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Universiteye ecnebi mü-
tehassıs getirilmek üzere 
mukaveleler veson ıslahat 
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Riyaseticümhur 
umum katipliği 

Başvekilimizle Yunan başvekilinin 
APkara, 11 (Hususi) - Hikmet 

~ evin Maarif Vekaletine geç· 
mesi ihtimali çok kuvvetlidir. 
H 'k tol Beyden inhilal edecek 

çok samimi ve mühim nutukları 

1 m 0 kA 
olan Rıyaseticümbur umumı a · 

/ ' tipJiğine Ruşen Eşref Beyin ge 

j 
leceği söyleniyor. 

Hikmet Bey Bizim öğrendiğimize göre sa- S•ffet Eey 

S ff t B · d tayı'oı' mevzuubahistir. 
~bık fırka katibi umumisi a e- eyıo :.. _ ~ 

Rus dostluğu Istanbulla Avrupa 
müzayedede arasındaki 

Çok zaman evel değil, dah~ GiZLİ TiCARET 
bundan birkaç sene evel bazı polı .. 
likacıların yeni Türkiye için bul
dukları en büyük kusur Rus dostu 
olrnası idi. Hatta bu kusuru affe
dilrnez derecede bir kabahat ola
ı-ak g'6rüyorlardı. Türkiye Rusy2 
ile azkı fıkı dost kaldıkça Fransa 
\'e İngiltere gibi büyük garp dev· 
letlerinin samimi dostluğunu ka .. 
zanamıyacağını söylüyorlardı. Ye 
ni Türkiyenin Rus dostu olmasın
daki meıuliyeti de bilhassa ismet 
Pqa hükumetine yükletmek isti
yorlardı. Bunun iç.in ismet Paşa 
hükumeti .ekilerek yerine Rus 
.lvllıhı~l.l~l;uı..a ~ "V.f- tamamen =-- K •pkcdarua Wr v.uataaa ı PöiaSlifta 
~qi bir ıiyaaet tutacak bir hiikQ. , • ...._ ~r •• 
illet gelmedikçe Türkiyenin beynel Her ıün dünyanıa bütün büyük 
llıilel siyaset Aleminde bir mevki tehirlerinde üç bet l,<okain, heroin.. 
almasına imkan tasavur edemi - esrar kaçakçısı yakalangpr• her 
Yordu. gün bir kaç fabrika hlliilıyor, fa-

lta il i politikacıların gü· k~Jı,e.·rfffbır yenisi meydana 
rü§lerinin vv-ie;-()liuiif ctrnJ1J11~ııtrırm"11ta'f-çıkmaktadır. Bu zehir kaçakçılı -
dar hatalı olduğunu şu birkaç sene ğındaki kazancın yüzde be, yüz, 
içinde olup biten hadiseler çok a· yüzde bin derecesinde olması bir 
çık ispat etmiştir. Çünkü Türkiye takım insanları her tehlikeyi göze 
Rus dostluğundan bir zerre bile alarak bu işi yapmıya tahrik et -
feda etmeksizin bugün hemen her mektedir. 
devlet ile, ve bunlnr arasında < Oevamı 2 lnd aa;rıfada \ 

,anı111111111111111ıınııııaııı11111111111111u.ı111n-•ım1111ı.. 

!;; Gazi Hz. nin 
telgrafları 

Ankara, Saat (3) (Hususi 
muhabirimizden telefonla) 
Ankara Palasta verilen süvare 
devam etmektedir. lıtanbula 
hareket etmit olan Gazi Hazret
leri yoldan ismet Pı. Hazretle-

1 rine fu telgrafı göndermiıtir: 

"Muhterem miaaflrle
i rimlzln huzurile g~lr· 
; mekte oldu§unuz doat· 
ı luk ve kardetllk anlar.· 

na gıpta ederim. Sizi 
samimi meaalnlzle yal· 
nız b1rak1rken bugUnkU 
mUIAkatın bende haall 
etti§I tath lntlbalan te
yit ederim. 

B99erlyetln huzur ve 
aaadetl l~ln bUtUn n1ll· 
letlerln bizim gibi haki· 
kt dost olmaaınr te111en· 
nl ederim. 

Kıymetli m..drıerimi· 
ze v nkara 7 U!ll do-t· 
lu•u11ua clcWf ve llaklkl 

1 
duygularını ..... 11ıek
te olduklartna emin ol· 
du§um bUtUn arkadat-
lara •elam. ,, 

ıı• rıw 1 

Gazi Hz. 
Ankara, 11 (A.A.) - Reisi

cümhur Hazretleri bu akıam saat 
21,10 da tehrimizden istanbula 
hareket buyurmuf lardır. 

Fransa ve İngiltere gibi mem!eket- ----------------------------
Spor işleri nasıl düzelir ? lerle çok sam=mi dostluk -

Bütün bu lar tesis etmittir. 
"1em)eketlerle Türkiye arasında 
llıevcut olan ihtilaflı meseleleri 
halletmeğe muvaffak olmuştur. 

Fakat iş bu noktada kalmamış· 
lır. Siyaset aleminde olan değ: .. 
!İklik Türkiye için Rus dostluğunu 
affedilmez bir kabahat gibi gören 
\fe gösterenleri adeta şafırtacak de 
teceye gelmiştir. 

Filhal.ilta bundan bir müddet 
C'Vel Fransa ile Rusya arasında bir 

Mehmet Asım 
( Oc\'t1mı 2 inci say dada) 

~~~~---~~~---~-=-=-~ 

Maliye vekili 
Celal Beyin olması 

çok kuvvetlidir 
Ankara 11 (Hususi) - Bazı , 

ltıahafilde dönen rivayetlere göre, 

l\taliye Vekili Abdülhalik Bey, ye
niden vazifesiyle meşgul olamıya-
~ kadar istirahata ihtiyaç ıös • 
lercft~i takdirde, tktısat Vekili 

CellJ Beyin Maliye Vekili olacağı 
lt.a~etle mubtemelir. 

. .................................................................. . 

Spor aşkı lizım ! 
Bir klüpte futbolcu·oJan genç diğer 
bir klüpte de denizci olabilmelidir •• 

Spor karnı doyan insanların işidir 
lskri:n federasyonu reiıi Fuat 

B spor meselesi üzerinde en bağ-
ey d b. · 0 d' rı yanık vatandaşlar an ırısı ır. 

O . · daha derinden, daha ba!lan 
, ışı . k . . 

gıç n'>ktasmdan tetkık etme ıslı· 
yor ve filen ancak karnı tok adam
ları:ı .• por yapabileceğine, sporu~ 
y\irümesi için evvela sporcu n hı 
naye edilmesi lazım geldiğine ka-

11: bulunuyor. Çoban Mehmedin, 
Rusyada zafer kazandığı günlere 
ait ücretinin çalıştığı müessese ta
rafından verilmediğine dair söz
ler kendisini bu bahiste üzen ve 
dertlendiren yüzlerce misalden bi· 
risidir. 

Fakat ıporcu nasıl himaye edi· 
lir, muhtelif kısımlarda yüzümüzü 
güldüren çocukların maddi hayat· 
lariyle nasıl alakadar olunur? Fu
at B. bunun halli teklini allkadar
larm dütünceaine bırakıyor. 

Jakrlm federu7oau relal Faat Ber 

Büyük faydalan olacağına kana 
at ettiii atletizmi takip etmif. At· 

<Devamı a .1ıu:1 ...,.,...., 

Y11-• ve Thk bafveldlleri •• Y11naa hariciye aamn 

Dün Ankarada Misa- 1 kaıı ve maiyetlerinde bulunan ze-

Jirlerin istikbali vat, bugün saat 10,30 da hususi 
trenle tehrimize gelmişler ve istaı 

Ankara, 11 (Hususi) - Sabah
tan tehir ve iıtaıyon Türk. Yunan 
bayrakları ile donnamıftı. Yunan 
nazırlarının geleceğini duyan 

halk, sabah ıekizden itibaren is -
taa~nan içini dıtım doldur • 
muıtu. Yanan Bapekili M. 
Çaldaria cenaplan ve refi -
kaları refakatlerinde hariciye 
nazırı M. Makaimos ve refikaları, 
iktııat nazırı Pezmezoğlu ve refi-

yonda batvekil İsmet Pata Haz· 
retleriyle refikaları, hariciye veki
li Tevfik Rüştü, lktısat vekili Ce. 
lal, C. H. Fırkası Umumi Katibi 
Kütahya mebusu Recep, Balkan 
birliii Türk ••Pu reiıi Hasan ve 
An~ara valisi Nevzat Beyler tara
fından kartılandılar. 

Bir piyade kıtaaı resmi ıelamı 
ifa etti ve muzika, Yunan milli 

( De\'aDU 9 unca su;rıfada) 

Yol kazaları çoğalıyor 
Gün geçmiyor ki üç beş kaza haberi 
almıyalım, bunun sebebi nedir ? 
OCUKLAR •• 

YUZDE 
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K•aa••n• yq ve aakll •••ıtal•na• 
san alabetlal s••terlr kroki 

Üç, bet ıene evvel latanbulda 
yol kazaları bat döndürecek ka -
dar feci istatistikler gösteriyordu . 
Bu biraz azaldı. Fakat son günler
de gene bir gün geçmiyor ki tram 
vay, otobüs ve otomobil kazaları 
ile kartıla9mıyalım. Bu kazalar a
raımda otobüs, otomobil ve tram
vayların biribirlerine çarpması 
da var. 

Vakıa lıtanbul gibi sokakları dar 
ve çapratık olan kalabalık bir şe· 
birde Londra, Paris ve Berlinde 
önüne geçilemiyen kazaların hiç 
olmamasını istemek abestir. Fak at 
fU be, on senelik tecrübe öğretti ki 
bu nisbeti çok azaltmak kabildir. 
Yalnız bu hUlillta balkın Y.Ürü-

IHT VARLAR 
•• 

VUZDE 
2.~· 

mesini öğrenmesi ve belediyenin 
hiç müsamaha göstermemesi ge -
rektir. 

Büyükdere - Taksim yolunda 
işliyen bazı otobüslerin regülatör
leri bozulr.::-1 ve otobüsler gene 
60-70 kilometre süratle gitıniye 

başlıımıştır. Ootobüsçüler regiill-
(IJc\aıuı JO uncu ..,.Sacla) 



Istanbulla Avrupa 
arasındaki 

(fit.; tarafı 1 lnrl ll;) lfnmızıln) 

İstanbulda son günlerde yaka -
lananların bu işte Avrupada Pa -
riste ve Marsilyada elleri olduğu 

anlaşılmıştır. 

Burada yakalanan Kaldiron is -
mindeki musevinin Marailyadaki 
kardeşi Fransız polisine haber ve
rilmiş. Fransız polisi Marsilyada 
bu herifin evini basmış ve elli ki
lo heroin bulmuştur. 

İşle bunları nazarı dikkate alan 
İstanbul mıntakası muhafaza baş 
müdürü Hasan Bey yeni esaslı 

tedbirlere karar vermiş ve bu hu -
susta İstanbul gümrükler başmü -
dürü Seyfi Beyle mülhakattaki 
gümrükler müdürünü davet etmi~
tir. 

Dün Hasan Beyin reisliği altın
da fevkalade surette toplanan İs
tanbul r,ümrükler baş müdürii ile 
civardaki :nıntakalar müdürü ka
cakçılığa karşı alınacak tedbirleri 
görüşmüşler ve yeni bir çok karar
lar vermişlerdir. 

Öğrendiğimize gör.- dünkü iç -
timada civardaki sahillerdeki ka -
çakçıhğın öni..;ne geçebilmek için 
alınacak ~iddetli tedbirler görü -
ülmüştür. 

Bilhassa son heroin kaçakçıh -
ğmda Avrupaya vapurlarla gön -
derilen kaçak eşyanın boş sahiller-

den sandallarla gemilere nakledil
diği öğrenilince bu esas üzerinde 
takibat yapılamsı görüşülmüştü? . 

* * * 
8 inci ihtisas mahkemesine ve -

rilen heroin kaçakçıları hakkında
ki tahkikat evrakı istintak hakimi 
tarafından ikmal edilmi§ ve heyeti 
hiıkimeyc verilmiştir. 

KaçaYçılarni. muhnkemeaine cu· 
martesinden sonra bakılacağı tah
min edilmektedir. 

Riyaseticümhur umumi 
katipliği 

Aukara, 10 - Hikmet Beyden 
inhilal edecek Riyaseticümhur u
mumi katipliğine Ruşen Eşref Be
yin tayini luıvvetle muhtemeldir. 

Aynştayn'zn " Askerlik 
düşmanı,, gazetesinde 

yazısı 

Brükfiel, 10 (Hususi) - Alim 
Einstein, Brükselde intişar eden 

"Askerlik düşmanı Brükselli,, ga
zetesine gönderdiği bir mektupta 
diyor ki: 

"Birkaç zaman evel, Avrupada 
askerliği ferdi itaatsizlikle imha 

etmek kabil olacağı ümit edilebi
lirdi. Fakat bugün vaziyet tama· 
miyle değişmittir. Avrupanın 
merkezinde bir devlet var, ki açık 
tan açığa harbe hazırlanıyor. 

"Latin memleketleri, bilhassa 
Franıa ile Belçika tehlikededirler 
ve tehlikenin önüne ancak mütte
fikan a.skeri hazırlıklarını yapmak 
la geçebilirler.,, 

Alim Aynştayn'zn başı 

tehlikeye girince .. 
Paristen yazılıyor: Nazilerin 

gizli teşkilatının profesör Einsteini 
öldürene bin lira ıınükafat vadet
mesı uzerine, Belçika profesö -
rün hayalını korumak üzere terti• .. 
bat alınmıştır. 

Profesör, her gün başka bir ev
de ikamet elmeğe başlamı§tır. Ya
kında, bir dostunun yatı ile bir de
niz seferine çıkacaktır. 

~SON HA Rus dostluğu 
müzayedede 

usya ile Almanya arasın 
llaşmalı:aleden IJt'Lll 

ademi tecavüz misakı aktedil a malumdur. Bundan bir, iki h 
ı evci de snbık Fransız başvekili 
1 Heryo İstanbul ve Ankara yolu 

B. R . Al ı t v k us··t•• b 1 Moskovaya gitmiştir Maks 
lf US gazetesi man arın yap ıgllll yazara : U Un U . Rusyayı mümkün olduğu ka 

1 

il • k Jd k b• t h ı· • l t d• 1 Fransaya yaklaştırmaktır. enge eri a lfffia Ir zarure a illi a ffilŞ lf" ıyor İ Diğer taraftan İtalya Rusya 

ı mevcut olan dostluğunu kuvveti 
Mosko\·a, 11 (A.A.) _ Khini· münasebatında ü~üncü . b~~ devle: deki mücadeleye iştiraki alenen ı dirmeğe )üzüm görmüş, Ruıya 

choukun Ahnanyaya seyahati hak tin muavenet ve hızmetmı ıstemesı itiraf ederek beyaz Rusları tensik yeni bir dostluk ve ademi teca 
kıncla Volf ajansı tarafından ne~- için hiç bir sebep mevcut değildir. etmelerine ve para yardımı gören misakı imza etmiştir. Bu misa 
redilmiş olan teblig- den bah:eden Volf ajansının Almanyamn Sov- 1 AJ t ı · · S t R imzasını müteakip te Rusya man gaze e ermın ovye us .. 
lzvesti'va gazctc~i di.vor ki: yet Rusyanın dahili işlerine karıs- t 1 · · h kk d · tt Berlin ııefiri M. Tchitchuk Roma 

J • ~ yanın a tsımı a ın a ne§rıya a 
"Sovyet Rusya hüki:.metinin mak myetinde olmadığına dair o- gitmiş, İtalya başvekili M. Mu• 

bulunmalarına mani olamamıştır. 
Sovyet _Alman münaaebatr hak· lan beyanatına gelince, birçok de· lini ile mülakatlar yapmıştır. 

·· ·· f I b k b'l b b l l iki devlet arasındaki normal müna kında ltalya ile bir takım goruşme a ar u a ı eyanatta u unu· pılan tah.minlcre göre Moskova 
ler yapmakta olduğuna dair olan muştur. Fakat bütün bunlar, mil- sebetlere mani olan bütün engelle dostluğunu huvvctlendiren hal 
haberler asıl ve esastan aridir. ı liyetperver sosyalist fırkası ile hü- ri ortadan kaldırmak bir zaruret Rusya ile Almanyanın da aras 
Sovyet Rusyanın Almanya ile olan • cum kıtaatınm Sovyetler aleyhin- halini almıştır. bulmak için tavassut yapmak fi 

rindedir. 

Bir yıl dönümü / Mürakipler !Kahve yıl dönümü! 
Fransa, maddi manevi D l . 
müdafaalarını hazırlıyor ı erece erıne gore 

•• Viyanalıların 250inci yıl 
dönümü ve Türkler 

İşte bütün bu hadiseler şu 
gösteriyor ki Almanyada Hitl 
hükumeti iş başına geçtikten so 

ra Avrupada Rus dostluğunun k 
meti birdenbire artmııtır. O kad 
ki Paris ile Roma bu dostluğu 
günlerde adctn aralarında müza) 
de ettiklerine hükmolunabilir. 

Paris, 11 (A.A) - Havas Ajan
sm:lan: Marne meydan muhare -
besinin yıldönümü münasebetile 
hükumeti temsil eden tekaüt nazı
rı M. Miellet, bir nutuk söylemi§ -
tir. 

M. M!ellet, Avrupada daima ya
şamakta olan hegemonya arzu ve 
iradelerine temas ederek, Fransa
nın hadiselerle apansızın karşılaş
mamak ve sümmettedarik tedbir • 
ler almağa mecbur olmamak için 
dikkatli bulunması lazım geldiği -
ni söyledi ve dedi ki: 

"Tedbirlerimizi arttırmalıyız ve 
maddi, manevi müdafaamızı te -
min etmeliyiz.. ,Hudutlarımız Silğ -

lam ve iradelerimiz lam olsun. Ci
nayete kar!ı boyun eğmeyi, can -
sızlığı, tevekkülü tavsiye eden ve 
korkaklığı saklamağa yarayabile -
cek olan propagandaların inkita -
f ına müsaade etmiycceğiz. 

Her türlü hücumlara mani ol -
mak, bir maceraya atılmak istiyen 
milletlerin hırslarının önüne geç
mek için kuvvetli olmak ve kuv • 
vetli kalmak kendi kendimize kar 
şı bir vazifedir. Kuvvetli kalmak 
başkalarına kartı da bir vazifemiz 
dir. 

Hariçten gelen salahiyettar kim
seler bu vazifeyi bize tavsiye edi
yorlar ve F ransanın askeri kuvve
tinin dünya sulhu için bir teahhüt 
olduğunu söylemekten çekinmiyor 
lar. 

Kendi muhafaza ve emniyetini 
temin etmekle Fransa demokrasi 
ve medeniyete de hizmet etmiş olu 
yor. 

Çok sağlam olan manevi vazi · 
yetimizi muhafaza etmek istiyo • 
ruz. tfrata karşı ifrat ile mukabele 
etmeyip beynelmilel hakem usulü
ne ve teşriki mesaiye müracaat e -
derek dünyaya bir soğuk kanlılık 
misali vereceğiz. 

Musırrane bir sebat ile kuvvet 
nazariye ve f elıef esine karşı hak 
ve adalet ileri süreceğiz. 

lstanbul pul müdürlüğü 
Ankara, 10 - Yeni teşkilatta lı

tanbul pul müdürlüğüne tayin edi
len hariciye muhasebecisi Abdül • 
kadir Bey yeni vazifeainden iatifa 
etmittir. Abdülkadir Bey hariciye 
muhasebeciliğine avdet edecektir. 
Kazım Beyden açılan Devlet De -
miryolları muhasebedliğine mua -
vin Cemil Bey tayin edilmiştir,. 

ne iş görecekler ? VtY ANA, 8 (Hususi} - Viya. 
nanın 250 yıl evvel Türk istilasın

Aııkara, 10 - İstanbul mali dan kurtulu~u dolayısiyle yapılan 

teşkilatında mürakiplerin vazife - 'ı ihtifaller deva~ ediyor. B~ arada 
sine dair olan nizamnameye naza· unutulmıyan hır §ey de, Vıyanaya 
ran biri üçüncü, ikisi be§inci dere- kahvenin 250 yıl evvel girişi do -
ceden olan üç mürakip memur e - layısiyle bunu da hatırlamak ve bu 
dildikleri mıntakalarda ifayı vazi- yıl dönümünü de tes'it etmektir • 

Rusyanın beynelmilel siya& 
pazarında bu suretle kıymetlen111İ 
olması hakikaten dost memlek 
için büyük bir ımuvaff akıyetti 
Türkiye gibi Rusyanın sami111 
dostları bu muvaffokıyeli anca 
memnuniyetle karşılıyabilir. '1 
birkaç sene evele gelinciye kadıı 
Türkiye için Rurs dostluğunu b' 
yük bir suç. gibi görenlerin l1atalo' 
rmı yüzlerine vurduğu için de kcO 
disini iftihar etmeğe hak bile ka· 
zanmış sayabilir. 

fe edecekler ve maliye merkez te,- Viyanada ilk kahvehaneyi tesis 
kilatile muhabere edeceklerdir. eden adam, Jön Sübyeski gibi 

Mürakipler lüzumu halinde re _ Lehi~ idi ve adı Kulozycki idi. 
ıen vekalet makamile de muhabe- Şark ticaret kumpnnynı;mın ter
re selahiyetini haiz olacaklardır. cümanı olan bu adam mükemmel 

Vekalet isterse mürakipleri bir ve 
ya iki mıntaka birden çalıştıracak 
ve ayni itin tetkikine ikisi birden 
memur edilir•e derecesi y.iilu~k, 

olan mürakip1 ayni derece olursa, 
kıdemi fazla olan mürakip diğer-
)erinin mesaisi nelayicini tevhit e
debilecek ve muhabere selahiye -
tini haiz olacaktır. 

Her mürakip mıntakası dahilin
deki işlere ve mürakebe esnasında 
gördüğü bu lüzumsuzluklara dair 
vekalete her ayın ilk haf tasında 
bir rapor gönderecektir. Mürakip
ler içtimalarında lüzumu halinde 
müdürleri de davet edebilecekler· 
dir. Mürakipler, mürakabeleri es· 
nasında tesadüf ettikleri yanlış 
muameleleri mes'uliyetleri altın -
da teşkilat §eflerine tahriren teb
liğ v~ yolıuzlukları taırih edecek
lerdir. 

İstanbul maliye teşkilatında 
mürakipliklere tayin edilenlerin 
mıntakaları Maliye vekaletince ta
yin edilmiştir. 

Raşit Beyin mıntakası İstanbul, 
Kazım Beyin Beyoğlu, Mustafa 
Beyin Üsküdar olarak teshil olun· 
muştur. 

Mustafa Bey ayni zamanda Bey 
oğlu tahsilat i~lerini de mürakabe 
edecektir. 

Varşovada sokağa düşen 
tayyareci öldü 

Var§ova 11 (A.A.) - Hilli lu -
rizm tayyare müsabakasının fo -
tografilerini almal<ta olan bir as
keri tayyare Varşova sokakların -
dan birine dütüp parçalanmıştır . 
Bir tayyareci telef olmuıtur. 

Yoldan geçenlere bir şey olma -
mıttır. 

Gençlik teşkilatı 
Ankara, 11 (A.A.) - C. H. 

Fırakıı idare heyeti bugün toplan
mıt, gençlik teşkilatı üzerindeki 
konu9malarına devam etmiştir. 

Türkçe bilir. Türk elbisesile gezer 
di. hatta kendisi bir aralık Türkçe 
bilmesinden istifade ederek Türk 
hatlarından geçmiş ve kendisine 
Viyanad~ v,etil~n ıp~ tupl~q g9 • 
türerek cevap getirmiş, kendisine 
mükafat olarak Tiirklerden alınan 
bir miktar kahve verilmit. 

Kulozycki, kahveyı bir süiti
me doldurarak dola~tırarak satar-
mış. 

Daha sonra kendisine bir kahve
hane yapmış. İtte bu adam Viya -
naya kahveyi sokmuş. 

Mehm t Asım 

M. Heryo Rusyadan 
ayrılırken .• 

Moskova, 11 (A.A.) - M. Het' 
o, huduttaki Bigossovo i8tasyo' 

nundan M. Litvinof a bir telgraf 
çekerek Sovyet usyadaki seyahıJ' 
ti esnasında kendisine kar ı göıte 

rilen teveccühten dolayı teşekkiif 
etmi,tir. 

Bir otomobil yarzşznda M. Heryo ayni zamanda mua:ı · 
•• • • •• .. zam eserlerini ve fiulhperveraılt 
uç kzşz oldu 1 faaliyetini hayranlıkla takdir el' 

Roma, 11 (Hususi) - Monza mekte olduğunu söylediği Sovye1 

büyük otomobil yarışları esnasında milletlerine de teşekkür etmelcl1 

müessef br kaza olmuş, iki otomo· olduğunu ilave eylemiştir. 
bil çarpışını§ ve şoförleri derhal 
ölmüılerdir. 

Üçüncü bir kaza da, diğer bir 
§Oförün ölümiyle neticelenmiştir. 

Bu kazaya oto.mobilin tutuşması 
sebep olmuştur. Şoförü yanmış· 
tır. 

Yarışı va!ati 175 kilometre sür
atle 21 f ıkika 50 saniyede Löhu-
kazanmıştır. 

Almanyada işsizlikle 
mücadele 

Kazım Paşa Hz. 
Balıkesir, 11 (A.A.) - B. ~f· 

Meclisi reiıi Kazım Pa~a hazre\lcı1 
vilayet dahilinde müntehipleriyle 
temas için yaptıkları seyahati bı.J' 
gün ikmal ederek Bandırma tı' 
rikiyle İstanbula hareket eyle111İf' 
lerdir. 

Meclis reısımız Kazım faŞ' 
1 ya· Hazretleri dün Bandırmadan 

.. k· lovaya hareket etmiş ve dün .. 
~am şehrimize ge!miştir. 

Berlin, 11 (Hususi) - Teşrini

evel iptidalarında, i~sizlikle müca-
deley,e başlanacaktır. Mübadele komisyonu 

ücndeleden gaye, bu kış, issiz reisleri 
l r"~ erin miktarını arttırmamaktır. Ankara, 11 (Hususi) - u 
Mevsim icabı işler tavsıyacağı için _ Yunan muhtelit mübadele ko' 
yeni iş membaları bulmak zarureti misyon reisleri geldiler. Müzakere"' 
vardır. Ancak bu suretle muva- ler esnasında mübadele l;oınisYo· 
zene temin edilebilecektir. bu hu 1 nunun da yeni bir şekle sokulma•' 
s~sa 1 milyar mark tahsis edilmiş J görüşülecektir. 
tır. Bu para 850.000 kişiyi altı ay , __ ,.. __ 

idare edebilecektir. Profesör Malş . 
Prof e 

Kral Faysalın cesedi Ankara, 11 (Hususi) - •te 
. O . er•• sör Malş, b:.·.-::aya geldı. nı\1 . .,Je 

dd .. ller•ı Brindizi, 11 (A.A) - Kral Fay nin son tayin ve tebe u. ~· 
salın cesedi dün sabah Bern'den alakadar olduğu tahmin edılJ11 
buraya aetirilmiıtir. tedir. 
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f!ARETLER SOHBETLER 

fı;~ğihi~n Eroinle mücadele 
Tütün yapraiı çiinemek, hat• 

hat yemek, afyon yutmak, esrar 
çekmek en iptidai insanlarm kötü 
itiyatlarıdır. Bu kaba aaba, dü. 
rütt, vahtf zevk, kimyanın inkita· 
fı ile beraber inkitaf etti. Kimya
ıeerler, ilmi ıimya ilimleri ıibi, 

kıymeti olmıyan zehirlere birer Jo1 
met verdiler. Kokain, eroin, mor. 
fin medeniyetin eli eldiYenli, boy
nu beyaz kraYath, iiltü ımokinli 
birer celladı oldu. 

Avrupa 
Y aluada gene meıhur silahları 
akına konferansı toplanaack .. 
babı~ gene konuıulacak, ıene 

•• Universitede her kürsüye bir 
.
1 
Proıeleri yapılacak, planlar 

ıı tcek. Nutuklar aöylenecek, u • 
d~' uyanılacak, kimbilir, bel 

ecnebi profesör getirilecek 
,, e bır ıün murahhaslar: 
-Arkadaılar diyecekler, harp 

11 01unnıut haydi cepheye ... Di • 
ek l>irbirlerinin ellerini sıkacak 

Ecnebiler 3 senede Türkçe öğrenecek 
d \'e sulh duasını mırıldana, mı - OniYertite idare heyeti dün Ma· fesör Malı bu heyetlerle husu• 
-.ıa cephe yollarını tutacaklar. arif Vekili Refik Beyin riyaseti al· ıi tekilde konuıuyordu. Resmi te 

Yet ıiperlere düterlerse toprak tında mutat toplantıımı yapmıf, kilde konuııaydı, heyet azalarının 
-•--·rları içinde silahları bırakma der• prosramları etrafında ıörü- dütündüklerini açıkça ıöyliyemiye 
1 l feranıını, tatlı bir rüya ıibi ha- ıübnüttür. cekleri varitti. Tıptan Hamdi 

k
1Yacaklar. Fakat silahların bı • LiiYedilen darülfünun ıslahat Suat Bey d k'k ld en son a ı ada listeden 

dir. Ecnebi müderriıler üç sene 
zarfında Türkçeyi öirenecekler 
ve dördüncü ıene batından itiba • 
ren tedrisatı Türkçe yapacaklar
dır. Öjrenemiyenlerin mukavele-

leri münfesih olacaktır. Ecnebi 
prof eıörlere 500 lira verilecek· 

1 
• ığı ıünü daha acı bir istik - heyetinin sabık aıalarından biri çıkarıldı. Sebebi de yatının ile .... 
Iİbi yad edecekler. çahımaları hakkında dün ıunları 1 . b 1 ç 

1 
• . emıı u unmaıı ve iıtenilen dere· tir. Bu miktardan Tersi ve sair 

'1cı iİııkü ıilihların hakikaten bı • aöy emıttır: cede çalıtamıyacağı idi. Biz ay. bir ıuretle katiyat yapılmıyacaktır. 
ldıiı ıün tatlı bir rüya olan - Darülfünun ıılahatı ve üni- im d •f d 1 · · '-'-"I · 'k' 'b' lu rı a an evel bütün itlerı' tama- Yaltuz Nobel miikifatnu haiz ür 

.. erana ıünleri de bir daha o • venıtenın te19aau ü ı ı ay ıı ı • ,,. 
'Yt.cak bir yıldız ıibi kaybola - sa bir zaman zarfında yapıldı. men bitirmiı ıibi idik. iki ay zar müderriae 800. 1000 lira aruında 

·Fakat her harp bir sulha ka - Yapılan itler çok büyüktür. Her fında l05 müderrisle muhabere e· maat Yerilecektir. 
~edir. Her ıulh ebedi ıulhun yerde olduiu ıibi 11lahat yapılır. dildi. Oniveraiteye 35 ecnebi pro Profesör muayinJeriain kati bir 
~.r ıölıeıidir. Bu kademe ve bu ken itirazlar olabilir. Yalnız mü· feıörü ıetirileceğine göre bir kür- vaziyetleri yoktur. Gelecek aene 
olıe bir çok nesillere en ıüzel ıı- derrialer çıkanlırken ıicilleri, yat- •~ye üç müderris dütüyordu. Ne- aııl üniverıitenia kadrosu yapılır-
' olabilecek bir haldedir. Onun ları, ıimdiye kadar olan çalıtmala- ~·~de. 105 profesörden her kürıü ken profuör muavinlerinin bir ıe
iıı ,ilahları bırakma konferanıı n müeueıeye ıabahtan alqama ka IÇın bırer taneıi ıeçildi. Gelecek nelik meaailerine töre tasfiye ya• 
tiın., bir batlanııç, daima ıon - dar hasrı vücut edip edemiyecek- profeıörlerde bütün ilmi meziyet- pılacaktir. Bundan bqka dokto
~bir İptida olacak. leri ıöz önünde tutulmuttur. Pro- lerden batka ilmi adaptasyon ka· rası olmıyan profesör muaYinleri· 
L~İyecekıiniz ki böyledir de mil· feaör Malt aynca her müderriı- biliyeti de arandı. Şimdiye kadar ne doktoralarını vermek üzere iki 
".ıtler nirin bili bu çıkmuda pala le ıöriiftüiü ribi her fakültede tef 24 prof eaörle beter sene müddet· 

il 
T kil olunan üçer kitilik eluper he- le k 1 sene mühlet vermiıtir. "Tıpta ted-

l'Jorlar. mu ave e yapıldı. Bunlar t- · at ---'- t · · • L. .... 

8 
yetleriyle de temu etmittir. Pro- • • 1 b -.,. nı ın amoaA etnaıaanı u.ymda 

unun ıebebi basittir: rınıeve &fına doiru ıelecekler- baılıyahilecetini ıannediyorum 

Sulh te harp ıibi iıtendiii za - V .,, -..n yapdamd, iıtendiii zaman apurcular şirketi Sinema ve tigatrol arda ıt· t k 
zulamaz, fakat imanlar zaman, ıse ve or ame tep 

_..... .. harp ve yah•t ıulh lafının U ,. .. d .. 1 .. " k. . 
1 
yangına karşı tertibat 

duma tutulurlar. mu~~ mu w ~r uge ı~ın ı . . . . İkmale kalanlann ipkas Bakarsıruz en çok harp tarafta- getırılecegı meselesi Bır fe~ heyctı 11
nema ve tıyat- k 

1 

T" k l . . k . roları teftış ederken diğer bir he- aran ve talebe 
tit· ar pannatdan silihluın te· ur vapurcu ar anonım ,ır etı- . . 8 Ilı •ııe clokuncluju halele .;.. ı.ı;: ma tetlıiJi lfllr ~ n.u,_. yet tc reımı daırelerle mektepleri u tene lise ıon sınıf ve ıcki· 
belek ıibi •ulhten bahaederler. te buluaaa ~ ~ • dolatm•ia lıatl•llln'· .,... eauf.ıalda bir ct..etan ilımlale 
Q'L 1ana~- d L-L- 1 • B lk' . h ~ kt ............... ....,.. .til 

.. 
"l.rımız ki melek sibi inaanlar' ..... üıa ...-wl' ae miftir. u ıncı •Jet te ıesai eri l _.... d 'ba me M tafebeJi al-Lnl memcle 
tp, harp diye çıldırırlar. Yam. Bana a6re Vapurcular __ ._.,...er e yanım tertı b ve ııhhi ...-. 1 bıralmufbr. 

Ilı( z le bir çalımla geçerler ki nim iirketinia · vazıyet eri kontrol etmektedir. 
Man) on diki. ,._ nunl mua- Siaemalan dolatan heyet bir Bu talebeler bir ha~i yekGn tut-
ld 'b k ı ,. ·1cm ı d'I · H iki' • ocl maktadır. Bunlann hir knmı Ye· 
QQ u gı i a ır. tıe ı a e ı mlf Ye eyeti Ve • tıyatr a, yanıın vukuundaıür 
l>~nyanın bu aon senelerinin ıi- kileye anbclllmek - hazır • atle açılma11 icap eclen yan ve ar· kilete müracaat eclerelıc ba brarm 

)laet ahlakını (ıulh) ıeai dolduru- lanmııbr. ka kapılarda puh kilitler gönn" ıeri ahnmuım Ye ıeçen sene ol
>or. Şirketin nizamnameıi Heyeti ve - tür. Heyet her tiyatro ve ıinem':'. duiu ıibi ikmale kaldıkları derı-

SWhu herkeı seviyor, herkea kile tarafmclan tuclik edildikten mn noluanmı ayn, ayn teabit et· ten imtihan Yermeleriae miilaacle 

ı 1 k 
mekted' A 'h · olunmuını rica etmitlerdit. B:• 

"-Ilıa h•yran.. Nuri bir zaman sonra vapurcu ar vapur ann ıy - ır. Y nı ayetıne kadar bu u 

'·- b' metlerine ıo"re kendı' aralarında huıuıta kati bir ka ·ı sene sonra ikmal imtihanlarına Yer ~ıo, bir zaman fokıtrot, ır za - rar verı mit iM.. 1 hiaae senetleri alacaklardır. bulunacaktır. mek f&l'liyle ıeçen sene liıenin son 
-n dar paçalı, bir zaman bo pa· 11nıfmda ikmale kalanlar ·darülfu". 
Ç\ - J • I mda mo- Eauen idare heyeti en rnk ser· -nta on ınsan ar ara• T- nuna deYam edebiliyorlardı. Sek ... 
.._ l d ·· mayeli hiuedarlarc:Wı tetekkül et Ek k fi 0 duysa harpten tonr& & DlU - • me •yatı ZİnCİ umfta bir der8ten !1-ale L __ 

"'i b f 1u tiii için derhal umumi müdür ile UU11 llUL lı-ot ir 'lulhpe"erlik tanıo, o 5. idare tetkil&tnı kuracaklardır. latanbul Belediye Riyasetinden: lanlar da dokuzuncu ımıfa devam 
ıibi yayıldı. Diplomuinin 1 E ı· ı 13 ediyor ve onuncu 11nıfa ı-•rken 

"'- 1 ld idare heyeti umumi müdürlüıw e Y ü ün üncü Çartamba .ni- km · _,,_ 
t ik moclaıı ıimdiki halde e e .. d · 'b •- i al ımtibanlarını Yeriyorlardı. ~)ti hariçten mütehauıı olarak bir za- nun en ıtı aren ekmek yedi ve 
il dalıdır. franale tt kuruttur. Maarif Vekileti bu buıuıta he-

tı bn alınmuına mı yoksa idare bey .. b · k 
.1 İıade zeytin dalı diyar, diyar nuz ır arar Termit deiildir. 
"Ola ... ~ eti izaıından birinin ıetirilmeai - V el-..~ adamın arkaıında durma- ne mi karar verecek?. Bu henüz A K J T Lise ve orta mekteplerde 
"'ldı ıfliyen ıilih fabrikaları, belli deiildir. UilDdeUk, sıyuı Uuete t k k• )tı ~l.rebe tezıahları, zehirli ıaz btubul Ankara Caddem y AKn e Jtap 
~1.tuarlan. ve ar•lıp. kapanan Maamafih idare heyetinin ekae- T . yurdu Lise ve erta ınektepler du"nden 

, r · d" l"i" "t elefon Num•ral•,.: 
l.r nr... risi ıirketin mü uru une mu e • Yazı ı,ıert telefonu: 243it itibaren tedriıata batlamıttır. Bu 

ıs L---ıa bir zabn ıetirilmeıini iıte- idare telefonu : 24379 sene tarih b'l 
lb.,. __ aenedir ıulbten bahseden AT- ..- .. ve yurt ı IİIİ tek kitap 
~ tS -lik harp bÜlçelİ mekteclirler. ...,..., adnM. ı .... o.w _ "IAKJ'l uaulu olacalrur. Diier cleralere I" 

)\ "- nuıl anlqıldıimr anlatmı· Vapurcularnı Yapurlara konnan ....., •••uau No. '" lccek sene bati- karar .,._ 
lcafidir. kıymetlere itiraz için mahkemeye Abone deoellert: rilmittir. 

Bu celladı katletmek lizndll'. 
Yaib kabTe peykelerinde, pej. 

mürde, sefil, periıan, yarı çıplak 
can çekiten biçare eararketi J,u 
dertten kurtarmak; albn ijne ile 

f
. o 

mor ın yapan, ıümüt tabakadan 
kokain çeken zavallıyı teclaYİ et• 
mek bakım yurtlannm itidir. Bu 
derde ufrıyacaldarı, ayni ci.,..,. 
kapılacakları ikaz da fikir mtwe 
ıelerinin vazifeıidir . 

Yarayı depneden tedaYi laWl 
deiildir. Facia meydandaclır. Yii· 
rekler acuıdır. Eroin ıençlile mu 
aallattır. Ailelerin harimine Iİ""
mittir. Mektep kapılarmm et ilin
den ıeçmittir. Kaldırımlara ... 
rilmittir. 

Bu faciaya nihayet vermek, bu 
öJüm ve cinnet aahneainin perdeıi· 
ni kapatmak için polis ve muhaf a• 
za tetkilibnm mücadelesi kifi mi. 
dir? 

Hayır. 

Bu mücadele iki batlı olmalıdır. 
Emniyet müdüriyeti kaçakçdarı 

kovalarken, Maarif Vekileti, Halk 
evleri beyinleri kurcalamahdır. 

Gençliie, keyif verici zehirlerin 
feci akıbetlerini anlatacak konfe
ranslar tertip edilmelidir. Piyesler 
yazılmalıdır. Projeksiyonla eroiRt 
J.ekain çekenlerin, morfin yapan· 
lana, arar alanların ijrenç, kor • 
lamç halleri •6aterilmelidir. 

Talebe, umumi hastanelerde ya 
tan morfinomanları, kolcainomanla 
rı, eroinomanları ıidip ıörmelidir
ler. 

Polis mücadeleıiyle, cemiyet 
birkaç kaçakçıdan kurtulur. F •• 
kat aaıl .ıaye cemiyeti bu afetten 
kurtarmaktır. 

Adliye sahuında mücadele de
vam ederken, fikir ıahuındA 1&• 

Y&f& ıirmek lazımdır. 

SelAml izzet 

Londra müzeşi miJdiirii 

Ankarada 
Evelki ıün tehrimize ıelerek • 

Darphaneyi ıezen Sondar müzeıi 
müdürü Sör Conaon darphanede 
para ayarları hakkında izahat Yer· 
mit, ve darphanenin faaliyetini tet 
kik etmiıtir. 

Gayri reımi bir 11f atla ve yalım 
tetkikat için selen Sör Comon An
karaya ıitmittir. Sör Comon Aa. 
karada Dahiliye Vekiletiyle temu 
ta bulunduktan soma tekrar dine· 
cektir. ~Ot.un için bu 15 senelik moda müracaat etiklerini yazmııtık. He· :leneıı· rurıuye - ~net11 Tek kitap uıulü tatbik edilmiye 

"''•~ nüz bu husuıta bir karar ittihaz e- 11 aylık •;: Kr. r.uu Kr. cek derılerin liıteai Maarif Veki· 
Vı , Y&V&f cılklatıyor. . . dilmemittir. s aylak •OO : ı::: • Jetinden yakında mekteplere teb • r·" __ , -·----~: ·-·•; '.T:-;~-:-:ı ~'ıulhu muhafaza etmek ıçın ı ayıııı ı~ • soo • lit edilecektir. ...l, .. _,_1 .. s ..... _Y_ı_ı_E_v_e1_~~-~.-, ,-~-~ ·-~-~ ı_T_'.._...1 
'- a ancak ıulh aötünün tıbıı - miıi yürümez derler, ama, ıulh ge· tlln Ucretlere 12 •ılGI 1818 
~ .. inanıyor. t 933 .aeneıinde T• d -ete d T miıini ihtiyar lnıiliz kaptanı yürü- rıcıart Ulnların illa .......... l'rtııdt! -ti· ıcaret o asında Dm ,.c Ta~e'ı Ça\ tung ı guete~ı 

Talil paşanın Türk Uul~ar ihıılAfı ın 

hal lı hak ındaki Umitbahş bc, ınıtını ıld 
hükumet ara~ınJ.l 'ıfak 'c muhadcnet 
''Jet edeceğine bir emare JI\ e tcltl.:ki 
etmektedir 

''"'"1\ rıı. ünyaya akıl ötreten ay d .,ı se "urut&an ... ,, .. , ilk .. ,.,, ......... ".. Tı'ca t d 'd "" ı_ tecetmı• b k fU u"nya • ._.. -- re 0 
&11 ı are heyetı' du··n 

""-, oıle ıilihları bırakma konfe • sanıyor, a ın kuJU111 kadar oııuu ·~ ..ı nın haline! Makineye, havaya, su· öileden sonra fevkalade bir içtima 

'

lllqan hahıederken orta za • IS~· raz1ıa. drvaınlı ııan ve""''~"' an yapmıttır. 
~ • • 1 • ya, denize, elektriıe m...-.hul 1111 rc1 

al.. . ''. ominaliıtleri ıibi 11ım er. ın, ._,,. ., " aens "
11 

" B ...... L. · ku ti hükm' tmei 1 R ı Hı ı bl u içtimada .-Lrimizde bul••• ... tı.. '"Wl1ll tılııımına inanıyor. Dıyor vve ere e e a ıpn """' n uın r aatır. ıo kııruthır twı• -"'1 • d' lh d Ti"ret umum müclürii N- '-ı· Bey 
• Avrupa ıım ı ıu miıiıizmi için e 9'U~Uk Ulnlar. aa 
Su&.· b' d · . ._. " lh lh d' sı;-deta111 ııu ı kı deraııı ~ u·· .. -ı~·. _.. de haZll' hulunmuftur. 

~""'81an Lırakma konf eramı b.ir ır ervıt ııuı ıu , ıu ,, ıye .... ~ - .... I . d • .., D ikr d k d . 1 dört ı .efur 7~ ve orı lk!tuı 100 kunıttur çtıma a Ticaret od.ama )'&pi -
h---·or dı'yorlar. Fakat bız z' e ere mura ma ermıy• ça ıtı- u .. ayıık Ulıı nrenıertn tılr eter- m-. 1 .. 1 •-t11111., .. ı:... " -- an muracaat ar tetkik eclilmiftir. 

lalhu konuta, konuta ıulha yor. Müıbet AYJ"Upa derıamatıyor nendir nnrt Mtırı &PCf'r• tıllnıann '"~ı· Ticaret umum m'LI" .. • 
1-. mu dersiniz? •trrtan tı.t ırunıtt•n ıtnap tct1ıır uauru amumı • 

._ • _.._,, Sadri a... ıi Naki Bey tlün alr.pm Aabra1a 
-.._ lıöylüler lifla peynir ıe • a9'1et etmitfir. 

- ~' u tur) a • :\ lacar· stan har cive nı-
71n l\oı t Borun A iman - 1' , u. tun 1 
ıttıfakıı ın lu7.um 'l"7&ru~tınd~n bahis bir 
nun k irat etll)işt r. 

- iaşe nezareti tt\ k lltı tı iram buf. 
'.11.uştıır. Mcnmrıne erzak tcvrl t'dllmcii 
ıçın memurin uç Lısma tt'fıık cdilnuftır. 
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- Genç, fütürist, kübUt reua
mıml% Ali Sami Beyle tamıır mı
ıınız?. 

- Müıerref oldum Beyim!. 
"Y ep :yeni reuanılar,, cemiyeti· 

nin Alay kötkünde açtıiı resim 
sergisinde kendiıiyle böylece ta -
nqmıfbk. Salon, genç saDAtın yep 
yeni eserleriyle dolu idi. Uzun 
saçlı, fayorili:, Dqlas vari bıyıklı, 
gaye! tık bir ıenç olan ressam, o 
giin çok mqguldu. Eserlerini gör 
meğe gelen hanımlara yeni una
tın escuları hakkında uzun uzun 
tafsilat vereceği için hemen yanı
mızdan ayrıldı. 

Üzerindeki mavi ve siyah bo · 
yalar .çalı süpürgesiyle sürülmüte 
benziyen büyücek bir tablonun Ö· 

nünde arkadaşımla yalnız kaldı • 
ğmuz zaman sordum: 

- Bu da resim mi?. 

Arkadaınn, tahadet parmajını 
dudağına rötürerek bir: 

- Sut!.. lpreti yaptı ve sesi
ni alçaltarak: 

- Aman, dedi, sen yeni ıaıı.t
tan anlamıyor musun?. Anlamı
yorsan bile Otılli etme.. Bu ıırada 
genç R11am Ali Sami ile muaıIT 
olarak yafıyan bir kimsenin bu 
harikulade sanat tarzından anla -
maması kadar gaf olmaz. Kaldi 
ki bu tablo Saminin taheaeridir: 
"Floranaada aktam,, Fütürizm ile 
kübizm bu tabloda kemalini bul-

muıtur. Sanattan anlamıyan in -
sanlar, meseli eski tarzda bir san· 
atin hila Y•tamasını, hortlamasını 
istiyenler, meseli. Elif Naciler, 
Nurullah Cemaller, Namık İsma
iller, bu ıaheıeri yere batırmak i
çin neler yazmadılar, neler söyle· 
mediler. Fakat monter fU siyah 
renkle mavi rengin imtizacrna bak. 
Floransa aktamlannm hususiyeti
ni sezebilmek için uzun bir seya
hat külfetine katlanmağa hacet 
yoktur. işte bütün bir beldenin 
cazibesi burada, bu tablodadır. 
Ne yazık ki dünyanın err büyük 
ıaheserini sana ben anlatmağa uğ
ratıyorum. Eğer üıtat, kendisi, 
kendi diliyle bu eıeri izah etseydi, 
o zaman daha iyi anlardın ..• 

Ben sordum: 

- Rica etsek bir feyler aöyle
mez mi?. 

Arkadaıım: 

- Baıka bir gün olsaydı, anla
tırdı. Fakat bugün imkan yok, 
dedi, bugün tanıdıiı genç hanım
lara eserlerini gösteriyor. Hanım
lar burada iken baıkaıiyle me"ul 
olamaz. Maamafih, iyice kulak 
versek belki de gür ve kalın sesi
ni duyabilirsin. Söz aramızda, 
genç ressamımız, sanatı kadar gü
zel Ye tenç kadınlara meftuniyeti 
ile de me,hurdur. Ondan dolayı 
ıimdiye kadar hiç bir kadın por. 
treıi yapmadı. Zira, yeni ıanati 
tanımıyan bazı güzel hanımlar, 
çehreleri üzerinde çefİt ç~it IM>ya
lar Ye çizgiler görmeğe tahammül
leri olmaması Samiyi bu işten vaz 
geçirmiftir. 

Genç üstat, yalnız bu noktada 
ıanatına ihanet ediyor. En büyük 
ilhamını güzel kadın çehrelerin -
den alan bir gencin, bir tek kadm 
portresi yapmaması, her halde sa
nat namma büyük bir kayıp, bü
yük bir zarar oluyor. Fakat ne ya 
palım .••• ,, 

Bir az daf.a ilerledik. Saloaua 
köteıind~ üzeri nir yazı tahtuı 
kadar ıiyaha boyanmış bir tablo 

gôrdiik. Bu ela Ali Saminin eac· 
ri idi. A1tında ismini okuduk: 
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Kısa Haberler 

AbdUlham'idtn 0§111 
Sakıt haıaedandan Abdülh 

din oğlu Burhanettin, Filisti 
Suny~ hududunu paaaportt.al 

tiğl için polis tarafından Y 
rak hap.edilmiştir. ıBur 

paltlporlsuı: seyahatine tebeP. 
rak parasızlığını .ileri sünn ~ 

icra memurları 
Yeni kadroda icra menıurhı 

na ~e muavinliğine tayin edile 
:tun!ardır: 

Muhtar, Davut, Hasan fe 
Hikmet, Hasan Basri, Cevdet 
ler- İcra memurluklarına, lrfaOı 
han,. Servet, Abdülkadir, NJİ 
ya Beyler de icra muavinlikl 
ıetirilmi~erdir. 

B•tmemurlar 
Fener b&§Dıemurluğwıa 

pazarı malmüdürü Hasan fe 
Y enicami başmemuı·luğun• 
vanı muhasebat mürakiplerİ 
lsmail Hakkı, Hocapaşa haf" 
murluğuna divanı muhasebat -.. ' bık mürakibi A1i Beyler tayı .. 
dilmİ:J ve yeni vazifelerine 
mışlardır. 

Cerrahi kongresi 

lkinci Milli Cerrahi ko 
teJrinievvelin on beşinde A~ 
da toplanacaktır. Kongre içiıl 
zırlıklara ha9lanmışhr. ..J 

yan Nt"Celd~r bulunabilir. Fakat ~=~~---==~~~==~~ 
dinlemiyeceiiz. Biz, iaimleri res- T A K V 1. M l 
sam diye tanılan ve ıanati haıiı 

Kongrede iki rapor münaJ"' 
edilecektir: 

1 .- Narkoz me5elesi. R .-J 
rü Ömer Vasfi Bey, 2 - K..,... 
lann tedavisi. Rapbrtörü menfaatlere alet eden ıöhretleri 

birer bireT devirmek azmindeyiz .. 

Şimdi bizimle eğlenir gibi tavır 

takınan han, aparbman ıahim san 
atki.r ! Ye ü9tatlara ! ton1nuz ne 
yapmı9larclır?. 

!\tetıulum, yeni eserler yapaca
ğım. Onun için ıözümü uzatamı
yorum. Fakat kısaca IÖyliyeyim: 
Bir tek cümle ile biz banknot res
mi yaj>l'Mnın bir re11amhk dejil, 
alelade bir nakkqlık olduiunu 
halka öğrdec.ejiz •... ,, 

• • 
Aziz d.,ttumuz Ali Semi Beyin 

höyle bir reHam olması, böyle dü
'ünmesi Ye bu yolda konuımaıı 
mümkün de~·! rniydi?. 

Toplu i§11e 

Bir Bulgar nazırı Türk 
köglii.l~ri arasında 

!.alı 

ıı Eylül 
Çartamba 

13 Eylül 
22 Ccma.evel 21 Cema.evel 

Gun do~u~u :-.~6 5,.'l~ 

G!ln 1 atışı 

Sabah aanıuı 
oııe namazı 
k ın dı nam aıı 

.'. t.ş am namazı 
\"atsı namazı 

tmsaı.: 
\"ılın geçen ;: liıı l crı 
Yılın L:alıın .. 

L 

18,!?tı 

s. 11 
ıı.ı ı 

1/i,45 
I E,2fi 

2l•,0 1 
3.~4 

!?~4 

ı ıs 

111.~6 

J,17 
~2.11 
15.45 
18, ıl 

2Q,ı)f 

3,54 
2;ıS 

l: 4 

Bey. 
Raporlann münaka,at..,.J 

sonra serbest tebliğata da ~ 
aynlmı,tır. "JI"!. 

As-."' -t.etslii ea.~e1ıı . ' 
i1'i nüsha olarak letrınıev\'elıf 
rinci ıününe kadar umumi · j 
Kizım İsmail Beye ıönderiltP' 
tir. 

Keasr• reiM Ahmet Kemal 

.:.-!..=..,=..;;;=R==A=D==Y=Q===-;.;;ı tima yapacakttT · Zarhi Yolda, 

Amerikada tahsil Şehrimizde ve Anadoludf 

dir. 

BugUn 
l S TAN BUL-: I 

18 - J8,30 ırraın.ten. 11,M - H Fnnı 

sn.ca den (~rlemiı olanlara,. it - 11,U 

:\laJnuuJ'l'J Haatdan Hıuu81. J.9,15 - le,.ae 

Faı.Uet Hanım. ;?O,JO - 2 ı .SO r::rtaı, a Ha· 

nım, Sadi Hey ve arkaad,tarı. %1.30 - ~2 

~rnmofnrı. 22 den ltlburrn Anadolu ajanın, 

bor&.'\ haberi, 8llat nyan. 

Yaran 

Amerikada köycülük ve halk T k · •· kikatta bulunan ve ih ın" 
terbiyesi tahsil edecek ilk mektep hakkında bir senaryo hazır:-.J 
muallimlerinin müsabaka imtiha • z h" ld bitİf". ar ıyo at, sanaryosunu ·' 
nı lıtanbul erkek 1iıeıinde yapd- A •- f'J, tir. Zarhi yoldat dün Dl'•·~ 
mı,tır. imtihana 28 erkek muallim H b ld - I'~ ,. gitmiştir. a er a ıgımıza "'.J 
iştirak etmit§İr. Snaryo hakkında izahat ver' 

Evrak vekaletçe tetkik olanacak t" 
il

. 
1 

ır. ve gönderilecek (10) mua ım ae- __________ _..., ~ 
1 .S T A N H U L -: 

Bulıar maarif nazırı Gospı>din 18 df'n 19 " katlıtr Gramofott _ 19 ctan çilecektir. MuaHitnleT tqrinievve1 Adliye intihap encünıV 
başında Amerikaya hareket ede - ı!Aj 

ki d. Adliye intihap encümeni, "· 
ce et' ır. h · · · A ·ı ğır ceza ma kemesı reısı zı , 

Boyaciyev, ekserisi Türklerle mes· ıe.14 e kaMI' c .. RM.t ._,. - UU6 &fon 

kun olan Deli orman mıntakaıın- 2e.se a kaılarHaası a.·y *arafnıdan kantSiİIL 
da bir seyahat yapmııtır. :?0.30 dnn 21.30 a kadar leli 88Mhatti.ıı &ey 

Nazır, Şumnu istasyonunda Hl Kt>mani Nubar F:ft'ndl rt>fal.atıyle Hıı • Hamdi Beg merhum yin reisliği altında toplanmıftsı'..tJ 
Toplantıda katiplik için Y"~r~ 

müracaatlar gözden geçirilor•t 
bazı kararlar verilmiştir. 

Türk halkı IUUDma aYUkat Besim mi~r.t Hıtttt111. - ~ı .11> dan 2ı ~· ı· kaclttr Gra- İçin ihtifal 
l Ç •ofon - 22 dl!n ltl•rcrı .\a:ıdolll ııjıımıı, 

Hi mi akalof, Dr. Hüseyin Topu- Borsa ha:X-rk-,-ı, ~aat n~an • Eski müze müdürü ve müzede 
zov, ve Türk mektepleri encümen ilk ıslah.atı yapan Hamdi Bey mer· 

reisi Hacı Ali zade Ahmet, Solak iki sabıkah hum için Gebzede bir ihtifal yapı- Çocuk kaçakcı 
/1 oilu Sabri, Tafit ve Mehmet Bey- l ~ t k ....,lır 

Hasköyde oturan sabıkalı Mişon ;ıcagmı yazml§ 1 
• Zabtta küçük bir k~~a yr~ , 

lerden mürekkep bir heyet tarafın d Dün müze müdürü Aziz Bey ve 1-..a 
Kuledibinde sabıkalı Davi e tesa- la lir Al" · nriıMle laa ,_ 

dan istikbal edilmiştir. diğer müzeler erkim Gebzeye git- mlf · 1 11 0 i' 
Gospodin Boyaciyef, Şumnunun düf etmiş: "Sen benim adresimi mis.terdir. Heyet perşembe günü cuk eTvelki ıün bar a..cıaUa-_, 

ikinci şube mellttlrlanna niçin ver- 1 1 t h b"r yere 1 "' 
asarı atikasıodan ve Bulgarist&&ıın şehrimize avdet edecektir. na gc ere.< en aca 1 r fi'' 

l din?,, diye hücum etmi~. Da vidi 11111 ve dJ!&rıya çakmıttır. ~ 1 •
1
;. 

en büyük, zarif camilerinden ° an ı.a,ından taşla yaralamış, fak.at daldan çıkınca şüpheli bir ~.,sı J7' 
Şerif paıa cacıiini ziyaret eta1iı - zabıtaca yakalanaral' götürülmü!f.- T r.niversitede imtihanlar 1 b ı.111•'1 • ~ ,. Uı te etrafı aözet emeğe aı 

tır. tir. Üniversite fakültelerinin imti- hal poliain &Özüne ilitmittir. aıı11' 
Türk mekteplerinin elim vazi - haıı programları dünden itibaren Küçük Ali yakalanacaiııu ~ıt • 

yetti ~·~~da eaci!:2en heyeti ha· Kontura.tlar ve Belediyeı teshil edilerek faküke divanlarına mıı ve c!eı:h:ıı t kaçmağa lJatha ı efl 
zır~ ıaı hır raporu, nazıra takdim Birçok eYlerclıe kiracı olarak o · ı asılmqtır. Bu sene yapılacak olan aa da bir müddet sonra yaka)' 
etmıı ve bu huauata •ifahen de. ma 1 · "h 1 k h · • t 11 

- .. r&ınl~rm ev sahipleriyle kunturat ımtı an arın ısmı azamı ta rırı- verm:;;tir. .JJ ' 
lumat vermiıtir. f k 11 ~ 

yapmadıkları ve bu yüzden bek- dir. Hukuk a iihesi i:mtihanları- Alinin elbisesi ve çamaŞ• Jı.I 

Kuyu temizlerken_ 
Dün gaat 12: de Beyte,.beyinde 

Gümüt yol-da 21 11umarah evde 
çahf&ll V aı..- oğlu 22 y&flıuta 
Ba.trak te•i:ılemek üzere k.yuya 
ıinait ff au1a .liqerek boial'IBUf'" 
tur. 

1 1 •. b" . .f h· .. 'k' . t h r . . afl111 
tliyenin konturat vergisi çok aza - nın uçte ırı ~ı ·a ı, uçte ı ısı a - dığı zaman göm eğının • tcıJ' 

·· · · 1 k ı · - k 'pekh · clığı görülmü!tiir. Dün şube mu- rırı yapı aca tır. temne sardun kaça 1 ı\lİııı-' 

tliirlüklerine yeni bir taminı gön- Hukuk fakültesinin bu seneden maşlar meydıınn çık1:11~fll"ı' 
tlerilmiş, mahalle muhtarlarının itibaren bütün gün tedrisat göre· Yiicnduna ıanlrtr sekiz 
... iıe ltal11•alan ve \,elcdiıye taba.il ceğine karar verilmişfir. Yafnız Juiuncfa hir :Pefdi kum•~~ 
f'lbeıine itleri düttük~e halktan fakülteye devalDln mecburi ofup Kücök laçakçmın b~ ~ J1 
la.twat kiilÜw•._ u··mrM Mı olmıyacağı hakkında henüz bir ka- ecn~bi vapurlarından bfı"P'""'-
dirilmittir. rar verifmemiıtir. d.p ~"""1fı"· 
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Ucuz etin yahnisi AŞK 
·························-············ 

\wınr11mıııı1111111ıııımııu11111ı"''ıııuııı1111111ııı11ııııı1111111ııııı1111ııu11 Selami J zzet urııı11111 ııı111'tllfl iki açıkgöz ta vcının 

- Ben yalnız senin saadetini 
isityorum Günay. Madem ki bana 
İtirnt:..dm var, buradan çıkıp bara 
gidelim. Orada ııcak bir şey yer, 
soğuk bir şey içeriz.. Sonra sem 
evine götürürüm ... 

- Nişanımızı tes'it etmiş olu· 
ruz ... Amma görenler ne der?. 

- Hiçbir şey demez .. Esasen 
bizi kim tanıyacak?. 

Bülent zevkle düşünüyordu: 
"Hayat dediğin böyle olur. Es

lllayı para için, Günayı zevk için 
beraber gezip eğlenmek için alı · 
Yorum. Meıeleyi tam haJlettim ... 
Allah vere de ben evleninciye ka
dar ni,anlandığımı bu küçük ha· 
nınıa kimıe haber vermese .. ,, 

Ve iı!·:emlesini bir az daha Gün 
aya yaklaştırdı. Tatlı bir sesle: 

- Oyunun sonunu beklemeden 
gidel~•n mi?. Dedi. 

Günay cevap vermeğe vakit bu
lamadı. Locanın kapısı açıldı, bir 
erkek girdi. Günay haykırdı. 

Bu gelen Orhan Kaya idi .. 
Bülent şaşaladı: 

- Haydi gidelim, otomobilim 

bekliyor .. 
Kaya da doğruldu: 
- Hep beraber gideriz .. 
Bülende döndü: 
- lstanbuJa kadar bir gezinti 

yapmış olurum. Sonra beni evime 

bırakırım .. 
Bülent cevap vermedi. Surat 

asarak Günayın mantosunu tuttu, 
kapıyl açtı. Kız çıkınca Kayaya 
döndü: 

- Sen benim i~lerime neden 
burnunu sokuyorıun?. 

- Bu, bir az benim i9i.m de on· 
dan. 

O beni ıeviyor. 
- Seviyor, çünkü ne mal oldu

ğunu bilmiyor .. Onu dile getir -
mene mani olacağım .. 

- Buraya geleceğimizi nere -
den biliyordun?. 

- Tesadüfen... Ben adadan 
daha dün indim 

marifeti / 

Üç gün evvel Galatada bir tav - ~~---HÜKÜM O AR 
cılık hadisesi olmuştur. Abdullah 
ve Kasım isminde iki açık göz, 
Nusret Efendi isminde bir adam -

-53- Yazan: Niyazi Ahmet 
şimdi hana gidiyorduk.. Kara oğ

lan GiiJiyi orada göremeyince ne 
olacaktı bilmiyorum. 

Fakat senelerdenberi Kara oğ
cağıza rastlamışlar. Bir iki dakika lanla olan maceraları bunu yap -
da ahbaplığı ilerleten açık gözler, maktan kendini menediyordu. Ay
vaziyetlerinin bugünlerde pek f e - nldıktan sonra vicdan azabı du • 
na Oldug- unu 11 · d b 1 yacag-ını anlıyordu. Çu"nku" Kara - Kara oğlana söyle.. Güliyi ve e erın e u unan 
bir kaç altın yüzüğü gayet ucuz fi- oğlan bir çok tehlikelerde onun kurtarsın.. O kız orada ölecek. 

atla satacaklarını söylemişlerdir. hayatrm kurtarmış, tasavvur edil- Yadigar yi.izünü buruşturdu: 
Ucuz bulduğu bu kelepiri kaçır- mez fedakarlıklar yapmıştr. - Bu şimdi nasıl olur, dedi, 0-

mak iatemiyen Nuaret Efendi de Yadigar bu düşüncelerle bo • nu nasrJ kurtara biliriz?. 

bir defa yüzükleri görmek istemiş. calarken, üstü başı yırtık birinin -- Güli günah olacak. .. 
iki arkada~ hemen koşmuşlar ve kendisine yanaştığ c".lı gördü. Ya . Yadigar elini kuşağının arasına 
e1lerinde pırıl pırıl yanan bir kaç hancı, Y adigarm gözlerinin içine atlı. Çıkardığı bir keseden beş 
yüzük olduğu halde biraz sonra bakıyordu. Yadigar da dikkat et- aJtr altın çıkardı: 
dönmüşlerdir. ti. Bu yüz, kendisine yabancı gel- - Salih, dedi, bunları al ve bu 

Bu gu""zel c' ·ı · b" .1. . . .. ki . miyordu.Çok elem ve ııhraparın handa kal.. Bir yere gı" tmı'yecel<-. ıcı ı ıcı ı yuzu en 
gören Nusret Efendi. açık gözlere derin çizgieri pek bariz ıurette far sin. Biz, bir sene, iki sene bile 
kaca t ki O kedilen bu yüz ona gülümser oibi gelmesek burada kal .. Burada ça-~ sa aca arım sormuş. nlar 0 

da evvela iki liradan kapı açmış _ oluyordu. Dimağını yokladı. Bu lış, kazan ve bizi bekle .. 
lar B n ·· · l } kim olabilirdi? .. Bulamadı. Yaban Sonra kahvecı"ye do"'ndu·· •. 

K k 1 G · u un uzerıne pazar ık ba" a-
apınm önüne çı tı ar. ünay ~ · b"t b k l ı y d' mış, tut aşağı vur yukarı beher yü- cı aynı sa ı a •tara a ıgarın - Baba, diye bağırdı .. Sen bi • 

sordu: ·· ·· b k d zügwün 150 k l yuzune a ıyor u. zi tanımazsın .. Ama, bı"r gu··n ola-- Otomobil nerede Bülent?. şer uruştan satı ması- y d. • d 
na razı olmuşlaı·. Nusret Efendi pa a ıgar ayanamadı: cak tanıyacaksın. Şimdi senden 

Var?. 

- Şu sokağın içinde.. Bekle, K" · ? · · ray v · · 1 - ımsm · .. ne ıstıyorsun?.. bir dilegwim var ... 
şimdi alıp gelirim.. Bana yardım ı ermış yüzüğü almış. ki kur- o· d 

n k d ıye ıor u. Salihi işaret ederek·. etmez misin Kaya?. az ar a aş parayı alır almaz he - T d ? 

_..,, Sen misin?. Burada ne i~in 

Kaya Günaya selam verdi. Boş 
iskemlelerden birine olurdu ve so
ğuk kanlılıkla mukabele etti: 

- Eğer Günay Hamm olmasa 
idi. ~n de sana aynı "eyi sorabi
lirdim. 
Günay, Bülende yan gözle baktı, 
ve mırıldandı: 

- Bülendin ablası da gelecek· 
ti.. 

Orhan Kaya hayretle 
açtı : 

gözlerini 

~~--.~-=-AY ~enin ablan ? 
Y 

var mı .. 
irmi senelik ahbabız.. Ablan ol

duğunu bilmiyordum .. 
- Vardır ama lstanbulda değil

dir. Bir kaç gün evvel geldi .. 
- Ala!.. Neyse, mademki ab

lan tiyatJ.·oya gelmemiı onun ye· 
rini ben tutarım.. ' 

lcıkeınleye yerle§ti, ayak ayak 
üstüne attı, oyunu seyre başladı. 
Soğuk kanlı görünmeğe çalışıyor

du.. Fakat Günay fena halde a -

me ı - anıyama ın mı · - Bu arkadaş buı·ada kal"'cak. - Hayır, burada bekliyorum. n sıvışmış ar. T d · ... 
N Ef - anısam ıormaz ım... Bir müddet için yeyecek P"'ra•ı 

Bülent arkasını döndü, yürüdü. usret endi gayet ucuza aldı- S l"h ... " 
- b · ki - a 1 ••• var... Sana e.manet .. 

Günay ile Kaya tiyatronun önün· gı u yüzü eri bir arkadaşına gös Yad· • .. d Jd B" y 
t . ld ıgarın vucu u sanı ı. ır adigar kesesinden çıkarclıg· ı 

de, kaldırımda durdular. erınce a andığını anlamı~ ve ko - d"l k 
k ı enci ıyafetinde iki büklüm ol- iki altını da hancıya fır1attıktan 

Günay seuizlig· e nihayet ver- şara polise haber vermiştir. S l'h' · ld 
muş a ı ın üzerıne atı ı: ıonra Salihe döndü: 

mek için sordu: ... Zabıta derhal takibata giri~erek - Salih .. diye haykırdı. Ne ol- S J'h d d' B 
- Ne zaman geldı'nı'"F?,. k k - a 1 

' e ı.. en gidiyorum. ~ 1 ı açı göz arkadac:.ı yakalamı• - du "sana G 1 · b Ik - Dün. "$ "$ ••• e memız e i uzıyacak.. Fakat 
tır. Zavallı Salih, kendisine bu ka- Güliyi kurtarmak için daha kuv • 

Günaym kalbi, yerinden kopa. T" d ı k ıyatroda zorbalar ar a a a gösteren Yadigarın kar vetlen.memiz lazım... Şimdiki hal 
cakmış gibi çarpıyordu. Kaçmak, d b d b 

E şısın a oşandı. Bir çocuk gibi e İr şey yapamayız .. 
bu iki erkekten kurtulmak, yalnız vvelki gece saat yirmi 
b d.. K k hüngür hüngür ağlamıya başladı. Yadiga r kahveden fırladı ve 
aşma evine gitmek istiyordu. ortte aragümrü te Sul • - Salih .. Ne oldu allah aşkı · doğru hana geldi. Kara oğlanla 
Birden, Kaya, acı bir •esle aor- tan mahallesindo oturan A- M 

du ·. M h na .. GüJi nerede?. ugrav oturmuş konuıuyorlardı ... rap e met ve arkadaşı AH, -
- Bir tecrübeden ders almadı- Feyzi ve Ziya isimlerinde dört ki- Tıkanarak cevap verdi: Heyecanla aralarına girdi. Ve hiç 

1 · y 'b h d l. I k . - Kaçırdılar .. , bir baıJangıca Jüzum görmeden: 
nız mı.. şı, enı a çe e o yaz ı tıyatroya K' 1 - ım. .. - Çocuklar, dedi.. Hiç vaı~ı·t - Ne demek istiyorsunuz?. gitmi,ler, ve kadınlar için ayrılan b K 

Omuz silkti: - A aza paşa.. g~çirmeden, şimdi hareket etme)j. 
tarafa giderek oturmak istemiş - yadigar yumruklarını sıktı, yız .. 

- Sağırlarla körlere nasihat ler. Fakat buna tiyatro sahibi razı d' ı · 
kar etmez!. l ış erıni gıcırdattı: Kaı·a oğlanla Mug- rav, hayı·et1e o mamış. Bunun üzeı·ine kafaları B b ? 

Günay kızmağa başladı: kızan dört ahbap çavu" tiyatro '"a- - a ası··· arkadaşlarının yüzüne bakıyorlar. 
B "$ ... Diye sordu. dı: 

- en ne sağırım ne de kör... lıibini: 
N ı b · d - Babası siz gittikten sonra Ab 

.. ası ır a ama çattıg-ımı da go·· - - Gelsene se b k - aza askerleri buraları sar 
n uraya.. ço ya~amadı. Bir gün sonra öl _ ıabi olduğunu, çenesinin yan ke· ruyorum. Mütemadiyen yoluma o· d mışlar, önlerine gelenin dizler'ını· 

k ıye ış3.rıya çağırmışlar. Bu dü. 
miklerinin titredig~ ini fark ediyor- çı ıyorsunuz. Halbuki sıze hı' .muayene ederek kı] t · · 

ihtiyacım yok.. ç zorlu müşterilerle başa çıkamıya - Artık Salih biraz evvelki zaa- larmış. ıç an geçırıyor 
du.. l N K ı l l c.ağını anhyan tiyatro sahibi ioti po· fmı unutmuıı:, kes1"k kesı'k cu"mle _ M -Bülent fena afal amışh. · e ya aya a ayı a aylı güldü: ı h b T ~ ugrav anlıyamamıştı: 

D h h il ıse a er vermiş. Gelen polis me- lede anlatmıya baıı.lamıştı: N 
pacağıru şaşırmı~tı. Bir Kayaya, - a a e i değil... Belki yok murları bu, yer beğenmiyen ve her s· . 'k "$ - e dizleri.... Diye sordu. 
bl·1• Gu"'naya, bı'r kapıya bakıyordu. belki de var.. k ız gıttı ten sonra o çok ya"a - - Abaza yenı' ·1 d·· 

ese kafa tutan döı·t müştedyi ya- madı. "$ çerı ere uşman-
Nihayet kararını vermiş gibi alnı- Günay arkasını döndü.. Kaya 1 1 k k dır. Son mağlubiyetten sonra 

d ca ıyara arakola götürmüştür. 
nın terini sildi. Oyunu seyre baş· sor u: Güli ile beraber kaJdık .. Zaval- düşmanlığı bir kat daha artmış .. 
ladı. Orhan Kaya onun Esma ile - Tiyatrodan sonra nereye gi. Karakolda, dört arkadaşın üze- lı kız, gece gündüz ağlıyor, gün yeniçerilerin hepsi Jizlik giyer-
nişanlandığını bilmiyordu. decektiniz?. Cevap vermek İste - rinde de birer bıçak zuhu; etmi~ geçtikce zaifliyordu. Kara oğlan şüphelendikleri herkesin dizlerine 

Tam bu esnada Kaya sordu: miyor musunuz?. ve musadere olunmuştur. çok düşünüyordu: bakıyor, küçük bir iz görürlerse: 

_ Esma nasıl?. - Size ait bir şey değil.. KaJp sektesi - En fena zamanında onu da - Sen yeniçerisin.. Dizliğini 
- Bilmem, iyi olacak.. - Peki konuşmıyahm .. İşte Bü. Kasımpaşada Camiikebir mahal kaybettim. Diye çırpınıyordu. korkudan atmıısm, diye öldürüyor 
Bu ismi duyunca, Günay, endi· Jent geliyor. lesinde Kebapçı sokağında 1 nu - Bir gün hanı Abazanın adam - lar ... 

Şe ile döndü.. Esasen Orhan Ka- Otomobil önlerinde durdu. maralı hanede ikamet eden kola - 1arı bastılar. ikimizi de alıp gö- Kara oğlan sordu: 
Ya locaya girdi gireli içine Kurt Bülent sordu: ğası Arif Efendi zevcesi 49 yasın- türdüler.. Güli şimdi Abaza Pa - - Askerler nerede imiş?. 
dii~rnüstü. Evvela Bülent mese . - Sahiden bizimle beraber ge da Huriye Hanım dün Kasım~a - şanın yanındadır. Ben bir yolu- - Etrafta.. Her yeri dolaşıyor 
leyi a~latacak, izah edecek, sui lecek misin?. şada maaş alırken kalp sektesin - nu bulup kaçtım. Kacarken Gü· larmı~ .. 
tevile mahal bırakmıyacak sanmış - Elbette... Seni rahatsız et • de vefat etmiştir. )iye: ~ - Biz nereden gideceğiz?. 
h. Fakat Bülent susuyordu ... Bu mem.. Günayla beraber arkada §Bebekte kahveci tbrahimin kah - Merak etme Güli, dedim.. - Bir yolumuz var.. Hiç vakit 
Yaziyet karşısında susması doğru otururuz. vesini teftişe gelen zabıtai beledi- Ben Kara oğlanı bulacağım. O se- geçirmeden o yoldan çıkmalıyız. 
muydu?. Birden itimadı zail ol - ıo.•vıtmı \'ıtrı ye memurları kahveci tarafından ni kurtarır. Muğrav ile Kara oğlan bu ma-

du. Acaba Bülent onunla alay hakarete maruz kalmıslardır. Bu _ AIIah yolumu dütürdü. Sizi lcuJ sözlere inanmışlardı. Onlar 
mı etmişti?. Buraya onu, caka Bir makbuz ve bir kayıp! nun üzerine İbrahim ;akalanarak buldum. Kara oğlan nerede?. Yadigarın böyle bir yalan kura~ 
•a.tınak için mi sürüklemifti? ·Bir- j Şehzadebatında Fevziye cadde- hakkında takibata ba,Ianmıştır. Yadigar, Salihi gizli gizli kenar ra1< yola çıkmalarım temin edece-
den adada aldığı mektubu hatır· ' sinde 14 numaralı hanede müte - l bir kahveye götürdü. Orada otur· ğıni düşünmezlerdi. bile. 
1 k § Ga atada yapılan silah araştır· H' k" 
adı.. Sarardı. Ayağa kal tı: kait Şakir Feyzi Efendi Saraçha - d F dular .. Salih, Abaza askerlerinin ıç va ıt geçirmeden allarım 

B 'd ~ · b d b kk h Ef d' masm a aik İımıinde birinin üze- nas l b t - hazırladılar. Hane 1 -- en gı ecegım.. ne aşın a a al A met en ı- . d b" k . _. I as ıgmı uzun uzadıya an _ . ıya para arını 
rın e ır ama zuhur tt d d k 

Kaya ile Bülent bakıştılar. den alacağı olan 34 lirayı almak F 'k k J e ıgın en 1 lattı.. ver 1 len sonra yola çıktılar. 
l( ·· d .. kI ~ . . at ya a anmış ve kama musade- Yad· • · · h 

aya sordu: uzere u <ana gıtmıf, hesap yapıl l n t Yadigar, ne yapacag· ını şa~ır. .ıgarm ınlı ap ettiği yol A-
. k . . b re o u mus ur. ~ cem dıyarm ·· t 'h . 

. - Sonunu beklemıyece mm- muta ık kalmışlar Ahmet Efendi I _ .-. .. mıştı. Kara oğlan bunu duyacak a mu eveccı h. Bu su-
tı 1 kb ı.;. B k k d retle K - 1 E l!.;· ına uzu alarak şuradan parayı ~ a ır oyun e oturan seyyar bi- olur.;a ~ıldırırdı. Belki bir deli gi. , ara og anı rzurumdan u . 

- Hayır, hemen gitmek istiyo. getireceğim, diye gitmiş ve bir da- Jeyici Ali, Hüseyin ve Ali isminde bi Abaza rıa~aya gidecekti . Bu . z~klaşt~'.· d-~ğın~ memnundu. Ken-
:runı. ha dükkana uğramamı§. Şakir E - iki kifi tarafından dövülmüştür. nun önünü almak Jazımdı. Salihi 1 dınce buyuı .. bıı- tehlikeyi atlatmı,. 

Bülent bu arzuya bir az sevin- fendi meseleyi böylece polise bil - Suçlular yakalanarak hak1armda yanma oturttu: lar, ve arkadaşını belki ölümden 
di: 1 dirmi~tir. muameleye başlanmi .. tır. S 1 h / kurlarmıstı, 

Y Y - a i , dedi, Kara oğlanla ~ 
( r> ı•\ :ımı \ 'ar) 
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!...~.~ .. ~.!!..':..'!...'!. ......... 1(...1...~.!. .. !.. Giresunda Salihlinin kurtuluş günü 
Lüleburgazda ekim biçim su;;:e:a7: ~~:.::: ::~=~ ~:~~ ı k ti I d ? 

renkli geçmİ§tir. Kııla meydanın- naSJ u u an 1 • • ı • h ld ? da tezahüratta bulunulmut, aıke-
JŞ erı ne a e . re resmigeçit yaptırılmıt ve topa

tılarak Zafer günü ve Tayyare bay

Yeni mahalle-Ziraat memuru yok - Görülmemiş 
bolluk-Arpa, buğday, afyon,pancar, tütün mahsulü 

Trakyadaki seyyar muhabiri -
mizden - Zirazi ve iktısadi vazi-
yetile mühim bir mevki kazanan 
ve merkezi bir vaziyette buiunan 
Lüleburgaz, Trakyanın diğer şe· 

hir ve kasabalarına nazaran en 
çok inkişafa müsait bulunan bir 
köı~sidir. 

Münevverler, belediye reisinin 
e~rafında birleıerek, istasyona gi
den ıosenin iki tarafındaki genit 
yerleri hendeseye uygun bir plan-

la taksim etmiıler, yeni bir kasa -
banın esasını kurmağa batlaınıt • 
lar. Zarif ve süslü kargir binalar 

ile burasını şenlendirmiılerdir. Ne 
yazık ki buhran, bu inıaat üzeri. 
ne de müessir ve daha bir çok bi
naların yapılmasına mani olmut· 
tur. 

Bir ziraat memleketi olan bura· 
da ziraat işlerini takip ve köylüye 
bugünün zirai usul ve bilgilerini 
anlatacak ziraat memuru yoktur .. 

Lamekan bir ziraat odası varsa 
bu odanın topladığı malumat ve 
tanzim ettiği istatistikler hakika -
in ifadesi sayılmıyor. 

Buraad dolu af etinin mühimce 
tahrib:ıt yapmasına ve ekimin her 
y!ldan daha noksan olmasına rağ-

men istihsalat her senekinden da
ha ziyadedir. Rir çok ihtiyar çift· 
çilerle konuıtum. Bu adamlar ha
fızal~rını top~ıyarak otuz seneden 

beri l>u kadar :nebzul bir bereketin 
vuku bulmadığını müttefikan söy
lemektedirler. Bu kadar mebzul 
bereket içinde hububat kıymetle • 
rinin düşkünlüğünden para ile çift 
silik yapanları ziyandan kurtara
mamıttır. 

Orak \f lerinde amele tutmak ih
tiyacında kalan köylü zürra, istih
sal ettiği hububatın yarı kıymetin
ıal et\iği hububatın yarı kıymeti 

nisbetinde masraf vermek mecbu
riyetinde kalmıtlardır. 

Bereketin mebzuliyeti köylüye 
refah getinnemit tir. Hele borçlu 
olan köylülerin kıt içinde muza -
yakaya maruz kalmaları bile muh 
temeldir. 

Çiftçi geçen sene arpanın to • 
humunu dört kuruttan almıftı. 
Dün buranın pazarında arpa 60, 
70 paraya satılmııtır. 

Buğday, dönüm batında 11 ku
rut temettü bırakmaktadır ki tar
lanın vergisini bile ödememekte -
dir. Çiftçi tarlasını şayet ichla 
almış ise işi büsbütün dumanlaıır. 

Köylüyü ezen borçtur. Tosun
beyli köyünde konuştuğum bir köy 
lü, bana ağlıya ağlıya bu derdi an 
lattı. Bu köylü üç dört sene ev -
vel 300 lira istikraz etmiı, buna 
mukabil sekiz yüz lira ödemif, fa· 
kat borç bitmemişitr. Bakiye da
ha 250 lira borcu için, emvali ve 
harmanları alacaklı tarafından 
hacizedilmiştir. 

Köylünün bu buhranlı seneler -
deki gerek C§hasa, gerekse Ziraat 
bankasına olan borçları için hü-

Lüleburgaz baş muallimi 
Mehmet Salih Bey ve artları 

kumetin bir karar ittihazı, bu za
vallılara nefes aldıracaktır. 

Burada afyon ziraati de mühim 
bir mevki almaktadır. Ancak do-
lu, bu mahsulatı kısmen tahrip et
tiği gibi fiatların dütkünlüğünden 
bu nevi ziraat ashabına kar temin 
edememiştir. 

Af yon zeriyatı ile meşgul olan 
münevver çiftçilerden biri bana 
bu maddenin beher dirheminin 
bir kuruta toplattırıldığını, bir ok. 
ka afyon toplattırmak için 400 ku
ru§ sarfettiğini, afyonunu da 420 
kuruta sattığını söyledi .. 

Tütün istihsalatı da burada mü
him bir mevki almaktadır. 931 se
nesinde 170,000, 932 senesinde 
50,000 kilo tütün alınmıştır. Bu 
yıl da istihsalatın 120,000 kiloya 
varacağı tahmin edilmittir. 

Tütüncülerin belini büken en 
mühim keyfiyet, tütün satışlarında 
bazı fena ruhlu komisyoncuların 
oynadıkları rollerdir. 

Pancar zeriyatı burada 20,000 
dönüme baliğ olmuştur. Bu nevi 
zeriyat ile meşgul olanlar memnun 
durlar. 

Lüleburgazın mevye ve fidancı
lıkta mühim bir inkılabı vardır .. 
Bu inkılabı yapan ilk mektep baş 
muallimi Mehmet Salih Beydir. 

Bu zat, kendi evinin bahçesinde 
mühim bir fidanlık vücude getir· 
diği gibi bütün kasaba halkına da 

bu zevki aşılamış ·ve her kesi bu 
merak sarmı§tır. 

Bir ağaçta üç dört türlü meyva 
istihsal eden bu zatin bir de arıcı
lık f ubesi vardır ki istihsal ettiği 
balın beyazlığını Ve nefasetini ben 

Ankara ballarında bile görmedim. 
Bu yıl bin kilodan fazla bal istih
sal edecek olan bu faal ve çalış . 

kan insan, mektebin bahçesinde 
de bir fidanlık ve bir de arıcılık 
köşesi yaparak çocuklara nazari 
ve fili dersler vererek onlara arı
cılık, fidancılık ve atıcılık öğret • 
meğe başlamıştır . 

ramı kutlulanmıttır • 
Ayni zamanda bugün limanı • 

ınızda bulunan Gülcemal vapuru· 
na yeni senenin ilk fındık mahsu
lü tahmil merasimi ve tehrimizde 
bulunan alay ve jandarma mekte
binden birer bölük tezahürata iı
tirak etmiılerdir. Vapurda ticaret 
odası tarafından davetlilere mü • 
kellef bir ziyafet verilmiıtir. 

Burada alayda stajda bulunan 
sabık jandarma kumandanımız 

Ali Riza Beyle erkanıharp binba -
tılarından Baha Bey kaymakamlı
ğa terfi etmiılerdir. 

Bu meyanda yüzbatı Rasim Bey 
binbatılığa mülazim Nedim, Mu -
hiddin, Ahmet Beyler de yüzba
tılığa terifi etmi,lerdir. 

Ziya 

Bandırma treni bir çocu
ğun ayaklannı kesti 
Bandırma poıtaaı feci bir kaza 

neticesinde Bergamada bir çocu -
ğun ayaklarını keımiıtir. Kazaya 
uğrıyan çocuk, Bergamalı Ham
di ustanın bet yatındaki kızı Ne • 
zihedir. 
-Arkasında 60 vagonu olan 

Bandırma postası, Hacıhüseyinler 

istasyonuna geldiği zaman Nezihe 
demiryolu üzerinden kartı tarafa 
geçmiş. Bu •anada 11ir tesadüf 

neticesinde, Nezihenin ayağı kay
ını' ve yere yuvarlanmıthr. Maki
nist çocuğun düştüğünü görmemit 
ve vagonlar bütün azametiyle ço
cuğun ayağı üzerinden geçmiıtir. 

İncir piyasası 
lzmir, 11 (Hususi) - İncir pi

yasası borsada 15 kuruıtan açıl -
mıştır. Fiatlar yükselmek istida
dındadır. İncir hanlarda işlenme
ğe batlandı. llk mahsulden bir 
kaç parti dün lstokholme ve diğer 
muhtelif limanlara sevk edilmiş • 
tir. 

lzmirdeki muallimler kursu 
İzmir, 11 (Hususi) - Ziraat 

mektebinde bir müddet evvel açı· 
lan muallimlik kursu dün bitmİ§· 
tir.. Merasimde bulunan vali Ka
zım Paıa, yeni muallimlere hita
ben bir nutuk irat etmittir. 

Yeni tarif eden şikayetler 
Akhisar, 11 - Deniz yolları it

letme idaresinin Bandırma posta
sını haftada üç sefere indirmesi 
burada iyi karşılanmıştır . 
Bandırmadan Manisaya kadar 

olan hattın iki tarafındaki ticaret 
merkezi bu yüzden postanın geci
keceğinden çok endişe etmekte -
dirler. 
Bazı tacirler bunu ait olduğu 

makama şikayet edeceklerdir. 

Bir genç nişanlısını boğdu 
Sındırgıda lğridere köyünden 

Tuluk oğlu Mehmet mahdumu 
Mustafa eski niıanlısı Şehri hanı· 
mı, evinde kimse olmadığı bir 
sırada basarak yakalamıt, yorgan 
altında ağzını, burnunu tıkamak 
suretiyle boğmuş ve altınlarını çal 
mıttır. Katil yakalanmıtlır. 

Gürbüzler yurdu bandosu himayeye 
layık ve mühtaçtır 

Salihli GUrbUzler yurdu bandosu 

Salihli, (Hususi) - Salihlinin 
kurtuluş günü olan 5 Eylul bu se • 
ne her senekine faik olarak tesi't 
olunmuştur. Sabahleyin saat 7 de 
bütün halk, Salihlinin Kocaçeıme 
mevkiinde toplanmıf ve bu büyük 
günün terefine bir zafer alayı ter
tip etmittir. 

11 ıene evvel 5 Eylul günü bir 
taraftan ıehrin yangını bir taraf -
tan harp dolayısile hırpalanan Sa
lihli bir taraftan da, kurtuluş için 
sevinmekte idi. 

Bu sene 5 Eylul günü, 11 sene 
evvel o günü hatırlatan bir süvari 
müfrezesinin ıehre dahil olması 
temsili ile baıladı. Gürbüzler yur
du bando muzikası İzmir marşını 
çalarken bu süvari müfrezesi hare· 
ket etti ve kasabaya girdi. Bundan 
sonra tertip olunan zafer alayı ha
rekete geçti. Alay ıu suretle tertip 
edilmi~ti. Gürbüzler yurdu bando 
muzikaın, Futbolcuları, 1.11.!hl .. •-.:i _ 

leri ve bilumum aazası ile idareci-
leri, asker, memurini adliye mül -
kiye ve teşekküller. Bütün halk sı
nıfları .. 

Alay bu sureti~ tertip olunarak 

Salihlinin gençliği tarafından me1 
dana getirilen ıehitler abidesine gi 
dildi. Abideye fırka, belediye gür 
büzler ve boş kurt klüpleri taraf •O: 
dan birer çelenk konuldu. MekteP 
li iki Ef. ve gürbüzler yurdu reitİ 
Ridvan Beyle bozkurt klübündeO 
bir Ef. birer ateşin hitabe irat etti
ler ve sürekli bir surette alkışlan " 
dılar. 

Merasimde bilhassa gürbüzle! 
yurdu her saf ta memleket halkı " 
nın göğsünü kabartacak vaziyetti 
idi. 

Memleketçe bu kadar haizi kır 
met olan bu bando muzika kurula" 
lı 7 sene olmuştur. 7 seneden beri 
hiç bir müesseseden on para bi~ 

yardım görmemiıtir. V • ı,: ""ür:a 

caatları daima atlatmıştır. Genç" 

ler bu defa C. H. F. Umumi katil" 
liği yüksek makamına müracaat el 
mitler. Ve Recep Beyefendiden '\'İ" 
la yet fırka reisliği vaaıtaaile Salih
li belediyesinden yardım edilecejİ 
vadini almışlardır. Gençlern sevill 
cine payan yoktur. Bu yardım içiO 
kaza kaymakamı Kerim Bey de i" 
zami hüsnü ni,,etle çalışmaktadıt• 

Bursanın kurtuluş bayramı lzmitte kafesler kaldırıhyot 
Bursa, 11 (Hususi) · - Bursa 1zmitte belediye evlere tebliğdi 

yarın kurtuluş bayramına hazırla- bulunmuş. Bütün kafeslerin bit 

nıyor. Bu sene emsalsiz merasim hafta zarfında kaldırılmasını bil" 
ve geçit resmi yapılacak, kurtuluş dirmiştir. Kafeslerini kaldırmıyaO 
günü kutlulanacaktır. Gece tçın lar hakkında muamele yapılacak" 
fener alayı tertip edilmittir. tır. 

lzmirde bir tröst 
lzmirdeki vapur acantalarından 

bazılarının aralarında tröst yapıp 
yapmadıkları hakkında tahkikata 
batlanmış ve vapur acantaların -
dan geçen sene için tatbik etmekte 
oldukları tarifelerin birer sureti is 
tenmittir. 

Acantalar, tatbik ettikleri tari · 
feleri mıntaka ticare müdürlüğüne 
bildirmitlerdir. 

Kaybolan genç kızın 
cesedi bulundu 

Eakitehirde Çifteler nahiyesine 
tabi lhsaniye köyü civarında 17, 
18 yaşlarında genç ve güzel bir kı
zın cesedi bulunmuştur. 

Maktul Kadıkuyusu köyünden 
Kadirin kızı Havvadır. Müddeiu -
mumi Attila Rüştü Bey tahkikat 
yapmaktadır. 

Köyün en güzel kızı olan Havva
nın gaybubeti ve bir müddet sonra 
bu hazin manzara ile meydana çık 
ması köy halkını çok müteessir et
mittir. 

Türk dili bültenı 
ANKARA, 11 (A.A.) - T. O· 

T. cemiyetinden: 

Cemiyetin düşüncelerini ve ça " 
lışmalarını yaymağa yarayaO 

(Türk Dili) adlı bültenin ikinci.,.
yısı da çıkmııtır. Bu ikinci sayıd1 

söz derleme işlerinin giditi, derle
me fişlerinin yüz bini aşması ü~e· 

rine yapılan tebliğler, karşılıklat 
anketinin ikinci kısmı, gramer all" 
keti, ıslah taramaları, derleme k0 " 

lunun çalışmalarından örnekler, 
dil haberleri vardır. 

·ıe Ayrıca bir Fransızc:ı kısını 1 f 
ayrı kmm clarak da Ruşen Eşre 
Beyin T. D. T. cemiyetinin ilk J<ll~ 
ruluşundan birinci Türk dili kurll ., 
tayına kadar geçen zamnna da• 
hatıraları da bu sayıdadır. 

Bültene abone olmak için Ha.; 
kimiyeti Milliye matbaasına ~i 
bülteni İŞl\• -diyle r.türacaat ech • 

melidir. 
D ;;. t · ( •• l'ba) kitap e· aoı ma ~ _:ı, • 

vidir. 
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Garbo, Pek Yakında Spinelli Bu Kutup filminde 
Pikf ere Sahip Olacak! !_.i!m I~~~ Biı.şartist "Ebedi Buz!,, 

''Holivutiun Büyük Kadını,, de- / "Jlahi kadın,, daha HoJivuda gel
bilen 'Ve bütün yıldızlar tarafından diği ilk zamanlarda bile, bütün 
Ötedenberi hürmet gören Meri Pik- yıldızların eşiğinden geçmek için 
fordla kocası Duglas Ferbanks a· can attıkları Pikfer semtine doğ. 
tasında boşanma vaziyeti ru yürümemiş, bu istiğnası ile Ho· 
0 rtaya çıkınca bunların senelerce Iivudun "Büyük Kadın,, mı adam 
İçinde yaşadıkları "Pikfer,, mali • 3kılh öfkelendirmiş, ikisi hiç yüz 
kanesı· 

1 
t ı ... k ld vüze gdmemişlerdir. Nihayet gü-a ı ıga çı arı ı. 

Yüıme havuzu tenis ve golf sa- nün birinde hatırı sayılır bir mi -
haları, yirmi oto~obil alabilecek safirinin arzu5unu gözeten ve .b~r 
dereced · · kı!l bahçesi az da onun taraf.ndan kırılan ıtıe genış garajı, '$ 

" b ··k k barını onun ayaoma gelmesiyle ta-. s. si bulunan üyu par - :. 
lr d 1 ı k k d 1 miri dü!lünen Meri Pikford, Greta , öşe i, daya ı ır o a ı :ı-
.''Pikfer,, İnalikinesi mali işlerini Garboya kendi eliyle bir mektup 
doğrudan doğruya kendisi idare yazmıf, geliş, gidiş zamanlarını 
eden Meri Pikford tarafından sa- tayini misafirinin keyfine bıraka
tdığa çıkarıldı çıkarılalı aradan rak, onu Pikfere davet etmişti. 
baylı müddet geçmiş olmasına Halbuki, hiç ummadığı halde, Gre 
tağnıen henüz alıcı bulamadı. Bu- ta Garbo, pek nezaketle yapılan 
:nun a:bebi olarak, Amerikanın bu davete omuz si1kmiş, katibi va 
•on zamanlarda uğradığı dolar sıtasile teşekkürünü, ancak yaban
huhranı gösteriliyor ve "Bu vazi - cı kimseler arasına ayak basamı
Yette değil oraya ayak basmağı yacağı için gelemiyeceğini bildir
'eref bilen züppelerin, kuvvetli mişti. 
•ermayeli milyarderlerin bile 400 Meri Pikfordun hıncını arttıran 
bin doları ta§a kalbetmekte mü - ve o zaman Holivud muhitinde 
lereddit davranacağı,, yazılıyor, haftalarca dedi kodu mevzuu teş
gidişle Pikferin daha senelerce kil eden bu hadise de hesaba ka
boş kalacağı tahmin olunuyor. tılarak, ikisi arasındaki vaziyet dü 

Bu arada, son günlerde ortada şünülürse, misafir sıfatile ayak 

dönen bir rivayet ortalığı alt üst basmadığı Pikfer' e, "llahi Kadm,, 

"\tl\iş, hararetli dedi kodulara mey ın müşteri ve nihayet sahip olarak 
d •' ~ a.11 vermiştir. Bu rivayet, Pikferi ayak oasması ihtimalinin, bir dere 
''llahi kadın,, ın satın a1mağı ta- ceye kadar yerinde olarak orta • 
aa.r}adığı rivayetidir!. lığı alt üst ettiği, dedi kodulara 

Bt•nuh ortabğı alt üst etmesi, meydan verdiği tasdik olunur. 
hararetli dedi kodulara meydan Hatta, bir dereceye kadar değil, 
-verm~si de, bir dereceye kadar ye tamamiyle yerinde!. 
rinde sayda bilir. Çünkü, Meri Bakalım, birbirlerini hiç çeke • 
PikfordJa Greta Garbonun arası miyen, birbirlerinden hiç hoşlan. 
aon derecede açıktır. Bu sayıfada mıyan iki yıldız, bu rivayet üzerine 
bir müddet evvel etraflı surette ne vaziyet alacaklar, ...... Ne diye
anlatmıştık. Gururu meşhur olan cekler ! .. 

Meri Pikfordun satacağı "Pikler'' malikanesi 
~:::..:....:...::=:~~;.;.;.;...-.... --~---::--~-:-~ 
.\lmanyadaki Hareketler 

Almanyadaki "Film odası,,, ge-1 hoşnutsuzlukla karşıladıklarından 
Çende film artistlerinin isimlerinin hiç bahsolunmıy?r !. . . 
buYiik harflerle yazılmamasına ka- Almanların Hıtlercılik hareke -
tar V' • t• tini gösteren "S. A. Man Brand,, 

etmış ı. d . d.kl . 
Hitlerin düşüncesinin ifadesi ol- isimli bir film vücu e getır 1 erı-

dllğu anlaşılan karar, bu kadarla ri haber ver~i~tik • . . . 
1talnıamaktadır. Bu tarzdakı fılmlerın hır serı ha-

Filnıin isminin barizleştirilmesi, linde devam edeceği anlaşılıyor · 
filmin reklam edilmesi, fakat ar- Bundan sonra da "Hitler genci 

:istin şahsiyetinin mümkün oldu· Kuveks~, isimli bir fil~ çev~ilmi~ 
~ll kadar meski'it geçilmesi de bu ve bu fılmin çevrilmesıne Hı~le~cı 
kararın bir cephesini teşkil ediyor. Alm~n ge~çleri i~tirak etmı.~tı~ · 
\' anj art· t de isminin küçük Hatta bu f ılmde hır genç en buyuk • ıs , sa 
hıılmasına değil, kendisinin "yıl- rolü oynuyor. 
dtıla§tırdmamasına,, da taham - Devlet gençlik teşkilatı reısı 
~iil ed k, Baldur fon Şirah, "Hitler gençli -ece .• 

F"itna sanayicilerinin iştirak ve ğinin şarkısı,. isimli bir güfte yap-

"Kahirede Mevsim,, 
Den Sonra "Lübnan 
Kasrı Melikesi,, 

"Ben, kar ve buzla kaplı manza- j kadar keşfi mümkün olmıyan sa -
ralann meftunuyum. On dört se - haya ayak basması, geri dönmeyin 
nedir, filmde hep böyle görünüşle- ce herkesin onu buzlar arasında e
rin en harikuladesini tesbit etmiye bedileşmiş sanması, fakat karısı -
çalışırım. Fakat, en harikuladesi nm, yaşadığı kanaatile aramıya 

Grönlanddan başka nerede bulu - çıkank, hin bir tehlike atlattıktan 
Almanların harici kısımlarını 

Mısırda çevirdikleri "Kahirede 
mevsim,. filminden bahsetmiştik .. 
Bu filmin Fransızca sözlüsünün bu 
hafta içinde lstanbulda gösteı-ilme 
sine başlanacaktır. 

Filmin Almanca sözlüsünde baş 
rolleri Renate Müller, Villi Friç, 
Leopoldine Konstantin Güstav 

' 
Valdav oynadılar.. Fransızca söz-
lüsünde o}'nıyanlar, Renate Mül -
ler, Jorj Rigo, Spinelli ve Hanri 
Russeldir. Bunda, A1manca söz -
lüsünde baş rolde olanlardan Yal
niz Renate Mülleri görebileceğiz, 
demek!. 

Spinelli 
Leopoldine Konstantin, sahne

den film sahasına geçmiş, fakat 
gene sahneyi ihmal etmemiştir. 
Almanyada, Avustuyada şimdi de 
temsiller veriyor. "Kahirede mev 
sim,, in Fransızca sözlüsünde, An
ne rolünde onun yerini tutan Spi· 
nelli de, aym vaziyettedir. O da 
sahneden film sahasına atlamıştır. 
Fakat, gene sahneye çıkıyor. 

SpineJJi, bacaklarını sigorta et
tirmesiyle de meşhur olan biı şuh 
Parisli kadın, bir kaç sene evvel 
bir turne sırasında lstanbula uğra
mış, burada, "Fransız Tiyatrosu,,
nda kısa bir müddet temsilleri gö
rülmüştü. Spinelli, pek hafif mev
zulu sahne eserlerinin temşilinde 
kendini gösterir .. 

Spinelli, Kahirede mevıim fil • 
minden sonra, Jan Müra ile bera· 
her yeni çevirdikleri "Lübnan kas· 
rt melikesi,, filminde, bu filmin 
yıldızı oluyor. Piyer Benuvanm 
meşhur eseri, mevzuunu daha ev -
vel de filme vermiş, haylı zaman 
evvel, Arlet Marşalle lvan Petro -
viç1 "Lübnan kasrı melikesi fil -

• • • •t 

mını, sessız olarak çevirmişlerdi ... 
Bu film İstanbulda da o kadar be· 
ğenilmiş, alaka uyandırmıştı, ki 
görenlerin henüz hatırından çık • 
mış olmasa gerek ! . 
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Filmler Hakkında 
Neler Düşündüğünü 

Anlatacak! 

nur? Burası, kutup sahası, büyük, 
geniş, yüksek, kah duran ve kah 
yürüyen buzdan efsanevi pırlanta
larile gözleri kamaştırır. 

İşte, ben, nihayet burada, bu sa· 
hada, istediğim gibi bir film çevir
miye muvaffak oldum. Kendimi, 
Merihte yahut başka bir yıldızda, 
herhalde dünyadan çok uzakta, bi
linmiyen bir yerde film çevirmiş 
sayarım. Bu yerin, haritadan bilin 
mesi, seyahatnamelerden öğrenil -
mesi, kart postallarda görülmesi, 
bir şey ifade etmez. Gerçi beni de 
bu kadarı bu taraflara çekti. Fa -
kat, buralara ayak bastıktan sonra 
kendimi o kadar bamh:ıtka bir 
dünyada buldum1 hissettim ki ... 

Vücude getirdiğim filmi seyre
derken, herkesin kendisini, böyle 
benim gibi bambaşka bir dünyada 
bulacağından, hissedeceğinden e -
minim. Şüphesiz bunu demekle ö
ğünmüş oluyorum. Fakat ben ... ha 

yır, sade ben değil, artist, müşavir, 
işçi, herkes, hepimiz, biz bu işi ne 
kadar güçlükle ba§ardık, bir bilse
niz ... Bana, .. bize inanınız. Vücude 
getirdiğim, .. vücude getirdiğimiz 

filmi beğenirsf'niz, bana ... bize bu 
öğünme hakkını çok görmiyeceği
nizden eminim ... eminiz L,, 

Bu sözleri söyliyen "S. O. S. Ays 
betg~, filminin rejisörü Dr. Arnold 
Franktır. "S. O. S. Aysberg,, , Al -
manların harici kısımlarını Grön -
landda, kutup sahasında çevirdik-

soııı-a, bulm~u:ı, kan 1 kocanın niha 
yet biribirlerinc kavuşma]arıdır. 

Bin bir tehlike .... Bunu vak'ayı 
oynıyanlar ve oynatanlar, sahiden 
atlatmışlardır. Rejisör Dr. Arnold 
Frank, o sahayı bilen rehber ve 
müşavir "Yarı Eskimo,, Knud Ras 
mussen, ... Güstav Dişi, Sep Rist, 
Valter Riml, Guzzi Lançner, filmi 
oynıyanlar ... Leni Rifenştal, fil -
min kadın yıldızı ... Dr. Maks Holt 
sboer, Gihfon Govland, kutup ka· 
şifleri Dr. Frist Löve, Dr. Ernst 
Zorge, diğer rehber ve müşavir -
1er ... Aysberglerin üzerinde uçuş 

ve iniş kabiliyetini rösteren meş -
hur .tayyareci Ernst Udet .. 

lstanbulda bir kaç sene evvel 
başlıca rol oynadığı "Bir kutup fa. 
gösterilen Pavl Vagenerin baş ve 
dası., isimli kutup filminden bu a
rada mukayese yollu hiç bahsedil
mediğine de bakılırsa, "S. O. S. 
Aysberg" in, toplu ve tok bir ifade 
ile kutup havasını veren o muvaf
fak filmden kat kat mükemmel ol
duğu anlaşılır .. 

Herhalde, son zaman1arda sık 
sık görülen Afrikanın göbeğinde 

çevrilmiş sıcak muhitler filmleri 
arasında bir de Grönlandm Ays
bergleri üzerinde çevrilmiş soğuk 

muhit filminin görülmesi, çeşni de 
ğişikliği noktasından hoş olacak. 
Hayvı .n olarak ta aslan seyrin -
den bıkanlar, bol bol ayı görecek
ler!.. 

"S.O.S. Aysberg,, filminden bir gör.ünUş 
leri bu film, Almanyada gösteril - uıaı111ııını1111111111 ... ıııımıııı1111111ıuu111111111•U11ıuıuı1111111~iıtılllllllllWllllllllllllDllll .. 

mek ü~~redi~. Fil~~ hus~si b~r da- Ingilterede 
vetlc goren fılm rnunekkitlerı, on 
sene evvel çevrilen "Büyük beyaz Londradan gelen haberlere gö-
sükut,, isimli sessiz cenup kutbu re İngiltere de beş sene müddetle 
filminin uyandırmış olduğu alaka yeniden sinema binası yapılması 
ya işaretle, şimdi hu filmin de ay_ ve sinema açılması yasak edilmiş-
ni derece alaka uyandıracağını tir. 

h 
Sinemaların çoğalması itibariy-

mu akkak görüyorlar. "Bu filmde 
baş artist, ebedi buzdur,, dedikten 

sonra, on sene evelki sessiz filmle 
kısaca bir mukayese yapıyor, onun 
sadece muvaffak bir tabiat filmi 
olduğunu, bum.m, tabiat sadece de 
kor yapılmayıp baş rol gene ona 

bırakılmış olmakla beı·aber, kuv -
vetli hatlarla bir de vak•a barizleş 
tirdiğini kaydediyorlaı·. 

le, sinemacıların zarar ettikleri 
düşünülerek, bu kararın verildiği 
ileri si.irülmekle beraber, bunun 
başka bir sebebi olduğu da mev -
zuubahistir. 

Asıl himaye edilmek istenilen , 
sinemaların rekabeti karşısında 
tiyatrolar, opera ve operet heyet
leri imiş. 

Bu noktadan Almanyada da 

tlls"ihiyle verildiği yazılan bu ka - mı§, güfte, Hans Otto Borgman 
tarı, Yıldızların ne dereceye kadar tarafından bestelenmiştir. ııtııı11111ııınııııııı111ıııııt1HlllllU111111ııııııııııtı1H111lllllH1lltıt11nııı1t11 

Vak'a, kısaca bir kutup kaşifi -
nin, şöhret ihtirasının tesirile, ke -
şif heyetinden ayrılması , şimdiye 

tedbir alınacağı . hntta sinemaların 
tahdidi temayülü kuvvetlendi~i 
söyleniyor . 



ÖLÜLERİN BAŞINA 
GELENLER 

Ahret ve ruh düşünceleri 
-2- Yazan: Muallim Necip 

İ•kimoların cenneti 

Ahret ve ruh dü§Ünceleri pek edememeleri için mezarın üzerine 
muhteliftir. En iptidai insanlar ağır tatlar ve yahut muskalar, ilah 
ruhları, adam suretinde gölgeler resimleri koyanlar, sihirli kazık
§eklinde tasvir etmişlerdir. Bu lar kakanlar olduğu gibi onları 
gölgeler, ağaçlar etrafında çalılık- ürkütmek için köpeklerle korkutan 
larda. ve klübeler civarında dola- lara da teıadıf edilmittir. 
şırlarmıŞ. Bilhassa geceleri faali- Cenaze merasimleri 
yete geçerek dolattıkları yerlerde Dünyanın muhtelif yerlerindeki 
ki insanlara fenalık yapmakla me§ cenaze merasimi batka başka ıu
gul ,,Jurlarmış. Hastalıklar, ölüm retlerle yapılmıttır. Cenaze mera• 
ve heT türlü afet, bu ruhlardan cı- siminde kavimlerin bazıları bağı
karmıf. Bu habis ruhları defet- rıp çağırırlar, bazıları farkı ıöy
mek için rahipler, mütehassıslar lerler, rakaederler, maskeli oyunlar 
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Mühim maç ! Eroinciler muhakemesinin ta\ıkikat 
safhası bitti, Eylül zarfında 

karar bekleniyor 
Bulgar futbol ta
kımı bugün geliyor 

Bulgaristan kıral kupası şampi
yonu Şitenski Sokol takr.mı Be~İk· 
taş ve Galatasaray klüplerimizle 
iki maç yapmak üzere şehrimize 

geliyor, ilk maçı bu cuma Betiktaş 
klübümüzle yapacaktır. Biray e
vel Varnada 2-3 Beşiktaı takımı
na mağlup olan bu takım bu defa 
maçı behemehal kazanmak için 

l takviyeli bir şekilde geleceği son 
gelen haberlerden anlaşılmakta-

• dır. 

Bu maç münasebetiyle bir de se 
yahat tertip ederek bir vapur kira
lanmıştır. Bu münasebetle birkaç 
yüz kiş i de beraber gelecektir. Her 

I iki maç ta Beşiktaş Şeref stadyc
munda yapılacaktır. İki bin ka
dar sandalye temin edildiğinden 
bu ıuretle seyircilerin istirahati te
min edilmiş bulunacaktır. Buhran 
nazarı itibara alınarak biletlerde 
şimdiye kadar hiç bir maçta yapı
lamıyan tenzilat yapılmıştır. Bul
gar takımı bu akşam Varnadan ha 
reket ederek şehrimize gelecektir. 
Her iki takımı.mız hu maçlara ha-

Fabrikatör Bernard Blume~tal, 
Y orgi ve Niko Camadanis, elektrik 
ç i Mirican, Dimitri Dimitriyadis, 
Harilaus, 1stalyo Efendlcirle mü
hendis Kadri Beyin ve matm.ızel 
Eleninin eroin kaçakçılığı yaptık
ları iddiasiyle muhakemelerine, 
dün sabah İstanbul ağır ceza mah-· 
kemesinde devam olunmuştur. 

Davaya, mahkemelerin yaz ta
tili esnasında nöbetçi mahkemeler
den lstanbul ikinci ceza mahkeme
si bakmıt ve kendisini "Eroin alı· 
cısı Amerikalı Mister Sinkler,, ıı· 

çilerek, müddeiumumilikten eıı 
dair mütalcası sorulmuş, müddei 
mumi Ahmet Muhlis Bey, tetki 
için dosyayı istemiş, muhakerll 
bunun için yirmi üç eylul cuın 
lesi günü sabahına ko.lmı~lır. 
suretle dün muhakemenin tahkik 
safhası bitmiştir. 

23 eyliil sabahı müddeiumunıf 
nin mutaleası alınacağına gö 
müdafaaların da o gün öğled 
sonra yapılması, kararın da eyi 
ayı içerisinde verilmesi kuvveti 
muhtemeldir. 

fatiyle tanıtarak meseleyi tesbit Dünkü muhakeme sırasınd 
eden memur Suat Şakir Beyin, mevkuf bulunanlardan Dimitri pi 
birde şahitlerden Piyer Efendinin mitriyadis Efendi, serbest bırak~ 
dinlenilmesi için. d~ne bırakılmış- ] n:ın İ~te~i~de ~ulunmu!tur. Dimil
tı. Tatil müddetı bıttiğinden, dün rı Dımıtrıyadıs Efendı, davaya 1': 
celse gene ağır ceza mahkemesin- betçi mahkeme olarak bakan iki' 
de açıldıktan sonra, ismine birkaç ci ceza mahkemesindeki muhaJdlP 
defa celbname çıkarılan Suat Şa· menin bir celsesinde, bazı tahitl'
kir Beye henüz tebligat yapılama.. rin aleyhinde görülen ıehadetl 
dığı anlaşılmıf, burada olmadığı, üzerine, tevkif edilmitti. T ev ' 
uzak bir yerde bulunduğu bildiri· finden sonra ıerbest bırakıl.ma · ' 
len Suat Şakir Beyin dinlenilme- müracaati reddolunmuştu. Dii 
sinden vazgeçilmiştir. Mahkeme- kü müracaatı da müzakere olunl 
de hazır bulunmıyan Piyer Efen - rak, serbeıt bırakılma isteğinin t~ 
dinin dinlenilmesinden de vazge- rar reddine karar verilmittir. 

································••&••········································· .. ·•·•••·• ... 

zırhk olmak üzere dün Taksim ve 
Şeref stadında Kurtulu§ ve Atlas 
takımlariyle antrenman maçları ya 
parak galip gelmitlerdir. Her iki 
klübümüze de muvaffakıyetler di 
leriz. 

Spor işleri nasıl düzelir 
davet edilirmİ§. Bu hatıl itikada 1 oynarlar, kimisi lanet okuyup Atletizm birincilik/eri ( Da~ tarafı ı lnd !la~·ıtamııda > 
bugünkü medeniyet zümresi içinde küfreder, ıihirbazlıklar yapar, ki- C letizm federasyonu reisi Burhanet 

meselesidir. Bir sporcl\ spoı 

umaya yapılıyor yaııyan insanlardan bile bir çoğu misi de fuht ziyafetleri tertip eder; tin Beyin ~u fikirlerine iıtirak edi-
şahit olmuıtur. Cadı ve hortlak ken~ilerini öldürenler de vardır. Geçen spor atletizm birincilikle yor: 

muhtelif şubeleriyle uğraşmak 
ruretindeclir. Mesela bir futbol 
temmuz ve ağustosta tenis yapm 
mecburiyetindedir. 

denilen e'rvahı hab!ıeyi mahvet- Bu saydığımız merasimin en ri meseleıi yüzünden atletizm he- 1 - Sporun zevk ve refah me
mek için cadı ve hortlak mütehas- ~iddetli taraftarları rahipler, ka- yetinin istifa ettiği ve müsabaka · selesi olduğu, 2 - Te~ld1ita' mü-
sıslarına müracaat edildiğini gö- hinler ve ihtiyarlardır. Medfenle· Iarm federasyonda mmtaka tara- dahale edilmemesi, 3 - Futbolun futbol meselesi 
renler ve işidenler mevcuttur. re alametler konularak araura zi- fından müştereken yapılması ihti ayrılması, 4 - Diger sporların Av Sonra futbol teşekküllerini ttif 

Afrika ahalisinden birçoğu ru· yaret edilir, ölülere araııra kurban .malini yazmıttık. Öğrendiğimize rupada olduğu gibi müstakil fede- k ilattan aymnak ve onlara da if 
hun bütün tabiatı istila ve ihtiva e- takdim edilir, onlara elbise, erzak göre gürültülere sebep olan bu rasyonlara bırakılması, 5 - Nizam bil' veçhe çizmek taraftarıyrm. 1' 
den kuvvet olduğuna kanidirler. ve silah hediye olunur. Bu feda- programı antrenör Her Abraham namelerde aksıyan yerlerin değİf" ' giinkü şeklinde futbolu hatta um 
Münferit bir ruh, cismi terkeder karlıkların üç sebebi vardır: yapacak ve federasyonun ayıraca- ıİıesi, 6 - Bir spor komitesi kurul mi menfaatlere hadim bir müe~ 
etmez ruhlar alemine rücu eder. 1 - Bu vergiler sayesinde ruh- ğı bir tertip heyeti de bunun tathi- ması. se bi le telakki etmem. 

Şimali Afrikanın yerlileri öldük ların şerrinden kurtulmak, onları ki itiyle mefgul olacaktır. Birinci~ Burhan Beyin fikirlerinden yal- Muhtelif şubelerdeki aYCI tej 
ten r.onra, (ebedi av ülkeleri) İn- fena hareketlerden menet.mek. lik müsabakalarına bu cuma günü mz mektep talebesi ve askerlerin kiillerine de fe derasyonlarda fi 
de tt:krar hayata kavuşacaklarına 2 - Ölülerin ahretteki vaziyet- Kadıköy stadında başlanacaktır. sivil klüplerle münasebeti hakkın- Yc ı·melidir. Federasyonlara gel~ 
ve bu av ülkelerinde semiz yaban lerini ıslah ederek azaptan kurtar-. T°"r J il J daki fikre iştirak etmiyor, d1yor cc, bunla rdan mesela iskıim, bo~ vç sporcu sanua a z- k 
öküzleri ve iıtiha aver ıiki.rlar bu- mak. • ·d i: , giireş federasyonlarını federasy~ 
lunduğuna iman ederler. 3 - Bu iyi hizmetleri öldükten mıre gı iyor - Asker YC mektep ta lebesinin dan z iyade bu sporlan neşr vei 

isklmohların cenneti! sonra kendileri için de temin et- Üç sporcu arkadaş sandalla bir sivil teşekküllerde yer a lınası ta- mime memur heyetler gibi tel 
mek.. seyahat rekoru yapmak üzere İz - raftarı değilim. O vakit bizim te- ki etıneliyı'z ve bu işler feyzini Eskimularm cenneti muazzam · h h k 

Muhterem okuyucu'· Nı'çin ta- mıre mütevecci en are et etmiı- ~ekkülün sebep ve hikmeti kalmaz. dıktan sonra bu teşekküller fe sobalarla mdılmıt buzlar diya· J d' 
d O v accüp ediyorsun? Bugün biz de ö- er ır. Sivil teşkilatın elemanı olamazla r, rasyon ismini almalıdır.,, rı ır. diyarda herkes soğugun l l h Boksör İzzet, güreşçi Bedri, gü· f akat 

1 
·· b k l · b'l' l h ·b d J ı ·· ü ere ediye vermı"yor muyuz? • · ı msa a a ara gıre l ıı· er. Feyiz veren topraklar ta rı atın an azade, tür Ü tür u · y f B J · kk 

T h ti ·· · k d ~ reşçı usu ey erden tere Üp e- Güreş federasyonu reisi Hamdi ~ balıkları yeyip gezerler, giymek a u arın uzerıne oy ugumuz d b Fuat Bey sporun ilerlemesi i 
1 ki en u gençlerin denizcilik kıy - Beyin fikirlerinden de "Evvela biz için en güzel keyif postlarını bu - çe en er mezarın üzerine serpti- I' · d mıntaka te•kilatmın ı:ehirlerdeo 

. · · ki h d met err e bu te~ebbüslerinde mu· de hangi sporların lazım olduğu :ı :ı ~ 
]urlar. ğımız çıçe er e iyeden bafka ne ff k ld ki yade daha feyizli neticeler vere 

d . ? 01··1 · · · h h va a 0 u arı ı:aman meydana cihetinin tesbitini,, çok iyi buluyor. Cennet, insanların kendi muhit- ır · u erın ıstıra atı ru u için k k G topraklarda. kurulması fikrinde 
çı aca tır. ençlerin asıl gayele· 

)erinden mülheıp olarak tasavvur lokma, helva ve piımit buğday gi· ri dokuz eyliil panayırı bitmeden Dikkate değer bir fikir Fuat Beye göre şehirlerde hayal, 
ettikleri bir hayal hıttaaıdır, Ora • bi türlü türlü hediyeler vermiyor evvel hedefe viisıl olmaktır. Fuat Beyin bunların haricinde iyi bir surette kazanmıı inıan11: 
da bütün gayei hayallerini bulur- muyuz? l l I 

111 
ileriye sürdüğü dikkate değeı· fi- sporla meşgul olmamakta an~ 

lar. Otası her zevkin merkezi, Bu hediyelerin ölüler=.mize ne Y :. ~ ~ .,,ç ,,
1 

: ~A N kirler var, diyor ki: hayatın1 didinerek kazanan in•' 
her hasretin kıblesidir. faydası olacak?. Bütün bu ihtiyat· "- Jı'eı1:1cı· klüplere muhit ve lar sporcu olmaktadırlar ki bunll' 

İnsanlar öldükten sonra baıka lar, bize kadar ulaşan iptidai dü- Kaynak sevgi aşkiyl e bağlanıyorlar. ~ re ran vaziyetleri ele göz önündedİI' 
b. A ı d v • • d b k b. Balıkesir Halkevi tarafından k l f 1 .ı. ır a em e yafıyacagı açın onun şüncelerin ananesin en aş a ır acar yanlış. Bilakis ert erin Halbuki kasab~brda ve köylerP"' 
ces"dtni ortadan kaldırmak lazım 

1 

şey değildir. bu aylık kültür mecmuasının 6 ve klüplcre spor aşkı ile bağlanması ki vatanda~lar k·•.rın doyurmak,_. 
gelir. Bu düşünce saikiyle cesetle Tedfin merasimi dünyanın her 

7 
inci sayısı da çıkmıştır. İçinde lazım. Kli.i plel'i bence .spor şube- <lisesine bir şchi .-liden daha az tP' 

ri dirilerin nazarından saklamak tarafında ba!ka baıka ıekiller gös değerli yazılar ve tetkikler bulu· !erine gön• İasnif etmeli ve hir ru~ bulunurlar. s,. itibarla ~ 
mutat olmuttur. Yalnız Somatra terdiği gibi matem ayinleri de bi- nl arn bu fitkir ~ecmdua~ını okuyucu· fe rdin kendi klübi.inde bulaınarlığı topraklarda spordan daha fey.il 1 
adalarında ya•amakta olan. (Ku- ribirinden çok farklıdır. öıu··nu··n a ımıza avsıye e erız ] · b d · l ~ ~ · · b h · d:~ .. 

:ı • • .. """'"""''"'""''"""'"'uo":"'""""" ...... •uıııııın .... ,; .. P.-·· ·"'""''" '""""' nr şu e <' ç.ı ı':inl a::sı ıc;ın ll Şu eyı neticeler almak çok mümkün ..... 
bu) lar ölülerini gömmezler. Kafi- aılesı .turl~ t~rl.~ vasıtalarla matem muayyen ~ır takım yemekler ycn- ı bulduğu kli.~pte dl' ç~lışması imkfı.- A. sırrı 
le halinde bir yere giderlerken zedelıklerını gosterirler. Bazı ka- mez, sokaga çıkılmaz, konuşul-, nmı vernı elı. ::ıresela bir klüp ta- • 
yolda ölenleri olduğu gibi bırakıp vimlerde hususi matem elbisesi 1 maz, ölünün ismi telaffuz edilmez. :-:a\' \'Ur ediniz ki denizcili kle ıneş Köpeklerin öldürülmesi 
geçerler. Batka milletlerin hepsi giymek ad.eti vard~r, yüzünü boya.. Bu müddet aylarca, hatta sencler- J g ul olmuyoı·. Bu kliibiin azas ı ni- Köpeklerin öldürülmesi içİJI, 
ölülerini dirilerin nazarından sak- mak suretıyle vazıyetini bildirir, ce devam eder. çin bunda n mahnım kalsın , keııdi- 1 belediye badema bir çok ecP•, 
Jarlar. Bunların kimisi ölülerini kimisi otlara sarılır, kimisi manda Eski devirleı· ve bugünün ip· sine den izcilikle me~gı.ıl bir klüptc ı bi memleketlerinde yapıldığı gi~" 
toprağa gömer, kimisi kaya kovuk dersinden esvaplar giyer; bazısı tidai kavimlerine ait cenaze adet- çalışma hakkı niçin verilmesin? kapan usulünü tatbik edecekti': 
farına sokar, bazısı yakar, bazısı yüzünü herkesten saklar, bazısı leri aayılamıyacak kadar çok ve Anlata biliyor muyum bilmem ; me- Kapanla tutulan köpekler, 1-li~ 
da denize atar. Bu saydıklarımız saçlarını keser, bir takımı elbisele· ~ütenevvidir. Bu adetlerin ancak seıa bence Beşiktaş klübünde fut- yeihayvan~; cemiyetine tesliın ed•" 
dan baıka ölülerini yiyenler de rini parçalar, kimisi yüzüne çamur bır~aç tanesini yazacağr.m. Bu bol uymyan bil' genç Galatasara~' lecck Ye cemiyet bu köpekleri, ·~ 
vardır. v~ kül bular; hatta bazı~~ ken~iıi- 1 !arıheler hakikaten mütaleaya de· I da denizci, Fenerde t enisçi ola- J makinelerinde boğarak öldüre~ 

Ölülerin dirilerin yanma avdet nı yaralar. Matem muddetınde ger. bilmelidir. Spor biraz da iklim tir .. 



d 
1
1staayondan itibaren bütün cad-

e er y · 
1 • unan ve Türk bayraklarıY 
e .. 

I· ik· ıu~lenmİ§ ve gehrin methal inde 
t· Ilı~ lllılletin milli renkleriyle bezen 
o ı ış büyük bir tak kurulmustu. Ta-

11:1ıı ., • - - k 
JI le<ı tarafında Yunanca ve Tur 

Çe lll' f' l Jd ' · d' ~ ısa ır ere "Ho~ ge ınız., ı -
trı Yazılar vardr. 

• I' Miınfirler, istasyondan Anka
!'~ Pnlas oteline gelirken yol üze .. 
h'tıcle ve otel önünde biriken kala· 
t ahk halk kütleleri tarafından sü-
~kli alkışlarla karşrlanm1şlardır. 

Ziyaretler 

. M. Ç~ldaris, otelde bir müddet 
lgf trahattan ıonra 11 .30 ela Hari-
~·İyc Vekilimizi, 12 de de Baıveki-
11lıizi ziyaret etti. 
liariciye Vekili Tevfik Rü,tü 8., 

~2.45 te; Baıvekil pa§a 13.15 te 
l;\dci ziyaret ettiler, 
I Yunan lktısal nazırı 12,30 da 
ktısat Vekilimizi ziyaret etti. Ya-
~rn saat sonra Celal Bey iadei zi
~ lltcı tt' 

0 
..... c •. 

b tger vekiller arasında da kart 
ltakmak suretilc ziyaretler teati 

tdild' ı. 
Ziyafetler 

13,45 te Hariciye Vekilimiz ta _ 
l'llf ı.-ıdan misafirler ferefine Anka
~~ palasta bir öğle ziyafeti verildi. 

Gazi Hz. nin kabulü 

Rciaicümhur Hazretleri bugün 
'tlt 16 da Yunan başvekili M. Çal 
~lris ile hariciye nazırı M. Mak 
'1llloı ve iktısat nazırı M. Pasma· 
~<>ilunu kabul buyurmutlardır . 
~ liaric:iye Vekili Tevfik Rüştü 
't··Ylc Yunanistanın Ankara ve 
ı IJtkiycnin Atina elcileri hazır 
OIJ) • 
f Unuyorlardı. Kabul iki saatten 
~la sürmüttür. 

t .. Kabul resminden ıonra reiıi -
llrrth H tı ur azretleri tarafından Yu· 

~~'lir misafirlere 60 ki§ilik bir çay 
~i~a.feti vcrilmittir. Çayda Başve
C:, ~met Paşa Hazretleri vekiller, 
y · Fırkası idare heyeti azaları 
Ilı lJttaniı ve Türk gazeteciler hulun 
~ l.!tlardır. Ziyafet saat 19.30 a 
'dar d . . evam etmıftır. 

l"i ~eiaicümhur Hazretleri kendile 
~ tı~ takdim olunan Yunan gaze -

<:ıt • I~ Crıne !U beyanatta bu)unmuf-
drr: 

''J\ ~ arşnızda dost milletin sıcak 
de~as:nr tcncf ffü; ediyorum. ~ v ~ 
hak eıınde bizim, Yunan nıılletı 
la k~ndaki do~tluk hissiyatımızı 

~'lkl'·l 'f d d ~. . d . ~itıı .~ e ı a c c ecegınız en enıı-
.,, 

't·· ~ltr Urk gazetecileri de reısıcum -
l~I' l-f, zretlerinin etrafını almıt -
~ ' bunlara da Gazi Hazretleri şu 
~Itri .. 1 . . ., soy emıtlır: 

l\\i.il~eleıı devlet ricaliyle samimi 
ııı~ akat1arda bulundum. Çok 
~i··~num Ye mütehassis oldam . 

lllakatimizin iki millet için çok 

ye arasındaki dostluk münasebatı 
iki memleket için emniyet, huzur 
ve kuvvet temin etmektedir. Bu 
münasebat insaniyet için güzel bir 
nümune ve tarki Avrupa için sul
hun için sağlam temelidir. 

Misafirilerimizin seyahati bey -
nelmilel sulh için de yeni bir 
inkişaf ve teminat merhalesi 
olacaktır. 

Ankara, 11 (A.A.) - Başvekil 

İsmet Pa,a Hazretleri ve refikala· 
rı Hanımefendi tarafından bu ge· 
ce 20,30 da Ankara Palasta misa
firler ıerefine bir ak,am yemeği 
verilmittir. Yemekte Heyeti Ve
kile azaları ile C. H. Fırkası Kati
bi umu.miti Recep, Atina ekimiz 
Enis Beyler, B. M. Meclisi ha;iciye 
encümeni azaları, devlet şurası re

isleri, büyük erkanı harbiye ikin
ci reisi Asım ve umum jandarma 
kumandanı Kazım Pa,alar, muhte 
lit mübadele komisyonu Yunan 
heyeti reisi M. Fokas ve Türk heye 
ti reisi Madrit elçimiz Şevki Bey• 
lerle Yunan sefareti erkanı ve ha
riciye vekaleti erkanı hazır bulun
mutlardır. 

Yemeği bir resmi kabul takip 
etmittir. 

aa,vekilimizin nutku 

Ziyafetin sonlarına doğru Baş ve· 
kil İl.met Pa,a Hazretleri şu nutku 
irat buyurmutlardır: 

Batvekil Hazretleri 1 

Gerek zatı devletlerine ve ge
rek Yunan hariciye ve milli iktısat 
nazırları hazeratına hükumet m.er
kezimizde samimi surette hot gel
diniz derken yalmz tahsi duygu
mu ve yahut cümhuriyet hükume
tinin duygularını ifade etmiyorum, 
fakat ayni zamanda sizin bu se· 
vimli ~iyaretinizden dolayı bugün 
kendiıini bahtiyar addeden bütün 
Türk milletinin en derin sevincine 

tercüman ôluyorum. 
Sözleriınin başlangıcında Yuna

nistan ve Türkiye zimamlarlarının 
biribirlerini karşılıklı ziyaret etme 
lerinin mesut ve sitayişe değer bir 
anane halini almış olduğunu ve bu 
ananeye istikbalde de hürmet ve 
devam etmekte pek büyük bir men 
faat bulunduğunu tebarüz ettir
mek benim için büyük bir zevktir. 
Filvaki Ankara, necip Yunan mil .. 
!etinin hükumet reisini mümtaz ar· 
kadaşlariyle beraber ikinci defa -o
larak kabul ve istikbal etmekle se
vinç duymaktadır. 

Başvekil Hazretleri, sizi misa
fir etmekle bahtiyar olduğuıouz 

bugünde, bizzat Atinada geçirmi~ 
olduğum, hatırası hiç bir zaman 
silinmiyecek, tatlı günleri amyo
rum. Sizin rüzel ve kadim payi-

Türk-Yunan dostluğu 

'l'i.irkiye ile Yunanistan arn~m 
claki dostane anla~nıa, de\'aınh hir 
~·e.alitcdir. Bu realite, gerek ~izin 
ı~~m ve gerek bizim için katiyen de
gışmcz milli hir sivaset tcskil et 
n~cktediı·. Bu, vakayiin h"er gün 
hınız daha te~·idindcn hali kalma
makta olduğu bir hakikattir. Yu -
~a~ -.- Tiirk anlaşması, meınleke
tıımzın, harici siyasetinde dayan
makta olduğu en esaslı temeller 
den birini teşkil etmektedir. 

S~zin de gördüğünüz gibi, laf· 
kın hır şevk ile kar .. ılad - . • • :r ıgımız zıya 

retınız, bu hakikati bizzat takdir 
etmenize imkan verecektir. 

~ir vakit şöyle deır.ittim: "Kuv 
vetlı ve devamlı bir dostluk, bir ta-
kım hissi tezahu"rle .. . b' r uzerıne ına 

edilemez, milletlerı' h1' 'b' . b ., rı 1rıne ag-
lıyan dostluk bağlarındaki sürekli 
lik ve sağla::n)ığın yegane kefili 
iki tarafın ba~lrca menf aatlerind~ 
ve kar§ıhklı ihtiyaçlarındaki ayni
yettir.,, 

Evet, bu böyledir. Kaldı ki 
isabeti yalnız iki tarafın esaslı men 
faallerinin ayni olmasından ve 
coğrafi vaziyetlerinden ileri jel· 
meyip ayni zamanda iki milletin 
samimi duygularına tekabül eden 

ve bu bakımdan da iki tarafça kar 
tılıklı özlenen, istenen ve aranan 
bir dostluktaki selabetin dereceai 
göz önüne getirilsin. 

Efendiler, bugün iki kom§u mil 
Jeti biribirine bağlıyan kırılmaz 

bağların mümeyyiz vasfı İşte bu
dur. 

Yunanistan ile Türkiyenin hali 
hazırda takip etmekte oldukları ve 

ona her gün daha ziyade kuvvet 
ve vüsat vermeğe azmetmiş bulun
d.ukları bu ahenk ve teşriki mesai 
sıyaseti iç.in hareket noktası teşkil 

etmiş olan dostluk hakem v • e uz-
laşma misakını imza etmeleri t • 
'h' d a rı ın en bugüne kadar ancak ü 
l . . B ç 

yı geçmıttır. ununla beraber 
bu kısa zaman zarfında iki taraf 
diplomatlarının biribirlerine dai-

ma karıılıklr yardrmda bulunmak 
la f evkali.de bir haz duyduklarr 
ahval pek çok olmu"'tur s·· l 
w :\" • oy eme 
ge hacet var mıdır ki, bu mü~terek 
hareketin hedefi, muhafazası he
pimizin ilk vazifesi olmak lazım 
gelen sulhun tarsinidir. 

lıu mÜJterek hareket milletler . . . . ' 
cemıyetı ıçmde kendis'ıne . b" . yenı ır 

faalıyet sahası bulmakt d M a ır. a-
amafih Türk- Yunan t ' k' . . . eşrı ı me-
saısmın yalnız umu-. . .... ı s1yaset sa-
hasında tatbik edilmekte olduğu 
nu zannetmek hatadrr B t 'k' · u esrı ı 

mesai, bilhassa iki kard .. ~ h es cum u-
riyetin Balkanlarda ve ay~i büyük 
menfaatlere sahip oldukları ~arki 
Akdeniz havzasında beraberce sar 
fetmekte oldukları sulhperverane 
gayretlerle kendini hissettirmekte
dir. Esasen bu samimi letriki me
sai, katiyen dar bir hodbinlikten 
mülhem olmayıp bilakis, esasını 
teşkil eden müıterek menfaatler 

' 
hakikat halde Avrupanın en acı 
bir surette ıstırap çekmit olan bu 
kısmında oturan bütün milletlerin 
menfaatlerinin aynidir. 

iktlaadt buhran 

Eski dünyamızda hükum sur -
mekte olan müthit iktiıa Ji buh -
ran, maatteesıüf, sona ermeğe 

yaklatmış görünmüyor. Istırap u -

mumidir. Çünkü sefalet her yer 
de hüküm sürmektedir. Büyük 
küçük bütün devletler, buna ma -
ruz kaJmıtlardır. Bununla bera 
her ıstırap çekmekte olan ve fakat 
henü~ kafi derecede aklı batına 
gelmış bulunan beşeriyet, muhtaç 
olduğu müessir ilacı bulmak kabi
liyetini gösterememektedir. Şim 

diki ahval ve vaziyete bir nihayet 
vermek hususundaki arzunun u -
mumi olmadığını ıöy)emek iste -
miyorum. Müteaddit defalar fe
laketin umumi bir tesanüt çerçe -
vesi içinde tetkikine teşebbüs edil
mittir. Fakat bütün teşebbüs -
ler, maalesef, boşa gitmiıtir. ba
zıları tarafından istilzam olunan 
çareleri diğer bazıları kabul etme
mişler, reddetmitlerdir. 

Zira yapılan teklifler, bütün a
lakadarların müsavi surette hak -
larını ve inenf aatlerini nazarı iti
bare alacak yerde fU veya bu mem
lekete has olan menfaatlerden mül 
hem bulunuyordu. Bu şerait 

altında iktrsadi konferanslar ken
dilerinden beklemekte haklı oldu
ğumuz muvaff akıycti elde edemi
yorlardı. 

Bundan dolayıdır ki timdi daha 
mahdut çerçeveler içinde ve mem 
leket, memleket itilaflar yapmak 
suretiyle musibeti yenmek değilse 
de hiç olmazsa onun zararlı tesir· 
lerini azaltabilecek çareleri araş
tırmak zarureti hal'ıl olmuştur . 

Esasen ıimdiki vaziyette bu yol 
eidilecek en kat'i yol değil midir? 
iki memleket arasında yapılacak 

anla,malar, bilahare bir araya ge
tirilmek suretiyle, yavaf, yavaş 
mıntakavi itilaflar ıeklini alabile
cek, bunlar da ergeç ve biraz hüs-

nüniyetle, iktısat konferanslarının 
bir türlü tahakkuk ettiremedikleri 
umumi bir itilafa müncer olacak -
tır. Karpatlarla Eğe denizi ve 
Akdeniz kıyıları arasındaki 

•opraklarda, maruz olduklan mü~

külatın sebepleri biribirinin ayni 
olnn ve bugün ayni ihtiyaçları du
yan memleketler uzayıp gitmekte
dir. 

Vaktiyle o kadar zengin ve o 
kadar müreffeh olan bu memle
ketlerin nihayet aralarında anlaşa 
cakları ve kendilerini her taraftan 
bir mengene gibi sıkan ve boğan 
eısiz bir buhrandan kurtul -
mak maksadiyle dağnık gayretle -
rini hemahenk kılacakları ve bir 
le,tirecekleri tahmin olunabilir . 
Meğer ki beteriyetin akıl ve iz'a -
nından tamamiyle ümit kesilsin .. 

Türkiye ile Yunanistan, son za
manda aktetmit oldukları iktısadi 
itilafname ile komıularına güzel 

bir misal göstermişlerdir. Ve 
ben orta ve cenubu tarki Avrupa 
nın umumi kalkınması eserinde bi
ribirine itimat esasına dayanmıt 1 

temayüz etmİ§ iki millet olduğu 

bedihi bir vakıadır. 
Eğer bu iki millet ele)e vermeıi

ni ve kom~uları ile birlikte bcra- · 
berce hali hazırın mütküllerine 
karşı koymasını bilirlerse, daha ne 
mucizeler yaratmak kabiliyetini 
göstermezler?. 

Baıvekil hazretleri, sözümü bi
tirmeden evevl Ankarayı ziyareti
nizde size refakat etmekle bizi 
şcreflendirmiı ve son derece mem 
nun P.tmit olan Madam Çaldaris 
ile Madam Pesmezoğluya yürek -
ten teıekkür etmek isterim. 

Refikam ve ben, necip Yunaniı· 
tanın mümtaz mümessilJerini an
latılması gayri kabil bir sevinç i
çinde ağırlamakta olduğumuz bu 
suvarenin §aşa'asını arttırmak lut
fünde bulunduklarından dolayJ 
kendilerine karşı namütenahi bir 
şükran duymaktayız. 

Kadehimi, büyük vatanperver 
ve Yunanistan reisicümhuru M. 
Zaimis'in, zarif davetlilerimizin t 

zatı devletlerinizin ve M. Maksi • 
mos ile M. Pesmezoğlu'un ıerefle

rine kaldmyorum. 
Hakkında en samimi temenni -

)erde bulunmakta olduğum Yu • 
nan milleti ile devamlı Yunan -
Türk dostluğu şerefine içiyorum.,, 

M. Çaldaria'in nutku 
Yunan baıvekili M. Çaldariı 

lsmet Patanın nutkuna cevaben 
fU m~tku söylem ittir: 

Baıvekil Hazretleri, 

Söylediğini~ güzel ve muhab
betkar sözler bana §U emniyeti ve· 
riyor ki , asil memleketinize seya
hatimiz beyhude bir hareket değil, 
fak at, mil\dlerimizin mukaddera
tından mesul olan d~vlet adamla• 
rımn metbu oldukları samimi ve 
dürüst bir dostluk zihniyetine ter
cüman ol.maktadır. Bundan dola· 
yı tahsım namına olduğu kadar 
hükumetim ve milletim namına da 
size hararetle teşekkür etmekliği
me müsaade buyurunuz. Mill~tle

rimizin sağlam ve sıkı tefriki meıa 
isi bu seyahatten daha kuvvetlen· 
mit olarak çıkacaktır. Çünkü yap 
mış olduğumuz işteki ıağlanlığm 

en esaslı teminatı hukuki formül
lerden ziyade mesul hükumetleri
mizin mütehassis oldukları itte bu 
zihniyette mündemiçtir .. 

İki memleket araıında teıis et· 
tiğimiz bağların Yunanista.ndaki 
bütün ıiyasi mahafilin ve bütün 
milletin en derin emellerine teka· 
bül ettiğini bir kere daha zatı ali
lerine beyan edebilmekle bahliya-

rı .. n. 

Dostluk temelleri 

Bundan üç sene evel, sizin ı•Y· 
retimiz ve hükumetteki seleflerimi 
zin gayretleri sayesinde anlatma
mıza mani olan mütkülatı berta· 
raf etmek suretiyle, öyle bir doıt
luğun temellerini kurduk ki, hadi· 
selerin imtihanları o zamandanbe
ri bu dostluğu mütemadiyen kuv .. 
vetlendirmiş ve sıkılathrmııtır. Bu 
hatırası ıilinmez eser, sebatkar ve 
isabetli fikir gayretlerine olduğu 

kadar tabiat ef y~rnm zaru· 
sarsılmaz bir dostlukla birleıen 
Y_ u~anillan ile Türkiyenin, günün 
bmnde uhtelerine dütebiJecek şe

refli vazifeyi liyakatle if aedecek -
!erine kaniim. 

Elele vermekle 
Tarihe vakıf olan ve ondan fay· 

dalı dersler çıkarmasınr bilen kim
seler için Yunanlılarla Türklerin 

daima tükenmek bilmez bir haya
tiyet ile ve ayni zamanda münaka
fa kabul etmez bir dinamizm ile 

retlerine ve hatta diyebilirim ki ha 
diselerin mantıkma tekabül ettiği 
içindir ki bu kadar süratle tahak· 
kuk ettirilebiLmiştir. Bunu hatırla 
makla bu eserin ehemmiyetini a
zaltmış olmıyacağıma eminim. Bi
zi ekseriyetle biribirimizden ayır
mış olan gc-;en asırların en haileli 
mücadeleleri esnasında bazı mü
nevver fikirler, buglin nihayet ta-

(1.o ır .. n M~ ıra~ ı ~\lrlnlı) 



Hikaye 

Süt, yumurta akı, hıyar çekirdeği .. 

Yol kazaları 
çoğ·alıyor 

( n iŞ tarafı 1 ind !>. \,:- ıfaıııı."ıh) 

tôrlcrin kendiliğinden bozulduğu -
Yazan : f zzetoğlu nu :ileri sürmektedirler. ·~.,.;, ~6 •. ~ ........ ·: . 

Leyta, on altı yaşında bir genç 1 pürüzler.memesi için bi~ ilaç tav· Fakat yapılan tetkikatta i~te kaat 
kız.... Ama genç bir kadın kadar siye etmi~lerdir. görülmü~tur. 
çapkın... Genç bir kadın kadar Hıyar çekirdeğini sütle ezecek, Bu gibi otobüsler rcıülatörleri 
hovarda.... ~onra o .sütte yumurta akı çalkah- tamir edillnciye .kadar i~lemekten 

Leyl5.nm a~Ct\ za~esi Nuri var. yacak ve bu koyu mayii yüzüne menedilmişlerdir. 
Nuri de yirmi yaşında.. O da çap sürecekti. Bundan sonra kasten rcgülatö
kın.. Hele Leyli.ya bakarken bü- Gene öyle yaptı. Yiizünü, aö- rü bozulduğu anlaşılan otobüs o · 
tün bütün çapkınla~ıyor. Bir gün 7.Ünü ta omuz baılanna kadar süt lursa bunlara ruhsatname verilmi
evvel1 bahçede, kol kola baş başa ile, y11murta akı ile, hıyar çekir -
gezdiklerini hnt:rl=ıyor da, Leyl:i - deği ile buladı. 
nın ·cb g'öz l:~bcH~rinde ~im~ekler Pi..m.a gö~lerine uyku girmiyordu 
çakıyor. lci... Aklı fikri Nuride idi. Ne 

Ama ayrı'aeaklar.. Bir gecele· olurdu, Nuri gelivcrscyc.ii .. 
ri var.. Yalnız b-.ı gece.. Ertesi Fakat nerede?. Gelemezdi. Kor 
gün Nuri mektebine gidecek · ı kardı. Hem belki de celmek İs· 

- Ben bahç";:yc çıkıyorum Ley- temc=di •. 
la, t:.rl:amt:an rce:ı de cel.. f Birden kapının önünde bir hı • 

- G-e!e:nem... J :;.utı duydu.. Bir nefes ... Kalbi ko-
- Yalv:l~.mLı b~n! Leyla.. Ya· J pacak gibi ntmağa ba~ladı.. Nu-

rın ayrılııı:ağ:z. Kuzum .gcL riydi !. 
-Peki.. Sa.tının uoundnki Jimbayı y.ak· 

Ve Leyla bir nz sonra bahccye tı. kapıya kotlu. 
çıkıyor.. Fn.kat .aynanın önünden gcçer-

Ba~'?'(e hüyL:k. Kocaman ağaç kcn 'kendini .gördü. Yüzünü gör-
lar v:ır... lnn.:ı ~ayboluyC)r.. dü... Süt, yumurta akı, hıyar 

Leyla i!c Nuri bir ağaç ikütüğü- çelcir:d~ği yilzi.lnü maskaraya çe -

yecekmiş. 

* Gene dlin 3339 numaralı oto· 
mcbili idare eden şoför Sami E -
fendi il~ 4524 numaralı yük ara -
basını idare eden Abdurrahman 
Şehzadehaşmda biri birlerine 
çarpmı~lar:, çarpı§ma caddenin Ü· 

zerinde olduğu için seyrüsefere 
mani olduklarından iki11i de polis 
tarafınaan götürülmüştür. 

Eğer polis '-'C bclerJiye bu hu -
sudud-a h!ç. mü5amaha gösten:ııi· 
yecek ve sert hare.ket ed ecel< olur 
sa ıkaz-alann nisbeti hiç şüphe yok 
ki çok İnecektir. 

M. Çaldaris 
nii ~ndilerine 'li;>er e1dı1ar. Ko· virm~i. 
nuştu1ar... Aşk'tan ve sevdadan Y.ıka.mak, temizlemek iç.in sıcak Gazetecilere beyanatta 
beyitbr ok:.:.dular.. su Jizımclı. Y11kam&dan Nuriye bu(undu 

Sonra ayrı1c!ıla1". göriinem~di.. Ankara, 11 (Hususi) - M. Çal-
Ge::e, Leyla ıot!a.sma g:irC:li. Ne o- l~ini ~ekti, kapının arkasından darit, Trürk ve Yunan gazetecile -

lurdu, Nuri cesnrcl. etse de oda· fısıldadı: rine beyanatında-: "Türkiye topra-
sına aeln-cydi Ol a N ı· u_ d' 't ğına ayak bastıg~ ım şu dakikava • .. - m z ~r: •• n.a.y ı gı .... J 

Fakat huml imk.in ,yoktu. Kçıyı .açamam.. kadar gerek remıi mıı.ha.filin, ge· 
Leyla soyundu. Sonra aynası- Ve ,..at.ağında bir haylı .ağladık- rek ha.lkm ıgö5terdiği samimi ıteza-

nın kar~rnma geç.ti. Ona teninin tan aonra uyudu.. hiirata çok miltc!ekkirim.. Şu da • 
•• •••• •••• • ..... ••• •••••• ··-··•••••••••••••••••••-••••••• ••••• •••••••••••••••••--•••••••• ki kaya ka.aa.r tesbit ettiğİm; mühim. 
hakkuk ettirdiğimiz anla~mayı pek doğru olarak i§aret -n,.ıyurduk· , bir cihet vara o da dostluk rabıta 
İstikbalde ıgörmemi§ler midir? Da- ları veçhile bu parlak muzafferiye mız.ın .arasında inkişaf etti -
ha I 825 te Yun.an .istiklal mücade- ti teyit etmektedir. Buı:ün bütün ğini görmektir. . ., dedi~ 

....................................................................................... -···············:::::::.; ::································· ... ···············································.................... :: 

]~ lktısat ve 1 icaret Haberleri ~i 
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lzmir ve havalisinde bu 
seneki üzüm rekoltesi 

.. İzmir hıw.ali~i~in bu ~eneki ü· j Buğday fiyatlan yükseti~ 
zum rekoltes1 4.c.. .ı~ 45 hm ton ı ad· Londra ticaret mümes5iliğı11 
dcsindedir. l den ihracat ofisine gelen bir t~ 

Geç.ensene ki rekolte 60-· 63 grafta buğcay mu'kave\enanıesitıl 
bin ton idi. Bu ~ki üzümlerin imzas1ndan sonra buğday fiatlşf 
taneleri ufaktır. Mahsul hav~la- n•ıı sür"n~1,. ... ··•,se1meğe ba~lııd1 

rın .serin gitmesinden geç idraK ol- ğı 'kayd~dih;,elrte ve ihracatçılııfl 
muştur. Gecen sene en fazla ih- mızm bundan istifade etmeleri l1: 
l"acat lngillereye yapılmı~tı. zumuna işaret ohmmaktadır. 

lngitcrede bu sene 14 hin ton 
kadar Avusturya üzüm,stoku mcv- Ih:racat ofisi bir broşiit 
aıt bulunduğu için alavere satış hazırlıyor 
muamelesi olmaı:nıstrı. . 1 

ı -. . İhracat ofosi Cümhuriyetıtı 
Marttan eve} ngıltereye ıhracat l d .. .. .. .. b U) 

l 
_ nunc uyı onumu .munase e 

yapı amıyacagı anla,ılmaktachr. . .. .. 
1932 h l .. a ı . .., l bır buroşur haızı.rlnmnktadır . ma su un en .:mır Ye mu .. . . . . ır 

1 k t d k . 
1 
ok .,_ 

1 0 
1-. Bu brc~m· de 1hrncat of ısınıll 

la a ın a ı s. ımııdarşı ı ·om 

1 k d d 
l'ekkiilünden beri geçen üç st.I 

çuva a ar ır. - C>' 
. . . zarfında gör.düğü işler ya:ıla 

Jncır rekoltesıne i:ehnce bu .se-ı lD l"k h · A · • ...i . ve sene ı arıc.ı tıcareu..-

neki incır mahsulü 240 bin cuval d · · t L' t"kl d"I kt'ır - aır ı~ ads ı er nesre 1 ece · 
miktarmdakir. Bu sene Alma!lya- ı Of' t f d · Al "hr' · ıs ara ın an yapı an ı 

da alavere salı§ gecen senekinden t t.ı t db' l · b ...,ijl - ca ar rma. e ır <'..rı ve u , .. 
azdır. İngiltere de ise bilakis ge· d • · · d 1 k .. JJ e. ıçın e ncsro unan anun v ... 
aen senekine nazaran fazladır. 1 rarlardan mUştcri ır.emleketle 

Amerikaya alavera satı~lar bu 
1 

alman tc1birler, Türkiye ile ı11ıı 
ıene geçen senekinden üç misli telif devletler arasında akto1Llf. 
fazladır. Bu sene Ameriknya in- muka.·:elenamalcr ~f" h!l kitn'bıı 
cir ihracatımızın çok daha fo.zh o- ve edilece!..tir. 
lacağı ümit edilme'ktedir. lkbsacli huhranın hü.tiin ıdütıf 

lncirlerimi:rin ticari vaziyeti u- dak tes;,rlerinden .de hahsedil~ 
mmniyetle iyi telakki olcnuyor. tir . 

lktısadi işlerimiz için 
3 vekilden mürekkep 
komisyonun yapacağı 

fevkalade, 
• 
ış ve rapor leleri iç.inde bizzat Mavro Korda· aünyada hüküm sürmekte olan ik· ""'""'-"""'""--·---"'"'"'"'--"""'"''-

to, muhasemat biter bitmez, Babı tıs.adi buhran, önümüze yeni bir memleketleri ara'Srndaki münase -
ali ile Yunanistanın tek bir devlet ıaha açmıştır. Bu sahadamüşterek betler üzerinde en faydalı hir tesir HUkumetin iktnadi baz.ı mü- ~ Raporaa lktısat Vekilinin ~t 
haline gelmeleri serabını .görecek fa.aliycti.miz faydalı bir surette de hasıl etmekten asla .hali lcalmıya- hinı .tedbirUer ittihaz edeceği anla- l leketimizde tatbi~ni faydalı 'I 
kadar ileri gitmemiş miydi? Ve vanı edebilecektir. Filhakika ka- cakbr. ııllnaktadır. iktrs.adi İflerimizi 1 cluğu tedbirlere, Gümrükler 'IJ(~ 
daha sonraları, milletlerimizin ye naatkar ve çalı_şkan birer millete Uzun bir mazinin bize kıy.metli tetkik ıetme.k üzere lktuat, Z:ira.at, linin l:ıtanbu1 ve İzmir gümril~ 
ni bir ş~rk .5.leminde birle~mesini malik olmak mnzhariyeti, bizim ders olarak bırakmış olduğu bu inhisarlar ve:killer.inden miirekkep rinde ,-aptığı tclkiikata nazarıı.11 
terviç •eden ve kendisinden diğer yeni ahval ve _Şeraite intibak etme· tesanüt mefk\ıresini ele :eeçirmek fevkalade bir komisyon tetkil olw:ı huızı lazım gelen nTa~arıı J 
hiç bir muvaffakıyetle elde edile- mizi kolaylaştırmıştır. Bu gayre· için bütün mesaimizi sarfetmek mujtur. : tafaili.t il~ Zfranl 'V.ekilinin rnJ 
miyccck derecede fayda ve ~eref tin birle§tirilmesi ancak siyasi sa . İstiyoruz, pa~a hazretleri. Bu komisyon vaziyeti tetkik e· j ze akseden 'Şikayetler ve ikt•;i 
u.mulacak çok sıkt bir muka.-:.:ne· hada mukarenet husule getirmek Şimdiye ıka:d.ar elde etmiş oldu- derek bir .rapor .ha.zırlıyacak, bu , ıvaziyet hn.kkmdakıi no.tları bu "İ 
tin havvaril:ğini ya,pmr§ ola.nbnn için sarfetmi.ş olduğumuz mesai ğumuz mes':ut eticeler, ümitler.ini raporda ellerinde takas vesıknsJ j caktır. Bu rapor :Vekiller Jieyc/t 
durhinane azimlerini kim heyecan ıayesincle mü.mkün olmuştur. zi kırmak -!Öyle dursun, her.kese bu~unan ~üccar1arın vaziyeti teıbit verilecek ve ol".a.da müzakere 

la dü~ünmez? Ya bizden evel bir Umumi çaziyet ilcaatmın nıüs- lc.r~ı aç.ık.bulunan bu dostlukyolwı edılecektir. ecektir. 
çoklarının tahakkuk ettirmek ümi- pct siyasi cr'ali )le tezahür edebil- da. ilerlemeğe bi2i te~vik v.e ıle§Cİ J 

dinde bulunmut oldukları işleri nıesi için sizin scciyenizde'ki azme ediyor~ 1 

meydanı getirmek için gerek .:a· ve szin hükünılerinizdeki ~ahete Z<ira bizim anlaclığımı.z minada 
lı devletlerinin ~c gerek pek müm- fötiyaç vardı. Gözlerimizin önün - dosth •·. hül"met etmekliğimiz kafi 
taz ordiki mesainiz Tevfik Rüştü de lmlunan muazzam Türkivc.:nin gelen .bir ·il.küden ibl':ret değildi~. 
Beyefendinin sarfetmiı oldukları \'Ücuc1e g-etirilmcsi, mcmldk~tini- Biz. bi.zıi hiribirimizc bn.ilryan 
se!::atkara.ne aihet ve gayrete ne de zin, mukadderatına riyaset Pdcn dostlağu,n ırnillctlcr-imiz ıisin fayda 
meli?. büyük adamıf\. zatı devletlerinin ı olmı:.ht~n ba~ka bir neticesi ol -

Her iki memleketin hayatına \·c miinıtaz rnesai aı'kadaşlarınrzın mt,vacak claha tam bir müzahare· 
hakİ."ll olan umumi _şartların bizim az;ın ve iradesinin vatanmrnm sa- tc doğru .kuvveıli bir münebbih 
iıimizi kolayh~tırmıJ oldul:ları adet ve refahı için neler yapalJi1e- olduğu fikriııdeviz. lmıza ede -
~üphedcn az.:.cledir. ccğini gösteren pek Jıar:ak bir delil ~cif ı::ıiz y~ni ıitilHname ile bu ar -

Hatıralar ve fi esikalar 
Harp kabine/erinin isticvabı 

Bu C5t:r, mütarc~edcn sonra, umumi harp rnes"ullermin di· 
.var ıiJ~ekj =srcve: p '.anoı, resmi vesikaları ihtiva f'lmektedir. 

Harp kabine/erinin isticvabznda 
B~aün lıı:rp senelerinin ve .mi:tareke &•ıllarmm en canlı saf· 
balarını, hu e~~rde bu a "ak. lrnelleo, "'er ak la o~uyacaksıo.ıı. 

600 sayif alık kıl:ap bir li~a 
Dağıtma yeri VAKiT malbaası 

iktisadi vaziyet dir. Sizin kom~ula11nız ve dostla- ! zun·m :,-eni b:r c el ilini dahn °ös -
.r"l 1 • ı k rmız olan bizler kin bizimle bera- tc.re::::-~·=· Ve be.,, memleketi - gazete~ileri Behrü Palasta ımin.ıfir Bur sanın kurluluc:ll 
r1 ~ .. a.ıa mem e etlerimizin ~ile· - ıt 
:d" • b bcr liiitün dünyanın 11ayran o1du!:u ır.'ltn ::e1~ r.:'11 c.1·.ı i!c birlikte bu ar - cclildi:ler. Ç:a.rı;am!a günü er.efle- aısrl' 

hsa ı ve manevı ünyelerfoin ıharp ~ · Bursa 11 (AA.:\ - ıP .rt 
hu eser ancak meınleketlerimiz n- zı.:mı.n milk~imizin bütün sınıfları rme Ankıra ıı::a.zeteoile:ri ıtara.fa:n.. ' · '

1 
•. "' 

meydan lanın da alicenabane . sr.af l nm .kurtuluş l el.önüm .. ,bugiiJI ~ 
rasmda sai'!lam ve itimada müst~- ara:ant'n hu ~rzuyrı dy;:uetimizin dan bir ziyafet v.erile::ehiır. ' • fl u ı.ııı edilmiı olnn kahramanlık caleyan. ..... • • b:.nbce hall~n ·~ı,i.J".z.kirle cD~ ı'' 

1 . d _, h k nit münasebetler ü-ısis rtmekle t~-, o ihveri nadcde::cY. derin bjr akis ç ~ l .!:/ 1 1 ~' erın en -çok 1Ua a uvvetli .olchıiu ay z.ı.gaıe lh.<.<.C bir heyecan ·~irulc kutlu a,J\ 
CYYÜÇ enebilirdi. Ü n1Ünas~bC'tle haoıl elmiş oM·:~~t t::r.ı:nn.tmr 

an1a§ılmıştır. Ca_ lış.kan :ve burusu A k D.1 cu--~) tır ·t ki yakın şarkta sulh ülküsünü 1a - getirrr~~~ c l·:ıhr~·;ıT"\IIL . 0 ara, ~ -Gazi · \ll' 
kalp sahibi olan ve asyamn bir 1\1 · k" ı Hurellcri hco; bucu!ttan d. Ci:,-nhuııi3•e1 meydanında ~ -" 

d 
1p nusugunda kat'i bir merhale vi.i r ~-lcnimi r.~::::kane rei:mfirpeı- " ~ ~ ye ıy.e . . d hır~ 

cun an ta Akdeniz: kıyılarına ka- et <l t· 1.1 _... • 1 b . - kad"T, Yı nan tB~-kı"lı' _ ....... , ......... - ı ler ahdcsınde ve Jfıır.ka a lı ... ır 
l e -ge ırnıiştir. ver rK"ıerI)·o1e u suvl'.Teye ~ ... mın:ıı •• ~···... . ..... _,_. ,,, 

dar engin bir sahada yerles.mic bu h ~k d la . \e .... tü' s·ı· h hat:,Pler tarafan:~an heyecan 
'l' bir ava Yer.mil: olan Tcr>İ ·ai ev - rıy goru~ . ı a; a.re ııcay sa -

lunan ve kültürünün ve elindeki l>ostluğun tesirleri letlcri hanrmcfcn:~fr.in 1rihh:.tine lonuna gayet beşüg bir 5i~a i1e m- tuklar söylenc!i 

vasıta ve memba1arının tenevvüü F.ilh&kika bizler., yalnız mem!c- ı blaırr:o:r'4=.ı . ".' aa~'himi d-»t di. Gayet sa.mimi bir hava içinde -----

itibariyle pek 2engin olan Türk ~ellerimiz arasındaki müna:scbet- ı Tüı'k .;.ifle•;nrn bü~'Ük rei~"nin ~e çay yedi but;uğa q~a-:h.r ·devam etti. Asılsız istifa r.•il 
millefi, bizim ticaret ve sanayi ile leri kat'i surette halletmekle k..J • , z:atı devı~~lcrinb ~ihh.-.tinc kaldr- Bir a .. a1ık Gn7.i Pasa Hazretleri . ' -
dünyanın dört bucağına müşterek madık. Belki de Avrupanın u -1 nyorum. Kutle~~rıi miiır.la7. mesai M. Çaldarise "Ankaradan mem ~ An"kara, 11 ( Hus'.1Sı 'B jıı jf' 
savi.mizin semerelerini dag-ıtan zun .. amanlardan be · k d _ ı._ d T f.k n- .... B f li Miii:lafaa vekili Zekai eY iJı1ı 

J• ... _ rı 0 a ar ıs~ 
1 

arKa a'":nrz 't'CY ı • •n.\1~LU ~ye en nun musunuz? .. , dedı' ve "'onra ı'la" - I ıbı:t. - • fifası haberi tamami e as 
milletlerimizin deniz işlerindeki ~-ırapl~r çekmış olan bu kısının da 1 .J.inin-:;1Mıa~ne ı,.altl.ırıycr. rcecip \.'e ve e!ti: "Memnun oluncrya ka-dar 
dehası ile kendisine li.zını gelen oyle kar~ılıklı anla.§ma havası vü- 1 kchramo.n T-ürk milk~~n;n refahı- kalaoillrsiniz.u 

mütemm1mi bulmuştur. Her saha· cuda getirdik ki, zatı devletlerinin ı na içiyorum. Yunan ha · · G · ur 

1 

r:ıc;ye nazırı, azı nz. 
daki üç senelik sıkı bir teşr:ki me- de ihtar buymduklC\rı veçhile, bu Yunantı mesle.<taşlan mız nin Yunanistanı teıırifin'i r!ca etti. 
sa.inin neticeleri, ZC\h devletlerinin hava Balkan yarımadasının bütün Ankara, 11 (Hususi) - Yunan 1 Gazi llnzretleri M~Çalc.nrise , Yu-

tekzip edebilirsiniz. ~ 
11utıuN1AU111u11111mmuumtWndl uu 11numi:ıım11ımlD'*I" f1 \j r-
nan reisicümhurunn selaın ve .. d' 

• sı .. 
metforinin sJ;rlcnmcsi rıca 
bt11undu. 
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Dünkü Keşidede Kazanan Numaıralar 
Beyazıtta Okçular Ba,ıada ve Gedikpaşada Yeni ikbal Gişeleri List<Zm.i2deki 

ikramiye ve Numaraların Mükafatlarını Verir 
Lira No: Lira ~o: Lira No: Lira No: Lira No: Lira No: Lira 

10 
150 

No: 
Noı Lira No: 

64 50 346ı 
65 50' 47 l 
68 50 606 

191 50 993 
255 50 40 ıs 
379 60 37 
381 50 5~ 
4 31 50 t 50 
501 tO 20Y 
613 50 212 
6SS 50 31 1 
723 ôO 391 
771 50 436 
89 ı 60 502 
910 ôO 537 

1007 tıO 552 
16 lJÜ 5i3 
54 50 6QO 
7) 50 4697 

ı o.ı 50 120 
ıss 15c 1ıo 
3B 50 841 
3 ı 5 50 <J 1 2 
44S nO 981 
449 50 Qd8 

5n 50 so4o 
660 50 11 o 
745 t>O 195 
763 50 205 
82Q J 5( 2()Q 
SH f0 331 
850 J 50 365 
864 5C 398 
SQ9 50 479 
923 50 542 

223 l 50 597 
303 50 889 
330 50 6014 
41 7 50 ıo 

446 60 169 
,59 50 352 
524 50 454 
593 50 480 
648 60 593 
(172 50 6'2l 
747 60 649 
7 66 50 i25 l 
900 50 74~ 
020 f.0 845 
978 50 913 

3071 50 7051 
86 4000G 149 

127 50 226 
225 50,. 273 

3239 60 344 
-:ıos ool 421 
399 50 432 

Lira 
50 
50 
60 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

1500 
50 
50 
60 
60 
50 
50 

l50 
5!> 
50 
ı;o 

50 
50 
50 
60 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
60 
50 
50 
50 
50 

150 
60 
50 
60 

150 
50 
ı:ıo 

50 
50 
5et 
50 
50 

:~ 
50 
50 
50 

1000 
50 

No: 
7618 

658 
78l 
809 
888 
959 

8005 
61 
77 
ss 

116 
32l 
3 3., 
36.& 
3 H> 
400 
475 
483 
523 
617 

8632 
7 1 l 
83l 
sn 
837 
<}29 
~70 

9025 
14i 
150 
223 
249 
382 
518 
578 
579 
655 
655 
746 
751 
771 
854 
Ql3 

10034 
64 

139 
169 
2~ 
358 
376 
421 
519 
522 
646 
747 
651 
663 

Lir~ No: 
5 l o 103 
50 839 
50 852 
5 8:/9 
55 110'24 
50 125 
5 19/ 
6 25 l 

1000 3!4 
150 350 
50 37l 
so, 4 34 
50! 508 
00 5 19 
501 525 
50~ 559 
60 5'il 
50 648 
öO, 690 
50 71 '3 
nO 153 
50 776 
50 855 

150 927 
150 12079 

50 291 
50 306 
60 458 

150 600 
60 039 
50 846 
50

1 

933 
50 13132 
50 258 
50 273 
50 285 
50 318 
60 494 

150 578 
150 585 
50 771 
60 808 
ôO 995 
50 Q60 
5() 14054 
60' 2 t 2 
50 2 t 7· 

5~~ =~ 
~ 341 

50. 368 
50 382 
60 451 
sd 498 
50 515 
50 517 

lstanbul Posta T. T. 

50 14533 00 18539 50 220B 50 25QS:J 50 2YS82 50 34)10 
3000 037 50 508 6Cl 5'i 50 2'i')13 tJO 833 50 316 

50 747 50 h77 5o ıoı 60 58 150 059 1so 401 
nO 786 tıO 6ô8 10 150 00 140 60 30025 50 565 
50 8H So 823 5<' 21~ 50 2~3 50 149 50 5"8 
5i S52 1500 qw:ı 5C 258 5(1 403 60 1">6 50 75'l 
~

5
0 em 50 lJ07 5ı 454 ı 5o 436 50 21 1 so AO ı 

., 950 tO <J56 5< .ıQ3 tıO 461 t10 3 39 50 S 70 
15002 110 070 5l )50 50 ~Qq 50 3'ı8 50 984 

150 47 150 1908) 50 5Qô ">0 502 50 519 50 3500-i 
60 76 60 107 601 651 50 081 50 640 50 72 
50 ı o~ 50 ı ô7 501 689 50 790 t o o5<,; 50 76 
50 ıS2 50 161 50 ı6l 50 844 50 716 1000 85 
bO 215 60 1 S2 50 SOS 5C Qj 1 50 764 50 15 l 

ıo 

50 
60 
50 
50 
50 
50 
50 
so 
50 

1000 
ôO 

50 25'5 50 lı6 50 lı57 50 27048 50 Si~ 60 211 ı;o 
5 o 2 7 9 ~o 4 5 7 5 o, ı.., 5 9 5 o 1 4 6 5 o s 6 7 5 o 1 Q7 5 o 
60 3'9 60 518 ()0~ 2J062 50 183 50 31013 50 556 60 
50 427 50 591 tO' 19'l 50 2'37 50 93 ()0 öi 1 50 
50 435 :iO 686 50 23~ 50 377 50 11 3 60 934 50 
5C 536 50 'tJo nn 281 uo 399 t50 ı 16 50 <J45 60 
50 694 50 71 1 50 359 6( 445 50 172 1000 36023 50 
50 759 tO 720 1501 37 t 50 879 50 267 60 124 50 

il,Ql)'l 

1 6 ') 
1 7 
20} 

O'i 
310 
16l 
502 
556 
5'iQ 
785 
804 
841 
84 ') 
8'>5 
887 

40408 
452 
4i8 
575 
61 1 
799 
8'.>2 50 788 IJO 773 50 391 50 t88 50 268 50 187 1500 

60 9ll 50 lJSI 50 442 50 845 50 338 50 433 50 b70 
50 913 50 2005& 50 536 50 28053 50 418 50 508 50 4JOH 
50 965 60 108 hO' 608 50 141 5500 401 60 550 60 211 
60 16031 50 112 ôO 617 55~ 173 50 551 3000 595 5C 253 
50 203 50 178 50' 6.ı8 ;::~ 174 50 612 50 647 50 371 
50 235 l 000 213 50 67 4 50 227 50 675 50' 708 50 3S3 

15<> 291 50 278 50 757 50 451 50 831i 60 751 50 389 
60 342 50 813 501 79 t 550~ 458 50 965 50 774 50 391 
50 509 50 462 60' 882 541 50 32043 ôO 851 60 493 
50 554 50 470 50 24047 50 005 60 47 56 937 :o 54 l 
sol 660 ı soo 49ı ı so 33s 50: 642 50 soo 50 37055 50 1 rn 
60 80'3 150 ô36 60 422 50 677 50 328 50 278 50 4210~ 
50 813 50 1l5 50 499 60 717 50 399 50 320 50 112 
50 833 50 908 60 781 50 745 60 426 50 321 50 259 
5() 921 00 819 10000 786 50 763 50 433 5() 575 50 289 
so 956 so s19 60 sn 50 858 50 444 ı 50 637 50 6'>5 
5(} 17086 50 90S r:o 980 50 880 50 485 50 701 50 ô6Q 
50 188 6~ 943 50 25003 50 913 50 32514 50 805 50 671 
50 213 60 947 50 103 150 981 :o 550 50 840 eo 742 
50 322 50 21001 50 151 60 29011 ıooo 508 50 855 60 840 
60 382 50 99 50 228 60 94 50 663 50 977 rıo 898 
50 50l 150 189 50 271 50 148 60 710 50 38092 150 926 
50 611 50 270 60 232 50 176 50 82CJ 50 232 "0 43131 
50 727 60 3t8 60 32ı 50 254 50 909 50 30'.> 50 180 

550~ 813 50 361 50 345 50 326 50 33061 50 386 50 19\ 
o 891 6 305 15(), 174 50 406 50 210 
6 905 6 417 40'C o 152 50 461 60 285 
50 Jtoıo 5 521 421 50! 320 5o; 462 e 435 
50 so c;oı 546 548 50 400 50 518 5( 495 
60 s4 ı so' 5Q3 559 so 551 50 004 50 s.ıs 
00 2t0 6 618 641 150 802 60 821 50 { 05 

965 
t4008 

.u 
60 395 50 761 733 50 871 50 8'l4 50 
60 500 50 '124 768 50 341 ô9 50 39004 50 
50. 539 50 22033 776 50 23 7 l 500 24 50 

lstanbul 4 cü icra dairesinden: ··----------
Tamamına 2450 lira kıymet tak-

Başmüdürlüğünden: dir edilen Üıkndarda Altuniıade 
mahallesinin Koıuyo!u cadduin· 
de eaki 50 mükerrer yeni 66 
numarah dınr, kuyu, etcarı havi 

Deniz Yolları işletmesi 
ACEnTALARI : 

Karakl'ıv • Kôprubaşı Tel. 42362 
irkccı MuhurJ:ır zade hanı 

Teleton ! 22;"40 

2 • 9 . 933 tarihinden itibaren on ,an zarfında aleai mllza
yede ile sat.tığa çıkardan mevkuf paketle~in luımı kOlliıi beniz 

hl Olduaundan her hafta pazarteaı, aab, .çarpmba gBn-
11 mamıı • . 1 b p p . 
leri ıaat 14 den 16 ya ~a .. dar yıae stan ul aket oıtanea nde 
sattfa cfevam olunacağı alan olunur. (4799) 

Selioik Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

Scrmaycıl : 30. 000. 000 frank 
idare merkezı : 181 AN BUL 

TOrklyedekl Şubeleri : 
ıstanbul '( Galata ve lstaobul ) lzmlr 

Samsun • Mersin . Adana 

bahçe ile zemininin 88/56 hisse· 
sile 88/l 1 hiucainin tekrar 66/44 
niıteıile natamam köşk ve ıemi· 
ninin 48/32 hi11esi açık artırmıya 
v1ZedHmiş olup 16 . 9 . 933 tari· 
binde şartnamesi divanhaneye 
talik edilerek 7 · 1O.933 tarihine 
mfladif cumartesi günü saat 
14 den 16 ya kadar lstanbul 
dördüncü icra daires'nde açık 
art1rma surdile sablacaktır. Ar· 
lbrma ık ncidir. Birinci artırma· 
da 300 liraya talip çıkmıştır. 
eu kerre mcz"ür hisseye isabet 
eden muhammın kıtmetinin yDz· 
de yctıı:iş ~cş'ni bulduğu tak· 
dırde en zıyade arhranan üze· 

Karadeniz 
Birinci Aralık Postası 

ANKARA 
V r puru 12 Eylül Hh saat 18 
de Galata rıhtımından kalka 
cak Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, Üoye, Ordu, Giresoo, 
Vakfıkebir, Trabzo:ı ve Rize'· 
ye gidecek dönüıte bu iske· 
lelere ilivelen Siirmene'ye de 
uğravacalctır. (4751) 

Lira 
50 
50 
50 
5C 
50 
50 
50 
60 
60 
50 
5C 
50 
50 
50 
ôU 
60 
60 

1000 
5'J 
60 
50 
60 
50 
öO 
60 
ôO 
50 

No: 
44ü~5 

125 
113 
370 
41 l 
452 
5:i5 
610 
720 
953 
970 

-1501~ 

tı 5 
117 
200 
3 ı7 
357 
459 

46002 
45 
83 

147 
23t 
210 
619 
666 
746 

50 822 
50 833 
50 H 192 
60 318 
50 
50 
!ıO 

50 
50 
60 
60 
ôO 
60 

434 
497 
500 
570 
732 
737 
805 
834 
866 

50 8i4 
60 49009 

1 1 7 
132 
178 
311 
455 
57' 
585 
5Q1 
790 
8 6 
9 9 50 

150 
50 
tıO 

60 

4919• 
021 
911 
993 

f uoantstandakl Şubeleri : 
SelAnlk • Kavıtla • Atına • Pire 

Bi1
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mum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Ca!i hesap· 
lan kilpdı. Esham ve Tahvilit. Kasalar ıcarı. 

r ~de bı~a.k ı'a caktır. Yüzde yet· 
mıt bcıını lutmaz iıe sallf geri 
bırakılır Artırmaya İflİrak için 
yilzde yedi buçu•( tcmınat akçesi 
alınır: MOt~rakim vergi, beledıv~, 

vakıf ıcaruı müşteriye aittir. 929 
tarihli icra kanununun 1 t 'J ur.co 
madduıne tevfikan haklan tapn 
ıicillerile sabit o'madıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. A ikadarların ifbu mad· 
dei kanur.iye abb a:nına göre 
hareket etmeleri daha fazla ma· 
lumıt almak istiyenlerin 932/829 
dosya numarasile lıtanbul 4 cü 
icra mcmurlu~una miiıacaat et· 

V A K 1 T neşriyatı 

Fevkalade heyecanlı bir roman 

-lstanbul milli emlak müdürlüğünden : 
EmJiki metrukeden Eyiipte Korucu Mebmet Çelebi Ma. da 

24 N 1 dllkkin 960 lira ve 125 Ye 127 No. lı dükkialar da 

al 
o. 1 li kıymetinde olup 10 ·Evin· 933 T. de ibaleJeriain 

hpr yOz ra ·ıı d'I · · d t k' 
icra edileceii Fatih malmildürlOğüntc4e ı9 n 9e33ı mtlf "bı~e e n~!d~-f 
ı d la · Je emri ihale • • arı ıne m.... ı 
ita hawa 0 Y~' rlr edilmiftir. Talip~erin tarihi mezkürda sa· 
P9rıembe gDoüne 1 1 (4769) 
't 14- de alracıatlan. 

meleri ilin olunur. (7271) 

Suana'lı mün • 
ır 

Asrımızın en meşhur ediplerinden Gerhart Hauptmann'ın 

ucridir. Bir papazın fevkatlde heyecanlı, mHaklı, coıkun 

aşkını, san'atlcirane bir şekilde anlatır. 

Tevzi Yeri: Ankara Caddesade lnL. .. :ap Kütüphaaeai 

Flatı 25 kurQş. 

\\======"=1 



Nafıa Vekaletinden: 
Irmak • Filyos hattınm Irmak Km. 104,000 - 112,0UO arası ik

mali navakısı kapah zarf usulile münakasaya konulmuştur. Mü
nakasa 5 - 10 · 933 tarihine mi.isadif Per şembe günü saat 15 de 
Ankarada Nafıa Vekaleti Mnsteşarhk makamında icra edilecektir. 
Taliplerin cari seneye mahsus ticaret odası vesıkası ve (2750) 
liralık muvakkat teminatlariyle birlikte aynı gün ve saatte ko
misyona müracaat etmeleri lazımdır. Talip lerin demiryol inşaa· 
tında çahşmıf mühendis veya maruf bir şirk et olması veya böv· 
le bir mühendisle hissedar olması meşruttur. Talipler bu husl!s 
taki şartnameleri On beşer lira mukabiiinde Ankarada Nafia 
vekaleti Levazım dairesinden tedarik edebilirler. (4618 

Posta T. T .. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden : 

1 - Zooguldakta inşa ettirilecek olan Posta ve Telgraf bi· 
nası kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Mezkur binanm l 7/Eylul/933 tarihinde ihalesi yapılaca· 
ğmdan taliplerin bu baptaki şartname ile re.sim ve projeleri gör· 
mek için her gün Istanbulda Yeni Postanede Levazım Müdürlüğü 
Mimarlık Şubesine Kastamonu da Posta T. Başmüdürlüiünce 
Zonguldakta Poıta T. Müdürlüğüne ve şartnamedeki kayıt ve 
sarahate göre hazırlanacak teklifname ile vesaiki ve taminatı ih· 
liva edecek zarfları tevdi için de mezkür tarihe müsadif pazar 
günü saat 14 de Istanbul'da Yeni Postanede müteşekkil komis· 
yona müracaatları. (4398) 

) lstanbul Evkaf MUdUrlüğü illnlar1 

Kıymeti 
Mubammenceıi 

Lira K. 
200 00 

88 00 

600 00 

400 00 

500 00 

128 GO 

Atikalipaşa mahallesinde Sofçu hanınm orta 
kabnda 14 No. h odanın tamamı. 

Tahminen 220 artın mıktarında bulunan Şeh
remininde Ay dm kethüda mahallesinde Yayla 
caddesinde eski 67 yeni 83 No. lı arsanın 
tamamı. 

Dayebatun mahallesinde Büyükyeniban ikinci 
katta 38 No. lı odanın tamamı. 
Mahmutpaşada Dayehatun maballeıinde Kürkçü 
hanının 2 ci kabnda 15 numaralı odamn tamamı 
Mahmutpaıada Sururi mahallesinde Sultanoda
ları sokağında eski 23 yeni 21, 23 No. b iki 
dükkimn tamamı. 
64 metre tcrbiinde bulunan KüçUkayasofya 
mahallesinde Hisardibi caddesinde eski 9 yeni 
127 No. lı arsanm tamamı. 

Yukarda yaııh olan mahlul emlak yirmi gün müddetle ilana 
konmuştur. ihalesi Elüliin 27 ci Çarşamba günü saat 15 tedir. 
Taliplerin pey akçeleriyle beraber Istanbul Evkaf Müdüriyetinde 
Mahlulat kalemine mUracaatları. (4662) 

Tokat Valiliğinden : 
Tokat Vı ayet merkezinde yaphrılacak 67500 lira bedeli ke· 

tifli ha~tane binası kapah zarf usulile ve 20gün müddetle müna· 
kasaya konularak 19 ·Eylül· 933 tarihine müsadif salı günü To· 
kat Vilayeti Encümeni Daimisince ibalei kat'iyesi icra kıhnaca· 
ğından bu baptaki proje ve evrakı k~şfiyeyi ve inşaat ve müna
kasa 11artnamelerini görmek ve daha ziyade malumat almak is · 
teyenler in lstanbul, Ankara Vilayetlerine ve Iımir, Samsun, Sivaı 
Nafıa Dairelerine müracaat ve 661 numaralı münaketSa, müzaye
de ve ihalat kanununa tevfikan teklitnamelerini o gün saat on 
beşe kadar Tokat Vilayeti Daimi Encü rr: enı riyasetine makbuz 
mukabilinde teslim eylemeleri ilin olunur. (4697) 

Devlet Demir yolları ilanı~ 
Haydarpaıa kömür tahmil ve tahliyes inin kapalı zartla mü

nak'asası 30 - 9 - 933 cumartesi günü saat J 5 de idare merkezin
de yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde be-
şre liraya satılmakta o'an şartnamelerde yazılıdır. (4759) 

Istanbul milli emlak müdürlüğünden: 
Karyesi Mevkii Cinsi Z·raı 
Pendik Azaryan sokağı Arsa 14030 

" 
Bağdat caddesi Kargir oda 5 

" 
Kavlan Arsa 9112 

" " " 427 

" Azaryan So. 
" 50 

Kartal Üs. Ca. de " 70 

" " " 70 
u " " 80 
,, Rum Kilisesi So. " 120 
Yukarda enafı yazılı emvalin Kartal Malmüdürlüğü satış 

1'emisyaounca 14 - 9 · 933 tarihine müsadif perşembe günü saat 
15 te bilmüzayede sahlmalan mukarrerdir. Müzayede hakkında 
malftmat almak ve pey sürmek istiyenlerin mahalli satış komis· 
yonuna müracaat eylemeleri. (4748) 

l• nııınlllllllllllJJOOIJ~ Karaciğer - Mide · Barsak Taş, kum hastalıklarının kat'in tedavisi için uuıııuııııwıuıuııııııuııı;.ıı•ıı•-

iTDzla içmeleri· Şarkın Karlisbad 
~ En Son Konforlu Yeni Otel - Pansiyon - Lokanta - P lô.i 

HergUn Köprüden saat 6,30-7,35·8,20-10·11-13, 15·15,10 da Haydarpaşaya giden 
vapurların trenleri ve cumalara ilAveten sabah 7 vapurunun treni içme 

"" membalarana kadar gider gelirler. 
~ 

• mnııııııııııım••nım~nımıııllllı1J11~1111~rnııııııııııııııınınıoonınııınınım~nım~ooınınıııııırunırumıı~~ooııııııoonıınımıııııllll!lli mııııııı · ı ıı ııı ·ıı ' ı 1
1 ~ ıı 

Türkiye 
Merkez 

Cümhuriyet 
Bankası 

7ı911933 vaziyeti 

AKTiF PASiF' 
Kasa: Lira 

Altın. saU kilo~m 11.474-382 C....16.139.670.09 Sermaye ..................................... ..... ........... . 

L i ra 

15.000.0DI 
.349. l 1 Banknoı .. ............................ ,, 22086.654. - lhtivat akçesi ····················· ·· ·· ·····•········· 

Ufaklık . . .... .. ........................... ,, 72?.268. 15 38.949.59224 
1 edavUldeki Banknotlar : 

Dahildeki Muhabirler : Deruhte edilen evrakı nal\tlye r_ 158.748.56" · 

1 
Kanunun 6 ve 8 inci madde· Altın: Safi l\ı; ......... t. 788-024 L 2.515.003.70 

Türk lirası •........ .. . . . .. 2.389.434.70 4.904.438.40 !erine tevfikan vaki ıeıfivaı • o.272. 'l<>~.-

Hariçteki Muhabirler : Deruhte edilen evrakı nakti)e 

Altın: Safi kilogr:ım 3.218-862 il 4.527.500 .39 
Altına tahvili kabil Serbest dövizler .364.429.24 

ba!uyesi . . . .... .. . .. . 152476.000. -
4.892025.63 l\arşı lt~ı tamamen altın olarak 

Hazine Tahvlllerl : 
tedavüle vazeJilen ............. 1.. ti.088.UUO. - l il l l 64.000 

Mevduat: Deruhte edilen evrakı naktiye r, 
karşılığı C....158.748.563.- Türk lirası ...............•.......... 22.426.543.23 

8.557.071 26 30983.614 

37.416.632 

Dö,·iz Kanunun ö ve ~ inci m:ıd
delepne te\'fikan vaki tediyat " ô.272563.- 152.476 000. -

Muhtelit ............................ ............................. . 
cazdan: 

~:~:!a~~lD~~·u·h·;;·~·dlİ~·~·~;~k; 1 L. 4.946.222 64 
tahvilAtJ naktiyc karşılığı Citi· 

bart kıymetle)··-···········.......... ,, 27.125.825 . -
Esham ve TahYilAt ...... .. ....... ,, 1.505.601 .58 33.577.(:49.22 

15.813.69 

4.500.000.-
5.597.837.86 

Albn ve dtivlz Uzerlne avans .............. . 
Hissedarlar .................................................... . 
Muhtelit 

Yek On YekOn .!44913.3~7. 

:······················································ .. 1 

i 3. K. O. ! . . . . : ı : : Satmalma Komisyonu i Anları : . . ............................................................ 
M. M. V. Satın AL. Komisyo -

nundan: 
Ordu ihtiyacı için yerli fabrika· 

lar mamulatından 6000, 6400 i. • 
det ağır makineli tüfek terit kutu· 
su kapalı zarfla münakasaya kon -
muıtur. ihalesi 23-Eylul- 933 
cumartesi günü saat 11 dedir. is
teklilerin ıeraiti anlamak üzere her 
gün öğleden sonra ve münakasaya 
İ§tirak için de teklif ve teminat 
mektupları ile o gün ve vaktinden 
evvel Ankarada M. M. V. SA. AL. 
Komisyonuna müracaatları 

(3271)' ( 4330) 

SATILIK OTOMO.BIL 

(Eseks) markalı, kapah bir oto 
mobil 18-9·933 pazartesi günü sa
at bir buçukta Belediye mezat ida 
resinde satılacaktır. 

iT AL YAN LISESt ve TiCARET 
MEKTEBi 

Beyoğlu Tomtom sokağı No. l l 
Cuma ve pazardan maada 

her gün 10- 12 arasında talebe 
kaydedilir. tık mektep için (Hay
riye) sokağr No. 16 ya müracaat. 

(8112) 

Göz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınıf Mutehassıs 
Babı ali {;\nka ıa caddesi No. (ıQ ı 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassısı 

Di~ ~!:!.::'>lu N. 118 Telefon: 22398 

Sahibi: ~lElllUl:T ASDI 

Nf'şrl~ at mUdUrü : t . S:ıfa 

V A K 1 T .l\latbaaııı - btanbul 

244.913 .. 35704 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 

Iskonto haddi 'Cı 5 1/:l - Allm üzerine avans % 4 J /2 

Yozgat Vilayetinden: 
120178 lira 90 kuruş bedeli keşifli Yozgat Memleket haı· 

tanesi için 28/8/933 tarihinde talipler tarafından yapılan teklifler 
mutedil ve muvafık görülmediğinden şeraiti sabıka dairesinde 
ihalenin pazarhk suretile icrası takarrur etm·ş olduğundan 28/9/933 
perşembe günü pazarlıkla ihalesi encümeni viliyetce icra edile· 
ceği ilin olunur. ( 4537) 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden: 

Bilmllnakasa ihalesi kabil olmayan 50,000 metre l astıkli bak ır 

telin pazarhkla mubayaası takarrur etmiş ve pazarlık iç'n 16 Ey· 

lül 933 tarihi tayin edilmiş olduğundan tal ipJerio mezkür tarihe 

müsadif cumartesi günü saat 14 de teminatlarile beraber lstan· 

buı'da Yeni postanede mubayaat komisyonuna müracaatları . 
( 4823) 

ıstanbul Belediyes i ilanları 

lstanbul Belediyesınden : icra edilmekte o lan kanalizasyon 

ameliyatı dolayı sile Yenibabçede •Sülüklü caddesi ile V atan cad· 

deleri arasına müsadif Hayreddinpaşa caddesı kısmmın bilcüm e 
vesaiti nakliyeye kapalı bulunacağı ilan o~unur. t4820ı 

inhisarlar umum müdürlüğünden : 
Paşabahçe ve Diyarıbekir fabrikalar1 için 4 elektr ik li tu

lumba ve likör fabrik a sı içinde l adet devvar elektrikli tulumba 
pazarlıkla sahn alınacaktır. Taliplerin şartnameleri gördükten 
sonra pazarlığa iştirak etmek üzere % 7,5 teminatlarını hamıleo 
16 - 9. 933 Cumartesi günü saat 16 da Galatada Alım, satım 

komısyonuna müracaatları. (46~3) 

Asarıatika müzeleri umum 
müdürlüğünden : 

Topkapı sarayı müzesının muhtelif yerlerinde icra kı l ı nacak 
tamirat kapalı zarf usulile f eşrinievveJio birinci pazar günü saat 
14 de istekliıine ihale edilecektir. Arzu ~denlerin şera · ıı öğ· 
renmek ve bu baptaki keşifnameyi görerek tafsilat a lma 1-< için ... ~ 
cumadan maada her ğün mesai zamanlarmda Asarıatika , l ı 

leri Mimarlığma müracaat edebilirler. ( 4 770) 


