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ugoslav Hükilmdarları Dün Sabah Geldiler 
Ve Gece Yarısından Sonra Gittiler 

Yuıroıl•vyanıa Dubrovalk pm.ld topla -IAml•rken RelatcfbnJam' Hauetlerlle mlullrlnl laraym n.btumada Gazi Hasretleri Kral Hasretlulal k.arfdaı'lark-

Mi safir hükUmdar dün sarayda Reisicümhur Hazretlerine 
nıüliki oldu, gemilerinde ziyaretleri iade edildi, şehri gezdiler 
Oolfus' a suikast 

1 Kurtuluş günü · 
Son zamanlarda Avrupanın en 

karıtık bir mıntakası halini alan 
Avusturyanın vaziyeti baıvekil M. 
Dolfuı aleyhinde yapılan ıui 
kaıt ile bütün bütün karı§ık bir 
manzara aldı. Vakıa suikut 
ıteticesinde göğıünden •e -
daa yaralanmıt olan M. Dolfus'un 
ha:ratı kurtulmu§tur. Nihayet bir 
kaç &ün istirahat ve tedavi • 
den sonra eıkiıi gibi vazif eıine 
devam edecektir. Fakat ıuikas
tin tama.miyle muvaffak olama • 
ınaaı orta Avrupa vaziyetindeki 
tehlikenin bertaraf olması demek 
değildir. 

Bilha11a katilin 9ahsı ve hüvi • 
Yeti hakkındaki ıon haberler na -
Zarı dikkate alınırsa tehlikenin 
derecesi bir kat daha artıyor: Sui 
kaıtçi Viyanalı Dertil isminde yir
mi iki yatlarında bir gençtir. Üç 

Mehmet Asım 
(Devamı! inci •yıfada) 

...,. 
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Gad Hazretleri .Kra l Hasretlerlle semiye siderlerkea .Kral ve Kraliçe Hasretleri Topkapı eanlJJDda 

Gazi Hazretleri Bir Ziyafet Verdiler 
Yugoılavya Kralı Alekıandr 

Hazretleri ile Kraliçe Mari Hazret 
leri dün ıabah maiyetleri ile bir • 
likte Dubrovnik torpitoıu ile Var
nadan ıehrimize gelmi1ler, gece· 
liyin ayni torpito ile Korfuya ha
reket etmitlerdir. 

Büyük misafirlerin kartılanma
larını ve tehrimizde kaldıkları bir 
gün zarfındaki faaliyetlerini ba • 
tından sonuna kadar takip' e~en 
muharririmiz intibalarım fU suret
le anlatıyor: 

Büyük miıaf irlerin bulunduk -
lan torpito aabahliyin erkenden 
Karadeniz boğazı haricinde Zafer 
ve Tinaz tepe torpito muhripleri • 
miz tarafından kartılandılar. Tor
pitolarımız, Kral Hazretlerinin bu 
lundukları torpitoya yaklatbklan 
vakit, bir tazim eseri olarak re -

1---------------. milerimizin direklerine Yugoılav
Gazİ Hz. ile Kral ya Kralı Hazretlerine mahsus bay

rak çekildi. 

Hz.nin mülakatı Bundan ıonra gemiler, önde 

İstanbul, <& (A.A.) - Yugoala\·ya 

kralı ha:r;rt'tlt>rl.} le TUrklyfl relıılcürnhunı 

araııındakl mlUAkat tam bir ıamlmlyctıe 

~bu olnıu,tıır • 

Her iki dr\'lt't rrlıli blrlblrlnl tanı -

mak \ 'il ıulbun ku\'\·etlt>ndJrllmt>ı.1 buııu -

.-ndgl tlklt , .e nııktal nwr.arlarmı teati 
etJ1K'k \'l'llleııl.nl rldn ettlklerlndf'll dolayı 

~ok memnun olmu~r. ht-r iki de~lctln 

ııulhpl'rvnane ıılyaııetlnln iki milletin \ e 

ltom,u bütün milletlerin menfaatle -

rlnr, 11Ulh O\"Uma ve umumi \'lfaka uy -

run olduğu buıuııunda mutabık kalmı,lar· 
Chr. 

Hrr iki ck'\'let relııtnln lkJ memleket 

arıııında t'n iyi mün~bf>tler ldıırneııl ar

zuıılylf! mfttebaul11 olduk.lan bu mOnaııe -

betle taaytln f!tmlttlr ... 

Dubrovnik olduğu halde ilerliye -
rek ıaat sekiz buçukta boğaza gir
diler. Kavaklarda bir müddet du
ruldu. Bu ıırada Riyaseticümhur 
umumi katibi Hikmet, Hariciye 
protokol umum müdürü Şevket 
Fuat, Riyaıeticümhur bat yaveri 
Celil, Belgrat elçimiz Haydar 
Beylerle Yugoılavyanm Ankara 
elçisi M. Y ankoviç ve refikası 
Ankara motörü ile Dubrovnik tor
pitoıuna geçerek Kral ve Kraliçe 
Hazretlerine "Hot geldiniz,, de · 
diler. Madam Yankoviç te Krali· 
çe Hazretlerine bir buket taktim 
etti. 

(Deftım 1 lnel .. ydada) 

Yarın şehrimizde yapıla
cak resmi geçit, merasim 

6 teırin.ievvel lstanbulun kurtu· 
lut günüdür. Bu münaıebetle J&• 

rın ıebrimizde büyük merasim )'& 

pılacak, lıtanbulun kurtwuıu ~ 
lul~caktır. 

Reımi ve huıuıi daireler bay • 
raklarla ıüılenecektir. Sabahliyin 
ıaat dokuzda kıtalar, mektep ta
lebeleri Sultanahmet meydanmda 
toplanacaklardır. Üniversite ta· 
lebeleri Üniversite meydannsda 
toplanacaklar, ona doiru Sultan • 
ahmet meydanına geleceklerdir. 

Saat onda tehrin muhtelif yer• 
lerinden 21 pare top atılacak, kıt
alar, mektepliler, halk iki dakika 
ıuaarak aziz ıehitleri ıeli.mbya • 
caklardır. 

Onu bet geçe kıtalar, mektepli
ler yürümeğe baılıyacaklar ve Sir· 

(Utfea •YJfaJ'I ~) 

Kıymetli atletlm lz V.,.t 
Atlna ollmplyadıncla 

Balkan «tlUe atma pmplyonlupna - • 

:ı.andıfını haber 'Wdltlmlz hta• ..... ırla 

\"eyıılnln bu IDllYaffakıyeUnl kazaadılı mi • 

aabakada almmıı ve husull muballlrlmls • 
rafından tayyare~ie göodeillmlt Mr rt!llll6il 
okuyucularımıza 'takdim MQıeıus. 
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Dolfus'a suikast ·· J Umu~~bn~~u~~-~-. ~~S-Q-N~H-A ___ B_E_R~(~.-~ 
Hazırlanmakta olan layı-~ c- • , ~ ~ -· ~ 

Haşmaka/Pdf'n /Jrı·am 

ay evvel Avusturyamn fede..,I 
ordusunda bulunurken asker ar"

1 sında milli sosyalist propagand• y 

ıı yaptığı iç.in vazifesinden çıkarı 

hanın bazı esasları A İ AJ •ı b• J • 
ce~:ı~n!.akt~=:~·.:::ıeti:; vus uryayı manya } e ır eşmıye 
kanunu ayihlrtabı etaoietaoinneta 
kanunu layihası hakkındaki tel -
kikata devam edilmektedir. 

Söylendiğine göre af, şümullü 
olacak, bununla beraber memle .. 
ketin emniyet ve asayişi de göz ö
nünde tutulacak, bilhassa katil 

olan M .. Dolfusa suikast • 
manı 

Suikastçının Almanyadan yeni gelmiş, ve odasının 
her tarafı Hitlerci işretlerle dolu bir genç olduğu anlaşıldı 

mı§. Ondan sonra diğer erke~.&rı 
ve kız karclesi ile beraber Avu•' 
turyanın Al~anyaya ilhakı içi~n 
propagandacılık yapmağa devas-'2• 

etmiş. Geçen hafta Almanyayı 

mahkumlarının vaziyetleri üzerin- Viyana, 4 (A.A.) - Başvekil 
'M. Dolfus kimdir? 

dolayı hükumetin memnuniyetini 
billirdi. 

gitmi;ı, bir kaç gün evvel gelmi~i 
İkinci kardeşi de hududu geçer
ken tevkif olunmut. 

Bu malumat şunu gösteriyor Jcİ 
M. Dolfusa yapılan suikaat Der 'P 
til'in §ahsi teşebbüsü eseri değil -at 
dir. Bu itibarla hadise beynelif 
milel bir ehemmiyet alacaktır• 

de tevakkuf edilecektir. M. Dolfus, dün suikastı müteakip 
Siyasi mahkumiyetler için de derhal hastaneye kaldırılarak mu

yüz ellilikler müstesna olmak ü - ayenesi yapılmış ve kurıunlardan 
zere vi.ıi bir af yapılması muh .. birinin sol kolunu sıyırarak geç· 
temeldir. tiği ve ikincisinin de sağ umuzu 

M. F ey, suikaslçinin federal or 
duya 1933 senesine kadar üç sene· 
denberi mensup olduğunu teyit et· 
ti. M. F eye göre ha, vekil M. Dol
fus bir kaç güne kadar Balplatz· 
da çalıımağa başlıyacaktır. 

Bunun içindir ki suikast haberİtr' Layiha kesbi kanuniyet ettikten deldiği, fakat kemikleri inictme -
sonra aftan istifade edecekler 29 diği anlaşılmıştır. llk pansuman -
teşrinievvelde serbest bırakılacak dan sonra batvekil derhal evine 
lardır. götürülmütlür. Oradan hükUmet raıveklldlr H11riclye 

nar.ırıdır 

Zhaat 
n11zındır 

Avusturya gazeteci'erinin ve 
bilhassa Ekstrablat gazetesinin 
Dertilin evinde yaptığı tetkikata 
göre, suikastçı bundan 3 ay evvel, 
milli sosyalist propagandası yap -
tığı için federal ordudan çıkarıl -
mııtır. 

dağılır dağılmaz Avrupanın her 
tarafında büyük bir telit ve he ·~ 
yecan uyandırmıtlır . ; 

Malumdur ki baıvekil M. Dol • 
fus diktatörlük salahiyeti ile ha •\il 
reket etmeğe batlamazdan evveltı 
Avusturya mcb'uaan mediıindelr 

Hariciye vekili 
..!vfik Rüştü Bey bu 

akşam Cenevreye gidiyor 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 

Bey bu aktam kalkacak olan Sem· 
plon ekspresi ile Cenevreye hare· 
ket edecektir. 

Tevfik Rü~tü Bey Cenevrede iki 
gün kalacak, Milletler Cemiyeti 
1-- .... ~eyinin içtimalarına i~tirak et
t" :n soma memleketimize döne· 
c tir. 

tiivekil ismet Paşa HazretJeri
.ain--:<le bu akşam Ankaraya hare
ket etme!cri muhtemeldir. 

M. Venizelos 
On gündenbcri lstanbulun mi -

ıafiri bulunan Sabık Yunan başve 
kili M. V tfhizelos bugün Stella di
talya vapuru ile memleketine dön-

' mek üzere yo "'n cıkncalüır. 

Uzak Şarkta 
Rus - Japon meselesi 

bir türlü bitemiyor 
Moskova, 4 (A.A.) - Sovyet 

Rusyanın Harbindeki Jeneral kon 
solosu, Mançuri hükUmetinin mez
kur tehirdeki siyasi mümessiline 
bir mektup göndererek Poğraniç -
naya istasyonunda Mançuri ve Ja
pon makamatı tarafından yapılan 
keyfi muameleler hakkında tah -
kikeıt ve takibat yapılmasını iste -
mittir. 

24 eylül gecesi, 7 Japon ve dört 
Mançuri polis memuru Onssions 
demiryolları idaresinde de tahar -
riyat yapmışlardır. Bu taharriyatı 
yapan memurlar, müsaadesiz ç.ek
m~::eleri açmışlar evrakı ve dos -
yaları birbirine karııtırmıılardır, 

VP. nihayet ticari bir takım vesaik 
alıp götürmüılerdir. 

Sovyet Jeneral konsolosu, gö -
türülen bu vesaikin derhal iadesİ· 
ııi Te sovyet müesseselerine kar~ı 

bu gibi Jiddet hareketlerinin le -
l<errür etmemesi için icabeden ted 
birlerin alınmasını ıiddetle talep 
eylemiıtir. 

keci - Eminönü, Karaköy - Te
pebatı yolu ile Taksime gidecek
lerdir. 

Alay köprüden geçerken deniz 
nakil vasıtaları düdük çalarak a
layı aelimlıyacaklardır. Taksim -
de abideye tehir namına bir çe -
lenk konacak, şehir meclisinden, 
Üniversiteden, talebeden Direr 
kiti nutuk söyliyeceklerdir. Mü -
teakiben geçit resmi yapılacaktır. 

Cece Perapalas salonlarında 
t. 170 kitilik bir ziyafet verilecek, 

Jı .. ,;~r taraf elektriklerle süslenecek-

• 1 \"'-J 

işlerini idareye devam edecektir. 

Katil nasll adam ? 
Viyana, 4 (A.A.) - Batvekilin 

sıhhati iyidir. Doktorlar, kendisi· 
ne tam bir istirahat tavsiye etmiş
lerdir. 

Bununla beraber M. Dolfus, e
vinden develt itlerini idare etmek 
le devam edecektir. Hatta dün 
akşam saat 20 de radyo ile kısa 
bir nutuk söylemitlir. 

Suikastı yapan Viyanalı Dertil 
22 ya§ındadır. Kendisi federal 
orduya mensup iken koğulmuştur. 
Suikast yapmak için uzun müd -
dettir. koridorlarda beklemekte 
idi. Taammüt açıkça görülüyor. 

Sorguya çekilen Dertil siyasete 
lakayt olduğunu, bununla beraber 
hükumetin batına M. Dolıusten 
başka bir şahsiyetin bulunmasını 

Harbiye Dahiliye ve mfitebakl Dert ilin küçük kardef i, milli 
_ 0 _a:u_ra_d_1 r __ a_•_z._1'_1d_•_r __ 0_a_z._•r_1•_r_d_u_ı _. sosyalistlere pos ta vazifesini gör -

ğunu söylememiştir. Çünkü mak
sadı bu şahsiyet üzerine nazarı 

dikkati celbetmemektir. 

Dertil, katil kastı olmadığını id 
dia etmiştir. 

Hristiyan sosyalist mahafilde 
Dertilin, milli sosyalistlerle müna

sebeti olduğu için fırkadan çıka
rıldığı hakkında §ayialar dolaş -
maktadır. 

Viyana, 4 (A.A.) - Avusturya 
baıvekil muavini miralay F ey, 

halka radyo ile söylediği nutukta 

mek üzere Bavyera - Avusturya 
hududunu geçeceği sırada Lech -
feld karargahına gitmek üzere 
iken tevkif e<li 1miıtir. 

Derlilin kız karde!i milli sosya
list faal propagandacısı olarak ta 
nır.maktadır. 

Dcrtilin aparhmanının bütün 
duvarlarında Hitler haçları dolu
dur. 

Diğer taraftan haber alındığına 
göre, Dertil geçen hafta Almanya 
ya gitmiş ve bundan bir kaç gün 
evvel Viyanaya dönmüştür. 

istediğini söylemiıitr. 

fakat bu ıahsiyetin 
hükumetin, başvekilin ı1uikasttan 

k;m oldu· tesadüfen kurlu mu~ olmasından 
(Diğer taf.silat D uncu sayı fa 

mızdadır.) 

Büyük 
Tayyareciler 

Lindberg ile Molison ve 
karısı dolaşıyor 

Oslo, 4 (A.A.) - Lindberg ile 
zevcesi, yapılacak olan yeni Atlas 

aşırı hava hattı için Norveçyanın 

~ark sahillerini tetkik ettikten son 
ra Stavangerde yere inmişlerdir. 

Misafir 
Kralın siyaseti hak
kında bir fikir 

" O bUtUn hUkOmetlerle 
dostluğu muhafazaya 

~ah,ıyor,, 

Çarpışan 
Tayyareler 

Tayyareciler paraşütle 
athyarak yere indiler 
Vartova, 4 (A.A.) - Poznan· 

da cambazlık tecrübeleri yapan 

iki tayyare bin metre irtifada bir 

Fransızca lstanbul gazetesi, birleriyle çarpı,mışlar ve yere düş 
Yugoslavya kralı Alekıandr Haz- mü,lerdir. Paratütle atladıkların 

Nevyork, 4 (A.A.) _ Mollison retlerinin şehrimizi ziyaretelri dan tayyarecilere bir şey olmamış 
münasebetiyle yazdığı batmaka • tır. He zevcesi, dünya düz hat rekoru· 

nu kırmak üzere Bağdada doğru 

uç.mak üzere üç tecrübede bulun -
muşlardır. 

ilk iki tecrübede tayyare çok 
yüklü olduğu için havalanamamış 

üçüncüde bir buçuk metre kadar 

havalanmış, fakat tekrar yere dü
şerek sakatlanmıştır. 

M. Herigo hasta 

lede, Sırbistanın geçridiği sıkın - •llllllll-nııııııtıı:ım ımıunmıımom11H11111U1U1111uuıın;na_........,,.,. 
tılardan bahsediyor, Sırp milleti • Kral milletine kar~ı olan vazifesi
nin nasıl fedakarlıklarla çalışıp, ni yaptı ve idareyi eline aldı. Bu

F ransanın. yardımı ile kendisini nu yapmadan evvel başka çarelc 
nasıl topladığını anlatıyor ve di - re baş vm·du. Zağrepten . tefan 

yor ki: Radiçin siyaset vnrisleri i'ılaçeklc 
"Birinci Aleksandr'm siyaseti Pribiçcıniçi çağ·ıı1.tı. 

hariçte bütiin milletlerle dost ge - Maç ekin fikri şuydu: ~{illeti 
çinınek olmuştur. Fransanm miit- gruplara ayırmak ve her birini bir 
tefiki olan Yugoslavya, Roman · meclisle mes'ul bir hükfnnetin i
ya ve Çekoslovakya ile muahede - claresine ,·ermek. 

Lyon, 4 (A.A.) - M. Heryo ler imzalamıştır. Dfüün hükumet- Bu ayrılık te\·lit etmekten ba..c:;ka 
dün sabah tam bir radyografi mu· lerle dostluğunu muhafaza ~tmek hiç biı.'işe yaraımyacaktı. ı<'raı 
ayenesine tabi tutulmak üzere tedir. Yugoslavya kralının Ro - diyor ki: 

Sal.nt Luc hastanesı"ne nakledı"I. manya ve Bulgaristan krallarını k • Bu as e!'l bir diktatörlük de 
ziyaret etmesi, bugün Tiirkiye -

miştir. Böbreklerinde görülen ha Reisicfünhuriylc görüşmeğe gel . g
1
1Yilhdir.

1 
Böyle bir şey mevzuu 

zı ihtilatlar bu muayeneyi icap • . d >a so amaz. Bu muvakkat bir 
mesi, Avrupa snlhunu teyıt c c - . .. . . . 

an§lus taraftarı olanlar mühi11111 

bir kütle teıkil ediyordu. O ka·ll 
dar ki M. Dolfus ancak bir reyi 
ekseriyet ile yerinde durabiliyor •1 y { 

du. Eger memlekette serbest 
bir intihap yapılmış olsa antlut 
taraftarlarının tamamen ekseri • 
yeti kazanacakları da şüphesizi 
telakki olunuyordu. r 

Dolfus diktatör mevkiinc geçer 
geç.mcz Avusturyada bütün milli 
sosyalist teşkilatlarını dağıtmı~ - d 
lır. Bunların açıktan açığa fa .. 
aliyette buhmmalarına mani ol • 
muştur. Fakat bir müddet ıon-

ra yapılan tahkikat eski te!kilit • 
ların gizli gizli çalıımağa devam 
ettiklerini ve Almanya ile irtib&t a · 

tesis eylediklerini gösternUştir • c: 
Şimdi suikast hadisesi ile bu giz· 

li faaliyetlerin ilk neticeleri ortaya 
ı çıkını§ oluyor. Bu suretle kü • • 

çük tilaf devletlerinin son günler
de gösterdikleri telaşın sebebi de ' 
anlaşılıyor. 

Avusturya beıvelcili M. Dolfus t 
aleyhinde yapılan ıuikasti itidin· 
ce Umumi harpten evvelki Saray
bosna cinayeti derhal hatıra geli-. 
yor ve bu iki hadise arasındaki • 
müşabehet o kadar büyüktür ki 
insan tarihin bir dönüm yerine 
celmiş olup olmadığımızı dü§Ün • 
mek zaruretinde kalıyoruz. 

Son günler zarfında Avusturya· 
daki siyasi vaziyet fU suretle hula· 
sa olunabilir: Dolfus başvekil'ikteıı 
baska dört nazırlığı da kendi üze-

rine a1mı1!, Avusturya kanunu e .. 

sasisini filen deği~tirmiş, bütün 
kuvvetile memleket dahilinde ko• 

münizm ve Hitlerizm aleyhine 
mücadeleye giritmi9ti. Diğer ta • 
raf tan Çekoslovakya, Romanya 

ve Yuguslavya devletleri de leh .. 
likenin gittikçe büyüdüiüne ba • 
karak Avuıturyayı küçük itilaf i .. 
çerisine almak imkanlarını arat • 
tırıyorlardı. Nihayet Akvam Ce· 
miyeti içtimalarında da A•uıtur • 
yayı kurtarmak için orta Avrupa• 
da bir yeni iktısadi kalkınma sir 
temi kurmak meıeleıi etraındıa 

ettirmektedir. Diğer taraftan dok- cek olan bir Balkan Lokamosu _ reJınHlır. Gayesı muayyendır. 
1 M H b. k ·· müzakereler cereyan ediyordu. 

tor ar . eryonun ır aç gun ı1u kuv\rcclcn file çıkarmak, dost - Gayri kabili inkisam \'C bir olan h itte böyle bir vaziyet içinde 
astanede kalmasını istemektedir· lu},· ı·a'·ıta1armı kuvvetlendirmek milletimin memnuniyetle ve ar - . M D lf 1 u • o us'a kartı yapı an ıuikaıt 

ter. Bu suretle M. Heryo tekrar maksadına matuftur.,, zusiylc idareyi elime aldım.,, hususi bir ehemmiyetle mana _ 
nakledilirken lüzumsuz bir yor· b h · Artık Sırp, Hırvat, Slav devle· l h Fransızca lstanbul aşmu arrı· anmaktadır. Avusturyayı te • 
gun'uktan kurtulmuş olacak, hem d ti yoktur. Zeki ve hüsü niyet sa - d hl k b ri Mösyö Lögof bun an sonra, it eden yangın le i eıi ütürt 
de hastanenin çok asri techizatın- Yugoslavyanın dahili siyasetin _ hibi bir kralın elinde inkişaf eden Avrupada şimdiden tahmini im • 
dan istifade ettirilecektir. den bahsederek, kralın memleke- bir Yugoslavya vardır. kansız buhranlar doğurabilir • 

M. Heryonun, öğleden sonra ya
pılan bir radyografi muayeneıin -

de, endite ve ameliyata sebebiyet 
verecek hiç bir ihtilat görülmemiş 
tir. 

tinin refahına çalıştığım söylüyor Kral Aleksandr iyi yürekli, sa - Binaenaleyh etrafta cereyan edert 
ve yazısını şöyle bitiriyor: de, her türlü alayişten kaçan, sa - hadiselere her vakitkinden ziya .. 

"Fena tatbik edilen parlaman . de memleketine hizmeti düşünen de dikkat edecek bir zamanda ya 
ta.rizm J>:ll"Lİ mücadeleleriyle dev- bir kralclir ve milleti kendisine şıyon.·z. 

lct birliği tehlikeye düşüyordu . prestiş eder.,, Mehmet Asım 



:;. :;. . 
kabilelerde de böyledir. 
Totemin dokunduğu (Moma)

ain bir koku gibi sindiği istirdye 
ahuta 22-liralık 'f&pka gibi bir 
Ydi.r, 

bütün kahile halkı ona hayretle 
takar .. 

Mabetten getirilen bir avuç lop 
Pağa sahip o1an centi 'ınendir. 

Tütemine benziyen, mesela tü
te111i kurbağa olan bir kabilenin 
içinde saclarını bir kurbağanın a
~&klarına~ benzetecek bir §ekilde 
&falıyan, korbağaya benzetmek 

Çİn onu ötesinden berisinden ke-
tn en güzeldir ....... ilah ... . 

Anlıyorsunuz ya, insanın kıy -
~tti hakkında catılar altında o -
~ .. 
tduğumuz, beton binalar altı • 

~1zda bir at gibi ,ahlandığı hal -
de hiz hala totemine tapan vah,i
tn kıl kadar ileri gitmi§ değiliz 
Sene 1933 diyoruz. 

'b" l' tknik ve medeniyet. dilimizde 
•rV dua. gibidir. 

1tı .•htilerin yanımızda hahsedil -
ll.'td~•ne insanlık namusumuz ma • 

1 ır, 

• • • 
k.,~ •kat dünyayı gÖrÜ!Ümüz ne 

ar •Ynıdır. 
\'1ı . . h 

lltb fl nasıl hır ayvana veya 
&ta. b k .. 

~, enzeme ıçın zaman za -
ıc.,~ kendisini bir tarlaya, yahut 
~n I> dükinına ve yahut bir ağıla 

aeterek: 

bir'k Oh, timdi mesudum!. Derse 
bir 'i' ~.••ıtı iruanlar da: 

QU-.i:.1_ h 
cins f·" "" esap yekununu ve cin.s 
l'nekJ ır~aların adını sayıp dök -
Belk·t L•&adete erdiğine kani o1ur. 
n1 k~Ja u dütünce tatlıdır ve insa-

F Yca meust eder. 
alcat bı"r d" ... ·b· d" .. 

ırı · 1! agrıaı gı ı Uf un-'Yet al · 
l'\u ~ •trnı, hır kafanız varsa, o· 
hi ı.. tkaları bir limon kabuğu gi

•rttrp 1 bir (S UYunu çıkardıktan sonra 
'&.\~ P t~~ekeıine alsa hile siz bu 

eti hıııedernezsiniz. 
Sadri Etem 

Hamallar hakkında 
Belediye daimi encümeni ha -

mallar hakkında yeni bir talimat 
name yapmıfh. Bu talimatna • 
me belediye reisine verilmi~tir. 

Riyasetin mütaleası . alındı~t~n 
sonra talimatname ,ehır meclı1t • 
nin tasdikine verilecektir. Tali • 
matnamede hamalların mü,teri -
lerle olan alakaları, hamalların 
idareleri hakkında bir çok ahkam 
vardır. 

Rusya ile tüccari bir 
mukavele İmza edildi 
iktisat VekaJetile Sovyet ticaret 

mümessili arasında bir müddetten 
beri devam eden müzakere netice
lenmiş ve mukavele imzalanmıt • 
tır. 

Derhnl meriyetc giren bu anla,. 
ma eaaslarına göre Rusya 17 Şu -
bat 1933 tarihine kadar memleke· 
timizden (2) milyonluk mal ala • 
cak ve buna mukabil memleketi -
mize kontenjana tabi olmadan ay 
ni miktard:ı Ru!\ malı ithal edebi
cektir. 

Rusyanın bizden alacağı mallar 
yün, tiftik, hayvanat ve zeytin ola 
caktır. Mukabilinde ithal edeceği 

Ruı malları meyanında şark vila
yetlerimizin ihtiyacı olan şeker bu 
lunacaktır. 

Büqük bir yolsuzluk 
Bahkpazarının kadaıtroıu ya • 

pılırken hazineye ait dükanların 
fuzuli surette bazı firari R9mlara 
verilmesiyle neticelenen büyük bir 
yo'suzluk meydana çıkmı,tır . 

Tapu umum müdürlüğünce kim 
lerin zannaltma alınarak mahke -
meye sevk olunacakları anla,ıla -
cakhr. 

Dikkate ~ayan görülen bir nok
ta da hazineye ait em' ikin firari 
ve Türk tebaası ol~ukl~rı halde 
kendilerine sadece bir ikamet tez
keresi ve vekaletname ile Yunan· 
lı gibi gösterip Rumlara ihticaca 
salih hiç bir vesika aranmaksızın 
ferağ muamelesi yapılmasını le • 
min eden tapu senetleri tanz:.m e
d ilmeıi olmuftur. 

Defterdarlık bu uJ•.ı'suz ve gay· 
ri kanuni senetlerin İptali için ka
dastro mahkemesine müracaat et
mittir. 

Belediye bütçesi 
Belediye 934 ıeneıi bütçeıini 

hazırlamaya ba,lamıttır. Şube • 
lerden ihtiyaçları hakkında ıo • 
rulan suallere cevap gelmektedir, 
Şubelerin başlıca ihtiyaçları, yol , 
elektrik etrafında toplanmaktadır. 

Yeni bütçenin açık göz önüne 
alınarak yapılması ve umumi hiJa
metlerin geri bırakılması kat'i ıu
rette kararlastmlmıştır . 

Yeni fuhuş sokakları 
Fuhuı talimatnamesinin tatbiki 

için b:r talimatname hazırlanmak 
tadır. 

Yeni talimatnameye göre bir • 
le,mc evlerinde oturan kadınlar 
kapı önlerine ve sokak bat· arına 
çıkarak .müıteri toplanuyacaklar • 
dır. Evlerin kapısı önünde alels· 
de bir elektirk lambası yanacak, 
ve evler muayyen bir yerde topla· 
nacaktır. 

Birletme evlerinin, Beyoğlunun 
arka sokaklarında ta'imatname 
ahkamına ve sıhhi ,eraite dN 
tamamen uygun olarak açılacak• 
tır. Galatadaki evler kapatıla• 
caktır. 
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1 - Türkiyede doğan bir türk 
babanın çocuğu Türktür; 

2 - Türkiyede doğan bir ecne. 
bi babanın çocuğu rÜ§t ya~ına va· 
rır, memleket dahilinde oturur ve 
resmen türklüğü istene Türktür; 

3 - Vatandaşlık kanununa tev
fikan Türklüğü kabul edilen her .. 
kes Türktür; 

4 -Türkiye haricinde doğan 

bir türk babanın çocuğu Türktür. 
İkinci numaramız mucibince in 

giberede Newcastle'lı Mr.Johnson 
un oğlu lzmirde doğan Mr. Wil -
frid Türktür. 

Yirmi senedcnberi Türkiyede 
mütemekkin Çinli Wang-Wong 
Türk olabilir. Bunlara mukabil 
Stockholm şehrinde, geçen asır -
dan beri meyhanecilik eden bir a
ilenin efradından, Sakızlı Kosta -
kinin torunu, ana tarafından hep 
İsveçli, asla Türkçe bilmiyen ve 
ömründe bir defa olsun Türk!yeye 
ayak basmamı§ olan bir zat dede 
ve babasının tabiiyetini muhafaza 
ettiğinden ve kendi de lıveç tabi
iyetini ihtiyar etmediğinden Türk 
olabilir, Türktür. 

Maddenin son 3 üncü fıkrasına 
göre "Türklük sıfatı kanunen mu
ayyen olan ahvalde izaa edilir.,, 
Demek ki vatandaslık itibarile mil 
liyelin tayininde dil, menşe, ırk 

h kafi değildir. 

Hasılı, bir ferdin türklüğü ıçın 
dilinin türkçe, ren1ıinin beyaz, di -
ninin müılüman olması şart koşul 

ıı: mamı~tır. Şu kadar ki Türklerin 
k hemen umumu Türkçe konuıur, 

renkleri beyazdır, dinleri müslü • 
mandır ve mezhepleri hanifidir. 
Şu son vasıfları haiz olan örf en 
Türktür: . 

Şeniyet, "realite,, nedir? Türk 
olmak için şu tartlar vacip: 1 -
Türkçe bir ferdin kendi dili olma
lı; evinde, ailesi içinde türkçe ko
nufmalı, Türkçe düşünmeli, gayri 
meşru hesap yaparken Türkçe say 
malı. Rüyasında Türkçe sayıkla .. 
malı. Bir not tutaraa Türkçe tut -
malı. 2 - ister din hususunda la
kayıt, yahut serbest dütünür, din· 
siz, münkir olsun, müılüman ne -
linden gelmeli, yahut ihtida etmiş 
bulunmalı. 

Bilhassa resmi dini müslüman -
dan ba,ka bir şey bulunmamalı. 
3 - Sarı ve ya siyah insan cinsle.. 
rinden bariz alametleri olmamalı. 

4 - Menşe meselesi bahse mevzu 
olmuyor. Gazi Köse Mihalzadeler, 
Sokulluzadeler, Köprülüzadeler, 

Hur;ıbaracızadeler (Comle de Bon 
neval') e hiç kimse Rum, Hırvat, 
Arnavut, Fransız demiyor. Fati -
hin hocası ve ~eyhüliılimı Molla 

Hüırev, Mösyö Framerz isminde 
bir Fransızmış, (Devhatülmeşa -
yih) yazıyor. Hele çoktan temes .. 
sül e,tmiş birinin zürriyeti büsbü -
tün Türktür. 

f*u itibarla Türk milleti, sair 
bütün modern milletlerden fark -.. 
sızdır. Fransız, İtalyan, İngiliz mil 

Cel:U tcuri 

len meziyetler, hakimlik, cesaret, 
celadet, sebat, hükumetçilik, as • 
kerlik, efendilik, alicenaplık yeni 
Türkiye halkında dededen baba -
ya, ondan da oğula ve toruna ge -
çen sima teferrüatı gibi intikal e -
deıelmektedir. İ§te bunun içindir 
ki tarihi türk milletile modern 
türk milleti arasında devam gö .. 
rülüyor. 

Evet, Orta Asya halkı, garpta 
ve §arkta, !İmalde ve cenupta, bir 
çok medeniyet, devlet ve milletle
rin zuhuruna sebep oldular; hun
lar, Fransızca tabirimi mazur gö .. 
rünüz, (souche par excellence) ol
dular. Fakat bu izler tarihte kal -
dı. Biz garp türkleri ise, Orta A! .. 
yalıların seciye ve faziletlerini, bil 
haua dillerini asırların teakubu 
müddetince idame ettirdik. Asıl 

halef bizleriz; çünkü torunluğun 

en zahir alameti olan türkçeyi biz 
muhafaza ediyoruz. Bunca asırlar 
bir ırmak gibi aktı. Türkler din -
den dine geçtiler. Bir çok medeni -
yellerin içinde kaldılar. Irki tesa -
lüpler oldu. Arap ve fürs, Akde .. 
niz ve frenk medeniyetleri, adetle 
ri bize girdi. Edebiyat, şer'iyat a -
rapçanın hükmü altında bulundu. 
Bununla beraber havassın değil 
de avamın muhafaza ettiği dil, 
bilhassa hunun çerçevesi olan 
-nahiv- olduğu gibi kaldı. 

Kök kuvvetli iıe, iltihak ve te -
salüpler on~ bozmaz; bilakis te • 
kamülüne badi olur, tıpkı ağaç a .. 
şısı gibi. Fakat kök kuvvetsiz ve 
mütereddi ise netice berakistir. 

Türkün gözle görünür ve tarihi 
hasletlerinden biri, belki en birin
cisi hakimiyettir. Türk, siyasi, ha-
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hakimik alametleri görülebilir. R A D Y O l 
Meşeli, Habe~liler hakimdir; hal-
buki kültürleri pek geridir. İngi .. •----------------=-..:.......; ..... 

Bugün 
lizler de hakimdir. Buna mukabil 

l S T ,\ !'\ n U L -: 
hakim olmıyan milletler de göriil-

18 - 1!),30 gramofon. 18,30 - Hl dol•· 
mü"Liir. Bunlarm vatanları bir :r tor ,\li Şfıkrh J;py tarafmd:ııı (8.'lhl:ım biı· 

devlet arazisi kadar geni~ olduğu ı:ocıık r.lılr. ctml'k i s;lıı nr:ınıl:ıcnk ş:ırtl.ır) 
halde mukadderatları daima vila- menuıu konferans • 19-:.?0 Jirm:ıı Ni)n -

yet ve eyalet, müstamere ve müs • ı.ı HL·y w arlmılaı:ıt.ırı • :!i> - 20.so l'ehll 

temleke kalmaktır. Hiç bir kavmi ul;'lu ı ııırıil Hal.lir Hry • 20,:ıo-'.! 1,so ıi .. • 
ın:ıni Heş:ıt l\~y \ (' :ıı knıl:ı ,l:ırı ref::ılmti~·fr 

incitmek istemediğimizden misal 
\'cd i:ı J\ıı~ı H.anım , .,. llluıııffrr lky. 21,SO-

zikrelmiyoruz. :!:! gramofon. ::?:? rlı•ıı itllı.ırrn Ana<lJlıı a • 

Türk, milleti ise, par cxcellcnce, J:ııısı, borsa hnbf-ri, ı;a:ıt n.rnrı , 

hakimdir. O hakimlik hasletlerine ·' :-.· ıı: An A: -

Romada ve İngilterede misal bu .. 
lunabilir. 

CıtPvnmı varı 

Bir yangın sonunda 33 

ölü, 750 yaralı 
Angclel, 4 (A.A.) - Umumi 

parkta bir yangın çıkmış, parkın 
mühim bir kısmı ynnmı~tır. Yan
grn bir sigara içmenin ihmaline 
atfolunmaktadır. 

Parkta bulunan işsiz ~.-ncleden 
33 ü ölmü§, .... e 150 si yaralal?mxş 

tır. 

J:?,30 - 13,30 ı:r•ıınofon. ı S- ıs . .as 
ıılatıırlm ım7.. 18, 1:> - ll>, IG F.ıl lp ı;~~· la • 

r;ıfınılaıı \'i,nıl"ns 1 kvıı ,.,;, IO,:?'l 

20 :ıj::ın-; halH·rlt•rl • 

\ f\" \!\',\ : .~ uu nı -

ulaturka 

12.30 p!Jı lit.ı tıuıııım:" h tcl.!ırlarııı r. -

l'rlrrl.- 13 l<on,.rr. - 11.10 - ı ;, d~H\• 

nıı. - 16,U5 pld!da Roht"m or!•estnıır.ı. 18 

l<adnı ı;:mti - 18,2; ı.oıııwr. Şnrltıl :ır -20,~:; 

rıprm - 2:ı,ııo pi:'\:<. 

Hlll>.\ rr~:,Tıı: : l\:m.r. rn -

1 ı .:ı <ı r[=-:ın corl\r'.'> tr:ı"ı - 18,30 l;nn..,r r • 

.!O (.'l'llo lmn r rl .-- 21 koıı ... r r - 23, t :ı koıı· 

rr. 

nf't\lll':Ş· :mı.:ı nı -

11 h'lllr pl"ı l,l::. r. -'8 ır.ıı~(nljf h .... tr • 

lrr - 21 ızarkı - :!1,'!0 

:!:!, ı.; radyo orkrst ~:>" • · 

\'ı'l'';!lV,'\: Pi ';! m . -

lctle':"inin tesekküllcrinde Türk 
mil!etinin teşekkülünde de bariz .. 
dir. 

Hikmet Beyin n:ebusluğu 
ı G, ıo o·lı mmı!l<l• ı - t i.:ı.; f'·ılrı korı!l" r. 

Şa rl, ı \r pl):ıuo - ı ıı t<uht:r t - 2 1 ı·:ım 

Orta As yadan gelen feyyaz bir 
kavmin dili gibi seciyesi devam e· 
dip duruyor. Başka ethnique kem
miyetlerden alınan malzeme ile 
milliyet sarayının adit kıarmları 

.• kurulmuştur. 
ile Eski Orta Asya halkında görü
tu-~ 

Ankara, 3 - Sefirliğe tayin e -
dilen Memduh Şevket Beyden 
inhilal eden meb'uslukla beraber 
dört münhal vardır. 

Münhallerden birine Riyaseti 
cümhur umumi katibi Hikmet Be-

ı.o rı"lrr - 23, I O ıl:ı.n" ınııslkbl. 

Hr.J .ı P: \O : 1!tl nı -

12 rı::\l. - ı ;ı,ll; rııı lrı • <'rlır,tm<:ının 

koıı'!t-ri - 20,:rn plül:h nır'•ıılilrr - z l Tri • 

\o. - J\ rm:ın lrnnı;!'rl - '!:.:,20 

.!3 pı~ı ı ., d :ı. ıı' h:t\:ıl nrı. 

!!OM\: Hl,! nı -

oprret -

21 h:ıberlrr. Plak. :ı;drhlv:ıt. Sıııı'ııt • 

yin namzet ıösterileceğine mu - 2z r'"'"" mııhtl'lir b~ .trı .. r. _ 23 komedi _ 

hakkak nazariyle bakılmaktadır. : ~3 .. ~0 m·ıhfrl!f bı-~trtrr. 

Selvi boylu muharrir 
Son günlerde İstanbulun hemen ması için dikkat edilmesini rica t 

bütiln gazetelerinde muharrir E - elerim.,, 
tem İzzet'in bir ilanını gördüm. Ya Etem lzzet'in ada~ları, Yo 

Babıali yokuşumm selvi boylu 1 suf Ziya'lar, Emin Ali'ler, 1sırıs 
muha•·riri, bu ilanda kendisinin, Hakkılar gibi bol olsaydı ... O ıs 
Liman şirketinde idare meclisi a - man fidan boylu kapı yolda!ı1111 

zası olan Etem lzzet Beyle karış .. zın bütün yaz:cılık hayatı ili' 
tırılmamasını dileyordu. Yakıla - tavzih, lashih, tekzip yazmakla 1 
cak kitap muharriri, yanılmıyor - çecekti. 
sam, geçen yıl da bu yolda bir ilan Böyle bir uğraşma, ihtimal, .P 
yazmış, gazetelere göndermişti. yami Safa gibi, kendisine düşın• 
Genç üstat, her yıl bir yol, böyle olanların moşuna gider "oh, he 
bir ilanı yazdığına göre, hendi Şükür edebiyatımız uzun boyl 
yazdığı yazıların okuyuculnrın ka bir badireden kurtuldu,, diye do 
fasında bir yıldan fazla yer etme- kunaklı cümleler yazarlardı. Yıı 
eliğine inanıyor demektir. suf Ziya Akbabada karaladığı b 

Yahut ta Milliyetin yazı işleri fıkrada: 

müdüründe böyle ilanlar basmak "Gazetelerin ilk sayıfaları içİ 
bir mani haline gelmiştir. Yarın daima zarar verici birer müsteh 

Etem izzet Bey 
öbür gün, bakıyorsunuz, §Öyle bir 
ilan çıkıyor: 

"Sadri Etem Beyin sonundaki 
Etemile benim sonumdaki Etem 
arasında hiç bir alaka yoktur. Gör 
düğüm lüzum üzerine ilan ede -
rım.,, 

lik olan edebiyat adamları arası 
da iki ki~i çıktı ki geri sayıfala 

kazanç getiriyorlar. Bunlardan b 
tanesi meşhur ~air Florinalı Ni 
zım Beydir. Malum ya, bu ı 

kıt'a ve gazellerini adi ilan tarif 
sine göre para vererek bastırır. l 
1kincisi de ro.mancı Etem izzetti 
Bu arkadas ta bir tavzih ve tekıİ 
illetine tutuldu; habire ilanlar y 
zıyor. Bunlnr fena alametler değ 
ama bu şairle nasir biraz da bizi 
Akbabayı hatırlasz..lar .... ,, 

Derdi. 

I!u sürekli tekziplerin -Ete 
lzzetlerden birisi liman şirketin 
olduğu için- karşısında Abidi 
Davcr de gayrete gelecek ve ya 
zacağı bir fıkrada liman ~irketi 

nin mazotla işliyen yeni çatanal 
rı h::ıkkında fenni ve tarihi izah 
verdikten, kaptanlarını öğdüktc 
sonra ::.> ... :i F!em hzele getirece 
ve diyec--1d' ki: 

"Vakti le Tasviri Efkarda beni 
yetiştirdiğim Etem lzzet niçin kc 
di ;ıdının ada~ile karışmasında 

korkuyor? Liman şirketinde icla 
meclisi a:ı:a::ı olmak fena bir !e 
mi? Bir başka gün de şu: 

" . . . . Faka , madem ki islerniyor: G 
Vaktıle Mılhyetın fotoğrafçısı • · ı cl ' · · d l 

~ . . 7.C\e-;·ne Kcn 11:un ın ,.e a ag arını 
olup son zamanlarda Babıalı cıva. I t h b. · · b . anı ·o·ı ırcr re:ımını assın. 
rında hır fotoğrafhane açan Etem ·.1 • • • h. 1 d w k l 

b . d zam-ın ı '"l"' n n •r o mn ıgı 0 n 
Beyle cnım a ımm karıştırıldığı- 1 1 

h b ld 
en an ~~ı ır.,, 

nı a er a ım. O, şimdi gazete - Toplu iğne 
mi:&:lc alakası olmıyan bir zattır. 
Ben ise Milliyetin yazı işleri mü -

dürüyüm. Tavzihe lüzum görü .. 
rüm.,, 

Yahut !U yolda bir ilan: 

"Snbık müze müdürü, Jnhik 
meb'us Etem Beyle adımın karı :1 -
tınlrnamasını rica ederim.,, 

Yahut: 

1STANBU1. BEL.EDiYESI 

Dariilbedayi Temsilleri 
Bu akşam 

saat 21 de 

Pergünt 
5 PERDE 

i ~t.J:ıbul Btl~diuni 

. t'hirTı'yntrostJ 

"G~zi Etem Paşanın benim bii- Yaha' l lcı rık llıscn 

il ııııııııııııııı 
11 

yük babam olduBıma dair Yunan fk~t fi~rn. ı: Cricı: 
r,azetc :!rinde neşriyat yapıldığını 

hayretle gördüm. Bunun aslı, esa ıl ıııiiiııı 
sı yoktur. Tekzip ederim.,, 

Veyahut: 

Turkçc~ c ÇC' ircn. 

~crıiha Bedri 

UMUMA 

Eu akşam: 
"İsmimin sonundaki İzzcf e ha- , 

harak, beni Sel~mi lzzet'le kardeş 
zannc:lenlcr bulunduğu haber ... ·e
ril i)'Or. Gerek bu haber C'Jerek bir 

Türk Sinemasınd• 
Gaia mi"sameresi olarak: 

' o MELO f ransız gazetesinin, benim Sadri 
c::bak İzzet Paşamn oğlu olduğum 
lu:.k';m-:Ja lti ncFİyatı <'.:;ılsızdxr. lns 
l ·ı rl . ,11 1 e •• erım.,, 

Yahut şu i l .:!nı yazabilir: 

"Ankarada An~dolu Ajansı ida 
re meclisi azasından bir Etem Hi .. 
dayet B:!y vardır. Bundan bir kaç 
yıl evvel lstanbulcla mümessillik 
etmiş olan bu zat ile kanştırıldı

fım, aldığım mcktupla:-dan anla • 
şılıyor. Bu iki i~min karı~tırılma .. 

(I-IULYALI 
DUDAKLAR) 

GABi f\' ORLA Y - VıCTOR 
FRANCEN· Pi ER RE Blanchar 
\r an l d.111 d:ıh:ı ınükcmıııcl fc,·ı.:a'· 

:lde Jıı,~i Hr :ı, k \ c mtı!>iki ~aht ccrı· 

1 ;h Clt'n . · \ ldacplılcP t<ğlcni} or ~ 
ı.:ı-.ımlık ro\ ·~~ ı.omrdı \c Frıınsıı~ıı 

1 'ııtht:' Journal Jm ':ı ha\ adi,İ 
ıgı 11 f8203t -

.. 
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munı1etmwıummmıııUJ111tmtHUlt11M1ıuwtump1w11111ıunınmmnmuı11mmmc1111mmnuttt11tnınıDB11111Ht111mnunııR11nm111nı11uıumııınnıınııınımı'i:i 

L.~=~~~~~~~~:~J 
insanı bayıltan, dakikasında veya 24 saat sonra 

öldüren zehirli gazlara karşı 

Malatyada bir cinayet 
iddiası 

Malatya müddeiumumiliğine 

bir ihbar yapılarak sekiz gün ev
vel İıpendere nahiyesinin Bahri 
köyünden Osman oğlu Cemal ile 
kardeşi Azizin döğüıtükleri ve 
kendilerini ayırmak istiyen kar • 
deşleri Ümmühanı öldürdükleri 
cesedini kaybettikleri bildirilmiş -
tir. 

Bir kadın iki defa 
tecavüze uğradı 

Kuşadasında Güzelçanlı köyün 
de Nazike Hanım isminde bir ka· 
dm, geceleyin evinden meçhul ıa
hıslar tarafından kaçırılmıştır. 

lstanbul sarnıçları, mahzenleri işe yarayacak halde mi ? Hadiseden sonra Nazike Hanım 
Kuşadası merkezine' gelmiş, bu 
defa ikinci bir tecavüze. uğra.mış, 
gece vakti bir otomobile bindirile 
rek Selçuk stikametindc bir yere 
getirilmiş, ertesi sabah şehrin so· 
kak'arına bırak1lmıştır . Bu garip 
hadise tahkik ediliyor. 

lstanbulda "Ha -
va hücumlarından 

koruma cemiyeti,, 
ismile bir cemiyet 
kurulduğunu ha • 
ber vermittik. ls -
tikbal harplerinde 
tayyarenin ne bü -
yük bir rol oynıya • 
cağını ve hava hü -
cumlarının en kor -
kunc11nun zehirli 
gaz bombaları ol • Yeni gaz maskeler nden bir kaç nilmune 

duğunu artık bugün biz de idrak 1 mecbur eder. Tayyare hücumunu 

etmiş bulunuyoruz. Çoktan beri yapanlar, bu suretle halkı maske • 
harekete geçen resmi makamlar - !erinden ayırınca gazları öldürücü 
dan batka, hususi tetekküllerin de bombaları kullanırlar. Maamaf ih 
vücut bulmağa başlayışı, memnu - son zamanlarda bu aksırtıcı gaz • 
niyetlerle karşılanmıştır. Son za - ların maskelerden geçmesine ma -
manlarda yapılan neşriyat arasın • ni olacak şekiller ve usuller icat e
da, zehirli gazların tesirleri ve dilmiştir. Bu tarzda yapılmış olan 
bunlardan korunma çareleri bahse maske kartuşları, aksırtıcı gazla • 
mevzu olurken bir aralık "umumi rı dahi zaptetmektedir. Cildi ya -
korunma,, mahalleri için şehirde • kan zehirli gaz bombalarına kar • 
ki, bizanstan kalma mahzen ve şı, lastik elbiseler giyilir. 
sarnıçlardan istifade edilebilece - Öldürücü gaz bombaları iki kı· 

if' ileri sürülmüştür. Bazılarınca, sımdır: Bir kısmı, koklıyanı der • 
elli milyon lira gibi bir masrafla hal öldürür. İkinci kısım gazlar, 
bu mahzen ve sarnıçlarda yapıla- ancak yirmi dört saat sonra tesiri 
cak tesisat, koca bir şehir halkını ni gösterir. Geç öldüren gazın ko· 
zehirli gaz tehlikesine karşı koru. kusu ve rengi yoktur. 
mağa kifayet edebilecektir. Koklıyan; ilk anlarda hafif bir 

Dün, bu hususta söz söyliyebile- baygınlık geçirir. Pek az sonra ge .. 
cek mütahassıs bir zatla ve ayrıca çer, bir şey kalmaz. Gazın tesir 
müzeler idaresile temas ettik. Ze • yapmadığına zahip olunur. Fakat, 
hirli gaz mevzuu üzerinde uzun 24 saat sonra, hiç umulmadık bir 
mü~det uğraşan ve geçenlerde ge- zamanda, ansızın öldürür. Fosgen 
)~nKı mev~u etı·afmda darülfünun gazı böyledir. 
salonunda konferanslar veren kim iki çare 
ya profesörü Ömer Şevket Bey .ve Zehirli gazların tesirlerinden ko 
müzeler müdürü Aziz Beyden ih- runma çarelerine gelince; belli
tısaslarma göre ayrı ayrı sorduk: ba~lı iki tedbir düşünülmüştür: 

1 - Hava hücumlarının en kor Maske takmak, sığınaklara sığın• 
kuncu zehirli g-az bombalarile va . mak. 
pılan"'lar mıdn~? · Sığınak; harici havayla alakası 

2 - Zehirli gaz bombalarmm kesilen, yahut, havanın ta:fiyeye 
tesirleri nelerdir? Ne şekilde öldü- uğradıktan sonra içeri girdiği ma
rürler? haJJere denir. Herkes evinde ufak 

3 - Zehirli gaz bomhalaıından 
korunma çar~leri nelerdir? 

4 - 1stanbulda mevcut mahzen 
ve sarnıçlardan, bir hava hiicumu 
karşısında istifade edilebilir mi? 
Yedi yüz bin nüfuslu !stan bul hal 
kını zehirli gaz homhalarınm tc . 
sirlerjnden nasıl korumak kabil o
labilir? ... 
Bomba nevileri ve a esirleri 

Profesör Ömer Şevket Bey, bi • 
rinci sualimize: 

"-Evet, diyor; zehirli gaz bom 
baları, hava hücumlarının hiç şüp· 
hesiz ki en korkuncudur. Çünkü 
muharip olmıyan memleket seke • 
nesini, memleket halkını tehdit e
der ... ,, 

Zehirli gaz bombalarının nevi • 
lerini ve tesirlerini, Ömer Şevket 
Bey §Öyle anlatıyor: 
"- Gözleri yakan, göz yaşı ge • 

tirten, alcsırtan, boğup öldüren, 
cildi yakan zehirli gaz bombaları 
vardır. Tayyareden gaz bombası -
nı atacak adam vaziyete göre ha .. 
reket eder: Gözleri yakarak halkı 
teliıa verme~ isterse göz yaşı ge. 
tiren bombalar atar. Bu gaz, göze 
sabun kaçrnıt? t,..sirini yapar. Halk 
acıdan bağırmağa başlar. Aksırtı. 
cı gaz b.>mbaları, maske takmış 
İnsanları maskelerinden tecride 
yarar. Maskeden geçen arsinikli 
ıaz, koklıyanr aksırtmağa ve neti-

ı, ~e itibarile maskelerini attırmağa 
\,..l 

ve pencereleri az bir odasını "sığı
nak,, şekline koyabilir. Pek az 
masrafla odanın pencerelerine, ka 
pı aralıklarına harici havanın gire 
miyeceği lastik tertibat yapmak 
imkanları vardır .. Umumi sığınak 
lar, mantıki cihetten, büyük bir 
istifade temin edemezler, hücum· 
lar çok defa apansız olur. Evlerin
de bulunan halk, umumi mahalle
re sığınmak için zaman bulamaz • 
lar. Umumi sığınaklar, hana ka -
lırsa, o anda caddelerde, sokak -
larda bulunan kimselerin sığma • 
bilecekleri yerlerdir. 

Maske takmak, sığınaklara sı -
ğınmak için halkın evvelden, bir 
çok şeyler öğrenmesi lazımdır. 

Bir çok tecrübeler yapılmalıdır. 

Aksi takdirde böyle bir tehlike 
karşısında şaşırır kalır, bir şey ya 
pamaz. 

Umumi sığınaklardan maada 
her evde ve apartımanda şimdi -
den birer sığınak mahalli hazırla· 
mak zaruridir. Konferanslar vere
rek şahsi korunma usulleri hakkın 
da halkı tenvir etmek, şahsi korun 
ma ve umumi korunma tarzlarını 

öğretmek için kuvvetli bir teşkila
ta lüzum vardır. Bu teşkilatın 

Halk Fırkasının himayesinde ol• 
ması, Tayyare ve Hilaliahmer ce
miyetlerile de İrtibatı bulunması 

çok yerinde olur. 
Diğer memleketlerde hava hü -

cumlarından koruma t~tkilatı bet 
kısma ayrılır: 

1 - ttfaiye kısım. 
2 - Sıhhiye kısım. 

3 - İstihbarat kısım. "(Teşkila 
tın bu şubesi top, silah atmak ve 
sair usullerle tayyareleıin gelişini 
ve atılan bombaların nev'ini hal -
ka bildirmek vazifesilc mükellef

tir.) 
4 - !nzıbat kısmı. (Bu kısım, 

gaz maskesi olmıyamn, gaz mas . 
kesi olanın elinden maskesini gas
bctınesine mani olur.) 

5 - Fenni cihetleri idare eden 
kısım. (Bu kısım, atılan gaz bom
balaıımn nevilerini bildirir. 

Sığınaklara giren ve maskeleri • 
ni takant halk, fen şubesinin, gaz
ların zail olduğıçıa dair, iıtihba • 
rat vasıtasile bildirilecek fenni ra· 
porundan sonra yerlerinden çıka -
bilecekler ve maskelerini çıkarabi 
leceklerd ir. 

Zehirli gazların zail oluş ve da • 
ğılış müddetleri, cinslerile ve ha • 
vanın rüzgarlı, sakin bulunufu ile 
alakadardır. 

lstanbulda mevcut mahzen ve 
sarnıçların birer sığınak haline 
sokulup sokulamıyacağı bahsine 
gelince .... ,, 

lstanbul sarnı~larm 
Ömer Şevket Bey bunun için de 

şu kısa cevabı veriyor: 
- Bu hususta bir şey söyliye • 

mem, mahzen ve ıarnıçları bizzat 
görüp tetkik etmek lazımdır. Yal
nız, mutlak biJinmesi lazım gelen 
nokta şu ki, usulüne muvafık ha -
zırlanmıyan sığınaklar, oraya sığı· 
nanlar için birer mezar olurlar! .. ,, 

Müze müdürüne göre 
Elli milyon lirayla mükemmel 

birer sığınak haline çe\'rilebilecek 
)eri söylenen mahzen ve sarnıçlar 
hakkında, müze müdürü Aziz Be
yin bize verdiği malumat şudur: 

1 - Binbir direk sarnıcı: Bele
diye civarındadır. 64 metre uzun• 
luğunda, 56 metre genişliğindedir. 
Üstü kamilen kapalıdır. 3,30 san
tim aralıklı on dört sütunu havi 
16 sıradan mürekkeptir. Kurudur. 
Ferah ferah on bin kişi alabilir. 

2 - Mangana sarnıcı: Gülha -
ne civarındadır. Aya Y orgi kilise• 
sinin bodrumuydu. 1921 de bulun· 
muştur. 80 metre uzunluğunda, 12 
metre genişliğindedir. Üç bin kişi 
alabilir. 

3 - Y erebatan sarayı: lstanbul 

Bunun üzerine Ümmühanın me 
zardan çıkarılarak cesedi üzerin -
de otopsi yapılmıştır. Otopsi ne· 
Licesinde Ümmühanın eceliyle öl· 
düğü anlaşı 'mış, ceset üzerinde ce 
bir ve şiddet eseri görülmemiş · 
tir. 

Bir katil 15 seneye 
mahkum aldu 

Menemenin Alaniçi köyünden 
Naciye isminde bil' kızı kaçırma -
ğa teşebbüs edenlerden Ahmet, lb 
rahim ve lbrahimin kadreşi Ha • 
lilin muhakemeleri iz.mir ağır ce
za mahkemesinde bitmiştir. 

Bunlardan Halil, hadise esnasın 
da kızın feryadı üzerine yetişen 

eskici Süleymanı bıçakla öldür -
müştü. 

Halil, on beş sene üç ay ve on 
gün, Halilin kardeşi lbrahim 10 
ay, Ahmet sekiz ay on gün ağır 
hapse mahkum olmuşlardır. 

Koyun sürüsü meselesi 
ve cinayet 

Sökenin Özbatı köyünde ko -
yun sürüsünü otlatmak meselesin
den bir hadise çıkmış ve Hacı Sa
it oğlu Mehmet, tabanca kurşunu 
ile çoban Osmanı yaralamıştır. Ca 
rih yakalanmıştır. 

Ya/ovada bir cinayet 
Yal ova müddeiumumiliği Ger • 

rahpaşa hastanesine ağır yaralı 
bir hasta göndermiştir. Hüseyin 
ismini taşıyan bu yaralı bir kaç 
saat sonra ölmüştür. 

Hastanenin müracaatı üzerine 
lstanbul Müddeiumumiliği adliye 
doktoru Hikmet Beyi göndererek 
cesedi muayene ettirmiştir. Hü -
seyin Efendinin mideıi bıçakla ve 
karnı muhtelif yerlerinden ıene 

bıçakla delinerek öldüğii tesbit e· 
dilmiştir. 

Hüseyin Efendinin nasıl bir ci
nayete kurban gittiği hakkında Is 
tanbul mii~deiumum1J•ğinde ma -
lumat yoktur. Yalova müddeiu · 
mumiliğinden istenilen malf.rnat 
gelinciye kadar ceset morgta mu· 
hafaza edilecektir. 

baılı sarnıçlar arasında, Mercan 
sarnıcı, imrahor sarnıcı, Nuruos • 
maniye sarnıcı gibi sarnıçlar da 
vardır. 

Adapazarında esrar 
kaçakcılığı muhakemesi 
Adapazarında esrar kaçakçı • 

lığı yaptıkları iddiasiyle hakla -
rında takibat açılan ipçi Hüseyin 
ve arkadaşı Niyazinin muhake .. 
mesi, adliyedeki dokuzuncu ihti -
sas mahkemesinde dün neticelen• 
miştir. 

Mahkeme, kaçakçılığı sabit 
görmüş, Hüseyini bir sene, arka -
daşı Niyaziyi altı ay hapse m".h • 
kiim etmiştir. Ayrıca Hüseyinin 
3,635, Niyazinin 2,623 lira para 
cezası ödemelerine karar verilmiş 
tir. 

Niyazi, iki aydanheri mevkuf -
tu. Mevkuf olmıyarak muhakeme 
edilenedilen Hüseyin, mahkeme • 
de tevkif olunmuştur. 

Çankırı panayırı 
Çankırı, 4 (A.A.) - Yıllık Çan 

kırı panayırı bugün kuruldu. Pa
nayıra pek çok hayvan getirilmiş. 
tir. Çankırı vilayetinden ba~ka 

civar vilayet ve kazalardan da iş· 
tirak edildiği için panayır çok ka
laba 1ık ve zengindir. 

Ha.,.p, malulleri teşebbüsü 
Beşinci ve altıncı dereceden 

malul maaşı almakta iken evvelce 
bunlardan on seneliklerini men • 
sup oldukları malmüdürlüklerin • 
den almış olanlar hakkında ahi • 

ren harp malulleri birliği tarafın
dan yapılan bir teşebhü• üzerine 
bunlara tekrar maaş tahsis edil -
mesine karar verilmiştir. Y alnı7. 

evvelce almış oldukları paral&ırın 

mahsubu İcra edildikten sonra ma 
aşlarından istifade edecekleri bir

liğe bildirilmiştir. Harp malulleri 
birliği buna muknbil Müdafaai 

Milliye Vekaletine gönc;eı:diği ce· 

vapta, mahsup muamelesinin uzun 
süreceğinden ve malullerin peri -

şaniyetini mucip olacağından bah

sedilmiş ve bu mahsup suretinin 
maaı tahsis edildikten sonra ma • 
aılarmm dörtte birinin ke!ilmek 

suretile tekrar maaş itası hususu • 
nun temini rica edilmiştir. 

daki sarnıçların en büyüklerinden Müze müdürü Aziz Bey diyor Etlerin tartılması 
biridir. Su doludur. 140 metre u - ki: Etlerin kesildikten sonra tartıl-
zunluğu, 70 metre genişliği var • - Bizanslılar, bir düşman mu- ması için belediye Avrupadan o· 
dır. Otuz bin kişi alabilir. Fakat, hasarası karşısında susuz kalma - tomatik basküller getirmiş ve bas 
sulaı ı bo~altılmak lazımdır. Buna mak için şehrin her tarafında bü • küller mezbahaya yerleştirilmiş • 
da imkan olup olmadığı araştırıl - tün binaların ve büyük abidelerin ti. Bir aralık bu basküller bozula-
mamıştır. altına sarnıçlar, bodrumlar yap - rak işletilememişti. Bozukluk 

4 - Karagümrük sarnıcı: 29 mışlardır. Şimdiye kadar meyda- yapılmış, basküller et tartmıya 
meh'e uzunluğunda 17,20 geni~li- na çıkanlar, toprak altında mev • başlamıştır. Şimdilik tecrübe 
ğindedir. Bin beş yüz kişi alabilir. cut sarnıç ve mahzenlerin pek azı· yapılmaktadır. 

5 - Kilise camii bodrumu: Fa- dır. Her yeni inşaatta, ortaya yeni Yakında kesilmiş etlerden alı • 
tihte zeyrektedir. 28 metre uzun - bir sarnıç VP. mahzen çıktığım öğ-

1 
nacak belediye resmi için bir tari

luğu, 11,40 genişliği vardır. Bin 1 reniyoruz. Pek çoklarımızın evle • fe yapılarak şehir meclisine veri • 
kişi alabilir, maamafih yarısı top- rinin altında bir kücük sarnıç ve - lecek, tasdik edildikten sonra et • 
rakla dolmuştur. ya bodrum bulunması ihtimalleri lerden bu tarife üzerine resim a • 

6 - Fethiye sarnıcı: Çartam • çok kuvvetlidir. Fikrimce, vilayet lınacaktır. 

hada Fethiye camiinin şarkındaki makamı, mıntaka dahilinde bir Bundan sonra ayakta hayvan 
taraca altındadır. 21,60 uzunlu - tamim yapmalı, mevcut sarnıçla - batına tahmini bir resim alınma 
ğunda ve 6,80 genişliğindedir. Bet rın ve bodrumların mevki ve tak· usulü terkec!:!ecektir. 
yüz kiti alabilir. Bu sarnıç ta ha - ribi büyüklüklerini al~kadar me - M. Chambelain, kısa bir nutuk 
len toprakla doludur. murlarınm araştırmalarını isteme- söylemiş, A1•nştayna muhabbetle· 

Bunlardan baıka bilinen belli lidir.,, rini bildirmiştir. 
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[=f!~;.~::~~:;.~!~;~:::~~~~?.~~!::::::::::::ıı Yugos av h ··kümdarları gece gittile 
Al k k f (Baş t:ırufı ı inci n_yırnnm.d.:ı) Ve üst katta bir salona giderek göstermişler, mağazada yarım / 

atur a ye~e ve so ral ma~·~:;~;~o~:::.~ ö::i':!::i.z~: ;~;~ü~:,'.rmi beı dakika kadar gö- ~~ny;~~k::~~:~;:dı~kra~:!::İ<\Q 
B •• b •• •• k } d k• f ) "' j nun arkasından Dubrovnik gidi • Tam saat on buçukta kral•Hz. bile binerek M slak yolund h 

ugun UYU ev er e l SO ra eVVe a yor, en arkada da Tınaz tepe tor- ile Reisicümhur Hz. tekrar rıhtı· Yeniköye gitmişler, Yeniköyde 

bir meze takımı manzarası Veriyor pitomuz geliyordu. ma inmişler, refakatlerinde Ha • yazlık Yugoslavya sefarethant 
Kral Hazretleri, lorpito boğaza riciye Vekili Tevfik Rüştü, Riya - sinde sefir M. Yankoviç tarafı!\ 

Ş~:nu itiraf etmeli ki memle - \ pişmiş bir .:~mekten ziyade ahçı· girdiği zamand_anberi güvertede ı seti cümhur umumi lciitibi Hikmet dan §ereflerine verilen hususi Ç 

ketiı:ıizde neşriyat ve tab'iy~t fı. - , da~. mu~t~ ıt mezel.~r demek olan bulunuyordu. Üzerlerinde Yugos Beylerle Yugoslavya sefiri M. ziyafetinde bulunmuşlardır. Ç 1 
!eminin en az meşgul oldugu hır ordovr ıslıyor. Ordovrler ahçıdan lavya amiral üniforması vardı. E- Yankoviç ve her iki devlet reisi - ziyafetini müteakip misafirler f 'nd 

c: şey varsa o da mutfak ve binneti-ı ziyade kilerci işidir. Evlerde ~e Jinde koyu kurşuni renkte eJ<livcn nin başyaverleri olduğu halde mc- at on sekiz buçukta Dolmabah enb 
ce gıda meselesidir. artık hem ahçı, hem de ayrıca kı - lerini tutuyorlardı. Kraliçe Haz- töde Dubrovnik torpidosuna git • sarayına dönmü§ler, saray rıhtı fii 

Bu hususta bizde eksik bir iki lerci kullanılmadığı için zavallı retleri de lacivert renkte bir man- tiler. mından Dubrovnik torpidosu fılo 
yemek ~ahından başka bir ele a- usta meze hazırlıyacağım diye ye- to giymişlerdi. Gazi Hz. torpitoya geçerken se- gitm :~ıerdir. il" r 
lımr eser yoktur. Halbuki garpte meğini ihmal ediyor. Ve esasen Boğaziçi kıyıları dün fevkelade lam havası çalındı. Oazi Hz.nin ziyafeti ti~ 1 

adeta bı·r sofra, mutfak yı·yecek biliyor ki, bir buçuk saat rakı içil- k 1 b 1 kt R mel" kıyısında mck R · h y ı 
- a a a ı ı. u ı eisıcüm ur ugos avya ge • Reisicümhur Hazret'eri gt alın Ve ayrıca "ıçecek edebı·yatı münte· dikten sonra ... Halbuki meze ilk t 1·1 t b r h ... ·1·11de d·ız.ılmirler b d k"k k ld 1 t K 

_ ep ı er a u " ~ ' misinde on eş a ı a a 1 t an saat yirmi buçukta Kral ve rıa Ga 
şirdir. Şöyle hatırıma gelenleri önce göze çarpacağı için ona bü - ellerindeki bayrakları saJlryorlar, ton~a Dolmabnhçe sarayına dön • çe Hazarati şerefine huıuıi \) dıg~•ı 
söyliyeyim. (BriJlet Savarin) on - tün dikkatini hasretmek icap edi- halk muhterem misafirleri alkış · düler. akşam ziyafeti vermi§lerdir. i 
dan evvel La Reyniere ve son asır yor ... Ve mese'a meze sofrası ne liyor; "Yaşa!,, diye bağırıyordu. Müzeleri ziyaret . · ın 
da bir yemek ve yiyecek de:;tam lmdar mükellef olursa olsun, do · Aleksandr Hnzretleri boyunların • Yugoslavya hükümdarları Zt)' Yor. 
divanı yazan (Charles Movselet) : matesli scğan salatası ile fasulya da ası'ı olan bir durbinle ctrdı Kral Hz. gemide yarım saat fete gelmek üzere saray rıhtımı~oku 
İngilterede ismini bir türlü ynza - piyazına behemehal mühim bir seyrediyorlardı.. kadar kalarak clbiae değiştirip çıktıkları vakit Reisicümhur H& cı 
mıya.cağım me~hurcn bir ~at iyi ye~ ayırma~ı .. -~ve~ .. Fasulye p~ya- ı Sant dokuzu yirmi geçe Harici- ince beyaz çizgili lacivert bir sivil retleri tarafından karJılanmııl11 Yen 
yemek §İirini terennüm etmişler - zı mceleşmış, uzerınde gayet mun- ye Vekili Tevfik Rüşli.i Bey, yanın elbise giydikten sonra kralçe hep birlikte ziyafet salonuna gİ dav 
dir. Bundan maada da her neşri· lazam dilinmiş domates halkaları da vC".li ve belediye reil!i Muhittin hazretlc:.-ile birlikte lstanbui mo· miş'erdir. 111.yı 
yat evinin adeta bir meslek vazi- maydanos. Hal.ta bir yerde üzeri- ve protokol umum müdür muavini törüne bindiler. Doğruca Sa - Ziyafet sam:.mi bir hava içinl ler 
fesinden addettiği yemek fennine ne bir iki tane konserve sirke'i Münür İbrahim Beyler olduğu hal rayburnu parkına giderek orada gece yarmna kadar devam etmi' la; 
ı-.it gayet vakıfane yazılmış birçok mantar dilimleri de serpilmişti.. de Dolmabahçe snrnymdan bin - karaya çıktılar. tir. nat 
kitapları, telhisleri olduğu gibi Neyse, bu da bir zevk meselesi.. dikleri İstanbul motörü ile Dub. Gazi Hz. büyük misafirlerine Kr~I ve Kraliçe, ziyafetten sof <>lu 
bilhasııa me~hur Almanyadaki Ul- Zevk ise hiç itiraza tahammül el- rovnik torpitosuna geçerek Kral kendi otomobillerini tahsis etmi§· ra motörler Dubrovnik torpitos~ 
lestan'ın bu mevzur;. dair adeta mez !... ve Kraliçe Hazretlerini se1 amladı- lerdi. Misafirler Sarayburnu par- na gitmişler ve Reisicümhur Hat ~l~ 
mükemmel bir kütüphanesi var - Evlerimizde kat'i surette söyle- lar ve Kraliçe Hazretlerine Reisi· kında bu otomobile bindiler. Ma • retleri kendilerini torpitoya kade ta 
dır. Sonra da miileaddit yemek meliyiz ki, ev hanımı mutfağı bu· cümhur Hazretleriyle, Hariciye iyetlerindcki zevat ve Yugoslavya te~yi etmiflerdir. d 
ansil:iopcdileri .. Bir tanesi 1840 gün yoktur ... Bu bir acı hakikat Vekaleti ve şehir namına birer sefiri ve zevcesi, Vali Muhiddin Torpito gece yarısından ıontl .

1
e 

senelerinde yazılmıştır. Gayet gü- fakat hakikat!. .. Birçok evlerde buket takdim ettiler. Belgrat ~efiri Haydar, protokol saat bir buçukta Ege denizine mı ı 
zel bir feydir. artık ocak tlitmüyor .. Aile mutfak Sel§m topları memurlarından Fuat Ethem Bey- teveccihen hareket etmiştir. ~: 

Nihayet şunu iln ve edeyim ki, ları denilen müesseseler bu işi al- Saat ona on kala Dubrovnik tor ler ve Yugoslavya konsolosu ile Kraliçeye, Reisicümhur Hazref 
vejet:-.ryenlerin sırf sebze tabhi . mışlar ve ... öy~e ifa ediyorlar ki.. pitosu Do'::nabahçe önlerine geldi birlikte doğruca Topkapı sarayı - }eriyle şehir namına ve daha b 
yatı ve sebzenin biyolojik rolü mübarek ada.mlar pişirdiğiniz şey- ve yirmi bir top ataı·ak şehri se _ na gittiler. çok buketler takdim edilmi,tir. 
hakltında gayet muteber eserleri lere bu kadar harç koyuyorsunuz lamladı. Do,mabahçe önünde de- Kral ve kraliçe Topkapı sara - Dünkü mülakat ve 

d ı b 1 k h. 1 b. 1 d b k yının her tarafını, harem dairesi • var ır. nsan un arı o Ujuncn a- ıç o mazsa ıraz ınyın a u a- mirli Yavuz snffı harp kruvazörü· y J tb t 
deta dört ayaklı olup baharda tür- 1 dar harcı masrafı usta bir adamın müzde bulunan muzika bu sırada ni, hazine daires:ni, Mecidiye ugos avya ma ua l y 

lü çiçeklerle bezenen çayırlarda eline verin. Müşterileriniz de ağız Yugcslavya milli marşını çalmağn köşkünü gezdiler, kendilerine bu Belgrat, 4 (A.A.) _ Anadol b 
otlamıra imreniyor. Oralnrda ye- tadıyla ve bilhassa gıda kuvveti ve başladı. Aynı znmcmda grandi işteki biiyük ihtisasiyle tanınmı§ ajansının hususi muhabiri bildiri c 
mek~~of~ m:rtfağın milli ve içti - kalorisi yerinde yemek yesinler... direğine Yugoslavya Kralı Haz - olan İ stanbul ,rocb'usu ve . ıabık yor; Bura matbuatı Yugoılavy 
mai 'İiay~ta .. ~İ~n tesiri trı'!llamiyle Evlerinde yemek pişiren nadir retlerin.e mahsus bayrak çekildi. müzeler müdürü Halil Ethem Bey kralının lstanbulu ziyaretine ıof 
takdir olunmuştur. aile'erde mutfak işi şöyle~ine bu Dubrovnik torpitosunun grandi di Fransızca olarak izahat veriyor - senelerin en mühim vakiası na 

Bendeniz ve birkaç ahibba lunmuş bir kadın ahçıya tevdi edi reğine Türk bayrağı çekildi. Tor- du. zariyle bakmakta ve bunun yalnd t 

kendi alemim~zde bir ~ikemperve- liyor. Bunların birisinin yemek pitonun güvertesinde Kral Haz • Topkapı sarayından saat 12,10 bir nezaket eserinden ibaret ol d 
ran klübü gibi bir ~~y vücuda ge- bildiği yoktur. O kadnr ki, pek ya- ret'crinin selam vaziyetinde dura- da çıkıldı ve doğruca asarıatika mo.yıp Gazi Mustafa Kemal haz ı 
tirmişizdir. On sene kadar oluyor kından tanıdığım bir aile artık ı rak dinledikleri Yugoslav milli müzesine gidilerek burası da ge - retleriyle kral arasında vuku bu' 

k, h~r sonbaharda kendimize bir bezdi, işi. aile m~.tf~ğm.a. döktü... 1 marşı bittikten sonra sclfan boru- zildi. Kütüphane odasında misa • lacak temasın Balkanlar ve Ak 
ziyafet çekeriz. Fakat bu ziyafeti Kcndı yemegını pışıren aıle sunun işareti üzerine Yavuz mürel firler müzenin hatıra defterini deniz havası vaziyetinin inkitaf 
öyle ndi bir yemek top!anhsı ad - kadınlarımız bu işi asgari zaman· 1 tebatı üç defa "Yaşa.,, diye bağı • imzaladılar. Bu müzenin kar • için fevkalade mühim olduğunu 
detmemelidir. Hepimiz ağzımızın da azami ran~r11?a.n kn:~csine it • ı rarak büyük misafirleri selamladı şısmdaki Çinili köşk te gezildik - tbu .mülakatla açılacak müzakerf 
tadına son derece merbut olduğu- ba ve nıınelenmızın yalapşap,, lar, müteakiben Yavuzdan toplar ten sonra askeri müze de ziyaret tın devam ederek nihayet yalnı 
muz :çin gitgide bu işin adeta pro· dedikleri ı:sulde yr.pıveriyorlar. atılarnk mukabelede bulunuldu. edildi. Sonra Ayasofya cami - Balkanlarda değil, orta Avrupadl 
fesörü o'duk. Bilha:;~a bendeni . İki taraft:ın biraz da Zl'.man dola-ı Yugos"avya !?Cmiı:.i tekrar top a. 

1
·nc gidilerek burası gezildi. Cami h f · · ~ 

.. - dahi sulhun mu a azası ıçm ço zin bu husustnki tetebbüüm ve yısiyle harca m'1srafn dn - luva- tarak Reisı·c:i.mhur Hazretlerini den çıkarlarken halk misafirleri 
1 

k b" B ı ' 
.. büyük bir ro oynıyaca ır a tetk:katıın ve ameliyatım itibarile let ve gezi:ıtiyc kalsın diye - ta· selamladı, y a.vuz mukabele et.ti. şiddetle albşli".dılar. kan ittihadına müncer olacağııı' 

baş mütehassıs addolunurum. Se- sarruf ediliyor .. Netice .. Lc!mnta • Bu sU"ada Reisicümhur Hz. bü- Ayasofyadan · otomobillerle 
kaydetmektedir. nelik içtimaımızda mutlaka tnbhi-

1
nrda biraz iyi yemek bulunahili· yük misafirlerini karşılamak ü - Sarnyburnu pnrkına gidildi. ·ı 

1 d - Matbuat aralarında telifi kabı yat fenninin doktora tezi farzolu- yors::ı da, o dn muayyen yer er e zere Dolrnabnhçe sarayı rıhtımına Misafirler oradan İstanbul mo• 
h · k d olmıyan hiç bir ihtilaf bulunmı ' nan t>ir şekar vücuda getirir ve ve er keseye clvermıyccc e - rıkmıı:lardı. Kral Aleksandr Haz törüne binerek Dubrovnik torpi • 

b d E ı d k · ~ ~ yan iki memleket arasında dost ' unu bütün dimağımızla (dama - rece e.. v.cr e gere zcngm, ge· retleri torpito demirledikten sonra dosuna döndüler. Öğle yemeğini 1 
d k ·ı 1 d · · k luk ve ticaret muahedeleri akt ğımızi':ı a olabilir) bütün kalbi • re mütev;:o.=ı nı c er e ıyı yeme mai,,ctlerindeki zevat ve kendile- gemide hususi surette yediler. 

" suretiyle iki taraf münasebat1nıt1 mizlc tadarken kritikler yürütü - pişmiyor. Gıdalı yemek yiyemiyo- rini karJ:ılıyaıılarla bir!ikte motör· ög- leden sonra 
T daha ziyade dostane bir yola ao ' rüz. (Bu sene doktora mevzuu es- ruz. Lezzetli yemek yiyemiyoruz.. le Dolrnabahçe sarayı rıhtımına 

k. b" l b Kral ve kraliçe Hz. ve maiyet- kulacağı temenniyatında bulunu ' ı ır stan ul yemeği olnn boh • Bundan dolayı kuvvetimiz düştü- çıktılar. 
k b b .d. a· f d .b. b k b'lh h leri erkanı saat 15, 15 te motörle yorlar. ça e a ı ı ı. ır ırsat üşerse ğü gı ı u no taya ı ansa e c.-n· ilci devlet reisinin tel:lkisi 
·f d tekrar Dolmabnhçe sarayı rıhtı • R h · · tarı e erim.) miyet verilmesi icap eder. f\ll. t'" adan o""nce iki omanya . arıcıye naz1rı 

rıo or yanaşın nııı1a cıkmışlar, •ehirde bir gezin-y emekten sonra bahis mutfak Türk mutfağının çok iyi eserle- d k ·· b · T gelı"yor 
evlet reiısi, uza tan mute essıma ti yap~ı-.lc üzere otomobile bin -

mese,esine ve bilhassa Türk mut- ri olduğu gibi d:ğer memleketle - ne, ı:elnmlaı:;.tılar. Kral Hazretleri b·ı G ·· .. 
fağı meselesine intiknl etti. Hepi _ rin de makbul ve sevile sevile ye- mişlerdir. Otomo ı umuşsc- nmw·,,. ' (ı\ .. \ .) - M. TitıUcako \ 'ot' 

rıhtıma çıkınca Reisicümhur Haz- yu, Taksim, İstiklal caddesi, Şiş • !Jo,ııııaıı hıı ıı~ ın •ınuıııJa Dillere f! harcı.el miz Türk mutfağınm sönmekte nen yemek'eri çoktur. Ve nihayet ı · ı l "k"" · p ı · · l · 
ret erıy e. te a ı erı. ~ • samımı o - haneyokuşu, Ankara caddesi yo _ ı·ıl-rP-1• "e n~ m 011 ıkı-ınde buradan ı\11 olduğunu tetkik ettik. Eski yemek 1 bir mc.'Dleketin mutfağı, o mem • du. Gazı Hazretlrı f ransızca: l' l d _ N an iyeye git kııra~a do nı ;\olıı ı;ıkacat•tır. 

ler kalmadığı gibi e::ki ahçılar da leketin zevki ile hususiyet kazan · ' z t h } ·ı · · 1 1Y e ogruca uruoım nom:ın,·a hnricl.'e nnun nJm on U _ _ '_ "a ı a~metpcna ıı erını s- . . f. 
1 1 

N ·ye " k I ·b· z h. d ı d w ·b· ı ı · · · · I mıs m;sa ır er er urosmanı bl ka 
11
1 a mamış gı ı... e ır e göriinen 1 ıgı gı ı o mem c :etın vc&aıtı yn- tanbulda sclflınlamaktan pt:k me. 

1 
~• d . . l di. ı.:um:e soryad.t ı:aıunMcak 'c r · c; ta 

budur .. Lokantalardan ancak bir 1 ni orada yetişen iptidai mevatla 1 rn.pu;m an çarşıya gırmı~ er 1 • tt-vn:.ı.urıa r.ı. :uu, ·nuna ı;ôrU~tttı.tcıı 
·k· · d d h 1 1 d · ·b d udum.,, Kral ve kralice Hz. bazı anti - ııvıını un ılordiınc.ı gluıu nkı,ıınıı lııtanbııl' ı ısın e o a pa a ı o mak şartile a ırtı atı var ır. Dediler. Kral Hazretleri de ls -

1 
d ""kl • l · . . !er bı'l· ' 

ağız tad ·ı k · H M l · h t ı t k <acı u - tan arına gırmış , rnrncııktır. ı ı e yeme ycnıyor.. u . ese eyı aya ve sana r.o - t"nbula {"telme1.rıen mu"'teı;·~llı'•. l k , .. 
u c. ... '= f ) A M. Titiılc~J,u, ııwnılcl.ı•tımlrde a) ,. • 1 • f w d l .kk" k T·· k h hassa eski halılara aza a a a susı ev erın mut agı .. onu sorma - tasın an te a ı etme ur n • memnuniyetlerini hild;rmek su • "'Östermiı:ler, c .. arı:ıda uzun müd - ıs inci, 16 ıncı. ı-:. 18 ı:ıcı g-Unterl ı.ııl, 

yın .. Ü yok! nımının nezih an'anesindcn olan b l d b 1 d J b :f s ıl 1 18 1 1 • uı ıı Rom~n'""'"' rctiylc mukn. c c e u un u ar.. k t 16 40 d ı ctan onrn nc a .. ,ft ı ft • • 

Z'engin konakların (pardon a- ev sahibesi rolünün şümulünü an- det kaldı tan sonra san ' n 
11
,drl rtnırk u~rrc hııreı.t t <.-<leCt't.tır. 

partımanlarm) sofraları lüks far- latamk tetkik etmek daha müna· Kral Hazretleriyle Reisicümhur dı~arı çıkmışlar, otomobille Sul -

zol••nan atsrz şeylerle, mezelerle siptir. Çünkü bizler görüyoruz ki, Hazretleri bundan sonra yanyana 1 tanahmet parkı etrı-.fını dolaştık- M. Venizelos Gazi Haz-
dolu gittikçe yemek yemesini unutuyo· konuşa konuşa ilerliyerek s~r~ym tan &onra Beyoğlu tarafına geç • retlerinin nezdinde 

E .. skı· büyük knpısındt>_ıı içeri gin i er · m·ıııler, Perapalas oteli karşısın -usta ahçıaardan biri bun· 1 ruz ve hatta ihmal ediyoruz. ~ V •, 
h 1 · ·ı· d b" t"k d ."kkA · ı'c lıtanbul, ~· (A.A.) - M. en• dan son derece müşteki idi. Adeta Bu vadide yalnız bize değil, bilirse şimdiki izmel erme ı n - a ır an ı acı u anına gıTm y· 

r_ t d" zelos bugün Dolmabahçe sarayın" betbaht bir halde bazı şeyler an- diğer bu i!e vakıf o1anlara muh - veten memleketin gıdn, .Kuvvet ve er ır. 
b k ·· K 1 H b d d b·ıı giderek Reiaicü.mhur Hazretlerine lattı ... Mesela ev sahibesi; kıva • terem gazeteniz hiç oJ,mazsa on sıhhat meselesine de üyü mu -

1
· ra z. ura a a ı ıassa es 

c.. b 1 b ·· · b. b. k .. ·k h ti · d k k"ı ve kıymetli halılara alaka arzı veda etmi§İtr. 0 mında san'atın ütün inceliklerile eş gunue ır, ır oşecı ayıra - za ere erı o unur. 

\.. 



t"zts 25 - 9 - VAKll 5 B. teşrin 1 Y.i3 

,~Avrupayı ateşleyenler Plaj davası Viyana suikastı 
~:~~aba Hitler "Nazi,, }erine bütün kay-Tapu sendi verilir- A b M H~t} d- t 
ndl b . . . l ken yapılan ca a . ı er e eesc 

yd< edılen şeylerın aynen gerı a ınamı- d v• "kl"k •• •• •• b·ıd· k . ? 
yacağını anlatabilecek mi? egışı ı surunu 1 ırece mı. 

iç Yazan: Y. L. Garvin Bu yüzden çıkan dava 
ÇI devam ediyor 

e
. r L. lnn-i}tc...,,,.,1·n meşhur gazetecile-1 lini istiyenler sulhu. te.min. çare.ıini k (S 1 ) 1-" ·"15~ ı Ç ... Y e~ilköyde i u aryum P a • 
ah~nrlen M. J. Garvin, uzun sen~lcr- arıyorlar. ~~lb~kı. ıımdı vazıyet jının denizden dolma 16 dönüm -

h 
'tlenben· Alman hukukunun muda- tamamen degışmı,tır. 

ı tı f· lük kısmının satışı üzerine, satın 
uJ ıı olarak umıtmıştl. Almanyada Milyonlarca nazi, alevli nu - alanlara tapu senedi verilirken, 

s .rı.1 geçen hadiseler Ye Bitle!· ih- tcklarla imkansız ~eyler istemeğe mu:ı.yyen hudut üzerinde bazı de-
ılali, 1ngiliz gazetecisinin fikirle- te~vik olundular. Avrupada ve de- ğişiklikler yapılacağı noktasından 
tinin tamamen deği~m~sini mucip niz ötesinde ALmanyanın elinden tapu müfettişliğince tahkikat ya-

geı 'llrnuştur. çıkmış olan bütün araziyi geri is- pılıybrdu. 
sir~ GarYin, Observer gazetesine yaz tiyorlar. Bunu Fransadan, Belçi- Haber aldığımıza göre, tahki • 

dığı bir makalede Almanyanın kadan, Lehistandan, Danimarka - : kat neticelenmiş, müfettişlik ra -

.iındiki idaı·c tarzına hücum cdi- dan alm .... k hevesindedirler. Afri- porunu vilayete göndermiştir . 
ziY~~·or. :Makalesini aşağıda aynen kada, büyük Britanya ve Fransa e Tahkikat ve tetkikat neticesinde, 

~ı Okuyacaksınız: }indeki müstemleke'eri, cenubi Af hudutların değişiklik yapılarak 
• "Makaleme "Avrupayı ate§le· rika ittihadının işgal ettiği mües· genişletildiği ve bunun düzeltil -

ışl• }'enler,, başlığı koyuşum, Leipzig seseleri almak arzusundadırlar.. mesi lazım geldiği neticesine va -
gı da\r""sından bahsedeteğimden do- h . h k b' l rıldığı söylenilmektedir. .... Jap~nya arıç, er esten u· a a-

• 11 lllyı dcgy'ıldı'r. Avrupavı ale'!liyen- d d l F k b" .. Digv er taraftan İstanbul ikinci 
01 J - cak davasın a ır ar. a at utun 

1". ler, "Nazi,, propagandasını yapan hukuk mahkemesinde, bu plajdan 
t kaybedilenlerin tekrar elde edil -
mı llrdır. Hitleri yükseltecek beya - N dolayı Barutçubaşı varisleri ile 

l 1 ~ kt d' mesi hayali tahakkuk edemez. a- iki Hanım arasında bir hukuk da-
( tıatta bu unan ar, eger mu e ır zilere şu anda yapılacak her han-

Bir çok devletlerden teessür tef grafları geldi ! 
Viyana, 4 (A./~ .. ) - M. Dolfus; larına nihayet vereceklerini ecne· 

bütün hük'1metleJC~en teessür duy bi hükumetlere, bilhassa ltalyaya 
gularını ve iyi·e~. e dileklerini bil kati ve resmi surette vadettikleri· 
diren bir çoi: !z!:;-ı:aflar almış, bun ne bakmıyarak bu propaganda 
lann hepsine bizzat cevap vermİ§· mücadelesinden bir türlü vaz geç· 
tir. memişlerdir.,, 

M. Daladiye ve Fon Neath da Berlin, 4 (A.A.) -,Voelkische 
bir teessür ve tebrik telgrafı çek- Beobachter gazetesi, M. Delfusa 
mi§lerdir. karşı yapılan suikastı mahkum et-

M. Hull, Amerika hükumeti na mekte ve "suikastçının kurşunları
mına, bilhassa samimi bir lisanla nm hedefini bulamn.mış olmasın -
yazılmış bir tebrik telgrafı gönder dan memnuniyetini,, göstermekte-
miştir. dir. 

M. Hitlerin, M. Dolfusun iyileş- Bu gazete, aynı zamanda sui-
mesi hakkındaki dileklerini bildir kastı Avusturyanın dahili zaafı 
mek üzere bir telgraf çekip çek - için bir işaret telakki etmektedir. 
miyeceği henüz belli değildir. Germania gazetesi, suikutın 

so olurlarsa harp etmekten çekinmi· d vası vardır. Bu muhakemeye de -
tos~ gi bir taviz su'ha hiımet e emez. vam olunmaktadır. 

; Yeceklerdir. Dimagları ve kolları f 

Bütün gazeteler dünkü ıui kast neticelerinin iki memleket arasın· 
hakkında uzun uzadıya ımütalaa- da esasen mevcut olan gerginliği 
lar yürütmektedirler. Mütearriz daha ziyade arttırmasından kork
Dertil'in milliyetçi sosyalist fırka- maktadır. 
sına mensup olduğu gazetelerce 1 Paris, 4 (A.A.) - Lö Jurnal 
ki.fi derecede sabit addedilmekte· gazetesi, M. Dolfusa karşı yapılan 
dir. Ancak bu intisap keyfiyeti suikastın manasının açık olduiu • 
bir az şüphelidir. Bununla bera- nu yazıyor ve diyor ki: 

aı Nazilerin tehditkar heyec~mnı az 
d ilk' vesilede ka:plerin.in dileğini 50 bı·n ıı·ralık dava a • . lalaştırır ve olnarı fazla istemeğe 

tahakkuk ettirecektir. Onlar hıç 

onr dehşet önünde ricat etmiyecekler, 
~ ilmi şeytanlığın icat edebileceği, 

m \'c gaddarlığın tatbik edebileceği 
re! her ~eyi yapacaklardır. 

b Nazilerin nazariyesi, harp ilahı-
ı~, kurban vermeyi icap ettirir. E
ğer ıakin memleketimizin halkı 

1 
bu naho, hakikati vaktinde anlı -
y~ct.ık o~urlarsa; biitün cihanla 
beraber lngiltereye de isabet ede-

crk olan bir felaketten bütün ci -
ht.\;u kurlarmağa yardım edebilir. 
t"'!:tün bu hadiselerin haricinde ka 

labileceği.mizi zannedenler 1914 
te:"l evvelki en ]törler kadar kör
dürler. 

Tamamen sakin dur"n Fransa 
hayalat peşinde koşmıyor. Alsaa
ta Hitlerin AlmLı.nyası i

1
e arasın -

d4 yalnız bir Ren nehri vardır. 
Lor ';ı'de iki hudut biı·birinc le -
mas ediyor. Bizim edalı kafamız

sev keder. 

Bu hayati mesele, dörtler miıa
kma taalluk ettirilc.mez, ve ettiril 

memelidir. Bu sırf Hitlerin elin· 
dedir. Kendi kendini ipnotizme et 

tği için haıkalarını gayri mesul 
nutukları ile ipnotizme ediyor. 

Mesul ıahsiyetlere terettüp eden 
tadil edici cesaret kendisinde var 
mı?. . . ~ 
Şimdiy kadar Hitler, böyle bir 

cesaret eserini ula gösteremedi. 

Rolünün icabettirdiği dimağa ve 
asaba malik mi?. Bu bapta nok
tai nazarlar uymuyor. Fakat u -

mumi bir şüphe vardır. Acaba 
vaziyete hak:,m mi?. Kendisi hak

kında teveccüh besliyen değerli 
şahitler bunu da zannet:niyor'ar. 
Fakat o, vaziyete kar~t cephe tut-

mağa mecbur olacaktır. Bütün 
la ,:togwrudan doğruya komşuluk ne 1 "kl · 

iktidarı omuz arına yu enen sı -
r~ .. !.!.ğunu anlayamaz. Fransa, na- . . ki r 
.,.·ı - 'b' .. "it" d' kerlı'k n" yaset adamları gıbı ya a ı se ı -
<-1 tr gı ı guru u e ıp as u 
,_ · l · F kat go"s min icabettirebileceği tehlikelere 
·•ıayış erı yapmıyor. a - .. v .. 

Sabık Hidivden Bursa 
kaplıcaları istiyor 

Bursa kaplıcaları anonim ~irke
ti İstanbul icra dairesine müraca
at etmiş ve laahhüdünü ifa etme
diği iddiasiyle·sabık Mısır Hidivi 
Abbas Hilmi Paşa.dan elli bin li
ranın tahsili ist~mi§tii·. 

K~plıcalar şirketi 929 senesin -
de teşekkül ettiği zaman, Abbas 
Hilmi Paşa da yirmi beş bin lira 
koyarak sermayeye iştirak etmiş 

ve bir taahhütname imzalamıştır. 

Kanuni şekiller tamamlanıp şir -
ket faaliyete geçtikten sonra he
yeti umumiye toplanarak tesbit e

dilen mütebaki sermayenin hisse· 
darlard<ln tahsiline dair karar İl· 
tihaz etmiş ve idare heyetine bu 
hususta. salnhiyet vermiştir. 

ldare heyeti buna istinaden 50 
bin lirnyı istemiştir. f <lkat Abbas 
Hilmi Paşa tayin edilen müddet 
zarfında ta~hhüdi.inü ifa etmeyin
ce hissesi salı' ığa çıkarılmış, İş 
Bankası 10 bin lira vererek ortak 
lığa girmiştir. 

her Dertil'in bir milliyetçi sosya - "Katil, ve onu bu cinayete ıevk 
list ailesinden olduğu bilinmekte- edenler, dokuz aydanberi Avuıtur 
dir. yanın istiklalini müdafaa eden a· 

Alman telsiz istasyonları, bu da.mr ortadan kaldırmak istemi! -
suikastın sosyal demokratlar tara· !erdir.,, 
fnıdan hazırlanıp yapıldığına da· Londra, 4 (A.A.) - M. Nevil 

"" ir bir rivayet çıkarıp yaymıya boş Şamberlen demiştir ki: 
yere uğra§mışlardır. Hiç bir kim- "- Başvekil M. Dolfusa kar~ı 
se bu rivayete inanmamııtır. Ya- yapılan açıkça ve çılgın suikastı 

rı resmi gazeteler bu suikasttan nasıl derin bir nefretle haber al • 
AJman milliyetçi sosyalistlerinin dığımızı kendim ve hükumetim na 
mesul oldukları düşüncesinin ileri ı mma bildirmek isterim. M. Dol
sürmektedirler. Bu gazeteler di· fus, Avusturya meselelerini bü -
yorlar ki: yük bir cesaretle e1e a!mak sure -

"Alman milliyetçi sosyalistleri tiyle herkesin takdirini ve hayran• 
kin ve nefret saçan propaganda - lr~ını kazanmıştı.,. 

irtişa meselesi Temgize 1 

gönderildi 
Ankara, 3 - Barut irtişası hak 

kındaki tahkikat evrakı, Ankara 
ağır ceza riyasetiyle asli ceza ri -
yaseti ara5ındaki salahiyet ihtila
fının halli için Temyize sevk edil-
miştir . 

Müddeiumumilik Tevfik ve E -
dip Beylerin meni muhakemesini 

Kunduracı Saidin 
muhakenıesi 

Bir müddet evvel Divan yolun
da boyacı Salihi bıçakla öldür -
mekten suçlu kunduracı Saidin 
muhakemesi, dün İstanbul ağır 
ceza mahkemesinde bitmiıtir. 

Mahkeme, Salihi tehevvürle 
Saidi öldürmekten on iki buçuk 
sene ağır hapse mahkum etmittir. 

bil 

l d•v• "k-t it d · kari k 1 gogus gerecek, yahut zaruret ha 

h~r .ıgı ıud u a ın ıı azım ı linde kacacaktır. 
ıssı var ır. 1 • 

İşte onun için şirket Abbas Hil
mi Paşadan geri kalan 50 bin li -
rayı istemektedir. 

ve diğer maznunların lüzumu mu
hakemesini istemişti. Karar ha -
kimi evrak üzerinde kırk beş gün 

Çimento fabrikası aley
hine açılan dava ' ' 

t ' 
ktl 

J 

1 , 

• J' 

' e 

f ransıt:ar, terki tcılihat teklif-
lerine menfi cevap vermekle ikti- O, eğer ceaareti vana "Nazi,,- R.ız talebe yurdu devam eden bir tetkikten sonra 
fa ~rniyorlar. iki vaziyet arasın- lerine her teyin tekrar elde edile- Kadınlar Birliğinin himayesin- maznunların a 1akadar oldukları 
dal(\ farkı gösteriyorlaı. Evvela miyeceğini ıöyleme 'idir. Ne İsle· ele Sehzadebaşında tesis edilen iddia olunan müteaddit ef'alden 
hah hazırda mevcut olan vaziyet, diğini ve neden vaz geçtiğini açık- kız -talebe yurdu açılmış ve tekiz bir kısmının müruru zaman, bir 

8<.'m·a da meydana gelebilecek va· ça anlatmalıdır. Sulh hesabına 1 talebe kayddedilmiştir. Talebe .. kısmının da tecil kanununun neş· 
liyet.... Cevap olnrak: böyle bir fedaki.rlığı yapmadıkça ler taşradan gelmi~lcrdir. Yeni • rinden evvele tesadiif etmesi do. 

c•· • ı . ve kendisi tarafından Almanyaya den bazı müracaatlar yapılmış - layısile maznunlar hakkında taki-
-~ ':lımdı olamaz ... dıyorlar. k ı h fk · · ·1 d'k 
\L. • • so u an arp 1 nnı 51 me ı çe tır. Yurda alman talebelerin bata mahal olmadıgvına karar ve. 
rınlı hazırdakı şerc:ı.ıtle başka . . 

t" 1.. k . . d 1. l ı Nazı hareketıne yapılacak her ta- öğle yemeklerini belediye lokan.. ribıişti. ur u cevap verme ıçın e ı o ma . . . 
1 vız ve her teşvık sulhu tehdıt eden tasında yemeleri temin edile - Bu krarı asli ceza reisi tasdik 
tdır. fakat eğer bir kaç sene hl k · b" .. k b k b. B 1 d le e eyı uyutme ten :ı.ş n ır cektir. unc an başka vur un etmiş, fakat müddeiumumilik iti· 
:tadında bu tedibı· bir cevap b l y - ı k · · . i~e yaramıyacaktır.,, u undugu sokak pek karan ı raz ctmı§tı. Aöır ceza reisi, karar 
1•e .Fransızlar ileride başka suret- t> 
l olduğu için buraya bir lamba a -

1
• hakimi kararının asliye reisinin 

e m•.ıkabele edebilirler. Böylece 1 b 1 l h d b ı d' · lı atan ul as iye mahkemesi bi - sı ması ususun a e e ıyeyc rı • karariyle tekemmül edeceğinden 
qinercilik zamanla dahı:ı müteva· . h d b l ı 1 

rınci ukuk dairesinden: ca a u unu muştur. itirazın aslive reisi ile tetkı'kı' laA _ 
tin ve daha azimkar olabilecektir. .J 

M.;.>syö Musolini, muvaffakiyet İstanbul Limanına merbut Pı .. Takas ko1nisyonu zım geldiğini beyan ederek, evra· 

Bir müddet evvel, belediye ta • 
raf mdan Zeytin burnundaki çi • 
mento fabrikası aleyhine hukuk 
mahkemesinde bir dava açılmıştı. 

Davada, fabrika bacasmdan çı
kan ve etrafa yayılan dumanlarla 

Bakll'köy havasının bozulduğu, 
bunun sıhhi vaziyete dokunucu 
olduğu iddia ediliyordu. 

Mahkemenin bu hususta verdi· 
ği karar mucibince, fabrika ve ci

varında keşif yapılmış, rapor Ye • 

rilmiştir. Verilen raporda, f ab
rika bacasından çıkan ve etrafa 
yayılan dumanların aıhhi vaziyete 
dokunucu mahiyette olduğu neti• 

\tersin vermesin, yenı' Avrupa teh- nar vapuruna bağlı Alemdar mav Tal.as komisyonu dün de içti - kı iade etmiştir. 
1 cesine vanlmı~tır . 
ik · · · b 1 · · k ı nnsının 18-eylül -1933 tarihin- ma cclerek evvelce muameleleri Asliye ceza riyaseti aksi müta· ~sın\n manevı se ep erını a - Fabril:anm vekilleri rapora iti -
tiı~ıma.k için bı'r teccbbüse lüzum de vukua gelen deniz çatması ü - ikmnl edilmiş olnn takas işlerini laada bulunduğundan tvmk sala- ehlı' 

':I' raz etmişler, bunun üzerine 
8Örüyor: Dörtler misakı delaleti 

1 
zerine Pınar vapuru süvarisi Mus ikmal etmi~tir. hiyet ihtilafının h<\lli için Temyi· vukuf Hadi Tevfik, Nazmi Asaf 

ile ınağlup devletlerin hudutları. lafa !raptan tarafından bir kıt'a Takas İ§lerinin çokluğundan ze sevk oluıımuştur. 
nı,.. ıncvcut muahedelerin hılafına rapor talep edilmiş ve emri tetki- dolayı teşkil edilen yeni büro mun 

ve Ziya Beylerin mahkemeye çağ
rılarak kendilerinden bazı cihet -

tadili teklif ediyor. kat 9- T. evvel - 933 pazartesi tazamım çalı~masınn devam et • • Mütecavizin tarifi ve Iran ıerin sorulması kararlaştmlmıt • 
"' "" "' aaat 14,30 da muayyen bulunmuş mektedir. Y. tır . 

f ~kat Hit.ler ihtilalinin şiddeti, ?l~uğu~dan alakadaranın ve bu .. Yeni takas k~mi~y?nunda he - Mosyova, 4 ~A.A.) -. ~ran .. şa· ı . . 
tehdıtleri bu fikre zarar verdi. Hu ıkı gemı tayfalarının yevm ve vak nuz 1ktıı.at Vekaletınm mur~h • hı ~ı~a Peh.l~vı Hazret en, mute· ı Afganıstan ::rasında aktedılen ve 
rlutların tadili şimdiye kadar ol -ı ti mezkurda asliye birinci hukuk hassı bulunmaktadır. 

1 

cavızın tarıfı ha!<kında Sovyet geçenlerde İran parlamentosunca 

:Uiund~n. daha güç bir mahiy~t ~.ahkemesinde hazır bulnmalan ı . Vek~.Jet n~~ma '?m~.ta~in e - Rusya, Lehistan ~et~nya, Eston -, k~b~l olunan muahedeyi tasdik 
ldr. Bızım ibi hudutların tadı -l ıtan olunur. (8189) dılecegı hcnuz bclh clegıldır. ya, Romanya, Turkıye, İran ve mışhr. I 
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Yugoslav fô'. s p o R ©• IŞark vilavetlerimiı 
~ iki müthiş şakiden 

~iikiimdarlar bul- ~~~~~~~~~~-~~~~~=~~~~~~-~ yakayı kurtardı 
1 M ı b • 1 • Van, 4 (A.A.) - Uzun zama11' 

garistanda bulun- Güreşçilerimizin acar ar ugiın ge ıyor dan".::cri Bio Rando ve Dinam~l1riir 
dukıarı Sırada bı•r zaferi• •• i~mli iki ç.ete reisi Avenesiyle bır·~ij 

likte Van vilayeti İran hududı.l~r 
Sofya, 4 (A.A.) - Yugoılavya ilk nıaç yarın F enerbahçe, il<inci mıntt\k~smda f}ahavet yapmakl'r·· 

hükümdarlarının Yamayı ziya .. Güreşçilerimiz Peştede diler. abıta kuvvetlerimiz tarafıllth 
retleri haklunda §U tebliğ ne§rO - ikinci müsabakayı n1aç ta Pazara Fener - Beşiktaş dan yapılan sıkı tı-.kip!cr esnasııı· r. 
lunmuıtur: kazandılar h ı· • ·ı da bu çete'er tarafeyn hududun& "Yugoılavya kruvazörü Dubrov ffiU te iti l e ı.. 

kaçıp saklanmak suretiyle yakala'l\.e 
nik Yugoslavya hükümdarlarını rmı kurtarabiliyorlardı. l 
hamil olarak saat 16 da ufukta 1ıtanbul sporcuları, yarın ve Dün verilen son karara göre, 
gözükmü,tür. Bulgar torpido - pazar günü merkezi Avrupa fut. Macarların şch.-imizde yapac()k · Bu şakilerin zulmünden osanaJI 
ları önüne gitmit ve Limana ka - bolundan bir nümune daha gör - )arı iki maçtan ilki yarın k&dıkö- avenesi, rc1ı;Ieri Bibo Randoyu ö\ 
dar kruvazöre refakat eylem ittir . mek fırsatını buluyorlar. Fener- yünde Macarlar - F encrbahçe, dürerek silahlan ile hükumeletes·~ 

Duhrovnik top ateıiyle mutat bahçe klübünün kendisi ile muta- ikincisi de pazara Taksimde Fe - !im olmuşlardır. k~ 
selim resmini yapmı§ ve buna bık kaldığı ecnebi takımlarından nerbahçe - Beşiktaş muhteliti ile Aynı derecede za'im bir çete rck 
Bulgar sahil bataryaaı ıevap ver • ikincisi de, ilk maçını yarın yap - Macarlar arasında yapılacaktır. isi olan Dinamalı da bir bekç:mit~k 
mittir. Kral Boriı, Vera motöriyle IJ/ mak üzere bu sabah şehrimize ge Macaristanın futbol federasyo · tarafından tesadüf edilerek bil • ~ 
Dubrovnik kruvazörüne gitmit ve \ , lecektir. nu umumi Katibi bulunan doktor musademe ölü olarak ele geçiril· 
kral Alekıandr tarafından kabul Gelecek takım, evvelce de işa • Fedor da seçtiği bu muhte1it ta- miştir. 
olunmuttur • ret ettiğimiz gibi bir klüp takımı kımla beraber bu sabah şehrimize ı.. ~ 

• P~ıtede de galip gelen Ç.Mebmet s k d •• • • ıq~ 
lki hükümdar hararetle biribir- değil, beynelmilel futbo!culerden gelecektir. ~ e er uşunce ~i 

]erinin ellerine ııkmıtlar ve kucak Pe,teye giden güreş takımımız- mürekkep birinci sınıf bir Macar fenerbahc;eklübünün tebliği Po 
l ı d ık. h'"k·· d k dan ı"kinci haber geldi. Bu haber ht ı· 'd' M f tb 1 t 
atnuf ar ır. ı u um ar ua mu e ıtı ır. acar u o unun Fenerbahçe spor klübiinden: Küba yerlileri sürünnıiye li 

bir müddet için gem ininin salonu· kısa oL':llakla beraber bizi mem - başında bulunan Dr. T edor latan· 1 - Macaristan futbol fcderas- b J d ~ 
na çekilmişler ve ıonra kruvazö- nun edecek r.ıahiyettedir. Takımı- bula yollamak üzere seçtiği takı - yonu katibi umumisi Dr. F odor aş a ılar ~1 rün ıelam topları arasında Vera mızın bu sefer üçe karfı dört ga- mm, merkezi Avrupa futbolunun tarafından !eçilen birinci sınıf Son gi.inlerde isyan zuhur etti·. r 
motörüne binmiılerdir. libiyet kazandığı bildirilmektedir. veçhesini değiştirebilecek bir kıy· profesyonc~ Iike mensup ve on bir ği te1graf haberleri ile bildirilen ~Q 

K . d l Y tt 1 f l K"b ' · ı· b" A tı sınogra iske esinde ugoı • Bu galibiyetle, birinci maçı kay me e o an macar pro esyone o · beynelm!lel oyuncudan mürekkep u a aCıaS' ~ım~ ı ve cenu ı me ~ 
lavya hükümdarlarını kraliçe Ci· beden takım, bu mağlubiyeti gü. yuncularınm en iyilerinden mürek bir Macar muhtel itinin iki rr.i'.ç rikayı biri birinden ayıran Antil ~ 
onna ile prenseı Ödokıiye Ye b k'Jd , . f . M kep o:duğunu ve bu oyuncuların yapmak u·· 7 ere ~ehrı'mı":-c n:elmcsı· veya K~:·ayib dcnizinn en büyük il}' zel ir şe ı e te a i etmış ve a- - ~ - t, "l' 
prenı Siril ile mevki kumandanı Macar renklerini defalarla, şeref- takarrür e•.:ni ... tir. Bu takım per _ adasıdır. !~iiba ahalsinin bc~te bi· carlarla berabere kalmak gibi gü- :r 
vali ve belediye reisi bekliyorlar • le temsil etmiş beynelmilel oyun- fembe günü sa bahr saat o.rıda Sir- ri ziraat amelesidir. Bunların ç.o • *\ 
d zel bir netice almıt bulunmakta· cular arasından seçildig~ini gönder 

ı. keci garına muvasalat etmiş b-.ıhı · ğu zenci veya m-::le:::dir. Cihan pi·~)' 
Saraymuhafızlarından bir müf- dır. diği bir mektupla temin etmiştir. nacaktır. yasasında şeker fiatmm dü~me • ~i 

reze aelam reımini ifa etmiştir . 
Bu eınada Bulgar torpidoları da 
topla misafirleri ıelamliyordu. 

Kral Alekaandr müfrezeyi tef • 
tit etikten ıonra hükümdarlar o -
tomobillerle saraya gitmitlerdir . 
Çaydan sonra hükümdarlar aara • 
yın par:kmı gezmitlerdir. Yugos 
lavya kralı ve kraliçesi Bulgar hü
kümdarlarının davetini kabul e .. 
derek aktam yemeğine kalmıtlar 
ve bu yemek aaat 20 de bitmi~ -
tir. 

Yugoılavya hükümdarları ıa -
raydan ayrıldıkları vakit Bu'gar 
kral ailesi iıkeleye kadar kendile· 
rine refakat etmif ve Kral Bor is 
ile Prens Siril de Varna motörü ile 
Dohrovnik kruvazörüne ıitmitler
dir. 

Kruvazör ıaat 22,45 te İıtanbula 
müteveccihen demir almıtltr. 

Yugoslavya Kralı Aleksandr 
Hazretleri amiral üniformasını 
giymit bulunuyordu. Ve göğıün
de bulgariıtanın Saint Aleksandre 
nit'-nmı ta§ıyordu. 

Bulgar Kralı Boris piyade üni
formasını giymit bulunuyordu. 
Ve göğıünde Yugoılavyanın Ka -
rajorjeviç nişanını taşıyordu. 

Hükümdarların mülakatı huıuıi, 
samimi ve hararetli bir mahiyette 
olmuştur. 

Esrar kaçakcılığından 
maznun 

Jhtiasa r.:ahkemesinde earar ka· 
çakçılığından dolayı maznun Ya. 
ni Efendi iıticvabı eanaıında ken· 
disinin İatanbulda prim ticareti 
ile mefgul olduğunu ıöylemittir. 

Mahkemeden 1ıtanbul ticaret 
oda.sına yazılan bir tezkerede 

Yabancı bir muhitte, yabancı M J • 1 k' t ] · 
ese a ge en e ıp e so ıç oynı- Şimdiye kadar lstanbula gelen sinden en fozla zarar gören bu a· hakemler önünde maç kaybetmek k l B l · · el k' 

yaca o an e a ıs.mm e ı oyuncu ecnebi takımlar içinde en kuvvL-<:· damlar oldu. 
tabii görülen ahvaldendir. Şeh · on sekiz defa beynelmilel olmuş Jilerden biri olan bu ekip ista~yon- Buhranın i k senesi olan 

1930 
( 

rimize gelen ecnebi hakemlerin ve Macarlar arasın.da gol kralı un· d l · k 
a mernsim c karşı &naca tır. da ~e!tcrkarnışı diken ren;:perlcre bo 

ruhi haletlerini çok yakından gör- vanı ile şöhret bulmu~tur. 2 _ Mı'safı'rlerı·mı'z cuma g·u"nu·· k . . k 
estığı 1150 ilo şekere muka· tl düğümüz için böyle hakemlerin Bu lem inat ve işaretlere baka- ilk maçbrını KCJ.dıköy sahnsır. dn bil on frank verilirdi. 1932 de bu ~ 

k d. \ k tl · d k d' rak hümedebiliriz. ki yarın Kadı· F b l 1_, ·ı l l en ı mem e e erm e ve en ı ener i4 ıçe t'.a.ı\IIm ı e yapaca t ar· .~cblağ ayni miktar şeker içjn ü
9 

8 
halkları önünde naarl hükümler köy stadında kar~ımıza çıkacak dır. Eu m~çı Kemai Halim Bey f k . b l' 

bu takımın be"ki Viner •por takı- ran. yetmış e~ santim verilmiye l 
.. idare edecektir. b .il· 

a§landı. Bir amele günde on iki ı 
3 - İkinci maç pazar günü Tak ~· on üc saat calısırsa ancak 2000 ı 

sim stadına Fener bahçe - Beş1k- ~ ~ ~ it 
kilo şeker kesebilir. Şu ht> ldc ka • l' taş muhteliti ile karşılaşacaktır. ~ 

verebileceklerini pek ala tahmin e 
mından da kuvvetli olması ihtimadebiliriz. 
il vardır. 

? akat aynı şarait altında bir 
maç kazanmak, kaybetmek kadar 

Bu itibarla bu maçın da, mevsi 
min en heyecanlı maçı olacağı ve 

tabii görülen ahvalden değildir. Fener bahçe takımının mütkül bir 
Bu itibarla takımı.mızın Macaris -

tanda kazandığı bu muvaffakiyet 

zancı ancak yedi buçuk franktır. b Bu maçı Adil Giray Bey idare q 
Halbuki do!arm düşmesi de tesir b edecektir. q 

bizi pek ıevindiriyor. 

Fevkalade kongre 13 
Teşrinevelde 

mücadele daha geçireceği anlaşı
lıyor. Biz, bu mücadeleden Sa· 
n - Lacivert formanın şöhretine 
değer bir netice ile çıkacağını tah 
min etmek istiyoruz. Çünkü F e
ner bahçe bu maçta Viner sporla 
yaptığı maç gününden daha tec · 

4 - Müsabakalara 
dörtte baş!anat:akttr. 

Bir ölüm 

tam saat 

1stanbu1, 4 (A.A.) - Türkiye 
olimpiyat umumi katipliğinden: 

12 klüp namına verilen bir tak· rübeli ve daha kendine emin bu -
rir dolayıaile İstanbul spor kongre lunacaktır. Ya 1mz pazar günü 

ıinin fevkalade bir toplanma yap- rrördüğümüz gibi lüzumsuz bir ta
dil hatasına düşmediği takdirde ... 

Türkiye olimpiyat ko::nitcsi ikin 
ci rei~i Baymdırlızade Hasip B. in 
vefatı dolayısiyle pek. kederli olan 
komitemiz muhterem ailesine c!e -
rin taziyelerini arzeyler. maaına karar verildiğini evvelce 

yazmıttık. Bu takrir dolayısi!e 

klüpler ve sporcular arasında ba§

lıyan dedikodular ve münakaşalar 
hararetle c~~vam etmektedir. 

Bunların kongre gününe kadar 

da aynı hararetle süreceğini tah -
min etmek güç bir i~ desildir. 

Bir çok klüplerin vcri!en takrir 
dolayısile menınuniyetlerini izhar 

ettikleri bu dedi kodular arasında 
ifitildiği gibi, gene bazı klüplerde 

de, takrire imza koymak meselesi 
nin bir münakaşa mevzuu haline 
geldiği aynı dedikodulnr arasın • 
da duyu1maktadır. 

Kongreye davet 

Devlet Demir yolları ilanları 

Lokomo~if bakır boru ayrıalarile diğer bakır .-l<sa nın kapalı 
zarfla münakasası 5/11/933 pazar günü S3at J 5 de A:ı~arada 
idare Merkezinde yapılaca\.tır Fazla tafsi at An'<ara v~ Haydar· 
paşa veznelerinde beheri beşer liraya satılan şartnamelerde ya 
zılıdır. (5406\ 

400 ton yerli ç'mentonun kapalı zarfla müna!casası ıt/!0/933 
cu ,,. arlesi gi!nü sut 15 de An:rnrada idare Merkez.'ndc yapıla· 
caktır. T dfsi.at Eaydarp2şa ve Anlcara vezr.e 'crınde beşer liraya 
satılan ~artnamelerde yazı.ıdır. (53C 7 

zöstercliğindcn yalnız otuz Ame • il 
rika senli yani beş frank a.'Rbili • 
yor. Bu miktar iki sene evvel ka • 
zandrğının dörtle biri bile değil • 
dir. 

Şu halde bir amele ayda yüz 
elli frank alıyor demektir. Amele
yi pek müşkiil vaziyette bırakan 
diğer bir nokta da vardır, Bazı 

çiftliklerde amelenin eline asla 
para geçmez. Bun' ara işledikleri 
müesseselerin bakkaliyesinde ve 

.mağazalarında muteber bonolar 
verilir. Bu. zencilerin esir olar&k 
kullanıldıkları zamandan kalma 
bir itiyattır. 

Eö:;le atı"'!cleye bono verenler 
başlıca yerli büyük malikane sa -
hiplcridir. Et:ncbi şirketler bu u • 
sulü yavaş yavaş kalrJırmaktadır-
lur. Küba amelesinin yaşamakta 
n-:ı ht1.~:lr güçlük çektiği bu söyle· 
diklcrim:zden anlasılır. Onların 
yaşayı~ ·an ile cenubi Arnerihada 
nitrat madenlerinde çalışan yerli 
ve Venc?oe!lanın petrol kuyula -
rında ca 1 ışan kırreızdar arasında 
hiçbir ;ark yoktur. 

İstanbul Mınlakası Merkez He-
prim ticaretinin ne olduğu, ne yetinden: 
zamanlar ve ne ıuretle yapıldığı 

Dev:et Dem:ryoHarı idaresir.e ait D~ r nce limana mınta'~ ;ısın· 
daki fırın jl-aleden itibı ren bilmGnakasa bı r sene müddetle kiraya V! 

ri!ecektir. Münakasa 7- 10- 933 cunı c rtesı s;ünü saat 15 le De 
nıir}'O lar Haydarpaşa işletme Müfettiş jğ nde yapıl< c ·ü. tır. Tal:p · 
lerin 30 lira teminatı muvakkatc ile rr ezkfır gün ve saalle mii· 
racatları 'cabt'cen ~atlnamenin MM ettişlik kaleminden alına'lile
ceği ilan o'unur. (5336) Bir ornıan yangznıllda 

22 ceset, 100 yaralı 
Lcs Angeles, 4 (A.A.) - C::ı • 

mycnıs Dam ile Mineral Vels ara· 

smda çık~n büyük bir orman yan 
gınmdn, ormanda kendilerine iş 

vcrilmi~ olan bir çok işsizleri atet 
snrmıştır. 

aorıhmuştur. 

Oda idare eheyeti ilk toplantı• 
da bu tezkereye cevap verecektir. 

Mıntakamızın f evko.lade olarak 
kongre aktine lüzum görüldüğün
den işbu toplanma için tayin olu
nan 13 - 10 - 1933 cuma günü 

ZA Yl - Sahibi bulunduğum saat tam 10 da müttefik klüpleri-
3550 No. lu kamyonetimin tek mizin üçer §ahıs olarak murahhas
pli.kaaını zayi ettim. Hükmü yok- larını salihiyetn.ameleri ile bir'ik-
tur. (8708) te lstanbul Halkevi :ıalonunda ha-

</.:."' Cihangir Havyar S. No. 15 zır bulundurulmabrı tebliğ olu • 
' \.... Madam Katrino 1 nur. 

Demir ve saç·arın kapa ' ı 1atfla münakasrsı 9 · Teşrin sani • 
933 peı şembe r,ür-ü saat ] 5 le idare b 'n2sınca yapı'.~ca 1dır. 

Fazla ta~s"'fü Anl;ara ve Haydarpaşa vcznclerır.cle be~er li 
raya satı!an şartnam~lcrc!e yazıtıdır. (5159) 

Yerli Tıbbi Ecza kapalı zarfla miinakas: sı 17/10/933 sa'ı 
günü saat 15 de idare binuında yapılacaktır 

Fazla tafsilat Arkara ve Haydarpaşa vezneler.nde 
ya satılan şartnamelerde vardır. 

beş lira· 
\5Ht) 

Şimdiye kac!ar kavrulmuı 22 
ceset ç.ıkarı · m!şlır. 100 den Cazlll 
yaralı v~rdır. 



iı Öz Türkçe adlar 
~uklarınızın is~ini koyarken size 

faydalı olacak bir cetvel 

Deniz Yollan işletmesi •1 
ACE"TALARI · VAKiT 

aır 

a .. l11eıt>ı Oıiamektep Müdürü ve. can, (H. B.) Özdemir, Özer, Öz -
i ij kçe ~uallimi Mehmet Zeki B,. ger, Özhan, Özkül, Özlü (H. B.) 
dd. llıhurıyct bayramında ailelere j Özoğul, Öztürk. 
t• .. arınağan olsun diye 400 öz P 

fıtı. ~çe adr bir araya toplryarak Papatya (H), Pulat, Pulatti -
r lainı cetve-li meydana getinniş- mur. . 

n• B 
1 . u cetveli aşağıya alıyoruz. 
a erıarında (H) harfi olanlar ha

isimleridir. 
A 

4car, Adıyaman, Aka, Akat, 
iindüz, Akay, Akbal (H) Ak 

L f, Akbat, Akbey, Akboğa, 

re "'dak, Akbulat, Akburak, Ak • 
~ Akçakaya, Akçakoca, Akdağ 

1 • deniz, Akdoğan, Akengin, Ak
il· ~~n, Akhanım, (H) Akkurt, 

'l<uı, Akmeıe, Akıongur, Ak -
~ (H) Aktaf, Aktolun (H) Ak
~· Alak, Alangoya (H), Alde -
ır, Alp, Alpagot, Alpargon, Alp-

IJ .. l, Alphan, Alptekin, Altan, 
'1) Altay, Altın (H) Altındağ, 
lrntaf, Altınterim ( H), Argon 
~ , 

i· ık, Aılan, (H. B.), Aılanar -
11 on, Aılanhan, Atabey, Ataman, 

t'J e 1 li, Ataız, Amu,tekin, Av,ar, 

s 
Sakman· Sekman, Salcan (H) 

Salık, Saltık, Saltıkalp, Sancar, 
Sartakhan, Saıa - Samsa, Sav, 
Savaş, Savtekin, Sebkektay, Sel -
çuk, (H. B.) Sengon, Sevgi (H) 
Sevilmiş (H), Sevim (H), Sevim
li ( H), Sevinç ( H), Sevinçhan 
(H), Sezen (H), Sezer (H), Sol
han, Solmaz (H), Songur, Songu
ralp, Songurtekin, Suna ( H), Sü
lün (H). 

ş 

Şeker (H) Şimşek. 
T 

Talayhan, Tan, Tanhan, Tan -
rıkulu, Tanrıverdi, Targal, Tar .

1 han, Taş, Tatdemir, Ta!kın, Tat· 
tan, Tattekin, Takak, Tayboğa, 

Tayfun, Tayfur, Tekdemir, Tay -
boğa, Tekin, Tekinalp, T ekinha -
tun (H), Temel, Teoman, Temu -
çin - Timuçin, Ti.mur, Timurboia, 
Toğrul - Tuğrul, Tokay, Tokde -
mir, Tokta§, Toktamı!, Tokyay, 

l\araköy • Köprübaşı Tel. 42362 

Sırkecı ;\lülıürdar zade lıanı 

Telefon~ 22740 

İzmir sür'at postası 
SAKARYA vapuru 6 Birinci 

Teşrin Cuma 14 de Galata 
rıhtımından kalkarak do~ru 

lzmire gidecek ve dönecek· 
tir. (5367) 

Karadeniz sür'at postası 
GÜLCEMAL vapuru 5 Bi

rinci feşrin Perşembe 18 de 
Galata rıhtımından kalkarak 
loet o'u, Samsun, Ordu, Gi
reson, Trabzon Rize ve Ho 
pa'ya Dönüfte bunlara ılave· 
ten Pazar, Polatbaneye uğ· 

rar. (5369) 

Ayvalık Aralık Postası 
ANTALYA vapuru 5 Bi

rinci Teşrin perşembe 17 de 
idare rıhtımından kalkar. (5370 

Mersin Sür'at Postası 
INEBOLU vapuru 6 Birinci 

teırin Cuma ] Oda Sirkeci rıhtı
mından kalkarak Çanakkale, 
Izmir, Antalya, Alanya, Mer
sin, Payas'a. Dönüşte bunla
ra iliveten Taşucu, Anamur'a 
ujirar. (5368) 

til ılekin, Ayhan (H. B.) Ayata, 
'k >'tna (H.), Aydemir, Aydeniz, 

tdın, Aydınalp, Aygün (H. B.) 
• >'doian (H) Aydoğu, (H. B.), 

)dojmuf (H. 8.), Ayer (H. B.) 
.)ban, Ayıeli, Ayıel (H) Ayte -

, Aytimur, Ayyıldız (H. B.) 

Tolun~ (H. B.), Tomur (H), Hon- .. __________ .. 

B 
( Babür, Bakkaç, Baktimur, Bal 

Ol fi.) Bili, Bauacar, Basak, Baş -
re Poia, Batıbeyi, Batıhan, Batur, Ba 

guç, T optamış, T optimur, Tora -
man, Torlak, Tosun, Toy, Tuğte
kin, Tunç, Tunçtan, Turan, Tur -
gut, Durgut, Turgutalp, Turhan, 
Tutal, Tutuk, Türk, Türkan (H), 
Türkeş, Türkmen. 

u 

İstanbul birinci iflaı memurlu-
ğundan: • 

Bir müflise ait- dolap, karyola, 
lavabo, yatak ve saire ıehri halin 
yedinci cumarteıi günü ıaat 15 
ten itibaren açık arttırma ile satı
lacağından talip olanların Takı im 

Kitap işleri 
muhabere 

köşesi ve 
sütunu 

Uevlet matbaası tarafından 
basılan ve mekteplerde okuttu
rulan kita::>ların tevzi ve salts 
işi müessesemize verilmiştir: 
Bunlar lstanbulda yalnız 
(VAKiT) kütüphanesinden te . 
dal"ik olunabilir. 

~~ 

Devlet matbaasının diğer 
neşriyatı da (VAKiT) yur -

ı du tarafından satılmaktadır . 
ilmi eserlerle Maarif Vekaleti 
mecmuaları ve sair kitaplar için 
de (VAKiT) kütüphanesine 
müracaat edilmek lazımdır. 

~~ 

(VAKiT) kütüphanesi, her 
vilayet merkezinde bu kitapları 
ıatmak üzere birer şube açmıf
tır. Vilayetler hududu dahi -
linde, Devlet mrıtbaasının mek
teplere mahıus olan kitapları 
ile diğer eıerleri için bu şubelere 

1 müracaat olunmalıdır. 

Vilivetlerde subemiz olarak 

! adresleri gösterilen kıtapçı · 
1 larla kırtasiyecilerden ve gaze. 
, temiz bayilerinden henüz mua· 

melelerini bitirmiyenlerin temi
nat mektubu, gönderdikleri hal
de mukavelelerini ihzar, yahut 
mukavelelerini gönderip te 
teminat muamelelerini ikmal el· 
miyenlerin, yeni siparifleriyle 
birlikte noksan olan itlerini ta· 
mamlamaları hususuna nazarı 
dikkatlerini celbederiz. 

~~ 

Cevaplar1mız 

Bafrada Zühtü Beye: Para
nız iade edilmişti. Sipariıiniz 

Ziraat Bankasına gönderilmiş

tir. Bedelini vererek aldırınız. 
Tarsuı Maarif Müdürlüğüne: 

İstediğiniz yurt bilgileri bizde 
değildir. 

Mersin orta mektep müdüri -
yetine: Sipariıiniz lş Bankası 

vasıtasile adresinize gönderil . 
di. 

Büyük Millet Meclisi idare 
Hey' etinden : 

Büyük MilJet Meclisi kalöriferlerine lüzumu olan, 250 - 300. 
Ton kok kömürü pazarlık suretile satın alınacağından bu kömü

rü vermek isteyenlerin teminat akçesile ve verece!<leri kömiirün 

evsafı fenniye raporile beraber, Teşrinievvelin On ikinci Perşe:n• 

be günü saat On beıte Büyük Millet Meclisi idare Hey'etine 

müracaatları. (5337) 

- ~ln, Beyhan, Beyhatun, (H.) 
.u t")luıra, Bayram, Baysongur, 
ç . clrta,, Bey bara, Beydemir - Bey
e 

1~ur, Beyhan, Beytekin, Bilik, 

Uçar, Uğur, Uğurlu, Ul&J, Ul
cay • Olcay (H) Ulu, Uluğ, Uluğ
tekin, Uluhatun (H) Uluç), Ulu -
taf, Urtekin, Us'u (H. B.) Utar, 

deAğaçaltıcaddesinde20num~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~ 

~Jse, Bilsiç, (H. B.), Biltekin, 
O •rıen, (H) Birsin (H) Boğa, Bo
• ~tekin, Boğatimur, Bozan, Boz -
. l Y, Bozdağ, Bozdernir, Bozkurt, 
ır l 0:ikuı, Bozok, Bozdoğan, Budak, 
• Q Urutekin, Bulun, Buluntekin, 

•dut, Bumin, Burak. 
c 

• (lı Can, Cebe, Cengiz, Ceyhan 
ıı), Ceylan (H), Co,kun. 

ç 
Ç Çaıatay, Çağırtekin, Çarboğa, 
/kır, Çeçen, Çelik, Çelikten, Çet' Çetin, Çiçek (H), Çiğdem (H) 

01Po (H) .. 

D 
b Dağhan, Dağtekin, Dalkılıç, 
1) ltıııır, Dayan, De.~ir, Demirhan, 
~irkol, Demirtaı, Deniz (H B) 
~ •~han~ Doğan, Doğantekin, 
l) .. ltıan, Durak, Durmuf, Dunun, 

\indar. 

E 
~ ~ee (H. B.), Efe, Elmas (H.) 
~ te, Engin (H. B.) Eraslan, Er
~), Erdoğan, Erdoğdu, Erdoğu, 
tt~l'l (H), Erguvan (H) Erkul, 

0iul, Ertaf, Ertuğrul, Eryılmaz. 
F 

tidan (H. B.) 

G 
~L~irıin, Gök. Gökalp, Gökçe, 
~ek (H. 8.), Gökhan, Gök -

M 
r,;'4'•it (H), Memit, Menteı, Me 
lu ( (lf), Me9e, Mete, Muılu, Mut

ii). 
N 

~erriı (H), Nilüfer, Noyan. 

o o 
Oı luz, Ok, Oktar, Oktay, 
f\.._ l\uı, Oluç, Oral, Orhan, 
-~, Ottt.,., 

()._ ö 
' Özay, (H), Özbey, Öz • 

Ü 
Ülkü, (H), Ünal 

(H), Ünlü (H. B.) 

v 
Varol, Vural. 

y 

(H), Ülker, 

ralı haneye gelmeleri ili.n olunur. 
(318) 

l 
llhan, llik (H), llkhan, llter, 

İpek (H), İpekten (H), lmal, in
ci (H), inal, lıtemihan. 

1 
Ilık (H), lfık. 

K 
Yağız, Y ağmahan, Yakut, Yal -

avaç, Yalçın, Yalçınkaya, Yaman, 
Yaıak, Yavuz, Yaşar (H. B.), Kaçmaz, Kahraman, Kande • 
Yel, Yel boğa, Yeşil (H), Yiğit, mir, Kanık, Karaalp, Karaaslan, 

Yiğitalp, Yiğittekin, Yıldız, (H. Karaboğa, Karadoğan, Karahan, 
B), Yıldızhan, Yıldırım, Yılmaz, Karakoyun, Karaman, Karatay, 

Yuluğtekin , Yurdagül ( H), Yur - Karanfil ( H), Karasongur, Kar -
duıe (H,) Yüzügüldü (H). kın, Kartal, Kartalmış, Katılmış, 

Z Kaya (H. B.) Kayaalp, Kayan, 
Zengin. Kayg11ız, Kaymaz, Ketboğa, Kı • 

men, (H) Göktat), Göktekin, lıç, Kılıçaslan, Kızılaslan, Kırgız, 
Göktürk, Gönül (H), Gönültaf, (H) Kırtay, Kızıl, Kızılaılan, Kı· 
Göltekin, Görgün, Güçlü, Güler 
(H), Gülmüt, (H), Gülıün (H), 
Gülümıer (H), Gümüt (H), Gü -
müttekin, Gün (H. B.) Günana 
(H) Günay (H. B.) Günbeyi, Gü
doğdu, Gündüz, Gündüzalp, Gü -
ner • Güneri, Güneş, Güngör, Gür
büz, Güzel (H). 

H 
Hanım (H), Hatun (H), Ha -

zılboğa, Kızmaz, Kocaağa, Koca

bey, Kocakaplan, Kocaman, Koç, 
Koçhan, Koçyiğit, Konuralp, Kor-

kulu, Korkmaz, Korkunç, Korku • 
ıuz, Korkut, Korkutan, Koyun, 

Köıem, Kubilay, Kuday, Kurban, 
Kurtcebe, Kurtay, Kurttekin, Kut

lu (H. B.) Kutluca, Kutluboğa, 

Kutluğtekin, Kuzu. 

Emniyet işleri umum müdürlüğünden~ 
1 - Zıbıta memurları için 4427 takım resmi elbise ve bu 

kadar kas'o<et ve 375 takım sivil elbiıe imali 20 · 9 - 933 tarihin· 
den itibaren ~O gün miiddetle ve kapah zarf usulile münakasaya 
konmuıtur. 

2 - lıtekliler münakasa 9artlarını Ankarada Emniyet işleri 
Umum müdürlüğünden ve lstanbulda Emniyet müdürlüğünden her 
gün öğrenebilirler. 

3 - ihale 11 - T eşrinievYel • 933 çarşanba günü saat 15 de 
Ankarada Emniyet itleri Umum Müdürlüiünde yapılacaktır. 

4 - isteklilerin 5185 lira 46 kuruştan ibaret rruvakkat te
minat akçe ve yahut ban1'a mel&tuplarile birlikte muayyen olan 
gün ve saatte Emniyet iıleri Umum Müdürlüğü müzayede ve mü· 
nakua komiıyonuna mOracaat etmeleri. (5095) 

HE~ AYIN 

Nafıa Vekiletinden: 
iz nir cenubunda Eğe denizine dökülen küçük mendres haY• 

za!ı dahilinde is'ahat icrası ameliyatının birinci ttşrin ayının bi· 

rinci gününde ihale edıleceği ilin edildisede bu defa görülen lil· 

zum üzerine münal<asanın aynı şerait tahtında 16/. 0/933 pazar• 

tesi günü saat 1 S de yapılmak üzere talik edildiği ilan o'unur. 

(5240) 
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Zafiyeti umumiye, iştah· F f ti 
sızhk Ye kuvvetsiıJik ha- os a 1 
llhnda büyük faide ve 
tesiri görülen 

ark Malt Hulisası Her ecza 
de satılır. 

Tt:.:J R K iVE 

lf RAAT 
BANKA51 

Sıhhatin başlıca 
düşmanı olan 
Sıtmaya karşı 

PERTEV 
KiNiN 
Kompri
melerile 
Kendinizi müdafaa 
ediniz. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

5000 Ton Rekompoze kömürü: Kapah zarfla münakasası: 7/ f eş• 
rinievvel/ 1933 Cumartesi günü saat 14 de. 

Donanma ihtiyacı için lüzumu olan 5000 ton Rekompoze kö" 

mürü kapalı zarfta münakasaya ko:rnlduğundao, şartnamesini göt" 

mek isteyenlerin her gün ve mez~<ur kö nürü itaya talip olacak

ların da münakasa gün ve ıaatinde teklif mektuplarile birlikte 

Ka11mpafada Deuiz Lenzım ~atmalma komisyonuna müracaat• 

lan. !4742) 

1 nı~nııı ' ~mmıooı~~wımımmnırıımnım1ıı~mnıınımmımmnınımınınnıınmı! oonı1ınınnıı 

· Şişli Sıhllat Yarda 
' - Niıantaşındadır. 
jlın!llQ 1iç bir yerde şubesi yoktur. Tel. 41828 O {8Cl8i ili 

·DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T--~D~Q 

: : ~-::ur.:::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : : 

ii Emlak ve Eytam Bankası ilanları i~ .. .. .. .. ···················································································································· .................................. ·················································································· 

~sas 

555 

317 

Satılık mutena arsalar 
Mevkii ve Nev'i 

Sultanahmette Binbirdirek mahallesi At mey
danı atik 58 cedit 76 No. lı 76 metre mu· 
rabbaı arsa. 

J' cşvikiye mahallesi bostan sokağı 4/8 kapı 
ve 29 harita No. lı 230 metre murabbaı ar-
sa. 

Teminat 
L;ra 

38 

140 

Balada yazılı arsalar bedelleri peşin tesviye edilmek şntile 

bi!mfizayede satılacağından tal'plerin iba!eye müsadıf 9 Teşrini

ev"Yel 933 pazartesi günü saat on altıda Şubemize müracaat-

ları. (5112) 

lstanbul üniversitesi mübayaat 
Komisyonundan : 

1 - lstanbul Üniversitesi merkez binasile Edebiyat ve Fen 

Fa~ltelerinin bu!unci ukları Zeynep hanım konağının hariç kısım 

larının tamiri ayrı, ayrı münakasaya konulmuştur. 

2 - Talipler Mübayaat Komisyonu Kitabetine müracaatla 

bu baptaki şartname' eri t etkik edebilirler. 

3 - Talipler her biri için ayrı, ayrı teklif edecekleri fiatın 

" 7,5 ğu niıbetindeki teminata muvakkatelerile birlikte ihale gü· 

nü olan 7/10/933 cumartesi günü saat on beşte Üniversite Mü-

bayaat komisyonunda hazır bulunmaları. (5391) 

.......................................................... 
! i : 3. K. O. : . . . . 
i Sa tın alma Komisyonu ıl~nları i 
: ......................................................... : 

M. M. V. Satın Alma Komisyo
nundan: 

Ordu ihtiyacı için l 2.000: 
15.000 kilo balık yağı kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. lha · 
lesi 23 birinci teşrin 933 pazartesi 
günü saat 11 dedir. lstek!ilerin 
şartnamesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evel teklif ve te
minat mektuplariyle birlikte An- ı 
karada M. M. V. Satın Alma Ko· 
misyonuna müracaatları. (3325) 

(5217) 

...................... 
Dr. Nuri Fehmi 

GÖZ HEKiMi 
Cağaloğlu, Süreyya Bey apart. 
Saat 2.6 ya kadar. Telef :23212 ...................... 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassııı 

Div-- ·-~ 1 •• N. 118 Telefon: 22398 

:-;;ıhlbi : )IEHl\tET ASOI 

X~rl)at l\lüdürU : l Sara 

V A K l T Matbaası - lııtanbııJ 

Deniz Levazım 
' (il .. "!o ' 

Satınalma 

Komisyonundan : 
15 kalem Boya ve malzemesi: Kapalı zarfla münakasası: 21/Teş· 

rioievvel/933 cumartesi günü saat 14 de. 

Sefain ihtiyacı için 15 kalem Boya ve malzemesinin müna· 

kasası hizasındaki gün ve saatte yapılacağından şartnamesini gör· 

mek isteyenlerin her gün ve mezkur boya malzemesini itaya ta· 

Jip o!acakların da münakasa gün ve saatinde teklif mektuplarile 

birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma Komisyonuna mü· 
racaatları. (5205) 

Dahiliye Vekiletinden: 
Vekaletin kışlık ihtiyacı için ahnacak elli ton telgaz veya 

Kadıköy kok kömürü, on üç bin kilo kuru çam odunu veya tah· 

ta parçası ile üç yüz kile ağaç kömürü 19 Teşrinievvel 933 per· 
şenbe günü saat on dört buçukta pazarlıkla ihale edilecektir. 

Şartnarneyi anlamak isteyenlerin her vakit Vilayetler idaresi 

cçüncü şube müdürlüğüne lstanbulda Vilayete ve pazarlığa işti· 

rak etmek isteyenlerin de yukarda zikredilen gün ve saatte Ve

ka!et Satınalma komisyonuna müracaatları ilin o'u our. (5241 ' 

İlk mektep Tarihleri 
Maarif Vekaleti tarafından ilk mekteplerin dördüncü ve be· 

şinci sınıflarında okutturulmak üzere 

1. 1. 1. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii 
"V AK/1~, müessesesi tarafından deruhte edi

len 1 ARIH kitapları satışa çıkarıbnıştır . 

Eu kitaplar, yalnıı talebelerin değil berkesin ist.i at'.c edeceği bir 

surette yazılmış bir çok haritaları ve resimleri ihtiva etmektedir. 

Bir kartonla kaplanmış olan bu 1 arihlcrinfi
atları nefasetine ve sayıfalarının çokluğuna 

rağmen 15 şer kurv..ştur. 

Sahş ve tevzi yeri : lstanbul Ankara caddesi 
VAKiT YURDU 


