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Bulgar komitecileri geni 
suikastlara başladılar. Bir 

treni bombalarla yt;>ldan 
çıkardılar 

ş an ası pıgang0$ll 

Ankarada çeliildi. Kaza• 
nanların isimleri ikinci 

sayıfamızdadır 

18•ea Yll * Sayı: 5852 Yazı İşleri Telefonu : 24379 Pazarteal, 2 Birinci tetrln cıo -c• .,, 1933 l~rc Telefonu : 24370 Sayıaı & Kurut 

Büyiik Millet Meclisi Diin Açıldı 
Balkan ittihadı 

hakikat olabilir mi? 
Bükreıten gelen haberler Yu • 

goılavya kralı Alekıandr Hz. nin 
yakında Gazi Hazretleriyle lı -
tanbulda vuku bulacak mülakatı 
bakımından dikkati celbedecek 
mahiyettedir. Çünkü bu habe .... 
ler lcüçük itilaf devletleriyle Tür
kiye ve Yunanistan araımda Türk 
- Yunan miaakma benzer bir iti
laf aklini imkan dahilinde göıter· 
nıektedir. 

Acaba hakikaten Türk - Yu • 
nan misakı etrafında Yugoslav • 
Yayı, Romanyayı, Çekoslovakyayı 
toplamak, bu suretle Balkan 
devletleri arasında uzun zaman • 
lardanheri dütünülen ittihada yol 
açmak kabil midir?. 

Yugoslav Kralı 
ve Kraliçesi 

Yarın şehrimize gelmesi 
bekleniyor 

Yuıoslavya kralı Aleksandr 
Hazretleriyle kraliçe hazretleri ve 
maiyetlerinin yarın ıehrimize gel
meleri beklenmektedir. 

Reımi olan bu ziyarette kral 
hazretleri, Gazi Hazretlerinin mi-
ıafiri olarak Dolmabahçe sarayın· 
da miıafir edileceklerdir. 

Gazi Hazretleri de bugünlerde 
muvakkaten Beylerbeyi sarayına 
nakledeceklerdir. Kral hazretle

rini getirecek olan Dubrovnik harp 
gemisi İstanbul boğazı açıkların • 

da don.anmamız tarafından kartı· 
lanacak ve gemi DolmababÇe açık 
farında demirliyecektir. 

Toplarla selanacak olan gemi 
geldikten sonra kral ve kraliçe ka 
raya çıkacaklardır. 

r ........................................... - .. , 
Vinerspor : 3 Fenerbalıçe: O 
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ıoo metre, gülle ve yük- F enerbahçe dün Viyana-
sek atlamada atletleri-

ATlr:!'.~ <~~:!~d!uh.bi _ lılara yenildi ... 
rimizden) - Bugün yapılan ı 
müsabakada atle~ı~rrimizin al • • Takıma verilen yeni tertip bu lüzumsuz 
dığı neticeyi bildınyorum: 1 

Güllede Veyıi. ~k~ek ~tla • yenİlmİye belli başlı bir sebeptir 
mada Haydar bırıncı ıeldıler · 
Yüz metre seçmede Semih ikin
ci, yüz metre finalde Mehmet 
Ali birinci, 800 metrede Om~r 
Besim altıncı gelmitlerdir. Ziya, 
Mehmet Ali, Ömer Beıim, Sami 
4 X 400 bayrakta dördüncü ol • 

mu,lardır. 1 
Bugünkü müsabakalarda Yu· 

naniıtan 39, Yupelavlar 24, 
Türkiye 23. Romanya 22. Bul • I 
ıaristan 16. Arnavutluk 2 puJ-• 

c•n kazanmı.lardır. .. .... ..... _______ .... _ ..... 
B. M. Meclisi 

Malumdur ki Türk - Yunan 
m~o;akı iki taraf arasında mÜ§le -
rek hudutların emniyeti esaaına 
bina edilmiftir. Eğer Türk -
Yunan misakı ile mast!.nİyeti le • 
nıi111 edilmek istenilen hudut hattı 
ayni zamanda küçük itilaf dev -
leleri ile müşterek olsaydı Türk -
Yunan misakına bu devltelerin de 
iltihak etmeferi mümkün görüle

M V . } Dün saat on dörtte açıldı 
. enıze OS ANKARA, 1 (Huauıi) -Bü· 

yük Millet Meclisi dün aaat on Fener kaleclalnin bir kurtaratı 
bilirdi. Dün patrikaneyi 

· ziyaret etti 
Fakat coğrafi vaziyet böy!e de

jildir. Yaıoılavya ile Yunaniıtan 
arasındaki hudut parça•ından 

!ka iki zümreyi biribirlerine / 
dogrudan doğruya bağhyan coi· I 
ta.Et abıtalar yok gibidir. 
Bıına mukabil bütün bu memle

ketler arasında m81ter--.Jloir Bal
kanldrk bağı vardır ki bunun ehem 
!niyeti hudut rabıtasından daha az 
16riiltnemelidir. 

Binaenaleyh Türk - Yunan 
miaakına küçük itilaf memleket • 
lerinin doğrudan doğruya iltihak 
etmeıi mümkün olmasa da bu mi
••ktaıı ayrı olarak bir Balkanh -
lar ın· k • b"J' ııa ı ımza oluna ı ır · 

1-~ç tüphesizdir ki böyle bir mi
sak Türkler ile Yunanlıları te
min ettiği kadar Yugoslavya ile 
Ro:nanyaya da emniyet verecek • 

lir. Fazla olarak Yugoılavya i- M.Venizeloa patrikle beraber 
le !Wnıanya Tunanın cenubunda-
ki Balkanlar hududu dahilinde ne 
derecede emniyet elde ederlerse 
Tunanın §İmalinde merkezi Av -
l'Upa cephesinde o derecede em
niyet kazanmı! olurlar. Bu noktai 

M. Venizeloz dün öileden evel 
patrikhaneye gelerek büyük ayin
de hazır bulunmu,tur. 

Ayinden ıonra patrik efendi ile 
patrikhane rüesaıı M. Venizeloaa 

nazardan dolayısile müttefikleri patrikhanenin bütün tarihi dairele 
olan Çekoslovakyanın merkezi 
Avrupadaki vaziyeti de takviye 
edibnif olur. 

Bö ı b' 

rini gezdirmiılerdir. 

M. Venizelos1 patrikhaneden 11 
den ıonra ayrı1mı§tır. 

hattiy.;, 
1 

ır misaka Arnavutluk , 

b
•
1
. uz~ariatan bile iıtirak ede- M. Venizelos şehir 

ı ır. ıra bö 1 
Y e bir misak Bal- tiyatrosunda 
Mehmet Aaım M. Venizeloı dün ıece refika· 

(he ...... ı llld --··•> J~ siyle beraber tehir tiyatrosuna ıe-

QLURMLJ:"'-.:" y~·--A-· -·1-·--·-·•• lerek, ilk defa temıil edilmekte 
.......................................... 

Zoııgulclaktan gazetemize Ya&dıyor : 

.. Son zamanlarda kuduz va11·-•--
-... çO -

lalau,. eadlşe edilecek, tehlikeli bh bal aı-
m11trr. Uç ay ı.arfında köpek ve fakal 
tarafmdan 

fadadır. 

ôlmÜfttir .. , 

111nlan miktarı 

Balllardan Uç kt~I 

kırktan 

kudurarak 

• Beydi PastörUQ kemikleri Nzlıyor diye 

lbmndyf'llm, bu aaırda lleJ'Omo bulunan 

lıılr lı89ta1Jktan luan ölttr mtı T • 

olan Per Günt piyesinde hazır bu-

lunmuılardır . 

Akay vapurlarının bacaları 
Akay yapur:arının bacaların ~ 

daki ay deiiıtirilerek yerine alt 
ve üıt kısımları beyaz çizgilerle 
çizilmit kırmızı zemin üzerine bir 
(A) harfi konulmuttur. 

dörtte Kizım Pata Hazretlerinin - itte lüaım1m •• yenil bir 
ri1aaetiyle toplôdL yenilme! •• 

1-rmdan çıkan bir yıiın aozun 
buliaaıı dönüp dolqıp itte JUka· 
rıki cümlede toplanıyordu. Kizım Patt ltüretleti celitnin Dün akpm Tak.im ~dan 

~ müt.lsip: ~ 1rir 1tlm .,..in ala • , ......... " ... _,.,..., 
"Çok kiymetli arkadqlanmız • 1-=---------------------

dan Ali Seydi, HüseJİD. Muıtafa Hapiao.nelerin ıslahı konuşulurken 
Fevzi Beylerin vefatlarmı teeaıür- ... _ .. ___ ....... ·-·---·---·-··-----

le arzederim. Hatıralarına hür • M h ı k ı 
meten bir dakika aiiktit edelim. a pus arın arın arını 
Mustafa F H'Zi Efendinin cenue • 

ıinin Türkiyeye nakli için diftm da doyuralım •' 
riyuet lazım gelen tedbirleri al • 
mıttır.,, 

Dedi .• 
Bir dakika ıükGttan sonra ruz -

Adliye Vekale
tinin, hapiıbanele
ri ulaha karar ver 

nameye geçildi: meai, aemiri tam 
Maarif Vekili Refit Galip Be· tanndayken döv

yin iıtifaaiyle, Maarif Vekil~... esi demektir. 
killiğine Sıhhiye Vekili TeYfik Be :apiı Jıanelerimi· 
yin tayin edildiiine dair Rl,...eti· sin, dalla bet on 
cümhur tezkeresi okundu. eene bu,unkii bu-

Türk - Yunan miaalrınm İIDP• lunduldarı tekilde 
ıı clolaJ11İyle Yunan meb'~ bırakılması, mü
mecliainden Türkiye Büyük Mıllet faim bir noksanın 
meclisine ıelen telsraf aDntlar a• tamamlanması de 

ra11nda okunda. ' mek olur, ki bu da 
Kbım Pata Hazretleri: . . • umumi inkiıaf 1&· 
"- Yunan meb'usan meclısınm 

latan bul Umumi haplaan•lnln 
hastane bin••• b baınaın bir yan· 

telgrafı meclisimizin kapalı U· 
ıd . M ı· ı'n dan akumuına sebep tetkil eder. , var cephesiyle olur. Tececlcltit 

Junduğu zamanda ge ı. ec ıs 
11,..... ı lıri •J119dat Bir memleketin ileriye hamlesi, yürüyütünün, ke§İf kolu ve ıeri 

Mahpua - Hayırdır ln9aallah, bM gece gUzel bir 
rUya g&dUm: Ev Nlllbl beni kapı dlfan abyordu. 

hizmeti yoktur. Terakki ıef er • 
berliiinde hiç bir müeısese ib • 
tiyata ayrılmaz. Bizde ie ne 
yazık, ki bugüne kadar, hapiıha. 
neler, ihtiyata ayrılmak töyle dUl't 
ıun, çürüğe çıkarılmıı bir YUİ• 
yetteydi. 

Fabrikalar, imalathaneler im • 
rar, mektepler, bankalar yapar • 
ken hapishanelerimizi zından ol • 
maktan kurtarmamız ıartb. An • 
cak, bu ıılahatm yalnız bina yap
mak ve mahpusları çahıtırmak 
gayeıine matuf olması kafi mi • 
dir? . 

Umumi hapishanemizin, bu
günkü binasını, üçüncü Ah • 
met paditah zamanında Meh

Sellml izzet 
<Devamı ı aneu ~) 

• 
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M. Titillesko ~~~

1
~~8~0~N~_ ~H~A~-~~-~~·-~~~~~~ Ayın onunda geliyor. Mü-~ . ~~ 

zakereler; Balkan sulhü 

Balkan ittihadı 
hakikat olabilir mİ· 

ve Balkan birliğine Almanyada milli açlık 
ait olacak 

•• •• gunu 
IJa~maAafrd t 11 /Jn 1111• 

kan ittihadına giden ameli bi 
yol açmaktır. Balkan ittihad 
olduktan sonra buna dahil ola~ 

Bükreş, 30 (Hususi) - Romen Dün müfettişler evleri dolaşarak ateşte kaynayan devletler için artık arazi ihtilaf 
Hariciye Nazırı M. Titüleskonun mevzuu bahsolmasında bir maI1 

birjnci teşrinin sonunda Ankara- tencerelere baktılar, tasarruf edilen para toplanacak kalmaz. Mesela Bulgaristan• 
da bulunması tahakkuk etmiştir. Adalardenizindcn serbest ola ' 

Romen Hariciye Nazırı ile hü - ı Berlin, l (A.A.) - Bugün ilk ı milli sosyalist fırkası tarafından ı tir. rak bir gümrük yolu açılmış , di ... 
kumetimiz arasında müzakerat ce (Milli Rata) günüdür. Yani her kış için açlığa ve souğa karşı açı • Lokantalar saat 11 ile 17 ara- ğer taratan Bulgar akalliyetlet 
reyan edecektir. Bu müzakeratın Alman kıymeti adam başına 50 lan mücadeleye sarfedilecektir. sında yemiş ve çerez neviden hiç- meselesi de kendi kendine halle· 
Balkan sulhunun ve birliğinin le. fennig (Tahminen 25 kuruş) u aş- Bazı gazteler, müfettişlerin do- bir şey vermiyecekler sade (Rata) dilmi! olur. 
hinde olarak Türkiye __ Roman _ mıyacak olan lıir tabak yemekle latarak, fazla yağlı yemekler ya.. vereceklerdir. Türkiyenin Balkan ıiyaaeti nok 
ya münasebatına bir kat daha re· iktifa edecektir. pılıp yapılmadığını kontroul için Lüks lokantalarda fiatlar eski - tasından bu bizim için bir ülkli 
sa net verecek çok kuvvetli bir ne- Bu suretle ev kadınları taraf m- tencere kapaklarını açabilecekle - si gibi olacak, fakat fark, yar - dür. Bu siyasi ve insani ülküye 

dan elde edilen tasarruf, Hitler rini bildirmektedirler. Bütün kı~ dım müessesesine verilecektir. dogwru gitmek icin muhtelif Ba' kall 
ticeye vasıl olmast beklenebilir. 
M T

. l k h milisleri tarafından toplanacak o- ı devamınca her ayın ilk pazarı bu Öteki lokantalarda yemek 50 devletlerinin yÜksek reisleri ar1l: 
. ıtü es onun Ankara seya ati 1 

lan ianeye verilecek ve bu para suretle tasarrufa tahsis edilecek - fennigsten fazla olmıyacaktır. sında vuku bulacak mülakatları 
esnasında Rus - Romen münase-

' birer adım teıkil edeceği JÜphe-
batının daha sağlam esaslara ve Jş bankası B ı k • • ı • sizdir. 

:u:ı~~:ı!;·~::.::~::::~.:ar::;.~ u gar omıtecı erı Mehmet Asım 

yanı, Türkiyenin bu hususla muta 
vasaıt bir rol ifası da ağlebi ihti
mal addolunmaktadır. 

Şefik Beg 
Ankara, 30 (Hususi) - Maliye 

Vekaleti kazanç vergisi temyiz ko 

misyonu reisi Şefik Beyin latan -

bul pul müdürlüğüne tayini takar 
rür etmi!tir. 

Ankarada yakalanan 
Macar 

Kumbara ikramiyesi dün ··-----
Ankarada çekildi Muhtelit treni bombayla yoldan çıkar-

Ankara, 
1 

(Hususi) - İş Ban- dılar, 0•• ıu·· Ve yaralılar çoktur 
kasının kumbara ikramiyesi ikinci 
noter huzurunda çekildi. Kaza· 
nanları bildiriyorum. 

Binlirahk büyük ikramiye ls
tanbulda Agop Kalfayan Efendi -
ye, iki yüz elli liralık ikinci ikra

miye lstanbulda madam Greta 
Sakruye çıkmııtır. Yüz liralık on 
ikramiye lstanbuldan; Mehmet 
Sedat, Enis Derviş, Hakkı Hüse· 

Atina, 1 - Bulgar komitecileri 
tekrar şiddetli bir faaliyete geçti
ler. Hadise Gevkili civarında, 

Sırp topraklarında oldu. 

Bu mıntaka ötedenberi Bulgar 
komitecilerinin cevelangahıdır. Bu 
itibarla sıkı bir muhafaza altında-

kat Semplon Eksprese kar!ı ya · 
pılmııtır. Fakat Semplon ekspres 
Venedik ile Belgrat arasında ıür· 
atten kaybederek geçiktiği için 
bombalar semplon ekıpreıinden 

daha evel geçen muhtelit katarın 
altında patlamıştır. 

lngilterede mali vaziyet 
Londra, 1 (A.A.) - Dün akr 

şam hazine tarafından neşredilen 

istatistikler, l 933-34 mali senesi· 

nin ilk altı ayında milli mali vazi
yette oldukça mühim bir iyilik 
kaydetmektedir. 

Bu devre içinde varidat 275 mil 
yon 736.842 lira, yani 1932-33 

yin, Suha, Suat, İzmirden Semra, 
Ankara, 30 (Hususi) - Anka • Fitnat Hanımlar. Ankaradan 

dır. Buna rağmen Bulgar komi - Atina, 1 - Mütemmim malu -

tecileri gecenin karanlığından is • mata göre sui kastı müteakip tel -
tifade ederek demiryohınun görün ı graf ve te~efon'a vaziy~.tten ha: 
mez bir noktasına tazyikle patlar, herdar edılen Sırp mufrezelerı 
ayni zamanda saatle işler mütead- h.udut civarında umumi bir tarama 
dit bombalar koymuılardrr. Muh • yapmışlar ve bu tarama esnasında 
telit katar bu r.oktaya gelince bu sui kasti yapan çeteye rasgelmiı
bombalar patlamıJ tren yoldan çık lerdir. Müsademe çok kanlı ol-

devresine nazaran 7.208.534 lira 
fazladır. Masraf ise 324.326.997 
lira, yani geçen devreye göre 
48.309.776 lira eksiktir. Aradaki 
48.590.055 lira açık, birçok sene

lerdenberi kaydedilen açığın en &• 

zıdır. ra zabıtaaı, Budapeştede bir şirke 

tin muhasebecisi iken on bin pen
go çalarak kaçan Şandor isminde 

birini yakalamıştır. Ankara zabı -
ta11, Macar gazetelerinin bu vak'a 

hakkındaki netriyatını nazarı dik 

kate almış ve ecnebiler arasında 

ara!tırma yaparak Şandoru tut -
muştur. Maznunun üzerinde ekse-

risi Türk parası olmak üzere 6770 
lira bulunmuştur. 

M: Mihalakopulos'un 

bir mektubu 
Atina, 1 (A.A.) - Gazeteler, 

hariciye nazın M. Mihalakopulo -
sun bir nutkunu neşretmektedir

er. 

M. Mihalakopulos, Avrupanın 

vaziyetten ve bilhassa "Almanya-

nın askeri hazırlıklarından,, bah

sederken, Yunanistan için sürat -

le milli müdaf aasrnı tanzim etmek 

Louise, Özdemir Hanım. Gazian • 

tepten Tevfik Ali. Antalyadan 
Mustafa beylere, ellişer liralık ik
ramiyeler; htanbuldan Nail, Ne -

zihe, Fatma, Nuriye, Saibe, Hü -
seyin, Juray. Ankaradan Sevim, 
Nihal. lzmirden F eria. Malatya -
dan Depanos. Balıkesirden Hür -
müz, İsmail. Giresundan Melek. 

Bursadan Ahmet Bican. Mersin
den Faik. Ad anadan Ahmet. Or 

dudan Kamile Hanım ve Beylere 
isabet etmiştir. 

Alman gazetecileri 
Rusyadan çıkarıldı 

Moskova, 1 (A.A.) - Bütün 
Alman matbuat mümessilleri dün 
aktam Rusyadan gitmişlerdir. 

Yalnız Volf ajansının mümessi
li M. Baum burada kalmı§tır. 

Alman sefaretinin bir tebliğine gö 
re mumaileyh bu vazifesinden kal 
dırılmıt ve gazetecilikle meıgul 

olmamak üzere Alman sefaretinin 

mış ve içinde bulunan yolcularla 
memurlardan birçok kişi ölmüş, 
birçok kişi de yaralanmıştır. 

Hadise haber alınır alınmaz 

derhal bir imdadı sıhhi treni gön 
derilmi! ölüler kaldırılmıı ve yara 
lılar hastaneye götürülmütlür. Ay
ni zamanda da tahkikata başlan
mıştır. 

Kuvvetle tahmin edildiğine gö
re Bulgar komitecilerinin bu sui 
kastı muhtelit katara değil, fa -

• l· ·..ı::ı • '..J 
muş ve epeyce uzun muuuet aae -
ta bir muharebe ş'el<lmae devam 
etmiıtir. Neticede çete dört mak

tul bırakarak kaçmıya muvaffak 
Olmuttur. Sırp askeri arasında 

da maktul ve mecruh vardır. 

Atina, 1 - Üçüncü Yunan K.ol· 
ordusu Bulgar çetesinin Yunan 

toprağına da airmeai ihtimaline 
mebni hudut karakollarını takviye 
etmit ve Sırp müfrezeleriyle hare
ketini birlettirmittir. 

Stratosfer balonu 
Binlerce 

dan 
amele ve 
hararetle 

köylüler tarafın
karşılandı 

B. M. Meclisi 
Dün saat on dörtte açıldı 

(Ha tarafı ı inci 'lSay:tfamııda) 

toplandığında cevap vereceğimi· 
zi Yunan meb'usan meclisi riyase
Line bildirmiştim. Münasip görür 
seniz meclisimizin samimi VP lı'fs 
li ce,·a bmı_bildlı:ulim. ,, 

Dedi ve teklif kabul edildi. 
Ruznamede ba!ka bir şey olma· 

dığından meclis cumartesi toplan• 
mak üzere dağıldı. 

B. M. Meclisinin 
cevabı 

Türk - Yunan dostluk misakı 
nın imzası münaaebetiy:~, Yunan 
meclisi tarafından B. M. Meclisine 
çekilen ve meclisin dünkü toplan· 
tısında mevzuu bahsolarak cevap 
verilmesi kararlaştırılan telgraf, 
Kazım Paşa Hazretleri tarafından 

lüzumunu kaydediyor. 
Matbuat bu mektubu uzun uzun emrine alıkonmu,tur. Yunan mebusan meclisi reisi M. 

Moskova, 1 (A.A.) - Altmış J Gerek balon gerek içindeki a - Haralambos Vizikis'e tu suretle 
metre yüksekliğinde olan muaz • letler mükemmel bir haldedir. çekilmittir: tetkik etmekte ve harbiye ve hava 

nazırlariyle yapılan mülakatları 

neşretmektedirler. Her iki nazır 

ufukta yakın bir harp tehlikesi gö 

rünmemekle beraber M. Mihala -
kopulosun fikrini nazarı itibara 
alacaklarını söylemişlerdir. 

Amerika 101 gemi daha 
yapabilecek 

Honolulu, 1 (A.A.) - Bahri · 
muhitte bir seyahat yapan Ameri
ka bahriye nazırı M. Swonson ga 

zetccilere verdiği beyanatta Ame
rikanın bahriye inşaatı planı mu • 
cibince bugün yapılmakta olan ge 

mileri bitirdikten sonra Londra 
muahedesinin kendisine verdiği 

müsaade hududuna varabilmek 
için daha 101 gemi yapabileceğini 
bildirmiştir. 

Nazır bu 101 ıeminin yapıla -
hilmeıinin Amerikanın iktısadi 
vaziyete bağlı olduğunu ilave et
miştir~ 

R. 101 balonu kazaze
deleri için 

Beauvais, 1 (A.A.) - (R. 101) 
balonu kazası hatırasını anmak 
için Allonede yapılan abidenin a. 
çılması münasebetiyle M. Dala .. 
dier büyük İngiliz Dirijablında 

bulunanların hemen hepsinin öl -
düğünü söylemiş, F ranıanın yasa 
i~tirak ettiğini hatırlatmı§ ve: 

zam Sovyet Rusya ismini taşıyan Balonda bulunanların 11hhati mü 17 eylül tarihli telgı-afımda da 
seyrüsefer balonu dün sabah saat kemmeldir .. Hem orada derhal bir iş'aı· etmiş olduğum veçhile bugün 
tam 8,41 de haavlanmış ve karar· miting aktedilmiş ve baloncular B. 1\1. .l\l. nin açılma celsesinde Yu 
gah ile mütemadi radyo irtibatını ihtisaslarını anlatmı,lardır. nan mebusan meclisinin memleket 
muhafaza etmiştir. Balon havada ıekiz saat 15 da- , !erimiz arasında antant kordiyal 

Balon saat 8,45 te 3000 9,22 de kika kalmıştır. l 9000 metre ba- ' misakının imzası münasebetiyle iz 
15 bin ve 2,25 te 17.200 metreye har etmiş olduğu saınimi hissiya-

lonun yüksekliği son had olmuş -
çıkmış bulunuyordu. tı mübcyyin olun tclgrafnameni -

tur. Balonun dışındaki hararet as· · · h · · · 
Saat 9.50 de 17.900 ve nihayet zı m~clıs eyctı umuınıyesıne ar -

gari 67 dereceye ve balonun için.. zcttim. 
"Zira, demiştir, Fransada insan 

ların iztıraplarına karşı hissiz 
l<almağa müsaade eden lakaydi 
membaları yoktur ... 

saat 11,02 de azami irtifaı yani 
1900 metreyi bulmuftur. Balon 

saat 12,50 de saniyede 21 2 metre 
sür'atle inmeğe başlamı,tır. Saat 
13,30 da 17000 saat 15,45 te 13 

Küçük san'atlar bin 500 ve 16.23 te 10000 metreye 

kararnamesi inmiş bulunuyordu. Nihayet balon 
ANKARA, ı (Hususi) _ Şüray dün akşam saat 17 de Moskova -

Devlette tetkikatı bitirilmi§ olan , j danl 1 kilometre mesafede bulu -
küçük san'atların iki sene zarfın., nan Kolomme fabrikasının far • 
da Türklere hasrı hakkındaki ka- kında ve Moskova ırmağının ke .. 
rarnamae yakın da Vekiller heye· ! narında bir tarlada yere inmi, ve 
tinden çıkacaktır. Küçük sanat • mezkur fabrikanın iki bin amelesi 
lar üçer ay ara ile tatbik edilmek ve civar köylüler tarafından hara-
üzere sekiz kısma ayrılmı§br. retle karşılanmıştır . 

deki azami hararet le 30 dereceyi Telgrafın okunması bütün aza-
bulmuıtur. nın hararetli alkışlariylc karşılan-

Hava tazyiki balonun yüksele • dı. Yunan mccfü.i mchusanı ta -
bildiği 1900 metrede 50 milimetre rafından izhar edilen necip hissi -
ye düşmüıtür. yata tamamen iştirak eden ve ona 

Bu düşü§ nazari hesapların 

doğruluğunu ispat etmi, ve Stra -
tosferde fenni mütahedelerde bu-

karşı ayni samimi dostluk hisle -
dyle miitehassis olan B. M. M. 
dost milletin vekillerine en muhab 
hetkar se!Umlarmın tebliğine ka

lunmak imkanının mevcut oldu - raı· verdi. Buna terettüp eden 
ğunu öğretmittir. Baloncuların hu sevimli vazifeyi yaparken zatı 
kanaatine göre kışın da böyle bir alilerin~ şahsi dostluk ve hükumet 
uçuf yapmak mümkündür. Met- lerimi de arza nıii:mraat eylerim. 
kineler ve bütün aletler kat'iyen ı B. M. M. Reisi 
arızasız olarak indirilmittir. A. Kazım 
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... ·----............... _. SOHBE1LER 
ende mi bizi • 

1 
·················· .............. . 

anımıyorsun ? 
bilir arkada, söylüyor: 

dCanıın kendimizi taraılmak için 
a•n propaa-anda yapmıyoruz? • 
altada,ıın elindeki gazeteyi uzal
"'azetede §unlar yazılıydı: 

Unkapanında 
sütun 

yer altında bir kaç 
bulundu! 

Nedim çapkın 
değil mi? 

Kcl.:::ım N~mi Eey ''Hedim ,air 
değıl , çapkındır,, dedi. Bu deyiş, 
loş bir cami kubbesinin altında 
söylenmiş gibi, çın çın öttü. Şair 
Behçet Kemalin Arap atiyle nal • n,.._ Pardon efendiler, siz hangi 

~et t~'ln~iniz ~. 
i ~endileıine Türk oldu,l:,tıımızu 
ıdJedik. Bu adamlar: 

Unkapanı civarında bir yerde l ğüne bildirilmiştir. Müze müdür-1 Bu sütunların tarihi kıymeti 

1 

l~dığı Ac~m Sadabat hayranları 
. hıd<let ettıler : dün temel kazılırken, bırkaç tane lu··g~ünce bu sabah Unkapanma mü 1 bulunduğu neticesine varı ·ırsa, ka- y r K b. d · k J 

.. - ay... oca ır evrı a e • 
sutun ortaya çıkmıştır. .. .. .. h mur önderilecektir. zılan yerde tetkikat yapılacaktır. minin ucunda yaşatan büyük ,aire ı,...- Hayrr, hayır ... iz Türk de -

iniz. Tiirkler crıwleri cıkık 
Vaziyet derhal müze mudurlu · le assıs me g . ~. 

faır degıl demek. .. Bu ne cehalet! 
Bu ne küstahlık!.. Bu ne anlayıf -
11zlık !. . 

01iik gözli.i. esme;· olurlar, : arık 
&fes giyerler. iz Türke bı;nze -
ylorsunuz ! DenH~zler mi? . ., 
all Hakikaten bunları konutanlar 
alandinavyalılar, Laponlar, ya
;J Arjantinliler değildir . 
J•kandinavyalılar bizden yüz 
alerce mil uzaktadırlar. Lapon " 

bizi hatırlamasalar bile olur . 
~rjantinlilerle aramızda koca. 

f n kocaman iklimler var. Biz 
arda iken onlar baharı dütü • 
ezler. 
İz yaz ıünlerinde buram bu -
terlerken onlar kara kışla 

k a7. boğazadırlar, gocuklarına 
t~larak yaz günlerini beklerler . 

il rıalbuki Bükreften bağırsanız ' 
nbuldan duyulur. İstanbulda 

•gca ~kıürüverıeniz Romanyada 
7 aoner. O kadar yakınız . 
e yakınlık sadece coğrafyanın 
i diği bir yakınlık değildir. Ro· 
_ •nyanın tarihi de bize uzak de
_ ldir. 1876 dan evelki ıenelerden 
lhsetnıek iıtenıiyorum. Fakat 
t33 te Romanya Türk denen 
lıana hiç te yabancı değildir. 
Henüz dilinin içinde 2500 den 

lzla Türkçe kelime vardır. 
r lhti~arlar Bükretin iç mahalle· 

rinde hala alaturka kahve içer , 
buklarını tüttürürler.. Büyük 

;&pılı, ıenit ıaçaklı , a!ı boyalı 
ki evlerin içinde hali Gördeain 

'-.lııı, Burıanın i~ekli kumaf ı, 
~•Palıçartıdan alınmıı kadın el
;ıaeJer~ vardır. 

Do\riçeye giderseniz Türk dili 
Una boyunda kaynıyan insanlar 
tllsında tek anlatma vaaıtasıdır. 

Mac&!' Almanla ancak bu dille 
~l'lUtur, Galiçyalı, Bulgarla bu 
~ le 1Uılatır. Tatar Çerkeıe bu 

6 T eşrinievel 
Istanbul kurtuluşunu 

kutlulayacak 
6 te,rinieve) lıtanbulun kurlu· 

luş günüdür. İıtanbul bundan on 
sene evel dütman istilasından kur
tulmu,tu. Her ıene olduğu gibi 
bu ıene de İstanbulun kurtulutu 
büyük merasimle kutlulanacaktır. 
Bu ıene 6 tetrinievel cumaya te
sadüf etmektedir. Cuma günü res 
mi ve huıuıi binalar, nakil vaııta
ları bayraklarla donatılacaktır. 

Reımi geçide İftirak edecek 
kıtalar, mektepler ıaat ona kadar 
Sultanahmet meydanında toplan
mıt bulunacaklardır. Kolordu 
kumandanının on sene evel Sirke
cide tlıtanbul topraiına ayağını 
bastığı ıaate tesadüf eden ıaat on
da tehrin muhtelif yederinden 21 
pare top atılacak, limandaki na
kil vuıtaları düdüklerini çalacak
lardır. Halk ve nakil vasıtaları 
da iki dakika tevakkuf epecekler· 
dir. Onu bet geçe alay Sultanah -
met meydanından hareket ederek 
Sirkeci, Eminönü, köprü, Karaköy, 
Tepe batı, lıtiklal caddesi yolu 
ile T•kıiıne gidecektir. Abideye 
tehir namına çelenk konacak, ü
niversiteden, tehir meclisinden 
birer zat ile talebeden bir genç bi
rer nutuk söyliyeceklerdir. Müte
akiben alay Kolordu kumandanı
nın önünden geçecektir. 

Belediye biraz belini 
düzeltti 

ı IstanbuJdan Diyamandi 
A kt k l D Ve bu arada Nurullah Atanın çı a a a Tekrar muhakeme ediliyor da sesi duyuldu. Bu arkada,, hid· 

Maliye memurları . ~i~~n kralı Diyam~ndi .seki- detini başka noktadan gösterdi : 
. kTt k d zıncı ıhtısas mahkemeıınde hmon _Şair Nedim çapkın değildir! İstanbul malıyel teş 1 

a 
1 

la ro kaçakçılığından dolayı bir buçuk ' dedi 
nda açıkta ka an memur arın ~ . 

roıu . 'f l t . . sene hapse mahkum olınuı ve bu Nedim çapkın değil miydi? An doluda yem vazı e ere ayın h kk d hk . . 
a . karar a ın a ma emeı temyı • Birden gözüme, Mahmutpafa lerine ba~lanılmıştır. 1 •• • r 

t h kk k j ze muracaat etmış ı. kadısının cübbesi uçarak kavuğu Eminönü kazanç a a u · hk · k' · · ' ' 
. B 25 ı · Temyız ma emesı ıe ızıncı arkada, sevgilisini tenha yollara memuru Mehmet Alı ey ıra 'h . hk . . d· ~· k . 

..d .. 1 .. ~ .. ı tııas ma emeaının veı· ıgı a- sürükleyıti geldi: 
maa,la Lüleburgaz mal:u ur ugu rarı yedi noktadan bozmuş, ayni lznalup cuma. namazına 
ne, Fatih bina tahakku memu. ru zamanda muhafaza memuru Aziz, 

l s d dcyu maderden, 
Bahri Bey 25 lira maaş ~ .. ey 

1
'e· Şükrü, İsmail Hakkı Efendilerle Dir giin, ug'hırla'.'alıın. çarkı h. ı "'d " } "'~"ne Kuçukpazar .ı , _ 

ır ma mu ur ugu ' Diyamandinin yanında çalııan- ~itemperverden 
kazanç tahakkuk memuru Yakup 1 d A k' · h kk d ' ht' 

K l ar an r ızı a ın a 1 ısaı DolaşıJl i. keleve doin·tı H'l · B 20 r la ema - " ~· 1 mı ey ıra maa~ . .. .. mahkemesince verilen beraet ka • nihan yolladrdan 
paşa malmüdürlüğüne, Emınonu rarını da tasdik etmittir. ' Gidelim servire\·anım 
eıki tetkik memuru Mu&tafa Şevki Nakz üzerine Diyamandinin Yiirü Sadabada ! 
Bey 30 lira maaşla Kocaeli merkez du··n muhakemesı'ne sekizincı· ihti • N d . k 

e ım çap m değil miydi?. Ne. mal müdürlüğüne, Eminönü tet • sas mahkemeıı·nde tekrar ba~lan • d ' d 1 
kik memuru Rüttü Bey 30 lira ma- ::ı- ım, sa e çapkın deği , hatta bıç-

mıştır. kındı ... Nedim, güzellere laf atar-aşla Taşköprü malmüdürlüğüne, Dünkü celsede manifestoların dı: 
Kumkapı tahakkuk memuru 1b -

tetkiki için bir ehli hibre tayinine 
rahim Etem Bey 25 lira maaıla h 

karar veriimiş ve üniversite mu aDivriki mal müdürlügvüne, Divan· 
ıebecisi Hulusi, deniz yolları acen yolu muamele tahakkuk memuru 
tetiğinde manifesto memuru Kad Niyazi Bey 25 lira maaşla Çivril 
ri, komisyoncular birliği ikinci mal müdürlüğüne, Mercan bina ta 
reiıi Mehmet Muhip Beyler seçilhakkuk memuru Abdullah Lutfi 
mistir. Ehli hibre persembe günü Bey 20 lira maaşla Haymana mal • • 
topianarak limon manifestolarını müdürlüğüne, Fener eıki kazanç 
tetkik edeceklerdir. 8 teırinievel tahakkuk memuru Ahmet Galip 

Bey 25 lira maaıla Koylukisar mal pazar günü de mahkemede duru§ 
ma yapılacaktır. müdürlüğüne, Edirnekapı bina ta-

hakkuk memuru İbrahim Fethi B. Kaçakçıları takip için 
20 lira maatla Polatlı mal müdür- geni motörler ısmarlandı 
lüğüne, defterlar:ık varidat mü· Açık denizlerde kaçakçılık ta· 
meyyizi Asaf B. 30 lira. maatla ki edecek kabiliyet ve 6üratte Av 
Mazgert mal müdürlüğüne, Fatih P ada yeniden iki deniz motörü 
~ski tetkik mem~r~ Selami ~~y .. 30 :!arlanmıttır. Motörler altı ay 
)~~~ .. maaşla Nazımıye mal ~udur · sonra lstanbulda teslim edi'ecek -
lugune, defterdarlık tetkık n;ıe- tir. Her iki motörde de küçük çap 
muru Ali Kemal Bey de 30 lıra t t makineli tüfekler bulu • .. .. a op ve 

Bir civan kaşi sarık sannı~ 
efendim ha-:.ına, 

lirme çckmi ·. ıtnşahilcr 

:sürmiiş ka:-ın:t. 

Şimdi girmiş dahi tahminimde 
oıı beş yaşımı, 

Gül yanaklı, gülgiilü, kerrakeli 
mor hareli 

Nedim çapkındı. Hem de ıözü 
dönmüı, kafası kızmıt bir çapkın. 
dı. 

Eyledi bir 

Ah o sahba 

iki pe.) maneyle 
:sc>rkerdan bizi 

satıcı aklalıcı 

kafir kızı! 
Hane tenha, eldi> ~ahba, 

Kelle gf'rmü yar nerm ..• 

•ile d b ·· t . . ert anlatır, ara acı mut e • 
••rıi hu dille çağırır. Pazarda 

1 •I hu dille alınır bu dille ıatı -

Oktruvanın lağvı üzerine bele· 
diyenin varidatı ayda yüz bin lira 
kadar azalmıl ve belediye bu yüz
den geçen ay belediye memurları
na maaılarını 12 gün ıonra vere
bilmi,ti. Bir aydanberi yapılan 
arkı teftitler neticeıinde belediye 
tahsil fubeleri daha fazla çalıta . 
rak varidat artmıt ve umum güm
rükler müdüriyetinden de oktruva 
hiuesine mahsuben 80.000 lira 

maaşla Tokat merkez mal mudur· kt 
naca ır. 

lüğüne tayin edilmi,lerdir. Bunlardan ba,ka liman dahi • 

Nedim Efendiye çapkın diyen· 
lerin sözüne neden ve niçin kızı • 
lır?. Lale devrinin belki de bir~ 
cik çapkını Nedimdir. Çünkü onun 
çapkınlık beratları elimizde. 

t r . ' 

Büt·· b w,· . urı Tuna boyu battan a,a 
ızınıkilerle doludur. Onların 
~ Çeneleri rıkık ne de gözleri çe-
•ı.kt· T ' 

, ır. Ne de mutlaka esmer insan. 
'ı&rdrr, 

Roınanyalılar bizi o kadar iyi 
~nırlar ki araııra heyecana gel .. 

'r~~leri zaman bile biribirleriyle 
Urkçe konuturlar. 

• • .y. .y. 

Eier bir lngiliz bunları ıöy • 
leaeydi. Ben : 

"- Biz kendimizi propaganda 
etmi) oruz. 

Bir Alman ıöyleaeydi: 
"- Kendimizi neden tanıtmı • 

)oruz. Diyecektim. 

Fakat en kısa bet yüz ıene be -
raber hallihamur olduiumuz ih· 
timaı akrabala§lığımız Romanya. 
tla bizi tanımamaları bana öyle 
aeliyor ki biraz kenarın dilberleri-
~ir O kadar ... Buna daha fazla 
llhemmiyet vermeğe değmez. 

Sadri Etem 

B;,. köyde 47 bina yandı 
. Ad&ıı&ma Yumurtalı nahiyeıi

nıı:._ lianfölü köyünde bir yangın 
çı . •t, hu yangında otuz be! evle 
on •ki 

•amanlık yanmıtlır. 

Parasız ruhsatiye Jinde kaçakçılık takibinde kulla -
Kanunen cuma günleri açık bu nılmak üzere mu haf aza kuman

lunmaları mecburi olan yer!erin danlığının Azapkapıdaki atelye -
belediyeden ruhsatiye almaları li- sinde yeniden on motör daha ya -
zım geldiğine belediye daimi en· ı pılmaktadır. Bu motör'er on beş 
cümenince karar verilmiştir. Yal gün sonra ayni günde denize indi-
nız bu gibi yerlerden ruhsatiye rileceklerdir. 

gönderildiğinden belediye me:nur harcı alınmıyacaktır. __ ..., __ 
larının maatları bu ay zamanında 

1 

Vapurcu/ar birliği 
verilmittir. V A K J T lağvedilecek 

Takas komisyonu 
bugün toplanacak 

Vilayette tetkil edildiiini yaz· 
dıiımız bet kitilik takas komisyo
nu, dün tc,planamamıttır. Bu
ıün toplanacaktır. 

Ali.kadarlar tarafından müra • 
caatlar dünden itibaren batlamıf-
lır. 

Elektrik şirketinden 
şikayet 

Elektrik firketinin bazı yerler· 
den tarif eden fazla para aldığı 
hakkında belediyeye tikiyetler 
yapılmıthr. Belediye bu fİkiyet-

leri tetkik edecektir. Diğer taraf· 
tan üç aydanberi toplanarak tarİ· 
feyi tetkik eden komiıyon da on 
gün sonra mutat içtinıaını yapacak 
tır. 

ı 

Gilndellk, ~ıyuı c;azete 
'.ttanbuJ Ankara Cadde8i, \' AKrl )'l.lrdu 

Telefon Numaraları: 
Yazı işleri telefonu· 243i9 
ldıtre telefonu : l/43itl 

reııraı adrcsı. lstRnbt.1 - '/AKM 

Posta kutu.su No •e 

Abone bedell•'i: 
rt.ırkly11 

Seneli 
6 a)llk 
s aylık 
ı aylık 

1400 Kr. 

750 • 
400 • 
150 -

llAn Ucretlerı : 

to;cuebı 

2700 Kr. 

14~0 • 

~00 • 
300 • 

rır~trı llinların llAn 16Uhih·lt"rlmle ıwuıtl· 

mı .'10 kuru,ııtıı IJatlar ııı. !lfthif.,de ı:ıo 

ımruıtıo kadar çıkar 

HU.) tik, falla , dı•\amlı ilin \rrnılrrt: •il 

., rı trııul!ll ~ıı rt.lır 

KPAnıl 111\nlarııı bir "'""" 10 kunı,tur 

t<CçUk iUinlar. 
tiır defası 30 lkı deııtaı 50 uı: oeııuıı t>5 

dört ı.era.ııı 75 ve on detuı ıoo kunı41tur. 
Uç aylık llAn verenlerin tıtr defası mece&· 
nf'ndlr Otlrt ııatırı ı:c1.:,.n llAnlann ruıa 

Mtırlan bı!~ kuruştlll> tıeaap edlllr. 

Türk vapurcuları anonim !irke
tini kurmak için çalıımakta.dırlar. 

1 Vapurcular; !irketin eaaı nizamna 
mesini kabul ederek tirket etrafın 

I 
da toplandıkları için vapurcular 
birliğinin lüzumu olmadığına ka . 
rar vermitlerdir. 

öğrendiğimize göre vapurcu'ar 
bu hafta içinde toplanarak vapur

/ cular birliğinin Jagvına karar ve· 
receklerdir. 

Konturatlar yoklan ıgor 
Dünden itibaren be'ediyenin 28 

tahıil tubesine mensup memurlar 
ev, mağaza, dükkan ve müeaseıe
leri dolatarak konturat yoklama
sına batlamı!lardır. Belediye, 
her hangi bir ceza yanlıtlığına ma 
ni olmak için herkesin kunturat 
kağıtlarını müracaat edecek me
murlara derhal göstermelerini 
halktan istemektedir. 

Sen böyle s:n'Ik yerde niçin 
yatrr U.) ursunu ! 

Billühi döğcr (lur. hele dayen 
seni görsün 

Dalıi küçücüksün, yalnız 

yatma üşürsiin, 
. 'erdoldu haYa, çıkma ko) un • 

dan kuzucağım !. 
Nedim çapkındır. Kurnaz çap· 

kındır. Uçaridir. Gözünden fuh
luğun kılını kaçırmaz: 

Açup revzenlerin g:lhice canan 
gi:i terir kendin, 

Geliir hem bezme tenha 

hem pesiman gö:-;terir kendin!. 
Nedim: "Bütün hayatımı onlar 

verir de ben yaşarım.. Kadınlar 
olmasa öksüz kalırdı et'arım .. ,. 
diyen muhterem ve sevimli fairi· 
miz gibidir. Kadınlar olmasa et. 
arı öksüz kalmazdı amma, mu • 
hakkak ki aşk olmasaydı , i.tık ol
masaydı, şiir yazamazdı .. 

İtiraf edelim. Nedim sade çap. 
kın değil , aşıktı da: 

incde bir lahza al'am eyle 
g-el canım gibi, 

G1::çme ey :-:.:hu ı C\'an, ömriJ 
şita hanı ın gibi. 

Sellmi izzet 
( Ut•\ KOll :S inci lla;I ıfada) 
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Şarki Roma, yeni Roma, yani 
köhne Bt~aıu ta aynı İfi gördü. 
bu devlet ( anasından bunak doian 
bu devlet) , latinccyi unuttuktan 
sonra yunanlılaıtı. Saltanat geniş 
ülküleri muhtevi id i. Bunlar Kons
tantiniyede kaynaştı. 

Ermeni, Türk, Arap, İslav, Frenk 
barbar hepıi yunan kisvesine gir. 
di. Bizansta Araptan imparator· 
lar sörüyoruz. 

Yeni Romaya halef olan Oı -
manlı lslanbulu da öyle. (Hadi
katülvüzera) ya bakacak o'uraanız 
udrazamlarm azı , hatta pek azı 
Türk, çoğu İslav ve Araptır. La
kin devlet camiasız, türklük yuka
rıda bahsi geçen aıli hasleti, seci
yesi bunların hepsini Türk etmİf • 
tir. 

Resmi dil, milliyetin terekkü -
bünde pek mühim bir amildir. A
sıl Hırvat olan Sokullu merhum, 
bihakkın ve kemaliyle Türktür. 
Onu yetittiren türk kültürü, muhi
ti, duyguıu, ideali, devleti, dili, a
detleri, zihniyetidir. 

Buna mukabil aalen, ırkan su 
katılmamıf Türk olup ta arabça 
veya fariside şaheserler vücude 
getiren, ba,ka alemlerde parlıyan 
Türk olmıyan bir devlette kemal 
gösteren birini bizden addetmeğe 
hakkımız yoktur. 

Her iki makuleyi Türk sayarsak 
iki ölçümüz olur; insafsızlık doi
ru değildir. 
MiLLİYETE AİT BAHİSLER 

Milliyetin fertten sorulması 
Bir ferdin milliyetini anlamak 

için onu l<endisine sormak müm -
kündür. Eğer gayri vicdani bir ıa
ik ile cevap vermiyorsa ıözüne iti
bar olunur. 

- Sen hangi millettensin?. 
- . Türküm, Yunanım, Arnavu-

dum, Arabım ve saire .. 
Fakat bazı yerlerdle, huıusiyle 

milliyet nazariyesinin bugünkü te
barüzü,nden evvel bir çok diyarlar
da, ~ehiıtanda, Rusyanın kavimle
rin karıştığı havalilerinde böyle 
cevap almak ta güç idi. Büyük 
Rı':s, Küçük Rus (Rüten = Ukran
yalı) , Beyaz Rus arasındaki farkı 
bulmak, eıkiden, çetin imiş. Eğer 
fert ortodoks ise Büyük veya Kü
çük Ruaa, katolik, uniyat ise Leh' e 
kayıyor. 

Sabık Osmanlı imparatorluğun
da bu gibi hallere tesadüf olunur
du. 

Bir ferdin, hatta bir cemaatin, 
bir menfaat muktezası olarak, bel
ki nefret ettiği bir milletin azasın
dan olduğunu iddia etmesi de va
rittir. Bunun içindir k i bu ölçü · 
nün de yüzde yüz doğruluğunu id
dia etmek kabil değildir. 

GÖTüyor musunz? Muhal bir ta
rifi a:-amaktayız. Şu ıaydığımız 
bir kaç unsurdan birini bir millete 
daha bariz, ötekini, daha az bariz 
görüyoruz. 

Milliyetler, umumiyeti itibariyle 
birbirine benzemiyor. Bunun için
dri ki tariflerde de umumiyet, şü
mul aramak zaittir. Bir yerde dil ve 
ırk ıaliptir (Almanya). Bir yerde 
din mütefevviktir (Şark) . Bir di
ğerinde menfaat eıastır (Belçika, 
İsviçre) . 

Milliyetten evvel 
Millet, yeni, yahut yenice bir 

mefhumdur. 
Dada evvelleri mi!et feklin.de 

değil de, ba9ka tarzlarda toplan -
mıt inıan kümelerine tesadüf edi
liyordu. 

Efendi, köprüde gişeden bilet a • tt!H 

Ümmet, bir peygambere mensup lırken cebinden üç lirası çalınmış- ziyade gözümüzü açmalı, yanlış 
olmak mühim bir camia idi. Üm- tır. Ahmet Efendinin iddiası üze- J t 
meti Musa, Ümmeti İsa, Üm.meti yapmama IYIZ rine Namık isminde biri yakalan~ • , 
Muhammet. (Müılümanca, kadi -
men "millet,, kelimesinin şimdiki 
telakki üzere "ümmet,, ten farkı 

yoktu). 
Çinde, Hindistanda, eski Muır

da, eski Babilde kuvvet'i insan kü
me ve kütleleri görüyoruz. Fakat 
bunlarda milliyetin bahsetttiğimiz 

unsurlarını aramak beyhudedir. 
Sami'lerde (İbrani Arap) kabile 
fikri pek galiptir. 

Kadim Atina ve lapartada Cite 
(Polis, Medine) fikri çok kahir ve 
belki milli vahdete manidi. 

Büyük imparatorluklar (tarihi 
İran, Roma) bir çok insanları bir 
araya toplamakla beraber bir mil
liyet teşkiline doğru gidememit' er
dir. Tekrar edelim vatansız cema
atlerin de misali bulunabilir. Ya -
hudiler, Parsiler ve belki Ermeni
ler. 

Confederation ve fecleration ıek 
linde toplanmı, devletlerin ahalisi 
arasında bir nevi milliyet letekkül 
ediyor mu? Amerikada ve lsviç -
rede evet; sabık A vuslurya - Ma
cariıtanda hayır. 

)#. il- ,,. 

Evet, bin ıene, bet yüz ıene ev
vel, timdiki milliyetsevenlerin le -
likkiıiyle millet yoktu. Acaba bu
na Romanın zavalinden ıonra mı 
müıadif olunuyor? Diyorlar ki Ro
ma belki bir vatandı; yahut ona 
yakın bir kemmiyetti. Lakin o de
rece ıayri mütecanis idi ki bu he
yete ,u aırın telakkiıiyle bir mil
let denemezdi. Romanın zavali 
ve umumi muhaceret üzerine, bir 
cenin gibi, milliyet görünmeğe his
aedilmeğe batlıyor. 

Bu muhaceretler ve onlardan iti 
haren Franıa, Burgondia, Lombor 
dia, daha ıonra Normandia'yı sah
nede ıörüyoruz. Fransa, Alman
ya, İnıiltere, İtalya, İ&panya, ba! 
ka batka yollardan, aynı milli var
lığa doğru ıidiyorlar. 

Bu Avrupa devletlerinde temes
ıül oldu. Buna mukabil Osmanlı 
elinde böyle temessül'er olmadı. 
Bilha11a müslümanlarla hristiyan -
lar pek ayrı Y•tadılar. İçtimai a
lemde hudut kuleleri görüyoruz. 

Avrupadaki temsil daha kolay
dı. Çünkü tesalübün en mühim se
bebi birliğe giren bütün unıur!arın 
aynı dinden, yani hristiyan olma
ları idi .. 

İstanbul tehri gibi Osmanlı mer
kezlerinde de müılüman olan Os
manlılar türklüğe temessül edebil
di. Arap, Boınak, Arnavut ekse · 
riyetle Türkietti. Lakin Rum, Er
meni, Bulgar ayrı kaldı, karıtma· 
dı, kaynaımadı. 

Garpta, galip muhacir ve muha
cimler kendiliklerinden Romanın 
mütekamil olan dinlerini aldılar. 
Kezalk daha geri olan dillerini de 
unuttular. Galip Cermanlar mağ
lup Latinlerin kadınları ile fazla
ca evlendiler. Hasılı yenilen1er 
yenenleri sonunda yediler ve iyice 
hazmettiler. 

Muhtelif yerlerde milli birliğin 
ayrı ayrı sebeplerine rastgeliyoruz. 
Meae1i. Fransada hükümdar hane· 
danı bu vahdetin başlıca müsebbi
bidir. 

İtalyada iıe vahdet filen hasıl 
olmadan evvel zihinlerde husul 
bulmuttu. Halbuki Avusturya -
Macaristanda bu hadiaeye tesadüf 
edilemiyor. 

mıştır. 

Mekteplerdeki teftişlerin 
neticesi 

Maarif müfettişleri senelik u • 

mumi raporlarım maarif müdürlü 
ğüne vermişlerdir. Maarif müdür
lüğünde bir komisyon dün bu ra. 
porları tetkik etmeğe batlamıthr. 
Raporların tetkikatı bir iki gün sü 
recektir. 

Edebiyat Fakültesinde 
Edebiyat fakültesinde ve fakül

teye tabi zümrelerde bugünden iti 
haren Eylul devresi mezuniyet im
tihanlarına başlanacaktır. İmtihan 
lar on beş gün •Ürecektir. 

Milliyetten: \ Not: 
"~1ünevver, kudretli bir reisin Vaktile fu düzeltme direği• 

idaresinde inki~af eden Türkiye . (ıütun ) açmamdan bir ik i gün ıo
nin sulh yolundaki samimi mesa - ra Son Postada A. E. Beyin bl 
isi her tarafta takdir ediliyor., , yazıaı çıktı. 

Düzeltelim: Bu yazı, beni gazetelere sa1' 
"Uyanık, güçlü bir reisin (bat· sür koymakla kötülüyordu. El~ 

buğun ) çekip çevirmesiyle ileriye gözündeki çöpü ara!lıranların ke• 
yolalan, açılan Türkiyenin barıt di ıözlerindeki merteii görmemi 
görüş yolundaki gönülden gelme leri.. 
çalışması her yanda iyi kartılan • Dayanılır ,eylerden olmadıf 
makta, öğülmektedir.,, içindir ki - karınca kaderince ~ 

(Cumhuriyet) in nalına mıhına ben bu direii açtım ve kapı yol 
sütunundan: da9larımın yazı yazarken daha t 

"Ben üç senedir yerli malı kul tiz davrannıalrını diledimdi. 
lanmak meselesini nazariyattan Yalnız furaar var ki, biz ö 
filiyata döktüm.,, sözler kullanırken rast gele ve ı~ 

Diy 

Teşrii masuniyetinin kal· 
dırılması istenilenler 

Denizli mebusu Haydar Rüttü, 
Manisa mebusu Tahir Beylerin 
teşrii masuniyetlerinin ref'i hak -
kmdaki Başvekalet tezkereleri 
meclise gelmiştir. 

Düzeltelim: lifi güzel davranmamak gerekti;i vi 

imtihana giren iki kardeşin 
vaziyeti 

İmtihana iştirak eden iki kar
deşin her ikisi de muvaffak oldu • 
ğu takdirde maliye müfettiş mua
vinliğine kabul edilip edilmiye
cekleri hakkında hükumetin istif-
sarı üzerine devlet şurası umumi 
heyeti, imtihanda en fazla muvaf
fakıyet gösteren kardeşin kabu
lü ile diğerinin ademi kabulü la-
zım geleceğine karar vermiştir. 

"Ben, üç yıldır yerli malı kul - ni de ıöyliyeyim. 
}anmayı sözden işe döktüm.,, Dünkü Son Postada fU ıatırlat H 

Cumhuriyetten: vardı: k 
"Türk - Yunan hududu üzerin- "Kadıköyünde faal bir be1edi ~ 

den geçen Meriç nehıinin senenin ye reisi vardı. Bu mevkie geldi 
muayyen mevsimlerinde taşarak ği gündenheri göze batacak hiı 
etrafındaki araziyi istila etmesi, şeyler yaptı. İske l e civarmr temi~ 
her iki memJcketin zarannr mucip Jedi, sahillere çamlar dikti rdi. v.~.,~ 
olduğundan muhtelit bir komisyon Bu yazıda düzeltilecek ve karJ g 
teşkili ile vaziyeti mahallinde tet- tılıiı kolayca bulunabilecek "faal,, 
kik ve icahcden tedbirlerin ittiha- "me•ki,, "civar,, "1&hil,, gibi söz· 
zma karar verilmiştir.,, ler yok değildir. Lakin ,imdi onıı 

Düzeltelim: aeçeli.m ve bu ıözlerin öz türkç• 
''Türk - Yunan ıınırı üzerin· kayfııile yazıldığını kabullenelim. 

den geçen Meriç ırmağının yılın Ama o "göze batacak,, sanının (ıı• 
ıayılı bölümlerinde latarak yanla- f at) yersizliğine ıöz yummak el• 
rnıdaki toprakları baıması her iki den gelmez. 

TAKVİM 
I ülkenin kayıbına yol açtığından Arkadaşımız bu san yerine ko· 

Salı Pazartesi 
2 T.evel 

11 Cema.ahir 
3 T.evel 

12 Cema.ahir 

17,51 
4,17 

ı~.04 

1::.22 

17,5.! 
4,1:" 

12,IH 
t !l,2! 
l:',5~ 

karıtık bir dernek kurularak itin layca ••GiSze çarpacak.. diyemeı 
1 . d., gidi,i yerinde araıtırı mı, ve gere- mıy ı .. 

ien tedbirlerin alınması kararlat - Diretin Son Poıtaya da \,u ka• 
tırdmıştır.,, dar fayda11 dokunsun bari .. 

Maarif mUefttltlerl \ 1 S TA" BUL BELEDiYESi 
Birinci sınıf maarif müfetti,li- Darülbedayi Temsilleri 

iine ikinci sınıf müfettişlerden Ha . .. 
R . .k. . f ·· f . 1. Yarıakı oh gu-

Gün doluşu 
<:un 1 .ıuşı 
Sabah namaıı 
O~le nanıaıı 
l;ındl namazı 

.Uşarn namazı 

\'atsı n~muı 
lm~ıl.: 

l:',52 
f<l.25 
4,18 

run eşıt, ı ıncı um mu ettıf ı - . lı1ı1n~ul lcltf11J6İ 
19

•
25 ğe üçüncü sınıf müfetti,lerden nü aaat 21 de ~ h" ~· • u 

•.ıs .,t ır ılylıl'IS 
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l __ R_A_D_Y--0-- j tir. ı·~":. 1~01:;,~ı.~.. 111111 
Bir mahkumiyet ııı 

Re;;t..:li' en · I·:. Crieı.; 
Bugün 

1 S 1' A S U U L - : 

Jll - ı s,:m grumofoıı • 18,30 - J9 

llrrlrnıi, nlunlara l'ra ııım:ru •l ı •r,. 1 !l-l!}.-l .; 

Hlkınrt fü1.a Hanım • Hl, ıs - :?O,SO ~,·im 

Hanını. 20,SO - 21,30 !Hilnlr ~urr.ttin Bt•y 

\ 'B nrkada,lılrı . 2 l.SO - 22 ı:ramofon , 

"!:! dı·n itibaren ajııns, barlll\ , ıaat. 

\IVAS,\ : 5Ul.I uı. -

linıı ~ri - 13 de,·amı -

1 1, 10 - lö pl:ıkla ın('~lıur bestrk."ırların e

sC'rl~rl - I G,:;:; plflkla ıc·ır, lrnıı ı;ı-r i - lR.2.; 

~;ukı "aat i - 20 koıı"er - 2 ı. t.l oda mu -

•ikisi - 23 plı'lkl:l ak~llm l<011"l'ri. 

Kt 'UAl'E~'fE : 5~0.5 ııı. -

t :ı.o:ı rnd yo konıwrl - 11,:\0 kon111rr 

17 lmdırı ~:tali - 18 h:uıdo - rn, ıs pi~·n ııo 

koıı"rri - 20,:;o plı\ 1< - ;?:l,30 ak)ı\m ha -

lx-rler i, l.ı11111ı•r. 

B{)K t:F.~· :llH .2 m. -

ta habl'r lı·r. ıılA klıı harır mıı !> lkl - H 

pla kla nrkr'!tra rnıı r.lkl - 18 ra dvn cırl,f'•tra-

Tür~ Çe \ c çc\İren. 11111111 
Seniha Bedri 

Beşinci tube memurlarınd•n 

Fahri Efendinin dairedeki odasın
da üç şişe içinde 6 klo kaçak kon
yak bu'unmuş, ve Fahr Efendi se· 
kizinci ihtisaı mahkemesine veril
mi~ti. İki aydanberi devam eden 
bu dava dün netcelenmif, Fahri 
Efendi evveli üç sene hapse mah-

Muallim ve talebe ıeceai 

kum edilmit, fakat kaçak e§yanın 
azlığı nazarı dikkate alınarak ce· 
za müddeti iki seneye indirilmit • 
tir. 

. 
l 

Ş mdiye kadar yapılan Türkçe filmlerin en güzeli 

Söz Allah Bir 
R~j söru: 

iPEK 

Ertujrul Mubıin - Musiki: Mubliı Sabahattin 
Perıembe ıünü saat 2,30 dan itibaren 

ve ELHAMRA sinemalarında 
:-:;l,, iirı:ler için nuım rolu biletlcrınizi şimdıdı:n a ldırabilirsin iz 

Telefon: iPEK: 44289 - ELHAMRA 40118 
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111 - 19, 1/S lrnııserirı dr,·nmı - 20 ":ırk r \ "e 'ı 

mmılkl - '!I ııa l•srıroıı, harir 11111"ik l - ı ~oz Bir. \ILıh lfü l"ılnıi huJ!lin sı.u 10.:30 d.ı. I PEı.: sıncmuındıı ş:hrimiz rnat-
21 , ıc; -.::ırt. ı . - 22,IG Trodor r ı,o l\ıl\ artrti • hu.ıı erkanına ~ıı~ ı e r il e.:C':ıııdeıı matbuat nıüntc~İbini. film ~irl.;eılcri \'e sinema· 
z:ı konsrr. 1 br ıııı.idırlNı siııl'.'ııı.ııımmı ~crbe~t diıhuli' c ' arıtkasını haiz dnstlırımızın teşrif-

\ \R~O\'A : ı 112 m. - lcri ı ·kıı nluııur 

13,0:i pl{ıl;, h:ıbrrlı•r - ı r. .:; ; ha f if nm'<İ l\ I ı\.------------------- (8064) 
- Jjj,!i Solo J ,on ~ı·r - 21 ı.on•" r :ık~:ımı. ! ------Ilı.. 
:?:ı,111 "flcır - 2 1.0.; dnn!\ pHı t.l.ır ı • • ı 5 Tetrinievvel Perıembe akıımı 

lto\IA : 41 1.2 nı - TUR K Sinemasında 
12 ı>l iı l\ - 13.0.'.i raıl~«ı orlir!ltr:ısı - Jj 1 

[111~:\RY fWR .\'"Tl ~l~ lin ıneşhur pİ)esindcrı muı.rclıt'~ lfüsi hir ~ahcser 

MELO kf•man knnsı•ri - 111 da n.; r l!lkla rı - 20 

rndyo o rkr"t raM - :! ı .:ın "Jlrı-.ı . 

PARI~· ımu m - (HUL Y .. '\LI DUDAKLAR) 
1un \ rııarntı;-u hntx-rtr r - 2 0.20 mnlı1e- (Pran•ızca sözlU) 

lif llı:ınluda h:ıbt:rlrr. - 2 1 h:ıbo.ırkr, pll\ k · V fRA N . 
21 .sn hı.b<:rlı>r, op rr:ı , ıııohbl't , t1Jatro~· dair ı GABY MORLA Y- ICTOR NCE -PIERRE, BLANCHAR 
notln, Jıa birl~r. ~ (806 } 



M Gıinlıl ldnı nl.:di h •udi ı, . ılollliııdılr 
. -· .u~akkl\r kürekleri yalnız çek- 1 Lisenin kapııında bizi bir çok Jf.I\ nılı1rı ~t'nılml sııııhfilıındlır 

lıgı ıçın bazan geride kalıyor. Biz 1 genç te,rifatçı karşıladı. !\rdlıni zar, l•urb:ınr, lmlıındur N · · Ah 
k" kl - 73- Yazan: ıyazı met ure eri daha hızlı çekiyor, on - Yer gösterdiler. Oturduk. Biraz ' en iının dsnıiııı · ruhu rı•, u ıı ı;ııı! . 
lardan uzaklaşıyoruz. 1 sonra mektebin erkanından bir Diye feryat eden, bağır döğen - Evet efendim. ' lanın yüzüne baktıktan sonra: 

"i• Muvakkar ark.adan sesleniyor: j zat .yammız_a ~e~di. Babamın ve 1 bir şair için: Hayır, çapkın değil- -; Be~i tanıdınız m•::.. . - Bunu si.~e .. kim söyledi. Dedi. 
of - Dadı, ten bızim sandaln gel benım ellerımızı sıktı. di! denir mi?. Ona çapkın de_ l"araoglan kadının yuzune dık 1 Abaza Paşa onune gelen kızı oba. 
bl de hana yardım et, kürek çek... j - Mektebi gezmek arzu eder yenlere kızılır mı? . 

1 

lcatle bakmıya başladı. O, şu an de sına almağa tenezzül etmez ... 
Dadı ciddiye alıyor: misiniz? Diye lordu. Giiliden başl.asını tamyamıyacak Karaoğlan, yumruklarını sıka • 

rP-t~ mi i z7et 
.- Ben öyle feyler yapamam!.. Babam bana baktı. . haldeydi. Fakat bu kadını tanır rak Zehranın üzerine yürümüftü: 

Dıyor. - Gezmek İslerrlim, dedi. gibi oluyordu. - Ne demek istiyonunuz .. Di-
K Polis Haberleri 

Ürek'ieri yavaıhtlım, Gene - Çabuk bana Oktayı " çağırı • ...... ................................ Tanımıyorum diyecekti. Alt ye bağırdı. 
1 

Y•n Yana geldik. nız. d J d ) k kattan gürültüler gel':lliye başladı. ! Zehra, gene kahkaha ile güle • 
Dedim ki: 1 Biraz sonra genç bir zabit gel - 1 Bir o an ırıcı 1 Kadın, Karaoğlanı kolundan ya- rek, geri çekildi: 

-" . - Muvakkar Bey, iıter misiniz di. Takdim edildi: 
1 iddiası kalıyarak odaya doğru çekti: _ Nerede olduğunuzu unulu • 

•ızinle ciddi yarıt edelim? .. Bilkar - Bu senenin mezunlar1ndan - Burada görmesinler.. yorsun uz, galiba dedi. Bu cesaret 
ol 

kürekten kalksın, ben tek çeke - Oktay Bey ... Hanımefendiye mele Kendisine ucuzca apartman a · Karaoelan tereddüt etmeden o· size nereden geldi. 
tr Yİm. tehi gezdir yavrum. ı· S b Jacaf1ını ileri sürerek ımoncu a · daya girdi ve girer girmez: - Benimle eğleniyor muıu-

öi 
Güldü: - Emredersiniz efendim. 0 l d ri Efendinin dört bin irasmı 0 - - Siz kimsiniz, beni nereden nuz?. 
- Mağlup olacağım muhakkak Yiiriiclük. Genç zabit tatlı bir landırdıgw ı ı'ddı'ası"y)e Nurı· ı'sminde d" d Z h b' d b d . ti tanıyorsunuz, ıye sor u.. e ramn yüzü ır en ire eğıf 

Aysel Hanım ... Siz sevdi"ı'nı"z n:r.• gülümseyİ!le &ordu: b' b Al' R "h ı·s·ım b k h el 
u ır ve unur ı ıza, 1 san · Genç kadın, Karaoğlanın göz- ti. Asa i.yetten an ücum c en 

vi aula.rdaaınız... - Mektebimize ili< defa geli _ ı· k 
lerindeki iki arkadaşı po ısçe ya a terinin içine bakıyordu. Dudakla- 1 yanaklarına tatlı bir pembelik ıcl. 

Y an!ı nasıl oha kaz"'nır•ını7 • yorııunuz zannederim. 1 1 d T hl ·ı t eli' ece ı Jat •• " anmı~ ar ır. a cı m o. a ıy rında memnun ve muzaffer bir le· di. 
Halbuki ben a!k~rim. Ben ancak - EYet efendim. d 

evam olunacaktır. bessüm vardı: Kara oğlana biraz daha yaklaş· 
karada yarı~abilirim. Me.-kte~ i n her yerini gezdik. Ok 

i. Heybeliye eüle şöyliyc t~ldik. tay Bf"·• -~~ :--ı~~t Vl"rivnrdu. Kaza - Tanıyorum, dedi. Sen de be h. 
di· M k' p it d JJ l" ka" r Gazi cad ni tanıyorsun.. - Eğlenmiyorum, dedi. Senin-

u,·a ,;:lr ıandalını tes!im ~tmek !H k k" b• l f anga ı a -ıa as. 
üzere bizden ayrıldı... U U l lf mese e. desinde şekerci Muiz Efendinin - Ben tanımıyorum. le eğlenemem .. 

Erteıi ·· B'lk d d ld' dükkanında rnak Suavi Efendi -Tanımıyor musun?.. - Peki Zehra nerdedir? •• 
A gun ı nrm a ısı ge ı. Eroin kaçakçı' - · ı :r 

nnesinin b b .. eceg- i ugı 1 e maznun kazanda şeker ka;nattığı esnada H - Öldü!. .• 
gelnıiı: B'·ık · a ~sı~ın, gor Kaldıron ve arkada~larımn cvelce kazanı devirmiş iki elini yakmış • - ayır.. - Ne ... 

:t'" ı ar ı;ıttı... ihtisas mahkemesi ta f d t Kadının yüzü birdenbire değiş-Y 1 b" h" .. ra ın an ev- tır. 
.. ~ nız kalmca içime ır uzu~ kifinc karar v&.·ilmiıti. mişti. Biraz evvelki tebessüm hid- Zehra elini Kara oğlanın omu • 

zuna koydu, gözlerini Kara oğla • 
nın gözlerine dikti. Gözleri ya,ar 

Ço~tu, Bilkô.ra öyle alışmıştım, kı Mevkuflar İstanbul ağır ceza Kolu kırlldı dete inkılap etmişti. 
}'a n,zJı~a bir türlii al~ı;"mıyor • ı m".hkemesine müracaat ederek bu - Tanımıyorum, son seneler o 
d C 1 ı 1 1 Dün Arap camiinde bir elek -

um... . am nr ~. mavı ~u er a, kararın ref ' ini istemişlerdi. Ag- ır kadar yer gezdim, o kadar kendi· mıştı: 
rn h J 1: L k Jd - trik levazım anbarında çalışan Sa tt"\ k . ., o· 

e tnp a l'~1::-.~1 n ım. ceza mahkemesi de bu kararı ref' mi yordum ki, kendimi bile unut • - vnu ço mu sevıyoraıın ·" 1 

Y d bahattin, ıokakta ayağı taşa çar - d 
emekten sonra sal en a otur • elmiş ve mevkufların ıerbe•tı'sı"nc t ye sor u: 

d · l .. parak yere yıkılmış, sol kolu kırıl. um. B b · 
uk. Israr e!liler. Biraz pıyano ça karar vermi•tir. B k d b' ) - u ana aıt .. ,. mıştır. u cevap, genç a ına ır tese . 

dım ... Sonra odama çıktım, Bu karar adli makamlarda hu- ı·ı gı'b'ı gclmi~ti . Yüzü tekrar tatlı , Kara oğlan hiç bır §eyle yola 
Yaralı Sen J orj hastanesine kal ,. l d z h b" rl k il 

Güzel bir mehtap vardı. Balko- kuki bir mese'c halini almı!lır. dırılmııtır. bir renk aldı: ge miyd~r u. e ra ır"!'en. R arı· 
nun açık p~ncerelerinden &üzülen Bu İl}le alakadar biı· zat sunları Ç k ..ı· d' m ger ı: 

- Esrar taşıyormuc - 0 mu yer gez'.lın, ıye - Küıtah .. Diye haykırdı. Seni rne.v'r.ıtırak ziya odayı aydınlatı • söylemiştir! T sordu. Ve sonra ilave etti: 
Yordu. - Kaldrron k d J B t ·· · •t b h · d ve ar a a! arı ayazı unıversı e a çesın e - Biz seni öldü biliyorduk. Bu 

burada parça parça ettiririm. 
Kara oğlan, süratle geri dön • 

dü: 
Balk:ınn ~ıklım. 

Birden iJiklerime kadar ürper -
d im. Yan tlt.n l:iir kem ı si teli • 
Yordu. Güzel, ruhn işliyen, kalbi 
Yerinden oyn&lbn b!r keman sesi .. 

Scıin g~ldiği yeri aradım, bul -
d1ım. 

Keman. Dural paşanın kö,kün • 
ti~ çalınıyordu. 

J\c~ba kemanı r;alan Muvakkar 
"1ıydı? Her halde o olacaktı. Kü
ç'.ik ,cen keman mefkettiğini hatır-
la.dırn . ... 
öI·· C· rn:!i de, en sevdiğim parçayı, 

um hava,ını calıyorclu. B ~ 
&.ikonda ne kadar ka1dım bil -

rı1 em J . d. w • · çeri gır ıgı zaman ke _ 
.tınan hala devanı ediyordu ... 

... Bilkar giıtikten bir haf ta son 
ra. Enin geldi. O da benim kadar 
<len=ze hayrandı. 

. Bu~ün de ~aatlerce denizde gez 
dtk Ak k·· ' .. · !_am, "0 !•'Un arkasındaki 

Çarnlığa çıktık. Geç vakte kadar 
oturcluk, ayrıldık. 

Eve girerken rene dadım tela~-
lı telitlı kartıma çıktı. -

- Ne var dadı? 

d 
- Babanız bütün cün aizi ara • 

•, çok merak etti .. 
- Niçin dadı? 

- Ne bileyim b ~n. b" 
ır yere gı-

decekıiniz galiba. 

Babamın yanma çıktım. 
- Nerdeain? dedi. 

- Çamhktaydım1 bir ~ey mi 
var?. 

- Deniz lisesinde bu gece aon 
aınıfın bir müıameresi varmıı. Da 

"eliye aeldi. Gider misin? 

- Tabii giderim. 

~ Öyleyse. ha~ırlan. . 
l"kt eınen gtyındım. Babamla hır
ı e çıktık. 

nın mevkufiyetinc, ve bunların dolaıan Selman isminde birinin haberi a'mca bilsen ne kadar ü _ 
:ıerbestisinden çıkan meıele adliye vaziyeti !Üpheli görülerek üstü a • züldüm. Günlerce seni düşündüm. 
vekaletine aksetmiş vekalet te bu ranmış bir miktar esrar bulunmuş Babamın çadırından uzaklaşaca. 
evrakı berayi tetkik vekalete istet tur. ğın gün, ben sana mendil sallıyor, 
miştir. Henüz buna bir cevap Selman yakalanmıştır. dum, sen atma athyarak koştun .. 
gelmemi~tiı-. Ancak adli vaziyete Dört parmağı kesildi Bu, gözümden hiç gitmiyor. 
göre ihtisas mahkemeleri de ağır Genç kadın, gözlerini yere dik-
ccz hk ı · Gedikpaşada Bilal oğlu soka • 

"' ma c.-ne en ayarında tutul miş, mazinin hayallerini tatJı bir 
l t d s· ğında 2 numaralı evde oturan Ha-ma. t a ır. ınaenaleyh mahkemei zevkle anlatıyordu. 

t · 'h · hk ıan Efendi, bir kaza neticesinde cmyız ı tıns ma cmelerine a- Çadır kelimesini Karaoğlan isi 
it meselelerin ancak mahkemeı' kaaap bıçağı ile dört parmağını , k' ld w h t , -

k · . . tince, kızın ım o ugunu a ır a-
temyiz t f d ·ı k estırmışhr. h" k z h ' d ' ara ın an verı ece kara- .. . . . mıştı. Bu, şey ın ızı e ra ı ı. 
ra bagw lıdır. Huıeyın Efendı çarşıda kasap • k z h k d' · · · t' Deme e ra, en ısını sevmış ı. 

Binaenaleyh İatanbul ağır ceza tan et alırken, kasa_ba: f d Yadigarın söylediklerini hatırla -
mahkemesi de bu . t .. - Suradan, yaglı tara ın an 1 d . . vazıye e gore - ı. 

ıhtısas mahkemesinin kararım bo- ı kcı.. d , Karaoğlan, Zehranm elinden 
zamaması lazım ge!':llektedir. Bir 1 Diye kolunu uzatmış, ~ e~~~ a kurtulma çarelerini düşünmeye 
cok adliyec"I b · · d isaret edilen kısma satırı ın ırır - başladı. Hep ,Güliyi düşünüyordu . 
faa ;tmekt:d~~ler~ vazıyetı mü a· ken Hasan Efendinin parmakları· Birden: 

nr da kaphrmı!lır. 

Dolar düşüyor Huan Efendinin dört parmağı 

da keıilmi~tir. 

Ustura ire hücum 

- Güli nerede?. diye sordu. 

Zehra, beyninden vurulmu,a 
dönmüştü. Kulaklarına inannmn -
dı. Asabiyetten titremeğe başla -

- Allaha ıımarladık, derli. • 
Vaktim çok az. Fazla kalamıya~A 
ğım .. 

Zehra dona kalmıştı. Ne yapa • 
cağını bilemiyordu. Kara oğlan 

kapıdan çıktan sonra ıaçlarını yol 
mağa, hıçkırmağa başladı. 

• • 
Kara oğlan kapıdan çıkarkf'n 

iri yarı bir adamla karJılattı. A • 
dam dikkatle bakıyordu. 

Kara oğlan görmemit gibi ıeç· 
mek istedi. Adam önüne geçmit • 
ti: 

- Siz lcimıiniz, diye ıordu: 
- Niçin soruyorsunuz?. 
- Söyleyiniz, İsminizi söyleyi. 

• t mz ... 

Kara oğlan yürüdü. 
Yabancı: 

- Siz serden geçti misiniz?. di 
ye sordu: 

Son günlerde dolar ve mark 
fiatlarında umumi bir dütüklük 
mÜ! ahede edilmektedir. Dün Sultanabmette berber Nec

mi Efendinin dükkanına tıraş ol • 
mağa gelen ıoför Hüseyin, orada 
bulunan Ömer isminde biriyle 

mı§tı: - Benim. Siz kimsiniz .•• 
- Ne? .. Diye sordu. B R h" · Dün bu hususta alakadarlarla 

görü§tük. 

Dolar ve marl:: ile Türk piyaıa
ıında mühim muamele olmadığıni 
binaena 'cyh bunun memleketimiz 
de tesir yapamıyacağını söylemek
tedirler. 

Bir Sanayi heyeti 
Ankaraga gidiyor 

Sanayi erbabındlln müte§ekkil 
bir heyet bugün Ankaraya giderek 
hükumete sanayicilerin temennile· 
rini bildireceklerdir. 

Sanayicilerin bu temennileri 
kullandıkları makine]erin yedek 
aksa.mının birçok §eraite tabi ol
madan memlekete ithal edilmeıi 
ve mevaddı İptidaiye liateıinin 
hazırlanmasına dairdir. 

münazaaya tutuşmuştur. 
Münazaa kızışınca Ömer Efen

di eline geçirdiği ustura ile Hüse
yin Efendiye hücum etmişti r. 

Ömer Efendi zabıtaca yakalan-

M. Hergonun sıhhati 

- en a ımım ... 
Kara oğlan vaziyeti anlıyordu. R h' S · · ? G 1 - a ım.. en mısın... ü i ner 

Fakat bir defa sormuş bulunmuş- d R h' ? e a ım ... 
tu. Sonra, Güliye, müşfik, saf :za- Kara oğlan tanıyamamıtlı. Se • 
vallı Güliye ihanet edemezdi. O - nelerce evvel Gürciıtan Kl"aliçeıi 
nun yabancı ve merhametsiz elle r Ketevan'dan Türk hünkarına mek 
de sürünmesine sebep olamazdı. tup götürürlerken hana uiramıf • 

- Güliyi soruyorum, diye so - !ardı. Ondan sonra onları bir da
ğuk kanlılıkla cevap verdi. Abaza hn düşünmemişti. 
haini buraya l·açırmış.. Rahim : 

Z ehra, bir müddet durakladı. - Güli, dedi. Bizim elimizde • 
Liyon, 1 (A.A) - Dün akşam 1 Dudaklarını dişleri arasına almış I <lir. Abaza paşa bize teslim etti. 

saat 17,30 da M. H eryonun devam sıkıyor, ayaklarının ucu ile döşe · ı . - Aman Rahim, çabuk gide • 
lı bir ateşi vardı. Fakat böbrekle • meyi tıkırdatıyor, manalı manalı l lım. Onu kurtaralım. 
rinin faaliyetinde hi:ıse dilir bir ı' Kara oğlanın yüzüne bakıyordu. Rahimle Kara oğlan Gül inin bu 
iyilik kaydedilmiştir. Birden şakrak bir kahkaha koyu •

1 

lunduğu taı-afa doğru kotarlarken 
M. Heryoya M. Ma k Donald na verdi. Bu, bir sinir buhranı geçi - kale kapısından son süratle seki• 

mına fngiltere sefiri ve Bulgar baş 
1 

riyor gibi gayri tabii bir kahkaha on atlı girmişti. Bunlar Selman ile 
vekili tarafı~dan, ."g:ç~iş olsun,, j idi: G:.ne birden s~stu. Ve kirpik- ı arkadaşları idi. 
telgrafları gonderılmıştır. lerın suzcrek daha ıçten Kara oğ - (Ue\ıırw var) 



- 6 - V: !:iT 2 B. teşrin 1933 5± • 
Yasak kararına rağmen 
···'························--··································· ....... . 

ııııııııııooııııııımmımınm .. ırn~m-•mı111111111ıııııııııııııııııımımıııııııımıııııııııımımıımııımııımııııınıımıı~ımmıımmıııııınııımıııııııınıııı111111111111mıınıııınıııııımıııımmııııımnııınıııı~ıı~ 'fü ın~, 

i o Memleket HaberU~ri o 
'tııım-mıııııııııı111ınımr•~ıımıııllllll!lmmmılll-mm~m1 m111 nı ~ ı ın ~mı n ın ı ~ ı &I Muhakeme safhalarının 

davası • 
neşrı Düzme Çorlunun çalışkan ve 

"Son Posta,, aleyhine bu noktadan açılan davayı, 
sulh mahkemesi, ceza mahkemesine gönderdi 

Peygamber gayretli gençleri 

Boğaziçinde bir otelde r~1.ehli- J A. i Ekrem Bey de şunları söy-
ka Hanımı öldürmekten suçlu ola- 1 ledi: 

Sıvasta hapse 
mahkum edildi 

Bir spor ve temsil heyeti vücude 
getirdiler, yokluk içinde uğraşıyorlar 

rak İstanbul ağır ceza mahkeme- ~ - Muhakemeyi takip eden mu· 
sinde muhakeme edilen Arif E- 1 harririmiz, mevzuu bahis kararın 

fendinin muhakemesine ait bazı ; bir muayene raporunun okunma 
safhaları mahkeme kararı hilafına 1 safhasmda verildiğini, anlattı. 
neşrettiği kaydiyle "Son Posta,, Ben, verilen kararın, okunan ra -
gazetesi aleyhine açılan davaya, por ist:sna edilirse, diğer kısım

dün Sultanahmet birinci sulh ce· farın yazılmasına cevaz verdiği ka 
za mahkemesinde bakılmıştır. naatindeyim. Bununla beraber 
Mahkemede gazetenin sahibi Ali karardan sonraki sorguya ait kı

Ekrem, neşriyat müdürü Halil LUt sımları da yaz.mamağı, yalnız da
fi Beyler, vekilleri eski adliye ha evelki kısmı yazmağı tercih et
müsteşarı Ferit Bey;e birlikte ha - tim. Esasen yazılan şey, suçlu
zır bulunmuşlardır. nun poliste verdiği evdce gazete-

Hakim Reşit Bey, dava edilen 'ere geçmiş olan ifadenin aşağı yu 
!erin hüviyetlerini tesbit ettikten karı aynidir. Netice olarak, yasak 

d k k d kararma kadar olan sorgu kısmı-aonra ava evra o un u . 
Ağır ceza mahkemesinin kara- nın neşrinde mahzur görmedik. 

Muhakemeleri yapılmak üzere 
bundan üç ay evel Zaradan mev
kufen Sıvas hapisanesine getirilen 
düzme peygamber Cavit ve arka
daşlariyle bu yalancı peygambe
rin Allah tanıdığı Erzincanlı Be
kir hocanın muhakemeleri Sıvas 

ağır ceza mahkemesinde hitam 
bulmuştur. 

rı ne ~ekHde olduğuna dair gelen Ve~il F e.rit Bey de, kararın, an 
cevapta, gazete fotoğrafçılarının cak muteakıp muhal~e~e safhala
Arif Efendinin resmini almak is- 1 rınm yazılmamasını ıstıhdaf ede
te in::e, suçlunun ve avukatının 1 bileceğini ileri sürdü. Mahkeme 
b:na itiraz ettiklerinden ve bunun 1 zabıtne.-nesi suretinin getirtilmesi 

Bunlardan yalancı peygamber 
Cavidin, bir takım cahil halkı iğ

fal ınaksadiyle peygamberlik iddi
asında bulunduğu mahkemece te

beyyün eylediğinden kanunu ce
zanın 163 üncü maddesi mucibin
ce bir sene hapsine ve kendine ta
bi olan arkadaşlarından Zühtü, 

Hacı Hüseyin, Sıtkı, Hoca Ke
mal, Hacı İbrahim, Aziz Hoca, 

Çorlu spor birli§ini teşkil eden gençler 

ni istedi. üzerine resim a'ın,mamasına, mü -

Mehmet Nuri naımı diğeri Hacı, 
Şevki, Recep ve Münirin kanunu 

cezanın l 63 üncü maddesinin ma 
teakiben de muhakemenin açık 

yapılmasına, fakat muhakeme saf 
halarının gazetelerle neşredil:ne

mesine sözlerin birliğiyle harar 
verildiği, bu kararın bildirildiği 

yazılıyordu. • 

Hakim Reşit Bey, böyle bir is- tufu ileyhi olan 313 üncü maddesi 
tekte bulunulması ihtimalini düşü mucibince üçer ay hapis ve otuzar 
nerek mahkemeden zabıtname su lira ağır para cezayi nakdisine ve 

retini istediğini, fakat yalnız ka- Bekir hoca Mehmet Tahir, Muhit
rara ait zabıt suretinin gönderildi- tin, Nedim Turan, Şakir, Şahin, 
ğini bildirdi. Vekil Ferit Bey, za- Hafız Remzi Ahmet, Mehmet, E
bıtname suretinin aynen ve mufas- min, Mehmet oğlu Ahmedin de 
sal olarak gönderilmesine dair ve- b 
rilen kararın tekidi isteğinde bu-

eraetlerine karar verilmiştir. 

Çorlu (Huıusi) - Buranın 

gençleri "Yaş.il yuva,, namiyle bir 

spor klübü tesis etmişlerdir. Ekse
riyetini fakir gençler teşkil eden 

bu klüp azaları ihtiyaç oluduğu 
forma oyun ayakkapları gibi ihti-

yaçlarını tedarikte büyük güçlük -
lere uğramakta huna rağmen yev
mi nafakalarından kısarak klüp

lerini yaşatmak için hiç bir feda
ki.rlıktan çekinmemektedirler. 

Belediyenin pek cüz'i yardımın 

dan başka bir muavenet görmiyen 
bu gayreti i gençler aralarında bir 
de temsil heyeti vücude getirmiş
ler ve kışa temsil vermek üzere 
hazırlığa başlamışlardır. 

Çalışmak ve yapmak hevesiyle 
tutuşan bu gençlerin faaliyet saha 
larını geni,letebilmeleri için husu· 
si idare muhasebesiyle Çorlu zen
gin münevverlerinin kati alakalar 
la bu gençleri leşçi ve teşvik 
eylemeleri kerine masruf bir biz • 
met sayılır. 

Bunlar okunduktan sonra, ha
kim Reşit Bey, Halil Lfıtfi Beye 
ne diyeceğini sordu. Halil Lfıtfi 
Bey, gazetede yazılanların, men 
kararının verilmesinden evelki 
muhakeme safhasından bir kısım 
olduğunu, kararın ancak karar 
bildjj·ildikten sonraki kısma şü -
muli''1olabileceğini söyledi, "Biz 
karara vasıl oluncıya kadarki kıs-

lundu. 
Hakim Re§it Bey, icabını dü -

şündü, davayı sulh ceza mahke
mesinin salahiyetinden hariç, ceza 
mahkemesine ait gördü. Dava dos 
yası, ceza mahkemesine verilmek 
üzere müddeiumumiliğe gönderil
di. 

SinOPta Mersinde bir cinayet · 1 lzmirde bir tren kazası. 
M · d k. · t d G'l 1 İzmirde Hilal istasyonunda 

ersın e es ı ıs asyon a ı o- . 
d f b 'k · d t k ıh· hır tren kazası olmuş. Bornovaya 

.. 
mı yazdık,, dedi. 

Halkevinin 

faaliyeti 

o a n ası cıvarın a am a ı-

nin üzerinde derin bir bıçak yara
sı bulunan hüviyeti meçhul bir ce
set bulunmu,tur. 

giden katar Karşıyakadan g-elen 
katardan inen iki kadınla üç çocu .. 
ğu ezmiştir. Çocukl~aaP lltrinin 
ayağr kopmU§tUr . 

Çarşamba ahırları 
ve Atpazarı 

Devrilen kayık davası 
neticelendi 

Sinop (Hususi) - Yazın ufak 
bir dinlenmeden sonra tekrar ça

h~.mıya başlıyan Sinop Halkevi 

son günlerde büyük bir hız ve yü
ruyuş göstermektedir. Onuncu 

yıl dönümü kutlulama işi ayrılmış 
tır. Her şube kendilerine düşen 

işle uğraşmaktadır. O gün için 

Diğerlerinin yaraları ağırdır. 
: Kaza etrafında tahkikat yapılıyor. 
1 

bir 1 Yaralılar hastaneye kaldırıldı. 

Borda bir fabrika 
yapılacak 

Borda Okçu suyu isminde 
memba auyu vardır. Bu su bele
diyeye mühim bir varidat temin et 
mekte, au damacanalarla Adana
ya sevkedilip satılmaktadır. Mev 
cut şelalelerden istifade edilerek 
pek yakında bir mensucat fabri
kası bir de elektrik fabrikası YÜ· 

cude getirilecektir. Hazırlıklara 

başlanılmıştır. 

Belediyenin Çarşambadaki tan 
zifat ahırları kaldırılmıya baş· 

lanm!"itır. Bunun sebebi o civar 
ahalismin gübre kokusundan, at 
sineklerinden şikayetleridir. Bu şi 
kayetler üzeme iş tetkik edilmiş 

ve ahalinin haklı oldukları anlaşı
larak buradaki büyük ahır başka 
tarafa nakledilmeğe başlanmıştır. 

Bir müddet evel, Ayvansaray -
da bakkal İbrahim oğlu Yahya us 
tanın kalafat yerinde 35 ton'uk 
bir kayık tamir edilirken, bir ka
za olmuş, kayık devrilmiş, kayığı 

tamir edenlerden İbrahim altında 
kalarak ölmüş, Halil yaralanmış, 
bu kazadan dolayı Yahya ile Halil 
mahkemeye veri "mişlerdi. 

İstanbul ağır ceza mahkemesi, 
dün bu muhakemeyi bitirmiştir. 

Keşif raporu okunduktan son . 
ra, müddeiumumi Ahmet Muhlis 

vilayet gazetesinin 12 sa.yıfa çık
ması için de hazırlık yapılmıştır. 

Halkevi köycülük şubesi bu 
hafta içinde biri cuma ötekisi çar
şamba günleı i nlm:ık üzere Karasu 
ve Kabalı nahiye!erine birer gidiş 

yapmıştır. Şubeler reisleri ve halk 

Iılaraşta /'azar yeri ~)'ni şikayet şimdi de Fatihte
ki Atpazarı için yapılmaktadır. 

Malfundur ki Fatihte çok eskiden 
beri çarşamba günleri bir at pa· 
zarı kurulmakta ve o gün bu pa
zarda at, inek, öküz, eşek, deve, 
manda, koyun, keçi, kuzu tavuk 
falan gibi bütün canlı hayvanlar 
satılmaktadır. Bu kadar hayvanın 
Fatihteki mahalle aralarına bırak 
tıklrı pislik ve sonr hazan bu pa
zarlırrda tecrübe için üzerine se -
mersiz olarak binilip sağa sola 
koşturulan beygirlerle eşeklerin 

gelip geçen ve ~oluk çocuk için bir 
tehlike teşkil etmesi yüzünden bu 
pazarın da şehir haricine nakli 
mün~'sip olacağı söy'enmektedir. 

Bey, hadisede dikkatsizlik ve ni- evi idare heyeti ve hükumet bele
zama riayetsizlik görülemediğin- diye doktorları da beraber bu·un

den berae~ istemiş, reis Aziz, aza dufu h:>.lc.le köylere uğrıyarak 
Nusret ve Asım Beyler de söz biı.·· Karasuya gclmiştr: Yolda bir 
liğiyle beraet kararı ver.mişlerdir. j köyde yiı ,:ni beş kadar hasta bakıl 

Maraşta bir pazar mahalli kü
şat edilmiş, ,ehre gelen meyvalar 
burada ısatılmıya başlanmıştır. Bun 
lara bu suretle perakendeci es
naf ihtikar yapamamakta, beledi
ye için iyi bir hasılat temin ediJ
mckte, yiyecekler kontrola tabi 
tutulmaktadır. 

mış ve birlikte götürülen ilaçlar 
Sokratın muhakemesi 

ve kinin dağıtılmıştır. Nahiye mer 
Beyoğlunda (Anadolu) hanın- kezinde yüze yakın hasta görül-

Trabzon - 1 ebriz 
transit yolu 

Trabzon ticaret odası tarafın-da madam Antuvanetta is::ninde müş, ilaçları verilmiştir. Fırka 
zengin bir kadını parasına tama reisi Macit Bey, nahiye meyda
ederck öldürmekten suç!:ı Sok - dan, T ebriz - Trabzon transit 

nında t·-:p.anan yüzlerce köylü ile yolunun tetkiki için İrana bir he. 
ratın muhakemesine dün İstanbul 
ağır ceza mahkemesinde devam e
dildi . Tahkikata ait bazı cihet'e-
rin tamamlapması henüz bitme

Şo / '5r l ere dikkat- ediliyar diğinden, muhakt-.ı:c kaldı. 
Nakil vasıtaları kullananların 

uyuşturucu maddeler kullanma- Hırsızlık iddiasi/e 
masına ehemmiyetle dikkat edile- Taksimde ba.zı garajl::ı.rdan oto· 
cektir. Esrar, kokain, morfin, mobil yedek parçaları çaldığı, 
kullanan şoförlerin ehliyetnar.ne Pangaltıda da bazı hırsızlıklar yap 
ve ruhsatiyeleri derhal ellerinden tığı iddiasiyle Gebzeli Ahmet oğ -
alınacak ve bir daha şoförlük yap , lu Celal isminde biri yaka"anmış 
malarma müsaade edilmiyecektir. ' adliyeye verilmiştir. 

d~~-::· ii bir konuşma yapmıştır. yet gönderilmişti. Alınan haberle· 
Bundan sonra ziraat müdürü re göre, heyet, yol hakkında iktı -

Mehmet Ali Bey cümhuriyet bay- sat vekaletine bir rapor göndermiş 
bayramında yapılacak ziraat ser- tir. lktısat vekaleti transit yolu
gisi hakkında izahat vermiştir. nun inkişafına mani olan sebeple-

İçtimai yardım şubesi memle- ri araştır.maktadır. 
kette orta mektebe okumıya ge- İran eşyasının bu yoldan geçe
len çocukların barınması için bir bilmesi için, gümrük transit ka
pansiyon açmı~tır. Pansiyonun nunlarında bazı tadilata ihtiyaç 
seneliği (80) liradır ve bugün hissedilmektedir. Bu cihet güm
otuz kadar çocukla pansiyon açıl- ı rük ve inhisarlar vekaleti tarafın· 
mıştır. dan tetkik edilecektir. 

lzmit muallimlerinin 
toplantısı 

lzmit, (Hususi ) - Şehrimiz 
ilk mektep muallim' eri Halkevi 
müsamere salonunda bir toplantı 

yapmışlar, fakat ekseriyet o!r.ıadı 
ğından gelecek haftaya tehir et
mişlerdir. 

Adana fttlaarif müdürlüğü 
Kayseri erkek lisesi müdürü 

Yunus Kazım Beyin Seyhan vila
yeti maarif müdürlüğüne tayin e
dilmek üzere olduğu haber alın· 
mıştır. 

Hapisanede kavga 
Memleketlerinde iken eskiden 

yekdiğerlerine husumet bestiyen, 
Kuli Han oğlu Bekir Beyle Ali oğ
lu Haydar Beyin adamlarından 13 
kişi Adana hapisanesi ağır ceza 
kısmında dil kavgasına tutuşmuş -
lar ve bununla da kalmıyarak yek 
diğerlerine küfür savuı-mağa ve 
tokat atmağn başlamışlardır. Bu 
nun üzerine jandar.ma'ar yetişmiş 
ve bunları ayırmıştır. Bunlar ha
pisanenin emniyet ve asayişini 

bozduklarından dolayı hakların 

da tutulan zabıt cümhuriyet müd
deiumumilik makamına verilmiş, 

kendileri bir odaya kapatılarak 

teneffüse çıkmaktan menedilmi~· 
)erdir. 



Ufak Hlklye : ················----
On Para .. 

lstanbulda gezen bir dilençi 
vardır. Belki ıiz de bilirsiniz. 
Haftanın her günübir tarafı gezer. 
Meteli. her cumarteıi muhakkak 
Beyoğlu tarafım dolatır, pazar 
ıön.ü Kad k'' f ı oy tara ına geçer, pa· 
zarteai O k" d d d' S 1 .... l s u ar a ır. a ı gunu 
;t~nbuldadır. Çartamba günleri 

.:up tarafında dolatır, pertembe 
gunü iae Kaaımpatadadır. Cuma 
günleri iıtirahat eder, hafta tatili 
Yapar. 

- 1 O para... Anne 1 O para .. 
Teyze 1 O para ... 

Demekle iktifa eder.f 

Bu; bir gün Beyoğlu tarafında 
dolatıyordu. Öğleden sonra oldu
ğu için mektepler de yeni tatil e -
dilmiıti.. Beyoğlun.un dört bir kö 
ıesindeki mekteplerden çıkan kü
çük, büyük, kız, erkek talebe ıo • 
kakları doldurmuıtu. 

· ··~ •. Mektebinin en yaramazları 
Ferit ile Nuri de her günkü gibi 
lrıuallimlerini kızdırdıkları için 10 
dakikalık bir cezaya uğramıılar 
mektepte hapis kalmıtlardı. 

Bu on dakika onlar için büyük 
bir azap oldu. Dakikalar ıeneler
den daha uzun geçti. Nihayet mu 
allim Bey bu iki yaramazın yanı • 
lla geldi. 

- Yavrul arım.. Siz çok fazla 
Y~r~azlık ediyorsunuz.. Dikkat · 
•ızlik d' B . . ne e ıyoraunuz.. u ıtın sonu 
nı ~lacak?. Sonra allah göster • 

ekaı~ •okaklarda dilençilik ede -
ce sıni k z.. Karnınızı doyuramıya • 
caksınız.. Herkesin eğlencesi ola
ca sınız. 

ı ~~cuklar, muallimin söy . 
edıgı .. 1 k soz er artısında artık 

~aramazlık etmiyeceklerini vadet
tıler .. 

~uaıİim Bey de bu vaad üzeTine 
taleheleri ıe!"best bıraktı. 

• • • 
Ferit ile Nuri sokagwa y ld 
~·~ ı u~ ! . ı rl~dılar .. Muallimin söyledi-

gı ~z bır kulaktan girmiı ··t k' 
kulikta k • o e ı 

. . n ço tan çıkmııtı. Alabil-
dıklerıne kotuyorlar 'd k k l , gerı e alan 
ız ara çelme takıyorlar, ve küçük 

çocultlara tokat ve Yunıruk t k 
.1 • ' d' a ara 
ı enye gı ıyorlardı. Böyle çok 
gitmediler. 

Uzakta bir kalabalık görüne 
ikiıi birden sevindiler. Ferit: e 

- Nuri ... Gene alay var .. Alay. 
Hakikaten geldikleri yerde alay 

vardı. Fakat alay dilenci çocukla 
Yapılıyordu. Koı kocaman fena 
Yürekli vr. fena suratlı bir adam 
dilenciye tekme vuruyor, ıöz ıöy. 

On Para ... 

liyemiyen yan dilıiz vaziyetteki 
çocuk avaz avaz bağırıyordu. Fa
kat dinliyen yoktu. Hiç kimıe yar
dım için hile gitmiyordu. Fena a
dam hala tekme atıyor, her tekme 
arkasından çocuktan feryat ve et
rafta toplanmıt olanlardan kahka
ha yükseliyordu. 

Bu vaziyet evveli. Feride pek 
çok teıir etti. Bir az evvel mual
lim beyin ıöylemit olduğu 
sözleri hatırladı. Nuri de 
gayri ihtiyari Feride baktı .. Bu iki 
bakıt bir az evvel muallim beyin 
ıözlerini hatırladıklarını ıöliyor -
du.. Ferit bu vaziyette kendisini 
farzettti. Demek çalıtmaz, adam 
olmazsa, böyle fena kalpli insanla· 
rın ılyağınm altında her kesin kah
kahaları önünde ezilecekti. O sa
niye öyle müteeaair oldu ki .. 

Hemen kalabalığın ortaaına gir
di. Fena kalpli ada.mı tuttu. 

- Rica ederim yeter... Artık 
bırakınızu Dedi .. 

F eridin bu muamelesi kos koca
man adamla bütün kalabalık üze
rinde öyle bir tesir yaptı ki... Her 
keı yaptığından utandı .. 

Ferit ile Nuri timdi sınıfın en 
temiz ahlaklı, en çalı,kan talebe -
ıidir. 

Masalcı • 

•. Alaylı .. 
Müsabaka 

MUbalagal 
Amerikada apartımanlar o ka • 

dar yükıek inta ediliyor ki .. hava· 
la.ndırmak üzere üıt kattaki pen
cereleri camları açıldığı zaman 
bulutlar bir pencereden girip di • 
ğer pencereden çıkmaktaymıf • 

MUbalagal 
Bir yaz günü bulutlu bir hava • 

da eteğe binip deniz kenarında 
giderken ıemaya doğru yükseldi
ğimi hi11ettim. Gözümü açtığım 
zaman yabancı bir muhitte oldu

ğumu anladım. 

MUbalaga! 
Ben öyle nİfaDCIY11D ki deveyi 

dizinden pireyi de gözünden vu • 
rurum. 

MUbalaga! 

Bir saka kutu tuttum. Kafeı 
yoktu. ince bir iplikle ayajın • 
dan bahçe kapısının halkuma 
bağladım. Kut uçmağa baıladığı 
zaman bahçe kapıımı, kapının 
duvarları eve bititik olduğu için 
hep beraber havaya kaldırdı. 

MUbalaga! 

Geçen gün paltomu ıiyerken 
paltomun ucu arkadatıma tiddet • 
le vurdu. Bu ıiddetli vuruıtan ar. 
kadatım duvara, duva.r da dün
yaya, dünya Merihe vurdu. Me • 
rihte zelzele oldu. 

Mlblllapt 
Geçen aktam evimin temelleri

ni kazdırdım, sabahleyin baktım , 
uıtalar evi yapmıılar, bitirmiıler , 
boyamıılar. Altına bir de kahve 
dükkanı yapmıtlar. Şimdi yor • 
gunluk kahvesi içiyorlar. 

Bu mübalağa gibi ıiz de pzel 
dinlenmesi hoı mübalağa söyli • 
bilir misiniz?. Yaptığımız mübali· 
ğayı yazarak doğrudan dotruya 
(V AKIT çocuk ıayıfaıı muharri· 
rine) gönderiniz. Herkeıin müba• 
lağaıı gazeteye baıılacaktır. 

:unmm:n::::::::: ............................................................. -.cwwaiiilttmımsı: 1 Geçen ··~;~~-·jji/;,;;;~;;d;·k;;~nlar 
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Hediye kazanan 150 okugucumazlll'!- isimleri: 

Son ayın dört bilmecesini doğ-1 7 - Aakerl sanayi mektep 3 ün 

ru halleden okuyucularımızdan cü ıınıf Muıtafa Bey. B 
Üsküdar Sen Mari Fransız mekte- 8 - Eyüp Orta mektep 2 -
binden Vamık Şinaıi Beye güzel 244 Celil Bey. 

. . . E enköy liseıi Müdürü Ma 
bır kutu ıçınde şeker hediye ede - 9 - r K H 

:m::.-:ı::mn::::::a::n::::www1111:=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 

il Bunları Biliyor musunuz ? Ü 
.: !i 
iiııın111::::::111ma:u:m::m::mm::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::u 

Papagan mekteb~ 1 ilk .~~nknot .. . . 
Birçok memleketlerde henuz Altın, gumut para mukabıhn· 

insanların okumaları için mektep de kullanılan bankaların çıkardığı 
yokken, bazı memleketlerde de pa kıymetli kağıtlara banknot derler. 
pağan mektebi vardır. Venezoella Banknotların icadı çok eıki bir ta
da San F ernandoda bulunan bu rihtedir. 
mektepte yalnız papağanlara la - 1lk banknot Çinlilerin iddiaıı -
kırdı öğretilir. Lakırdı öğretilirken na göre milattan 2697 ıene evvel 
mümkün mertebe kutların ahenk- Çinde kullanılmıttı. Bu banknotun 
li ıedalar çıkarmalarına da dikkat üzerinde bankanın ismi, tarih, nu· 
edilir. mara ve yazıyla da banknotun kıy-

Burada bu kadar çok it yapa- meli vardı. Ayni zamanda birçok 
cak ve kutlara liıan öğretecek mu para resimleri, oymaları da bulu • 
aJlimde her halde sabır kuvvetli nuyodru. Bu ıuretle paranın taklit 
olmalı. İtte bunu dütünen mektep edilmesi mütkülletiyordu. Bu bank 
idareıi muallim olarak ı:e yapmıt- notlardan rivayete göre bir tane • 
tır biliyor muıunuz?. Büyük bir ıi Petresburgda bulunuyormuf. 

gramofon almııtır. Bu gramofon - Kuru kafa 
da plak birkaç yüz kere tekrar et-
tikçe kutların beynine giriyonnuf. Koleksiyonu 
Demek artık kut beyinli demek Dünyanın medeni olup olmadı-
moduı geçti. Zira bu mektepteki ğını öğreten fU hikaye gariptir. 
kutlar her teyİ öğreniyor, maıal - Hattı üstüvadaki İngiliz müı • 
lar bile ıöylüyorlarmıt. temlekelerinden birinde Civero 

Cam . • kabileıi oturur. Bunlar öldürdük· 
ŞlŞeSl leri dütmanların kafalarını keıip 

Romalıalrdan evvel Fenikeli - kuruturlar. Kuru kafaıı en çok o
ler, Mııırlılar, Yunanlılar cam ti- lan kahraman en büyük kahraman 
ıeleri kullanırlarmıt. llt titeler ıayılır. 
daha ziyade bizim ıurahilere ben· Bu kahramanların içinde her 
zermif. on kuru kafaıı olan bir karı almı· 

Maamafih Avrupada tite kul • ya mecburmuf. Bazı kahramanlar 
lanmak adeti 13 üncü aaırda bat • varmıt ki, timdiye kadar bet yüz 
lamıştır. Franıada ilk cam fahri· kuru kafa kurutmutlar bunların 

kaıı 1290 da kurulmuttur. 50 kar111 olmut·· 

.... .... • ıamıaıı::a.:m::::.-:::11111:1.-::a::::::::::::::::r.ır.:::n:::=:::-.m:nnr.111 

L~:~!~~!~:::~=====J 
Bu hafta iki bilmece birden koyuyoruz: 

Bilmece 1 : Bu ökUze bakan kadın nerede ? 
Bilmece : 2 lata, kartpostal, kitap hediye ed~ 

ikinci bilmecemiz hecelerden cüm ceğiz. 
le teıkilidir: 
tır - cak - na - la - lu - kurt 
mu - zam - az - çok - ram
bay - yet - ri - hu - cum -
Bu bilmeceleri doğru halleden o -
kuyuculanmızdan 150 kiıiye muh 
telif kutularda, teker, piıküi, çiko 

§ Hal varakalarını isimlerinizi 
ve adreslernizi okunaklı yazınız. 

§ Bilmeceye ve çocuk ıayf aıına 
ait bütün sorgularınız için doğru. 

dan doğruya (çocuk sayfası mu • 
harririne) müracaat ediniz. 

Her hafta 150 okuyucumuza hediye veriyoruz 

ceğiz. Vamık Şinasi Beyin hediye hit Beyin khızı d -;:•er K 7n;· h 
sini Per!embe günü öğleden son • 10 - Şe .z~ .. e &fi a en e~ ;
ra idarehanemizden alma11nı rica ne mahalledıı sucef' çBeıme IO a 

1 

d 
. 22 numara a ey ı ey· ..... , ....................................................................................• 

e erız. 

Birer kutu bisküvi 
kazananlar 

1 - Kızıltoprak Ömer Efendi 
Çefmesi hatboyu 1 O numarada Nu 
ri Kaya Bey. 

2 - Eyüp 36 ıncı mektep S incı 
ıınıf talebesinden lbaan Bey. 

3 - Kadıköy kız orta mektebi 
2 ı den 326 Meliha Raaim Bey· 

4 _ Ankara Yenitehir Tuna 
sokağı 23 numarada Leyli Sait 

Hanuım. 
5 - 12 inci ilk mektepte Beti-

11 - Gazi Oıman Paıa orta 
mektep talebeıinden 391 numara• 
1ı Mehmet Bey. 

12 - Eyüp Gümüt ıuyü mabal
leıi numara 17 7 Ayte Hanım. 

13 - Eyüp orta mektep 520 A· 
li Ruhi Bey. 

14 - Küçük parmakkapı lbil 
ıokak 13 numarada Aliı Kardat -
yan Hanım. 

IS - lıtanbul erkek muallim 
mf'ktebi 3 sınıf 49 Mehmet Bey. 

Birer paket çikulata 
kazananlar 

gül Aıza hanım. 
6 - lstanbul erkek 

mektebi 61 Hilmi Bey. 

1 - Çorlu elektrik fabrikasın • 
muallim da Nerkiı Bey. 

2 - F eshane fabrikumda Zey 

nep Hanım. 
3 - Fatih Gelenbevi orta mek

tebi 56 lhıan Bey. 

4 - Kuımpaf& Etref paşa yo· 
kutu 15 numarada Fehime Ha -
nrm. 

5 - Gemlik Demir ıuba,ı ma • 
hailesi 35 Hürmüz Hanım. 

6 - Pertevniyal 483 Necip Bey 

7 - F eyziye liıesi Aytekin 
Bey. 

leıi Külhan sokağı 9 numaralı ha. 
nede lımail Efendi kızı Niki.r Ha• 
nım. 

11 - Celile Riza Hanım. 
12 - Ali ticaret mektebinden 

949 Hayri Bey. 
13 - İnegöl lamel pafa mekte

bi 1 numaralı Meli.hat Hanım. 
Bilmece 2 
14 - Üsküdar - Toptatı Ne• 

bahat Ali Hanım. 
15 - Cihangir - Akarsu 2 nu-

8 - Zonguldak jandarma alay m r d N t' B a a a eca ı ey. 
kalem in de yazıcı Hüseyin Bey

438
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9 - Üsküdar orta mektep ( Birer kitap kazananlar1n 
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F enerbahçe dün Viyana- ıtalyanın muhtıras•il 

ılıara Yenı
•ıdı• • • PARlS, 1 (A.A.) -Mer- '~-~~~~~~~~~~~~~~-

Hikaye 
.. ~ Jo t 

. ; : . / j : . :~ :~"",. 

(Ba!J tarııf.~ ı inci sayıfamızda) 

F er.ıerbahçe, Viyanalı futbol 
cularla ikinci defa karşılaşmış,, 

cuma· günkü maçla kıyası müm • 
kün olamıyan ahenksiz ve dağnık 

kezi Avrupanın iktıaaden ihyası J'/. k d l 
hakkında İtalya tarafından tevdi ~ırz UY.'<1'U ar 
olunan muhtıra bütün gazetelerin ı O 

şut sallamıya da başladılar. Bun· nazarı dikkatini celbetmektedir. 1 Yazan: Naznıiye Haşi1T11n 
lardan bir tanesini Hüsamettin 1 Le Journal su suretle mütalea-
güçlükle tuttu . 15 inci . d~k~kada smı söylüyor: • 
sağ açıklarının bomba glhı bır şu. 
tu havadan gitti. . 

bir oyun vererek sıfıra karşı üç Yirminci dakikada bir korner .. 

Uafk bir çam ormanını andı

ran geniş ve muntazam bir hah· 
"Fransa küçük itilaf ile olan cenin ortasına bib'o gibi konmus 
' • b l · ı ı l ·ı 1 • • 

kudan uyanır gibi yarı kapalı olao 
gözlerimi açtığım zaman knrşımda" 
amca zadeler im Büşra ile Ferdayı k 

gördüm. ıu an anevı ra ıta arı ı e ta ya ı e beyaz boyalı bir köıkün, boğazın 

yapmağa çalışmakta olduğu mu- bütün ihtişam ve güzelliğ ine ha · Ben naııl piyanoya delice aş1k ~0 sayı ile yenilmişti. den ilk fırsatı kaçırdık. Kalecileri 
karenet arasında sıkışıp kalacak k. d h k 1·aem Ferda da kemana 0··y'e a· şık Cuma günkü maçta Fener ka - dışarıdaydı, kafa ile vurulan top ım tarasasın a er a şam tez • 
olursa Fransa için vaziyet çok lonğa uzanırdım. Grup eden gü- idi. Dretlerimizi birbirimize ruhı.ı lesine bir tek sayı atmıya muvaf- ı havadan gitti. Bir iki dakika 

fak olamıyan Viyanalılar, cuma sonra Fikret, lüzıımsuz bir pas 
nazik olacaktır. Fakat sulhper- 1 'kl 'fh 

neşin etrafı kaphyan kızıllığı ile muzun lisanı o an muzı e ı a111 
verane bir siyasetin İtalyanın men 

günkünden daha iyi olmıyan bir ı yüzünden bir gol fırsatını k~çır. • 
oyunla ve bir hayli de kolaylıkla dı. Arkasından Muzafferın fı
bu sefer ay~i kaleye topu üç de .. 1 rikikten aldığı pasla çektiği şut 
fa sokmuşlardı. kalecinin elinde söndü. Yirmi 

mütenevvi renklere boyanan bu ederdik. Garp muıiki üıtatlarının 11 

faatleriyle küçük itilafın men • b.. .. hl k en yüksek eserlerini her zamanki 
faallerini telif etmesi icabeder. ta ıı ve muceaıem ta onun artı· • 

d t b. 1· b d · d t tk·k gibi gene durup dnlenmeden saat· 
0 1 t d ·· M p l B .1 sın a a ıa ı en en zıya e e ı 

ş e un . au oncour ı e 1 . . k 1 ı 
M Tt 1 k M B edecek kadar nüfuzu nazar sahıbı lerce çaldık. Artı yoru mut o • 

. ı u es o ve ı. enes arasın - 1 1 . 1 1 kl malıyız ki Butranın haydi biraz rr Sebebi ne ? .. diye soracaksınız, 
sayalım: 

sekizinci dakikada ilk yapabildi .. 
daki uznn görüşmelerin almış ol .. · o an şaır ve reuam arın a aca a • 

gımız komb~nezonla Avusturya duğu istikamet budur.,, rı il ha.matı düşünerek ıaat' erce da- da denize çıkalım, ilk babann bo b 

kalesi önünde sıralandık . Fik • ]ardım. şaşaalı gecesini biz de her keı gİ· F enerbahçenin takımında ta - . . • 
dilat yapacağı hakkındaki bir gün retın şutu bılmem kaçıncı defa Hayatımın diğer tatlı zamanla· bi yakından temaşa edelim. Diye ı 
evvel işittiğimiz rivayetler tahak .. I gene havalandı. Üzüm ve İnc!r n da piyanomun batında methur teklifini hiç itiraz etmeden kabul 
kuk etmiş ve sol açık, sağ muavin Otuzuncu dakika.da b~r 5.0 ~ ~- satışı bestekarların heykel ve fotografla- ettik. 
mevkilerine, Galatasa1·aydan çıka- kışlarım favlla kestık. Blr fırıkık, 1 l"ı arasında geçerdı'. Has•as ve in- Suların rükudundaki letafete ~ zmir1 1 (A.A.) - Bugün bor- .. 
rak "Sarı - kırmızı, , k!ühe giren bir yarım kurtarış, bir şut: d d ce ruhlarını ifade eden parçalarını karşı sandalımızm bir ok gibi · sa a okuz kuruştan yirmi dört . t 
}erden Rebii ile Rıza getirilmişler.. ikinci gol.. kuruşa kadar altı bin altı yüz dok- çaldığım vakit karşımda tecessüm sessızce kayıp akışından mahzuz 
di. · Bundan başka Zeki Bey de Takımda tadilat ba.şladı, Rıza san beş çuval üzüm ve sekiz ku • eden keskin nazarlarında derin bir olarak çok uzaklara açılmı~hk. 0-
oynamıyor, uzun müddettir orta çıkarıldı, Ekrem sağ hafa geçti · ruştun yirmi iki kuruşa kadar iki tees<.ıürün canlandığını görür gibi zerimize doğru koşuşup bizi karşı· 
haf ile sol açık mevkileri arasın • Oı·ta hafa da Bülent (Eski Süley.. bin iki yüz seksen çuval İncir sa .. olurudm. Piyanonun derin inHtile . lamağa gelen ufacık dalgalar etra-
da mekik dokuyan Fikret, Zeki maniyeli) alındı. tılmıştır. ri sükunet bu'duğu zaman mahzun fımızda. biı· musiki gibi terennüm 
Beyin yerine, yani merkez muha- Bu dakHcadan itibaı·en AYus · ve mükedder ııimalarr sanki beni ediyor.. Sanki yüzlerimize, elleri-
cim mevkiine geçmiş hulunuyor - turyalılar hakimiyeti adamakıllı Fındık satışı teşci için durma çal diye tebessüm mize birer buse kondurmak için 
du. ele aldılar. Hatlarımız arasın - j ederdi. çırpmıyorlardı. Ne biz onlardan 

Takıma şu tertip verilmişti: da mekik dokumalarma hazan Giresun, 1 (A.A.) - Dün ve 1 Mayıs ayının durgun. ve ılık bir 1 ayrılmak ve ne onlar bizi bırak -
Hüıamettin - Ya~ar, Fazıl - zaruri olarak seyirci gibi kaldığı- bugün borsada 62 kuruştan 64 ku- gecesi idi. Gök yüzü irili ufaklı mak istemişlerdi. Teranelerine aJ. 

Rıza, Ekrem, Esat - Niyazi, Mu- mrz oluyordu. ruga kadar 7183 kilo fındık içi 25 el.mas parçaları ile işlemeli gece danarak Rumeli kavaklarına ka ~ 
R R D · b' · b d k. k kuruştan 26 otuz paraya kadar d zaffer, Fikret, eşat, ebii . evrenm ıtmesme eş a ı a tuvaletinin üzerine tek ta!lı pır' an- ar gittik. 

l · 1 · b' 395$0 kilo kabuk'u fmdrk satıl· Fener bahçe bu tadil ~. tı nıçın kala merkez mü lacım erı ır şut ta kolyeııni takmış, deniz .sanki sır· Dönüşte, sakin görünen 
0 

ufa. 
M h ı l d mıştır. 

yapmıştı?. eç u ... attı. Hüsam bunu eliyle i eri oğ- ma'ı atlastan bir çarşafa bürünmüş cık dessas dalgalar yavaş yavaş 
Dünkü yazımızda, hariçten ta- ru çeldi, fakat sağ içleri yetişerek , tü. Bütün sahil en ufak hutut ve 

kıma oyuncu almanın daima o ta· ustalıklı bir kafa ile topu Fener Köyceğiz dalyanı eşkaline kadar bu atlasın üzerine 
coşup etrafa azim köpükler saçma. 
ğa, bizi bir an evvel sinelerine al
mak için yükselerek sandala müt· 

hiş darbeler indirmeğe başlacfil ar. 
Bu ani tahavvül karş111nda her ü 
çümüz de birbirimize endişeli na· 
zarlar ile bakıştık.. T ese ili edecek 
hiç bir kelime bulamadık. Yalnız 

kımı takviye etmiş olmıyacağını, lcalesine bir daha sokuverdi. Müğla, ı (A.A.) _ Vilayetin irtisa~Ja akset~işti.~, Gözlerİ}n_, u· 
bl·ıa~ ki• takımdaki beraberlik ahen T k .ı ·k· · t d'I R t b k h k ki d · " a ımua ı ıncı a ı : eşa çı- en üyük dalyam olnn Köyceği z za , em pe u~~ r ~~ .. a,,,,~ezı:y1or 
gini bozabileceğini de samimiyet· kanldı, yerine Muzaffer geçti, dalyanı faaliyet hazırlıklarına baş dimağım, ruhum "tik kederim,, di· 
le i.şt~ra~ et.~iştik. Dün bunun mi • ı Muzafferin yerine Şa~a~.. ladı. Bu dalyanın senevi istihsa . ye bestelemek istediğim bir parça. 
salını gorduk · Düdük öttü, devre bıttı.. latı 70-80 bin okka bahk ile 3 4 bin nın melodisini terennüm ediyordu. 
Takımın sağ muavin mevkiin - ikinci devre okka balık yı•,murtasıdır. Rados İlk baharın bu parlak gecesi u. 

den ha•lıyan aksama bir müddet 
:r ve Yunanistana da sevkiyat yapı - zaktan martılara benziyen sandal· 

sonra bütün haf hattına bunun ar· lkinci devreye ayni ahenksiz . l B l k l kesik kesik çıkan nefeslerimiz ü • 
mitsizlikten mütevellit ıükunu ih
lal ediyordu. 

• . . ıyor. a ı yumurta arının okka lardan taşan muzik sesleri ve müf. 
kaıındalt' da hücum hattın:l. kadar lıkle başladık. Bır hucumlarını 2 3 1

. d 
d b. h .. sı - ıra ır. rit bir neşe tııfani'e tesit olunuyor· 

müeuir oldu. Bunu bizim gör - tuttuk, onlar a ır ucumumuzu , ================ 
1 

du. Kimi kitarın telleriııde ihti · düğümüz gibi takrmı tertip eden- tuttular. Top bir kaç dakika için . . .• . . . . Tabiatin bu insafsız zulmüne 
' . 1 d d l b ı d H.. akın yapabıldık Rehanın ıkıncı zaop ed n dl ·ıe se ·ı·ı ler de görmüş olmalılar kı oyun 1 orta ar a 0 aşmıya aş a 1• U· • .• • • ... e serena arı 1 vgı 1 e - karşı gösteı·eceğimiz son mukave -

. . . . .1 hır koseleme vuruşunu kalecılerı rinin kalplerı·n· b'" · · ı ~ ] 
esnasında takımda yenı tadıller cumlarımızın ıyı dare edı meme· b. · ki ki d M 1 uyu emege ça ışı· met ve mücadeleden sonra onun 

. kl ır yumru a uza aştır ı. a - yor, kimi de hayatın elemlerinden yapıldı. sme, lopu ayakta fazla be etme· b. . b d k'k kuvvetli pençesine teılim olmanın 
B h k · l. - çın ıtmesıne, on eş a 1 a kaçan, onun acıaını duymak iste • 

u a en sız ıge, zaman za· miz inzimam etti. Bunun neti - l 'k . .- fecaatini düaünerek birer canavar 
R d . . l . kamış sı let merkezı gene Fener hl ı d " k . · 7 

man esa ın ıyı o mıyan oyunu ı- cesi topu ayağımızdan da almı • . . .. .. mıyen ru arınr neşe en ırme ıçın gibi üzerimize atılan dalgalara bir 
le Fikr;tin uzun müddet haf or- b l d 1 O a sahasına geçmıştı .. Hemen bulun gramofonda şen havalar çalıp şar- az . f eme h t d. I 

ya aşa 1 ar. yun yavaf Y " oyunculunmız gende toplanmak .. . ı ınsa v r ame 1ye ya var-
namasının tabii bir neticesi A - F h · t•k ı d. kılar soylıyorlardı. - b l d k S 

vaş ener sa asına 111 1 a e ıyor· suretiyle bu hücumlara karşı ge • maga aJ a ı . erna, e'im bir 
vusturya kalecisinin çok üstünden du. On beşinci dakika da Esatla liyorlaı· müdafaanın arasıra ileri Bir az sonra uzakta çalman ve feliket-e şahit olacağını hissetmiş . 
aşıp giden şütleri de kahlınca la- v· l hA k • d l" 1 •• d '' v• ~ • • , gittikçe yaklaşan bir kemanın tel• 

. . ıyana ı yan a emı arasın a u- gon erdıgı top, ta santr çızgısıne gece tüvaletinin üzerine siyah brün 
krm cuma günki.i ıle hıç te a • b' k. ld E dA lerinden taşan iniltiler üterine her k • , .. .. . . I zumsuz ır çe ışme o u . sa ın kadar sokulan Avusturya haftan- cü ten matem duvağını örtmüştü. 
la~aor.r gorunmıyen bır oyun ver l orta hakeminin yanr başında ve nın ay ağma düşiiyordu. keı susmuştu. Şen, şakrak kahka- Bu alaca karanlık içinde, uzaktaki 
mış oldu. onun hükmünü beklemeden yan B l b v· l 1 halar fırtınası yerine esen bu hü . 1 l f k 

ı unun a eraber ıyana ı ar ya ı arın u acı birer nokta oibi 
Difrer taraftan Avusturyalıla!' h" k · t a4 nasızdı zün rüzgarı, en hissiz kalpleri bi'e 0 

1 
a emme ca ması m · sayı çıkaramadılar. Çünkü ka!P. Ö· tek tük ışıldıyan kandmerinden 

da curnu günkü kadar ahenkli gö· O k. b 1 d f k t b. kamçılamı•tr Kim b·ı· hangı' m J 
.. . yun te ·rar a§ a ı, a a ır nünde ağırlaşıyor, şut çekmek için :r • 1 ır uz göz er imizi bir türlü ayıramıyor • 
runmedıler. Saha ıvn toprak o- h4 d. d h ld B f d b. tarı·p kalp elemi .. kaAı'nata d 
l b ık . l b d a ıse a a o u. u se er e ır uygun bir vaziyet arıyorlardı. erını u • duk. Her dakikada bir .ziyalarınm 
uşu e ı oyun arını ozuyor u . f ld . l k v· yurmagva çalı~ıyordu. Ya va• yava~. avü en müteeuır o ara ıyana l\A b. · h d k.k k ~ -r - tt v h · 1 · · b' h Bundan başka cuma günkü gibi 'ıaçın ıtmesıne eş a ı a a- ar ıgrnı, acım erının ır az da a 
kendi~erinden fazla emin ve rahat lı bir oyuncu Esadm beline sarı • la biraz canlandık. Bir akımınızı yükselip birdenbire incelenen bu büyüdüğünü gördükçe ölüm korku 
deği!lerdi ve maçın havası daha larak yere itmek gibi manasız bir bir iki santim forkla Viyana kale- , iniltiler ruhumu ateşe düşmüş bir su ile kararan kalplerimizi ümit 
sert ve sıkıcı idi. harekette bulundu. Bir iki Fenerli sinin direği çeldi ve bir tek sayı çı gümüş külçesi gibi eritmişti. Muh göne~i aydınlatıyor, küreklere son 

oyuncu bu hareketi önlediler. karmak bahsinde son şansımız da telif çiçek' erin kokusunu taşıyan bir gayretle sarrhyorduk. Bu heye· 
Birinci devre 

Maça, Adil Giray Beyin hakem 
}iği ile haşlandı. llk akını biz yap
tık, tuttular ve mukabil akma geç 
tiler, tutamadık: Gol.. 

Maç başlıyalı henüz iki dakika 
olmamıştı. Arkasından bir akın 
daha .. Bunu ofsaytla durdurduk . 
Sağ ~e orta haflarımız aksamıya, 

Avusturyalılar da en kuvvetli ta
rafları olan ı; ol ile hu aksamadan 
istifadeye baıladılar. 

Beşinci dakikada bir hücum yap 
tık ve Rebii, dün çekebildiği iki 
ıuttaıı biriJ.?i çekti, yandan gitti . 
Bu se,er Re§at ta aksamıya başla• 
dı. 

Viyanalılar hu maçta uzaktan 

Maç tekrar başladı. Fakat artık bu suretle eridi, gitti. ılık bir hava ağır ağır sürüklenerek canlı saatlerden s::ınra ilk vardığı. 
Oyunun tadı tuzu kalmamıstı Be " " ..... yüzümü okıtarken kendimden ge~-

, • • ... ... ..,, :r .. mız köşkle:·den birinin iskelesine 
reket versin Fener müdafileri çok . 1 mistim. 

İşte dünkiı maçın esaslı hatları.. · her üçümüz de birbirimizi kucak-
yerinde müdahaleler yapıyorlar, Fenerbahçenin niçin böyle deği • Bilmiyorum ne gibi bir kuvvel lıyarak çıktığımız zaman ıerin bir • 
Avusturyalıların kale önünde a • şik bir takımla bu maçı yaparak beni on beş dakika sonra olduğum rüzgar şakaklanmı:ı;dan yanakları
ğırlaşan hareketleı-inden ustaca lüzumsuz yere yenildiğini hala yerden kaldırıp piyanc.mun batma mıza doğru akan teri kurutmak ve 
istifade ediyorlardı. Bununla merakla biribirlerine soran halkın 1 oturtmuştu. Parmaklarım sanki ıinirlerimize bir sükun:?t vermek 
beraber Viyanalıların fazla mü • arasında stadyomdan çıktık. ı süratle akan bir suyun cereyanına için çiçeklerden çalmıt olduğu bir ~ 
essir olmamakla beraber tazyiki 1 kapılmış gibi tu9lartn üzerinde ha· • 

A. S. buse rayihası ile eserken hepimze • 
gittikçe artıyordu. zin. hazin sesler çıkarmağa çalışı · ~ 

Tu"rk spor d ayrı ayrı: Geçms. olsun, diye fı. İ Sağ açıklarının bomba gibi bir 1 yor u. Bir az evvel inliyen keman -
4 sıldıyordu. 

şutu kale direğinin bir karış üstün Türkspor refikimiz be~inci yı. yerine bu sefer piyano, anasını ~ 
den aştı. Sol içlerinin bir şutu • lma hasmı~ ve kıt' asını büyüterek kaybetmiş bir yavru kuş gibi ağ' ı- J ~ 
nu Hüsamettin bir plonjonla an • daha güzel ve daha cazip bir şe .. yor ve ağlatıyordu. Aheıte aheste 
cak çelebildi. Fakat bu plonjon kilde intişara başlamıştrr. lstan - brbirine karışıp ta yükselen, sonra 
bir defa ile kalmadı. Bir kaç da- bulun en kuvvetli apor mecmuaıı birer birer süzülerek ölt'n bu ses· 
kika tekerrür etti. olmak yolunu tutan arkada,ımızı ler arasında oda kapısının hirden-

ki tren çarpıştı 
Koel, (AL!anya) 1 (A.A) 

Veldorf istasyonunda iki yolcu tre 'I 

ni çarpışmıttır. 10 kişi hafifçe ya .. 

Biraz sonra oldukça güzel bir tebrik ediyoruz. bire açıldığını hissettim. Tatlı uy- ralanmıştır. 
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Hanrik ipsen'in eseri 

Seniha Bedri Hanımın tercümesi 
8'ııUaa BMrl Hanım, eon bir kaç yıl 
4lman edebiyatının f'D df'lf'rll f'IK"rle • 

bulup, dlllmlu !.'el lrlp uhnemlze kazan· 

kl)'lnf'tll bir muharrirdir • 

S..nlba lk-clrı Hanımın bu ımretle that • 

D
7.a Vf' tiyatro IW"~ lrc-lslnr. rttlil hl~mı·t, 

lllnsfyf'tlf' kaydolunac-ak blh llklüktedlr • 

~prll Dıuharrlr hanım, bu. IM'Rf' de blıP 
rv~ dahi.si Hanrlk lp!lf'n'ln Pl'r Güııt 

1 rllze] l'~rlnf tf'rt•lınff' edip \'l'rdl. h

"°1 ll'hlr tl~atr0911 tarafından dün JCtt"· 

lttbar..n tl'rmll rdllmete bıl,tanılan hu 

•, •rlll 7.&ınanda klı&p hallndf' de baıııl • 
tir. 

Bedri Hanımın temiz VI' rllzl'I 
1 hilhaJMa röu~ rarpıyor '.. hop &idi • 

&-nlha Bedri Hanım, ldtabm bqUUl 

'll'ln ha)atı 'I' un'atl hakkmda yudıtı 

'hlak.ıll'~ 1 111,·e f'ttlil gibi burada Pf'r 

t l'IW'rlnln tahlilini dl' yapmaktadır. A,a. 

1 ııatırlar, lnti,arını tı,atro '" l'dP.bi,·at 

nna ıni,jdl'lf'dlğimlz bu l'llf'rdf'n 

ın~tır: 

tamamiyle benimıemeıi ıart koıu
luyor. 

Bu teklif, Peer'in aklını batına 
getiriyor. Benliğinden ayrılmanın 
azabını hiaaediyor; fakat bu azap, 
hakikat1erin kendisine verdiği kor 
kuyu yenecek, birdenbire karar 
verdirecek derecede bir kuvvet ve 
ceıarel membaı olamıyor. Bu ıe
fer de onu büyük münhaninin ( 11-) 
dola.~baçlı yollarını takibe sevk 
ediyor. Bir taraftan da Solveing
in tertemiz ve lekesiz atkı, onu cin 
)erle temasından hasıl olan iğrenç 
dü,üncelerden kurtarmak iıtiyor; 
fakat çok ıeç •... 

Hayalhaneıinde büyüttüğü gü -
nahların azabı, çirkin Dovre pren
ıeıi ve onunla tema11ndan dünya
ya ge •en oğlu, Peer'in ıevgiliıin-

"lbaen., in içtimai dramlarının den tekrar uzaklathrıyor, ölüm 
an ıahneıinde yer bulmadığı halınde bulunan annesinin ayakla 
•ırada Peer Gynt, hala büyük rına atıyor .. 
ınuvaffakiyetle lemıil ediliyor. Anneıinin ölümünü mutat olan 

Edward Grieı'in beate'ediği bu uydurma hikayeleriyle tatlıla§hr. 
re Almanlar "Hars hazineıi,, dıktan ıonra kendini cezbeden ha
orlar. yata çılgınca atılıyor. Artık tam 

Birer kitap kazananlar 
1 - Adapazarı Uzun çarıı kaı 

ketçi Gazi Mehmet Efendi oğlu 

Muıtafa Bey 
2 - F eriköyünde Cami ıoka • 

ğında 31 numarada Kanber Bey. 
3 - lznik Efe zade Mahtumu 

Mehmet Nuri Bey. 
4 - İzmit askeri hastane dit 

hekimi Nihal Beyin oğlu Saim B. 
5 - Eyüp Bahriye caddesi 45 

numarada Sadettin Bey· 
6 - Sent Polişeri talebesinden 

Mualla Vasfı Hanım. 
7 - Pertevniyal lisesi sınıf 134 

Naci Safa Bey. 
8 - Betikla! tuz baha türbesi 

civan 32 numarada Türkan Ha -

nım. 

9 - Samun tapu müdürü kızı 
Hikmiye Hanım . 

10 - Koca Mustafapaşa Rama
zan efendi sokağında 5 numara· 
da Hilmi Bey. 

11 - Ankarada Leyla Re,it Ga-
lip Hanım. 

12 - Ortaköy 'Dere boyu Hami
d iye sokağı 3 numarada Kosti oğ

lu Y orgi Bey. 
13 - Kızıltoprak 14 numarada 

Ali Bey. 
14 - İstanbul 6 ıncı mektep 

313 Ahmet Necdet. 

Hapisanelerin ıslahı konuşulurken 
·····································-···· ............. -...............•.........•.. 

Mahpusların karınlarını 
da doyuralım ! 

(Baı tarafı ı lnd ulırammtaı meliyiz. Hastahanelerde, haıla 
terhane kıılaar binasıydı. Tan- bakıcılara tatbik edilen usul, ha
zimattan ıonra hpiıhane yapıl· \ piıhane de gardiyanlara tatbik e. 
mııtır ve o gün bugün, bu vazifeyi dilmelidir. Bir haıta bakıcı, ileri· 
görmektedir. de baıhemşire olacağım bilir. Bir 

Umumi hapiıhane doktoru lb - gardiyan da, ileride hapiıhane 
rahim Zati Beyin 1932 grafiği b:- müdürü olabileceğini bilmelidir. 
ze, 0 zamandan bugüne kadar, Bu noktaların, ıslahat proğra • 
hapishanede pek çok tadilat ya • mına, dahil edileceği muhakkak -
pıldığını gösteriyor ve ıslahatın ' tır. Cümhuriyetin onuncu yıl 
ıadece bina ile olamayacağı hak • dönümünde, affa mazhar olacak· 
kında da rakamlar veriyor. ları sevindirirken, hapishanelerin 

Umumi hapiıhanede 1929 se • rütubetli duvarları, çamurlu lop. 
nesinde 1350 mahpus varken, bu rakları üzerinde kalacaklara da : 
adet 1932 ıenesinde 3342 ye çık " - Karnınızı devlet doyuracak• 
mııtır. Bu artma, birdenbire tır ! .. 
§ayanı dikkat görülürse de, içti • Müjdesini vermek ne mutlu bir 
maiyat bakımından pek tabiidir. şey olur. 
Teceddüt, terakki, inki§af ihtiyaç· Selami izzet 
ları arttıkça, adliyenin iti de ar -
tar. Bir ıehrin nüfuı kalabalı • 
ğı çoğaldıkça, mahpuı kalabalığı 
da çoğalır. 

Tayyareler 
ı.tanbuı. ıefahetin transit mer- Donanmayı yendı· ·' 

kezi olmuıtur. 1933 grafiğinde 

lbenı'in diier dramları, yaıadı- bir ıerserinin sefih hayatını ya§ı _ 
_ zamanın adetlerine ve zilıniyeti- yor. Bir proje diğerini takip edi-

.. k 1 yor, çö'de bir İmparatorluk tahay-

15 - Ka11mpa,a E,rafpa§a so
kağı 15 numarada Cemal Bey. 

Kart postal kazananlar: 

3342 adedinin 4300 e çıktığını 
görürsek hayret etmemeliyiz . 

Bugün, Anadolunun bir çok 
§ehirlerinde hümmalı bir ümran 

faaliyeti var. Bir çok merkez • 
lerde yeni ıehirler teeıüs ediyor · 
Binalar fabrikalar yapılıyor. Bu 

Ingi1terede yc.pılan manev
ralar bunu ispat etti 

i 

r 
1 

• 

.. 
' 

ıore uru mut, o zamanın man 
yül ederek bedevi kızları tarafınna uyıun ve muayy~n bir mak-

a f · dan tapılan bir peygamber rolü oy. 
matu olmasına mukabil Pe-

G b" nuyor. Nihayet Anitramn ıayreti 
Ynt ır tez müdaf aaıından ta-. 1 ile bu hayale de veda ediyor. 

mıy e uzak, efsanelerin cazibe- B 
e tutkun, hayalıever bir mille • 

unu Selveig'in zayıf bir haya-
li takip ediyor, fakat az zaman 

ruhi hallerini ıöıteren ıaty-
ıonra o da kayboluyor. Nihayet 

ue ve lirique bir eserdir. Onun 
kendini tarihe ve eık eserler tel· 

dir ki bu eser, her aaırda yatı· 
kike veriyor, fakat ne Memon'un 

ve yatıyacak olan birdramdır. 
M il heykeli, ne de Sphinx'in muamma-

Kart poılanl kazanan okuyucu· 
larımızın hediyeleri bugünkü poıta 
ile ıönderilmi,tir. 

Hediye kazananlara: 
Hediye kazanan okuyucularımı· 

zın hediyelerini per§embe günü 
idarehane:nizden almalarını rica 
ederiz. 

§ Üç hafta hediyeıini almıyanın 
hakkı kaybolur. üe if bu eseriyle Norveçlilerin 

ane ile dolu olan ruhlarında ha ıı ona hçbir şey ifade etmiyor. An ============= 
t.. 4• cak Kahire timarhaneainde gördü- değildir, yaıamııtır. 

e nakikatin birbirinden ayrıl • d d 
d ğü korkunç ıahneler ona hayalın On ıekizinci aıır ipti aıın a 

an naıı) yan yana yaıadıiını, k p •· 
t h ··ık ıırnnı öiretiyor. Muammayı halle dünyaya gelen haki i eer ın an-
a ayyu udretinin en ıon had • O 

tab kı......L diyor: Hotbinliı" in en ıon dere- neıi Maril Halvondatter. le Pe-
a a11& etmeue bizi nerelere ı 

·· "ki. ceıine eritmek, duyouıuz bir rea- dersen isminde biriyle ev enmittir. ar ıuru ıyebileceğini göıter • • d ı b 
k iıtemittir. liıte olmak, hayatta ıayeai ve mea Hal ve vakitleri yerin e o an u 

1. · ) aı"le kaıaba halkı tarafandan çok u ıyetı o maoıak, hulba kendin -
ar. °' • d • ı ıevı0 lı'rdi. Ole Peder.on ölmüf, p· en tamamıy e memnun olmak; 

ıyeı, dikkate deier bir cümle Marit Halvendattar, lbsen'in A • 
"Y l itle deliliiin ba,ka bir ifade tarzı. 1 ;. a an ıöyliyorıun Peer,, cüm I aıeıi gibi dul kalmıftır. Oğul arı 
l L ı htiyar Peer, vatanına dönerken 

ıy e Daf ıyor. Bu ilk cümle onu Peer 1768 de çiftliğin idareıini e-
. . ıallile yakın bir yerde gemiıi ball-
ıyı tanıyan biri - Anneıi A- line almıf, fakat hiç bir zaman iyi 
- tarafından ıöyleniyor. Fa- yor. Kendiıi kurtuluyor ve ıona bir çiftçi olmamıştı. lbsen'in Pe· 
L· k kalan bir kaç parça e1.ya11 ıatıldı- ı •tr az ıonra görüyoruz i Peer ,. er'in gibi kendini tamamiy e ava 

y ı iı ırrada yetitip ıeliyor. Kendi · a •ıılan zararlı o:muyor, ken- d vermis ve kafaıını daima cm 
kencl" yur unda hiç tanınmadan halkın · ki 

ıni aldatmağa munhaıır ve peri masalları icat etme e yor-
lıyor. T h "l k d . k d" k_endi hakkında verdiii hükümle-
. k • ayyu u retı en ı- rın ne k d .. ld muıtur. 

1 
.. 

ı o d a ar a0ır o uiunu anlı _ k ba h ııı "h a •r uzaklara ıürüklüyor • Haagaa'lı Peer aıa .a a 
' nı ayet kend" k d' . . h yor~ Yalnızlıia gömülerek kaybo- d b.. ··k bir töhrettı. İn • 
l . ı en ııını mu ay- h araıın a uyu 
eımde Yarattığı hadiselerin kah lan ayalını tekrar yaıamaja bat- ıanlarla cin!erin, perilerin ve.y~ 
anı farzediyor. lıyor, fakat vicdan azabı kendiıine batka mahlôklarin teıad.üflerını 

Ha 1 l bir türlü rahat ve huzur vermı'yor. l d b' rette tanzım eder ya pereı v~ Yarı deli bir an- hariku i e ır ıu . 
den, kendini içkiye v f'h Bu azabın müıahhaı timıalleri o- ve vakanın kahramanı daıma ken· 

babadan aldığı me,::n 
1
.e 

1 
lan meıum dökmeci, dilenciliğe ka diıi olur, efıaneyi bizz~t ~·':·ardı~ 

nçl Peer'i kendiıinin de in::~~~ dar düten Dovre kralı, zayıf adam Akıllara hayret veren b~r ı ayecı 
a. h birer birer kartııına çıkıyor!ar ve ld ~u için hemıehrilerı ona asa. 
~!l, ırçınlığa, kavgacılı&a ve o u. G . . . ver 

na ı. • ona· "Da" · t d" .. · · let unvanı olan ynt umını -li 1? oir köY.lü kızı olan lnıird'i · ıma ıı e ııını yaptın, 
nlık haliyle du'. g"u"n .... k bununla beraber hayatın manasını mitlerdi. d 1. 

.. gunu açır- lbıen'in Haagaa'ya ka ar ge ıp 
._,.. k bir türlü anlıyamadın ve hiç bir d 
t! . • ıev ediyor. Fakat erteıi Peer'"ın hayalı hakkında yakın an 
llh d vakit kendi kendin olmadın.,, di • 

. ~ ile amet baılıyor, biricik aev yorlar. t tkik'er yaptığı rivayet olunuyor. 
lııı Solveis için vicdan azabı ~üellifin Heıel'e yazdığı bir.m~~-

ipr. Onun için artık hayatının ıru • ta "Peer Gynt hakkındakı du -
lnaircl'in •ileai tarafmdan t-•-· bundan evvel hatrrlanmaia değer tup k · · b "ld'i" . •ıup k b u··ncelerinizi öğrer..me ıçın ıa ır, 
ı ı ını anla• d 1 te İr iıim kalmııtır: Solveiı !. ' ı k 
• J ınca •I ara iltica ıızlanıyorum. Piyesimin nası. a-
ıyor hu huhra · · d k Saf ve ıadık ıevıı·lı"nin, ıeneler- b ki ' . . n •çın e endini bul edileceğini merakla e ıyo • 
tmak ıçın en bayaiı zevk!ere ce ıevailiıinin yolunu bekliye bek· rum, fakat endite etmiyorum. Bu 

İr oluyor liye ıarları a~aran, ıo'"zlerinin nu • d k 
• :r • eıeri uzun uzadıya Ü§Ünere yaz· 

O ru •ön.en Solveia'in her ıeyi anlı • p G t 
zamana kadar geçen vakaları • dııil. Ümidim çoktur. eer yn 

' inkitaf hiç ıüpheıiz yeni yeni ih-
tiyaçlar doğuracak ve bu meyan • 

da, adliyenin de itleri çoğalacak • 
tır: Bu itibarla bir kaç büyük mer· 
kezde hapishane binaıı yapmak 
elzemdir. Çünkü mahpuı ade -
dinin her an artması çok melhuz• 

dur. 
Fakat, asri, mükemmel binalar 

içinde, mahpuıları aç bırakmak, 
kuru ekmeğe mahkum etmek doğ
ru mudur?. 

lstanbul hapiıhaneıinin 1932 • 
de 710 mevcudu vardı ve bü. 
tün gayretlere raimen, 1926 da 
teıiı edilen ima'athanede ancak 
338 mahpus çalıthrılabildi. 

Geriye kalan 372 kiti ne oldu?. 
Görülüyor, ki 6 sene zarfında 

mahpuıların yüzde elliıine bile it 
bulunamamıttır. 

lbrahim Zati Beyin ırafiiin • 
den de öğreniyoruz, ki bu 71 O 
mahpusun 104 ü kimıeaiz dejil • 
dir. 183 kitinin yalnız anası 

vardır. 145 kitinin v~lnız ba • 
bası vardır. 275 kiti de kimıe -
sizdir. 

Haydi ebeveyr.1 ol~n 104 kiıiyi 
bir tarafa bırakalım. Geriye ka • 
lan 606 kitinin anıaı veya baba • 
ıı evlatalrını doyuracak bir hal
de midirler?. Ya o 275 ki,ideıı 
uzun ıenelere mahkum olanlar ne 
yeyip n.e içerler?. 

• • • 
Mahkfunların iaıeleri, en e • 

ıaılı bir meıelidr. Uzun ıene • 
le hürriyetinden, sayinden mah • 
rum edilen bir vatanda§ı beılemek 
mecburiyetindeyiz ve bunu, bina· 
ların temelini almadan, evvel 
yapmalıyız. Sonra da hapiıha· 
neciliği, dünyanın her yerinde ol
duğu gibi bir meılek haline getir-

le Yan ve affeden tefkatli ve merha· ld .. 
ikatte yafıyan Peer, bun.dan in hakikaten yaşamış 0 ugunu 

metli kalbi üzerine batını koyarak d d l b h d 0 E · 
ra&i hidiıeleri muhayyeleıinde d söylemem belki ıizi alakadar e er. e i mi§ ir §a eser ır. ıerın aı· 

onun tatlı ıeıiyle ıon uykuıuna a· d lı manzumdur. Almanca;ra man -
byor. Bizi de cin ve perilerle lıyor. Geçen asrın ıonun a ve aarımızın-

1 d G db d d l'de zum olarak muhtelif tercümeleri u, mulıayyel bir a:eme ıürükli- • • • baiangıcın a u ran • a 
O h lk b · · k vardır. Franıızcaya mensur ola· 

•
1 

ICral olmak hülyası ile cinler "Peer Gynt,, muhayyel bir tip ya,amıtlır. ra a 1 u ı.mıı ço 
b 1 d · l b rak tercüme edilmit, yalnız lisa • 

11\lll \ızı ile evlenmegw e razi o- iyi i ir.,, emı§ 0 maıı u rıva • 
• · "k d nın vezin kaidelerine uyıun gelen 
Jot. F' k t · l k t ··t ( • ) ''"u·· eııı·fe go··re (Büyu"k mün- yetleri teyıl ve tevıı e er. 

a a ınıan ı tan ecerru m • • • Ye muıikili olan parçaları nazmen 

ire)t cinlerin idet ve kıyafetle· hani) içtimai hayatta riyayı ı·emz h 
1 

·· nakledı"Jmı"ıtı'r. z 
a y 1..ın.Jm.__.._ ..... ~~~~~~~~--~~~_._~P_ee~r~G_y_n_t_,~e_r~i_ıa_n_•~_t_er_c_um~-e~~~~~~~~~~~--

Bir kaç gün evvel lngilterenin 
lskoçya ıahillerinde mühim bir aı· 
keri manevra yapıldı ve mücadele 
İngiliz donanması ile lnıiliz tay • 
yare' eri arasında vuku buldu. 

Muhaıematın baılamaıından bir 
saat ıonra tayyareler, donanmanın 
nerede bulunduğunu keıfederek 

hücum eden donanmayı bombardı· 
man etmiılerdir. 

Muharebe ıafakla haıladı. 
Makıat, tayyarelerin bir yardım 

ıörmekıizin bir ü11ü bahriyi mü • 
daf aaya muktedir olup olmadıkla
rını anlamaktı. Donanma tayya • 
relerle de mücehhezdi. 

Kızıl donanma namında olan 
harp gemilerine Amiral Jameı ku· 
manda ediyordu. Donanma, üç 
harp gemiıinden, iki harp tayya • 
reıi aremiıinden, üç kruvazordan 
mütetekkildi. Hedefi Eli tehrine 
tecavüzdü. 

Müdafaaya mai kuvvet deni). 
du ve munhaııran tayyareleraln 
mütetekkildi. Bunlara hava ma. 
reıalı Clark Hail kumanda etmek
te idi. 

Harekat mai kuvvetin üılerini 
bombardıman etmekle baıladı. 

Şafak ıöktükten ıonra altı tay
yare hareket ederek mutaarrız 
kuvveti aramağa koyuldu ve kısa 
bir zaman sonra mütearriz gemi -
leri keşfetti, ve keıfini haber ver
di. Bunun üzerine tayyare kolu 
hareket ederek donanmayı buldu, 
ve bombardımana baıladı. Yal. 
nız kızıl donanmaya ait tayyare • 
ler mai kuvvetin üılerinde biri • 
ni isabet ve muvaffakiyetle bom • 
bardıman etmeğe muvaffak oldu· 
lar. 

Mai kuvvet ile kızıl kuvvet a • 
raaında ıahilden sekiz mil meaa • 
fede harbe tutuıtular ve harbi tay• 
yareler kazandı. 

Havanadaki karışıklık 
La Havan, 1 (A.A) - Şehirde 

nisbeten sükunet vardır. Dün kı • 
taat ile komünistler arasında olan 
çarpışmada 12 ki!İ ölmü§, 40 kiti 
kadar yaralanmı§tır. 

Komünistler hükumeti ele areçir
mek istiyorl· ··dı. Fakat kıtaatın 
tiddetli müdahalesi artık onları 
bu plandan vazgeçirtmite benze • 
mektedir. 



Yeni zabıtai belediye 
talimatnamesinde 

1 
ZA Yl - Aksaray orta mekte • ı 

binden aldığım şahadetnameyi 

zayi ettim. Yen isini alacağım -1 
dan hükmü yoktur. 94 Fikri 1 

(8673) 1 
1 

Yasak olan maddeler 
lstanbu' üçüncü icra memurlu · t 

Ma~de 278 - Deniz nakil vası ı Madde 292 - Sehir üzerinde 
-motörlü veya motönüz olduk • , - her türlü yapıl:ra, ağaçlara ve 
larma göre- kara nakil vaaıtala- 1 gemi direklerine çarpmak tehlike· 
rını kullananlar için i~bu talimat· ' şini gösterecek veçhile - pek al· 
nameye konulmuş elan hükümle- çaktan uçuşlar yapmak yasaktır. 

ğundan: ı 
Gafa.tada Selanik Bankasının 

1 

ikinci katmda Zarifi yazıharıesin 1 

de Madam Marya Eviyanidi varis 
lcri ve ikr.metg:ihları meçhul olan: 

re tamamen tabidirler. Sabahları saat sekize kadar tec-
Oğlu İstifan ve kızları Mariye

te; Mariyete İpetiyo; Fani Lusi 1 

taraflarına: 1 Madde 279 - Deniz nakil vaaı- rühe, talim, spor, ve tenezzüh mak 
taları, geceleyin kullanılması de • sad1 ile ha kı nıhabız t·decek de· 
nizcilik usulünce §art olan fener • reced~ alçaktan ve gürültülü uçU§· 

İstanbul belediyesinin Murisi- [ 
n iz Madnm Marya Eviyenidi zim· 
metinde İstanbul asliye ikinci hu
kuk mahkemesinin 5 kanunuevel 
932 T . ve 27 numaralı i·amı muci
bince 1200 lira alacağının maa ma 1 

sarif mahkeme ücreti tahsili hak -
kında vaki takip üzeı·ine murisiniz 
Madam Maryanın vefat eylemiş ol 
clu ğu ve sizlerin de ika.metgahı 
meçhul olduğu anlaşılmakla ilii -
n~n .tebligat icrasına karar veril- I 
mışttr. ı 

leri yakmış bulunacaklardır. lar yapmak ta yasaktır. 
Madde 280 - Deniz nakil vası- Madde 293 - Tayyare kullan-

talarında kaza vukuunda kul"anıl· mak için snlahiyttar mktepten ve
mak üzere, ta§ıyabilecekleri yolcu- ya merciinden ehliyet vesikası al
nun adedine göre, kifi miktarda mıyanların ve henüz tayyare ımek
cankurtaran bulundurulma11 şart - tebinde ders görmekte olanların ta 
tır. Bulun~urmıy~nlar seyrüsefer- , Hm: t~crü?e ve aair~ maksadı ile 
nde menedılecektır. ,ehır uzerınde uçuş ar yapmaları 

Madde 281 - Deniz nakil "a- ı yasıı.ktır. Mektep, talim yeri ve 
sıtalarına, belediyenin liman daire- saire açacak olanl~rm bunu temin 
si ile beraberce tayin etmit olduğu, etmeleri ~arttır. 
istiap hallerinden fazla yolcu al - DÖRDÜNCÜ FASIL 
mak '·asaktır. Yapı İ§leri 

Tarihi i'andan itibaren kırk beş 
gün zarfında borcu masraflariyle 
birlikte ödemeniz lazımdır. Bu 
müddet içinde borcu ödemez tet· 
kik merciinden veya temyiz ve ya 
hut iadei muhakeme yoluyla ait 
olduğu mahkemeden icranın geri 
bırakılması hakkında bir karar ge 
tirmedikçe haczi icra yapılacağı 

yine bu müddet içinde 933 544 
dosya numarasiyle mal beyanında 
bulunmanız ve bulunmadığınız 
takdirde hapisle tazyik olunacağr
nız ve hakikate muhalif beyandc. 
bulunuyorsanız hapisle cezalandı
rılacağına İcra emrinin tebliği ma
kamına kaim olmak üzere ilan o-

Madde 282 - Karıılaşan deniz 
nakil vasıtaları - çarpışmamak 

için - birbirlerini düdükle veya 
sesle haberdar edeceklerdir. 

Madde 283 - Deniz nakil va
ııtalarında keskin ıealer çıkaran 

düdük!er kullanmak ve düdüklerle 
veya motör gürültüleriyle veya sa
ir suretle halkı rahatsız etmek ya
taktır. 

Madde 284 - Deniz nakil va.
ııtaları her vakit temiz bulunduru
lacaklardır. 

Madde 285 - Yalnız yolcu ta
şımağa. mahsus olanlarda yük, ve 
yalnız yok taşımağa mahsus olan
larda yolcu ta§ımak yasaktır. 

!' .. 1adde 286 - Deniz nakil vası
talarında hulatıcı hastalığı olanla
rı ta§ımak ve cenaze nakletmek ya
aaktır. 

Bu gibi nakliyat için liman dai
resiyle sıhhiye müddürlüğil arasın
da beraberce kararla§tırılacak tart 
lara riayeta edilmek üzere beledi
yeden izin alınır. 

Madde 287 - Deniz nakil vaıı· 
taları belediyece tayin edilmi§ o
lan iskelelerde intizam ve sıraya. 
riayet etmek suretiyle yolcu bek
Hyecekler ve aynı veçhile yolcu ve 
ya yük alacaklar ve çıkaracaklar
dır. Sıra beklememek, karıtıklığa 
ıebep olmak yasaktır. 

Motôrlü, motörsüz bu sınıf de -
niz nakil vasıtalarının iskelelerde
ki vapurlar üzerine veya vapurla
rın yana§Olalarına mahsus olan 
yerlere, köprü dubalarına ve bu 
dubalara dağlı gemilere yanatma
ları ve buralarda yolcu alıp çıkar· 
mal~rı yasaktır. 

Madde 288-Ateş kayıklarının 
bat ve arka taraflarına küfe kon
ması ve bunların dümensiz gezme· 
Ieri yasaktır. 

C. HAVADA: 

Madde 289 - Belediye ımırla
rı içinde belediyeden izin alınma
dan t.yyare mektebi, mcyclanı ve 
talim yeri açmak, hususi veya u -
mumi tayyare istasyonları yapmak 
yasaktır. 

Madde 290 - Karada ve de • 
nizde yukarıki maddede saydan 
feyJerin yapılmasına izin verilmesi 
için halkın emniyet ve selametini 
koruyacak fenni tartlar tamamen 
temin ediLmi§ olacaktır. 

Madde 291 - Yukandaki mad
delerde gösterilen talim ve uçuş 
yerlerinde ve civarlarında - ka -
zaya meydan verecek surette -
halkın toplanmasr yasaktır. 

Madde 2P4 - "Belediye yapı 

kanunu,, nda bahsi geçen her türlü 
yapıları ve tamirleri belediyeden 
ruhsat almadan ve yahut alınan 

tuhaalnameye aykırı olarak yap · 
mak ve yaptırmak yasaktır. 

Madde 295 - Yeni yapıları, ka
nunun e.':llrettiği veçhile. belediye
den rapor almadl'\n kullanmak ya
ıakhr. 

Madde 296 - Yollar ve may · 
danlar üzerinde yapıla, tamirler ve 
yıkD1aların etrafına tahta perde 
çevrilmeden yapı:ması ve bu per
delerden dı§arıya toz çıkartılması, 
moloz ve ıaire düşmesine meydan 
verilmesi yasaktır. 

Madde 297 - Bu gibi yerlel'de 
kurulacak iskelelerin, çevrilecek 
çevrilecek tahta perdelerin, yapı -
lacak hafriyatın gelip geç.enlere, 
yolJara, ve yollardaki ağaçlara, 

yer altında ve havadaki nakil hat
lar, hasılı umumi ve hususi hiç bir 
zarar vermiyecek ve etrafı kirlet
miyecek surette sağlam ve tertipli 
olmaları ve bunların, vücutlarına 

ihtiyaç gösteren i~in bitmesine ka
fi gelecek veçhile, belediyece veril 
mit o1an mühlet biter bitmez orta-

lunur. (8053) 

dan kaldırılmaları şarttrr. ~, 
Madde 298 - Yapılarda ve ta

mirlerde kullanılacak şeylerin so -
kaklarda işlenmesi ve hunlardan 

şekilleri ve saireleri itibariy · e ge
l ip geçenleri rahatsız edecek olan
ların haınal sırtında taşınması ya
saktır. 

Madde 299 - Kum vegireç gi
bi şeyler doğrudan doğruya yapı 
içinde dökülecektir. Bunların di
şarda dökülmeleri veya yol üzerine 
yığılma'arı yasaktır. 

(D<munı ' 'nr) 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Eminönü Kaymakamlığından: Bevnıtta Kos'< a Caddesinde 
Belediye malı 1 ll No. lı dükkan kiraya verileceğinden talip ö 
lınların Teşrinievvelin beşinci perşenbe günü saat on dörtte En· 
cümene gelmeleri ilan olunur. ı 5331) 

itfaiye imir ve efradı için imal ettirilecek 444 takım maa 

kaıket kış'ık elbise kapalı zarfla münakasaya konu :mıı.ştur. Tali
bi o anJu şartname almak üzere her gün LevaZJm Miidürlilğiine 
müracaat etmeli, münakasaya girmek için de 413 liralık teminat 
makbuz veya mektubu ile teklif mcklup'armı ~3/10/933 pu:ar· 
tesi günü sut on beşe kadar Daimi Encümene verme:id r· 
ler. (5333ı 

Yüksek mektepler ınubayaa 
Komisyonu ı-iyasetinden : 

Yüksek Muallim Mekteb.nin 933 mcıli yı ına ait 8 aylık me· 
1 u at ve mahrukat ve sa;re ı htıytıcatı T· ştinievvelin 21. inci p.:ı· 

zar ve 25 inci çaışanba giin'eri öyleden rnnra saat birde başla
nılmak üıere sıra i.e münakasa '. arı icra kılınacaktır. 

Talip' trio şartoamel~ri görme~< i.;zere Bryazıtta Ku le arka · 
ıındaki sarı binada kain Yüksek Muallim Mel tebi Müdürlii~üne 
ve mü nal< auya iş~irak için ihale giinlerinde Fındıklıda G ;zel 
San'atlar Akademis inde Yuksek Mektep!er Mubas'p i~i Dairesin
de müteşekkil Mubayaa Kom•syoıuna mürac aatluı va mllv.ikkat 
teminatlarının ihale tarihinden evvel Yüksek Mektı-pler Mu!tue-
be veznesine yatarma'arı lüzumu ilan olunur. (5310) 
"L7/ı.(1/933: t.kmck, Et, Sadeya?", Şeker, Yumurta, Odun, Man· 

2'al kömürü. Ko:< kömürü, K;riple kömürü. 
25110/933: Zeytinyağ, z~vtin, Pirı nç, Tuz. Beyaz Peynir, Siyah 

ve kırmızı Mercımek, Kuru fasulye, Nohut. Sabun, 
Un, irmik, Pirinç unu, Ma!urna, Şehriye, Sebze. 

VAKiT 
Kitap işleri 

muhabere 
Devlet matbaası taraf rndan 

basılan ve mekteplerde okuttu
rulan kitapların tevzi ve salış 
ısı müe,seıemize verilmiştir. 
Bunlar İstanbulda yalnız 
{VAKiT) kütüphaneıinden te -
clarik olunabilir. 

'°"°" 

köşesi ve 
sütunu 

Kitapçı Esat Bey, Edirne: Hil · 
mi kütphaneai. lzmit: Halkpa · 
zarı sahibi Sadettin Bey. 

Bolu: Zafer kütüphanesi, 
Diyarıhekir: Şevki Bey, Mani , 
sa: Hulusi Can Bey, Yozıat: 
V akıt muahihiri Bekir Ziya B., 
Adan&: Maarif kütüphaneıi 

Devlet matbaa11nın diğer Ahmet Necati Bey, 
ne§rİyatı da (VAKiT) yur • +~ 

du tarafından satılmilktadır . Vilayetlerde şubemiz olarak 
tlmi eserlerle Maarif Vekaleti adresleri gösterilen kitapçı · 
mecmuaları ve sair kitaplar İçin larla kırtasiyecilerden ve ııaze· 
de (V AKIT) kütüphaneıine temiz bayilerinden henüz mua· , 
müracaat edilmek ta~nndır. melelerini bitirmiyenlerin temi· 

+o- nat mektubu, g6nderdikleri hal· 
(VAKiT) kütüphaneıi, her de mukavelelerini ihzar, yahut 

vilayet merkezinde bu kitapları mukavelelerini gönderip te 
satmak Üzere birer tube açmış- teminat muamelelerini ikmal et· 
lrr. Vilayetler hududu dahi - miyenlerin, yeni siparişleriyle 
linde, Devlet matbaaaının mek· birlikte noksan olan işleı·ini ta· 
teplere mahsus olan kitapları mamlamaları hususuna nazarı 
ile diğer eserleri için bu ,uhelere dikkatlerini celbederiz. 
müracaat olunmalıdır. •+ 

+ô Cevaplar1mız 
Vilayet merkezlerinde ısım · 

leri ve adresleri a~aiıda "österi· Burdur orta mektep müdür .. 
len yerler (V AKTIN) ın kitap lüğüne: Siparişleriniz bayiimiz 
satış şubesi olarak kabul edil • Habip oğlu Hüseyin Beye rönde 
mişlerdir. Bunları peyderpey rilmiştir . 
ne~rede'·' ğiz. lzmir Ticaret mektebi - in • 

Ankara: (Akba) kütüp • 
hanesi, Trabzon Polotha .. gilizce kitaplar bayiimiz vaııta• 
neli zade biraderler , Kuta • siyle gönderilecektir • 
monu: Gazete bayii Ahmet Diyarıbekir Şevki Bey - Bü-
Hamdi Bey, Samıun: Halk kü- tün sipari,leriniz sevkolunmu9 • ~ 
tüphanesi, Giresun: Tasarruf 

B A C 
tur. 

pazarı LUtfü ey, ınasya: e- 1 

malettin kütüphanesi. Malatya: Ta§ra bayilerimize - 30 ey. 
Eyüp oğlu Halil Bey gaı:ete ha- lül tarihine kadar tarafınızdan 
yii, Konya: Kitapçı Murat oğlu yapılıp idaremizce alınan ıipa• 
Sabri B., Antalya: Kemahi za· rişlerin kaffesi sevkedilmiştir . 1 

de Na.il Bey, Çol·um: Turan kü· Bu tarihten sonra alınacak olan· it · 
tüphaneııi lsmail Naim Bey, Na- lardan deniz postaları hareket ~ 
zilli: Sellat Kütüphanesi, Musta-
fa Hakkı Bey, Balıkesir: Ki . ıünlerinde kara postaları da 
tapçı Fehmi Bey, Eskişehir: evvelki gibi her gün gönderile. 
Snn Pn"'h kia;;"l-"'ıı,.•İ . R•ır•1': cektir. ı ı .................................... ...,, 

Istanbul milli emlak müdürlüğünden 
lstanbul Vı!avet Merkui Maliye Da;re!eri iç;n sahn alına

cak "200,, çeki odun ıle ''10,, ton ~o '-c ~ ömürüniin münaka1111 

12/feırinievvel/933 per,e-nbe ~ünü saat on dörtte Vılayet Mılli 
Em.a< müdürlüğünde yapı ' acaktır. Şartnameleri her ıün Milli 
Emla1< kaleminde görülebılir. (50671 

inhisarlar umum müdürlüğünden : 
Pazar. ıkla beher çilu 200 irarn sı 1·detinde olmak üıere 

"200,, kilo yerli malı iplik sahn alınacaktır. 

Tal plerin numuneyi gördükten 
mek üzere 9/10/J33 pauı tu günii 
Salam Komisyonuna müracaatları. 

ıonta pazarlJia ittirik et· 
.sa.t ) 5 te G~lata'da A lım 

(5 ı 39) 

lstanbul Evkaf MUdUrlU§ü lllnları 

Mıktan Cinsi Mevkii 
Kıl o 

81595 Zeytin mahsulü Tirilye nahiyeainde 
78000 ,, ,, Kurşun 'u karıyesinde 

3400 ,. " ., " 
106 t5 ,, ,, Armut'u nahiyuinde 

Yol.arda mekacliri yazı'ı mevakii mu!ttelifede'ti zeytin mıh· 
sulü 25 gün müddetle müuyedıye çakarılmtf ve 5/10/933 per• 
'enbe günü saat on dörtle vuilt'n bedel muvafık görüldüğü tak· 
d irde Mudanya Evkaf Dairuinde iha•csi muharrer bu'unmuıtur. 

13u hususbı izahat alma '< isteyenlerin Bursa Mudanya EY~af Dıi· 
rclerıne müracaat eylemelerı. (5156 1 

Devlet Demir yolları ilanları 

Demir ve saç :atın kapa ı 1arfla müoakasuı 9 • Teşrinıaani • 
933 perşembe scünü saat 15 te idıre binasında yapılacaktır. 

Fazla tal si it Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beter Ji. 
raya satılan şartname!erde yazılıdır. (5159) 

Yerli Tıbbi Ecza kapa ; ı zarfla münakaauı 17/10/933 Hb 
günü saat 15 de idare binasında yapılacaklar. 

Fazla tafsilat Aııkara ve Haydarpaşa veznelerinde 
ye satılan şartnamelerde vardır. 



.,, • 1 .. .... ,.. 

ilk mektep Tarihleri 
Maa.rif Veklleti tarafından ilk mekteplerin dördüncü n bc

fİnci sınıflarında okutturulmık üzere 

1. 1. 1 c t f J , •• 

14
\_. • • ara ınuan yazdırılıp tab ı ve tevzıı 
·vAKJT ·· d' ,, muessesesi tarafından deruhte e ı-

len T ARIH kitapları satışa çıkarılmıştır. 
Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade cdeceii bir 

surette yaıılmı~ bir çok haritaları ve resimleri ihtiva etmektedir. 

Bir kartonla kaplanmış olan bu Tarihlerin fi
atları nefasetine ve sayıfalarının çokluğuna 

rağmen 75 şer kuruştur. 

Satıt ve tevzi yeri : ıstanbul Ankara caddeai 
VAKiT YURDU 

1 J ., • u ;.. • 

.ıı t 

• 
BI~ KUMB~ 

ALiNi Z • 

• 

Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 

ldare nıerkezı : 1S7 A ı\i BUL 
'fürkiyedeki Şubeleri: 

lstanbul ( (ialala ' 'e lstanbul ) lzmlr 
Saınsun. Mersin . Adana 
Yunanistandaki Şubeleri : 

SeUinik. Kavı.la. Atina. Pire 

13 ı lümum Banl<a muamele!eri. Kredi mekh.;' arı . Cari hesap· 
farı küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı. 
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Türk Maarif CEMiYETi iDARESıNDE 

LEYLi ve NEHARi Hursn Kız lisesi 
Maarif Vekaleti Liseleri İmtiyazını haizdir. Orta ve Vse sımfJarı \'ardır. Amer;ka 'dan getirilen 

bir mütehassısın nezareti altında lngilizce lisan öğretilir. LEYLi ÜCRETi 185 liradu ve üç 
taksitte alınır. Memur çocuklarına ayrıca tenzilat vardır. Kayt ve fazla tafsilat için 

Bursada Kız Lisesi Müdürlüğüne müracaat. 

inhisarlar umum müdürlüğünden : 
1 - Pa~abahçe fabrikası için şartnamesi mucibince maa 

tef errüat bir Telefon Makinesi "11., postalı. 

(5235~ 

1 

İstanbul beşinci icra memurlu-
ğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer halı ve kil i.m ve oda ta· 
kımı ve telefon makinesi ve saire 
5/ 10/ 933 tarihine müsadif per-

Saçların halaskarı 

Sava-Peksindir. 
Istanbul Ya!ova Ecza Deposu 

Deniz Yolları işletmesi 
ACErtTALARI · 

Kara köy l\öprüba'ı 1 el 4iJtJ2 

"irkecı Mühürdar 7.adı- hanı 

l"elctun : 22740 

Karadeniz aralık postası 
DUMLUPINAR vapuru 3 

Birinci l'eşrin sah 18 de Ga· 
ı ata rıhtımından kalkarak Zon· 
guldak, l:ıe t o u, Sinop, Sam· 

sun, Fatsa, Ordu, Gireson, 
Vakfıkebir, Trabzon ve Rize· 
ye. Dönüşte bunlara ılaveten 

Sürmene'ye u ~rar. (5281) 
2 - Şartnamesine tevfıkan mezkür fabrika için bir Düdük. 
3 - Cıbali fabrikası için listesi muc bince Ampul ve mü· 

temmimatı. şembe günü saat on ikinden itiba- İstanbul üçüncü icra memurlu· 
lzmir sür' at postası 
EGE vapuru 3 Birinci Teş· 

rin salı ı 1 de Galata rantı· 
Machcuz paraya çevrilmeıi mu 

Yukarıda ya:lılı üç kısım malzeme pazarhkla satın alınaca'<· 
bt'. Taliplerin şartname ve listeleri gördükten sonra pazarlığa iş· 
lirik etmek üzere ~o 7,5 teminatlarını hamilen 9/ J 0/933 pazar· 
tesi günü saat 14 te Galatada mubayaa komisyonuna müracaat· 

ren Sandal bedesteninde satı 'a· ğundan: 

ları. (49881 

c:ıktrı. Taliplerin müracaatı lü-
zumu ilan olunur. (8051) 

Sultanahmet üçüncü sulh hu
kuk hakimliğinden: 
54 lcilo sun'i Aceta ipeğin müş· 

teri tarafından alınmaması ha • 

mından lzmir, Pıre, lskende· 
karı-er be§ bin bot çuval Unkapa· 

riyeye kalkar. 152801 
nında değirmeni müttemilatındnn '•••••••••••••••ili 
bir anbar derununda birinci açık 
arttırma suretiyle 8 tetrinievel 
933 tarihinde saat 10 dan 12 ye ka 

1·-···-· .. ·3:·· .. ·K:······o:···· ....... . 
~ııııı11"'""'"1ııııınıııı11"'"""lll"'ıı) VEZl'tEC'LER cu•ıı11••'"""l ' l" ' "'""ll"1ııııııuuıııı •"7111ıı ıı11 1111 ıı ııı ıı 11 ıııı ıı111ııı•ıı 111 1 11ııııı ı 1111ıı ııııı 11 11ıııı111ıı ııııııı 111 

~~ T. K. Biçki Dikiş Mektebinin Sergisi ~fi sebiyle mahkemece satılmasına dar satılacaktır. 
i ~aunalma Komt~)onu 113.nl.ın 
: ....................................................... . 

Ankara M. M. V. Satın Alma 
~~ Görülen rağbet üzerine 5. T. E. kadar temdit edildi. j j karar verildiğinden taliplerin 8-
.: € Talebe kaydi devam ediyor. 3 ve 6 ayda 1 ve 2 senede --= 10-933 tarihine müsadif pazar 

ıııı uıınıııı uıı • • • • • ııııııııı ır 1111 ıııı .• •• • • 11ııll ıı11111 1ııll\ı 11 1 Terzı Makastar ve Muallım yetıştırır. 1111 ııııı 1ı. t7843) ..• ııllıı ıı. aunu ııaat 10 da Emınönü ithalat 

Akay işl~tmesinden : 
13 Roda lif balat, 10 Roda el incesi, 10 Roda Sancak Sav· 

losu 100 tane Sancak, 1,500 kilo elvan üstüpü ile sair malzeme· 
nin pazarlığı 2/10/933 tarihine temdit edılm iştir. Taliplerin °o 15 
pey akçelerile o ~ün saat 15 de Encümene geıme !eri. 15l46) 

giimrüğü 8. ambarında bulunma-
ları ilan olunur. (8675) 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassısı 

Oi"- - -·- '-· N. 11A TP.lefon: 2239~ 

Taliplerin mahallinde memuri
yete müracaatları ilin olunur . 

(8054) 

Göz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınlf Mutehassıs 
Babı:lli ~An kara caddesi No. 60) 

Komisyonundan: 
Müteahhit na.mı hesabına ka

palı zarfla münakasaya konan 128 
kalem muhabere malzemesine ta· 
lip çıkmadığından tekrar kapalı 

zarfla münakasaya konmu§lur. 
İhalesi 8 birinciteşrin 933 pazar 
günü ıaat 11 dedir. İsteklilerin 

§artnameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya ittirak için o gün 
ve vaktinden eve) teklif ve teminat 
mektuplariyle Ankarada M. M. V . 
Satın Alma Komisyonuna müra· 
caatları. (3304) (4895) 

"' "' "' 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 

Ordu ihtiyacı için 12.000: 13330 
kilo gıliıerin yağı kapalı zarfla mü 
nakaıaya konulmuıtur. lhaleıi 
21/ 10/ 933 cumartesi günü saat 
11 de yapılacalcur. !•telclilori.-

§artnameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için tayin 
edilen gün ve saatte teklif ve temi
nat mektuplariyle Ankarada M. 
M. V. Satın Alma Komisyonuna 
müracaatları. (3322) (5149) 

Jıtanbul asliye ikinci hukuk 
dairesinden: 

Meyve hali ser memuru ıabıkı 
Hüseyin Beyin 7714 lira 74 kuruf 
zimmeti zuhur ve ihtilas ettiği icra 
kılınan tahkikat ve muhakemat ile 
ıabit ve mumaileyh ciheti cezai
yece mahkiım olmu§ ise de kendi· 
sinin firari ve mahalli İstifasının 
mefkudiyeti hasebiy!e hukuku be
lediye tahsil edilmemi§ olduğun
dan bahsile kefilleri Rü§tÜ ve Ha
cı Hüseyin ve Oıküdarda Sünbül 
Hacı Mehmet mahallesinde Seli
mi Ali Efendi caddesinde 40 nu· 
maralı hanede sakin İsmail Efen· 
diler aleyhine İstanbul belediyesi 
tarafından ikame olunan davanın 
tahkikatı sırasında ikametgahı 
meçhul bulunan İsmail Efendiye 
ilanen davetiye ve gıyap kararı 
tebliğ edildiği halde mumaileyh 
İsmail Efendi ispatı vücut etme
mi§ ve evrak .mahkemeye tevdi ve 
15-7-933 tarihinde saat 14 te 
yövmü muhakeme tayin ve hal:
kmda gıyap kararı ittihaz ve Ha
nına rağmen gelmemiş olduğun -
dan bu kere hakkında muamelei 
gıyap kararı ittihaz ve muhakeme 
20-11-933 saat 14 buçuğa ta. 
lik edilmiı olJ ığundan yÖv· 
mü mezkiirda dahi gelmedi .. 
ği ve bir vekili lmmmi da 
göndermediği takdirde hak· 
kında gıyaben muamele icra edile 
ceği malum olmak üzere k~yfiyet 
gazete ile ilan olunur. (8052) 

1 -1 Sahibi: MEHMET A S IM 

' 
Neşrlyut :\llidürll: Re fik AlınX't 

V A K 1 T &latbaaaı - lataabul 


