham ediyor. 

Eski doıtum Vali Nurettin U
yaniıta bir ankete verdiği cevapta 
bugünkü edebiyata müthiı bir sa
tır atıyor. 

Nüfusunun yüzde doksanı çift
çi olan Türkiyede edebiyatın he
nüz Erenköyden daha bir adım 
ileri atamadığını söylüyor. 

iki değerli arkadafımm bir gün
de iıaret ettikleri hadise bir emri
vakidir. 

Muharrirlerin meselesi yoktur. 
V, e meselesi olmıyan muharrirler 
b.'r. delik gibi okuyucu mesafele
rım kaybettikçe titiyorl~, ve hor· 
luyorlar. Arasıra sayıklama nev'in 
den ıam~tal~ oluyor. Ertesi gün 
ortalık aut lıman sanki söyliyen 
ve cevap veren birer "sairifilme
nam,,dır. Uyandıktan sonra me
sele yoktur. 

Senelerce "tez,, e ve tezli esere 
karşı harp ilin eden bir edebiyat 
muhitinde baıka bir fey olabilir 
miydi? 

• • • 
Muharrir ne zaman bir me'\ele

ye alakadar olacak? 
Busün, kendi ruhunun örüm

cekleri altında ve yalnız cinsiyeti
nin paslı kale dıvarlan arkuın
da cizlenen, orada bir derebeyi 
gibi yqamak iatiyen bizim eedbi· 
yatçı dünyaya en uzak adamdır. 
Kendi içindeki yıkık ıatonun iz
besinde toptan, baruttan, telefon
dan, radyodan bihaber ashabı ke-

hef gibi ya§ıyan adam muasırları
na ne söyliyecektir? 

Onun ne meselesi vardır? 
O, hangi teze gönül verebilir? 
Bu vasıfları taf ıyan bir edebiyat 

çalışan köyde bir züppe diye tatla
mr ! . 

Köylünün sevki tabiiden mu
addel zekası münevverin elinde ve 
kaleminde sevimlileten ve şehirli 
kaf aaını zapteden zehire karıı bir 
panzehirdir. 

Bu ,ehirlerin ciyfe edebiyatı 
kendi damarlarını zehirliye ze• 
hirliye kakırdıyacaktır. Dostlını· 
mm bundan mütee11ir olmamala· 
rı lazımdır. ... . . 

Gelin sizinle bu tereddiden ıon• 
ra gelecek gürbüz, canlı, günete 
bakabilir, tarlada çapa çapalıya• 
bilir, fabrikada balyoz sallıyabilir 
bir edebiyata nasıl gideceği:!, bu· 
nu arıyahm, bunu hangi muharrir 
bize verecek. 

Ya bir köylü çocuğu çıkacak tıp• 
kı Gorki gibi teknik, meknik ilim, 
milim anlamıyorum diyerek yep· 
yeni bir hava ile beklediğmiz san'· 
atın eserini verecek. 

Yahut ta, bize bekledi$ioıiz gür· 
büz edebiyatı, kafası safsatadan, 
kurtulsun, ithalatçı Osmanlı fikri
yatını yıkmıf, kafasında yep yeni 
bir ufka çıkmıf bir adam getire -
cektir. 

Mesele bulamıyan san'atkirın 
kafasını katleden ithalatçı sistem
dir. 

Senelerdir san'at pazannda, da 
raiacında Osmanlı fikriyatının 
bedenlerinden kopardığı kelleler 
asılı kaldı. ' 

Muharrire meseleyi görmek için 
göz, gözün görmesi için de katle
dilmemit bir kafa lazımdır. 

Sadri Etem 

Kalpler 
Her gece kapılar sürmelenince 
Ktlplerin kilidi açılıverir; 
içleri yoklanır inceden ince. 
Ne varsa ortaya saçılıverir. 

Hepsi öyle cazip, öyle güzel kL 
Neleri vardır ah kalbin, neleıi. 
Bu gizli ıervedn yanında belki 
PGI etmez cihanın hazineleri. 

Faltat. sevdalılar. Sıkın açmayın. 
Sık sık örselenen şeyler hor olur. 
O ıizli serveti döküp sıçmıvın. 
Derleyip toplamak sonra zor. olur. 

maktı. ı 
Ruslara göre timdiye kadar 

yanht anlatılan ıahsiyet yalnız 
Hamlet değildi. Ofelya da öyle ... 
Şimdiye kadar burjuvalar nahak 
yere onun için göz yaıları dök· 
mütlerdir. Bizim timdiye kadar,1 

mahçup, mahzun, masum ve maz
lum tanıdığımız, hayatın gadrine ,· 
uğradığını ve bu yüzden çıldıra- 1 

rak intihar ettiğini zannettiğimiz 

Ofelya da meğer böyie değiJmit ! 
Ofelya da ten ve tatlı bir kızca-

ğızdı. Hamleli damı ı • ..a dü· 
ıürmek için uğraşan ve muvaffak 
olamayınca da kral ve kraliçenin 
ziyafetine giderek orada sarhoş 
oluncıya kadar içen ve kazara 
tan bir kadındı. 

Şekispirin Hemletini bu kılığa 
sokanlar da hiç tüphesi:: yaptıkla
rının doğru olduğuna kani de~il
dirler. Fakat eserin tertibini ve 
manzaralarmı deiittirmelde bu 

1932 
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neticeyi elde etmek mümkün ol
muıtur. 

Hamlet bu kadar olmakl.ı be
raber layemut canlılığ .• u!a1" ve 
ihtit~m_ında~ ~hiç bir şey keyhet
memışlır: Bılakis onun yeni sekli 
aslındakı bozguncu :-uhiyati • ber-
~araf ederek onun mizah ve mikt 
ıle öldünnüt ve onu <: ~ • • __ ; ; e . -., ~--• • r.n e-
sera o~makt~n çıkarmamıştır. 
Eeserın yena fekli pek mükemm l· 
dir. Bedii bir his ve y~: · _.,., be' 

k 'J ... _~.,.K ır 
zev ı e hazırlanan eser S k. ~ . 

• P. 1_ ">l• 

rm ya,adı.ğı Elizabet devrini ~ü
kemmel bır surette canlan:) 

ınuor 

Eser Moskovada har·· .ılA d • b' • ff k' ·- a e ır 
muva . a ayetle oynanmı, bi!has· 
sa yena Hamlet rot ·· .. unu yapan Go-
~n?hv pek büyük muvaffakıyet· 
er ı raz etmittir. 
'kEse~in bilhassa Londra ve Ame

rı a tayatroJarmda bir sa 
k
. na~~yon 

teı d edeceği muhakkali b ı 
yor. ısyı • 
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Şerefli bir gün • • Temmuz 923 Aç ve esir 
arslanlar! 

Askeri fabrikB" 
Jar ıuıoıarı 

·Bugün Loza diplomasinin Müessesemiz ın,aatta f 
ton işlerinde kaflanılacact-

meydan harbini kazanmıştık Bundan bir ay kadar enel, 
Bordo şehrine büyük bir hay•a
nat sirkı geliyor ve ıehre çık· 
rnak istiyordu. Fakat bu hayva
nat için gümrük resmi iatcnilditi 
için, hayvanlar kafaleri içiade, 

16, 21, 24, 26 mm. kuf:1U11 u11e 
varlak demir çubuk ıına ~ 
sipariş kabuline başl~ot 
Fiatlar piyasaya nazaran ~ 

Sevr uçurumundan Lozan tepesine nasıl tırmandık ? 
~~~~~---------~~~~~-

ve ucuz.dur. Siparış verfl!: 
izahat almak arzu edenleri r 

Lozan sullıüniin yıl döniinıü Türkiyenin kullanabileceği en büyük 
mürıasebetil~ arkada~ırmz, Sadri E • top küçük çapta dağ toplan olacaktı. 
tem, dün akşam rad11oda bir konfe - Her gün bütün zeka, bütün kabili· 
rans t'Crdi, anlattı, Scvr uçurumu ile yet, bütün servetlerini bir anda bı
Lozan tepesi arasında farkları birer rakmağa mecbur edebnecek büyük 
birer ~ etti. Aynen takdim ediyo tahrip nsıtalan icadına hasredenler 
ruz: Türk hudut muhafızlarına küçük bir 

l\luasrrlannuz Ye bizden ı-onra gt? - mitralyözü bile fa7.la görüyorlardı. 
lecek insanlar için 1n kuvvetli teznt füze bırakılan askerlerin kumanda 
nümunesi şu iki ikelimeyi yan yana ı1;yetin.in yüzde ~ şi.~i ~cnebi ~b~tl.e
getinnek olacaktır: Sevr ye Lozan ! rı teşkıl edecektı .Turkıye polısının 

Sevr ve Lozan yalnız bir tek fikri yüzde onbeşini ecnebi polisi teşkil e
anlatan ve bir tek zıddiyeti ifade e-[ decekti. Seferberlik Türkiye için mem. 
den iki 

1

kelime değildir. Sevr ve Lo - nudu. Memleket seferberliğe h~met 
zan bize, hürriyet. esirlik, yaşamak eden her şeyden menedilmi~ti. Yol 
ve ölüm, müstakil vatan, müstemleke yapmak, demiryolu yapmak, seferber
memleket, imtiyazlı ecnebi - müsa\"i Jiğe hizmet telftkki edili.yordu. . 
hulnıka malik insan, açık müstemlike, Sen muahedesi bahrıye kun-ctlerı
pazarı, milli pazar, vatanda me;ıfj - mizi de katilcesine tahrip ediyordu. 
vatanda hiir olanları hatırlatır. Çünkü 7 gambot 6 torpidodan maa-

Sernn nasıl muasır bir cinayet da bütün harp gemileri jmha edile. 
olduğunu anlamak için Lozanı tanı- cekti. lmha masrafı da 'fürkiyeye ait 
mak, Loznnm hü~ üklüğünü takdir e- olacaktı. 

debilmek için <le Se\'I! uçurumunu bü Bizde kalacak gemilerin asla tor-
tün derinliğile ı;örmek gerektir. pil ko,•anlan bulunmıyacak ve bu ge-

DağJarın yüksekliğini ovalardan, rnilerde 77 milimetre çapından daha 
uçunımlarm derinliklerini de duğ büyük topları imha olunacaktr. 
tepelerinden seyretmelidir. Harp gemisi satın almamız mene-
En•eıa Sevr uçurumunu görelim. 10 ditmişti. 

Ağustos 1920 de son Osmanlt impar:ı- Tayyareler, balonlar, ol~sijen istih· 
toru tarafından kabul edilen Sen mu- sal eaen müesseseler ve tayyareciliğe 
ahedesi hudutlara. İstanbul ve Ilo- ait bütün nrnTzeme müttefiklere teslim 
ğazlara, ordu teşkilatına, mali. adli dilettkti. 
ve iktısadi esaslara dair ileri sürdü- Bu şekilde silahtan tecrit edilen 
ğü ahkam ile memleketi tam manasi- Türkiyede hakiki hakim (Beynelmilel 
le bir müstemlike yapıyordu. kontrol) heyeti olacaktı. 

Jşte mualıede ahkammdan bazı mi· Muahed'!tlin bu ahkimından m:ıada 
saller: çok feci ola11 mali, adli. ·ktısadi hü-

Hudullar : kümleri vardı. 

Edime vilayet~ lzınir rilayetinin Malt ahlelm : 
• ( ınülLim bll' kısmı, Cria, Al,nlap ve A- ~v:rin nmlt ahkamı TUrltfyey:t hüt-

dananın bir kısmı Türkiyeden ayn. çe yapmaktan, yani müstakil de\·let 
Jıyor. Erzurum, Trabzon, Bitlis n olmaktan meneden bir müessese ol
:Van vilayetleri müstakil Ermenista- makla. kalmıyordu. Türkiyeyj müt"e· 
na ilave ediliyor. Hudut bizim taraf- madi bir :surette hara~ nrmeğe icbar 
ta gayri askeri bir hale konuyordu. ~iyordu. 
Yani Sark hudutlarımız ilk teca,·üzde Maliye nazınıun hazrrladığr mali 
zaptedilebilccek mukavemetsiz bfr ha· mih'azene kanununu maliye komisyonu 

.le konuyordu. tetkik ve tasYip edecekti. 

Yani bu komisyonun isteınffiği hiç 
1\lu.wde tatbik edilmediği takdir· bir J i millet m-ecli i kabul edemiyc. 

de İstanbul müttefikler tarafından cekti. Maliye komisyonu Türk parası
zaptolunaeakb. nıa nakit munmelfltını idare edecekti . 

. V'e lstanbulda bir boğazlar komis- Maliye komisyonu Türk bütçesini na
yonu bulunacaktı. Bu komisyon haki- sıl sarfedeceğini de tayin etmişti. 
kat halde emir veren, bayrağı olan, Vatandaşların boğazlarından kese
::aabıta kuvvetlerine hükmeden, vergi .rek devlet hazinesine verecekleri '·er
alan bJr hilkiımet halini alacaktı. Bu gileri bu emperyalist muahede vatan 

· hükftmetin idaresini, yani boğazlar kasasından şu şekilde alacaktı. 
!Gomlsyonunu Türkler haric olmak ii- Maliye. .komisyoaunun maaşları öde· 

' J!!ere IngfJtere, Amerika. F;ansa, .Jn. nece.kti. l\fuahedcnin imzasından son
pony~ Italya, Yunanistan, Romanya ra Türkiyede kalacak i_:;gal kuvvet
ı,ıaurahhaslan teşkil edecekti. lerinin iaşesi masrafları nrilecekti. 
r lstanbula biz Türkler değil, fakat l\lütarekedenberi Türkiyede bulunan 
' ınzak Şarktaki Japonlar, ve yakın i gal kavntlerinin iaşe ma~rafları 
komşulanmız Yunanlılar ve Roman- te5'iye edilecek. 
yalılar hükmcdeceklerdi. 

Tahrip olunacak istihkamların, bat 1\f oahedcnin imzalanmasnuı rağmen 
tırrlacak gemiJerin, ve bozulacak de· müttefik işgal orduları Tlirkiyeyi ter• 

ketmiyec-eklerdi. miryollarının ve şoselerin tahrip ntas-
rafları öııedecekti. f İstanbul vilayeti. lzmit mıntıkası, 

Dursa, Balıkesir vil:iyetlerinin şimal Bunlar ödendikten sonra. kalan pa
kısımlan, ve Çanakkale (irwbat) m ra ile 7.annctmeyiniz ki biz memleke
tesisi jçin İngiliz, Fransız, ltalyan timize ait işler yapacaktık. Hayır, bu
İ!lltal kunetlerinin emrine ,·erilecek- na imkan yoktu. Çünkü muahede hun• 
t . Jardan artan Türk para!Una da bir ha-r. 

Bu ecnebi askerlerin iaşesi Türkiy<' raç zemini bulmoşta. Müttefik devlet. 
bütçesine ait olacaktı. ler tebeasından olup ta harp esnasın. 
İşgal Jruv,·ctleri istihkamlari yık- da Türkiyede 7.arar gören şahıslann 

tıklan gibi top nakline müsait olan ,.e müesseselerin zararları tazmin o
şose ve demiryollarmı tahrip edecek· lunacaktı. 
ler ve masraflarım bizden alacaklar- Eğer büt~emiz bütün bunları öde· 
d meğe kafi gelirse, ve maliye komi8'·o· ı. 

Buralardaki kumandanların yerli nu 1fıtfen müsaade ediyorsa keudimi
ahaliyi tevkıf, hapis ve idam saJahi- zc ait jşJeri yapabilecektik. Mesela 
yetıeri olacaktı. hastane ve mektep a~abilecektik. 

Ordu : Buna mukabil vatandaşlardan :ra-

ı>ad" h · ti d b·tı k. prlnn jstikrazın faizi ve resülmali AA· 
ışa ın maıye n eza ı er, er a. . · · d 1 

nı hal·b·. ı..- t· d h·ı ld w h ld hıplerıne ıa e o unmıyacaktı. 
t} e ı~ye ı a ı ·o UJ.,ru a e f • • . . 

\~atikand ld ~ "b" ,..00 sk b Demıryolları w~-ısına, ımtıyazlar 
a o ugu gı ı , a er u-r . . k b • k · 

Junacaktı Ak ıı· 11 • h f verılme ·ınc ~ n<'"t u ah · omısyon • . a ıy(' c.rı mu a aza et- .. . 
mek ,.e dahilde e.mniyeti muhafnzal musa~de edcceJ..1ı. 
için de 3j bin kişiden mürekkep biri 
jandarma kıt'ası teşkil f'dilecekti. Çok 1 
mühim karışıklıklar zühurunda ı;; 
bin kişilik bir takviye kıt'ası ela bu
l11ndurulacaktı. Bu kıt·aıarda nğır 
top 'namına bir şey buJunmıyacaktı. 

Harpten ~' \ lh.ı .!.apitüli:iyonlar ah
kamı müttefikler ziimresinc dahil o· 
lan ve fakat şimdiye kadar kapitülfı.s
yonlardan istifade etmiyen devletle
re de teşmil ediliyordu. :Bu muahede-

ye göre memlekette iki sınıf halk pey- gümriikte bekliyorlardı. Canbaz-
da olacaktı: imtiyazlardan jstifade hane .... ilaiain de parası yoktu, 
eden ~cnebller, -ve bütün yükleri sirt
larma alan Türkler. Türkler lıütün ne gftmrük parasını verebiliyo, 

keri fabrikalar umum. rnüt 
ğüne tahriren veya bızza 
racaatları. (3487) . "' . 

vergileri verecekler, ecnebiler bütün De de oyun oyıuyabildiji ıçııı, 2850 Ton U.vamarilt 
vaziyetlerden istifade edeceklerdi. Bu pek tabii olarak beynalara ye- kBmUrU 
suretle memlekette ne ziraat, ne sa.· mek parası temin edebiliyordu. Yukarıda yazılı bir kal,_ 
nayiin inkişafına imkan kalmıyacak· Demir kafeste kapalı olan xeme kapalı zarf ile 17·8' 
b. Hatt.'\ ticaret bile Türk unsurunun vabti hayvanların sayısı ise 100 saat on d6rtte ihalesi ya . 
elinden çıkıp rabancılara g~ecektL d f _1_ "d' .___ . . hr. Taliplerin ıartname i~. 
Memeleket gümrükleri artmlamıyan ea 8;&111 ı ı ve c..cnyeti ars- P 

bir serbest pazar ofacak ve memleket )anlardan mürelrkpti. gün ve münakasaya gir~!l.tı 
d b de o giin teminat ve tekııı• dünya istismarcılarur.n zevklerini ve Canbazhane sahibi, bura a ir 

neş'elerini ve refahlarını tamamla- jl görcmiyeceğini anlayınca Çe- . müracaatı. (3336) 
mak için mütemadiyen ~alışan ~efil lu>alovakya'ya gitme'k iizere, kea- ı 
bir müstemlike halini alacaktr. 3. Ko. Sa. Al. Ko. d• ... 

disine, tr3asit muamele yapılma-
Adli ahkAm : mnı İ!ledi, vahşi hayTanluı trene Yerli fabrikalar mamalitl 

Sevr muahede-'Ü, Türkiyenin Tü.rki- koyup, Strazburg ~ehrine ve Al- (80,000) metre boz renkte • 
yede Türk kanunlarını tatbik etm~!'i- manya hudu=ın kadar geldi. Çc- selik kumaş kapalı zarfla ~ 

1 ne müsaade etmiyordu. lcanya konmuıtur. ihatesı 
Kapitülas'-·onlarm adli ahkamı İP· koslovakya'ya geçmek için Alman 

" Temmuz-932 tarihine ın giltere, Fransa, İtalya ve Japon mu· toprakların.dan da geçmek icap d 
Çarcamba günii saat 15 e rahhaslarından mürekkep bir komis- ediyordu. Bu sefer de, Almanlar, ır 

"h pılacakbr. Taliplerin -.: yon taraf1ndan bir kanun Hi.yı ası gümrük almadnn hayvanlara ge· 
haline konulacaktı. Türkiye de lıu ka- 1

' çirmek istememekledir.ler. Bu su- Ye nümunesioi görmek 
nunu tatbik edecekti. her giin Ankarada Merktı 

Hulasa. Sevr Türkiyeyi serbest de-
1

' retle, istasyonda 68 anl:ın kafu hn Alma komisyonuna ınu. 
nizden mahrum, Anadolunun nishetl'n ler içiade bekleyip durmaktadır. atları ve münakasaya İŞ 
fakir ve yalnız başına yaşryamıyarak Şimdi, canbazh3ne sahibinin edeceklerinde 0 gün ve saati 
bir kô~<'sine atılmış bir memleht ha· parası büsbütön tükenmiştir, ve evvel teklif ve teminat n:ıe~ 
line koyuyordu; asıTlardenberi şeref· hayvanların açhktan ölmek ihti- larınm makbuz mukabilinde 
li Te hakim bir birlik hayatı yaşamı§ mali çoktur. Bunu haber alan kur komisyon riyasetine te 
olan Anadolu Türklüğünü hem parça H . h . . eylemeleri. (3075) 
Jryor, hem de köle mevkiine indiriyor- imayeı ayvanat ccmıyeh yar-
du. dıma karar verm~tir. Halk da :c. :'fo ~ 

ı ı bu zavallı, eıir ve aç arslanlara Edremitteki kıt'~t için k• 
· b · · · '-t diri lı zarfla münakasaya koP 24 Temmuz 1923 de Türkiye Cümhı;- öte crı geimp .erme" e er. 

Lozan 

riyetinin ilk eseri olan Lozan muahc- ------,,..-----~--- 1,360,000 kilo oduna talip 
desi. Kiralık Denizden tlolma ana madığandaıı bir hafta temdit 
Yaşıyanlıır için hicnp Tcsikasr nlan Fatih Malmildtlrluğilnden: I! miş ise de yine bir talip ÇI 

Sevri bia ffiı~ d ğiştiren mü ta- Yenikap:da kilise sokatı'nda 1' mtfbr. 15-8.932 Pazartesi 
kil 'J'i.irkiycnin 1ıudutıarım tayin etti.11 l<ain olup talimin.en ... yüz metre saat 15 te pazarlıkla alınac 

Yunanistanla, })'an n ile, ltalya ile murabbamda bulunan denizden Taliplerin Edremitteki Sa.,, 
arazi meselesinde anlaşıldı. Kom. na muracaatlan. ~ 
Boğazlarda Türk hakimiyetinin tc- dolma mahal bir sene müddetle ( 

sisi suretile Boğazlardaki devlet ına· kiraya verilecektir. Bu yerio H· 

hiyetini alan komisyon hakiki .manzn- l&i karı yüz yvmı iki liradır. 

rasını aldı. Müza.cde müddeti 11 Temmuz ( ) A · M d . 
.1 1 rtvm- ara ıt şosa 

liapitülasyonların ilgası teyit olun· 932 tarihinden 5 Ağustoıı 932 s+cOO kilometresinde 937.73 

iLAN 

du. Hür bir Türkiye kuruldu. Sevrin 
ne maliye komisyonu. ne iktısadi ne tarihine kadar yirmi be~ gilndilr. bedeli keıifli Artvin köprüıaı 
de adli ahkamı kaldı. Taliplerin 5 Ağustos 932 tarihi- (2) 44+ooo kilometre · 

Lozan sulhü müsavi devletler ara- ne müsadif perşembe günü saat 5233.18 lira bedeli keşifli De 
sında müsali bir 'l'iirkiyeyi orta) a ooda müzayede ve ihale komis- kel köprüsü, 
~ıkardr. Bilhassa mali ve ikttsadl hlir- yonun:ı müracaatları. (3258) (3) 59+000 kilometresi 
riyetini te. is eden, hudutların emniyc· :---~~~----~---------.. t 973 lira bedeli keşifli Gle~ 
tini YÜcude getiren J,ozanın imzalan- SEY·fRfSEF AfN köprüsü, . 
dığ·ı gün tarihin hir şeref gfüıiidü.r. (4) 60+000 kilometresıll 
Dünya tarihinin bir dönüm nokta..qrlır. l\1crt:czl idaresi G:ıl.:ıta köpriilıa~ı R 2623 

Şube A. Slrhci Milhürdır ude Han 2!640 1881.82 lira bedeli keşifli fit 
Sen u~urumunu dolduran ve Türklt-----------------------rı 

1 · n.:-_ a-a.. d köprüsü, milleti;ıi Loznn zirvesine ~ıkaran yol znur • l""ft'W - .. nen erire · 
kuvvetle, ce aretle, lıirlikle ,.e biiyük po.tası (5> 68+000 kilometere.s• 
şefin idaresinde ge~ilen büyük yoldur (lzmir) 26 Temmuz Salı 11 :ı 354.36 bedeli ke,ifli Mars 

Bu yolda çocuklarının hala 11M!7.ar- de. Galata nhtmundmn. köprüsü, · 
larını tnnımıyan anaların göz yaşları (6) Artvin· Ardahan şose.S~ 
var ve kurumamıştır Trabzon Poet•sı rnebdeinde 6041.72 lira br' 

Bu yol, kanları halrt Anadolunun (Ankara) 27 Temmuz· Çar- keşifli Sotibar köprüsü, ,
11 Garp tarlalannda gelinciklere kml oamba 18 de Galata rıhtı- (7) 25+000 kilometreS' 

renk veren adsız askerlerin gemikleri mından. 1223.18 lira bedeli keşifli 
iistünd~n geçer ve genç inı:ıan lıeden- k6prüsü ki ceman 16550,97 
leri bu yolda bir parke ta~ gibj dö~e- lzmlr - Mersin po .... ı bedeli keşifli (7) adet kö 

lidir. (Konya) 27 Temmuz Çar- tamiratı 2 1 gün müddetle 
Bu yolda inanan askerin, dü~ünen şamba 10 da idare nllbmmdan k•tl 

· kapalı zarf usvliyle müna . ba~kumandanın ımanı, ve inandığı ~r. kalkarlar. ot 
le birlikte zafere yiirüyen heyecanlı r k onulmuşlur. Ş.ıraiti kanU 
bir milletin ayak izi vardır. 

1 

lzmlr a.,.,... 1Mt•lllllfuı•· . haiz taliplerin bedeli ketfirı t 
Bu yolda Erıunım, Sivas kongrelt• lst..a.uJ • lzmir lcntleio de yedi buçuğu niıbet1ode111 

rile nihayet Ankara Büyük MilJct Kr. mioat akçeleri ve leklif ıne~b ~ 
meclisi ile vatanını bir kalp gibi bir l inci kia .. a )500 ları ile 15 Ağustos 932 tarı/.( 
gaye etrafında toplıyan büyülr-Musta- 2 ;...; lOOO pazartesi günij saat oobe.Ş ... te 
fa Kemalin yaratıcr dehasile arka- ·-,.. " iit 
d~larının eseri koruyan gayretfaden 3 indi ,, 800 tvio Nafia komisyonuna Ol eJ 
vütt.ıt bulmuş istikbtıl yolcuları Türk Givert 300 atlan ve tafsilat almak isl~Y -j" 
I'\ıilletinin istikl:U taliini ele aldılar. ArtYİn Nafia Başmühendifl1 

Mersin pıoatalartnda: ·· ti ·ı.: ı Sevrden Lo7.ana geçen yol Sakarya- muracaa arı ı -n oıunur. !'1 
ya uğradr. Afyona, DuınJupınara uğ- lstanbul • lzmir ücretleri ~ 
radı. :Nihayet Akdenize geldi. Yol Ak· Kr. v lsdtanbul ikinci icra nıe ı 
deniz .. gelince Sevr Tu""rk neferinin 1 k lOOO gun an : er~ "' inci amnra d ııı I 
a~·ag"rr altında can ,·erdi. SOO Bir :ılıcağın temini zımnın a ı•~ 
" 2 inci ·ı rııc• 1 ~ Lo1.ana milli mi.sakla gittik. Lozan- " ve mahcuz olup para\'a çenı. ıı t 

G.. t 300 (3518) rur eden bir adcc 1886 ~cncsınc fi dan dört se,ne evvel bu milli mi~ak:ı uvcı e 
9

3 .. 
cihan devletleri gülüyordu. Fakat Lo- ...___ sır Kredi Fonsiye tahvili 2 8 \,ıı ti 
zan konf ernnsında cihan devletleri sinin meydan harbini I..oıaııda kaı:an- hine mus:ıdif salı günü saat Oflı~ı 

bite kadar lstanbul c•hım ub''1 

1 milli misakı dddi~·ctıc imzaladılar. dı. --pı ..1 
J sasında ikinci açık arttırmag )" rr 

lsmet paşanın şahsında tecelli eden iste Snr uçurumundan Loun 
Türk diplomasi zekası cihan huzurun- pesine böyle tırmandık. 
da üstünlüğünii ispat etti \"e diploma-J Sadri Etem 

te· Talip olanl:ır mezkQr ıün ,e ~; I 
hallinde hazır bulunacık mcaıur 
racaatları il~n olunur. 
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takip elmı' vel re el, dedı, peşimi kazandık diyemiyeceğiz. Şimdiden heyetler iki grupa 
N § o masa ar. * * * ayrıldı. Şiddetll mUcadeleler t• .. • d • • 

1eııi1 k". münasebet, canım kim Yalnız kalınca Fuat, vaziyeti· • olacaaı muhakkaktor ye l UZefJD e €5 f·J' 
be i§'a 11Pb~~ecek? Bizimle kimin nin bütün acılığını düşündü. Son· Ottava, 23 (A.A) - Havas ı 

C: ı ok ılır? ra, Selmanın kendi•ine olan mu· ajansının hususi mubabirinden: - 4 -
..:ıh ız h~yecanla titriyordu: habbetini habrlıyarak müteselli S komite azasının tayini, bazı Artık hafriyat yerinde görüle- dır. Hitit medeniyeti, Sümor, E-

~ltakold dedı, babamı bilmezsin.. oldu. Vakıa herkes, onun ıçin kalp mütalea ve tefsırlere yol açmış· cek bir eser kalmamıştı. icap et· lam medeniyeti ile henı amdır. 
•o, hep•in~ ne !'adar taharri var- siz, Şipıevdi, daldan dala konar tır, imparatorluk eczası arasın· tiği kadar tene•vür etrui"tik. Sa- Sümerler, Asur medeniyeti üze• 
li bili 1 petıme taktı •• Her te· derdi amma, genç kızın, aşkım fe- daki ticaretin inkişafı hususları· at bir hayli ilerlemiş, yem;,k vakti 1 rinde mürebbilik va2ife•ini yap• 

/ 0J.." da edercesine ve kendisi için 1 ~~· nı t.etkike memur başlıca komi· gelmişti. Biz sofraya oturmadan m•şlardır. Mısıra fenni vas•taları 
vo~z. a at biz tedbirli davranı- )andığı bu ayrılık fedakar'ığı, bü· tede noktai nazar ve menfaat evvel Yozgat meb'uslan. beledi- götürnn, sanayii öğreten Sümer 

_ li' tün aleyhindeki sözlerin birer rle· ihtilif.arı zuhiır etmesi ve bun- ye reisi, orta mektep müdürü o· le• ve Elii:nlar olmuştur. 
ttur hlu~çHonun .. elinden kurtulu· dikodu olduğunu ispat etmiyor ı 'dd tomobil ve ka.myonla bizi almıya Remzi Uğuz Bey, Türkistanda 

· er gun b 1 "' d ? S ı h · k Ib' arın Şt etli mücadelelere sebe- geldiler. Onlarla bı'rlı'l:te ı"oto:ı'"a· bir Türl" heyetı' tarafın:lan hafrı' • 
le ner 1 u uıtugumu:ıu, mıy ı. e ma, şüp esız ve a ı- biyet verme~i muhakkaktır. . -· .. 
Yor e erde buluştuğumuzu bili- nin parçalanmasına rağmen, ha· D filer çekildi. Yemeğe oturuldu. yat yapılması ricasında bulundu 

basının hiddetine kartı SP-'f'gilisini aha şimdiden iki mu-ıyyon Pariste arkeoloji tahsil eden ve ve az bir p~ra ile bunun y~pıla.hi-
- Olab'J' g ·· d 0 l b ·· h f · l · hoınd k' 

1 
ır. Hem bu babanın korumak için büyük bir feragat rup vucu a gelmiştir. ıoun ar· ugun a rıyalm baımda hükii· eceğıni söyledi.· Maarif vekili E· 

d~n ba akı m:murların meharetin· göstermi~ti. dan birisi lngiliz, cenubi Afrika met komiseri tufatile bulunan sat Bey, bunun Türk Tarih tetkik 
İ-'ek·t f a bır §eye delalet etmez. lki saat sonra, Fuat, ot~t.cl7n eş- ve Avusturalya heyetlerinden Remzi Uğuz Bey yemeğin som.ın- cemiyetinin mc~:ı!si meyanmda 

k 
.. sorarım k I I ot b l ı t l kü da Hititler hakkınd'" bir mu·-:::1ha· teemmül d .. v···"'sı'ne ld·~· · 'f d 

end' . sana, oca şehrin ya arını a ıp spc;>r omo ı ı ım ar· ere' p etmehte 0 up mevcut ~ . -- - · - ge ıgım 1 a e 
l'e 'ı•tı~ıneh tevdi edilen emniyet kasına yerleştırıyor ve Yafova yo· tarifeleri impa t l - d h·ı m be yaptı: etti . .. ıra at' · b' 1 d O d O ı ·· 1 ra or u 17a a ' me · ''I~'t'tl 't ı~ t J 9 Vond O t D h·ı· llır la, b b ını ır tarafa bn·akıp unu tutuyor u. ra an -:::;. ır a- leket f ·• . ~• ı ere aı ma uma uncu er <ı en, a 

1 ıye ve m .. a· 
• a anın me ] b' . ra aelecek, araba v..ıpurfü.· ele 

0
• ..er men aatma tenzıl etmek asra gelinciye kadar İncilin bazı arif vekaletle:.-inden rnÜ1:"'he. t 

fltniz t , __ ' mur arı ızım pe- ı:> t l b .... >lfesie. an.ması doğru mudur? Va• tomobilini karfıya geçir•cok•ô ~ure ~ e u memlekttlere bir rüç· ınaddelerine inhisar ediyordu. gördüğünü, bir lisanı sitayi§le an-
lir,, .nı suiistimal ediyor, dem•k· Efyalarını otele yerlCJtirdikten :i° a~şetmek tezini müdafaa 1835 senesinde (Teksay) Anaclo· laıtı. 

sonra, şöyle bir Taksim bahçesine e e~~ktır. luda asarı atika tetkikine çjklı. Yozgat meb'usu Avni Bey, halk 
·Se~ tFua.t, alay ~ime, rica ederim. uzandı, oturdu, ufukta beliren ke· Dıger komitede. Kanada, yeni Bu, diğer müdekkikleı-i de hare· tarafından heyete karsı de, in iti· eının ederım ki bu böyle.. şitin hay_aline daldı ••. Ve kcn~in Zcli.nt •e Terre Neuve heyetle· kete getirdi. Hamilton isminde hir mat hisleri taşındığını.il.ive etti tğ:; N.~ ya~al~m,. Selmacığım., den geçtı. • rındeo mürekkep o!up mevcut müverrih de tarihi \'a'iyeti karan· Şikago darülfünunu şark en;. 
'lk '-höbyle gızlı gızli buluşuyor· Fuat, lstanbula geleli üç gün ~.1· tarifelerin tezyidi ve imparator· !ıklar içinde görülen Hititleri ha· titüsü direktörü profo:ı.,r Bres
bö~ı ıt~ abat benim değil. Sen mb.uş, fakktat S~lmadan dMa~~h~enuz luk ist ı hsaletmı müstefit etmek kiki çehresile göstermek arzusur.a te!d'in 12 yerde hafriyat ya!ltırdı· 
lo'-e ıstedin, yokıa, ben anneıne ır me up a.mamıttı. u\ ış su• . . • . • . kapıldı. ğı ve Türk tarihini aydınlatacak ıqan ı" J d' b 1 rette cam ııkılıyordu Her " 1~10 resme tabı mahsulat lıstesi- 1864 tarihinde Perc~ mn himme- vesikalar çıkarıldığı Amerikalı 
illan .• oy e ım i e, sen ne zaw "muhal .. kak m kt • gl~n nan arttırılması J üzumunu mü- l 1 t .. t f d l d di- ID~ıaade edersen derhal gi· " e up yarın ge ır,. d f d . tile ilk arkeo oji tetkikatı ba~!a - ıeye reısı ara ın an söy en i. 

"' •enı babandan istiyecek. . diye düşün,rek erteıi gününü bek 8 aa e ecektır. imparatorluk mış oldu. lngilizler, Almanlar ilim uftruna bir feraıat 
~~Ama ben babamı bilmez mi- liyor, fakat o gün de mektup gel· haricindeki memleketler üzerin· bunları takip ettiler. Hama' da bu- Amerikalı Arkeoloji beyeti ıı 
lç, • Geçenlerde biraz bu bahsi meyince daha erteıi gününü bek- deki muhtemel akisleri tetkike lunan lafın okunma" çareleri a- kitiden ibarettir Bunlar icerisin• 
1ıı,.:ıın ~edim, küplere bindi. Doğ liyordu. Aradan bir hafta ~eçti, memur I· omite, mübadele ser· raştırıldı. Boğazköyde Ventiler de 36 yaşında yalnız bir kişi var· 
ı '"l'lU ı t ı k 1 k bir mektup bile gelmedi. Fuat, bestliai taraftarı olan M. Runci- taharriyat icrasına ba5ladı. Tel· dır. Diğerleri daha gençtirler. İç· 
ttorL ı enen, ya mz ama tan S 1 ~ ı··ı ~ -"llYo B d k ) e manın hasta olmak ihtirrıalini man ile vaziyeti tam3 mile bilen u amare, BabJonyada ,•apılan a- lerinde evli ve nişanlı olanlar da 
~Üdd r. e~ ~a~ın a a dığım d .. .. d .. d h 1 1 " -dh. etçe, evın ıçınde birisi "/ar u1ıun uk, kve er a otomobiline ve ecr.ebi memleketlere yabrılmış raştırma ar Hitit tarfüini aydınla.. vardır. Ailelerinden, scvgilik~rin· 

"e nıem 1 G l b at ryara arşıya geçti, Bursa yo• olan lngiliz sermayclerin~n ne tacak malzemeleri meydana çıkar- den binlerce fersah uzakta çahsan 
tid· 1 nun ° uyor. a i a bu lunu tuttu .. Fakat, uzaktan "Ye- · d h · 1 ~ 

11 e beni evlendinniyecek. . b suretle yatırılmış olduğuna iyice 
1
• u ınsan ar ilme, tarihe, medeni· 

..._ B til tür e,, ve daha arkasında as- ~k f r d H'litlerln lnll•ar sahası yete kar b l ld kl 'f 
.r .... 

1 
u kadar muhabbete nahvet k ,. ı· · b. va ı o.up aima IogiJiz ticareti- ""I' şı orç u o u - arı Vi~Zı e-

q'"' er d w Ew b b l erı ısenın sarı ınaıı görününce · d . . d Hititlerin intiıı.ar sah .. .,ını lerini ferağatia ifa etmektedirler. 
"'·~ ogrusu.. ger a an ) a - d d O d .. k hl k l m nere e para getmyorsa ora a ~ ""' şu ""~ k 1 k k ku ur u. ra a gorünme te i e i · k' f h suretle tesbit edebiliriz: . A. nadolunun ıssız bir köşesı'nde 
~ ... ı ama tan or yorsa tel::J"ar d w•ı . d"? s· . ın ışa a maz ar etmiye çahşmak ı w e . egı mıy ı. ıvıl memurlar gene 1 - Suriye ve Flistin. 1 mın verdiği yüksek heyecanla 
letı..:•ın, ne diye baıkalarınm ev- geldiğini derhal gidip komiser fikrinde bulunmuş olan bir ta· 2 - Anadolu içi. (Kızıhrtnak ça~ışan bu heyet ne kadar ·takdir 
)al'? ~sine ve ıaadetine mini olu· Beye haber vermiyecekler miydi? cirden mürekkeptir. ve Yeşilırmak arası). • edılse revadır . 

......._ Fuat eg"' er be . h k'k Komiser de gene ifrit olacak, sev· Diğer komitelerin, mütemmim Şunu ehemmiyetle kaydedelim Alişar hafriyatından büyük is .. 
•e .. · ' nı a 1 aten ·ı· S 1 ·· k · G · d' l"' t ' t'b l t k ·ı k H 1 t'f d l · l d ••torıan, hir te9ebbüa a a g~. ı e mas~nı ozece tı. erı On· ma uma ıs ı sa e me surelı e i itil erin nüfuz sabalan yalnız . ı. a e er elmış o arad: ayrılırken 
~'?ııe,. Her ıeyi altüst Y

0

f !!m. ~u ve. kalbı paraç parça olarak o bu iki komitenin mesaisini takip buralara munhasır kalmış değil- ıçımden gelen bir ses bana §öyle 
''"' babam pek ıerttir biİis~~: :ece!ı Y~lovada geçirdi. etmesi muhtemeldir, dir. Garba ve farka tı:!anmışlar, hitap ediyordu: . 
~t\ betk• d b' f ı~'- l YZ Gunlerı haftalar, haftaları ay- Mali komitenin programı, pek merkez Boğazköy olmak üzere . - Merak etme tarih hocası, se• 

t~ ' ı e ır e cuıo.et o ur. a- 1 tak• t . F hak"k . üklKd• D dd' b 1\ öyle ·· 1 d · "b .. .. .. ar 1P e mı§, uat, acı ı atı Y u ür. aba şimdiden lngil· muazam bir imparatorluk tesis et- nın ce ın urasını imar etti. Ya· 
tb?tınek i:~[~y~r~ en y~n1u artık anlamıfh. Evet, Selmadan tere ile Kanada'nm altın mikya· mişlerdir. pıcılık kudretini gösterdi: Fela • 
lr el h . . · sen soy e artık ona hiç bir zaman mektup sana rUcu etmek lüzumuna mü· Meydan çıkarılan iJk vesikalar, ketli, ıstıraplı bir zamanında kuv· 

t61iir~e a ıenıkt''Jın~e ko!luğ;nu gelmiyecekti. Bununla beraber, Fu ınüteallik ola~ tezi müdafaa ede· eserler, Milittan 2500 ••ne evve· v~t menbaı, iman kay;ıağr olsun 
~-tı, tamrafaıynad arı?.ı 

1 
ıranıı_ı,, • ıye at, bütün kalbile aşkına sadık ka· cekleri ve bunun ittihazı mümkün line ait bulunuyor. Sonradan dıye.. Tabint örttü. 

1'1' an ıoy ememı ıate- lıy S 1 k .. h ff d k k .. h B bl l B'I k' h k 1 . ı. • ~r, e ma)ı a a e ere , n mukarrerah uzak bir tarihe at· a onyaya a an yapılıyor. Milat· 
1 ı, er apa ının ıçinde bir 

~Kabil değil.. tel'ın ederek anıyordu, •eviyordu. ması mümküodilr. tan 1200 ıene evveline gelinciye cevher, bir iman saklıdır. Karan-
- Z * * * •rlanda m••rahhaslarının imtinıa ' kadar bu hakimiye.t _devam etli - lığı yırtarak nura kavuşan millet deıı aten o da muhakkak ı·ed- F t rt k 1 b 1 l .. A k h ] d t toprağın altındaki cevherin hızı: d~ heceğini bildiği için, buraadan t dakl a ıd stba~ u abrer ehşmi,, Ottava, 23 (A.A) - Ültava ~c;>r:k l 1 ara ~-vdısın -~ o ~ran le, .gerilediği mesafeyi aıı.aca.'k mı'I· 
t' al ayrılmanı istiyor. ~nkı A 1• arlmın an ıBr me usa usu· konferansındaki lrlanda murah· ırı kya 

1 arın f0
? He~. rı:e ~r letın ta kendfoidir. ~ 

',j .. -,.. _.o. em. ek emirlerine riayet e· ıı atıp o uıtu. u münasebetle h I . , k vet esp etme erı ıtıt erın te ı- O b 1 1'1,,~eğırnı zannediyor? daha bir çok şahsiyetlerle tanını • as ar~oın, ımpar~t0.'•0 memle- keyi vaktinde görmemeleri feli. • .. tomo i imiz, Ali§ar Höyüğü • mıttı Aradan d b' . ketlerı arasındakı ticaret mesele keti yakla~brıyor. Eti toprakları nun yanından Yozgata dogvru u• 
- Bilmem F k t b'ld•v• b' • a ır sene geçmış· · · t tk'k. k · T k d.. b h . a a i ıgım ır ti ve Fuat, patronu meb'usun tel· sının e l ıne memur omıte yeryer Firiklerin eline geçiyor. çar en onüp aktım. Ve orada 
~ ·~~·~· eğ~r derhal gitmezsen, mihlerine rağmen bir türlü onun mfiz•keratının müttahit kraliyet Cenuba doğru sürülen ve Karga· ken~imden bir parçanın kaldığını 
)it· buyuk hır felakete uğnyabi· kızı ile evlenmek için bir karar itbalııtile işti~al et 'Tlekte b~.:u,~- ~i' de .merkez tesia eden Hititle: sezdım. 
~ 1.tlı. Bir defa ıeni burada gör- vermemi,ti. Halbuki bu kendisi md&ı ve keodı huzurlarının mu% ıç hır vakitler kartılannda boyun eg * * • So~ltı imkanı kalmıyor demektir. için parlak bir istikbal, {yi bir iz~ olabilmesi ibt ınaline mt bJi mev- dirdi~_leri . ~ıaırl~ların, Asurilerin Diğer bir yazımda Kerkenez ıı.. ~~ ~· bab,mı biliyorsun, başr- divaç, demekti. •uu bahis müzakerelere iştirak tecavuzlerı ıle enyorlar. ~~ğındaki eserlerden bahsedece • 
~ k ırd 1' açar, ıen hakkını arıya- O hala Selmayı düşünüyor, o· etmem~k kararını verdikleri kay· En eski medeniyet hannisi ?. gım. 

a ar epeyce üzülürsün. . • h B d b 1 nun ayalini bir türlü gözlerin • dedilmektedir. un an on, on e~ sene ev' e.ı-
- O halde ne yapayım? den silemiyordu. ne gelindye kadar Mıstr ve Yu -

Ömer Kemal 

.\t;- Beklemek lazım, ez.mm. . Bir gün otomobili ile Şi~hane yoktu.. nan medeniyetinin en eski olduğu 
I ""t! aya kadar rüıtümü ispat ede- karakolundan çıkıp altıncı daire· Fuat., kıp kırınızı kesildi, hid· zikrediliyordu. Son y;llardaki tel· 
~ ~. :ıın. Artık o zaman ne babam ye ilerlerken, birdenbire titı·edi, det .beynine vurdu. Gidjp Selına· kikler bunun hakikatıen uzak ol· 
,.J ~,,1 e kimse bana karışamaz, ev: ve gayri ihtiyar! frenlerini sıkıp ya, onçlan nefretini, hem kocasının duğunu tama:nile izah eL!?liş oldu. 
ıı· ;niriz.. durdu. Herde, caddenin sol tara· yanında söyliyecek, ondan ı'stikra Avrupa medeniyetinin Yunc..n ve 

. ( 1_li!.nr .!ıafriyatına ait birinci, ikin
cı, uçuncu yazılar gazctuııizin 521 • 
5217, 5219 numaralı nüthalannda int~: 
şar etmiştir. ) 

80 liiloınetre hız 
ve netice?! 

"Uat b" d·- ·· d.. N'h f dak R d . . ..ı d , ırAz uşun u. ı ayet: m ·i kaldırımda, Şişli -Tünel hım yüzüne haykıracaktı. Derhal oma me enıyetınr-en oi=:madıı!ı 
d~..._ Kararımı verdim, dedi, gi- triUnvay hattının sonundan inen otomobilin marşını bastı, onlara keyfiyeti anla~ddı. A~trk biivi.ik bi 
di teğim. Fakat emin ol ki bu kell" merdivenli yokuıun karşı tarafın- yetişmek üzere ilerlemek istecli.j itm;nan ile 'JÖyliyebiliriz: Yunan· 
l\~den korktuğum için de~il... daki kaldırımda, Selma, yanında.. Fakat birdenbire durdu. Caddenin lıla-r medeniyet örneği olarak Hi
lt\~ e~e, aeninhayatınm zehiı-len- y~b.~ncı bir erkek olduğu halde ortasında bir direk, ve direğin ü· titleri kabul etmişler ve onlnrm 
~-:eai için ... Seni bilmezsin ne yuruyor ve ikisi birden önlerinde zerinde de şu levha vardı: Yolun yüksek rehheriık1eri sayefinde bir 
~ ~r severim .. Eminim ki sen de ki bir çocuk arabasını itiyorlardı. tamirinden dolayı otomobil ve a· kültüre sahip olabilmişlerdir. 

" 1• •• Arkalarından da, beyaz başlıklı, rabaların geçmesi memnudur.,, E.ge d~nizi havzasında yaşıyan 
~di Canrm, hiç bunda şüphe mi ~~man olduğu domates gibi yü • Selma, kocası ve çocuğu ile, kavımlerın en medenisi ve en es-

Yorsun? zun~e~, mısır püskülü saçlarından Kroker otelinin önüne gelmiş, şiip kisi orta As yanın medenivet be· 
litl Fakat aenıiz nasıl ya,ıyabi· bell_ı bır dadı yüı·üyor, bu genç a- hesiz Tepebaşı bahçesine git • 'iğinden ayrılarak gelen Hititler-

ll'l? na ıle babanın, çocuklarının ara- mek üzere, her şeyden bihaber i· dir. 

~i~. lıtanbula gideceksin, dzğil b~mı oynatarak itişlerini roüşfik lerliyordu. Onları yakalamak i · 
hır bakışla ıeyrediyordu. çin ne yap.malı idi? Tünelin ya " 

Yeıztlarına g&lince 

{ ~~ Evet .. Beyoğlunda "Yum· 
•Yan,, oteline ineceğim .. 

Birdenbire o güne kadar Fua- nından çıkarak bir sürü sokak -
dm gözüne ir.mi9 olan bir perde (ardan geçerek önlerini mi'kesme 
yırtıldı. Selma onu alçakçasına liydi? Yoksa levhanın ötesindeki 1 

aldatmıştı. Demek babasının pe.. bozuk kaldırımlardan, ihtarı din 
şine taktığı polis hikayeleri filan lemeden seke seke geçip yetişme-ı 

Hititlerin ilk yazısının bir nevi 
Hiyeroglif olduğu anlaşılmıştır .. 
Sonradan Çivi yazısını kabul et
mişlerdir. Yazılarında Sami kE"!i~ 
meler göze çarpar, bu da Sami 

1 

kavimler ile münasebette bulun
duklarına delalet eder. Hangi ta
rihte bu kelimelerin Hitit lisanı
na girdiğini tesbit ve tayin eyle· 
mek çok müşkiildür. 

' , 

tq~ Merak etme, ben sana her 
t 1'l'lektup yazarım .. 

>,, bkat •en bana yazma, mıı.lum 
>la)" \ırası küçük yer .. Hen1en clu· 
~ı:· Maarnafih ben bir çaresini 
' t •ğa çnlı9ırım ve emin bir ad-

~dıtrik edince sana yazarnn .. 
' Canım Selmacığım .. Doğru· 

hep uydurma idi. Nasıl olmuştu da li miydi? 
bu kadar saçma ıeylere inanmış· Fuat, düşündü. Ve nihayet an· 
tı?. Şüphesiz buna, pek derin olan ]adı. Bir ikinci defa olarak, talii 
atkı mani olmuştu. Babasının bun- ona oyun oymınnftı. Selmanın ar 
da hiç bir ıun'i ve taksiri, kaba- kasından kaybolana lcadar baktı. 
hati belki de bundan haberi bile Sonra, "memnu" o!mıyan istika • 

mete, direksiyonunu kırdı •• 

Yunan ilahları ile Eti ilahları a· 
rasmda büyük mü~abehetler va.r· 

Paris, 16 - En·elki gün Bordo •1 
L.i.burn yolu üzerinde müthiş bir 0 ; : 

bus kn.zasr ol~uştur. Bu yolun bi!- dii. 
ncmecınde, bır doktora ait b'ı t 
b

.
1 

b r o omo. 
l o~uln.rak durmuştu B d d . . d . • or o an 

ıçın e ) ırrni kadar yolcu olan bı'r t 
b" b••t•• O O• us, u un hrzilc ilerlnrken d" . · " onemeçe 
gelmı~. ~uran otomobilin yanından 
g~çmek ısterniştir. Fakat yolua öte. 
kı tarafından gelen ,.e cönem"' ld 
~ · · .... ç O U• 
gu ıçın bu rnancvreyi görmeden ·ı ·ı· . . . 

1 1 
ı er t• 

~en ıçı <o u bir lı:ıska otobu'" b" d b. ı ·· . ~ s ır en• 
ıre rnşeyı sapmış ve her 'k' . ... 

h"·· b' ı ısı mut-
ı ır taralm ile çarpıı:>mı,..::lard 
H 'k' " :J' ır. er ı ı otobi's t~ sQksen k'I ·· · ı ~ · ı ometı_, 

sur at e harck<>t etti1·lnr· •. 
n ~ ı ıçın o tlDl a 

pan:a parça olmu~lardır y 1 
bü"lerden birH bir ...... • at nız oto
d h · .,uz mc re kadar 
a a yolu11a devam et . 
mu~tur. mış sonra dur• 

H:ıykırıı;;:nal · · b f ~· ar ıçınde cereyan eden 
u acıa netice inde -virmi k'c::i 

lan nıı-= b k' . • •~ yara-:.'' e~ ı5ı parı;:.a parça olmu 
tur. Ölenler arasında bir de gazet~~ 
vardır. 



SICAKLAR BASTI 
1~·----,·--Muhterem ve kadirşinas ~aikımızın------' 

Her ev kadıoı 

Bu müstahzar, 
bir "L Y S O L '' fİşeıini tedarik etmelidir. 
halaların kokularmı iza!e ve banyo leğenlerini 
ve döşemeleri dezeı.;ekte eder. 

.,LY!!!~ 
Hamburg'ta s G Hu E l ' E & Ay R A. G. 

tarafından imal o~unmuştur. 
Umuml acentaları: lstanbul'da S. Jacoel mahduml:ırı. 

Aşağı cins taklitlerinden sakınmalı ve unvanı 
ticarimizle alameti farikamızı hamil olmıyan 

mümasil müstahzarları reddetmelidir. 

Eski$ehir Vilayeti Mulıasebei 
Hususiye Müdürlüğünden: 

Hastaneye muktazi 4000 yarda tülbent bezi 14 - 7 - 932 ta
rihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya verilmiştir. 3·8 932 
tarihinde ihale edilecektir. Talipler nümunesini görmek üzere 
muhasebei hususiye müdiriyetil'!e müracaat etmelerı ilan olu
nur. (3524) 

Deniz levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

600 T orı Kazan Mayi Mahruku : Kapalı zarfla münakasası 
8 Ağustos 932 pazartesi günü saat l 4 te. 

50 Ton Dizel Mayi Mahruku: Açık münakasa ile 8 Ağustos 
932 pazartesi günü saat 15 te. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve miktarı yazılı 
malzemenin hizalarmdaki tarihlerde münakasalara icra kılınaca· 

ğından şartnamelerini görmek istiyenlerin hcrgüo ve münakasa
ya iştirak edeceklerin lstanbul defterdarhğı veznesine muvakkat 
teminatlarını yatır arak alacakları makbuz ilmühaberi ile birlikte 
r-ünakasa gün ve saati"de Kasımpaşada Deniz levazım sahnal
ma komisyonuna müracaatlan. (3351) 

Kocaeli Vilayeti Daimi Encü
meninden: 
Kapalı zarfla müzayedeye konu:muş olan Vilayet matbaasında 

meTcut ve hali faaliyette bulunan 4 beygir kuTvetinde gaz ve 
benzin!e müteharrik Groslay markalı bir adet motör, 57·82 cb'a 
dınd~ Alman mamulatından 341 senesinde müceddeten mübayaa 
edilen bUtün teferruatile birlikte tabı makinaıı, 32-42 eb'adında 
Viktorya markalı pedal makinası, 755 numaralı iki bıçağile bir
likte keıki makinesi, zımba makinesı, cilt makinesi ve teferruatı 
4 adet otomatik numaratör pruva tezgahı, muhtelif puntoda alh
yüz küsur kilo müstamei ve yetmiş kilo müceddet hurufat ve 
kasaları 50 kilo pirinç çiıgi 370 kilo anterlin, karantür, katrat 
ve kurtun çiçeklerile muhte!if eb'atta 8 adet gale muhtelif boy
da 6 adet kumpas ve makinalara ait yedek anahtar ve saire 
gibi matbaa alat ve edevatı için talip çıkmadığından bedeli 
ihalenin nısfı ihaleyi müteakip bir ay zarfında tediye edilmek Ye 
teminat Yerilmek ıuretile nısfı diğeri de bir sene sonra ödenmek 
şartile işbu alat edevat ve makinalar Ağustosun 3 üncü çarşam· 
ba günü ıaat on beşte ihale edilmek üzere yeniden kapalı zarf
la müuyedeye konulmuştur • . Talip olanların 423 liralık teminatı 
muvakkate mektubu veya banka makbuzu ile teklif mektuplarını 
mezkur tarihte Vilayet daimi encümenine vermeleri ve bunlara 
ait milfredat listesile şartnamesini görmek istiyenlerin Encümen 
kalemine müracaatları. (3256} 

1 Harblye'de L bahçesinde 

icrayı sa~'at etmekte E .f T A L Y A H k · S A D ı· Bey 
o an Denız Kızı • ve emam 

grupuna göstermiş olduğu mütezayıt rağbet ve teveccühten cesaret alan müessesemiz 
ye!Jİ bir fedakarlıkla kıymetli i>: s~eluir ve muganni 

iZ ETTi , Be:ıin . 
27 Temmıı" ('ım:1'T'ba gününd~n itibaren işbu gıupa iltihakını temine muvalfok olmuştur. Uu suretle erbabı zevkın 

hnkıkf mu5İ ,j :zevkini tatmin edeceğinden emin olma ,la ifrilııır ed"r __.....,, , 
1 Kat'iyyen 

Eskişehir Viliyeti Muhasebei ttu~ 
susiye Müdürlügünden: 

Es dşehir Memleket hastane!Jinde 357'.l lira 99 kuruş keşifli 
yapılacak ilavei inşaat 19. 7.932 tarihinden 7.8 932 pazar güııil 
saat üçte ihalei kat'iyesi icra kılınmak üzere 20 gün müddetle 
mürıakasaya verilmiştir. Talip o anlarrn şartname ve keşfı gör
mek üzere idarei hususiye müdirıyetine müracaat etmeleri iliO 

Daha El verişli 

ŞERAİTE 
Nail o1amazs>nız .. 

Beyoğlunda 

IBAKER 
ve 

HAYDEN 
Mağazalarındaki 

Mevsim Sonu 

EŞYA İ 

MÜtebakiye 
ve 

Fırsatlarının 
ilk günlerinden 

istifade ve mubayaatlnızı 

tacil ediniz. 

Mobil ya ve Halı dai-

relerimizi 
d iniz. Sizi 

alakadar 

ziyaret e
fevkalade 
edecektir. 

Sabhk av köpefii aranıyor
iyi cins bir yaşına kadar sacın ılınacık
tır. Gılatada ltürekçilcrde kahveci Ômer 
.:!.:ndiye müracutl_ar_ı. ______ _ 

Satıhk ev aranıyqr - Beyoğlu 

olunur. (3513) 

ıstanbul Belediyesi ilan ları 

Pazarlıkla Arpa, Saman 
627920 kilo arpa ile 77304l kilo sama:ı pazarhkla alanacaktıt• 

Talip olanlar tafs lat almak içın Levazım Mü1iirliğüne, pazarlığa 
girmek içinde arpa için 2943,5 uman için 1594,5 liralık teminat 
makbuz veya mektubu ile 25 Temmuz 932 pazartesi günü saat 
on beşe kadar Daimi Encümene muracaat dmelidirler. (3479) 
--------------------------·--------~----------__,..---

inhisarlar 
ğünden: 

Umumi Müdür;o-

lstanbul Ambar ve imalathanelerinde müterakim (463000) kilo 
istimale gayrı salih ve toz tütünler -memleketten ihraç edilmek 
üzere. kapalı zarfla satılacaktır. Telipler in te!·dif ve (800) liralık 

teminat mektuplarmı hamilen (25 8 932) perşembe ıünü saat 
(14) te Galatada Mübayaa Komisyonuna müracaatları. (3337) 

Hariciye Vekaleti Mubayaat Ko
misyonundan: 

100 Ton kok kömürü 
50 

" " .. 
150 

2000 Kilo mangal k6mOrn 
3000 ., kırılmış odun 

Velcalet için 
Misafirioi Ecnebiye köıkü için 

Vekalet ve misafirini ecnebiye köşkU için mahallerinde teslim edil· 
mek üzere mübayaa edilecek olan yukarda miktarıarı yazıla 
mahrukattan kok kömürü kapalı zarfla ve odun kömüril ile 
odun pazarl:k suretile ve yirmi gün müddetle yeniden münaka• 
saya konulmuştur. ihalesi 13 Ağustos 932 cumartesi pnü saat 
16 da icra edilecektir. Şartnam~ Ankara'da Hariciye Vekaleti 
Levazım ve lstanbul'da Ankara caddesinde Hazinei Evrak Mü• 
dürlüğünden almabilir. (3522) 

Deniz Levazım Satınalma Komisvonundanı 

6000 Ton Rekompöze !.iömürü: Kapalı zarfla münakasası 25-
Temmuz • 932 pazartesi günü saıat 14 t.e. 

17400 Metre yerli Kirpas: Kapalı zarfla münakasası 25 Tem· 
muz 932 pazartesi günü saat 16 da. 

---•I cihetterinde 3 ten 6 Bın liraya kadar kıy
metli ve eb'adını sahibi tarafından mek-

---üsklldar Amerikan Kız Lisesi 
Mektep Eylülün 15 ınci Perşembe günü açılacakbr. 
ı<ayıt ve kabul için Ağustostan itibaren SAL{ ve CUMA 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için sabo alınacak olan yukarda 
miktarları yazılı malzemenin hizalarındaki gün YP. saatlerde mO· 
nakasaları yapılacağından şartnanıelerini görmek istiyenlerin !:ıer 

gün ve münakasaya iştirak edeceklerin de münakasa gtınn uıulil 
mevıuasına tevfikan hazırlıyacakları teminat ve teklif mektupla• 
rile birlikte Kasımpaşada Deniz le.azım sahoalma komisyonun• 
müracaatları. (3008) 

.. ____ günleri müdüriyete müracaat edilmelidir. 

Müttehit elektrik 
Türk Anonim Şirketi 

Milttchit Ele'lıtrik Türk Anonim Şir 
keti meclisi idııresi esns mukavelename· 
sinin l2 inci mıddt:Sine trvfi an slrketın 
hisse senedatı bedeldtından henüz ces vi-
-yc edilmemiş olan balti\·cslni talebe kıı· 
rar vermiştir. 

Binnenaleyh hissedaran efendılerin he 
nüz tediye edilmemiş olar. ba'dyei bedeli 
yani ahzını tııahhüt ettikleri hisse senet 
!eri kıymeci itıbariyelerinin yüzde yetmiş 
beşini (hisse bıışınıı yetmiş beş Türk 
Lirası) nihııytt 31 Ağustos 1932 tarı hine 
lıadar şirket vezne.sine cedive etmeleri 
lüzumu ilan olunur .. 

Meclisi idare 

1 Kadın ve doğum ha;talıklar:-ı 1 

Mütehassısı I ; 
1 Doktor 

~ Hüıeyin Naşit i, 

I
~ Tilrbe, eski Hililiabmer binası I\ 
:~ No. 10 T~L_ 22622 _ _ 

Petrarca 
Yazan: NUshot Haşim Sinanoıtu 1 

XIV asrın büyük ltalyıın şnirl Pet- 1 

rark:ı'nın hayatını. san'ııunı ve eserlerini 
derin bır vukufla tahlıl eden bu eser, 
Orta devrin göçüşünr ve röneslns dev· 
rının doğuşuna saik olan derin ruht 
amilleri o devre ait edebiyat üzerinde 
tahlil ve izah rtmek itihan ile bilhassa 
mühimdir. 

:\la arif V ekftletinin tnkdir etıiği bu 
r se·in fi:ıtı 50 kuruştuf. t\nkara'da An:ı· 

dolu Maarif. lstıınbul'da Kana:ıt kitap:ı
nderınden tcdari, olunabilir. 

ZAYILER 

Çarşamba günü Sultanahmct mcyda· 
nında bir cüzdan içinde <IOl lira ve t60) 

kuruş ile wbık mühürümü zayi ettim 
l ler kim buldu ise para kendisine ait 
olmak üzt·re tatbik mühürümü Adliye 
yanında Kabasakal cadı.le.!inde l numa· 
ralı hanede Saime H:ınıma göndermeleri 
nksi tn dirde yeniden taıb;k mühürii hak 
ettirectğimdcn zayi hükmü yol.tur. 

tupla matb3amızda O. M adresine \:>il
dirmesi. 

~ıı ııı~mı;ıırnıımınıııı ııımıııı ııı~~ı~ı11ı~~ıı~ıı~mnııı~nıııınııını 
- V A 1111 _..,, 

Adres: lscanbul ,\nkara caddesı 
Vakıt yurdu. 

Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 id:ıre 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul ~lıtt. 

==== 
Abone şartlara: 

l .~ ıı 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 14-00 Kuruş 
1 f:ıriçce 800 l 4!'i0 2700 

ilin sartlarımız: 
l{csını 1 lususı 

~atın 1 O Kş 12,50 l\ş 
Santim 20 • 25 

KUçUk ilin şartlarımız· 
ı ... 4 l·IU lJelah 
30 50 t:>S 75 100 l\urus 
.\ - Abonelerimızin her üç aylı 

lı;tı içın bir defa mcccanendir 
B - 4 satın geçen il:\nlıınn fazla 
satırı için !i kurus znmmolunur 

VAKiT MATBAASI 
Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 
Neşriyat müdürü: Hefik Ahmet 

f 

Bevo!1lu Kaza5ı 
Mevkii 

Defterdarlığından: 

Ali bey köy silibtarağada 

" " " Galata Soma hanında. 
Beyo~lu mal dairesinde 
Yedi kuyular. 
Hasköy silahtar ağada. 

Cinsi 
25 bin çeki tat beher 
çekisi 1 O kuruıtan. 
Harap aobar. 
Matbaa makinesi. 
Motor makinesi 
214 arşın arsa. 
Paçavra mağazası 
sası. 

ar• 

Kıymeti 
250 lir• 

ıso ,. 
2590 ,, 

so ,, 
321 " 
600 ,. 

Balada evsafı muharrer emval 20 gün müddetle müzayedeye 
konulmuştur. 13 Ağustos 932 Cumarteıi günü saat 16 dan 17y• 
kadar teminat akçelerile Beyoğlu mal dairesinde müteşekkil ıa• 
tın komiıyonuna muracaatları. (3495) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip başlıyor 

linci keşide: 11Ağustos1932dedir 

Büyü~ i~ronıiye ll,11~ liro~ır 
Biletlerinizi ,imdiden tedarik ediniz 


