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Yunanistanla Ayrımız Gayrımız Kalmıyor 
Yeni muahede: Müşterek hudutların karşılıklı tekeffülü 

Beynelmilel mühim meselelerde her iki tarafın evelden fikir 
taati ederek anlaşması ve müttehiden hareketi - Beynelmilel 

konferanslarda yekdiğerini temsil etmeleri 
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Kara liste . 1 Reisicümhur Hazretleri 
Jıtanbul ticaret odasının bır ka-

ra liıte tertip edeceğinden babıe
diliyor. Memleketimizin ihracat 
mallarını karııtıranlar, hilekarlık 
ve kaS'.akçıhk yapanların isimleri 
bu liıteye girecek ve gazetelerle 
ilan edilecek ... 

d ün Ankaradan 
10 sene müddeti olan 

dostluk muahedesi 

Bu uıul bize mahsuı bir fey de· 
ğildir. Bazı Avrupa memleketle· 
rinde milli iktııadiyata fena hare
ketleriyle zarar verenler hakkın. 
da kara liıte uıulü' tatbik edilir. 
Onun için bizde de milli iktııadiya 
dımızın emniyetini korumak için 
yapılmıt olan kanun maddeıi tica
Nt odaıına bu salahiyeti vermit· 
lir. 

şehrimize teşrif ettiler imza Perşembeye kaldı. Muah'!denin 
şümullendirilmesi de muhtemel .• 

Vakıa herhangi bir adamın iı
mini kara liıteye koymak ve bunu 
iJin etmek ticaret hayatında bir 
nevi ölüm ceza11 vermek demektir. 
Çüalci.i ı." euretle iımi ilin ve teı-
~İr edilmiı olan kimse hiç bir tl· 
rafta kendisine emniyet edecek 
bir müıteri bulamaz. Ve bir daha 
emniyete ve itimada müıtenit hiç 
bir it göremez. 

Fakat tunu nazarı dikkate al
mak Jizım dır ki her nevi ticaret 
İ§lerinde olduğu gibi beynelmilel 
mübadele ıahaıında da emniyet 
denilen şey bütün muamelelerin 
temelidir. Birkaç kitinin diğer 

Rel•lcBmltmr Ha. dtln Hayclarpatacla 

Reisi Kizım Pata Hazretleriyle 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Veki
li Doktor Refik, Aydın Meb'uıu 
Retit Galip, vali muavini Ali Rıza 
Beyler, tehrimizde bulunan meb -
uılar ve kalabalık bir halk kütlesi 
tarafından kartılanmıtlardır • 

Vali ve belediye reiıi Muhiddin 
Bey reisicümhur Hazretlerini la -
tanbul hududunda karıılamıJ, 
Haydarpafaya kadar kendilerine 
refakat etmiıtir. 

Ankara, 12 (Huıuıi) -Yunan 
baıvekili ve nazırlariyle bugün 
Hariciye Vekaletinde müzakere 
batladı. Doıtluk misakının ıümul
daireai teıbit edileceği için imza 
iti perıembe gününe kaldı. Yarın 

müzakereye devam edilecektir. 
Hariciye Vekaletindeki içtima

dan ıonra Yunan nazırları kendi 
aralarında toplanarak uzun uzadı
ya görüttüler. 

Yunan ıefirinin Ankara Palas
ta tertip ettiği balo çok samimi bir 
hava içinde devam etmektedir. M. 
ÇaJdariıle baloda aörüıtüm. Ana 
karada nriimlciin meıtebe fazla bJ 
maiı arzu ettiğini, Bqvekil Pata
nın göıterdiği yükaek miaafirper· 
verliği hiç unutamıyacağını söyle
di ve ıunları ilave etti 

- Konufacak o kadar çok fey
lerimiz var ki bunların bir iki gün
de bitirilmeıine imkan yoktur. Ya· 
rın konuımamıza devam edeceğiz. 
Misakın perıembe günü imza edi
leceği ümidindeyiz. Burada bir 
gün fazla kalmak suretiyle muhte· 
rem ve çok miıafirperver doıtla -
rımla bir gün daha görüımek fır
ıatını bulduğumdan dolayı çok 

Yunan lkb•at nazın 111. Pezmazotla 

Tevfik Rüıtü Bey de muahede
nin perıembe günü imza edileceği 
ümidinde olduğunu söyledi. 

Yunanlı misafirlerin Ankara zj,. 

memleketlerdeki müşterilerini al
datmaıı, zararlandırması ve bu ha. 
diıelerin duyulması bütün memle
ketin harice karşı iktısadi emniye· 
tini tehlikeye koyabilir ve memle
ketimiz bu gibi fanahklardan do. 
layı pek çok zarar görmüttür. 

Şimdiye kadar karıttırıcıhk, 
hilekarlık ve kaçakçılık gibi fena
lıkların önüne geçmek için birçok 
tedbirlere bat vuruldu. Bu tedbir· 
lerden tüpheıiz hiç fayda olmamış 
değildir. Fakat arzu edilen iyi ne 
ticelerdc elde cdilememittir. Onun 
İçin ağır bir ceza usulü olmakla 
beraber kara liste uıulünün tat

(De'VIUIU 10 unca •y:ıfacla) memnunum. ,, 

Reisicümhur Hazretleri. halkın - - - -------------------------
alkıtları araıında, refakatlerindeki F ı' h • ı • 
zevatla birlikte Sakarya motörüne aysa JD ze Jr enmesı 
binmiıler, motör yolda Galata 

rıhtımına uğramıı, dün Selaniğe Etrafındakiler şüphe içinde - Ondan 
giden muallim Afet Hf. ile Afyon 

Karahiıar meb'uau Ruıen Eıref 3 Saat SOrira da Otel sahibinin Ölmesi! 

b:kine karar verilmittir. 

• 

Mehmet Asım 
( De\'&Dll ' tlncll sayJfada) 

OLUR MU YA? 

Rel•lcilmbur Hz. d6n moUSre 
binmeden evel 

Reisicümhur Hazretleri dün 
saat on betle hususi trenle Anka -

radan şehrimize gelmitlerdir. 

Gazi Hazretleri Haydarpafa iı -
tasyonunda Büyük Millet Meclisi 

Bey ve refikası Hf. orada çıkarak 
Romanya vapuruna geçmiılerdir. 

Sakarya motörü Dolma • 
bahçe sarayı önlerine geldiği va • 
kit, orada demirli bulunan Elli 

Yunan kruvazörü toplar atarak 
Reisicümhur Hazretlerini selim • 
lamıthr. 

Londra gazeteleri kral Fayıa -
lin ansızın ölümü dolayıaiyle çok 
mühim tafıili.t vermektedirler. 

Bu ölüme ıon derece ehemmiyet 
veren Deyli Meyi gazetesine göre 
kral Faysal anıızın ve gayri kabili 

izah ıerait içinde ölmüttür. Onun 
- ------------ - - -------- -------! ölümü ile Bern ıehrini türlü türlü 

latipıfat devlrlrrlnden bahRtmlyrceğfm. o T •h" t t~k •ki • • esrarengiz fayialar kapladı. Fay 
~r ne gııute \'ardı, ne de g-&Rtttl ••• arı ı e 1 er ıçın salın ölü yattığı otelin odaları, ko-"' &icat Meırutıyett~n sonra U Cilinhurlyetc • • 

kac1ar, caze~ll<'r pollıtt'n dalma müşkWAt ridorları fısıltılar içinde idi. Her-
l'örnıu,ıımllr. ııattA JH'k iyi hatırımızda - R E f B J kes §Üphe içindeydi. ve bu ıerait 
«rr, 1918 de, Avuııturya kralı Ue kraUtesl ts- Af et Hf. ve uşen şre ey e refikası içinde hakir idi. 
1anbı.ııa gelıllklı>rl zaman, merasimi ya7.mak 
1
\'h1 kraır lstlkbafo &idf'n ba:r.ı gazetecllf'rf' dün bir seya lıate çıktılar Bir aralık kral Fayıalm, kalp 
lnUıktu&t rtkanlnuş ve gazett'cllı>r ertesi ıekteıinden öldüğü fayi oldu. Fa-
tlbı, \'&zlfeml:ıl rahat yapamryonıı:, dlye po- kat hiç kimıede buna inanmıyor-
lla•~ Türk Tarihi tetkik cemiyeti a- nımefendi, Eğe havzası ile Mısır , d .,,,. OlkA~ ct etmlılcrdl. u. 

o devirler yıkıldı, tarihe kanıtı.. zasından ,Ankara kız lisesi tarih Filistin ve Suriyede tarihi tetkik • Kralın maiyetinin müzakereıin-
&..ıbukı Mnlkl \'akıt'tn ayni şlk&yet muallı·mı' Afet Hanımefendı· ile b 1 k den ıonra ceıet Bern •ehrinin pa -lerde u unma üzere, dün Roman ;ı-Olcuchık ve okurkl'D pyrt ibtıyarl gaut.eml Türk Dili Tetkik cemiyeti umumi toloji müeaaeıeıine götürüldü ve ö-

::~ne baktık. Ac.ab& on beş ııene ev katibi Afyonkarahiaar meb'uıu ya vapuru ile Selaniğe hareket et· lümün sebepleri tetkik olundu. 
· ""IQ Vakıtı mı olmyonız f dl ye 1Upbe7e düt- d. 
tt>ıc . , Ruttm Etref Bey ve refikaaı Ha - mitler ır • Muayene neticesinde kralın da 

Yeni Irak Kralı Cad 

marları he.~ bir ıurette ıertleı -
meıinden vefat ettiğine hükmo -
lundu. 

(De\'aou 9 uncu ısayıfacla). 
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Dekişiklik 

sıhhatinde ise ? M b k. . . A k M. Çaldarisin avdetinden 
Tramvayveotomobil kazaları acar aşve ) ının n arayı sonrahadkekğaişkikmliı~ ..... mu· 

gene çoğalmağa başladı. Niçin? r 

Bir arkadaşımız hunu halkın yol- e e h 1 \ııl 
~~::.yürümek bilmemesine atfe- " zıyaretı azır ıgı 

Ankara, 12 (Hususi) - Vekil· 
ler Heyetinde değişiklikler olacai• 
hakkındaki şayialar devam etmek· 
tedir. Burada M. Çaldarisin avJe. 
tinden sonra, kabinede değitiklik 
olmasına muhakak nazariyle bakı· 
lıyor. 

Eğer böyle ise meselenin halli 

bir dereceye kadar kolaylaşacak B • f 1 k 
H_nl.ka yüremek talimi. yapt~~~a~ 1 ı tara 1 
kafı gelecek. Fakat bıraz du~unu muahedesi yenileştiri ecek 
lürse İş o kadar basit değildir. 

Yürümeği bilmekten başka 

tramvaydan inmeği, tramvaya bin 
meği bilmek lazımdır. Tramvay
dan inerken, sağ, yahut sol taraf
tnn otomobil gelip gelmediğini de 
bilmek lazımdır. Cnddelerin bir 
taraftr.n diğer tarafına nasıl ve ne 
r"'de:ı geçileceğini bilmek te lazım 
tl·r. 

Bütün bunlar belki talim ile o-
'biJir. Fakat tramvaya binerken, 

.} al ut inerken hazan biletçiler hiç 
i:p.ret vermeden ve etrafa dikkat 
c:meden hareket ettiği ve bu yüz
dell: de kaza1a, olduğu vardır. Niha 
yet şoförler de insandır. Eğer bir 
şoförün sıhhi kabiliyetinde bir 
zaaf varsa bundan mütevellit bir 
kazanın önüne yolda yürümesini 
İyi bilen bir adam nasıl geçebilir? 

1f. /J/. /J/. 

1 ... er yo Rusların 
kalbini kazandı 

Rusyada seyahat etmekte olan 
eski Fransız başvekili M. Heryo 
Moskovn civarında bir askeri kam
pı gezdikten sonra yü~ hin kişiye 
yemek dağıtan büyük bir yemekha 
neyi görmüştür. M. Heryo yemek
haneyi gezerken yemek yiyen ame
lenin arasına oturmuş, onların ye
meklerinden kendisi de yemiştir. 
Fransız devlet adamının bu hare
keti orada bulunan ameleyi heyeca 
na getirmiş, bunun üzerine şiddet
le alkışlanmıştır. Görülüyor ki M. 
Heryo her gittiği memlekette ken
disini sevdirmesini bilen bir adam
dır. 

lngiliz lirasının sonu 
Lnodra, 12 (Hususi) - İngiliz 

lirasının akibeti, Amerikanın vazi
yetine bağlıdır. Şimdiye kadar 
Ruzvelt planı, beklenilen neticeyi 
vermemiştir. Federal Rozerv 
bank, son on beş gün zarfında dev 
let tahvili satın alarak on misli faz 
h l;:redi temin etmişlerdir fakat 
Vuşingtonın bütün gayretine rağ
men, bankalar açık kredi verme-

·-ktedirler. 

Ef ganistanda İngilizlere 
karşı yapılan taarruz 
LONDRA, 12 (Hususi) _Ta 

. o·· E y t.ııs yazıyor: un fganistandan 
,]elen haberlere nazaran, Kabil • 
c!e, İngiltere sefaretine mensup üç 
kişi katledilmiştir. Katil yakalan _ 
mıştır. 

Kabilde bir garaj işletmekte 
olan İngiliz M. Strangeri katlet -
mekle maznun alman mektebi 
muallimlerinden Ahmet Azmi is
ıminde bir genç tevkif edilmiştir. 

Romada görüşmeler 

Sefirimiz M. Musolini 
nezdinde 

Roma, 12 (A. A.) - Başvekil 
M. Musolini, Romanya prenslerin
den Nikolayı Türkiyenin Roma 
büyük elçisi Vasıf ve Bulgar tica -
ret nazırı M. Ghicef'i kabul etmiş
tir. 

.Macar başvekili M. Goembo-1 kumet ricali arasında bu kahil zi-1 lakki edilebilir. 
sun Ankarayı ziyaret edeceği ~·azıl yareler vukuunu da pek tabii gör- 1 Macar başvekilinin bu ziyaretin 
mı~tı. .Macar sefiri l\I. 'I'ahi mek lazım gelir. Bundan evel ha- de iki hükumeti alakadar eden si
dün kendisiyle görüşen bir muhar- riciye nazırı M. Valko, daha sonra yasi ve ticari meseleler gözden gP.
ririınize bu haberi teyit etmiştir. sabık başvekil Kond Bellen Anka- çirilecek ve esasen mevcut bitaraf 
Macar başvekili t:eşrinievelin yir- rayı ziyaret etmişlerdi. Bundan lık muahedesi yenileştirilecektir. 
misinde memleketimize gelerek sonra Türkiye başvekili İsmet Pa- - Bu ziyaretin Yunan baş\'eki
Ankaraya gidecek, orada birkaç ~a hazretleri ve hariciye vekili linin Ankarayı ve İsmet Paşa Haz
kün kalacaktır. Mac.:1r sefiri .M. Tevfik Rüştü Bey Budapeşteye gi- retlcrinin Sofyayı ziyaretleriyle n
Tahi ınuharririmize şunları söyle derek Macar hükumet adamlariyle lakası var mıdır? 
miştir: siyasi temaslarda bulunmuşlardı. - Hayır, bu ziyaretin bahsetti 

- Türkiye ile Macaristan ara- Bu defa Macar bapeklti M. Goem- ğiniz ziyaretler ve diğer herhangi 
smda ötedenberi dostane münase- bosun Ankarayı ziyaret\ de hun - ziyaretlerle rabıta ve alakası yok
bnt mevcuttur. Bu itibarla iki hü- dan evclki ziyaretlerin c.lP.v<"mı le- tur. 

M. Çaldarise göre Türk- Yunan 
dostluğu bir nümunedir 

Asırlarca beraber yaşamış, birbirini iyice tanımış, 
kıymetini takdir etmiş olan milletlerimiz 

itimat ve dostluk havası içinde .. 
Reisicümhur Hazretleri evvelki r"_B_l ___ k - a-la- --

51
- "'1 

. . h k .k a an n şma gece şehrımıze are et ettı ten 
sonra, Ankara palasta misafir Yu- ATlNA, 11 - Sof yadan bu • 
;nan nazırlarına verilen ziyafette raya gelen haberlere göre Bul -
bulunan ismet Paşa Hazretlerine gar ba§veki~. Mutanof, Yu ı.. 

bir telgraf göndermişlerdi. Dün- nan oaşveki\irtin Sofyayı ziya -
kü sayımızda drcettiğimiz bu tel - ret etmesi temennisini izhar et
grafa İsmet Paşa Hazretleri şu ce· miş, ve siyasi rical arasında 

tan telgraflar neşretmektedirler. 
Matbuat, iki milletin biribirine 

karş beslediği hi lerin karşılıklı 
olduğunu isbat eden bu :mmimt 

dostluk tezahüNerinden•:Y:unan ef' 
karı umumiyesinin fevkalade mü • 
tehassis olduğunu· ehemmiyetle 
kaydetmektedirler. 

vahı göndermişlerdir: vukubulacak temasların· husu- Gazi H z.ni Atin aya· davet 
Reisiciimhur Hazretlerine lü arzu edilen anlaşmalara pek 

"Yüksek telgrafınızı Türkçe ve ziy~d~ hizmet edeceğini ilave { 
etmıştır. 

Fransızca olarak büyük salonda ~- - --- --
bütün cemiyete tebliğ ettik. Hazır dilerine tevdi etmiş oldukları dev-
olanlar umumiyetle ve dikkatle al- let adamlarından bu mütekabil 
kı§ladılar. Yunan başvekili ve na - dostluğu devamlı bir eser haline, 
zırları hararetli minnettarlıklarını müstakbel nesillerin muakddes bir 
ifade ettiler. Yunan gazetecileri miras ve milli bir an'ane addede -
derhal Atinaya verdiler. bilecekleri bir sulh eseri haline ge 

ismet tirmelerini istemektedir. Bizler 

M. Çaldaris'in beyanatı milletlerimizin iradesine tebean i-
fası bizim için bir mecburiyet olan 
hu vazifeden kuvvet alarak, millet ANKARA, 12 (A.A.) - :M. 

Çaldaris matbuata tevdi edilmek 
üzere Anadolu ajnasma şu beya -
natta bulunmuştur: 

!erimizin samimi mukarenet ese -
rine gerek fikri ve gerek ameli bü .. 
tün sahalarda, sulh fikrine de hiz 

"Arasında bulunmakla son de - met ettiğimize mutlak surette ka -
rece sevinç duyduğum dost Türk ni oldug~ um uz halde, devam ede -
milletine muvasalatımızdenberi 

bize karşı göstermiş olduğu hara· 
retli tezahürlerde~ dolayı pek zi -
yade minnettar olduğumu söyle • 
mek isterim. 

Pekala hissediyorum ki Türk 

ceğiz. 

Asırlarca beraber yaşamış, biri
birini iyice tammış ve mütekabi -

Ankrara, 11 (Demokratiya) -
Yunan hariciye nazırı M. Maksi -
mos Çankaya da Gazi Hz. tarafın

dan kabul huyurulduğu sırada 
müşarünileyh Hz. ni Atinayı ziya
rete davet etmiş ve Yunan mille -

tinin kendisini Atinada kar,ıla -
makla pek bahtiyar olacağını ila· 
ve etmiştir. 

M. Maksimosun beyanatı 

Yunan hariciye nazırı M. Mak
simos şu beyanatta bulundu: 

" -Bize kartı gösterilen hüsnü 

kabulden dolayı çok memnun ve 
mütehassisiz. Gösterilen samimi -

yet hem halk ve hem de hükumet 
tarafından izhar edilmiş olmak i-

tibariyle bizim için müstesna bir 
kıymeti haizdir. Türk -Yunan 

dostluğu bir nümunedir.. Her 
devlet buna intisap etmelidir. Bil

hassa Balkan devletleri arasında
ki münasebetlerde esasın böyle bir 

dostluk olmasını temin ediyoruz . 
Milletler arasında bu nevi dost .. 

lukların teessüsü sayesindedir ki 

Alman hakimleri 
Hitlercilere karşı sert, ko• 
münistlere zayıfdavrandık• 
larından hapsediEiyorlar 

BERLIN, 12 (Hususi) - Rot
veiyl mahkemesi hakimi, AlmaSI 
usulü selam vermediğinden dola • 
yı esirler karargahına hapsedil • 
miştir. 

Berlin mahkemesi hakimlerin• 
den biri ile iki müddeiumumi der 
ayni cürümden dolayı esirler ka • 
rargahına kapatılmışlardır. Bun • 
ların ayrıca bnşka bir cürümleri 
daha vardır. Nasyonal - sosyali• 
min iktidar mcvkiine gelmedili 
sıralarda, rassist maznunlarıoi 
çok şiddetli ve komünistlere kar• 
şı müsamahakar clavranmıslardır• 

Tayyareler 
Uzun bir yolda 
uğranan kaza 

Varsnva. 12 (A.A.) - Leh 
vil tayyarecilik te kiliilmıu f Jaı
başında bulunan ve birinci " 
turizm tayyarelerine mahsus el 
ru yolda uçuş rekorunu kırma 

teşebbüs eden kaymakam Fili 
vitz ile refakatindeki yüzbatı Le 
wonievski T okio istikametinde 
tukları sırada Szeboksany ci•ll 
rında ve Kazandan 90 kilom 
uzakta bir kazaya uğramışlardıt• 

T ayyarecilerden biri ağır ı 
le yaralanmıştır. Öteki parafU 
aşağı inmeğe muvaffak olmuf 

Kaza hakkında henüz mal 
alınmamaıştır. 

Yeni bir deniz 
Havr, 12 (A.A.) - Fransız df 

niz kuvvetlerine mahsus olmak fi' 
zere bugün yeni bir deniz tayyafı 
si örneği indirilmiştir. 

Altı satıhlı olan bu tayyare 

biri 800 beygir kuvvetinde üç , 
törle mücehhezdir. 

Tayyarenin ağırlığı on dört t11' 
kanatları açık olduğu haldeki ı' • 
nişliği 35 metre, uzunluğu 22 ; 
redir. 

Havr limanı üzerinde bir ,.-t' 
ten fazla bir tecrübe uçuşu Y~ 
bu tayyare harbe değil, fakat ~ 
ret makasdiyle işletme işlerin• 
sis edilecektir. 

milletinin bu sevgi nişaneleri onun 

Yunanistan hakkında beslemekte 
olduğu samimi hislerini aksetiri -

yor. Ve memleketlerimiz ara -

sındaki dostluğa kartı olan merbu 
tiyetine tercüman oluyor.. Bu 

hal, beni bilhassa mütehassis ve 
müteheyyiç etmektedir. 

len biribirinin kıymetini anlamış 
ve takdir etmiş olan milletlerimiz, 
itimat esasına dayanan bu müte -

kabil dostluk havası içinde mane .. 
vi ve maddi refaha kavuşmak ve 
iki milletin ananelerine layık bir 
medeniyetin semerelerini hasıl et-

mekten hali kalmıyacak olan u -
zun bir sulhun amilleri olmak için 

gayyurane faaliyetlerini sükun ve 
itimat içinde inkişaf ettirmeğe mu 
vaffak olacaklardır.,, 

dünya harplerin ve nizamların ı/'""ıı1111111ııııı11111ııııııı111111ıııııı111111ıııııııı111111ıııı 111ııı 

tahripkar tesirlerinden kurtularak ı~ Al d Nı zilik 

Sizi, temin edebilirim ki Yu _ 
nanistanda bütün millet, yeni Tür 

kiyeye karşı en derin hayranlık ve 

en derin dostluk hisleriyle müte • 
hassistir ve Yunan milleti, Türk 

milletinin kıymetli dostluğuna 

pek büyük bir ehemmiyet atfet -

mektedir. Milletlerimizin ~uuı-. 
lu azmi, mukadderatlarını ken -

A tina gazetelerinin 
intibaları 

ATlNA, 12 (A.A.) - Bütün 
gazeteler, başvekil M Galdaris ile 
kendisine refakat eden Yunan na
zırlarına Türk hükumeti ve mil -
leti tarafından yapılan fevaklade 
parlak ve hararetli kabulü anla -

rahat edecektiı·.,, ğ manya a a 
. . · . " . j) inkişafta ,ot· 

Bır zıyaret ladesı. '\ Berlin, 11 _ Naıyo~al. tr 
Londra, 12 (A.A.) - Vaşıng - ğyalist fırkasına kaydedıhrut 

tondan Royter ajansına bildirildi. ~lan azanın miktarı (3.900·()()0) 

ğine göre Amerikan bahriyesinin {bini bulmuştur. Bundan b-::; 
idaresi başında bulunanlar ltalyan J iki milyondan fazla namzet _.. 

hava filosunun geçenlerde Ameri- ~dır ki henüz kaytları yapıl ·~ 
= k~ uıaıı•r kaya yaptığı ziyareti bir Amerikan ~ mıştır. Gelecek anun ,_ktrt• 

hava filosunun ltalyaya gitmesi §kadar yeni aza alınınıyac 
"'\ umııuıı•"'111 suretiyle iade etmesi mümkün o . ı:~ ,ıı ıııı1 11111ıııııı11111 1ınııı111111ııı11 ıııııı11 

lup olmadığını tetkik etmektedir. 
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iŞARETLER . SOHBETLER 
..... -. .........................• 
Şark zulmü Hars batakanele 

garp zulm 
lngilterede (Evryman) adında 

b' ır ınecmua çıkar. Bu mecmua bir 
Eroin kaçakçıları mahkemede 

Kıymetli, ıuurlu, bilgili ıe 
lerin, kıymetli, coıkun, ıuurl 

mecmuası "Birlik,, in ecnebi me 
tepleriyle mücadelesi devam edi 
yor. "Birlik,, in 3 üncü sayısındak bafnıakalesinde Asurilere kartı 1 • 

rak ordusunun kazandığı muvaf 
fakıyeti kalemine dolam•t· Vay e· 
fendim sen miıin silahlı Asurilere 1 

kartı hareket eden .. Ne hakla, ne 
tiiretle böyle itler yapılabilirmit ! 
Irakta Asuriler melek ıibi sakin 
••kin yafıyorlarmıt ta Irak orduıu 
onları mahvetmİf ! 

Afyonu satan tüccar bununla ne 
yapıldığını bilmediğini söylüyor! 

Gümrük sekizinci ihtisas mah· ı larda itiraf etmit olduğu halde, o, J Sualine: 
kemeıinde muhakeme edilmekte . inkar da ısrar etmit, hiç bir feyle - Efendim, dedi, bunlar bir va 

yazıda, ecnebi mekteplerine t 
layık olan iımi takmıılar. "Har 
batakaneleri,, diyorlar. 

Buradaki papaı mektepleriyle 
kötü niyetli diğer bazı ecnebi mek 
tepleri cidden birer hara batakane 
sidir. 

"Birlik,, çocuklarını ecnebi me 
teplerine verenlerin bir liıteain 
ne9retmeie karar vermiı. Güze 
ve yerinde bir karar. Gençler di 
yorlar ki: 

Evryman Asuriler için mersiye· 
"•ri sözler yazdıktan ıonra diyor 
k: ' Irak ordusunun dütmanlarına 
Yaptığını bir kere de Almanlar 
l'•.Pınıtlardı. Alman ordusu Belçi• 
~ay, zaptettiği zaman esirleri ~e 
0ldürmek iıtemitti. Fakat bu esır
ltrin içinden kadınları ve çocukla· 
rı ayırmıtlar, geride kalan aade 
16 erkeği mitralyöz kartııına bıra 
ka.rak kurtuna dizmitlerdi. 

Fakat Iraklılar Asurilere kartı 
böyh hareket etmediler esir kadın 
la.rı ve çocukları da beraberce kur· 

olan eroincilerin muhakemesine alakadar olmadığını ıöylemittir. kit afyonların eksik çıktıiını ıöyle· 
dün de devam edilmitlir. Bundan ıonra fapkacı Marko· diler. Ben eksik olmadığını iddia 

Cümhuriyet f&pka mağazası nun isticvabına batlanmıtlır. ettim. Gene ısrar ettiklerini görün 
sahibi Marko, Kostantin, Miltiya· Ma k . ce bir terazi alarak kendilerine 

k. H' . N r o. di, Leandroı, Arta ı, ırııto, ata B 
- en komisyoncuyum, ve sene· 

li, Parsola, Eleni, Koço, Şükrü Mo· I 
erdenberi bu itle metıul olurum. 

roviç ve Niko lskalaki isimlerinde- F k 
ki maznunlar eroin imali, kaçakçı· a at kaçakçılıkla hiç bir alakam 

yoktur! demit, Niko ile arkadatı· 
lığı, malzeme temini gibi muhtelif 

nın kendisinden afyon aldıklarını 
suçlarından muhakeme edilmekte 

Fakat bununla ne yapıldığını ve 
dirler. 1 

Dündü muhakemede Niko lska· on arın kaçakçı olduğunu bilmedi· 

gönderdim. Benim için eroin ima
li için lazım olan teraziyi temin et 
ti demeleri de bundan doğuyor. 
Ben terazi ıönderdikten sonra ar. 
tık eksik ıel diğinden tikiyet et· 
mediler. Bir müddet böyle ıeçti. 
Sonra afyonların bozuk olduğunu 
söylediler. Bir gün de beni evleri• 
ne çağırdılar. Afyonların bozuk 
olduğunu söyledikleri zaman bun
ların eroin yapmakta olduklarını 
anladım. Ve bir hada kendilerine 

Bu kara listeye girmek iste • 
miyen çocuk babalan bize bu 
mekteplerin zararh olmadıklannı, 
Türk vatanı için ülkücü, sağlam 
seciyeli, milliyetperver, ve nihayet 
Türk mektepl~rinden çıkan Türk 
çocuklanndan daha malumatlı in
sanlar yetiştirdiğini ispat etmelC 
mecburiyetindedirler. (Bu da 
uzak bir hayaldir.) 

f.Una dizdiler ... 
Bu hareketin ikiıi de zulümdür. 

Fakat biri garplı zulmü, öteki tark 
lı zulmü. Arada dailar kadar fark 

"ar .. 
Evryman zulümleri böyle taınif 

ile kalmıyor. Jrakın bu hareketler· 
den dolayı mazur ıörülecek taraf• 
larını da buluyor, itaret ediyor, di 
Yor ki onlar Türk idaresinde kal -
ınıtlardı. Onların idaresinde kal • 
ınıt olan yerlerde bu katillere ben
ıer hareketler ıündelik hadiseler 
arasındadır. 

Balkanlarda, hatta Macarlar a -
rasında hala bu ahtkanltğın tesiri 
~du. 

Buraya kadar Evryman doetu 
dinledik, biraz da Evryman doıt 
bizi dinlesin! 

Varan bir: 
Cellubl Afrika muharebelerinde 

eıir Boerleri bir kıılaya kapayıp 

top aletine tutanlar Türkler delil-

di? 
Varan iki: 
Şarki Afrikada müstemleke kur

ttıak için giden kıt'aların mitral -
Yözlcrini seyreden yerliler bir gün 
lllitralyözün kar1111na geçtiler ve 
batındaki A vrupah askerlere ıor -
dular: 

"- Bu hurma yer mi?· A vru-
l>ll)ı cevap verdi: 

"-Evet yer .. 
Müstemleke halkı mitralyözün 

hurllla yediğini seyretmek için 
""aitralyözün önüne toplandı. Mit
"-lyöz alete baıladı. Bin kiti tes· 
tere ile biçilmit gibi yere serildi. 

Bu mitralyözü silibaızlara kar· 
!ı kullanan bir Türk onbaıısı de· 
iildi. 

Varan üç: 
k·· Evvelki ıene Hindistanda bir 
h 0~r~ b~ıında birike? ıilihaız a • 
'hyı mıtralyöz alet• albna alan 

~e biçtikleri insan cesetlerinin sa· 
haı Önünde çıldıran bir Türk de· 
lildi. 

Varan dört: 
1 2 ıniJyar inıan, 160 milyon ki· 
0"1etre murabbaı arazi kimin he-
''l:.ı.. . . d'I' •&il ıstısmar e ı ıyor. 

1 
Bu istismardan çıkan netice 

\tdur: 

ı. 4ıya, Afrika, Okyanuıya fa • 
"•rd· ~· ır. Aıya, Afrika, Okyanusya 

•tt.i d · · · A b k ~ erııını vrupanın ıça • 
~· hilemeai ~in bir biteyi lafı 

"/..~• ~oymuıtur. . . 
' 

1fteıre bağlı bir Aıya, zıncıre 
l'\altnu, bir Afrika, esirler ıar -

iini, sonra anladığı vakit postayı 
laki ile 9apkacı Marko dinlenmit· 

kestiğini bir daha afyon vermedi· 
lerdir. Maznunların poliste ve is· 
tintaktaki ifadeleri okunnıut, ne 
diyecekleri sorulmuıtur. 

Okunan zabıttan ıonra iıticva. 
ba batlanan llya cürmünü inkar 
etmit, komisyoncu olduğunu ve 
hadisede ismi geçen birçok maz· 
nunları tanımadığını söylemittir. 

Reiı, okunan ifadenin kendisi· 
ne ait olup olmadığını sormuf, 

- imza benimdir. Fakat ben 
öyle ıeyler söylemedim. Dayak 
attılar, ne yazdıklarını okumadan 
bana imza ettirdiler, demittir • 

Okunan tahkika evrakın• göre 
Nikonun eroin kaçakçılığı yaptığı 
sabit ıörülmüt ve muhtelif iıticvap 

Şark - Tütün 

Kongre Bulgarlann olma
masından müzakereye 

başlamadı 
Şark tütün konıresi dün öileden 

evel ticaret odumda ikinci içtima· 
ını yapmıtlır. Dünkü içtimaa Hay 
ri Bey riyaset etmittir. Dün Bul· 
ıar murahhasları henüz ıelmemit 
oldujundan müzakerelere baılana 
mamıf, geçen defa Cenevredeki 
tütün meıeleıine ait müzakere za
bıtları tetkik edilmittir. 

Celse, Bulıar murahhaslarının 
ittirakinin beklenmesi için bir müd 
det daha tehir edilmittir. 

Japonganın geni elçisi 
Japonyanın yeni Türkiye elçiıi 

Vikont Kintomo Mushakoji ey -
lulün yirmi ikiıinde ıemplon ekı· 
preıiyle ıehrimize relecektir. 

- -
nizonu bir Okyanusya hangi cinı 
zulmün kurbanıdır. 

iini ıöylemiıtir. 

Reis sordu: 
- Kaç okka afyon verdin .. Pa· 

rasını aldın mı? 

Marko, 250 okka kadar afyon 
verdiğini fakat timdiye kadar hiç 
para alamadığını, afyonların Pari· 
ıe ıönderildiğini, para vereceiiz 
diye kendisini atlattıklarını söyle· 
mittir. 

Marko afyonları bir hamal gelip 
aldığını, bununla ne yaptıklarını 
bilmediğini söyledi. 

Reis: 
- Peki sonradan kaçakçı ol • 

duklarını naaıl öğrenfliq,? 

Atina ve Pirede 
Yunan tüccarlarının 
Istanbul seyahatlan 

Atina ve Pire Yunan ticaret o
dalarının ve Yunan milli sanayi 
birliğinin tertip ettiği latanbul se-

yahati Yunanistan ticaret erbabı 
arasında çok büyük bir alaka u • 
y andırmııtır. 

Bu seyahate ittirak edecek Yu· 
nan tüccarları 28 eylulde 9ehrimi
ze geleceklerdir. Misafirler ,ehri

mizde üç ıün kalacaklar bu arada 
Yalovayı da gezeceklerdir. Tica· 

ret odaıı miaafirlere bir ziyafet ve 
recektir. 

VAK 1 T 
Gilndellk, Slyaaı Gazete 

1•tanbul Ankara Caddeli. VAKl'l yurdu 

Telefon Nu11taralaru 
Yazı tıleı1 telefonu: 243i9 
idare telefonu : 24379 

reıırat adresı. l•taııııı.ı _ ·ı .ucn 
Polıta kutusu No. 48 

afyon vermedim .. 
.Reiı, Ni~ ile bareber Parise 

niçin ıittiklerini sordu. Marko, Pa 
riae ve ltalyaya tetkikat için gitti. 
ğn, Nkonun kendıine arkadaı ola· 
cağını söylediii vakit, kendisinin 
Fransızca bilmediği için bu arka· 
datı memnuniyetle kabul ettiğini, 
ayni zamanda Nikonun Pariste 
afyon paralarını da vereceğini söy 
lediğini ilave etti. 

Vaktin geç olmaıiyle diğer maz 
nunların isticvabı yapılamamıt 

baıka bir güne bırakılmııtır. 

1 

Kazım Paşa Hz. 
intihap dairelerindeki 
seyahat intibalannı 

anlatıyor 
intihap dairesi olan Balıkesir 

vilayetinde yaptığı tetkik seyaha
tinden evelki ıece ıehrimize dön
müt olan B. M. Meclisi Reiıi Ka

zım Pata Hazretleri dün akf&lll 
Betiktat sarayında kabul ettikleri 
bir muharririmize seyahatleri inti· 
baları hakkında ıu beyanatta bu • 
lunmuılardır: 

- İntihap dairem olan Balıke
sir vilayetinin ekser kazalarım ıez 
dim, kasabalı ve köylü halkla te. 
mas ettim. İntibalarım iyrdir. 

Bu ıene mahsulat, ıeçen senele 
re nispetle, fazladır. Halk bun • 
dan dolayı çok memnundur. Vila· 
yet dahilinde ziraat bankasının 
yapmakta olduğu mübayaat zahire 
fiatlarını halkın memnun olacağı 
bir derecede yükıeltmiıtir. 

Varan bet: Abone deOellerl: 
Gandi ne yaptı?• fUrklye - Ecnebi 

Memleketin ihtiyaçları ve hal
kın arzuları hakkında tetkikat yap 
bm. Bunlar kolaylıkla hallediJe. 
bilecek ıeylerdir. 

"Birlik,, çocuklarını ecne&l mele 
teplerine veren ana ve ba1>a1ara 
"Buda uzak bir hayaldir,, demek. 
le, kendilerini biraz olsun müda· 
f aa edecek bir aralık kapı bıralo. 
yor. 

Bu, bir hayal bile değildir. H~ 
bir ecnebi mektep, Türk mektep
lerinin yetiıitrdiği ülkücü, ıailam 
seciyeli, milliyetperver ve daha 
malWııatlı insanlar yetittirmemit
tir. Ecnebi mektepleri, maarifia 
bugünkü kadar ileri olmadıiı de
virlerde bile, en kötü Türk müea· 
seıesinin verdiği malumab vereme 
mittir ve o devirlerde, ülkü ve ıe
ci7eyi, mümkün olduiu kadar W
talamı~. 

Bupn, bir ecnebi mektebinin. 
Türk mekteplerinin yetiıtirdiii in• 
ıanlardan daha malimatlı insan 
yetiıtirmesi bütün bütün imkinsız· 
lqmıtbr. Burün artık, her Türk 
mektebinde bir ecnebi dili okulu. 
lurken onların esasen böyle bir id
diaları da olamaz. Yalnız itiraf et
medikleri, ıizlemeie çalııtıkları 

bir gayeleri vardır: Seciyeyi boz· 
mak, ülküsüz, daha doirusu Türk· 
lüğün ülküsünden gayri bir emel 
güden insan yetiıtirmek .. 

• • • 
Kara günlerimizde, Türk mek

teplerinde okuyan çocuklarımızla, 
ecnebi mekteplerinde kafa deiit· 
tirmekle me9gul olan çocuklanmız 
arasındaki duyuf farklarına, içi· 
miz yana yana tahit olmutuzdur. 

Bu husustaki mütahedelerimiz, 
daha Balkan harbinde batlamıtlır. 
Türk mektepleri, orduya alay alay 
gönüllü verirken, ecnebi mektep
lerindeki talebe bozguna tamamiy-

<Lattrn anyıfayı ~vlrlnls) 

Selamı izzet 

13 EylOI 1818 
Hintli hanıi ıilihla isyan etti Seneıı· 1400 Kr. 2700 Kr 

b b ti aylık 750 • 1430 • - Bir taraftan o.mantı bilkftmetl, Al· 
ki top, tayyare, bom a onun a • 3 aylık 400 • ROO • Asayiıin mükemmeJiyetinden mu111• A'....tur)• - ~rııtan ve auı .. .,. 
tına yaiJnur ıibi yajıyor. 1 ayıııı 150 • soo • halk çok memnun ve müteıekkir. df!\letlert; diğer taranan tw..>• c1r,a.-u 11a1t 

Hindiıtan ve Çin cehennemi bir llln Ucretler1 dir. Birçok köylerde yeni mektep· barJM> nHıa)et \f'rmPk , .. müı.akt'ratı ıulld • 

ıark zulmünün eseri midir?. rıcarı lllnlann ilin ııahıM .. rı11ııt' ...,,u. ler yapılıyor. Halkın çocuklarını )f')I aiiratı mümklnr Ut' haddi hitama Prdlr-

Varan altı: mı H ICO"lflaD lııltlar. Uk ııahlfpefto ut -k bu usuna karar \f'rdlklt-rlndrn, taraı .. ,-. 
okutmaia çok büyük hevesi ve murabbulan (Drf'tlt Llto' k) ta ıçttma f't • 

İrlanda f&l'klı değildir, ataiı kuruta kadadr ~ıkar I arzuıu vardır. Bu hususta rok ıay mftlenllr. 

Ü l'k b Büyük. ta a. dt'\amlı ııan ""r.•nır"' ali 2' 

ırktan da sayılmaz. ste ı le ı- , ret ve fedakarlık aarfedı'yorlar. - Bır taraftan bütün dön'-ada •uıı. .,. • ayn trnzUll vardır 
ristiyandır. Fakat adanın nüfu • 'ı ıru ve l<'ff'bbıı.l"rı bat ıoııtrrlrkf'n: Kle111&11-

d 
~ ııınıarm bir •tırı ıo kunııtor Vilayet dahilinde yolların hali 

sunu gün en güne azaltan, artır • '°• na,ırı etkin olan (Om Llbr) K'HetP. 
t<Uııı:Dk illnlar I de her vakitten daha mükemmel ı c1e ı mıyan acaba bir farklı zulmü mü- J • • n •P•n)a)ı lman~a~" ka"'' kat'ı 1118-

tfir delUI 30 iki cıeraııı MI Uc; cıeraaı ~ " bir 9ekildedir. Otomobille ründe Dllllf'bata da\Pt f'hnektt'dlr • 
dür?. dört ı,ef&ll 7:1 ve on defuı 100 kunıttur. ıı 

200 - 300 kı'lometre mesafeyı' zah - U.J.>on) da, Mln ctinlt'rde ulh taraf• 
b 1 · Uc; aylık illa verenlerin bir defuı mecca-

E vryman un ara cevap verır k tarlarınm te,kına· ..,_vıun -"""--k·--·. 
nendir CW\rt satın ı:e~en llAnların '"~'• met çe meden katedebildik. ...- _.. ..,.......... ...... ~ 

ye hu zulümlerin cinslerini ayıra • •trrıarı bet kul'Uftan heu.p edilir. - Papa (llenoa) muharip df'Vlf'tlne. 

bilir mi 7. l••••••• .. ••••••11 Vilayetin iktııadl vaziyeti de blthana katollk ...,,,,."" bir '" rvnı llUlll 
geçen ıcneye niıpetle daha iyidir •. aktı itin 3 Pnldf-a Mr tf'kltr yapac:aktır • S•drl Etem 
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Günay hemen bindi, Bülendin 1 yaralandı. Benim uğruma kan kay ANKARA, 12 - Yunan heye- \ \. •• " Yanına oturdu. Otomobil yol al - bediyor ... Ya bir şey olursa .. Ya tinin Ankarada bulunmasından "=,......~~~~~HU KUMDA R ~~='!~~~~. 
dr. Bülent: yarası ağına ... ,, bilistifade muhtelit mübadele ko· Yazan: Niyazi Ahmei 

- Kaya, evvela seni evine bı
takacağım, dedi. 

- Hayır, evvela Günayı evi -
ne bırakacağız. 

Bülent cevap vermedi. Fena 
halde asabileşmişti. Otomobili fe
na kullanıyordu ... 

Kaya güldü: 
- Otomobillere çarpacaksın ... 

Ne oluyorsun?. Çıldırdın mı? .. 
- Günay hanımı bir an evvel 

evine bırakmak için acele ediyo • 
ruın ... 

Yumruklarını ısmyordu. Onu 
kurtarmıştı, buna mukabil teşek -
kür bile edememişti. 

Bilikiı, kızmıştı. "Hep yolu · 
ma çıkıyorsunuz. Halbuki size ih· 
tiyacım yok,, demişti. Bu sözü ne
den söylemişti sanki? .. 

Boğazında, hıçkırıklar düğüm· 
Ieniyordu.. . Göz yaşlarını zapte · 
demedi. Ağlıyordu. 

Otomobil durdu. Şoför seslen-

di: 
- Geldik, burası değil mi?. 
- Hayır, şu ilerdeki aparlı· 

man ... 

misyonu meselesi de konuşulacak

tır. Burada bulunan muhtelit mü
badele komisyonu reisi Şevki hey· 
le Yunan delegesi M. Fokas ara-

sındaki müzakere neticesi şöyle 
bir anlaşma olması ihtimali çok 
kuvvetlidir: 

Mübadele komisyonu on ay 
sonra lağvedilecektir. Üç ay ni -
hayetinde yeni müracaat kabul e
dilmiyecektir. Komisyonun ilga · 
sından sonra zuhur edecek ihti -
laflar her iki memleket mahke . 
meleri tarafından halledilecektir. 

- Muhterem peder, fena rü -
yalar gördüm. Şahın bi~i Sirazda 
ika.mete mecbur etmesi iyiye ala -
met olmasa gerek .. 

- Hayır kraliçem .. Şah Abbas 
Gürcistan kraliçesinin bir kılma 
bile dokunamaz. 

- Yok muhterem peder ,Şah 
Abbas kan akıtmaktan yılmıyor. 

Oğlum, Kahetide asker toplu -
yormuş, Şah Abbas bunu duymuş. 
Çok asabileımiş .. 

- Size ne yapabilir? .. 
Kraliçe Ketevan mahzun mah-

- Kuzum Bülent sinirlenme! 
Fakat Bülent mütemadiyen 

ll'ıotöre gaz veriyordu. Son hızla 
gidiyorlardı. Kaya doğruldu ve 

Biraz daha ilerlediler. Şoför 
genç kızın ağladığını görünce: Po/is Haberleri zun başını salladı: 

······ ............ • - Ben kendimden korkmuyo-

haykırdı: 
- yavaş git sersem! 

- Ağlamayın küçük hanım, 
dedi, kaza hafif savuştu.. Yoksa 
siz de mi yaralısınız.. Üstünüz 
başınız kan içinde. 

Tramvağ'"""bi;··~-;,,,e /eye ru.m, dedi. Oğlum milletinin istik-
çarptı 

1 
lalini kazanım .. Ondan sonra gü· 

Sözünü bitiremedi, köşeden 
ıa.pan bir kamyonla çarpıştılar. B

. 'k' .. d le güle kendimi feda ederim Fa-
ır ı ı gun enberi Sirkeciden l k d ~ · 

Al d 
'd c:at ar am a kan aglryan yurttaş-

Bülent kolu ile yüzünü muha.-
- Hayır, ben yaralı değilim. 

Onun elinden akan kanlar. Beni 
kurtarmak için yaralandı ... 

em ara gı en hat t ı'r edı'lmek . am larımı bırakarak ölürsem, gözüm 
te ve eskıyen kavis değiştirilmekte k d k l 

f aza ederken Günay: 
_ Aman! .. diye haykırdı. d

. ar a a a ır .. 
ır. Kraliçe Ketevan aylardır Şi -

iki el Günaym yüzünü kapat· 
tı. Bu esnada da ön cam param-

parça oldu. 
Gelen geçenler otomobilin et-

rafına toplandılar. 
Bir müddet daha iki el Güna

yın yüzünde kaldı. Sonra omuzla· 
rına düttü, daha ıonra çekildi .. 

Günay başını geriye çevirdi. O 
zaman Kayanın elleri kan içinde 
idi. Cam kırıkları damarlara bat-

mışlI . 

Günay, lekesiz l>ir :ıesle hay: -

ı.. .. C:h: 
- Bir mendil ! 
Bülende bir şey olmamıştı. Ka

yar. ın y~.rdımma kotlu. 
Bu esnada zabıta memuru gel-

di. 
- Yaralanan var mı? ... İniniz 

bakayım . 

Bülentle Günay indiler .. Orhan 
Kaya sararmıştı. Sendeliyordu. 

Sesler duyuldu : 
- Eczaneye götürrmeli. 
Bülent meraklandı: 
- Bayılacak mısın?· 
- Yok canım, bir şey olmam. 
Kamyonun şoförü vesikalarını 

gi):;~eriyor, küfrediyordu: 
_ Deli misin be!.. İnsan yolda 

böyle hızlı gider mi? .. Bütün ka
bahat senin!... Bilmediğin şeyi ne 

hullanırsm be !.. 
M~mur efendi Bülende sordu: 

- Vesikanız tabii yanınızda · 

dır değil mi? .. 
O zaman telaş içinde kıvranan 

Günayı gördü: 
- Hanımefendi size bir şey 

oldu mu? .. 
Kaya ilerledi, durmadan kan 

akan elinin bileğini sıkarak: 
- Hanımefendi ye bir şey ol

~<-.dı, hüviyetini teshite de hacet 
Yok.. Bir taksiye binip evine git .. 
sin. 

Tekrar sendeledi. Biri koluna 

- Ağlamayın canım, elinden
dir .. Bir şey olmaz. 

- Çabuk iyileşir mi dersiniz. 
- Elbette, yarın bir şeyi kal· 

maz. 
Şoföre bol bahşiş verdi. Usul

ca kapıyı anahtarla açıp girdi. 
Merdivenleri, yavaş yavaş çıkmı

ya başladı. 
"A1hh vere de annemle babam 

ııva::ımasalar,. diyordu. 

Buradaki tamiratta çalışan Meh 
met isminde? h; r ameleye dün, saat 
14 te vatman Süleymamn idaresin
deki 779 numaralı tramvay araba 
sı çaı-parak Mehmedin ayağından 
fena halde yaralanmasına sebebi
yet vermiştir. 

lstırap içinde kıvranan Mehmet 
derhal Cerrahpasa hastanesine 
kaldınlmış ve vatman Süleyman 
yakalanarak hadisenin tahkikatı -
na b~.ş\ anmıştır . f çeriye girmeden evvel man • 

to5urı"' c1kal' dıt katlayıp koluna 
ald

1
• § Ortaköyde oturan Naciye Ha-

An~siyle babası uyanmadıJar. nım bundan on gün evvel lzmire 
Odaam.ı ~irdi. giderken evini yapyalnız bırakma 

ı n •. , .. ,nı, rnrı mak için hizmetçiıi Ayşe Hanımı 
----------- evde b!rakmış ve yo]a çıkarken: 
Ahçılık mektebi - Ev, evvel Allah, sonra sana 

Lokantalardan bazıları, bele- sana emanet. Kuzum Ayşeciğim 
diyeye müracaat ederek Türk ah- bir şeycikler olmasın! 
çılığınm günden güne sukutu ve Diye sıkı sıkıya tenbih te etmiş-
eski usta ahçıların günden güne tir. 
kaybolması itibarile bir ahcılık 

mektebi tesisini istemişlerdir. ~ 
Bu tenbihleri ters tarafından an 

lıyan Ayşe evde bulunan üç kıy _ 
mettar halıyı aşırmış ve bedesten 
de satarken yakalanmıştır. 

Belediye, tetkikata başlamıştır. 
Yalnız eski tarzda Türk yemek u· 
sulünü muhafaza ve idame etmek 
kabil değildir. Bunların iddiasına 

göre halkımızın yemek zevkine 
ve adetlerine göre yapılacak ta -

dilat ve ıslahat dahilinde yeni bir 
yemek usulü kabul etmek icap et
mektedir. 

Aksaray caddesi 
Aksaray kaarkolu önünden de

niz kenarına kadar uzanan on beş 
metrelik cadde Cellatçeşmesine 
kadar açılmış, fakat ileriye git

mek için tren hattı altından bir 
köprü yapmak lazımgelmişti. 

Belediye ile şark şimendiferle
ri arasında yapılan muhabere ne
ticesinde şark demiryolları idare • 

§ Evvelki 'gün Üsküdarda 
oturan Fahriye Hanım is • 
minde bir kadın Selimiye 
caddesinden geçmekte iken 2088 , 
numaralı, şoför Mehmedin idare 
etmekte olduğu otomobil kadınca 
ğıca çarpmış ve diz kapağından e 
hemmiyetlice yaralanmasına se _ 
hep olmuştur. 

Fahriye Hanım, Zeynep Kamil 
hastanesine kaldırılarak dikkatsiz 
şoföı· yakalanmıştır. 

§ Mehmet Paşada seyyar satıcı 
Antranik ile Mehmet kavga etmiş 
lerdir. Dövüş esnasında Antranik 
Mehmedi dövdüğünden yakalan 
mıştır . 

SATiE si bu köprünün inşasına muvafa -
kat etmiştir. Köprünün inşasından 
sonra caddenin ikmaline çalışıla • Her çeşitten çok miktarda 

girdi. 
caktır. Bu yüzden bu noktaya ka~ Elektrik ampulünü 

Bir şoför sokuldu: dar gelen kanalizasyon tesisatı da 
- Buyurun hanımefendi. ikmal edilecektir. Fiyatlarını artır-
- istemez, istemez. Kanalizasyon tesisatının bu madan 
Kaya ısrar etti: noktada ikmali Aksaray ve dva-

- Gidiniz, rica ederim gidiniz. rını sel baskınından kurtaracak · Muhterem halkın emirlerine a -
Bunun üzerine Günay ayrıldı, tır. Bu itibarla bu noktaya beledi- made bulundurduğunu ilan eder. 

taksiye bindi. Şoför sordu: yece fazla ehemmiyet veriliyor. Metro Han, Tünel meydanı, Bey 
- Nereye gideceğiz?. oğlu Elektrik evi - Beyazıt, 1stan-

Cünay adresi söyledi. Şimdi Ray otobüsleri bul Muvakkithane caddesi No. 
•ttrk aklında yalnız bir şey var. Devlet Demiryolları idaresi 10 83, Kadıköy iskele caddesi No. 10, 
dt, yalnız bir şey düşünüyordu: ad.et ray ~tobüsü alacaktır. Bunla- Üsüküdar 23 Nisan caddesi 19 

"Beni muhafaza etmek için . r~~ \hales1 yarın yap1lacaktır. 1 Büyukada. (7289) 

raz sarayındaydı. Şah Abbas onu 
kırk kadar akrabasiyle Şiraz sa -
rayına göndermişti. Zavallı mah
bus kraliçe, bir an kendisinden 
ayrılmıyan ve daima "Muhterem 
peder dediği babası Görgi ile gü
nünü geçirirdi. 

Gene onunla konuşuyordu. Ge
ce gördüğü korkulu bir rüyadan 
sonra bir vehme kapılmış mütema 
diyen meş'um bir akibetin hissi -
kablelvukuu ile çrıpınıyordu. 

Baba11 Görgi ne kadar teselli 

edici ıözler söylediyse de bu gün 
onu teıkin edemiyor, içindeki hüz 
nü ve endifeyi izale ede·11iyorrlu . 

Kraliçe: 
- Peki dedi, Muğrav nerede? .. 

Bilmiyor muıun ki, o da Şah Ab -
basın kurbanı gitti? .. 

Babası ,düşünceli bir tavırla 

mukabele etti: 

- Hayır büyük kraliçem .. Ben 
buna hiç inanamıyorum. O ölme
miştir, yaşıyor. Bunu bir gün Küb 
ra da ıöylemi9ti. 

- Kübra nereden biliyor?. 
- O, sarayda geçen her şeyi 

bilir. Şah Abbas Muğravı severdi. 
Kaybolduğunu görünce Karacı -
ğay handan bilmiş ve Muğravın 
nereye gittiğini sormuş.. Evvela 
kaçtığına inanmamış .. Sonra kaç _ 
tığını kendisine ispat etmişler •. 

- Peki nereye kaçabilirdi? .. 
Gürcistana gitseydi, şimdiye ka . 
dar bir haberi gelirdi. 

Kraliçe ile babası, bunları ko
nuşurken sarayın önünde iki çift 
atlı bir araba durdu. Bu araba sa
ray arabalarından biriydi. Ve çok 
uzak yerden geldiği belliydi. için
den bir üniformalı zabit ve iki 
muhafız çıktı. Saraya doğru yü • 
rüdüler. 

Kumandan, Karaciğay handı. 
Sarayda onu muhafızlar karşı

ladılar .. Kraliçeyi görm k . d' ~ . . e ıste t • 
gım söyledi. 

Ketevam, babasıyla konuştuğu 
sırada çağırdılar. 

Kim görmek istiyor beni? .. di
ye sordu .. 

Teşrifatçı: 

- Karacığay .. cevabım verdi. 
Ve ilave etti: 

- Şahtan gelmiş .. 
Bir saniye kraliçenin rengi 

sapsarı kesildi. Aylardır çektiği 
ıstırapla eriyen kraliçenin kalbi 
müthiş ıurette çarpıyordu. 

Babasına döndü: 
- Muhterem peder, dedi. işte 

ilk haber .. Rüyam hakikat ola -

cak .. 
Gözlerini saray pencerelerin • 

den dışarı çevirdi ve bir sairfil • 
menam gibi mırıldannuya başla -

dı: 
- Memleketimin üstünde bu -

l~tlar gittikçe kararmıya başladı .• 
Kara .. kapkara bulutlar mavi ı -
şıklı gölgeyi sardı. Bitmiyen, tü • 
kenmiyen bir kara bulut ateşi baş
ladı. Bu bulutların altında başla -
rı bükülmüş, gözleri toprağa di • 
kilmit insanlar vardı .. Onlar be • 
nim kan kardeşlerim Gürcülerdi .. 

Teşrifatçı: 
- Karaciğay han sizi bekli • 

yor .. diye emrini tekrarladı. 

Kraliçe, rüyadan uyanır gibi 
yarı kapalı gözlerini açtı. Dudak
larında hafif bir tebessüm belir • 

mişti. 

- Geliyorum ... dedi. 
Ve teşrif atçının önüne geçerek 

yürümeye başladı. 
Karaciğay, yerlere kadar iği • 

lerek kraliçeyi selamladıktan son· 
ra: 

- Muhterem kraliçe... dedi. 
Şahın size selamı var ... Beni elçi 
gönderdi. 

- Şahın bize ne emri olabi • 

1. ? S" l d' ı· ır. .. oy e m ıyorum .. 
Karaciğay: 
- Çok uzun sürer .. Size ayak

ta anlatamıyacağım .. 
Şirazın meşhur halıları ile &Üs

lenmiş kabul saJonunun bir köşe
sinde oturdular. Karaciğay han, 

biraz evvelki hürmetkar vaziyeti _ 
ni bırakmıştı. Kraliçeye istihfafla 

bakıyordu. Bacaklarını kıvırdı. 

Belindeki murassa kılıcının püs • 
külleriyle oynıyarak sordu: 

- Hayat ve mematmızın şah 

Abbas elinde olduğunu biliyorsu
nuz tabii.. Kraliçe sert ve amirane 
bir sesle cevap verdi: 

- Hayat ve memattan korkum 
yoktur. 

Karaciğay kesik bir kahkahay .. 
la güldü: 

- Ölüm tehdidinde bulun • 
muyoruz. Netice bana kalırsa şah 
Abbasın emrini geri aldırabilirim. 

Kraliçenin gözlerinin içine ha· 
kıyordu: 

- Buna neden lüzum görü • 
yorsunuz ... Siz şah Abbasm emir -
bN i değil misiniz?. 

- Siz öyle biliniz ... Fakat kim
se inkar edemez ki binlerce aske. 
rin kumandanıyım .. icap ederse .... 

Durakladı. Ketevan bundan 
bir şey anlamıyordu. Bir an Ka -
raciüayın kendi taraflarını iltizam 
etmek istediğine ihtimal verdi. 
Bu takdirde istiklal savaşında 

muvaffak olmak çok kolaylaşa. 
caktı. Fakat Karaciğay hanın 

maksadı hiç de böyle değildi. O _ 
nun, Şah Abbastan aldığı emir 
Ketevanı işkenceyle öldürtmekti. 

Karaciğay, bunu saklıyor. Şah 
Abbas sarayının donjuanı Gürcis
tan kraliçesinin efsanevi güzelli • 
ği karşısında bunu söyliyemezdi. 
Bu gü·. e) ica.dmm ölümünü kendi
si de emredebilirdi. Fakat, her 
halde şimdi değil.. 

(Devanu ur) 
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Galatasaray klübünde so'!: ... ~.'!:.:.!!!..~!. Birisinden birisini tercih etmek elinizdedir! 
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"Acı şeyler h.alllk 

fakat gerçek!,, 

Dört mühim müsabaka birden 
ayni günde yapılacak ! 

B d b
. .. dd I G l t 1 ,,_ Acı şeyler haluk; fakat ger-

\Uı an ır mu et eve a a a •~ra k.l··b·· d k' · t' h ··r cek dedi. Sonra omuzlarını kal 

Cumaya Bulgarlarla futbol oynıyacağız, İtalyanlarla güreşeceğiz, 
Yunanlılarla yüzeceğiz, kendi aramızda da koşacağız .. 

1 u un e ı vazıye ı oş go • "" . . A Jııi,,. k 1 h' k 'd · ·1 dırarak lakayt hır tavır aldı ve ıla-
" ere ayrı an ır aç ı arecı ı e 

f tL · ve etti: 
ll uolcunun "Sarı • kırmızı,, ıs- - Kim ne isterse söylesin; biz 
lııiyle ayrı bir klüp kurmağa kalk-tıklarını haber vennit ve otuz: se- artık sözle meşgul olmuyoruz ki ... 

llelik terefli bir tarihi olan bir mü • • • 
eııeaeden fU veya bu sebeplerle Diğer taraftan dünkü "Son Pos 
hir tek kişinin bile ayrılmasının ta,, da Galatasaray kaptanı ve mil. 
doğru olmıyacağı ve bu vaziyetin li takLmın en mühim uzvu Nihatla 
Renç sporcular üzerinde iyi bir te· yapılmış bir mülakatta okuduk. 
&ir bırakmıyacağı düşüncesinde Sorulan ilk sorguya Galatasaray 
durmakla beraber muvaff akxyet ve futbol takımının ikinci sınıfta bir 
biribirine zıt gibi görünen iki ayrı kaç oyuncunun eksilmesiyle kuvve 
bokta arasında düşüncemiz şuydu: tinden hiç bir şey kaybetmemiş ol· 

- Olmaması temenni edilen şey 
!ııademki olmuttur ve gene ayrılan 
la.r ınademki bot durmamak ve ça· 
lıtınak imkanını arıyorlar şu tak
dirde muvaffakıyet temenni etmek 
Sok tabii bir duygudur. 

Aradan aylar geçti. Ayni mev
zu üzerinde birçok şeyler yazıldı 
l'e nihayet "Sarı - kırmızı,, takı· 
ırım antremanlara hatladığı da 

ilin edildi. 
Bu da tabii bir yürümenin neti

ceıi olduğu için beklenmiyen bir 
hadiıe değildi. Bununla beraber 

itiliyoruz ki dedikodular hi.la de· 
~attı etmektedir. Hem de ne şekil 
de: 

Artık Galatasaray klühünün 
hikmeti vücudü kalmadığına ya· 
kında yerinde yeller eseceğine 

dair! .. 
Gerçi bu tarzda dedikodular, 

vaziyeti bilenler için "Hayret,, ten 
batka bir tesir bırakmaz. Fakat 
~aziyeti layikiyle bibniyenler için 
bu dedikodulardan alınacak inti
haın başka türlü olması ihtimali 

de vardır. 
Biz; ortada yıkılmak üzere bu

lunan değil, fakat bir klüp için en 
lazım bir unsur olan "Disiplin,, 
Uğrunda hatta fedakarlık gösteren, 
ta Londradan bir antrenör getirte
tek fenni futbol öğren.miye çalı· 
!an yeni takımlar yetiştiren ve ye· 
ni seneye yüzme ve kürek şanıpi· 
l'onluklariyle giren bir " Galatasa
ray,, olduğunu biliyoruz. 

Hakikat bu iken bu dedikodu· 
ları çıkaranlaı·, yeni bir teşekkül 
0 ttaya çıkarken eski bir teşekkülü 
l'dulmıt görmek istiyenler kimler 
olabilir? 

Duyduğumuz dedikodulardan 
birkaçı üzerinde Galatasaraydan 
birisiyle konuımak istedik: 

duğunu işaret eden Nihat diğer 
sorgulara da ıöyle cevap vermiş: 

"- Bugün futbolle behakkin 
meşgul olan otuzdan fazla genç 
ve değerli eleman mevcuttur. Bun
lar, yeni ve çok krymetli ant
renörümüzün vukufla çizdiği bir 
proğram dahilinde büyük bir in
tizamla idmanlarına devam et -
rnektedirler. Netice hakkında bu 
günden kati bir şey söylemek doğ
ru olamaz. Ancak, her munta
zam çalışılan işte muvaffakıyet 

temini muhakkak ki çok kolaydır. 

Binaenaleyh, muvaffak olacağı -
mrz kanaati, bütün arkadaşlarda 
kuvvetle mevcuttur. 

- Klübün vaziyeti nasıldır? 
- Yeni heyeti idare işinin ba-

şında büyük bir faaliyetle uğr~

maktadır. Her türlü müşkülat ber
taraf edilmektedir. Bu sayin en 
semeredar delili, son deniz spor 
lannda arkadaşlarmıızm gösterdik 
leri muvaffakıyetler, kazandıkla

rı zaferlerdir. Çok yakında atlet
lerimizin ayni neticelere ulaşacak
larına kanaate yakın bir ümidimiz 
var. Bugün büyük fedakarlıklarla 
getirilmiş üstat bir antrenörün eli
ne tevdi edilmiş olan muntazam 
bfr çalışına neicesinde sayilerinin 
karşılrğım görmemeleri için bir 
sebep yoktur.,, 

Bu sözleri de okuduktan sonra 
artık bu bahiste söz söylemeğe 

lüzum kalmıyacağma kanaat geti-
riyoruz. 

Yalnız şunu da işaret edelim: 
Esaslı kanaatlerimizden birisi de 
böyle dedikodularla uğraşanların 
iki tarafa da mensup olanlar ara· 
unda değil, fakat belki iki tarafı 
da ayrı ayrı yıkıMTHŞ görmek isti
yenler arasında bulunduğudur. 

A. Sırra 

Alman güreşçileri 
yakında geliyorlar 

Garip bir teıadüf mü, iyi he -
saphyamamak neticesi mi bilmi -
yoruz, önümüzdeki cumaya spor 
şubelerimizin hemen hepsi faali -
yet halindedir. Hem ne faaliyet: 
F utbolde, güreıte, yüzmelerde ec
nebilerle karşılaşmak ıartiyle. 

Bunlardan maada bir de atletizm 
birincilikleri .• 

Gönül isterdi ki, bunları boı 

geçen cumalarımızda birer birer 
seyredelim. Bu hem maddi hem 
manevi kazançlar olacaktı. Ney • 
se .. Bunun hesabını görmektense 
bu müsabakalar üzerinde kısaca 
kalem yürütmeyi tercih edelim. 

Futbol 
Önümüzdeki cuma günü asıl 

başlıyan mevsim futbol mevsimi -
dir ve bunu açmak terefi de Be · 
şiktaşla Galatasaraya teveccüh e· 
diyor. 

Dün haber verdiğimiz gibi bu 
cuma Beşiktaş takımı Bulgarla _ 
rın 932 - 933 kral kupası şampi _ 
yonu Şipçenski takımıyla karşıla_ 
şacaktır. Bu bir intikam maçıdır. 
Beşiktaı iki ay evvel Varnaya gi
derek bu takımla iki defa karşı _ 
laşmış ikisini de birer sayı farkla 
kazanmıştı. Şimdi Bulgarlar bu _ 
nun acısını çıkarmıya geliyorlar, 
hem de takviye edilmiş bir tekil • 
de. 

Beşikta§ takımımız lig maçla
rında gördüğümüz tertipte çıka • 
cak ,yalnız ıs ağ haf değiıecektir. 
Takını eskisi gibi kuvvetlidir. Bu 

Dün haber aldığımıza göre bir 
.\)illan gi.ire§ takımı federasyonu· 

Şiperling, yarı ortada Vike, orta- itibarla maçın heyecanını şimdi -
den duyuyoruz. 

bıu k T" k .. ıa. müracaat edere ur gu-
t':!Çileriyle kaı-şılaımak istediğini 
btidirmi§tir. Müzakere şekline gö 
l't Ya.kında kendilerini lstanbulda 
torınek ihtimali çok kuvvetlidir. 

Ş·· Celeceklerin isimleri 56 kiloda 
Utleben, 61 kiloda Meyer, hafifte 

da Butner, yarım ağırda Kalter, 
Bulgarlar ikinci maçlarını da 

ağırda Vegedir. . . . . pazar günü Galatasarayla yapa -
Bunlardan Meyer, Sıperlıng, Vı ki d 8' "dd t b . ~ ca ar ır. ır mu e ten erı tas • 

ke, Vege Alman şampiyonlarıdır. fiye ve çalııma işleriyle uğraşan 
işte güreşteki muvaffakıyetimi- Galatasaraylıların genç fakat a • 

zin merkezi Avrupada bıraktığı ı zimkir takımı ıimdiden merak u
güzel tesire yeni bir misal daha... yandırıyor. Yeni İngiliz antrenör· 

.. 

lerinin de takımda yer alması ay
rı bir alaka doğuruyor. 

Maçlar Betiktaşta Şeref sta • 
dında yapılacaktır. Sebebi de gü
reş müsabakalarının Taksimde ya 
pılması ve iki müsabakanın bir a· 
rada ve ayni yerde yapılması için 
açılan müzakerenin akametle ne • 
ticelenmit bulunmasıdır. 

Güreş 
Güre§ müsabakalarına gelin -

ce; bu müsabakaları hatta Macar
larla yapılan müsabakalardan bi -
le üstün tutmak lazımdır. Çünkü 
ltalyanlar güreıte Macarlardan 
üstündürler. Bu itibarla cuma gü. 
nü yapılacak Roma · İstanbul gü
reılerinin fevkalade heyecanlı o -
lacağını işarete hile hacet kalmı -
yor zannındayız. 

Atletizm 
Ş_imdiye kadar geç kalan mm -

taka atletizm birinciliklerinin ni -
hayet yapılmasına ( o da ne ka -
dar gürültülerden sonra) karar 
verildiğini yazmıştık. Klüpler ara-
11nda anlaşamamazlık sebeplerini 
alevlendiren program meselesi -
nin, atletizm antrenörü Her Abra· 
hama tevdi olunması güzel bir it 
olmuftur. Müsabakalardan evvel 
yapılan gürültüye bakılırsa bu bi· 
rincilikler klüpler arasında hara • 
retli bir rekabete yol açtığından 
hiç şüphe edilemez. Duyduğumu _ 
za göre cuma günü başlayıp erte
si cuma günü bitirilecek olan bu 
müsabakaların en heyecanlısı se • 
kiz yüz metre üzerinde toplanmak 
tadır. 

Diğer müsabakaların kimler ta
rafından kazanacağı aşağı ~karı 
tahmin edildiği halde (800) · met
re üzerinde böyle bir tahminde 
hulunmıya cesaret edenler azdır. 

Bu müsabakaya evveli hem gire • 
ceklerin ıayııı çoktur, hem de bu 

girecek sporcular arasında rekor 
sahibi kimesler vardır. Girecekle· 
rin isimleri timdilik duyduğumuza 
göre şöyledir: 

Ziya, Büyük Besim, Küçük Be • 
sim, Cemal (Galatasaray) Nijat 
(Fenerbahçe) Mehmet (Beıiktaı) 
Şevki (Ankara). 

Şevki beyin bu müsabakalara 
girmesi bu müsabakaların ayni 
zamanda Balkan olimpiyadına 
seçme mahiyetinde olmaaıdır. Bu 
itibarla alaka ve heyecanın art -
ması çok tabii görülüyor. En kuv· 
vetli tahminler mücadelenin bü • 
yük bir safhasının Ziya ile büyük 
Besim arasında geçeceğidir. Çün • 
kü büyük Besim her şeyden ev • 
vel tecrübesiyle maruftur. Bunun· 
la beraber Ziya kendishıi geçerek 
geçen ıenenin Türkiye birinciliği
ni kazanmıştır. Besimin bu vaziye 
ti. bildiği halde bu müsabakaya 
gırmek arzusunu gösterişi kendisi
nin her şeyden evvel hazırlandı • 
ğına delalet eder. 

Diğer taraftan küçük Besim de 
sessiz çalışan ve son Rusya seya • 
hatinde bilgisini arttıran bir genç 
tir. Tecrübeli ağabeylerile yapa • 
cağı müsabakaya, onun da hayli 
hazırlandığı söyleniyor. Ankaralı 
Şevki heyi pek yakından tanımı • 
yoruz. Bununla beraber kendisi _ 
nin Ankarada iyi bir rekor yaptı • 
ğı ileri sürülüyor. Beşiktaşın uzun 
kotucusu Mehmedin bu müsaba • 
kaya girip girmiyeceğini henüz 

kat'i. olarak bilmiyoruz. Girdiği 
takdırde Türkiye 3 bin, 5 bin ve 
10 hin metre şampiyonunun 800 
metre üzerinde nasıl bir netice a. 
lacağı merak edilmez mi?. 

Nijatla Cemale gelince, bun. 
la~ bu kafilenin en başlarını teşkil 
edıyorlar. Kuvvetli rakipleri ara • 

ıında mücadeleye girişmeleri bir
çok sporcuların dikkatini çekiyor 
ve kendilerine haklı bir takdir ve. 
sileıi veriyor. 

Yüzmeler 
Yuzme müsabakalarına gelin. 

ce; bu müsabakaların da cuma gü 
nu kısmen yapılması kararlaştırıl
mış olmakla beraber vaziyetin de 
ği§mesi ihtimali de vardır. Çünkü 
henüz Yunanlıların hareketlerine 
dair dün yeni bir haber alınmamış 
tı. Yunan yüzücüleri geldikleri 
takdir de evelce ilin ettiğimiz 

program üzerinde hu müsabakalar 
yapılacaktır. 

A. s. 

İtalyan güreşçileri bu 
sabah geliyor 

İtalyan güreş takımı bu sabah 

yedide Bulgarya vapuriyle limanı

miza gelecektir. Güreşçiler Kon. 

tinaltal oteiinde yerleştirilecekler 

dir. Güreşçilerimizle sporcular 

kendilerini karşılamak için davet 
ediliyorlar. 
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ÖLÜLERİN BAŞINA 
GELENLER 

Münkarız olmuş medeniyetlerde tedfin 
tarzları - Mısırlılar cenazeleri 

ne yaparlar ? 
-3- Yazan: Muallim l'fecip 

Fransa - Rusya 
Fransız hava nazırı 

Rusyaya gidiyor 

Hikaye 

Can ve Aşk 
Paris, 12 (A.A) - Hava Neza • 

retinden verilen son haberlere gö- Yazan : Nezahat Hasatı 
re, Hava Nazırı Pierre Cot, Mos · Galip Patanın kızı Bedia, kom- ı liyordu. Sanki onlarla me§lul de• 
kova'ya bugün öğleden sonra Vil- şusu doktor Kadri Beyi seviyordu. ğilmit gibi yürüyordu. 
lacornblay hava meydanından ha- Fakat Bediayı da seven biri var- Bedia bir aralık: 
reket edecektir. dı: Bahriye mülazimi Cavit. - Kadri, dedi, ben fU binaY' 

Hava Nazırının filosunu teşkil e-1 Kadri uzu!ı boylu, geni~ omuz • çıkmak istiyorum. 
den 4 tayyare, saat 14 te uçacak- lu, levent c-ihi bir delikar.I: ~di. Gü Kadri derhal: 
lardır. zeldi, cana yakındı. - Hayhay, dedi, çıkahJll • 

Filo, Strasbourg'a saat 16,30 da Cavit ise çelimsiz, ufak tefek, Kaya yalçındı. Bedia tırmanır -
varacaktır. M. Cot, Çarşamba gü· çirkin bir gençti. Yegane meziyeti 1 ken ayağı kaydı. Bir anda deni•• 
nü, bu şehirdeki tayyare taburu - iy yüzücü olmasıydı. yuvarlandı .. 
nun kışla değiştirmesi münasebeti. Halbuk Kadri de, Cavit kadar Denizin o kenarında akıntı bar 
le yapılacak merasimde buluna .. yüzücü idi. Bahriyeli değildi ama, li kuvvetliydi. Genç kız, akıntıd• 
caktır ve Perşembe sabahı Mosko- mükemel kürek çekerdi. Bir kaç kayboldu. 
vaya hareket edecektir. yüzücülük yarı§t kazanmııtı. Kadri, bir an duraladı. Akıntıfl 

Avusturya - Bavyera 
hududunda 

Viyana, 12 (A.A) - Bavyera 
hududunda, Hallein civarında, iki 
Hitlerci Alman, Avusturya polisi • 
ne kulübe vazifesini gören bir yere 
bir bomba atmıılar ve ateş etmiş
lerdir. Hitlerciler kaçmıya muvaf· 
fak olmuşlardır. Zararlar sadece 
maddidir. 

Hindi standa 

Doğrusu, Bedia, Cavidi Kadriye gözüne kestiremedi. Başladı: 
tercih edemezdi. Kadriyi seviyor - Can kurtaran yok mu? 
du ve Kadriyi sevecekti, onunla ev Diye haykırmıya ... 
lenecekti. Kadri de onu seviyor - Fakat Cavit uzaktan kazayı g8t• 
du. müştü. Koştu ve dü§Ünmeden kell" 

Acaba Cavit kadar seviyor mu dini denize attı .. 
idi?. Bediayı kurtardı. 

Bedianın şüphesi yoktu. Kadri iki genç, kızı derhal bir eczaht' 
onu, Cavitten çok daha fazla sevi· neye götürdüler. Orada tedavi • • 
yordu. dildi. Kendine geldi. 

Bir gün Kadı i ile Bedia Boğazi· 
çine gitmek üzere buluştular. 

Akşam üstü, eczanenin kapısd" 
da iki otomobil duruyordu. 

Ozlrl• mahkemulala aubıt k.Atlbl BOMBAY, 12 (A. A.) - Son 
iskeleye indiler. 
Orada Cavidi gördüler. 

Birinin önünde Cavit, öteki~ 
önünde Kadri bekliy"rdu. 

İnsan cesetlerinin imha edilmesi korumak için yaptıkları bu mua • hafta tatilinde Gandi ile ihtilalci 
her millette kabul edilmiş bir adet mele gün geçtikçe adet ve an'ane liderlerden Nehru arasında mü -
değildir. Bu cihet ahret hakkında- haline girmİf, nihayet bir din aki
ki telakkilere göre muhteliftir. Tür desi olmuıtur. Bu itikadın kayna
lü türlü dinlere inanan insan züm- ğı herhalde tefesilh eden cesetlerin 
releri dinlerinden ilham alarak ce yaııyanlara zarar iru etmesidir. 
nazeleri ya imha etmişler veyahut Mısırlıların itikadına göre in .. 
ta mümkün mertebe muhafazaya ı;anlar v~ hayvanlar öldükten son· 
çalışmışlardır. Cenazeleri muha - ra i!ahlar zümresine girermif. Ö -
faza için iki usul vardı; biri güneş lülPrİn ö~eki dünyada tekrar riYUt 
le veyahut ateşte kurutmak öteki bulabilmesi için cesetlerinin mah -
de mumya yapmaktır. fuz kalmasına, eşkalini kaybetme. 

Mumya yapmak ilminde en ileri mesine lüzum ve ihtiyaç varmış. 
giden Mısırlılar olduğu için yalnız Fıravunlar, rahipler ve içtimai 
onların usulünü zikredeceeim: mevkii yüksek olan kimseler, ceset 

him siyasi görüşmeler olmuştur. 

lngilterenin mali kontrolünü ta -
mamen bertaraf etmek için başlı· 
ca mani olan Hindistamn lngilte· 
reye olan borçları işi ile meşgul 

olunmuştur. 

lngilterenin Amerikaya bor -
cunu ödemek için Hindiıtandan 

aşağı fiatla gümüş satın alması 

meselesi de görüşülmüştür. 

Amerikada grevciler 
Mısırlılar acaba ne için bu kadar }erinin teıiratı havayieden bozul • P A TTERSON, (Amerika), 12 

güç ve masraflı bir yolda gittiler? maması, vahti hayvanların tecavü (A. A.) - Bir boya fabrikaıının 
Bu sualin cevabını verebilmek için zünden maıhfuz kalması ve bera - etraf mı çevirmiş olan binlerce 
onların hayatını ve hususiyetlerini berce götütdükleri servetlerinin grevcinin asayişi bozmamaları i • 
tetkik etmek lazımdır. gaapedilmemeıi için pek büyük fe çin muavin polis kuvvetleri çağı -

Mısır; dediğimiz vakit hayatını dakarlıklarla mezarlar yaptırmış - rılmıştır. 
Nil nehrine medyun sıcak bir mem lardır. İtfaiye, dağılmak istemiyen ka 
leket gözümüzün önüne gelir. Nil Binlerce et1irin h~r türlü müşkü- labalığın üzerine tulumba ile su 
nehri her sene ilkbahara doğru ta- !at içinde senelerce uğratarak sıkmış, fakat halk gene dağılma . 
sar bir çok sahayı su altında hıra - vücudc getirdiği ehramlar fıravun mııtır. 
1'.ır. Nehrin etrafında bugün mev - ların cesetlerini muhafaza etmek __ '" _ _ _ _ __ 
cut olan setler ev\'elce yoktu, ne - için yapılmıthr. ile ilah Orizisin oğlu Horus, ölü -
hir; gayri muntazam surette taşar c· k" d b l f nün işledigyi iyi ve kötü i!lleri tar. 1ze mev ıın e u unan ve ıra- :r 
tahaffuza imkan vermeden etrafı (K ) .t ld ~ .. l tarlar. Kötülükler bir toprak testi, k 1 . . vun eops a aı o ugu soy e • 

ap ar, hır çok msan ve hayvan ka h 'k' A f .. . iyilikler ise ku!l tüyü ile temsil nen e ram, ı ı yaıo ya camımı :r 

çl amdıyrırak su altında kalır boğu - j içine alacak kadar büyüktür. edilir. Günahlar ve sevaplar tartı -
u~· u. 

Bu ehramın tam ortasında fıra· 
Nehrin suları azalıp kendi ya -

vunun lahdi bulunduğu gibi gene 
tağma girdiği vakit ötede beride 

ehramın içindeki hazine daireleri
bir çok insan ce::edi ve hayvan ia-
şeleri kalır, bunlar tefec:süh ederek ne bütün serveti konulmuştur. Mı-

sırlıların itikadına göre İnsanlar 
koleta veba ve saire gibi bir tak1m 
müstevli ve sari hastalıklara scbc- ahrette dahi dünyadaki servetini 
biyel verirdi. muhafaza edecektir. Lahitlerin içi 

ne konulan kitabelerle dıvarlarına 

hrken maymun şeklinde bir ilah 

Cavit, sessiz, sakin bir aşkla da 
ima Bediayı takip ederdi... 

... Kadri ile Bedia Büyükderede 
indiler. Sahil boyunda yürümeğe 

Bedia eczaneden çıktı. Ev'fe., 
r;ağa, sonra sola baktı. 

Biraz düsündü . 
Ve hiç te.redüt etmeden CavidW 

başladılar. Rıhtımı geçtiler, cadde otomobiline bindi ... 
yi bırakıp aşağıya kayalara gitti • 
1er. Dün, Cavitle Bedianın nişan 

Ta arkada~. ağır ağır Cavit ge ı·asim1nde bulunduk. 

Panayırda 
Zaro ağa ayrı 

bir höcrede ! 

T ayyarelerde yatı' 
gın tecrübesi 
PARIS, 12 (Hususi) - BugU' 

Brükselde, ,ayanı dikkat bir ta1 
yare tecrübesi yapılmıştır. Tecri 

lzmir, 12 (A.A.) _ 9 eylul pa- beyi yapan tayyareci Rollengeo 

nayırının ziyaretçileri gün geçtik- dir. Tecrübe, tayyarelerin yanı' 
çe artmaktadır. Bugüne kadar pa dan vikayesidir. Küçük bir ta~ 
nayır, 130 bin ki§i tarafından ziya- l re 1200 derece sıcağa dayan~ 
ret edilmi§tir. Dünyanın en ihti - benzin deposu ate, almamı,tıl 
yar adamı olan Zaro ağa da dün- lki fare, alevler içinde tam bW 
denberi panayırda umuma teşhir çeyrek kalmışlar ve ölmemitler • 
edilen ayrı bir höcrededir. Pana· 1 dir. 

yır her gün sabah saat ondan gece 'ı 
12 ye kadar umuma açıktır. Gece A "k d 'il" k lk ıtt' 
manzara11 pek caziptir ve akşam 1 merı a a mı 1 a ın 
dan gece yarısına kadar hıncarınç idaresi 
dolup boşalmaktadır. Panayırda Nevyork, 12 (A.A) - Nevyor~ 
Sümer Bank, inhisarlar ve halıcılık 1 Esnaf Cemiyeti bir istatistik net· 
gibi hassaten yerli malı teşhir eden 1 rctmittir. Bu istatistikte milli kal' 
firmalar ammenin rağbetini celbet kınına idaresi i~c başladığı gündet' 

mektedir. beri yüzde 10, 15 nisbetinde itle· 
Şehrimizde bulunmakta olan rin arttırdığı ve 100, 150 h:n itıis' 

maarif vekaleti mütehassıs mimarı iş bulunduğu kaydedilmektedir· 
ve güzel sanatlar akademisi mual-
limlerinden profesör Egli, panayır 
için şu sözleri söylemiştir: 

Yeni basılacak paralar 
Cesetlerin ve laşelerin hastalık- .. .. .. • .. 

] b b
. t d·-· · 1 yazılan yazılarda oluye, otekı dun 

ara se e ıyc ver ıgını an ıyan . . .... 

kontrol eder, terazide yanlışlık vu
kuuna meydan bırakmaz. Adalet 
divanında kırk iki hakim vardır. 

Bu hakimlerin ekserisi hayvan baş 

lıdır. Hakimlerin her biris muhte -
lif ahlakın mütehassıslarıdır. Bun· 
lar kendi ihtisaslarınn ait ef'alin 
hükmünü verirler. Bu kırk iki ha .. 

. . . "Bu panayır, dekoratif itibariy· 
kımın ,ekılleri, ihtisas sahibi olduk l A l b. · 

Londra darphanesi müdürü Sif 
Johnson basılacak olan yeni ıii : 
müt paral1\rm, Londra darphaP~ 
namına bnılmaınnı deruhte etJlld 
üzere hükuır.ete bazı teklifler ' 
buhmmuş, fal:al hükumetçe, I• · 
ta11bul d3rphan~ -inin b;,ı paral•~ 
basmıya vesaiti kafi olduğund . 

M ı l b l t k. t k . . yada ıttıhaz edecegı hattı hareke -
lsır ı ar un arı a tm e me 1çın . . 

ı k 1 .... t tt 1 ı te daır nasıhatler bulunmakta ve 
mucmyaıa~a duhs~lAU~U u u akr. bu yazılardan Mısırlıların itikadı 

eset erın a ı ı azasını çı arır-

1 b 
. . b d l'kl ·nde tamamen anlatılmaktadır. ar eynını urun e t erı n 

ka~ca gibi bir takım aletlerle çe - Mısırlıların itikadına göre ruh " 

k k kıt 1 'h yet damar_ lar muvakkaten cesedi terkedip ah ere a ır ar ve nı a . . 
l d t . t'k b' adde zer rete gıttıkten sonra sık sık cesedi arma n an ııep ı ır m · d 

•• A • d zıyaret e er. Anubis namındaki 
kederek tefessuhe manı olurlar ı. k" k b l b" ·ıA h h h 
Gözlere gelince onları da çıkarır • 

ope aı ı ır ı a ru a re her -
lik ederek onu öbür dünyaya götü 

lar yerine, mevtanın servetine gö- 1 d 
rür ve Teme en ilen ilaheye tak -

re elmastan başlıyarak bir takım dim eder. 
kıymetli taşlar koyarlardı. Cesetler 
iyice yıkanır, temizlenir bir takım 
ıtriyatla tatir olunur böylece mum 
yalamak ameliye!ine nihayet veri 
lir ve bu ameliye bittikten sonra 
rütubctsiz bir yere defnedilirdi. 

İptidalarında ancak s1hhatlerini 

Tmei denilen ilahenin, hakikati 
ve adaleti temsil eden iki §ekli var 

drr. 

Tmei'nin başında iffet ve doğru 
luk alameti olmak üzere tavus kuy 
ruğundan bir tuğ vardır. Anubb 

A • c vrupa panayır arının ır eşı -
lan ahlakı temsıl edecek surette · d' p · 'b · J • d' k . ır. anayır ıtı arıy e şım ıye a 
dır. Bu mahkemei kübranın reisi o , d .. a·· w •• B Ik l l tl 
1 (o 

. ar gor ugum a an mer.ı e rn e 
an zıriı) in ayağının dibinde . l k f k' d d' 

h 
. rı panayır arının ço ev ın e ır. 

ce ennem bekçısi olan köpek yat -
maktadır. 

Ruhu bizzat Oziri:; isticvap e -
der. Mahkemenin zabıt katibi ke~ 
mal ilahı olan (Thoth) tur. Thoth 
ku~ kafalı bir ilahtır. 

Bu ali -r.ahkeme huzurunda be · 
raat kazanan ruh, Oziris olmıyn 

liyakat kesbeder. Güneşten yapıl -
mış bir kayığa binerek ziya alemi· 

ne gider. Beraat kazanamıyan ruh 
İse cehennem bekçisi ohm köpeğe 
teslim edilerek zulmetler diyarını 
boylar. 

T. D. T. Cemiyetinde 
·11111• İstanbul, 12 (A.A.) - Türk dahilde basılacağı cevabı yerı . ·dar 

Dili Tetkik Cemiyetinden: ti. Sir Jhonson clarphanemtzı ~ .
11 .... ıçı 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti umu- ı mek arzusunu izhar ettıgı 
mi merkez heyeti bugün biri saat Türkiyeye davet eclilmitti. 

11 de diğeri 14,30 da İbrahim Nac- Yeni basılacak paraların h:.; 

mi Beyin reisliği altında Dolma• mi, terkip ve ayarları hakkı 1"J , 
bahçe sarayında iki toplantı yap- fikri sorulan Sir Johnıon, bu 
mııtır. Bu toplantılarda ankete susta faydalı fikirler verınitt!;tf' 
gelen cevaplar üzerinde tetkikata Sir Johnson Ankarada 111 otJf' 
devam edilmittir. Umumi merkez vekaletiyle temas ettikten 1 

heyeti yarın toplanacaklJr. lstanbula dönecektir. 
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Izmirde ltalyan seyyahl 
lzmir, 12 (A.A.) - lıtanbol 

~ıı 
dan hareket eden Ege vapuru JJ 

dir. Müddet her halde altı ay ola- dir. Bunun içindir ki imza iıi bir 

Jtalyaya gitmek üzere §ehriı11İ-' 
bugün 53 ü doktor ve prof eıör, f'. 
zü de fatiıt gençlerden ibaret ıS1 
kitilik bir kafile gclmittir. ıcJi' 
le şehre çıkarak Gazi meydan~ 
gitmİf ve heykele bir çelenk kof t 
mufh\rdır. ltalyan konsolosu, ftl 

rak teıbit olunacaktır.,, az gcçkmiıtir. 

Halledilecek iktısadi 
me~elelerden bazıları yan mektep talebeleriyle 1tal1'; 

tabaaıından bazı zevat mera1İlll ' ~vuıturya zabıtasına ait bir 
tayyare. Alman tehirlerinden Paa
sau üzerinde uçmuı ve bir devir 
yaparak uzaklatmııtır. 

Hududu bu suretle göz göre gö 
re yapılan taarruzun bazı netice -
ler hasıl etmesi fÜphcsizdir. 

(Bat tanırı 1 fod ıra)ıfıınıızda) 

yarctleri programında bir değişik
lik yapılmıştır. Program mucibin
ce misafirler perşembe akşamı An
karadan h:tanbula hareket edecek 
lerdi. Ankaradan İstanbula hare
ket tarihi bir gün sonraya alınmış
tır. Yunan nazırları cuma akşamı 
İatanbula hareket edeceklerdir. 

Ankara, 12 - Yunanistan hü -
kfımetiyle Türkiye arasında dost
luk ve !amimi itilaf muahedesi per 
şembe günü Ankarada imza edile
cektir. Bu muahede aşağıdaki 

dört maddeden ibarettir. 
Birinci madde. her jk; memle -

ketin müşterek hudutlarını yekdi -
ğcrine ve başkalarına karşı tekef
fül ettiklerini bildiriyor. 

Yunan gazetecileri Yunan iktı- hazır bulunmuslardır. 
sat. nazırının Ankarada halledcc~- """""""'""--... ~•--ınıuı-~ 
ği ı,leri yazmaktadırlar. Buna go- ltf 
re, Anadolu sahillerindeki kaçak- bankası erkanı hazır bulunınUf 

l k l . y . T·· dır. 

lta[yada tasarruf 
çogalıgor 

Rt>m.a, 112 (A.A.) - Tasarruf 
mak•adiyle bankalara yatırılan ve 
çoğu çalıtan halk sınıf ma ait olan 
para miktarmm gittikçe arttığı son 

istatistikler den anlaşılmakadır • 

Bankalardaki astarruf mevclu • 
ntı, ceçen ıene haziranın aonunda 
17.2113.000 liret olduğu halde, bu 
sene haziranın sonunda 17.650.000 
a çıkmıt\ır. 

Taaarruf sandıklarına yatırılan 
paralar da dahil lduğu hude bu 
senenin ilk altı ayı içinde mevduat 
rniktarmdaki fazlalık 650 mil • 
yonu bulmu~tur. 

Hareketin cumartesi akşamına 

kalma11 ihtimali de vardır. 

Diğer taraftan Yunan iktısat na 
zıriyle lktısat Vekili Celal Bey de ikinci madde, gerek iki memle
kendi aralarında, tütün meselesi keti alakadar eden meselelerde ve 
etrafında, görüımüşlerdir. gerekse beynelmilel mühim meıe -

lelerle her iki memleketin evciden 
Yunan nazırlariyle muhtelit mü.. fikir teati etmesini ve anla,arak 

badele komisyonu i,leri hakkında miittehiden hareket edeceklerini 
da müzakere cereyan elmekledir. beyan ediyor. 
Bu hususta muhtelit mübadele ko- u· .. .. dd T" k' y 

· d k' cı..ncu ma e, ur ıye ve u .. 
mısyonun a ı baı murahhasımız ı . • · 
Şevk' B b 1 .. l d' nan•stnnın beynelmılel konferans-

ı ey ana sun arı soy e ı· 
· · larda yekdiğerini temsil edebile · 

"- Mübadele komisyonunda ce'·l~rini gösteriyor. 
bütün işleri altı ay zarfında bitir- Dördüncü madde, bu muahede
meğe çalışacağız. İşler bu müd - nin on sene müddetle meri olaca -
det zarfında bitmese dahi komis- ğım amirdir. 
yon lagvcdilecek, halledilmemiş o- Manmafih Ankara görüşmele
lan meseleler mahalli mahkemele- rinde bu maddelerde bazı değişik .. 
re havale edilecektir. Bu esas da- tikler yl\pılmatıı ve muahedenin da 

hilinde müza'kere cereyan etmekte lla şümullendirilmcsi muhtemel· 

çı ı mese eıı, unanıatanın ur .. 1 . 
kiyeye ihracatı, tütün meselesi, Yu Yunan elçisinin ziyafeti I 

naniıtan ihracat eıyaıının geniı Ankara, 12 (A.A.) _ Ank_.., 
mikyasta teıhiri için Türkiyede daki Yunan elçisi M. SakellarroP

11 

daimi bir sergi açılması mevzuu los tarafından bu alqam 1aat 20,~ 
bahsolacilk ve bu hususta kararlar d A k p 1 t b' ak••nl yl' a n ara a as a ır ,---- _fi 

verilecektir. meği verilmi§tir. Yemekte YuflV 

Dünkü ziyafetler baıvekili M. Çaldariı, haricine~ 
, 1 zırı M. Maksimos, iktısat nazırı , 

Am<ara, 12 (A.A.) - lktısat p -ı f'k ı 'yle 8-' . . czmezog u ve re ı a arı _{ 
Vekılı Mahmut Celil Bey tarafır.- l 1 · e ....-' 
d . . . vekil ımet Paıa Hazret erı v n:if 

an mı saf ır Yunan nazırları şcrefı k l H . . V kT T fik ~ 
l .. A k P I b' .. _1 a arı, arıcıye e ı ı ev ..f 

ne ı ;un n ara a asta ır og e .. . V kUle•; 
yemeği verilmiştir. Ziyafette M. lu Bey ve refıkaları, icra e .. ,;1'• 
Çal :.aris, M. Maksimoı, M. Pezme Heyeti azası, C. H. FırkaaJ ~-" 
zoğlu ve refikaları Ba ... vekil İs- umumiıi Recep Bey. muhteht "fi' 

' :r • d T .. rk .,e ' 
met Pata Hazretleri ve refikaları, badele komııyonun a u Jl,il' 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey nan murah1:.::.sları, hariciye .,eh ı•' 

Y f · kanı • ve refikalsn ve Yul'_an nazırlarına ti ve unan se ar.etı er . ,a41' 
refakat eden zevat ile ikhsat vcki bulunmu~lardır. Ziyııfcti bır 
leti müıtcıu ve U. mü<.!ürleri İt ce takip etmittir. 
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Deniz Y olfarı işletmesi 

ACErfTALARI · 

Almanyada komünistler ve kızıl mu
hariplerin tertibatı ~>rtaya çıkarıldı ... 

Eminönü kaymakamlığından: Sahipsiz olarak bulunan bir 
kuzunun sahibi bir hafta zarfında müracaatla almadığı takdir-

h:ıral Ö\ Köpruba~ı Tel. 42362 
de alelusul satılacağı ilan olunur. ( 4869) 1 

'ı ırkccı ı\luhurd:ır zade hanı 

l"eld<'ll : ~2740 --------~--~~-------------------~~-----1 

PARlS, 12 (A. A.) - Mayenc- - Biz, dünyayı kargaşalıklara 
den bildirildiğine göre komünist - sokmak için gelmedik. Hiç · bir 
lere kar§ı yapılan bir harekette, harp istemiyoruz. Biz sulh istıyo -

Fakat haklarımızı tanıyacak bundan bir sene evvel, "Kızıl mu- ruz. 
haripler birliği,, tarafından Hit - gündelik ek~~ğimizi temin ede -
lere kartı bir suikast tertip edildi- cek bir sulh ıstıyoruz. 
ii anlaıılmıftır. Bu sözlerden sonra, intikam fik 

Bu suikast 13 haziran 1932 de rini propaganda etmekle itham 
liitler Mayence de bir nutuk söy- edilen Hitlerizme karşı bütün dün .. 
leınek üzere geldiği zaman yapı • yada mevcut sebepsiz itimatsızlık-
} k tan bahsetmiş ve demif tir ki: aca tır, 

Sui
0

kast bir tesadüf eseri ola - - Bütün dünya huzurunda yal
rak yapılmamııtır. Çünkü suika~ti nız bir şey istediğimizi açıkça bil
Yapacak olan siJahını otomobıl diriyoruz. O da su]h içinde çalış • 
Reçnıeden evvel boşaltmıştır. maktn. Yapmış olduğumuz harp, 

"Kızıl muharipler birJiği,, nin işsizliğe karşı olan harptir. 

tekrar teessüs etmesinden şüphe- Kral Faysalın cesedi 
lenen hükUmet Dorthmundda 30 ı 
k" .. t k"f tt"rmiılerdir. içle - B1RIND1Zt, 12 ~A. A.) -1flyı ev 

1 
e 

1 
• Kral Faysalın cesedıni taşıyan r· d 13 ·· h "' kiimet aleyhıne su-

. ın en u u .. . lngiliz kruvazörü Despatch, dün 
ıkal't terttibjyJe muttehemdır. 

k 13 te buradan kalktı. Perşembe 
Almanya kargaşalı günü Hayfaya varacaktır. 

istemiyor! Kruvazörde eski Hicaz kralı 
Berlin, 12 (A.A) - Berlin stad 

Yurnlarından birisinde Yon Papen' 
den sonra söz alan Propaganda 
Nazırı M. Goebbels şunları söyle -
ıni,tir: 

Küba karışıklığı 
Fab,.ikada bir bomba ve 

geni hükumet 
LA HAVANE, (Küba) 12 (A. 

A.) - Bir elektrik fabrikasında 
bir bomba patlamıştır, 

lf. lf. lf. 

LA HAVAN (Küba) 12 (A. 
A.) - Yeni hükumet reisi M. San 
Marten, gazetecilere şunları söyle
miştir: 

ve Faysalın büyük biraderi Ali ile 
maiyeti vardır. Kra]ın cesedine 

son ihtiramı yapmak üzere askeri 
kumandalar]a belediye reisleri 
de kruvazöre gitmitlerdir. 

Almanganın geçirdiği 
kargaşanın arkasında 

ne var? 
Paris, 12 (A.A.) - "Tan,, ga -

zetesi günün yazısında diyor ki: 
"Hitlerin temayülleri ile baş • 

vekil von Papenin temayülleri ara
sında bir fark gözediyoruz. 

lnhisarlar umum müdürlüğünden: 
Diyarıbekir rakı fabrikası taraçasında keşifnamesi muci -

hince Rüberoit, Beton ve muzayik çini f erşi ameliyatr aleni 
münakasa ile ihale olunacaktır. Taliplerin münakasaya iş -
tirak etmek üzere % 7,5 teminatlarını hamilen 
çarşamba günü saat 15 le Galatada alım, satım 
müracaatları . 

13-9-933 
komisyonuna 
4587) 

Kocaeli vilayeti daimi encümeninden 
Kapalı zarf usulile münakasaya konulan 23292 lira bedeli 

keşifli Adapazarı - Hendek yolu tamiratı için yapılan teklif • 
ler haddi layik görülmediğinden işbu yol tamiratının 27- eylul 
-933 çarşamba günü saat on be,te pazarlık suretiyle ihalesine 

karar verilmistir. Talip olanların mezkur tarihte 1750 liralık 
muvakkat te~inatla vilayet daimi encümenine müracaatları. 

Istanbul 

(4842) 

üniversitesi mübayaat 
komisyonundan: 

1 - Çapada kain Gureba hastahanesi polikılinik binasının 
elektrik tesisatı 7 gün müddetle ve pazarlık suretile münakasaya 
konulmuttur. 

2 - Tesisata talip olanların ticaret odasında müseccel elek
trik tesisatı ile iştiğal eder bir müessese sahibi olmak ve lstanbul 
Elektirk Şirketinin ruhsatiyesini haiz olmaları vu bu gibi büyük 
tesisatı muvaffakıyetle ikmal etmiş olduklarına dair vesika ibraz 
etmeleri meıruttur . 

3-- Talipler Maarif Vekaletinin Güzel san'atlar akademisinde 
ki mimari bürosunda planlarla ıartnameleri tetkik edebilecekler
dir. 

4 - Talipler maktuan 350 liralık muvakkat teminatları ile 
ihale günü olan 20- eyliil -933 çarşamba günü saat on beşte 
Üniversite mübayaat komisyonunda bulunmaları lazımdır . 

(4833) 

~evlet Demir yolları ilanları 
8- J O Adet ray otobüsünün kapalı zarfla münakasası 4 Teşri

nievvel 933 çarşamba günü saat 15 te idare binasında yapıla
caktır. Fazla tafsilat Ankarada malzeme dairesinden ve Haydar
paşada tesellüm ve sevk müdürlüğünden bili bedel temin edile-
bilecek şartnamelerde yazılıdır. (4604) 

Askeri Fabrekalar ilanları 

"Biz Kübanın tam istiklaline 
dayanan bir Amerikalı dost]uğu 

istiyoruz. Biz Amerika aleyhtarı 

değiliz. Fakat her ne Jekilde olur
sa olsun emperyalizm aleyhtarı 
yız. 

Hitlerin kendini demagoji dal
gasına bırakarak sürüklendiğini 

görüyoruz. Halbuki biJhaaaa Her
renklüb ile eski Alman sanayii ve 
imparatorluk Almanyasının haki -
mi olan eski Prusyanm emin kuv· 
vetleri olarak mevcut büyük sa -
nayicilerin mümessili von Pape • 
nin, Alman milJetini büyük an'a -
nelerine avdet ettirmek niyetile, 
bugünkü ve ortadan kalkması e -
linde olmıyan şeraite şöyle böyle 
uyduğunu görüyoruz. 

f ' f° .......... 3:· .. ··K:······o·~·m······ .. ~ 
-------------------------- . . . . 

! anna1ma Komisyonu ılAnlan i 420 Ton Oazoil 

SAfNT POL - M1NESOT A -
(Amerika), 12 (A. A.) - Sekiz 
haydut ellerinde tüfeklerle mahal 
fi demiryolu memurlarından iki 
ki,iyi çevirmitler ve memu~ları.n 
Üzerinde bulunan şirkete aıt hır 
ıni)yon doları alıp gitmişlerdir. 

K az«ga uğrayan balon
cular nasıl kurtuldu? 

Bu iki cereaynın biribiriyle kar• 
şılaştığı gün, milli denilen ink•la -
hın kimin menfaatine yapıldığı ve 
üçüncü ran cephesi arkasında ne
yin saklanmıı olduğunu anlıyaca
ğız. 

Almanyanın istikbali o zaman 
taayyün edecek ve bugün içinde 
bulunduğu kargaşalığın ötesinde 
ne old\lğU o zaman görülecektir. 

Anıerika iş kanunu 
NEVYORK, 12 (A. A.) 

1s kanununu ilk olarak kabul eden 

. . . . . ··-····················································· Yukarıdaki malzeme kapalı zarf İzmir Fırka Satın alma Komis-
suretile 1-10-933 tarihinde saat 14 yonundan: 

te ihalesi icra edilecektir. Taliple - Frka kıt'aları ihtiyacı ıçın 
rin şartname için her gün öğleden 32,400 kilo sade yağı kapalı zarf-
sonra münakasaya girmek için de 
o gün teminat ve teklifat ile müra 
caatları. "4714,, 

Fatih sulh 3 üncü hukuk hakim -
liğinden 

Muhtesip lskenderbey mahalle

sinde Tahtaminare sokağında 7 

numaralı hanede mukim mütevef

fa Şemsettin oğlu Cemal Efendi -

ye ayni hanede oturan dayısı Rem

zi beyin 11-9-933 tarihinden iti-

la münakasaya konmuştur. İha -

lesi 30 eylül 933 cumartesi günü 

saat 11,30 ,:J:\ dır. İsteklilerin §art 

nameyi görmek üzere her gün ve 

münakasaya iştirak için tayin edi· 
len gün ve saatte teklif ve teminat 
mektuplarıyla Bornovada "İzmir, , 
Fırka Satın alma Komisyonuna 
müracaatlar. 

(2394) (4668) 

Z A y ı 

Imroz Postası 

UGUR 
Vapuru her cuma saat 15 le 

idare rıhtımından kalkar. Gi -
ditte Gelibolu, Lapseki, Çanak
kale ve lmroza dönüıte de ayni 
iskelelere uğrar. (4845) 

Karadeniz Sür'at Postası 

KARADENiZ 
Vapuru 14 Eylul perşembe 

saat 18 de Galata rıhtımından 

kalkar. Gidişte İnebolu, Sam -
sun, Ordu, Gireson, Trabzon, 
Rize ve Hopaya, dönüşte bu is
kelelere ilaveten Pazara da uğ -
rar. (4846) 

Ayvalık Aralık postası 

ANTALYA 
Vapuru 14 eylul perşembe sa

at 17 de idare rıhtımından kal -
kar. Gidişte Gelibolu, Çanak
kale, Bozcaada, Küçükkuyu, Al
tınoluk, Edremit, Burhaniye ve 
Ayvalığa, dönüşte de ayni iske-
lelere uğrar. ( 4848) 

İzmir Sür'at Postası 

SAKARYA 
Vapuru 15 eylul cuma saat 

14 le Gaita rıhtımından doğru 

İzmire ve pazartesi İzmirden 
doğru lstanbula kalkar. ( 4847) 

1 L A N 
Zirde irae edilen müessesat vez· 

neferinin açılma ve kapanma saat 
leri 15 Mayıs ili 15 EyJul 1933 

devresi için sırasiyle saat 9,30 ve 
15,30 olarak tesbit edilmif idi. 

Mukaddema olduğu veçhile, ay
ni müessesat veznelerinin, 16 Ey
lul 1933 cumartesi günündeh iti -
haren saat 10 da açılacağı ve saat 
16 da kapanacağı umumun malu -
mu olmak üzere ilan olunur . 

Banca Comeciale ltaiana, Ban .. 
co Di Roma, Chrissoveloni Ban -
kası, Deutache Bank Uund Discon· 
to Gesellschaf t, Deutsche Orient
bank, (FiJiale Der Dreıdner 
Bank), Emlak ve Eytam Bankası, 
Felemenk Bahrisefit Bankası, Os
manlı Bankası, Selanik Bankası , 
S. S. C. f. Ticareti Hariciye Ban • 
kası, Şarkıkarip Ticaret Bankası, 
Türkiye iş Bankası, Türkiye Ziraat 
Bankası. 

ı L A N 

NEVYORK, 12 (A. A.) -
Bulunan iki balon ıssız arazi 
li:?erinde uzun müddet dolaşmış -
lardır. Nihayet bir telefon hattına 
raagelmi,ler ve bozulursa tamir 
İ~in adam gönderirler düşüncesi -
le hattı kesmişlerdir. • ucat sanayii ile temmuz ara-

mens 'd' . 
sın da tabiiden fazla ileri gı 1şı • 

baren vasi tayin edildiği lan olu -
nur. (7295) 

Gelenbevi orta mektebinden itibaren yeni bir iş'ara kadar zirde 
almış olduğum tasdiknameyi zayi muharrer saatlerde açık bulunacak 
ettim. Yenisini alacag-ımdan eski - t 

Osmanlı Bankası gi~eleri, Ey • 
lulün 16 ıncı cumartesi gününden 

Baloncular bu basit, fakat ak~ 
lı.. gelmez düşünce sayesinde kur
luJı~ılar.Jır. 

Otf>mobil ycırışındaki 
facianın sebepJeri 

nıeMA, 12 (A. A.) - Monza
d~ki otomobil kazasından ilk an-
1,tılan ıudur ki, fazla sürat, yo -
1un nemli olmanna ilaveten, oto -
tt\ohıHerin dönemeçleri dönmeleri 
ile ınin; olmuştur. 

Ukönce kazaya sebep olarak 
~oaterilen b:r yağ birikintisinin 
~-~.:.ya sebeitiyet vermediği an
'-ıılmı§lır. Zira kaza bu birikin · 
lid::n flr.riçte olmuıtur. Ve üzerin
den, kazaya uğramadan, başka o-
1~!"ıobiJTer de geçmişlerdir. 

. k ülamelini görmeye başla -
JUr. a s . . 

ger'ılemeler kaydetmııtJr. mış ve . 
Bu hadise en ziyade .'pek ~e 

pamuklu mensucat üzerındedır. 
En yüksek fiatlar bu mensucat 
icin tatbik edildiğinden müsteh 
li.klcrin talepleri büyük miktarda 
eksilmiıtir. 

ır • 
sinin hükmü olmadığı ilan olunur. ı. _ Galata merkezi ile Yeni-

(1277) Muzaffer cami şubesi: 
§ 1929 senesinde İstanbul Eyyami adiyede: Saat 10 dan arttırma suretiyle paraya çevrilme- S • l k b" d 

an at ar me te ın en aldığım 16 ya kadar. 
si kararlaşt ı rılan 9 parça üzeri sarı §ahadetname zayidir. Yen isini ala- Pazar günleri: Saat ı o dan 12 • 

Beşiktaş icra dairesinden: 

Borçtan dolayı mahcuz ve açık 

aynalı elbise dolabı ve sair eşyayı dığı ilan olunur. 162 Fehmi 
2 

B - ı b . 
. - eyog u şu esı: 

kadifeli ceviz oda takımı bir adet cağımdan eskisinin hükmü olma • ı ye kadar. 

beytiyenin dellaliye ve ihole pul 1 (8465) E · - d· d S 
10 

d 
s E yyamı a ıye e: aat an vadın tayyareci resimleri müşterisine ait olmak ü- ~ ezacı mektebinden aldığım 

12
_

30 
t 

14 
t 

16 
k d 

"-' 1 .. . k . . y a, saa en ya a ar. 
p ARİS, 12 ( A. A.) - Oral zere 14 - 9-933" tarihine tesadüf l~:ı~et vara amı zayı ettım . e~ Pazar günleri: Saat 1 O dan 12 ye 

· b k b .. .. nısını alacağımdan hükmü yoktur. k dağları üzerınde havanın ozu eden pcrşcm e gunu saat 13 ten 
1
. R adar. 

·· d k · ı 1034 A ı ıza olmasından, dun ha~eket .e e~e 15 e kadar Nışantaş karakol (
7304

) P••ı•m••••••••• 
olan kadın tayyarecı Marız Hılz, 

1 

sokak 144 No. lu hane önünde sa-

hareketini bugüne bırakmı~tır. tılacağından talip olanların 0 gün DOKTOR D ~ (Y "k • 
Hilz, bu gece havalanacaktır. H f c 1 r. ...). yiı riı 

Tokyo, Moskova, Omsk, lrkutsk 1ve 0 saatte ha~ır buluna~~k olan a iZ ema Birinci Sınıf Mutehassıs 
ve Vladivostok yolu ile dört mer- ı memuruna muracaatları ılan olu • Dahili hastalıJ<ları mütehassısı J 

halede gideceğini limit ediyor. nur. (8441) Divaıwolu N. 118 Telefon: 2ı398 tım••··········· 
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