
Yunan gazetelerl dlyorlar ki : 

'!'!!-rkiye ile Yunanistan arasındaki 
antaşmanın bütün Balkanlılara 

teşmilini istiyoruz 

Yunan başvekili diyor Jd : 

Dikkat ediniz, dostluk nıuahedesi 

esas itibarile kat'iyen 

değişmiyecektir 
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--Yeni misak bugün imzalanıyor 
Misakın bir 
tadil edildiği 

sureti Bulgaristana da bildirildi.. ilk projenin 
ve daha ziyade şümullen~irildiği söyleniyor 

ltalyan - Rus 
ın.isakının şümulü 

Misafir nazırlar cumarc Cümhuriyetin onuncu yılı 
Geçen haf ta zarfında ltalya ile 

Ruaya araaında bir doatluk ve a -
demi tecavüz miaakı aktedildiği 
lrıalUındur. Avrupa matbuatının 

neşriyatına göre, bu misak, iki 
tneınleket arasında bir ittifak ma
hiyetinde olmamakla beraber alel
'-de bir dostluk ve bitaraflık misa
kından ibaret de değildir. 

tesi günü geliyorlar nasıl kutlulanacak? 
Yunan gazeteleri Ga~i ~azretlerinin Atinaya gidecek- Cümhuriyet Halk Fırkası için bir bay-

Jerını yazıyorlar • • • 
~ Cümhuriyetin rak · şekil kabul edıldı 

~-----.... ------~ onuncu yıl dö-

İtalya ile Rusyanın arasın öteden 
beri essen dostane, hem de samimi 
denecek derecede dostane idi. Çün 
'kü İtalya ba~vekili, daha 1924 se
nesi ıubatı içinde Rusyada~i Bol
§evizm idaresini tanımııtı. Bun -
dan sonra da iki memleket arasın
da bir ticaret ve gümrük mukave
lesi imza olunmu~tu. 

Sonra 1930 aenesinde İtalya 
hükumeti, Rusya ile kredi üzerine 
İ! yapacak olan ltalyan sanayi sa
hiplerinin icabında alacaklarını 

temin edebilmeleri için iki yüz bin 
\\"ete kadar garanti verdi. ltalya 
hükumeti milli sanayiine kartı 
toıtcrdiği bu kolaylık iki memle
ket arasında mübadeleyi arttırdı. 
hundan dolayı Musolini aynı ko
laylığı 1932 senesinde üç yüz mil· 
yon lirete çıkardı. Nihayet 1933 
senesinde de yüz milyon liretlik 

teminat verdi. 

Şimdiye kadar bu yolda yapılan 
tecrübelerden istifade edildiğine 
töre tabii bundan !'lonrada İtayla 
lıükameti aanayi sahiplerinin Rus
Y'a. ile yapacakları ticari muamela-
tı kredi teminatı ile kolaylaştır -
l'tta.kta devam edecektir. 

lkl doat memleketin b ıvekWeri ve Ankar da baıveJdUet blnaaı 

Ankara, 13 (Hususi) - Yunan mebusu ve Balkan birliği Türk 
nazırlariyle müzakereye bugün grupu reiıi Haaan Bey Anadolu 
öğleden evel devam edildi. Saat klübünde bir ziyafet verdi. Ayni 
on üç buçukta Atina ıefirimiz ıaatte Ankara gazetecileri, Yunan 
Enis Bey Orman Çiftliğinde misa- h meslektaşlarına şehir lokantasın 
firler şerefine bir ziyafet verdi. da bir ziyafet verdiler. 

Saat on altı buçukta Halk Fır· Recep Beyin verdiği çay ziya. 
kası umumi katibi Recep Bey Halk fetini müteakip M. Çaidarisle Ba§· 
evinde bir ziyafet verdi. Ziyafeti vekil ismet Paşa Hazretleri, Yu· 
Riyaseticümhur orkestrasının kon- nan hariciye nazırı, M. Maksimos 
seri takip etti. ve Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 

Saat yirmi buçukta da Trabzon (Dcvıımı 6 mcı ıayıfada) 

A vusturyanın hali ? 
Fakat bu defa aktedilen !tal -

}'an - Rus misakının ehemmiyeti 
daha ha§ka bir noktadandır. Mu· 
•olini iki memleket arasında rejim 
ihtilafı bulunmasına rağmen, bu 
bıiaaka Rusya ile beynelmilel siya --: 
•et sahasında da el ele verip çalı
khilecek bir mahiyet vermek is -
lelllittir. Bu itibarla Musolini ye

,,,.,- ._,,,..._, ___.,,,,. ---· / . 

tti ınisaka dörtler misakının bir 
lle\'İ lahikası göziyle bakmakta • 
d1r. Musolini bu misakla Rusya· 
:tr beynelmilel Avrupa meseleleri
llirı tetkikine ittirak ettirmek mak
•ıtdını takip etmektedir. 

Mehmet Asım 
(Devamı 4 Uncü aayıfada) 

~ı.-.nmıtM11ıııımııımttUllflınrtımmnnnmııı~"IDI 
OLUR MU YA? 
~~~========:-::====~ 

1- .\l'kadan küfredenlere, ağır ııöz söyJlyen

te lnaan nihayet kulaklarını tıkar, ehcın-
lllt3·e-t .. dil t\l "ermez ve nihayet o küfilrb:ızı gor • 

~illan batını Çe\·irlr, 9eJam ,·prmez. 

llıtı <\tna, bir insanın yüzüne kaJ'!I küfrrdil· 

01 1.arnan meselel!eğt!)lr ..•. Hrr ne suretli' 
ııraa 

ol~ırı. klllürbaz sııııturuJur. 

tıtf !5•rı Pı,on lıımlndeı bir Franıız mnhar

~; 0 1\ be, gündenlx>rJ yüztıınüze kıır,ı 
'l l'l><1J.yor, lstanUulda otunnuı, gazett>ılne 
~:~ rnektaplılr gönderiyor ve biz 

lı.1ı Ilı~ karşı ıa\·rulan bU beuyanlan .ıt-
kaııhhk!u dlnllyonıı:. Olur mu ya':• 

em· 

nümünün mem
leketimizde üç 
gün üç gece bü· 
yük şenliklerle 

kut lula nacağı 

yazılmıştı. Kut
lulama hazırlık
lariyle meşgul 

olan ve Ankara
da C. H. Fırka
sı Umumi Kati
bi Recep Beyin 
reisliği altında 

C. H. F. bayra~ı 

toplanan yüksek komisyon, çalış-ı kararlar almıştır. Bu kararlar ya-
masını hayli ilerletmiş ve birçok (De,amı 8 mcı sayıfnda) 

Spor işleri nasıl düzelir ? ........................................................................ 

Fut bola karşı bir çeke
memezlik mi var ? ! 

Süleymaniye klübü
nün istediği şeyler 

Orhan Bey, İstanbul spor mm. 
takasının eski reisi ve memleketin 
kıdemli spor teşekküllerinden "Sü· 
leymaniye,, nin kurucularındandır. 
Bu itibarla spor işlerine çok emek 
vermiş ve bu işlerin nasıl yürüdü
ğünü yakından ve yerinden gör
müştür. Kendisiyle spor işleri ü
zerinde hem klüp hem idarecilik 
noktasından konuşmak istedik, ri
camızı kırmadı ve şöyle konuştuk: 

{Devamı 10 nnco aayıfııdaJ 

Kuvvetli Italyan 

Orhan B. 

güreşçileri 

Ve Bulgar futbolcuları dün akşam geldiler 

Yarın S'fireıçllerimb:Je karııJaıacak ltalyan güreıçllerlle, Bqfktq 
ve Galata•arayla birer maç yapacak Bulgar futbolcuları geldiler. c .. 
tenler ve yapılacak milsabakalar hakkında taf•llAt iç aayıfamızdadır. 
Resmimiz çoban Mebmetle kart.ıa,acak İtalyan ağır siklet gllrenlal 
ve İtalyan tamplyonu Kondeto Pletro'yu g6aterlyor. 
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S ilah la r. ~gsoN HABERLE-RB B~;~~ ~::~~~:::, 
Fransızlar yeni hır otobüs halkını tazyik 

kı•ft b } B • t f t p • •• •• 1 • Paris, 13 (A.A.) - Jurnal ga· t~aris\3~A.A~ ~~~~~~ ır ara an arıs goruşme erı ze~:;~~k:~;;:!~:~erib:~d~~:r:: 
kiımeti, silahları bırakma mesele
sinin halli için şu teklifte bulun -
muıtur: 

Bir taraftan hali hazırda mev-
cut olan silahların şimdiki miktar
da bırakılmak suretiyle ve muay
yen bir müddet için tahdidi, diğer 
ta~ftan teslihatın ve askeri hüt -
çelerin daimi surette beynelmilel 
bir kontrole tabi tutulması. 

İyi niyetimizi bir daha göster
mekte olan bu teklif açıktır. Bu 
teklif karşısında artık bir takım 
saçma sapan deliller ileri sürme

ğe mahal yoktur. Filvaki hakika
ten sulhperver olan bir' hükumet 
için bu teklifin neresinde sıkıntı 
verecek bir şey vardır?. Ve bu 

teklifi ~abulden imtina edenler u· 
mumi bir itimatsızlık uyandırmış 
olmalarından dolayı nasıl olup ta 
hayrete düşüyorlar?. Bugün ya 

sulhun lehinde veya aleyhinde bu
lunmak lazımdır. Hem de bir ta
kım nutuklar söylemek suretiyle 

değil, prenıipi nısfet kaidesine mu 
vafık olan ve ancak tatbikinin mü
easir olup olmıyacağının meydana 
çıkarılmaıı lazım gelmekte bulu

nan kontrol sistemini kabul veya 
reddetmek için beynelmilel bir 
akit vücude getirmek suretiyle 
Maatteessüf Hitlerin ve dostları -

nın nutukları, Almanyanın yeni 
battan ıilahlanması ve Almanya
daki galeyan, bütün bizim bu tek
liflerimize karsı her gün verilegel
mekte olan birer cevap teşkil et -

k ·a· h " me te tr. 

Almanyadan 46bin 
550 Yahudi gitti 
Berlin, 13 (Hususi) - Matbuat 

Almanyayı terk edip, muhtelif 
memleketlere giden Yahudilerin 
sayısını tesbit etmiştir. Neşredilen 
istatistiklere göre Almanyayı terk 
eden 25,000 Yahudi Fransada, 
5,000 Holandada, 4,000 Polonya
da, 2500 Belçikada, 2500 İngilte
rede, 1000 Çekoslovakyada, 800 
Danimarkada, 750 Avusturyada, 
5000 ,Filistinde bulunmaktadır. 

Almanyadan 46,550 Yahudi hic 
ret etmiş demektir. 

Sven Hedin gene Tür
kistana gidiyor 

Londra, 12 - Pekinden Taymis 
gazetesine bildiriliyor: Nankin hü 
kiimeti Dr. Sven Hedin'i davet ede 
rek bir Çin - lsveç heyeti sef eriyesi 
nin reisliğini almasını rica etmi§tir. 
Bu heyetin vazifesi Türkistanda 
Sin Kiyanga giderek vesaiti nak
liye iılemeıine müsait olan yolla
rın İstikametlerini tayin için ni _ 
şanlar dikmektir. Bu yollar, orta 
Asya ile Çin sahilleri arasındaki 
nakliyatı temin edecektir. Bu he· 
yet teıri,nievvelin ortalarına doğ -
ru yola çıkacaktır ve yapacağı i· 
tin ikmali ancak sekiz ayda bite -
ce.ktir. 

burgta bir gezme yapan Dinant 

O••te taraftan ku•• çu••k ı•tı•ıaA fın bı•r ahalisinden 20 kişi kadar Travese 
giderek "Mukaddes hırka,, yı zi • 

toplantısı hazırlanıyor yar~u~~~t:kk~s~~;:~Ş~~ri~~~kten soP 

· ra otobüs Almanya ya girmiş, fa· 
. . kat bir az sonra üniformalı altı 

Paris 13 (AA) _İngiliz ha- ı evvel Romayı zıyaret edecektir., vam içtimamdan evvel yapmaları H'tl . t b .... d d l i· 
' • • • y f M . s· . 1 ı ercı o o usu ur urmuş ar, rı'ciye nezaretinin parlamento müs Dıger tara tan . Nonnan Davıs mukarrer olan toplantıyı ınaıya- 1 . d k'l .. d' . 

1 
ki rı• 

. .. çın e ı erı m ırmıı er, evra a teşarı M. Eden ile hariciye ~e.z~ · t~ M. Eden 1.le aynı zamanda P~- d_~ yapmal~rı da pek muhtemel go 1 nı istiyerek kendilerini tahkir et • 
retinin milletler cemiyeti servısını~ rıse gelecektır. ~ncak M. Ed.~nın runmektedır. 1 mi~lerdir. Bu harekete itiraz edil• 
,efi M Cadoganın 18 eylülde Parı M. Norman Davısten 24 saat once (A wupayı dolaşmakta olan . k k t oto 
3' • ~· mış ve sonra avga çı mıı rr. 
se gelmeleri beklenmektedir. gelecegı zannolunmaktadır. Bulgaı· kralınm Londrada Sırp b" f" .. N .

1 
t f d öl. 

~ •• A • • •• A • _ • us şo oru azı er ara ın an M Edenin Pariste kaldıgı mud Belgrad, 13 (Hususı) - İyı ha- kralı 1le ımılakı olar.agım bır tel- d .... 
1 

.. t·· 
· b l . • uru mus ur. 

det zarfında muhtelif Fransız dev er alan mahafile göre, Sırp kralı 
1 
grnf .1aben <~larnk yazını~tık. 1 u- ı Sonra: BelçU·alılan silahları jle 

let adamları ile bilhassa M. Dala- Aleksandr ile Romanya kralı Ka- 1 karıkı telgmfa bakılırsa, Sırp kl'a- t 
1 

d't d N .
1 

l t bii· 
' • . 1 . . . .. . .. .. . e 1 ı e en azı er, on arı o o 

dier ve M. Paul Boncour ıle mıl- rol, eylülün 25 ınde Sınaıada go- lı, Tiomanya kralı ılr. goru~ecektır. se bindirerek Travese göndermir 
letlercemiyetine, bilhassa silahları rüşülecektir. O tarihte Sinaiada Ankaradn mühim müzakereler ya lerdir. 

azaltma konferansına ait muallak her sene merasim yapılır. Kraliçe pılırken ve yakında bu müzakere- Pazar günündenberi Belçikalr 
işler hakkında görüşeceği evvelce Mari, krala refakat edecektir. Ierin Sofyada cleYaım mukaıTer lardan haber yoktur. Traveste ti'' 

bildirilmi,tir. Bu münasebetle küçük itilaf bulunurkt?n küc_:Uk itilafın bu yeni h b ) 
'!l' nıdıkları olan bir papas, a er ' 

M. Eden, Cenvreye gitmeden hariciye nazırlarının, cemiyeti ak- 'onlantrsr haylı manidardır.) mak üzer .. nrava czjtmistir. 

Avusturya ne 
yapıyor? 

M. Dolfusun komşuların
dan aldığı ibret 

Pariı 13 (A.A.) - Başvekil M. 
Dolfusun programını bildiren nut
ku hakkında bir makale yazan 
Tan gazetesi diyor ki: 

"M. Dolfus Avusturyada faşist 
veya milli soıyaliıt diktatörlük 
yapmak iıtiyenlerden daha çabuk 
hareket etmek istiyor. '· 

M? Dolfuı bir fırkanın sultasınt
VI! keyfi hareketlerini bertaraf e
decek kuvvetli bir hükumet teşkil 
ederek bunlardan daha çabuk ha
reket etmek istiyor. Programında 

orijinal olan da budur. M. Dol
fus, bu nazik işi başarabilecek bir 
adamdır. 

M. Dolfus, ltalyanın geçirdiği 

tecrübenin tesirini görmüştür. Ve 

Avusturya halkının liberal tabia -
tini ve katolik mahiyetini kurtar
mak endişesindedir. Ve alman -
yanın geçirdiği tecrübelerin tehli
kesini de açıktan açığa farketmiş
tir. 

M. Dolfusun siyasetine karşı, 
Hitlerciler ile sosyalistlerin aksül
ameli ne olacaktır?. 

Bunu öğrenmek te gecikilmiye
cektir. Hatta Viyanada bile he
nüz çok kuvvetli olan sosyal de -
mokratlar için yapılacak iki şey 

var gibi görünüyor. Ya tasavvur 
edilen kuvvetli . hükumete iltihak 
ve yahut muhtemel bir Hitler dik
tatörlüğü tarafından ortadan kal
dırılmak. 

Her halde Avusturya için bu da
kika çok mühimdir. M. Dolfus 
dikkatle takip edilmesi lazım ge-

len ıerait içinde dahili siyaıet me
selesini ortaya koymuştur.,, 

Papanın mümessili 
Papanın Türkiye mümessili 

Sinyör Margoti, bu hafta içinde bir 
müddet kalmak üzere ltalyaya gi
decektir. 

Alman silahı 
Bu mitralyöz dakikada 

Almanlar ve 
doğum 

Kral Faysalın cenazesi 
tayyare ile taşınıyor 

600 mermi atıyor İşsizliğe rağmen doğumu 
Bern, 12 - Kral Ray salın ce' 

sedini alıp götürecek olan Des • 
patch ismindeki İngiliz kruvazör~ 
Brendiziye pazartesi sabahı var•· 
caktır ıve oradan doğrudan doğrıY 
ya Hayfaya gidecektir. 

Paris, 12 - iyi haber alan me- artırıyorlarmış 
nabie göre, Hitler hükumeti Du· BerJin, 12 - Almanyada itsiz. 
seldorfta kain Rhein-Metal fahri· ı lik fevkalade bir derecede olmakla 
kasına S. 2-206 modeli mitralyöz- beraber hükumet mahafili nufusun 
leri ısmarlamıştır. 

Bu mitralyözün fevkalade hu -
susiyetleri şunlardır: 

2000 metreye nafiz, merminin 
sürati İptidaiyesi 470 metredir. Sa
niyede 10, yaniıı ıdakidada 600 
mermi atar. Beheri 25 fişekli olan 

kartuçları, otomatik bir şekilde 
mitralyöze verilmekte ve namlı, 
beyaz derecei hararete kadar en
daht yapmakta, beyaz derecei ha-

rarete geldikten sonra iki dakika 
da tebdil edilmektedir. Beyaz de 
recei hararete gelen bir namlı, so
ğuduktan sonra da kulanılmakta
dır ki asıl fevkaladelik buradadır. 

Mitralyözün umumi sikleti 8,5 
kilodur. 

Bu mitralyözü Sitang isminde 
bir Avusturyalı ihtira etmiştir. Hit 
lerin iktidar mevkiine çıkmasın -
dan evvel Rhen-Metal fabrikası -
nın lsviçredeki şubesinde yapıl -
makta idi. 

Hitler timdi bu şubeyi Dusel -
durf a naklettirmiş ve son siparişi 
dahilde imal ettirmektedir. 

Fransız bahriye 
• • 

nazırı ıçın .. 
Ankara, 13 (A.A.) - Fransız 

bahriye nazırı M. Leyguesin vefatı 
münasebetiyle Hariciye Vekili Tev 
fik Rüştü Beyefendi ile Fransa ha
riciye nazın M. Paul Boncour biri
birlerine aşağıdaki telgrafları gön
dermişlerdir: 

Hariciye Da7.ırı M. Paol r oncour H%. 
Paris 

Bahriye nazırı arkaad§ınızın 
vefatını büyük bir teessürle haber 
aldım. Derin ve hürmetkar mu
habbet hislerimi kabul etmenizi ri-

Irak hariciye nazırı Nuri Pat' 
cesedi Hayfadan alıp Bağdada go 

artması için büyük propaganda türecek olan tayyarelerin Kudüsl' 
faaliyetlerine giı·i,mi,lerdir. Res- k d b d' 1 

ı- '!l' tevakkuf edere ora a azı ııı 
mi nutuklar, gazeteler, filmler, rad merasim yapılıp yapılmaması hır 
yolar mali vaziyetleri sıkıntı için- susunda henüz bir karar verme' 
de olmasına rağmen çok çocuklu miştir. 
olan ailel~rıiuheı-ke.e • tösterıınekte· > 

dir. Diğer tar,aftan hatta· uhhi ıe· Tütün. ve Balkanlar 
beplerden dolayı müracaat edilmiş 
tıbbi usullerle doğumları azaltmak 

teşebbüslerini ağır cezalarla menet 
mek için kanunlar hazırlanmakta
dır. (Heide) isminde Alman şeh· 
ri belediyesi nüfusu çoğaltmak si
yasetine kendini vererek hükume
tin icraahnı daha ziyade ilerilere 
götürmeğe karar vermi§tir. Bu 
cümleden olarak büyük emlak sa
hiplerine mallarının hükumet em
rine kaytsız şartsız teslimi cmredil 
miştir. Bu binalar hiç bir bedel 
mukabilinde olmıyarak çok çocuk 
lu ailelerin ikametlerine tahsis olu· 
nacaktır. Neşredilen emirnameye 
göre muhalif harekette bulunan 
emlak sahipleri fırkaya ademi ita
at ile itham olunarak derhal tev
kif olunacak ve umumi kamplarda 
hapsolunacaktır. İşte bu sebepten 
dolayı büyük apartıman aahip)eri
nin bir çoğu Berlinde bu tedbirden 
kurtulmak için çareler aramağa 
başlamışlardır. Bu maksatla apar 
tımanlannın şekillerini değiştiren
ler vardır. 

Yeni Jspanya kabinesi 
Madrid, 13 (A.A.) - Nazari 

hesaplara göre Lero kabinesi par
lamentoda 126 muhalif reye kar~r 
289 rey ile ekseriyet kazanacak -
trr. Bununla beraber, ayın 25 in
de toplanacak olan radikal sosya· 
list fırka kongresinden P.vvel tam 
bir tahmin aypmak kabil değildir. 

Ankara, 13 (Hususi)- lstanbıJl 
da toplanan tütün konferanıınd' 
ha&ıl olacak anlasmaya Bulgari•' 
tan bilahare iltih~k edecektir. z; 
rn tütün meselesi her üç memlel<' 
tin es"slr bir varidat membaını tef 
kil etmekte ve hayati mahiyeti hl' 
iz bulunm"ktadır. Her üç memle' 
ket bu kanaattedir. 

Bir Fransız nazırı 
Rusya yolunda 

PARlS, 13 (A. A.) - Ha"'' 
H · · bi' ajansından: ava nezaretının 

tebliği M. Kotun dün 15,30 d' 
Doret'nin idare ettiği bir Devoi '. 
tine tayyaresiyle hareket ettiğitl' 
bildirmektedir. 

Seyahate iştirak eden öte1'İ 
tayyareler Rusya ıyahatine ıabaP' 
leyin hareket etmitlerdir, Moıko ' 
vaya ayın 15 inde varacaklardır· 

Hava nazırı dün 17 de Straı ' 
burgta kalmıştır. , 

Paristen kalkarken büyük b1' 

kalabalık nazırı alkıılamıttır. 
Sovyet maslahatgüzarı RoıeJ11' 

berg yoldaıla askeri ata§e Ventı" 
yoldaş kendisini selimlamıtlard11' 

Sinemada kar 
Nevyork, 13 (A.A.) - 1930 1~ 

nesindenberi zararına çalışan •1
' 

nema sanayii kar etmeğe batla ~ 
mıştrr. 

Alman kadınlarına 
talim yaptırılacak Mali teşkilat mürakipliği ca ederim. - Tevfik Rüttü 

İstatistiklere göre sinemalara ,. 
·ıyotl ğustos içinde haftada 60 mı 

Berlin, 12 - Almanyada alt -
mıt tane kadınlara mahsus kamp 
hazırlanacaktır. Bu kamplar, Al
ınan ikadınlarından müstakbel nas 
yonaT ıoıyaTist f'ırkası azalarına 
baş olabilecek olanlar yetiştirile -

1stanbuldaki mali tetkilat mü· 
rakipliği talimatnamesi hazırlan-

Hariciye veklli Tevfik Riittü Ef. H:r:. 
Ankara 

Fransa hükumetinin matemine 
iıtirakinizden dolayı fevkalade 
mütehassis oldum. Derin minnet
tarlığımı ve dostluğumu kabul et
menizi rica ederim. - Paul Bon
cour. 

Zira radikal sosyalistler muha
lefete girerlerse o zaman Aksiyon 
Repübliken ile Lero hükumetinin 
vaziyetleri tekrar mevzuu bahso -
lacaktır. 

seyirci girmiştir. . dt 
Seyirci mikdarı, 1929 senesırı }1· 

haf tada vasati 70 milyon ve bt1
4
0 

ranın en şiddetli zamanında 

cektir. , - -

mıştır. 

Üç mürakiplik mıntakaları a.y

rrlmııtır. Bunlardan f ıtanbula 
Ratit, Beyoğluna Kazım, Üsküc!a· 
ra Mustafa Beyler bakacaklardır. 

Iran kabinesi istifa etti 
Tahran, 13 (A Al - Kabine 

istifa etml,tir. istif anın sebebi 
şimdiye kadar ögrenilmemiştir. 

milyon idi. • J<~ff 
Sinema aanayiinin umumı f ·r o. 

300 milyon dolar tahmin edı ıY ı· 
., ·ı · f'I 1 r ys.P 100 m!ıyonu ı e yenı ı m e 

lacaktır. 
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IŞAl~ETLER 
..... ı •••• 

M ························ eş um ittifak 
ve Emil Ludvig 

. <Temmu;? 1914) Alman muharri
~1. F.nıil Ludviğin güzel bir eseri
ıt'. Bu ki~ap şimdi, Haydar Rifat 
t eyın yorulmaz sayile Türk kütüp-
11an · esıne mal olmuştur. 

.. Eser, büyük harbin ilanından 
0
1\ceki temmuz ayı içinde Avrupa

!1• itila f devletleri kabineleriyle 
ittifak kabinelerini ve bu kabine -
terj idare eden şahsiyetleri tetkik, 
a.hın \re tenkit ediyor. 

d
. Bu e-serin büyük harp için göster 
l .. . 
gı ~beplere bu yazımda temas 

h~lllek istemiyorum. Çünkü bu ba-
ıs çol;: söz götürür ve hakikati 

<>ldu" 'b' b' ~ d · k- gu gı ı tes ıt etmege e ım · 
an pek müsait değildir. 

h Çünkü harbin patlak ver~e~~· 
akkında Viyanada başka turlu, 

Qelgrattı:ı. başka türlü, Petersburg
tcı. ba~ka türlü, Londra ve Pariste 
~ene başka türlü sepebler ileri sü
liilüyor .. 

Parisin hakikati Londranınkine, 
londranın hakikc ti Berlininkine 
benzemiyor. ' 

Ben bunu bir tarafa bırakarak 
~illi } Ludviğin Türkiye - Alman 
ıttifakı hakkındaki düşüncesine 

dokunmak istiyorum. 
Enıil Ludviğe göre, Türkiye u· 

tnurni harpte bir işe yaramıyacağı 
için lstanbuldaki Alman sefiri Ba
l'on Vangenhaym Türkiye - Al
tnan ittifakı aleyhinde atar tutar· 
tnı,, Berline mütemadiyen bu itti
fakın aleyhinde yazarmış, fakat o
ttun arzusuna rağmen ittifak aKy-
3er tarıı.fmdan emredilerek imza
lanmı,, bu ittifaktan ne Osmanlı 
Devleti, ne de Almanya b ir şey 

kazanmamı~! 
b· Osmanlı devletinin bu ittifaktan 

ır ~ey kazanmadığını, nihayet 
kendi varlığını kaybettiğini bili -
l'oruz. Fakat Almanya bu ittifak
tan Mazüri zaferinden daha fazla 
fayda gördü. 1914 te Parise gir
seydi, Çanakkalenin müttefik -
lere kapanması kadar faydalı ol · 

nııyacaktı. 
Almanya ; Türkiye ittifakından 

!unları kazandı: 
1 _ Bütün harp senelerince Tür· 

Tütün konferansındaki · Yu
nan murahhasının beyanatı 

Eski tütün stoklarının tasfiyesi ' 
Balkan tütün konf eranaının 

şehrimizde toplantılara başladığı
nı yazmıştık. Bulgar murahhasla· 
rı bu sabah şehrimize gelecekler 
ve üç me.mleket murahhaslarının 

1,tirakiyle içtimalara devam edile 
cektir. 

Konferansta Yunan murahhası 
olan eski nazırlardan ve ayan aza
sı M. Bakalbasiı dün bir muharri
rimize bu hususta şu izahatı ver· 
miştir: 

"- Şark tütünleri meselesi Ü· 

zerinde alınmak istenilen tedbir
lerin bir tarihçesini yapmak fay
dalı olur. 

Şark tütünlerinin himayesi için 
ali.kadar üç devlet, yeni Türkiye, 
Bulgaristan ve Yunanistan, tarafm 
dan bir komiıyon teşkili Balkan 

Esnaf teşkilatı 
Hepsini bir araya toph

yacak umumi buro 
Esnaf tetkilatından birçokları

nın bir araya getirilerek bir esnaf 
bürosu yapıldığı malumdur. 

Esnaf bürosunun bir seneye ya

kın zaman zarfında yaptığı faali· 
yet iyi neticeler vermittir. 

Öğrendiğimize göre esnaf teı
kilatının daha muntazam bir te
kilde idaresi için latanbulda bulu
nan bütün eınaf cemiyetlerinin bu 
büroda toplanmaar dü,ünülmekte
dir. 

Bu suretle tetkil edilecek büro~ 
da yalnız esnafın kanuni muamele 
leri yapılacak ve her esnaf te!ek
külü ayrıca bir cemiyet kuracak, 
birer idare heyeti seçecektir. 

konferans1arı esnasında sarfedilen zuu bahsolmuşlu. O zaman Tür· 
mesainin ameli bir neticesidir. kiye murahhası olan Siirt mebusu 

Biliyorsunuz ki Be.ikan kanfe· Mahmut Bey, Bulgar murahhası 
ranslannın gayesi alakadar hüku- 1 M. Kirof ve ben bu meseleyi orta
metler arasında üç itilaf yapmak· ya atmıştık. Bu huıusta hazırla
tır. Bunlardan biri siyasi itilaf, nan ilk rapor birinci Balkan kon· 
ötekileri iktısadi itilaf ve Balkan feransına verilmiştir. İstanbulda 
devletleri tebaalarının tabi olacak- toplanan ikinci Balkan konferan
ları .muameleye dair iLilaftır.. sında ise bu mesele esaslı ıurette 

Balkan konferanslarında şimdi tetkik edilmiştir, şark tütünleri • 
ye kadar iktısadi bir itilaf projesi nin himayesi için mütterek bir bü· 
kabul edi1ınemiştir. Filhakika 

1 
ro teşkiline karar verilmiştir. Bu 

Balkan konf eranslarmda zahire ve büronun salahiyeti ve vazifesi ise 
zirai mahsulatın himayesi meselesi I mayısta lstanbulda toplanan tütün 
tet~ik edi1miştir. Fakat zirai mah 

1 

kongresinde tesbit edilmiştir. Müş
sulat arasında en mühimmi tütün- terek büro üç memleket arasında 
dür. ı tütün satışında evelce mevcut olan 

Ş~r~ tütünlerinin himayesi me· I re~a~eti kaldırmak, tütün ziraatı· 
se)esı ılk defa 1927 senesinde ve j nı ıstıhlake göre tanzi.m etmek, 
Atinada toplanan konferansta mev 1 (Devamı 4 üncU aııyıfada) 

Takastan sonra •• 

Universitede 

Üç Alman 
dün 

Talimatname hala gelmedi, 
profesörü de komisyon ne olacak? 
geldi 

Marif Vekili Refik Bey dün 
sabah üniversiteye gelerek öğleye 
kadar meşgul olmuttur.. ldare 
heyeti öğleden sonra toplanmış, 

müderris, muallim ve muallim mu 
avinleri hakkındaki talimatname
yi hazırlamağa başlamıştır. 

Dün sabah üç Alman profesör 
gelmiş ve profesör Malşla görüş
müşlerdir. 

Tıbbı adli binası yanında yeni· 
den inşa edilecek olan pavyonun 
yapılmasına başlanmıştır. 

Talebe şehit /eri ziyarete 
bugün gidiyor 

Takas sisteminin ilga11 üzerine 
hasıl olan vaziyet henüz düzelme· 
miştir. 

Takası kaldıran kararnamede 

devlet takaslarının devam edeceği 
bildirilmekte idi. Fakat takas mu 
amelesini ancak takat komisyonu 
ifa etmektedir. Bu komityon iae 
ilga hakkındaki kararnamenin ili 
nından sonra faaliyetine nihayet 
vermiştir. 

Ancak birkaç gün evel Ankara· 
dan gelen bir haberde takas siste. 
minin ilgasına sonraki vaziyet]eri 
düzeltecek, bilhassa devlet takası-

nın ne suretle yapılacağını göste
recek bir talimatnamenin hazırlan 
makta olduğu bildirilmekte idi. 

SOHBE1LER 

Büyük miras 
Devleti aliyei Osmaniye ricali, 

arkada kalanlara, bir avuc harabe 
ile, Bizanslıların denize gerdikleri 
zincir kadar kalın birer esaret zi::ı 
ciri miras bırakıp gittiler. 

Tırnaklarımrz sökülerek, dişle· 
rimiz dökülerek o zinciri kırdık, 
akan kanımızın ateşinde yuğura -
rak erittik, canımızı örs edip döğ

dük, dağıttık , yok ettik. 
O bir avuç harabe, bugün en -

gin bir mamuredir. 
On senedenberi, mukadderatı• 

mızı ellei·ine bıraktığımız büyük -
lerimiz payansız bir feragatle , bu
günü değil , yarını düşünerek bi .. 
zim iç:n, millet için çalışıyorlar .. 
Yarınki neslin mirası, sarsılma11 
imkansız temeller üzerine kurul -
muş bir Cümhuriyetle, §uurlu bir 
devlet idare sistemi, dünya güzeli 
bir vatan olacaktır. 

Bugün, yarına büyük bir miras 
daha bırakryor. Bu mirasın ne ol 
duğunu, dost Yunanistanın muh -
terem Ba,vekili Mösyö Çaldariı 
bakın ne güzel anlatıyor: 

"Milletlel'imizin şuurlu azmi, 
mukaddcratlanm kendilerine teY
di etmi~ oldukları d~vlet adamla
rından bu müt0kahil dostluğu de· 
vamlr hir e~er haline, müstakbel 
nesillerin ımıkaddes bir mfras Ye 
milli bir anane addedebileceklcri 
bir sulh eser i haline getirrnelerini 
istem1?ktedir .. ,, 

Bu dostluk, bugünkü neslin en 
samimi duygusu, en candan bir 
isteğidir. Yarınki neslin bu büyük 
mirası, milli bir anane addedecek· 
lerine dP. imanımız vardır. 

Ünlü büyüğümüz İsmet Paşa: 
" Kuvvetli ve devamlı bir dostluk 
bir takım hissi tezahür üzeri -
ne bina edilmez, milletleri birbir
lerine bağlıyan dostluk bağların -
daki süreklilik ve sağlam1ığın ye· 
gine kafili, iki tarafın başlıca men 
f aatlerinde ve karşılıklı ihtiyaçla
rındaki ayniyeltir.,, dedi. Bu söz, 
bizim için en veciz realitedir. Ya
rinki neslin vecizesi de , gene ünlü 
büyüğümüzün şu sözü olacaktır: 

"Türkiye ile Yunanistan arasm
daki dostane anla~ma, den1mlı bir 
reali.edir. Bu realit~ g-erek ~izin kiye Al'nlanyayı beslemek için bir 

tarl~ haline girdi. Eğer Türkiye gi
bi bir ziraat saha11 bulunmasaydı, 
alnıanya. gibi sanayile,mif, n~fusu 
tıun yüzde yetmiş beşi fabrıkaya 
bağTı olan b ir memleket nasıl ya
Şa.rdı?. Suni fasulya, suni ekmek, 
•unt patates henüz fabrikaların 
haror değil!. 

Bu idare heyetleri kendi cemi· 
yetlerine mensup azaların hakları-

Mi11i Türk Talebe birliği tara
fından tertip o]unan Çanakkale 
seyahatine bugün başlanacaktır. 
Talebeler bu akşam saat 17 de hu
susi bir vapurla gideceklerdir. Ta 
lehe Çanakkalede harp sahası· 
nı baştan başa gezecekler, Meh· 
metçik abidesine çelenk koyacak
lardır. 

Takas talimatnamesinin ikmal için, ve gerek bizim için katiyen 
edildiği hakkında haber gelmedi- değişmez milli , bir siyaset le~kil 
ği gibi devlet takasının ne olacağı etmektedir.,. 

nı müdafaa ve iyiliklerine yarıya
cak işlerle meşgul olacaktır. 

Şimdiye kadar esnaf cemiyetle 
rinde hemen her zaman para işle· 
rinden dolayı çıkan ihtilaflar bu 
suretle kimilen halledilecektir. 

ve komisyonun çalışıp çahşmıya - Ne mutlu bize ki: 
cağı hakkında da emir gelmemiş- "DOST MlLLETlN SICAK 

tir. ' HAVASINI TENEFFÜS EDlYO-
.Öğrendiğimize göre alakadar RUM. ,, 

Esnaf mürakabe heyeti bu umu· 
mi büronun tetkili için bir proje 
hazırla.maktadırlar. 

Projenin ikmalinden sonra u· 

mumi büro kurulacaktır. 

tacırler lktısat Veka Jetine müra· 

~··~~---... -----, caat için teşebbüste bulunmuşlar . 
v A K 1 T 1 dır.Evelce verilen haberlerde ta-

G:.lndetık. Siyaaı Gıtzete 
1.stanbul Anlıara Ca<lr:lt>ı1I . VA KC'l yurdu kas talimatnamesinde muameleli 

biten ve tacirlere ait olan takaslar 
hakkında da bazı maddeler olaca-

Telefon Numaraları: 
Yazı lşlerl telefonu: ~13i0 

i dare teletoou : '243itl 

Diyen Büyük Gazimizle beraber 
bu havayı teneffüs e c' ·, ~ruz ve ne 
mutlu gelecek nesillere, ki Gazi · 
nin yarattığı su1h eserinin huzuru 
ve sükunu içinde mesut ve bahti • 
yar yaşıyacaklardır. 

Sel3mi Jzzet 

2 - Türkiye itifaka girdikten 
sonra harp cephelerine 4 milyon 
lJlaan gönderdi. 4 milyon insan, 
dört sene her yerde Almanlar için 
<löğüştü. Ve bir buçuk milyonu 
Sinadan Galişyaya kadar sadece, 
tayser mahmuzlarını rahat rahat 
!tkırdatsın, keyifli keyifli bıyıkları 
llr b11rsun diye adsız topraklarda, 
nı'll"tarsız ölüler halinde kayboldu. 

Tahsil şubelerinin 
dünkü teftişi 

Belediye muhasebecisi ve müra 
kipler tahsil şubelerin.i dün gene 
teftiş etmişlerdir. Yenıden ona yıı
kın memurun yevmiyeleri kesil· 
miştir. Bundan başka tahsilat iş · 
lerinde çalışanlara ikramiye veril
mesi de kararlaşmış, bu gibi faal 

t"t> l grıu aıtresı. l ııtıuıL>l. l - ·ı A ı<n 
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! ğı bildirild iği için taka3 i~iyle ala-

' k~da~ olan tacirler bu talimatn P.me F • d "· 
nın hır an eve} ge!mes"ni bekle· ransa kontenjanı egış-

Abo~e dan eıleri . mektedirler. fİt meğe karar verdi 
~~c:neııı Hemen her gün b irçok tacirler İhracat ofis:ne gelen bir habe· 

Tilrkiye ittifakının manasını 
E:ınil Ludvig, Çarlık hariciye neza 
l'eti~n arşivleı-inde gizlidosya -
lardan _ şimdi onlar tamamen 
lleıredilm·ı!!.tı"r - daha iyi anlıya· 

:len eli ' 

ô aylık 

J aylık 

l'urK ı )'e 

1100 K r . 
7!~4 J 

4!Ttıu ı<r . 1 alakadar makamlara müracaat e- re göre Fransa hükumeti bir teşri. 
l45U • k 1 
"t"ı • derek talimatnamenin gelip gelme n ievelden itibaren or.tenjan iste 
~00 1 diğini sormaktadırlar. sini değiştirmeğe karar vermişti r. 

4fJI) • 

ı aylık ı ~.o 

ilan ücretler . 

t ':t • ı . h ı nmıstrr r lt'ari ll!ı nLırın lliın .ı.utıifrının .... .. a,.u . Gu·· l t1 Qilir. Nı'tekını' 1914 te lstanbul Rus memur arın listesı azır a. . : ze sana ar 
l k mı 30 kuru1t :ın ha-,lar tik '4ahıı .. tı ı- t.;o 

•efı"r· K · . Ç l k har"ıc"ıye nezare Bütçede tahsil memur arı ı nmı· G·· I S , 1 1 ırsın ar ı ]' r ı.u rtı'til ırnı1;ır ~· ılrn ı 1 .. -~ze an at ar. akademisi mü-
title yaptığı muhaberelerde Türki- yesi ~]ar.ak konulan ı.OOO ır~ .

15
- tıuruk . tın.la. d••\ ;ı n ıı ı ı ı ııo ı-ı·rı-rı 1t• r.- 11 11 duru Namık 1sma1l Bey hükfunet 

l>eni• bitaraf kalması için, Garbi 1 te~e ı~rnı. o1an memurlara ta sım tıırı tt'nzı ı :ı ı \ 1.rı1tı ! tarafından vaki olan davet üzeri • 
"tr .. 1- • I !tındaki ada- edılecektır. Kı·~nıı l!An l ıı rın tııı ":dırı ı o ıı:uru~ tıu 1 t .1 A k . 

~~Yanın ve ışga a ne a;yaı ~ ı e n araya gitmış · 
la.tın Tüı-klere terkedileceği yazıl- _ _ ...,__ t<tı ç "Jk ilanlar_ 

1

. tir. 
ıı-... 1~ n ı't v: . t d Bir dcta:ı ı :su lkl doıa ... :;u llç deru~ı .. :, B d l , .•.• a..ınadır. Bu vaziyete nazara - .1. unanzs an a para u avetin, Akademide yapı a -t f d dcirt ııetası 7~ ve on ı1erası ıoo kuruşt•ır 
~ akın manasızlığına hükme en sistemi Uç aylık 111\n verenıerıo tıtr d<.>faa ı ml'cca · ı cak ıslahat ile alakadar o1duğu Na 
Oa .. 0 V h ın aklından . . ıı• nrllr. Dt1r1 ~atırı l'!l'ı.;eıı ıı~nlıırın '"11,. mıl l•maı'l B · b h t h "' kuA • .. ~· il angen ayın Yunan hükfuneti para sistemını , t ., eyın u usuıı a u 
1 

!latırları be~ kuruştıuı hesııp t' l111tr 1 
l.tJ>he etmeı.: lazımdır. tayin eden kanunu tadil ederek Ilı•••••••••••••••! metle temas ederek yarın şehrimi· 

Sadri• Etem t · t• ze avdet edeceg~i söylenmektedir. 
Yeni bir kanun neıre :nıt ır. 

De~amı -l lln<'li saydadR ) 

Tesb:t edilen kontenjanlar dört 
kısma ayrılacaktır . Bunlardan üç 
kısım Fransaya mal a lmnk husu
sunda miisaade tta bulunan mem
leketleı·e tahs=s edilecektir. Dör· 
düncü kısımda ş imdiye kadaı- ol. 
duğu gibi müsavaten tevzi edile
cektir. 

500 lngiliz seyyahı 
Pazar günü ş ehrimize 500 ka

dar İngiliz seyyahı gelecektir. Se1 
yah!ar iki gün kalacaklardır. 



• 

} 

Italyan - Rus 
mi-s'ikının şümulü 

IJa:mıa!.ail'd<'n /Jn·am 

D:ttier taraftan tun~ da unut -
mamak lazımdır ki dörtler misakı· 
r,.n imzasından son!:"a R\llya ile 
dost~Jk ve ademi tecavüz misakı 

akteden devlet sadece İtalya de -
ğildir. Az çok buna yakın bir mak
satla ve az bir zaman evvel Fran

sa ile Rusya arasında da bir dost· 
luk \'e bitaraflık misakı aktedil -
miıtir. 

Hulasa, gerek İtalyan - Rus, 
gerek Fransız - Rus misakları 
nazarı elikkate alınıua dörtler mi· 
sakının filiyatta hiç bir kıymet ve 
ehemmiyeti olmadığı anlafılıyor. 

Bütün bunlarla. beraber İtalya, 
Rus Misakının iki tarafa da temin 
ettiği açık faydalar vardır: Rus-

ya, bu misak ile ltalyaya muhtaç 

olduğu petrolu ve hububatı Kara· 
deniz yolile verecektir. Buna mu

kabil ltalya da Almanya ile Rus
ya a..aamda bir ihtilaf çıktığı za
man bitaraflığını muhafaza ede -
cektir. 

Bunlardan bafka ltalyanın ilk 
fırsattan istifade ederek Moskova 
jle Almanyanm arasını bulmak için 

mutavaasrt vazifesini göreceği söy
lenmektedir. Nitekim bir hafta 

evv~ Rusyanın Berlitı sefiri Ro -
maya gelmit ve Musolini ile te -

maslara baıla.mı4tır. Bununla be
r~ber hali hazırda komünizm ile 
Hit1erizm arasında hiç bir uyutma 

çaresi bulunabilmesine ihtimal ve
rilmemektedir. Fazla olarak böy-
"'f ... , • 

le bir uyuımanın İtalya için men-

faat'i olamıyacajma söre Musoli
ninin •amirnt ola;a'k' böyl~ bir u -

;J 

)'Ufmıya hizmet edeceği de tüphe 
ile ıtela.kki olunmakt;.dll'. 

Mehmet Asım 

Yeni talimatname 
Yeni zabrtai belediye talimatna

meıi ikmal edilerek matbaaya ve-

Meşum ittifak ve Tütünkonferansın
Emil Ludving dakiYunan murah

Ölçüler kanunu 

Ticaret odası tüccara 
levhalar hazırlıyor 

(Ba1 brafı 3 üncü ıı:t~ıfııdııJ 

Yahut ta Enver Paşanın yerine 
bir Türk vatanseveri olması gerek-
tir. 

Sonra Alman ittifakının da, ne 
ıakat, ne kalleı bir şekilde Türk 
milletini harbe sürüklediğini he · 
pimiz biliyoruz. 

Baronun, itti( akından istiğna 

gösterc 1~ği devlet, Karadenizde çev 
rilen bir Alman manevrasile tepe
den tırnağa kadar Alman ağına 
düstü. Harp bir emri vaki oldu .. 
Bu. emri vakii yapan sadece Alman 
ya idi.. Harp eden Türkiye, ka -
zanç Kayser ordusuna aitti. 

· 3 - Boğazların kapanması, Ça
nakkale muharebeleri yalnız siya
si bir calım ıatma arzuıundan iba 
ret detildi. Gerçi isimlerden ve 
rakamlardan Haham Becerano E
fendi vari mistik manalar çıkaran 
muharrir, Çanakkale harbini as -
kerlik noktasından değil, Rusya
nın Viyanaya doğru akınına, ya
ni Ruıyanın Viyana yolu ile lstan
bula inmesine mani olmak, daha 
doğrusu f stanbulu daha evvel elde 
etmek için İngilterece yapılmıt bir 
hareket telakki ediyor. 

Belki Canakkale harbinde böy
le bir ~aksat ta vardır. Fakat 
Çanakkalede muzaffer olmıyan 
müttefikler, bu harplerin sonunda 
1917 ihtilaline tahit oldular. Rus
ya ile müttefikleri arasında Kırım 
ve Odesa yolu ile bir bağlantı ol
sa idi. acaba manzara ne olurdu 1 
iti bir de bu taraftan düıünmek, 
hesap etmek gerektir. 

Almanya bu ittifak yüzünden 
Brest Iitovsk ıulhunu kazandı. E· 
jer bundan istifade edemedi, 
Venay aulbunu imzalamaia mec
bur oldu ise bunu bqka sebepler-
de aramalıdır. 1918 Alman ordu
sunun inhilili sebepleri bu ittifa -
kın neticesi değildir. Fakat mon
dros mütarekesi, bu ittifakın öz 
yavrusudur. 

hasının beyanatı 
(Caş tnnırı S ünciı ıı:ı~ ırııdıt) 

şark tütünlerinin şöhretini ve mev
kiini hariç piyasalarda diğer tütün 
lere karşı müdafaa etmek. 

Bu itilaf, geçen martta Cenev
re de şark tütünlerinin vaziyetini 
ıslah için bir rapor vermek husu
sunda üç memleket marahhasları
nm işlerini çok kolaylaşlırmı§hr. 

Avrupa iktısadi vaziyeti tetkik için 
Stresa konferansı toplandığı 

zaman Bulgaristan, Yunanistan ve 
Türkiye de bu konferansa iştirak 
etmişlerdi. Bu devletler oldukça 

müşkül bir vaziyette bulunan şark 
tütünlerinin himayesi için tedbirler 
alınmasını konferanstan istediler. 
Üç Balkan devleti mümessillerinin 
bu teklifi kabul edildi. Ve millet-

ler cemiyeti konseyi iktısat ko
misyonunu hususi bir komite teş
kiline davet etti. Bu komite de 

sade tütün müstahsilleri değil, ay
ni zamanda on beş tütün müstehli
ki hükumette temsil edilmişti. Ge-

çen martın yirmi birinde bu komis 
yon toplandı. Cenevreye gitme-

den evel Bulgaristan, Türkiye ve 
Yunanistan mümessilleri kendi a· 
ralarında Atinada toplanarak ta -
leplerini birleştirdiler. Ve bunları 
komitede müşterek bir talepname 
şeklinde ileri sürdüler. Üç mem
leketin bu suretle birlikte hareket 

etmeleri çok iyi bir intiba hasıl et~ 
ti. Balkan devletlerinin teşekkü· 

lündenberi ilk defa olarak müşte
rek menfaatlerimiz birlikte müda· 
faa ediliyordu. 

1934 senesi ilk gününden itiba
ren tatbik edilecek olan ölçüler 
kanunu için hazırlıklar devam et
mektedir. 

İstanbul mıntakası ölçüler baş 
müfettişliği ve ticaret odası ayrı 

ayrı çalı§arak yeni ölçülerin tatbi 
kinde müıkülata uğranılmaması 

için tedbirler almaktadırlar. 
Ticaret odası bütün esnafın ye

ni ölçüler hakkında tam malumat 
sahibi olması için büyük levhalar 
hazırlamaktadır. 

Bu levhalarda metre esasına İs 
tinat eden yeni ölçülerin muhtelif 
safhaları ve bunların ıekilleri gös
terilmektedir. 

Oda ayni zamanda yeni ölçüler 
deki mikyasların memleketimiz da 
hilinde hazırlanması için teJebbüs
te bulunmaktadır. 

~ Kısa Haberler , .. ______ ,, 
500 bin liralık emlake 

ait suiistimal 
Balık?azarının kadastrosu ya -

pılırken bir suiistimal yapıldığı ih 
bar edilmi9tir. Kadastro müfettit -
leri tahkikat icrasna baılamıtlar • 
dır. 

Suiistimal miktarı ancak müf et
ti§lerin yapmakta oldukları tahki
katın ikmalinden sonra anlatıla -
caktır. Maamaf ih bunun 500,000 
Iiı-a kıymetindeki emlake ait ol -
duğu ıöylenmektedir. 

Sanayi mUdUrU umumisi 
lktısat Vekaleti sanayi müdürü 

Hararetli bir çalıtmadan sonra umumiıi Recai Bey.,ehrimize ıe
komite bazı kararlar verdi. Şark lerek lstanbul sanayi müdürü Re-
tütünlerini istihlak eden memle- fik Bey ile birlikte lıtanbul civa
ketlerin mümessilleri bize buhran- rmdaki fabrikaların vaziyetlerini 
dan kurtulmamız için yardım ede· tesbit etmitlerdi. 
ceklerini söylediler. Fakat bunun Öğrendiğimize göre bu hususta 
için iıtihsali.mizi tanzim etmek ve hazırlanan mevaddı İptidaiye lis
istihsali isthlake göre uydurmak tesi ikmal edilmiş ve lktısat Yeki.
ve müşterek büroyu kurmak ıart- leline' gönderilmittir. 
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18 d"n lB kadar Gramofon - 19 

:?O Je kadar Kem:ıl Niyıız.I il<') \e ar~ 
lan - %0 den 20,30 a kadar Nebil oJIO 

ına.11 Hakkı Be\ - 20,30 dan 21,30 a ı,,ıJI 
Kemani He,ııt .Bey '" arkaılathır:ı "'"'J 
thlc \'tdlıı Rır.ıı H. 'e Muz.afler 8t~ - fi . ~ 

don %% ~ r. knd:ır Gramofon - 22 den ıtJ J 
ren \nndolu ttjaııı;ı, Borsa h:tbf'rlr-rl, 

ayan. 

\ l\'.\~A: 518.1 m. - ,,1 
12,SO plak!!\ kö~ ha\aları - 13 ı.o 

1 
14.~0 - 1~ dr\llmı - 17,65 kadın ııaatl_J 
JR,20 konııer, kadın ııeJtt - 19,~ lllt" 
\'aı:Mrfo (\'alkor) dp!'msı, 'l)llna ( 

OfM!r&•ı) ııdandan naklı-n - %4,0.\ plakla 

pm kon"erl. 

BUl>ArF.Ş'("l;: MO~~ m. -

ı~.o.~ nıdnı koııserl - H.30 uJon -' 
. I 

ıırrl - 18.30 plak - 20,05 nııkrrl bandl 
1 

21,0.; radJO krımK'rl - 2S Mnc:ır b8\nla1' 

%t dana plakları. 

ROKRE~· !91.2 m. - j 

!0,%0 plakla tıafir mmılkl - 21 ti'~ 

%t.ıo radyo luınM'rl. Rlmi!ikl Korııa~' 

(İ!lp,nJol kıtpri9') - %%,16 Grlcin 

nlk d:ınıılar) ı. 

\ARı,O\'A: 1412 m. -

16,3'l plak - ı 7 l:'""tlik ımııtl - ıT 
taı:annl - 18 kndın Pati - 18,15 l!Olo 

sn - lU,:J:> hafif mrndkl - %1 

!?3 k11fl'kon'f'r, 

BEl.URAU: 481 m - ·~-~-......--, 

l2 plaJ< - JS,OJ komM"r - Jj' ~ 

llll'r aatı - 18 plak - ıo.ao plak - ,.! 
vh·olon~I - %%,1S f:!&rl\ı - 22,40 ndyo I 
k4"8trta11 - 2S,SO danıı plaklan. 

KOll\: Ul.% nı. -
I 

%G,'!0 nıuhtdlf li anl;ırd:ı h;ıb<'rJf'r 

21.30 ~b~nl'nin (:\'otr-Dıun tıııncı'"t) o~ıtJ 
l'Ohl'H>t, hllht'rlrr. 

rilmiıtir. Talimatname 800 mad -
dedir. Belediye alakadar zevatın 

4 - Almanya, bu ittifaktan şu
nu da kazandı: Türkiye tepeden 
tırnağa kadar Krup fabrikasına 

haraç verdi. Askerlerin çeketle -
rindeki düimeden et suyunun, su
yunun suyuna kadar fabrika ma
lına, en •taiı 30 milyonluk impa
ratorluk açık, fakat düımanları ile 
srm sıkı kapalı bir pazar haline 
girdi. 

larını leri ıürmüslerd i. •9"!!!"!!!!!!!!!!!!!'!"'!~'!'""!!"!""~~""'!"'-~~·•ı l 
~ r 

Bu iki §art temin edildiği tak-1 

l'ARIS: 3214.2 m, -
1 20.SO orkl'"tr:ı - 21,IO plak - :il' 

d!',·amı - %1,:ifl modıı3a cblr ıJOhbf't -

konıwr. 

fikrini soracak, buna göre tadilat 
yapılacaktır. Meseli yeni talimat
namede otomobil ve ıoförlere dair 
olan ah kim hakkında ıof örlerin 
fikri alınacaktır. 

Yeni talimatname, yeni beledi• 
ye kanunu, yeni ceza kanunu ve 
yeni hıfzıssıhha kanunu göz önün 
de bulundurularak yapılm°ı9tır. 

Orta tedrisat muallim
lerinin maaşları 

Bu ittifak yüzünden kimler zen
ıin olmadı?. Buıün hala Berlin
de o zaman Türkiyeye mal satıp 
zenıin olanların refahı yerinde -
dir. 

dirde ~imdikinden yüzde 10 ve 15 
nisbetinde daha fazla tütün alma· 

ğı taahhüt etmişlerdir. Bu suret· 
le eski tütün stokları tasfiye edi
lecektir. Ayrıca bu mübayaat 

için müşterek büroya faizsiz para 
tedariki için memleketleri nezdin
de teıebbüslerde bulunacaklardır. 

Şimdiki vazifemiz bu izahattan 
anlaşılıyor. Bahsettiğim komite 
taraf mdan verilen kararların kati-

BORSA 
[ l lizalarında ) ıldıı 1,aretı olanlar uzcı · 
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darıı mıudklsi . 

Kl' U \l't.';' n:: 550.5 m Or'ta tedrisat muallimleri ayın 
on üçü olma11na raimen maaf ala
mam1tlardı. Muallimlerin maaı
ları dün verilınittir. 

Açlık, itıizlik onların kapılarını 

çalmadı. Bu ittifak mı Almanya 
için metum oldu?. Onun şaame
tini ancak biz biliriz .. 

yet kespetmesi için bunların Cemi· 
yeti Akvam iktısat komisyonu ve 
konseyi tarafından kabul edilmesi 

lazımdır. Bunu temine çalışıyo
ruz. Bu mesele konseyin ilk celse
sinde konuşulacaktır. 
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Kapılarını muhterem halka açıyor : 

fılmler - en son model sc~li makinalar 'c en r:ıhat 
yeni te1yiııııt. ilk program : 
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iyi bir netice alacağımızdan emi · ı 
nim. Dostlarımız Bulgar murah-
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Lambanın pembe abajuru, o
daya tatlı bir renk verdi. Günay, 
aynaya baktı. Halinden korktu. 
Gözleri y~rinden oynamıştı. Du · 
dakları titriyordu ... Gayri ihtiyari 
kendi kendine mırıldandı: 

- Affet Kaya ... 
Y ataiının ayak ucuna diz çök

tü, Ba.şıru şilteye dayadı, uyuya 
kaldı. 

-25-
Kazanın hatırası, Günayı uyan· 

dırdı. Yerde yattığını görünce he· 
lllen kalktı. Masanın üstünde du · 
ran küçük saatine baktı: 

- Eyvah, dedi, altı buçuk; 
Yarım saat sonra annem uyandır-

- Nen var yavrum?·· Ne ol • 
dun? ... Dün gece neredeydin?. 

Günay, ba,ını annesinin omu. -
zundan kaldırmadan cevap verdı: 

_ Tiyatrodaydım. 
Yavaı yav•! ke~dini topluyor· 

du. . 
_ Neden bu kadar renksız-

. ., Neden solgunsun? Tiyatro -
sın ... 
ya kiminle gittin?. 

- Ada ahbaplarımla.. Tanı
mazsın ki isimlerini söyliyeyim. 

- Peki ıimdi nen var? .. Dün 
gece senin canını sıkmıtlar .. Has· 
tasın ... 

Günay, ba,ından geçenleri an-
nesine anlatmıya cesaret edemi -
yordu. Hayır, izzeti nefsinin, a -

tnıya gelecek. . w. • • yaklar altına alındığını itiraf ede· 
Hemen soyundu gecehgını gıy d" ' ı mez ı. 

di, yat:ığa yattı. Annesi gene ıordu: 
Y atajın serinliği asabını biraz _ Söyle bana yavrum, ne ol-

tcıkin etti. Fakat annesinin ner- d k k un? .. 
dc1'e ;:~!?;-:ı-~:d uutünere artı Günay irkildi: 
kfüı:üne uyku girmedi. _ Hiçbir ıeyim yok anne .. Ne-

Gözlerini tavana di:di, gcıçen den hasta olayım?... Seni sev
a~ceyi dütüıımeye: başladı. Kanlı dim, kendimi okıattım diye mi?. 
elinin bilejini tutan Kayanın ha - Dikkatli dikkatli kızının yüzü· 
Yali ıözlerinden gitmiyordu... ~~ ne baktı. 
hayali görmemek için gözlerını - Gece gezintiıi sana yarama. 
kapadı. Fakat hayali, kirpiklerin· mıJ ... Uykusuz kalmıısm .. Sarısın. 
den süzüldü. - Şimdi yüzümü gözümü yı -

Kendi kendine söylendi: karım, bir ıeyim kalmaz.. Geç 
_ Kaya, tana kartı haksızlık yatmıya alıtık değilim de .. 

ettim! - Tiyatro güzel miydi?. 
Birden ürperdi. Bir kapı açı- - Güzeldi.. Çok eğlendim .. 

lıp kapandı. Annesinin ayak sesi Dur da kalkayım anne, geç kala
yaklattı. Kapısının tokmağı çev • cağım. 

rildl. Acele acele giyindi, yemek o· 
- Bonjur kızr.m ! dasında çayını içti. Annesi sordu: 
Her sabah erkenden kalkar, kı- _ Reçel peynir yemiyor mu • 

zını 1inrdı. Günay doğruldu: 1 
,ŞUA • 

ı/.ıe .. Anneciiim .. Boynu· _ Hayır, hiç aç defilim .. Oi-
ma sarıl, beni sıkı sıkı öp ! leye gelir daha iıtahlı yemek ye -

Kızının titriyen sesinden ürk- rim. 
tü. Onu kollarının arasına aldı. (Denmı var) 

Altın, Altın Cinayetler 
Yer yüzünde ne Amerikada 
kadar istihsal var? 

neden 
bu kadar çoktur? 

1 ~92 den ı 930 tarihine kadar 
iatihaal olunan altın miktarı 
5J 000 000 kilogram olarak tah -
mi~ ol~nuyor ki bunun 20 milyo
nu 1900 - 1932 otuz sene zarfın· 
da istihsal oluduğuna nazaran son 
zamanlarda istihsalit nisbetinin 
fevkalade arttığı anlatılıyor. Bu 
iıtihıalit geçen asrın nısf ına doğ
ru senede ancak 25 bin kilo iken 
•on senelerde senevi 6001000 kilo· 
Ya vasıl olmuştur. 

Altın istihsalitınm yüzde (~5) 
illi atideki .memleketler yapıyor: 
Ctnubi Afrika müttehit memle • 
ketleri 53, 1 
Kanada 13,6 
Amerika 10,4 
Rusya ( Sibirya dahil) 5,9 
Mekıika 3,2 
Rodezya (cenubi) 2,6 
A\tustralya 2•7 

Afrika (ti mali) 1,3 
Kongo (Belçika) l,l 
Filipin adaları l,l 

95,0 

Londrada münteşir Telgraf ga
zetesine "Amerikada cinayetlerle 
miicadele milli cemiyet reisi :M. 
l\Ioos,, şu beyanatta bulunmuştur: 

Amerikada senede: 12,000 ka
til, 3,000 çocuk ve insan kaldır
ma, 10,000 tecavüz vukua gel
mektedir. 

Cinayet miktarı 40 ıenedenbe
ri mütemadiyen artmıttır. 40 sene 
evvele nisbetle Amerikada cinayet 
ler yüzde 350 arlmıthr. 

Cinayetin bu kadar çoğalması· 
na sebep, en me,hur bir cininin, 
en mefhur avukatların müdafaa -

larını temin etmiş olmalarıdır. Bir 
çok erbabı cinayetin senelik ücr~t 
ile en methur avukatları angaJe 

ettikleri muhakkaktır· 

B dan ba§ka caniler, bazı mür 
un 1' 1 . 

lekip adliyecileri, bazı po ıs erı v.e 
bir ç.ok ahlaksız fırkacıları kendı-
lerine ortak yapmı§ olmaları, cina 
yelleri bu kadar kolaylaştırmakta 
ve çoğaltmaktadır. 

Dünyada henüz çıkarılmamış Kalabalıkta yankesici 
olan altınların en çoğunun Trans· 
"•ide olduğu ve bunun 7,~),~ Evvelki gün 17 de Karaköy ~ö
kilogram miktarında bulundugu f.nersecinden geçmekle olan Beıık· 
t.hınin olunuyor. Buradaki cev · "tatlı Ohanes oğlu Murat efendi 

herlerin beher tonilatosunda 1.0 kalabalık arasında ilerlerken, bi-
tra ı b ı r ve beher kı- . . l nı a trn u unuyo .. 

8831 
risi yanına yakla!a ak ceketının 

0 ıaf altının istihsal masarıf 1 • •• d t·· cebınden cuz anını atırmıı ve 

Polis Haberleri ..................................... 
Bir oda arkadaşı 

Otelde gece yarısı 

baskın yaparken 
Sirkecide, Karadeniz otelinde 

misafir bulunan Mudanyalı Ali Ri
za efendi evvelki gece odaıında u
yumuı, gece yarısı, aynı odada 
yatıp kalkan İnebolulu Halit ya -
vaıça odanın kapısını açarak içe· 
ri girmiş. Elektriği yakarak oda 
arkadatının mıtıl mışıl uyuduğu • 
nu görünce, ayaklarının ucuna ba
sarak arkadaşının duvarda asılı 
olan ceketinin tam altında bulu • 
nan iskemleye doğru gitmit ve o
turmuş. Bu eınada iskemleden ha
sıl olan gıcırtı, uyumakta olan A
li Riza efendiyi uyandırmış. E • 
lektriğin yandığını gören ve gıcır· 
tıyı itilen Ali efendi ayak ucun • 
daki iskemlede birinin oturduğu
nu hissedince hiç ıee:ni çıkarma • 
dan gözlerinin arasından gözetle· 
miye baılamıı. 

Gıcırtı üzerine arkadatının 
uyanıp u~·anıt •. 'dığını anlamak i
çin hareketsiz olduğu yerde bek • 
liyen Halit, Ali Riza efendide ba
riz hiçbir hareket göremediğinden 
uyuduğuna kanaat getirerek f aa • 
liyete giritmiı. 

ihtiyatla ayağa kalkarak du -
varda asılı duran ceketin cepleri • 
ni aratlırmıya batlamıt ve iç ce • 
binde bulduğu on 1 irayı sanki ba· 
basının öz malıymıı gibi kendi ce
bine indirmif. Sonra da bir ıey 
yapmamı§ gibi rahat rahat soyu -
narak elektriği söndürmüt ve ya • 
tağına girmitlir. 

Oda arkadatının her hareketi· 
ni aralık gözleri arasından seyre

derek sesini çıkarmıyan Rıza e -
fendi, ne yapacaiını bir hayli dü
tündükten sonra aiha7et .. baha 
kadar beklemi7e v-e sabahleyin iti 
olduğu ıibi poliae anlatmıya ka · 
rar vermif. Fakat, vak'a üzerine, 
gözüne bir türlü uyku girmedi • 
ğinden dayanamıyarak, daha or -
talık ağarmadan gecenin saat üç 
buçuğunda karakolu boylamıf .. 
Hadiseyi olduiu ıibi anlatınca za· 
bıta ite müdahale ederek tahkika· 
ta giritmit ve on lirayı lnebolulu
nun üzerinde bularak sahibine ia
de etmiıtir. Becerikli oda arkada· 
tı evrakıyla birlikte adliyeye teı -
lim edilmittir. 

§ Pangaltıda Etref efendi soka
ğında 15 numarada oturan Elmois 
minde biri zabıtaya bir ıikiyetna· 
me vererek ayni evde oturan Ed -
garın kendisine hakarette bulun -
duğunu iddia etmit ve Edgar hak
kında takibata baılanmıttır. 

§ Ortaköyde Palanga caddesin· 
de 16 numarada müteferrika komi 

seri Mehmet beyin evinde misafir 
bulunan 10 yatlarında Salahattin 

isminde bir çocuk evvelki sabah sa 
at 18 buçukta Fındıklıda tramvay-

dan atlamak istem it ,fak at bece • 
remiyerek yere yuvarlanmıttır. 

vücudunun muhtelif yerlerinden 
yaralanan Salahattin tedavi edil· 

mek üzere Beyoğlu hastanesine 
kaldmlmııtır. 

§ Dolapdereden geçen 3754 nu
maralı Azizin idaresindeki yük a-

rabası Edvar isminde bir çocuğa 
çarparak yaralanmasına sebebi -

yet vermittir. Arabacı yakalan • 
mııtır. 

kaçmıya baılamııtır. itin farkına 
varan Murat efendi feryadı basın
ca kaçmakta olan yankesici Ki • 
mil yakalanmııtır. 

& 
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- Muhterem ıüzel kraliçem ... 

dedi. Sizin için ölüm mevzuubah· 
solmaz. Çünkü bu emri hiçbir el 
infaz edemez. Y almz ölümden ~ur 
tulmak için fedakirhk lazımdır. 

Karaciiay çok dolambaçlı ko • 
nufuyordu. Bu suretle Kete•ana 
tahakküm etmek, kurtaracaiını 

ihsas ederek emellerine rametmek 
istiyordu. 

- Ketevan, bunu hi11eder ıi -
bi oldu: 

- Siz dedi, tah Abbasın çok 
uzun emirlerini aöyliyecektiniz .. 
Bekliyorum •• 

Karaciğay, tah Abbasın emir· 
lerini hiç de söylemek niyetinde 
değildi. O, fU anda güzel kraliçe
yi emeline rametmek istiyordu. 

Bunu nasıl ihıas edecekti? .. 
Ketevan ıerçi ıah Abbaaın bir re
hiniyd i. Fakat ıene saraylarda 
kraliçe azametini muhafaza edi -
yordu. Yanında bulunmasını arzu 
ettiii akrabalarım çağırtmıt, kırk 
kadar akrabaaı ile kendi sarayın -
daymıJ ıibi y&fıyordu. Şah Abbas 
o vakte kadar onun kraliçe haıme
tine halel ıetirmiyecek vaziyeti 
ihzar etmiıti. Fakat, bunu artık 
devam ettiremiyecekti. Çünkü, 
oğlu T eymuraz uslanmamıt, gene 
asker toplıyarak istiklal davaıın -
da bulunuyordu. Peyker sultandan 
gelen bir mektupla Kahetinin 
Gürcü askerleri tarafından istila 
edildiği bildiriliyordu. 

Şah Abbaa, kraliçeyi rehin tut
maktan bir fayda hbıl olmıyaca
fını anl&mlfb. Buna anladıktan 

sonra da kat'i kararını vermif, o
nu tüyler ürpertici ve timdiye ka
dar ıörülmemit bir itkenceyle öl
dürtecek ve bütün ordusunu Gür
cistana tahrik edecekti. 

Karaciğay han, bunları söyle
me den kraliçeyi avlamak yolunu 
tutınuttu. 

Ketevan kraliçe, dindardı. Ba
pasını bir an yanından ayırmaz, 
hemen her gece dua ile met1ul o
lurdu. Hayatını vatanına vakfet • 
mitti. Vatanından baıka bir 'ey 
dütünmüyordu. Din ve vatan atkı 
onu mütea11ıp yapmıttı. Karaci -
iay hanla fazla metıul olmak İs· 
temedi: 

- Siz söyliyeceklerinizi unut -
mut olacaksınız ... Dütününüz .. ha. 
lırladıiınız vakit söylersiniz.. de
di ve kapıya doğru yürümeye bat· 
ladı. Karaciğay, birden ayağa 

kalktı. Elini kılıcına ıötürmüttü: 
- Şah Abbasın kumandanını 

tahkir mi ediyorsunuz? 

Diye sordu. 
Ketevan, bu küstah kumanda

nın yüzüne bakmadan: 

- Bir kraliçeye kar,ı yaptığı • 
nız muamelenin farkında mısınız .. 
dedi. Harp sahasında bile kadına 
silah çekilmez •. 

Karaciğay sarıddı .. Gayri ihti· 
yari yaptığı hareketin çok ayıp 
olduğunu kendisi de farketmitti. 
Fakat i! itten ıeçmitti. Bu hare -
kelini tamir edemiyecejini anla -
dı. Ok yaydan çıkmııtı. Hedefe 
varıp varmıyacajını dütünmeden 
Şiraza gelmesi sebebini söyledi: 

- Şah Abbas, dedi. Sizin Gür
cü olarak kalmanızı muvafık bul
muyor. Artık Gürcistanı unutacak 
ıınız, •e yatadıpz memleketin 

Yazan : Niyazi Ahmet 
insanları ıibi onların din ve adet
lerini kabul edeceksiniz .. 

Kraliçenin yüzü bir saniyede 
ölü rengine dönmüttü. 

- Ne .•. diye haykudı .• 
- Gürciıtanı unutacakaınız 

artık .• 
Ketevan ıülmek istedi. Dudak

ları kımıldamıyordu sanki .. 
- Şah Abbas buna ihtimal ve

riyor mu? •. 
- Zannedersem •. Şunu bilin ki 

Şah Abbaa her teJi yaptırabilen 
bir hükümdardır. 

- Fakat bunu yaptıramıya • 
cak .• 

- Aldanıyorsunuz.. Belki bo, 
bir ümide kapılıyorsunuz. 

- Hiçbir ümidim yok .. Fakat 
bu bot bir tekliftir. Milleti ve va· 
tanı için ölümü gözüne alanlar 
tehditten korkmazlar .. 

Karacijay sert adımlarla kapı
ya doğru döndü: 

- Size yarına kadar müsaade, 
dedi. Y arm bu saatle fikrinizi de
iitlirmi' bulmayı temenni ederim. 
Aksi takdirde netice hiç tahmin 
etmediiiniz tekilde olacaktu. 

Fazla bir tef söylemeden ka -
pıdan çıktı. 

Ketevan, bacakları titriyerek 
olduiu yere yıjıldı. O halde ne 
kadar kaldı, kimse bilmiyor. Ken
dine geldiği vakit havanın karar• 
mı! olduğunu gördü. Ağır adım • 
Jarla odasına çıktı. P.apae Görıi 
Hazreti Meryemin luJ'iri C\nünde 
diz çölmıiif, dua ediyordu. Ken • 
dinden l'eçmit ihtiyar ikide bir: 

- Gmerto .. Gmerto (1) diye 
inliyordu .. 

T amara, ajır adımlarla bir ha
yalet gibi odaya ıirdi. O da tas -
virin önüne ıeçti. Bir müddet dua 
ile meıgul olduktan sonra: 

- Görıi, Görıi ... 
diye papasa ıeılendi. 
ihtiyar papas, kraliçesini kar· 

tısında ıörünce, sevinçle: 
- Evladım.. dedi. Neredey • 

din? Merak ettim .. 
Ketevan, tebe11üm ederek: 
- Muhterem peder, dedi. Rü

yam hakikat oluyor. Karaciiay 
bizi ölümle tehdit ediyor. 

Papas titremiye baılamıttı. Ke
keliyerek: 

- Niçin?. Biz ne yaptık? .. di
ye ıordu. 

- Bir feY yapmadık.. Fakat 
Şah Abbas öyle istiyormut .. 

- Sebep nedir?.. aevrili ev -
lit ... 

- Sebep Gürcü olmamız .. Şah 
Abbas Gürcülüiü bırakmazsak 
bizi öldürtecek .. 

- Siz ne cevap verdiniz? ••• 
Kraliçe, anlamamıt ıibi pa • 

pasın yüzüne baktı: 
- O dakikada allahın kalbime 

verdiii ilhamı ..• 

Biz Gürcistan için yaratı) • 
dık ... Gürcistan için ölecejiz .. de
dim. 

Papaı f arkedilir derecede tit -
riyordu. Dili dolaıarak sordu: 

- Şimdi ne yapacajız? •• 

- Yapacak bir ıeyimiz yok •• 
Bana bir ıün müsaade verdi. Ya· 
rın tekrar gelecek.. Tabii ıene 
ayni cevabı verecejim •• 

(Devama nr) 

(1) Gürcüce Allah demektir. 
Urk llraıına mal olu,-or · 

__________ _l_ ______ ~--------------------~----~----------------~--------------------~---------------------------~------------~--
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Pamukçu köyünden 12 
zeybek şehrimize geldi 

Cümhuriyetin 
onuncu yılı nasıl 

kutlulanacak? 
(Baş tarafı 1 inci sayıtamızdR) 

Misafir nazırlar cumar
tesi günü geliyorlar 

Bir çok köy grupları arasında bu 
zeybekler birinciliği kazanmışlardı 

kında vilayet ve kazalardaki kut- (Ba, tarafı ı lncl aayıtamn:da) 

Iulama komitelerine bildirilecek- Bey Halkevinde toplandılar. lcti -
tir. ma saat on sekizden yirmi bir ~bu-
- Kutlulama işi üç kısma ayrıl· çuğa kadar üç buçuk saat sürdü. 
mış, her biri için ayrı programlar Bu son toplantıda iki taraf arasın
yapılmıştır. Birinci kısım, mem- da bütün esaslar üzerinde mutaba· 
leket dışındaki kutlulamıya aittir, kat haııl olmuştur. 
Yabancı memleketlerdeki elçilik, Dostluk muahedesi yarın (bu-
konsolosluk ve şehbenderlikleri- 1 gün) öğle üzeri imza edilecektir. 
mizde yapılacak merasimin prog- Halkevindeki toplantıdan sonra 
ramı, yakında Hariciye Vekaletin- Başvekil İsmet Paşa Hazret]erini 
den bu dairelere tebliğ edilecek- gördüm. Mütebessim bir tavırla 
tir. İkinci kısım, memleket için- bana şunları söyledi: 

Pamakç11 aahlye.lnla ,ehrimh:e selen 12 zeybeil 

de şehir ve kasabalarda yapılacak " - Güzel, güzel konuştuk, her 
0~~n merasimdir. Üçüncü kısım ~es~leyi hallettik. Yarın öğle üze
koylerde yapılacak olan merasim- rı mısak imza edilecektir. Bu iti
dir. Bu ikisi için de ayrı ayrı prog lafla iki dost memleket arasında 
ramlar hazırlanmıştır. Şehir ve mevcut dostluk rabıtaları daha 
kasabalarda aabahleyin saat dokuz fazla takviye edilmiş olacaktır.,, 
buçukta mahallin en büyük mülki- Yunan nazırlarının burada ika 
ye memuru ecnebi mümessillerin metleri müddeti bir gün daha uza· 
toplu olarak tebriklerini kabul e- tdmıştır. Misafirler cuma akşamı 
decektir. Saat onda mahallin en İıtanbula hareket edeceklerdir. 
büyük askeri memuru, kıtaatı göz- Bunun sebebi evelce hazırlan
den geçirecek ve geçit resmi başlı- mış olan dört maddelik dostluk 
yacaktır. Geçit resminde askeri muahedesinin iki maddesi üzerin. 
kıtalar, mektepliler, cemiyetler, es de bazı tadilata lüzum görülmeıi
naf teşekkülleri ve halk kütlesi a- dir. M. Çaldaris dün Yunan gaze
km akın geçecektir. tecilerine dostluk muahedesinin 

. ~zi Hazretleri Balıkesiri tef- · kesir~e birkaç sene evel tertip olu
rıflerı sırasında orada bir zeybek- nan bir müsamereye ittirak eden 
ler grupunun oynadığı zeybek o- birçok köy gruplar d b" · 1 . ı arasın a ırın-

yun arı takdırlerini mucip ol - ciliği kazanmıştır. 

mu§Btu. d .. h . . l . Güçük Çiftlik park gazinosu ıa-
u grup un şe rımıze ge mıı- h'h· 

tir. 12 zeybekten tetekkül eden ı ı Ekre~ Bey Balıkesire giderek 

B 1 k 
· d f k k d zeybeklerı İstanbula getirmi-.tir 

grup, a ı esır e ır a uman a- :s • 
nı Ali Hikmet Paşa tarafından hi- Zeybekler sokaklarda milli kı-

Cümhuriyet bayramının ilk gü- iki maddesinde tadilat yapılacağı
nü Ankarada Reisicümhur Hazret nı söyledikten sonra iki defa tek. 
leri, on ıene evel cümhuriyetin ilan rarhyarak demiştir ki: 

maye edilmekte ve Balıkesir veci- yafetleriyle gezmektedirler. lstan
varında Halkevleri ve muhtelif te- bulda on bet gün kadar kalacak
ıekküller tarafından tertip olunan lardır. Zeybeklerin gelmesi mü
davetlerde milli oyunlar oyna.mak- nasebetiyle dün Çiftlik gazinosun

tadırlar. Hepsi köylerinde iş güç da birçok davetlilere bir ziyafet 

sahibi olan yüz binlerce Balıkesir- verilmi§ ve zeybekler müteaddit o
li Pamukçu nahiyesindedir. Balr- yunlar oynamı§lardır. 

olduğu gün köşklerinden çıkıp mec "- Dikkat ediniz, dostluk mu. 
lise geldikleri ve mecliıten kö,k- ahedesi esas itibariyle katiyen de
lerine avdet buyurdukları saatte ğişmiyecektir.,, 
meclise gelip gidecekler, selamla- Miıakta yapılacak tadiller vu
nacaklardır. Cümhuriyet hayra- zuhu temin içindir. M. Çaldariı 
mınm birinci günü Ankara radyo- bu huıusta da şöyle ıöylemittir: 
su verici olarak işliyecek, lıtanbul "- Muahedenin esasları rok 
radyosu yalnız alıcı olarak çalışa- iyi tesbit edilmiştir. Yalnız bu iti
caktır. Cümhuriyetin ilanı gününe lafın şümulü daha biraz tevsi edi-Almanlar 

Ayda bir gün bir kap 
yemek yiyecekler 

Berlin, 13 (A.A.) - Propagan 
"da nazırı M. Goebbels, dün yapı

lan bir toplantıda "Kışın açlıga ve 
aoğuğa karşı mücadele,, hareketi
nin başlaması müna$ebetiyle söy

lediği bir nutukta, bu mücadeleye 
ait teşkilat hakkında etraflı mallı 
mat vermittir. 

. M. Goebbels, hükumetin geniş 
mıkyasta giriştiği faliyet ve teteb-

büs sayesinde işsizlerin sayısında 

şimdiye kadar iki milyon kişilik bir 
azalm3: g~rüldüğünü hatırlatmış, 

ve demıştır ki: 

"Hükumet, her şeyin yapılıp 

b~tmi! olmadığını pek iyi biliyor .. 
Şımdı, asıl iş, işsizliğe karşı mü • 

cadelenin ikinci safhasını açmak
tır. 

Sınıf ve. meslek farkı gözetil _ 

meksizin bütün millet gelecek kış 

mevsiıninde hiç bir kimsenin so _ 

ğuktan ve açlıktan sıkıntı çekme

mesini temin edecek surette hare

ket ederek bu yardım işine karış
ması gerektiğidir. 

Bu cümleden olarak her Alman 

her ayın ilk pazar günü 15 fenik 

tutarında bir kap yemekle iktifa 

edecek ve bu suretle tasarruf ede

ceği parayı bu yardım teşkilatına 
verecektir. 

Muayyen günlerde toplanacak 
ianeler ve yapılacak eşya teberrü

leri biriktirilecektir. Ayrıca bir 
piyanko tertip olunacaktır. Tiyat-

ft>lar, ıinemalar, konserler için 
yokıuUara bedava bilet verilecek • 
tir.,, 

M. Goebbels, bu tafsilatı ver .. 

M. Heryo döndü 
Pariste sağ cenahçılar 

nümayiş yaptılar 
Paris, 13 (A.A.) - Balkanlar

da ve Rusyada yaptığı seyahatten 
dönen M. Heryo, saat 11,25 te Pa
riıte şimal istasyonuna gelmiş -

ait hatıralar Ankara. radyosunda lecektr. , 1 

anlatılacak, memleketin her tara- M~.ahe~e. ~~şrnil t:diliyor. 
f ında ve ecnebi memleketlerde din Soylenıldıgıne göre bu tadiller 
lenilecektir. Cümhuriyetin ilan e· her iki hükumetin beynelmilel kon 
dilmiş olduğu saatte yüz bir parça feranslarda müttereken temsili 
top atılacaktır. noktalarına dairdir. 1Ik projede-

tir. 

Şehir ve kasabalarda duvarlara ki maddeye göre Türkiye ve Yuna
asılmak üzere birçok afitler hazır- nistan beynelmilel konferanslarda 
lattırılmıftır. Bu afitlerde birçok ayni tezi müdafa edeceklerdir. Bu 

Radikal sosyalist fırkası reisi, müesseselerimizin cümhuriyetten maddenin daha ziyade teşmil edi
lstasyonda M. Şoten tarafından evelki ve sonraki hali, aradaki fark lerek Bulgaristan, Yunanistan 
karşılanmış, her hangi bir beya _ ve bugünkü tekamül pek canlı ola- Türkiye ve Romanyanın heynelmi: 
natta bulunmak istememi§, kısaca rak gösterilmektedir. Afişlerin l~l konferanslarda müştereken ay-
şunları söylemiştir: basılması bitmek üzeredir. Tab'ı nı tezi müdafaa etmeleri esasının 

" B'l' bittikten sonra bunlar her tarafa kabul edildiği söyleniyor. 
- ı ıyorsunuz ki, Bulgarista-
T k 

dağıtılacaktır. Bez üstüne veya Rivayetlere göre İsmet Pa~a 
nı, ür iyeyi ve Rusyayı gezip :s 

gördüm. Bu seyahat hakkında 
kağıtlara yazdırılıp duvarlara, so- Hazretleri Sofyada bu bahiı üze-
kaklara, binalara ve sair yerlere rinde görüşecektir. 

her gün malumat aldınız. Gayet l 1 · ası mak üzere birçok vecizeler ha- mza ıtinin teehhür etmesinin ıc 
iyi bir surette karşılandığımı, ge· zırlanmıştır. Cümhuriyetin büyük bebi misakın hib bir devlet aleyhi-
rek benim, ve gerek refakatimde- ı·· ~ ·· f · - b" k ugunü, aziletini, kıymetini göste- ne aıyası ır ma sat gözetmediğini 
ki murahhas heyet azasının bu çok ren bu vecizelerden bir kıs.mı kü- tesbit içindir. 
sıcak karşılanmadan pek ziyade çük kağıtlar üstüne tabolunup tü- İktısadi itilafın da ana hatları 
memnun kaldığımızı söylemekten tün inhisarına, şekercilere, çikola- iki tarafın iktısat vekilleri arasın
başka ne diyebilirim?.,, ta imalathanelerine ve emsali yer- da tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

1 
'1 ııammuıımwttnımrıı*"ımnıım 

P 
. 13 (AA) ere verı ecek b k'" .. k tb kl" k b 1 """'"' ..... '"a"'-'"'""""""'·"'"''-''"""""''' arıs, . . - M. Heryo , _ ... , u uçu ma u te ı a u olunmuştur. C. H. F. 

Parise geldiği vakit, sağ cenafı Kl\gıtlar paketlerin içine konula· bayrağı, Türk bayrağının nizamna 
cakhr · "b" b" müntehasına mensup oldukları · mesı mucı ınce ta ı olduğu ebat 

d ·ı b' k Cümhuı·iyet bayramında her ta- ve nispete go"re yapılmaktadır. 
zanne ı en ır aç nümayişçi düş- rafta verilecf>k temsillerde oynan- C H F b ... kı · 
manca bağrı§ıp çağrışmağa başla- · · · ayragını rmızı zeımın 

mak üzere yazdırılmış olan milli üzerinde altı beyaz ok te•kil etmek 
mışlardır. Halk bu çıgylıklara kar · I d A k ~ pıyes er e n arada bastırılmak- tedir. Bu altı ok, cümhuriyet H. 
şı protesto ile mukabele etmiştir. tadır. Bütün köylerde oynanmak Fırkasının halkçı, cümhuriyetci, 
Hadise çarçabuk kapanmıştır. üzere basit tertibatlı bir tek piyes milliyetçi, devletçi, layik ve inkı-

Y ol faciaları yazdırılmıştır. Aka Gündüz Bey lapçı vasıflarını rem zeden altı işa 

Marsilya, 13 (A.A.) _ Tulon t~raf~n~,a; yazılmış olan bu piye- rettir. 
y~lunda bir otobüs kazası olmuş, sına ı arım Osman,, dır. Bu da C. H. F. bayrağı cümhuriyet 

b k l h 
bas1lmaktadır. bayramında Türk bayrag"'ının al-

ır ço yo cu afif yaralanmıştır. Ölen yoktur. Şehir ve kasabalarda verilecek tında olmak üzere fırka binalarına 
==============~!konferansların mevzuları da tes- çekilecektir. Fırka mensupları da 
dikten sonra sözünü şöye bitirmiş- bit edilmiştir. Büvük şehirlerde evlerine, dükkanlarına ve sair bi
tir: meydanlara hoparlörler ve ses bü- nalara bu bayrağı Türk bayrağı ile 

"Her fert her kes için, ve her vültiicü aletler konulac«'ktır. Bina- birlikte asabileceklerdir. C. H. F. 
kes her fert için.. !arın süslenmesi ve aydınlat:.rl:nası bayrağı cümhuriyet bayramından 

B l 
şekli de tesbit olunmuştur. Bavra- sonra da aynı' tekı.lde çekı'lecektı"r. 

izim ça ışına düsturumuz ve ... d ~ımız evlet dairelerine. resm·ı ve cu··mh . t b d d 
re\llzimiz şu olmalıdır: h urıye ayramın a onan 

uıusi müesseselere ve diğer bina- mamız tamamen lstanbulda bulu-
" Umumi menfaat, husüsi ve fer la k"l k • ra çe 1 ece tır. Cümhurivet H. nacak ve üç gün halk tarafından 

di menfaatten üstündür.,, Fır1- • • d d • b Kası ıçın e aımi ir bayrak gezileb.:lecektir. 

Mübadele komisyonu 
Yarın (bugün) muhtelit müba• 

dele komisyonu Türk ve Yunaıı 

Baş murahhasları toplanarak ko
misyonun lağvi etrafında görüte -
ceklerdir. Mübadele komisyono
nun altı ay sonra lağvedileceği tah 
min olunmaktadır. Komisyon b&J 
müddet zarfında son derecede gaY 
ret sarf ederek eldeki işleri çıkar• 

mağa çalışacaktır. Bitirilemiyeıı 

itler her iki memleket mahkeme• 
lerine devredilecektir. 

Ayrıca Türk - Yunan muhte
lit hakem mahkemesinin i_tlerinİ 
bir an evel bitirmesi meselesi d• 
görüşecektir. 

Bir gün teehhürün sebebi 
Atina, 13 - Ankarada bulunall 

Yunan muhabirleri M. Caldarisiıı 
Ankaradan hareketini bir gün soJI 
raya bırakması misakın tevsii mak 
sadından ileri geldiğini bildirmek• 
tedir ve bu misak hututu esasiyeıİ 
nin Bulgaristana da bildirildiğini 
ilave etmektedirler. 

Gazi Hazretlerinin Atlnayı 
ziyaretlerl ümidi 

Atina, 13 (Atina Ajansı) ~ 

Yunan gazeteleri, Ankarada ya ,. 
pılmakta olan Türk- Yunan doı& 
luk tezahüratının açık ve samiuıl 
mahiyetini fevkalade sena etmek• 
tedirler. Ve bilhassa Mazi Mus • 
tafa KP.ma) Hazretleriyle lame& 
Paşa ve Tevfik Rüştü Beyin beya• 
nalından pek z;yade mütehassi• 
olmuşlardır. Bu beyanata, Yunallt 
hükumet ve milletinin Türkiye i • 
çin beslemekte oldukları hissiyat• 
tamamiyle tetabuk etmektedir. 

İki memlel<et arasın aki nıu • 
renetin ilk kurucuları olan Türle 
devlet adamlarının resimlerini 
neşreden gzeteler, Gazi Mustaf• 
Kemal Hazretlerinin Atinayı ziya• 
ret ve bu suretle Helen milletiniıl 
hakiki hi!lerini bizzat müşahed• 
buyurmaları ürnniyesinin tabak • 
kuk ettiğini görmek ümidini izhat 
ediyorlar. 

Gazeteler, Ankarada imza edİ" 
lecek olan yeni misakın sulh içi' 
pek mesut bir hadise olacağını fi 
bu misakın hiç kimseyi enditeY' 
düşürmemesi lazım geleceğini. 
Çünkü Türkiye ile Yunanistan•., 
komşuları ile iyi münasebetlerdi 
bulunmakta ve aralarındaki anlat 
manın bütün B~lkan milletlerin• 
tesmilini istihdaf etm,.ktP. bulun • 
duklarını yazmaktadırlar. 

Kız enstitüsünde 
Ankara, 13 (A.A.) - Yunaıl 

başvekili M. Çaldaris cenapları il• 
Yunan hariciye ve iktıaat nazırla
rının refikaları bugün öğleden e" 
vel İsmet Paşa kız enstitüsünü geı• 
mişlerdir. 

Misafirler enstitünün atelye ,,, 
dersanelerini gezmişler ve takibe" 
dilen tedris ve terbiye tarzı etrafıll 
da kendilerine verilen izahatı bil· 
yük bir dikkatle takin eyleınişlel"" 
dir. Misafirler enstitÜden ayrılır -
ken memnunivetle ve takdirleriııİ 
izhar eylem1~lerdir. 

Yalovada ziyafet 
Cumartesi günü Ankaradan J.

tanbula gelecek olan misafir Y ıJ• 
nan Başvekili ve Nazırlarına P~" 

.. .. 1 b l l' . beledı· zar gunu stan u va ısı ve . 
ye reisi taraf mel an Yal ovada l;. r 
.. "'l . f . k"I ' . Misııfır og e zıya etı çe ı ecextır. . ·l• 
ler, Yal ovaya "Ertuğrul,, yatı> 
gideceklerd.::-. I ...• , e 

Ayni akşr::n "Elli,, kru~azorı. lı• 
Yunanistana ..:o~r~ yola çıkac:.a 
lardır. 
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Uf ak Hikaye : ı .. Hayvanlar güler .. ı 11 Kartal Tavasında .. 
ııı111111ıııııı1111111ııııı11111ıııı 

... 2-,_.i-2 

••• Bir Ge•I Battı ••• Evet .. Biz gülüyoruz ya .. Hay
vanlar neye gülmesin. Amma di • 
yeceksiniz ki bizim kara kedi gü
ler mi? .• 

- Evet güler .• 

Hayvanların gülmesi bizim gi
bidir. Ancak yeri ve zamanı ayrı
dır. Biz memnun olduğumuz za • 
man güleriz. Bir de acı acı güle • 
riz. 

Halbuki hayvanlar dütmanla
rına karşı tiddetle ditlerini göster
mek için gülerler. Bu suretle kar· 
ıısmdaki dütman hayvanı korkut
mak isterler. Mesela aslanın ağzı
nı açarak gezmesi, kaplanın dai • 
mi sırıtır gibi olması, hep bu gül· 

f ' ld k" G · · · · d k'l me hikayesinin sonudur. Beygir) K" "k (H ) ın hatıra de • o u ı... emının ıçın e ı er ar -

te 
·ııpuçu asan tık kendilerinin sağlam kalmıya • öküz, inek hepsi ditlerini göster • 

n en: k 
H k .., h""k tt'I A 1 k me suretiyle dütmanlarını kor -Mektep tatili zamanı.. er es cagına u me ı er.. vaz arı çı -

anamım babasının yanına dağıl- tığı kadar bağırmıya, haykınşmı- kutmak ümidiyle dişlerini göste -
' k "I k yuldul A rirler. Demek ki bizim yükümüzü nı kı ı d b yırlarda otmuş ya ve ag aımıya o ar. r -

0
.;!' r .ar i~~y:ı mekteplerin a : tık gemide yalnız makine sesi yük taşıyan bütün hayvanlar güler. 

r I aınıf, n gelnı'ı•ti seliyor, başka hiçbir şey işitilmi • Yalnız bizim gibi kahkaha atmaz 
~• ma zamanı :s • k 'fi' ı 

Karadenizden gelen vapur müt yordu. ve eyı ı zamanında gülmez er. 
bi b · t lebe kafilesi yüklemişti. Felaketler biribiri üstüne ge - Bilakis çok müteessir oldukları ve 

f ır a ı· K k B · · k d düşmana kartı gelmek istedikleri Mektepler 0 per§embe günü a- ır.. oı oca .x gem111 oca e -
Yumurcağın Sergüzeşti : 
Gelecek Perşembeye Muhakkak Okuyunuz .•• çılacağı için Türkiyenin her tara- nizde bir limon kabuğu gibi altüst zaman gülerler. 

fından İstanbul ve Ankara yolunu oldu. Ve bu hareket ilk defa ol • ··•ıııı1111ııııırııııı~ıııııır1ıııııııı11ıııııuırıııııı~P111ıttınttıtlllltlllttıntfııtflllftlltınıılflllll"lllll11uııııııııı111uıııı111111!1111111t1t111111ııH111tt11ııııııııJ1ınN111111ııırıııuııııııu111ıııtllllllUrııııuııl"' 
tutan binlerce talebe, ,en ve şatır madan üçüncüsünde tamamlandı. ıooı ı ALA Y. ıooı ce 
kahkaha atarak, ıarkı söyliyerek Koca gemi bir, iki, üç deme· •• Sua •• ••• •• vap •• 
oemı'nı'n ıalonlarını çınlatıyorlar • den kapaklandı. Yolcusu yüzlere • • • • k b l' 1 d la d ıı1111111ıııııı111111ıııııı111111ıııııı11ıııııı111ıı1111ıllllll11111ııll - - ııı111111ııııı111111ıı•ll11111111llllll111111ııııı111111ıııııı111111ıııı 
·dı. Herkesin yüzü gülüyor, her es a ığ o an vapur a z kıyamet .. -::;::;-=-? - Doğru değil mi? 
••rkı .~ylüyor.. koptu, feryatlar .. bağntmalar ol. Bunlara cevap veriniz h J 
~ Rasat aneue Bu ıarkılar diğer yolculara da du... 1 - Ördekler yüzmeğe ne za- ... ••• 
airayet etmif .. Vapurun batında Çok geçmeden insanların yap- man baılarlar?. 1 Küçük Alinin sınıfını geçense· 
gijverte yolcuları ile ortadaki bi. tıkları bu gemi, daha fazla tabia- 2 - Farenin l\e zaman dişi ağ. 1 ne muallimi rasathaneye götür -

rinci, arkada ikinci mevki yolcu • tın kuvvetine dayanamadı ve alt rır?. müştü. Çocuklar Kandilli rasatha· 

ları da farkı ıöylemiye baılamıt- üst oldu. ltte o zaman felaket gÖ· 3 - Niçin iki glln biribir ar· nesinin alt ve üst katını gezdikten 
't.t. züktü.vA:rtalar, babalar, çocuklar, kasına yağrııur yafarnaz! sonra dürbün dairesine geçtiler. 

Bu eğlence çok sürmedi. Bir - kardeıler birer bot çuval gibi de- B ? Muallim uzun teleskobu göa -
denbire ıert bir rüzgar tıpır flprr nize atıldı. abası maymun mu tererek: 
ıeılenen dalgalan azdırdı. Dalga· O günkü korkunç hali burada Maymunlarla insan arasında - İşte yavrularmı.. dedi. Bu 
lar yavaı yavaf kabarmıya, biraz anlatmak ve sizi heyecana getir - alaka bulan adamlar pek çoktur. ay dürbünüdür. Bununla aya ba • 
'daha yükaek kıvrılırken, köpük - mek imkansızdır. Hele bir alim daha ileriye giderek kılır. 
ler çıkarmıya batladı. Hafif hafif Fakat bunu ben gördüm. O diyor ki: Küçük Ali muallim beyin ya • 
tatlı esen rüzgar kudurmıya ve a· binlerce vapur yolcusu deli gibi nma yavaş yava§ gitti: 
yakta duranları sarmıya başlad~. su üstünde yüzerken ben de suya _ Muallim bey ... dedi. Müsa-
Batlar döndü, gözler kızardı. Mı· atıldım. Biraz sonra can kurtaran ade ederseniz size bir 'ey soraca-
deler bulandı. Nihayet biraz evvel gemisi yetişti ve bizi denizden ğım •• 
tarkılar yükselen gemiden feryat palamut toplar gibi topladı. Eğer _ Sorunuz Ali efendi .. 
yükıeldi. can kurtaran simitleri olmasaydı, _ Bu dürbünle şimdi aya ba • 
· Fakat hain rilzgar bunu da şimdi çoktan bir yunus balığının karsam görebilir miyim .. 

il} gördü. Biraz da?a . k~durdu. karnında gıda olarak bulunuyor - _ Hayır yavrum. Geceleri ay 
Koskoca gemiyi beşık gıbı salla • dum. Artık bu deniz seyahatinden çıktığı zaman bakarsanız görehi • 
ınıya denizin muazzam dalgala • sonra uzak memleketlere gitmiye lirsiniz. 
nn~n birinden alıp diğerine at " tövbeliyim. K!t'çük Ali muallimin bu söz -
nııya başladı. Bu 0 kadar çabuk S.C. leri üzerine derhal şu cevabı ver-

''%ııııuıııııı ıııııııııııııUlllllltıııııııılllilllllllııııııllllllllllll1111ıııııııı1111ııııı1111ıııılllllllll1111111ııııııııııı1111111ııııııııııı11111111ıııııııııı1111111ıııJI'" di: 
- Dünyada ilk evel mayınun- - Aman muallim bey, gecele-

Y Q-ZlSlZ Hikaye: lar vardı. Bu maymunlar yavaş ri ayı ben gözümle de görürüm. 
~ yava§ vahşilikten kurtuldular. Ni-- - - hayet medeni oldular. Yani büyük 

babalarımız maymunlardır. Biz 
de onların torunlarıyız. 

Bunu söyliyen adam çok çirkin 
imit ve maymuna da benziyormuş. 

... Bu da tuhaf ... 
Küçük Alinin babası çok çalı -

şır. O gün cuma olduğu halde sa
bahtan akşama kadar, başını kal
dırmadan çalıştı, uğraştı.. Akşam 

1 - Ördekler suya girince yüz. 
meye başlarlar. 

2 - Kedi ısırınca farenin di§i 

ağırır. 

3 - lki gün biribiri arkasına 
yağmur yağamaz. Çünkü arada 
bir de gece vardır. 

••1 ı1111111111ııııııııııı111111ııı1111ıııı11111ıııııııııı1111ııııııııı111ıııı11111111ıı .. · 
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geç vakit küçük Aliye seslendi: 
- Yavrum, pencereden bak .• 

Ortalık kararmış mı?. 

Küçük Ali hemen pencereye 
koştu. Sonra babasına dönerek 
saf bir tavırla: 

- Elektrik lambaları yanma • 
mış babacığım da .. İyi göreme • 
dim. 

Bir gazeteci hu alimin fikrini 
okuyunca he.men şu cevabı vermiş: 

- Belki o ilimin büyük babası 
maymundur ıuna bizim babamız 

ll111111lllllll111111ıllll1111111llllll111111ıllllln1111lllllll11111ll 1 1111111111ııı11111111lllll11111llllllll111111llllll111111llllll111111ıllll1111111llllll11111tlllllt111111IH 
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Cabi e/endinin başından geçenler 

halis Adamdir. 

... En kısa gün ..• 
Senenin en uzun günü ile en 

kısa günü mevsimlere göre deği

~ır. 

Yazın günlerin uzun olduğunu 
biliriz. Fakat en kısa günler de 
kışındır. 

Ve bugün teşrinisaninin 21 in· 
ci günüdür. Yalnız yedi saattir. 
Halbuki en uzun gün haziranın 21 
indedir ve 16 saattir. 

Bunun sebebi, dünya döner -

ken hafif meyilli olmasıdır. 

11ııııııı111iiı1ııııı11111ıııııı11111ııııııı111111ıııı111111ııııııııııı111ıııııı111111ııı111111111ıllllll11111ııııııı11111ııııııı1111ııııııı111111ııı111111111ııııııı1~11ıııııı11ıı 

150 Okuyucumuza hediye veriyoruz 
Perşembe günü genç okuyucu

larımızdan bilmece istemiştik. 
Bize kendi kafasından bilme -

ce tanzim ederek gönderen oku
yucularımızın miktarı pek çoktur. 
Bu okuyucularımızdan bize ilk de
fo bilmeceyi gönderen Çanakkale 
de avukat Davut bey oğlu Muam
mer beyin hem bilmecesini, hem 
de resmini basıyoruz: 

Bilmece bilrlirmcce, 
Yedi harf ve üç hece .. 
Sepet yapar gündüz gece ... 

-
!::;te size bir bilmece .• 
Kolaylık da olsun size .. 
Çalar oynar gündüz gece .• 
I\aldr artık bulmak size .. 

Bunu doğru halledenler al·a • 
sında 150 okuyucumuza şeker, çi· 

kolata, kitap, bisküi, kart postal 
ve muhtelif hediyeler vereceğiz. 

Hal var,..kalarma isimlerinizi 

okunaklı yazınız ve mektubu (Va 

kıt çocuk sayıfası muharriri) ad • 
resine gönderiniz. 

.. 
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ÖLÜLERİN BAŞINA 
GELENLER 

Eski Yunanlıların cenneti harp mey
danı,Cermenlerinki aydınlık diyarıdır 

-4-
Y unanhlar, yafamanın kıyme· 

tini bildikleri için ahret düıünce
lerinde M111rldar gibi ifrata var
mamıtlar, ahreti dünyadan bam · 
batka bir §ey olarak düıünmüıler· 
dir. Onların neıe ve ıetaret içinde 
geçirdikleri hayatlarında, ölüm 
dütünceıi pek ehemmiyetsiz bir 
mevki İtgal edebilmittir. 

Yunanlılar, ruhu bir gölge gi· 
bi tanımıılardır. Bu gölge dünya
yı k11a bir zaman tahattur edebi
lir, bunun için de kan içer. 

Ruhların muhakemeıi gayet 
basit bir ıurette icra olunur: Üç 
hakim tarafından her ruhun ıey
yiat ve haıenah muhakeme ve 
tetkik edilir, ıeyyiatı fazla olan 
ruhalr cehenneme gönderilir, ha • 
ıenatı fazla olan ruhlarsa Elyıee 
denilen ruhani bir muharebe mey
danına ıevkolunur. Bu muharebe 
meydanında zaferin bütün ne§ele
ri ve sporların envaı mevcuttur. 

Yunanlılar ölülerini yakarlar 
ve yahut gömerlerdi. Yunan esa • 
tiririin mucidi olan Homere; kah
ramanların yakılma merasimini 
f u suretle tasvir ediyor: 

Kahramanların cesetleri, mu • 
tanlan alaylarla getirilerek büyük 
ôClun yığınının üzerine konur, on
ların zafer ve fehamet menkıbele
ri yadedildikten ıonra odunlar a
teJlenir. Cesetler tamamen .yanıp 
kül ~duktaa ıonra ateı, ıarapla 
1'51ldüiilürJ.Husule gelen kömür -
"' ler ve küller yığılarak kahraman· 

Yazan : Muallim Necip 

Eski devirlerde Almanlar da · 
hi ölülerini yakmıılar ve yahut 
gömmüılerdir. Bugün keıf edilen 
lahitlerde bulunan kıymettar eıya 
ve kitabeler, eski Cermenlerin da
hi ölülerin ahrette dünyevi servet
lerine ıahip olacaklarına itikat et
mekte olduklarını göstermektedir. 
Cermenler, ölülerini ıilahlariyle 
mücehhez olduğu halde gömerler 
ve yanlarına yiyecek ve içecek 
koydukları gibi bir takım mıska · 
far ve büyü kitapları bırakırlardı. 

Cermenler, muharebede ölen 
kahramanlar için, fevkalade mü . 
debdep meraıim yaparlardı. Onla
nn itikadına göre muharebede 
hayatını feda eden kahramanlar, 
(Walkyri} Valkür namındaki 
harp bakireleri vaııtaıiyle ilah 
(Wodan) Vodanm ıarayına götü
rülür ve oradaki mükellef bir zi
y~fet sofrasında mevki alırlardı. 
(Vodan) ın muhteıem sarayında 
yerleıen bu kahramanlar, ziya 
ilahları tarafından zulmet ~ey
tanlarına kartı açılan muharebe -
ye davet edilmelerini beklerlerdi. 
Eceliyle ölenler ise doğruca karan
lıklar ilihı olan (Hel) in ölkeaine 
aevkolunurlar, o zulmet diyarın -
da bir gölge halinde hayat sürer -
lerdi. 

/ Avusturyanın hali 
(Baş tarafı l inci ım~ ıfı11111Ldu> 

niyetinde ... Fransa bu muallakta 
duran memleketi küçük itilafa 
bağlayıp dolayısiyle kendiısine 

bağlamak arzusundadır. Burada 
yalnız İngilterenin kancası Avus .. 
luryayı hangi tarafa çekmek isti -
yor?. 

Trahzonda 
Bir hapisane müdürü 

pencereden düşüp öldü 
Karaköse hapisane müdürü 

lzmit'te 
Eroin kaça!<cıları 

yakalandı 
itte o belli değil .. İşin garibi bu 

dört devletin daha bir kaç ay ev · 
vel dört devlet misakını imzalamış 
olması ve gıiya itilaf halinde bu -
bulunmasıdır. 

Yukarıki karikatür bu dört ce -
reyan arasında, dört devletin kan
cası öniinde Avusturya gemisinin 
mütereddit vaziyetini gösteriyor. 

Ziraat ve ehli hayvanlar 
sergisine hazırlık 

Ziraat odası, bugün toplanarak 
te§rİnievelde açılacak olan ziraat 
ve ehli hayvanlar sergisinin açıl
ma gününü tesbit edecektir. 

Bu sergi, on sekiz eylfılde açıla· 
caktı. Fakat, bağcılar sergiye 
daha iyi bir §ekilde İ§tİrak edebil
mek için, mevsimin biraz daha 
ilerlemesi, faydalı olacağı yolunda 
müracaatla bulunduklarından, ser 
ginin açılması teşrinievele bırakıl
mı§lı. 

Bu seneki serıinin her sene
kinden daha mükemmel olacağı 
tahmin ediliyor. 

Balıkcılık enstitüsü 
İktisat Vekaleti Deniz müşavir

liği balıkçılık enstitüsünden §İmdi 
ki halde istifade teminine imkan 
olmadığı hakında bir rapor vermiş 
tir. 

Haber aldığımıza göre balıkçı • 
lık emıt:t·i;ünün lağvile yalnız ha -
lıkçı gemisinin faaliyette bulunma 
sı duşünülmekte~ir. 

1 

Muharrem Bey mezunen Trabzo- j İzmit (Hususi ) - İzmit zabı· 
na gelmiş Selamet oteline inmiştir. tası çok dikkatli ve uyanıktır• 
Gümü§anedenberi içe içe gelen Şehrimizde mevcut serseri, yan ke 
mumaileyh herhalde midesini alt· sici, dolandırıcı gibi ethasa göz aç
üst edecek derecede iç.mit olmalı tırmıyan lzmit zabıtası cidden tak 

ki gece saat üçe doğru istifra et. 
mek üzere yattığı odanın pencere-

sine kotmut ve kusmağa başlamış 
tır. O esnada muvazenesini kaybe 

den Muharrem Bey üst kat pence
resinden caddeye parke lafların 

üzerine tepesi üstü dütmüt, parça· 
lanıp ö]müttür. 

lzmirde on çocuk 
boğuldu 

İz.mirde 9 eylul kurtulu§ bn.yra
mı münasebetiyle on küçük çocuk 

kaybolmuıtur. Bunların ana ve 
babaları karakollara müracaat e-

derek çocuklarının bulunmaımı ri 
ca etmişlerdir. 

dir edilmcğe değer birer kıymet ol 
muı1ardır. İzmirtte zabıta vuku•· 
tının az olması buna en birinci de .. 
fildir. lzmitte bir müddettir bir 
iki eroin kaçakçısı görü)mü! buıı· 
lardan ikiıi bir müddet evel yaka· 
]anarak İstanbul ihtuas mahke'!D' 
sine gönderilmitti. Evelki gün dı 
uyanık zabıta memurlarımız öte· 
denberi tarassut altında bulundur• 
dukları İsmail Hakkı isminde bir 
adamı kaçak eroin satarken yaka· 
lamış]ar ve araştırma neticeıindl 
paket paket eroin yaka lamıılardır· 

Balıkesir vilayetinde 
Şap hasf alığı 

Balıkesir vilayetinde tap ıı.r 
ta.lığı müstevli bir halde idi Soll 

Mektepten çıkarılan zamanlarda hastalık tamamen z•· 
talebe il olmuş, Susığırhk ve knzalarındıt 

Adanada Kayalı bağ mahalle- ı ki hayvan paznrlarının açılmasını 
sinde oturan erkek muallim mekte müsaade edilmistir. 
bi talebesinden Ahmet oğlu Mah· • 

Vilayet makamınca Manyalr 
mut geçen ve bu senelerde bazı Sarıköy, Susığırhk ve Sındırl' 
derslerden imtihanları kazanama- panayırlarının acıhnası hususund• 
mııtır . . Mahmut bu muameleye Z iraat Vekaleti ~ezdinde teşebbii., 
fena halde içerlemiş ve bir fırsat satta bulunulacaktr. Vekalet mii

kollamağa ha:la~ıştır.. . / saade ettizi takdirde panayırla' 
Mahmut, aılesıyle bırlıkte mek-, cylul ayı içinde açılacaktır. 

tepten şehre gelmekte olan mek-

tebin müdür muavini Sait Beyin Domuz vururken arka-

Terkos ve tarifesi 

Önüne çH<rnit · ve 'l<a~m'a •'•t:n He d l -:.1 
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. ema pa§a a zat r oyun• bulunmuş ise de daha fazla bir şey rarm mezarı olan tepecik meyda
İta. getirilir. 

Kahramanların cesetleri yan -
Clığı esnada at ko§uları, kılıç kal -,.. 
kan oyunları, ve türlü türlü spor 
müsabakaları yapılır. Bu müıaba -
kaları kazananlara mükafat tevzi 
olunur. 

Yunanlrların defin merasimin
de de hüyük alaylar tertip olunur, 
müı~bakalar yapılır ve kurban -
lar lteıilirdi. Mezarların üzerine 
kıymettar etyalar ve ölünün hatı
ratını yaıatacak kitabeler vazo -
lunurdu. 

Cermenler ölülerini gömdükle
ri gibi hazan da yakarlardı. Mu -
hare bede ölen kahramanlar' bütün 
silahlariyle mücehhez 1 oldukli.rı 
~alde odun yığınmın üzerine ko -
nurdu. Muharebede kullandığı at 
da öldürülerek odun yığınının ü -
zerine yatırılırdı. Ölüye öbür dün
yada uıaklık vazifesini görmek ü
zere harp esirlerinin de elleri a -
yakları bağlanarak ayni odun yı • 
ğınında diri diri yakılırdı. 

Bazı defa harp ıehitlerinin 
zevceleri dahi intihar ederek ken
dilerini zevçleriyle beraber yak -
tırdıklarına dair tarihi vesikalara 
tesadüf edilmittir. 

Deniz kenarlarında yaııyan ve 
(Wiklinger) na.mile tanınmıt olan 
Cermenlerin adeti büsbütün başka 
idi. Onlar harp şehitlerini bir ge -
miye koyarak denizin akıntılarına 
bırakırlar, çok defa harp şehitle -
rini koydukları bu gemileri ateş -
liyerek rüzgarların ve akıntıların 
keyfine tabi olarak uzaklaşan bu 
heybetli ve vahşi manzarayı sa • 
hilden temaşa ederlerdi. 

Bir gazete terkos suyu tarif esinin 
ineceğinden bahsetmişti. Belediye 
henüz tarife işi ile hiç metgul ol
mamıştır. Şimdilik şehrin muhte. 
lif semtlerindeki eski boruların ye 
nilettiriLmesiyle cer•§Ilmaktadır. 
Su mütehauısının vereceği rapor 
tetkik edilip latanbulun sularının 
idareıi hakkında ıon karar veril
dikten sonra terkos su tarif esi me· 
selesi halledilecektir. 

yapmağa muvaffak olamadan kaç 
~ıştır. Tahkikata devam olun· 
maktadır. 

de Mehmet İGminde bir çoban ar· 
kadaşı Hasanla bernber geccleyiJI 
Mısır tarlasında nöbet beklerkell 
önlerine bir domuz çıkmıthr. Mell 
mel fırsatını kollıyarak domuzil 
vurmuf, fakat yaralanan hayv•" 
Üzerler ine hücum etmiştir. Bu ıe' 
fer Mehmet canını kurtarmak içill 

, kaç.mıya başlamış, bu vaziyeti ıiY 
şistler Gazi heykeline merasimle ren Hasan da ni~an alarak domu•' 
çelenk koydular. Bundan sonra ate~ etmiştir. 
şehri, 9 eylUI panayırını gezdiler. Kurşun çalıların arasındafl 
Yarın Efeze gidecekler ve akıam Mehmede isabet etmif ve zavaJfr 
şehrimize döneceklerdir. ağır surette yaralanmıştır. Kasa 

ItalyanJar lzmirde 
İMİR, 12 - Paleriya vapuru 

ile şehrimize bugün 100 Faşist 
genci ve 50 arkeolog geldi. Fa -

Hulasa; Yunanlılar, cenaze 
r.nerasiminaen de kendileri için 
zevk ve nümayiı hisseleri çıkar -
mıılardır. 

Romalılar da ölülerini defne
derler veyahut yakarak küllerini 
gömerlerdi. Cenaze merasimi, Ro
malıların şiarı olan ihtişam ve 
debdebelerle yapılırdı. Ölüleri 
yakma merasimi pek fazla mas • 
raflara ihtiyaç gösterdiği için an
cak zen$İnlerin ölüleri yakılabi _ 
lirdi. 

Yığının üzerine mebzul suret. 
te yağ ve güzel kokular dökül
dükten sonra merasimle odunlar 
tutuıturulurdu. Romalıların me -
zarları alelekser şehirler haricin -
de ve şoseler güzergahında yapı -
lırdı. Romalılar, askeri bir millet 
oldukları için memleketlerinin her 
tarafında muntazam şose yolları 
yapmıtlardır. Bu §oseleri heykel · 
ler ve abidelerle süsledikleri gibi 
muazzam ve san•atkarane yapıl . 
mıı mezarlar da şosel~rin güzer -
gahında ·bulunurdu. Bu zinet ve 
ihtiıam at:defer, harbe giden or -
duların kuvvei maneviyelerini 
yükseltirdi. -.. 

Romada 50 bin Faşist 
namzedi 

ROMA, 13 (A. A.) - Dün Ro
mada 50.000 genç faşist namzedi, 
M. Mussolininin önünden geçmiş
lerdir. 

M. Mussolininin yanında he • 
men bütün nazırlar vardı. 

iç çamaşırcılar grevi 
NEVYORK, 13 (A. A.) _ iç 

çamaşırcılar sanayiinden 25.000 
ışçı grev yapmışlardır. lıçiler 

Sveating usulünün kaldırılmasını, 
ücretlerin yükseltilmesini, iş saat
lerinin azaltılmasını ve sendikala
rın tanınmasını istemektedirler. 

Ayni sebeplerden dolayı boya 
sanayii işçileri de grev yapmışlar
dır. 

Uluköyde yeni mektep 
Uluköyde yeni açılan orta mek

tebe 150 kadar talebe kaydolun· 
muttur. Mektebe kaydedilecek ta 
lebenin daha fazla olması tahmin 
edil.mitti. Fakat mektepte yalnız 
İngilizce olduğundan ve talebele
rin çoğu diğer mekteplerde Fran
sızca tedrisatını takip ettiklerin
den Uluköydeki orta mektebi ter
cih etmemişler ve gene eskisi gibi 
İstanbul mekteplerine kaydedil· 
mişlerdir. Mektep idaresi Maarif 
Vekaletinden bir de Fransızca kur 
açılmasını istemiştir. 

Eşya fiyatları yükselmeli 
VAŞİNGTON, 13 (A. A.) -

Ayan maliye komisyonu reisi M. 
Harrison tarafından M. Ruzvelte 
derhal bir enflasyon yapılması le
hine müracaat edilmiştir. M. Har
rison, diyor ki: 

E~ya fiatları yükselmelidir. 
Ben herhangi ~ekilde bir enflas • 
yon taraftarıyım. 

Baugerlerle çiftçilere yardım e · 
debilmek için şimdiye kadar rnp
hğımızdan daha fazla bir şeyler 
yapmamız lazımdır. Bunların şim
di hakikaten yardıma ihtiyaçları 
vardır. 

Gönende bir yılancı 
l-akkındn tahkikat yapılmaktadır· 

G~ne~, - . Şeh~imize tzmirde·n j Yenişehirli.er ve Bursa 
f brahım ısmınde hır yılancı gel mı§ Valisi 
tir. Bu adam her gördüğü yılanı y · h" B ı · · Ze1-

enışe ır, - urı;a va ısı 
avlamakta ve bu yılanlarla tıpkı 1 A b"d' B b ı · _.. .• b 

ne u ı ın ey uıaya gc.m;s, .~ ... 
ehli hayvanmış gibi muhtelif hü- tel if cla;re ve meki.ej>le:-de t;tkikal 
ncrlcr yapmaktaclır. İbrahim yı - ta bulunmus, bir cok eksikiiklere 
lan ticareti yapmak ve Avrupa mü iso.ret edere!< bilhn~sa maarif işle · 
esseseleriyle temasa geçmek niye- ı~i ha.·kmcla beğenilecek emirler 
tindedir. 

vermiştir. 

Bir şaki vuruldu Va.li Eey l•cntlisi için belediye 
il: e1!ıas tarafından ziyafetler t~r 

Sıvasa tabi Gürün kazasiyle tip cdi!c-:dn:: ı&üsaade etmen1lfı 
Maraş, Antep, Saimbeyli havali- yc:nekbı :.-.i h:.~l: ~rasında ve ahçı 
sinde şekavette bulunan, Hizarcı dan para ile getirterek yemittit· 
Hüseyin ve arkadaıı Mehmet Gü- Zeynelabidin Beyin bu ve bun• 
rün jandar::na kumandnm Sakip benzer hareketleri, halkın pek ho

Beyle müfreze ıorkada~ları tarafın !luna gitmis, biitiin nhali , halk "'s.; 
dan ani olarak bastlmış, kısa bir lisi böyle clı• ;-, rli ye i -:h a;·ı hissiya 
müsademeden sonra Hüseyin vu- etmi,tir. 

rulmuş, Mehmet te yakalanmıştır. 
Müsademede bir jandarmamızın Uzak Şarkla harp .. 
atı yaralanmış, başka zayiat veri] I HARBiN, 13 (A. A.) - Sun 

. . .. d Tun· mcmışt: r. gari nehri cent?bu C:lrb·!ın e ·r 
Bu adama yataklık eden Gürün go Japon korakolu, 3 saa~Jil: bı 

d T 1 k Al. J.. VJ ·ı K · nıunta· en u u ı, ve c:ort og u ı e a muharebeden sonra gayrı 300 
vak kariyesinden Kadir, Kazım, zam kuvvetlerden müre!ı:kep .. 

. . . . .. . .. t,ür~ !11\Jf .. Hasan ve ceman 12 ki!i de yakala kışılık hır mufrezeyı pu&•· . d 
11 narak adliyeye teslim edilmişler· tür. Japonlardan iki, öt=kı]cr e 

dir. 30 ki!i ölmüştür • 

• 
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Bir Akıl Doktorunun Müşahedeleri 
····························-·································· ·········································-····· 
Deliler arasındaki müc-

Her günkü kusurlarsmızdan: 
Kadriye H. - Hikmet B. 

rim tiplerinden bir ikisi 
Köp.rü üstü~deki. ema~et- ,Şehadeti dinlenilmiyen bir zat-Kadriye 

çıler ve bılet gışelerı • 
Birkaç gün evel muhterem bir Hanımın yengesı Zehra Hanım şeha-

1 arkadaşımızdan bir mektup aldık. Jd• •• h• d L 
f Arkadaşımız bu mektubunda Ga- dete ge 1, UÇ Şa Iİ a ua •• 

Hiç haberi olmadan bir kadını yara- 11ata köprüsü üzerinde her gün te-

l ••} ! sadüf e dilen bazı uygunsuzluklar 
ayan ve öldüren hademe su eyman f ü~erine nazarı dikkatimizi celbe

------------ - ! dıyor ve maksadını izah ederek 
1stanbul seririyatmda ~1. O. im- da bulundurduğum hastanede hiç ı sözlerine şu suretle devam ediyor: 

Hakkında sui kast teşebbüsü tahkikat sırasında Hikmet Beyin 
noktasından tahkikat yaptığı sıra· lspironun meyhanesinde kendisi • 
da, kendisine karşı yakışık almı- nin ifadesini alırken Kadriye Ha
yacak sözler söylediği kaydiyle nımdan yakışık almıyacak bir tarz 
Kadriye Hamım tarafından müs- da bahsettiğini anlattı. Za.sile şu ~yam dikkat müşah~ _ bir gayri tabiilik ve cinneti tema· "Köprüde bir ema netçi vardır. 

deleri okuduk: ruz eseri addedilecek vaziyette bi- Arasıra herkes buraya emanet eşya 
2G Temmuz !)32 tarihinde lzmir le görmedim. Binaenaleyh (mua - bırakır. Fakat eşyayı verip alır

nıeınJekct hastanesi mütahassısr - dil ve ruhi sar'a) vak'ası olarak ken büyük hicap duymamak ka
nrn rnporile gönderilen bir katilin kabul ettiğim bu katil mecnunun b'.~ d~ğild i r. Çünkü verilen eşya 
l11iişahcdcsi gene halkın psikolo - hakiki sar'a nöbetlerini tesbit ede- dukkanm rasgele bir tarafına ah

j.isi:, bilh:1ss~ münasebetsiz .şeyl e - ı bilmek içİn daha çok uzun müd - hr: eşya sa~~bine bir.marka verir · 
1 e ınnnıı:;.I:ın yüzünden pek 1bret ı:t det müşahede altında bulundur - lex. Almak uzeı-e gelınce emanet
lrııacak tarzdadll'. mağa ihtiyaç vardır. Buna gerek çi eşyayı bilmez siz de beraberce 

Hu adam !zmir kız lisesinde ha hastanenin mahpuslar kısmının va aramak m ecburiyetindesiniz. Siz
demc imi~, lisenin kadrn nıüstah_ - ziyeti ve gerekse teşkilatı hazıra - den sonra gelenler olmuşsa tabii 
~lcı_nlcrinden Zekiye nan_und~ bır 

1 

mız kafi gelmediğinden merku • onların altında kalmış olacak. Bul 
ıhtıyar kaclmr ~rirmi ye~_ı yerınden mun İstanbul Bakırköy emrazı a _ mak için epeyçe zor luk görürsü· 
~·~raJaınrş ve h:ı~mr vucudundan sabiye ve akliye müessesesine sev· nüz. Hangi asırda, nerede ya§ı . 
a~ nımş... . k" ·ı k t'" orunun oradan istih- yoruz memlekette bir hastalık var. 
İzmir memleket hast::ı.nesı cm -

1

1
1 

ed"la 
1 ~a~ d - · . ..b Hangi işten bahsederseniz paraya 

l' 1 1. ··tahassısr sa e ı mesı ıcap e ecegını mu ey I h 
azı asnhiyc ve a ( ıye_ mu . · • o an i tiyaçtan dem vuruyorlar. 

tantik Hikmet Bey aleyhine açılan H ikmet Bey, bu şahitli ğine iti. 
davaya ait muhakemeye, dün saat raz etti ve Zehra Hanımın bahset. 
on üç buçukta İstanbul ağır ceza. t i ği sırada asıl tahkikatı yapanın 
mahkemesinde devam edilmiştir. 1 başkası olduğunu, kendis inin Ad-

Dünkü muhakemede dinlenil· liye Vekaletinin tensibiyle tahkik 
mek üzere çağırılan şahitler ara- işine yardr.m ettiğ ini , doğrudan 
sında Kadriye Hanımın kardeşi doğruya ifade almak salahiyeti bu 
Naur Bey de vardı. Nasır Bey, lunmadığını ve meyhanede ifade 
mahkeme salonuna girdi, hüviyeti aldığı iddiasının asılsızlığını ileri 
tesbit olundu, İstanbullu, kırk ya- sürdü. Bu müdafaasının hakikat 
şmda olduğunu, inşaat işleriyle olduğunun siyasi kmm müdür mu 
meşgul bulunduğunu söyledi. Sı- avini Ziya Beyle polis Tahı1n E • 
ra, tam doğru ıöyliyeceğine dair fendinin ifadelerinden de anlaşı
yemin et.mesine gelmişti, ki Hik- lacağını ilave etti .. 

met Bey ayağa kalktı ve şöyle söy· Bu itiraza karşı da Zehra Ha-
ledi: nım ifadesinde ısrar etti .. nr. X cvzat Esrcf Deyı_n ka_t.11.~e. ve yin rapordur.,, Birçok işler var ki para falan iste-

] t 1 ı - Polislerin ifadelerine göre hasta - Bu zat, benim davamda şa-
'.atilde gikdiiğü gayrı a m ıgı .:·e mez. İşi bilmek ve imanla o iş ü- hitlik edemez! Bundan sonra bu tahkikatı son 

safhada Hikmet Beyle birlikte ya
pan o zamanki müstantik, şimdiki 
Ankara adliye müfettişi Nazım Be 
yin istinabe yolu ile alınan ifadesi 

eıcH mi.l~ahcdc altma almn:asr lu cinayeti hiç inkar etmemiş, beni zerinde yürümek kafidir. Hele bu 
7.tınıunu gfötcrcn krynıetlı rapo - periler cinler sardı bu kadını onun 
111 •• için öldürdüm demiş. • emanet meselesi paraya ihtiyaçtan 

ziyade varidat meselesidir. 1yi tan-
l:.:mir n~ır ceza mahkemesi ka- Hademe Demirin ifadesi: Vak'a 

ı-arı ve cümhuriyet müddei umu - gecesi yatak odasında yatarken 
nı il iğinden muhavvel evrakla katil Süleyman geldi bizi uyandırdı sizi 
rnaddesinde~ maznun Taşhcalı Hü baş muavin hanım çağırıyor dedi, 
seyin Oğlu Süleymam 72 gündür gitti.m, baş muavin hanım: 
hastaıl'~dc müsahede altında bu .. 1 G"t 1· " d" tt" - · . . . ı po ıs çagır ıye emre ı 
lundurdum evrakı tahkıkıye ıle ı · l ld" b k .. s ·· ı ' . . . po ıs er ge ı gece e çısı u ey -
zabıt vaı·aka~ı ve ılk ıstıcvabatı .. .. .. 

h · d t tk"k tt' b manın uatunu aradılar kama bul -mu tevı osyayı e ı e lm, u . 
oec b k · · b l d .... k 1. . dul ar, kahlin Süleyman olduğu an 

zim edilirse İstanbul be]ediyesine 
para da getirir. 

Ecnebilerden sıkılmak lazım. 
Kurunu vustada bile böyle ema· 
netçiler olmaz. Belediyece ayni 
mahalde raflar yaptrr.mak suretiy
le tanzim edilse ve eşya numara· 
lariyle alınıp verilecek diye kaide 
konsa para mı ister. 

"' e e çısı u un ugu ız ısesı 

hademelerinden elli yaşlarında laşıldı. Deliliğini bilmiyorum, va - Bir de vapurlar için veya her 

Zekiye Hanımı katletmekle maz _ zifesini adam akıllı yapıyordu. A- hangi bir seyrüsefer için bilet alır 
l'lllndur. Kati] hadisesi bir gece ralarmda münasebette yoktu; her ken ha1kın biribirini çiğnemesi u

\'akti maktulii yirmi yedi yerinden kisi gece bekçisi idi. tam]acak bir şeydir. Gerçi bunlar 
b!çakla cerh ve başım gövdesin - Muavine Rabia Hanımın ifade- umumi terbiye meselesidir. Fakat 
den ayırr.:ıak tarzında icra edilmi§ si: Aşağıda bir feryat işittim , te- belediyelerce kaideler vazedilse 
ti ı· . laşla indim, son basamağa indi _ ve o gibi mahallerde kaideler iti. 

Uzun boylu, iri çeneli ve bütün ğim zaman hala feryadı İJİtiyor _ yat haline gelinciye kadar memur~ 
eçhizei bedeniyesi sağlam olan dum bir de baktım ki gece bekçisi lar bulundurulsa ve hakkına razı ol 
meı-l~um ruhi muayenesinde: katil Süleyman gene kadın bekçisi Ze _ mıyanlardan ceza alınsa çok çabuk 
hadisesinden evvel kendisine bü - kiye hanımın baş ucunda kadın bir surette alışkanlık hasıl olur. 
yü yapılıyor gibi itisafı efkar, bir yerde çırpmıyor hemen ses kesil _ Bunlar çok bayağı ve adi mesele· 
yerd e durmamak gibi zıcretler ve d" 5 .. 1 b ' . . . . . . lerdir. Fakat halka ve memlekete 

d k d ·ı f k ı. u eyman enım sesımı ışıtın .. 
·· l · · " ··n e e ı er u a şekil, medeniyet verir i~lerin ko· 

goz crının onu ' ce bahçeye kaçmıya başladı ben 
h 1 eriler peyda oluyor ' layhlda görülmesini temin eder. 

ayvr.n ar ve P .. b' 
1 

mektebe doğru yürüdüm, Süley -
g.b. h I" h"•ler gosteren ır ev- Mesela ada vapuru için bugu"" nku·· 

ı ı aya l ı... . .. .. man bahçeye ko,tu, hariçten bir -
hai m'araziye arzedıyor: bulun bun .. . . şekille yarım saat zarfında beş 
1 . . l k Z ki e Hanımı hucum vakı oldu, Zekıye hanımı ki§i bilet alırsa sıraya konduktan 
arın faılı o ara e Y ··1d ·· d"' I S '" l d l 

. . "b" fk . rı itisafiye o ur u er ve u eyman a on arı sonra ayni saatte bin beş yüz ki"i-
l ttıham etmek gı ı e a k l - · · ·1 (S .. l Y 

si va,r korkudan vazifesini terket· ı ya a) an:ıaga g~ttı za__nnı e u ey - nin bilet alması temin olunur. Man 
tnek i~temek gibi hareketler göste man dıye bagırmaga başladım, zara da değişir. Vakit kazanılır 

• A • • f d kendisine kanlar içindeki maktulün başında ve hiç kimse rahatsız olmaz.,, 
rıyor amırı tara m an . 

b .. . . .1. Kendisi- , kaldım, kımse yoktu, korktum kı- - Ne kadar haklı deg"il mi? Fa on eş gun ızın verı ıyor. .. d" 
. h L V ktep- mıldanamıyordum. Suleyman ıye kat bu haklı sözler acaba ala. kadar 

nı ocalara oyuluyor. e me . - ki ~ ·· · 
t k. . . d 'kt n- c.iddetlı bagırma ıgım uzerıne ge ların dikkatlerini celbedebı")ecek e ı vazıfesıne av et ettı en so ~ . 
r b' · "t" fi yni ri döndü, ne oldu ve ne var. Yaka- mi? a ır gece gene aynı ı ısa ar a . . • . 
ha - l" h' 1 ·1 k l fi- ladılaı· mı dedım, ınkar edıyordu, --~=--=--------~--~ 

p.ı ı ıs er ı e arşı aşıyor, ve k d l leyman zabıtaca müvacehe edı" ldı"k 
i] · k · ı k" l k fi h. d. i ayni zamanda ar a aş arı uyan • 

ı atı va ı o uyor, a ı a ıses te bu itirafları inkar etmiştir. 
tanıamen gayri şuuri kendisine hiç dırmağa ve talebenin uyanmama-
- k h" b. · db" almak üzere koştum Kendisinin ifadesi 
.. ,l.l avemet etmeyen, ıç ır eserı sına te ır . ı (Zeki e H b .... 
taarruz ve hatta müdafaa göster - her şeyi temin ettıkten sonra oda· t y t ~ anımf akna huyu yap-

. . . . .. b . l b - ı, ne yap ıgımın ar ında değil-
bl ıyen zav.allı ve ıhtıyar bır kadını ma geldim Suleyman enım e e ' li T t "l d b 
2 ·· · l · d" k ma da m . a 1 esnasın a u kadın ba -
7 Yerinden yaralamak, başını gov raberdi, ellerı kan 1 1 •

1
'. a 

1 
na bir şeyler yazdırd d .. .. b 

desinclen ayırmak gibi honharane j belinde ... Kurtarmak ıçın kan an- j lıyordum bi 'k' ı, b ·~şul p ayı
b' · ı· B d ··ld" ·· diye sordum ' r 1 1 !'iaat oy e adeta ır tarzda icra edı ıyor . u erece dı zannettim o umu 1 kendimden gecmiş b k l 
"a.hşi b ir vaziyet ınüvacehesinde gayet müsterih bir halde öldü de- 1 d del" "b .• l ' a~gın _a ı~~r 

d ..., . ··ıd · · _ um ı g ı ı o ur, çeşıt çeşıt ku _ 
Rene gayri şuuri olarak kapıya og di. Kim öldürdü dedım, ben ° ur cük kücük adamlar g ·· ·· ·d .. b 

b · k , · oruı um u 
~u gi'tmekte olan merkum genç ır düm.cevabmı verdi. O zaman, il" kadın benim yar.ıma geli t ' 
tt d k d r d l · . r o urur, 
~ ın ses ile bir uy u a:ı u;anı til, defol git, erkek ha eme erı .u- yanımdan gelir geçer, öksürür bir 

gıhi şuura avd-et ediyor. Ve hır ko· yandır dedim, polise telefon edı • takım şeyler gözüme gör .. ·· . b 
~ b' H unuı , u 

Un itaatile muavin Ra ıa an~ - yordum, telefon bozuktu hademe- kadının yüzünden deli gibi oldum 
lnın emrile kendisini polise te~lım )erin birini polise gönderdim ve hazan bana şeytanlar görünürd~ 
ed~cek olan diğer hademele_rı. u - diğ~rlerini nöbetçi koydum o za - I bu adamları kovalardım, hazan da 
hnd .... "d" e getırılen · ı b · · . ırmaga gı ıyor v . . man neye yaptın alçak dıye azar a bu acuze azan yırmı yaşında bir 
l>ol~se bi]a mukavemet teslım~. ~~f dım, hırsrzch <bdi, nereden biliyor kadın gibi r.örünürdü. Bir defa 
'~_dıyor. Bu vak'yı takip eden uçun sun dedim bana büyü yapıyordu mektep mi.idürüne şikayet ettim, 
~l.l safhada merkumu sakin., ha.ya- d' ce-vap verdi. Artık polis ve ondan som-:ı l;ii5bütün deli gibi o! 

d
l htslerden ve efkarı itisafıyesın - 1~~dei umumi gelmişti. dum, hariçte bir çok kimselere 
en le 1 b' h ld buluyo - mu · b · b k urtu muş Tr a e BTh Rabia Hanımla Sii .. mi.ıracaat ctt .!Y', enı u me tep .. 

l-tt~ . Ve 72 gündür müşahede altın ı a are 

Reis Aziz Bey, sordu: 
- Niçin? 
- Çünkü, bitaraf değildir. Ara 

mızda ıahitliğe mini hal mevcut
tur. Kendisi benden on bin lira 
tazminat dava etmiştir. Ben de 
ondan on beş bin lira tazminat 
dava ettim. Hukuk mahkemesin-
de karşı karşıya davacı vaziyetin-
de bulunuyoruz. 

Reis Aziz, azadan Nusret ve A
sım Beyler kısaca müzakere etti
ler . Reis, karşılıklı davaların mev 
zuunu istizah etti. Hikmet Bey, 
ağrr cezadaki hu dava olduğunu 

söy1iyerek, ıöyle devam etti: 
- Guya ben lüzumsuz yere tah 

kikatı uzatmı,ım da, hemşiresi 

Kadriye Hanım ve diğer bazı kim· 
seler gibi mevkuf bulunan Nasır 

Beyin zarara uğramasına sebep ol
muşum. Açtığı tazminat davası 

bu iddialadır ! 
Nasır Bey, arada bu meseleden 

dava bulunduğunu tasdik etmekle 
beraber, mahkeme şahit olarak din 
leniJmesine lüzum görüyorsa, ha. 
kikati saklamıyacağmı söyledi. 

MütaJeası sorulan müddeiumu
mi muavini Salim Bey, aradaki va
ziyetin şahitliğe mani teıkil ettiği 
mütaleasında bulundu. Mahkeme 
heyeti, "Ekseriyetle,, bu vaziyette 
bir şehadetin vicdani kanaati tat
min edemiyeceğine karar verdi. 

60 yaşında bir kadın 

Nasır Bey, bu karar üzerine sa
londan çıktı. Şahit Zehra Hanım, 
çağmldı. 

Zehra Hanım, lstanbuJJudur, 
altmış yaşındadır. Kadriye Hanı
mın dayısı olan bahriye kaymaka
mı merhum İsmail Hakkı Beyin 
zevcesidir. Hikmet Beye bir ka
rabet ve husumeti bulunmadığını 
söyledikten sonra, yemin etti , ve 

ten kurtarınız dedim. Bana mektep 
ten çrk dediler, bense çıkamıyor · 
dum. Müdür bana on gün izin ver
di, Bucada on gün kaldım gene u -

yuyamadım, mektebe döndüm Ze
kiye bana mektepte para çalındığı 
nı söyledi ve o gece Fethiye Ha -
nımla beraber gelerek yüzüme gül 
düler. Mangalın kenarına oturdum 
diğer hanım gitmişti tekrar kedi .. 
ler görünüyordu sonra çay içmeğe 
b:.;!adım , o zaman kendimi kay • 
hettim merdivenin yanma geldim 
ellerim kan içerisinde idi. ,, 

okundu. Nazı.m Bey, kendisinin 
daha ziyade evrak üzerinde meş • 
gul bulunduğunu, sorgu ve cevap. 

larla doğrudan doğruya alakadar 
o)madığını, aradaki münakaşaları 

zaptetmediğini, hayli zaman geç
tiği için tef errualı unuttuğunu, hu· 

nunla beraber H ikmet Beyin Kad
riye Hanımm yüzüne kar'ı ve ay. 

rıca annesi Nadire Hanıma, l<arde
şi Nasır Beye, kocası Faik Beye, 
Kadriye Hanımı tedavi etmİ§ olan 
doktor Arapyan Efendiye Kadriye 
Hanım hakkında isticvap sırasın
da iddia olunan yakışık almıyacak 
tabirleri sarfettiğini işitmediğini, 

böyle sözler hatırlamadığını anla
tıyordu. 

Hikmet Bey, "Bu ifadeye karşı 
itirazım yoktur. Netice itibariyle 
iddiayi teyit et.miyor. iddia doğru 

olaaydr, orada bulunan Nazım Be .. 
yin işitmiş alması icap ederdi., de
di. 

Neticede, muhakeme, başka üç 
şahidin dinlenilmeleri için, teşrini 
evelin on sekizinci çar~amba günü 
saat on üç buçuğa bırakıldı. 

Vergi kaçakcıları 
Bundan dol· uz ay kadar evvel 

makarna fahri!catörü Raka bira -

derleı-in kazanç vergilerini ketmet 
tikleri haber alınarak tahkikat 
yapılmı ş, çift defter kullandıkları 

anlaşıldığından mesele mahkeme· 
ye intikal etmiştir . 

Defterdarlık kazanç komisyonu 
fabrikada tetkikat yaptırmış, 257 
bin lira vergi tarhetmiş , Raka biı-a 
derler buna itiraz etmişler, netice

de vergi 78 bin lira olarak tesbit e 
dilmiştir. Bu paranm tediye miid· 
deti bitmiş, fabrika sahipleri ver -

giyi veı·medik)erinden haciz me • 
murlan haciz muamelesini yap • 

mak üzere fabrikaya gitmişlerdir. 

Fakat memurlar fabrikayı kapalı 
bulmuşlar ve polise haber vermiş • 
]erdir. 

İddialara göre fabrika alit ve e 
devatı VP- 16 bin l iralık makarna -
lar Beşiktaş ve Balıkpazarındaki 
gizli iki mahalle taşınmıştır . Bu 
mesele hakındaki tahkikat devam 
etmektedir. 
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F ntbola karşı bir çekec 
nıemezlik mi var ? 

(BI'.) taralı 1 inci Nylfaml7da) 

- Spor işlerimiz yürüyor mu, 
yürümüyor mu? 

- Buna doğruca yürümüyor de 
mek la:;:ım. Hem yalnız futbol 
cephesinden değil... Atletizm için 
de, güre! için de, diğer spor tube
lerimiz iç;n de ayni fey söylenebi
lir. Çünkü elimizde hala sekiz on 
güret".:i ile on bet yirmi atlet var. 
Bunlal'ın yerlerini muvaffakıyetle 
tutabilecek batkaları henüz ortada 
yok. 

- Sebebi? 
-Ç~k basit: Saha11zlık ve pa-

raaızlık.. Bu hususta gösterilmesi 
mümkün birçok §eyleri f U iki sebep 
içinde hulasa etmek pek ala müm
kündür. Y nlnız bu iki sebebe ho
casızlığı da ilave edebilirsiniz. Ma
demki bütün Türkiye için, bütün 
memleket ıporu ıçın konutu· 
yoruz değil mi? Bu takdirde mev
cut hocaların ihtiyaca karıı geldi
ğini iddia edebilir miyiz? 

- Mevcut tetkilahn kusuru ve 
bu itlerde rolü var mıdır? 

- Bu tetkilat ta bu iti yürüte· 
bilir. Bu itibarla esaslı kusuru var 
diyemem. Yalnız nizamnameler
de ufak bazı tadilat yapılabilir. 

Mesela intihap tekilleri, heyetle
rin, federasyonların seçim itleri gi
bi. Y almz ıunu da itaret edeyim 
ki ıahaıızlık ve parasızlık itlerini 
halledilmit sayarak bu tetkilitın 
bu itleri yürütebileceğini ıöylüyo· 
rum. Aksi takdirde tabii lüzumu 
kadar muvaffak olacağını iddia e
demem. 

Bundan hatka nizamnamelere 
klipleri ve sporcuları biraz daha 
disiplin altına alacak kaideler de 
koymak lazımdır. Belki amatör
lük ile disiplini biribirine niıbel e
decekl~r bulunacak ama sporun 
esaslarından birisi de kendi kendi
ni itaat ruhuna alı,tırmaktır .. 

Bence eğer her f ederaıyon 
kendi elindeki beynelmilel nizam
nameleri tatbik edene, hatta he

yetler yalnız kendi kısımlarında 
met1ıul olurlana, teıcil i!lerinin de 
her kıarmda mütterek olmaıı temin 
olunursa ırk sık görülen ihtilaflar
dan oser bile kalmaz. 

Nihayet teıkili.tın manzarası da 
hiraz dağınık gibi ıörünüyoraa ve 
ıp,orcuların kesif olmadıiı yerler
de belki tetkilata aza bulmak için 
~ütkülat çekilirıe bunlar muvak
k!~.zamanlar içindir. Zaman bun
ları kendi kendine halleder, 

- Spor itlerinin nasıl idare e
dilmeıine taraftarıınız? 

- Bugünkü vaziyette spor, Is. 
tanbulda bile görülüyor ki kendi 
~~ine güçlükle Y•tıyabiliyor. 
Devlet idareıinden, huıust idare-.._ 
d:n mJli yardımlar bekleniyor. Şu 
halde yardım bir yerden yapılınca 
h:iaa mukabil yardım görenler mu
rakabe altına giriyorlar ve bazı ..,.., 
mecburiyetler yükleniyorlar de-
~ictir. Bu da tabii ve haklı bir ne· 
·""'· tıcedir. 

Ben bu vaziyette klüplerin ve 
letkili.tın hükiimet ve belediye büt 
çeıinden ve buaünkünden her hal
de birkaç misli fazla derecede hi
maye ve ikdar edilmeleri lüzumu
na kaniim. O vakit klüpler münte 
hap idare heyetlerinden batka ay
lıklı muallim ve belki de idareci 
temin etmiye i.mki.n bulurlar. Fa
kat bu yardımı gören klüp te hü
:kiimetin çizeceii programı takip 

etmiye, hükumet bir klüpten ne is
tiyorsa bunlan vermiye mecbur tu
tulur ve hükumet murakabenctice 
sinde müsmir faaliyette bulunmadı 
ğı tahakkuk eden klüpten verdiği 
tahsisatı keser. 

Spor itlerimizin bu şekilde da
ha faydalı olacağına aami.miyetle 
kaniim. 

- Fut bolu te~kilattan ayırmak 
istiyenler var? 

Orhan Bey gülümsedi ve ba
tını salladı: 

- Tuhaf bir ıey.. Futbolun 
memlekette en fazla taa.mmüm e
den spor olduğu her merkezce ka
bul ediliyor. Soma bir taraftan da 
tetkilattan hariç bırakılmaıı söyle
niyor. Bunu ben anlamıyorum. Bir 
türlü yapılacak İf, eğer bu kısım 

da zayıfsak onu da yükseltmeğe 
çahtmaktır. Eğer mesele tahsisat 
itlerinden çıkıyor ve "Hüku.metle 
belediyeden en büyük hisseyi fut
bol alıyor,, deniyorsa bu pek doğ
ru decildir. Belki atletizme, gü
reşe futboldan daha çok para sar
f edi !:yor. Bu şubelerin müteaddit 
antrenörleri olduğu halde futbo
lun antrenörü yoktur. Bu takdir
de ben böyle iddiaları, halkın fut
bolu daha çok :evmesi karşısında 
adeta bir çekememezlik telakki e
diyorum! 

Futfolun Olimpiyatlardan çı
karılması, bunun rağbet görmeme 
sinden değil, profesyonelliğe doğ
ru gitmesindendir. Biz ise henüz o 
dereceye gelmit değiliz. 

SUleymanlye klUbUnUn 
lateklerl 

- Süleymaniye ldübü ne ister? 
Orhan Bey tekrar gülü.mıedi ve 

birer birer saymıya batladı: 

- Evveli bir jimnastikhane, 
ıonra ıüzel bir klüp binası, selisen 
sporun her tubesi için vesait, 
malzeme, etya ve nihayet senede 
muayyen bir tahıiıat. 

-Ya saha? 

- Hayır. Biz kendi başımıza bir 
saha istemiyiz. Çünkü bence yap
tırılacak sahalar klüplerin değil 
tefkili.tın sahaları olmalı ve bu sa
halar tetkilatın emri altında bu
lunmalıdır. Bu !ekil ı : hiç değil
se profesyonelliği geçiktirir. 

Klüplere müıtakil ıahalar ver· 
meyi tehlikeli buluyorum. Bu iti
barla - tabii bu noktai nazar ka
bul edildiği takdirde - bizim sa· 
ha bahsinde istediğimiz yalnız eg· 
zeniz yapmak hususunda istifade 
edebileceğimiz sahalardan ibaret 
kalır. lstanbul tarafında yaptırıla
cak birkaç stadyomdan biz de is
tifade edebiliriz. Resmi maçlar 
ise bittabi tetkilatın gösterdiği yer 
de yapılır . 

KIUbUn vaziyeti 

- Klübünüzün vaziyeti nasıl -
dır?. 

- Biz futboldan ba~ka bir 5nor l . . 
a metgul olmıya muhtelif sebeo-

lerden imkan bulamadık. Gecen ~e 
neki lig maçlarına, bu husustn t~b 
liğ olunan programına go··re .. t , uc a -
kımla i9tirak ettik. Bu sene d; ta-
bii gene hazırlanıyoruz. 

Mektepliler meselesi 

Orhan Beyle c!ahn birkaç mad
de üzerinde konuştuk. Spor itleri 
konuttukça genişliyen i§ler olclu~u 
için bu pek tabii idi. Bunlarclan 
da sıratı geldikçe bahsetmeyi da
ha doiru buluyorum. Yalnız rnek 
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ltalyan güreşçilerile Bulgar 
futbolcuları dün geldiler 

., 

italyanların içinde dünya ikincisi, dünya üçüncüsü 
ve Italyan şampiyonları var ! 

Oatte ı Italyan güretçllerl Alttaı Bulgar futbolcuları dün latanbulda 

İtalyan güreşçileri dün ıehrimi
ze geldiler ve güreşçilerimiz tara
fından karşılanarak hazırlanan o
tele yerleştirildiler. 

Pasaportsuz seyahat ettikleri 
dolayısile vapurdan çıkmaları bir 
az geciken İtalyan güreıçilerinin 
çok ileri bir vaziyette bulunan l -

ta]ya güreşçilerinin en iyi uzuvla
rından oldukları tahakkuk etmiş -
tir. Kendilerine bir antrenörle, 
Rikardo Majillo isminde bir ida -
reci refakat ve riyaset etmektedir. 

Bu güreşçiler hakkında ltalya 
güreş federasyonun resmi mektu -
bundan alınan en doğru, sarih ma 
lumat şudur. 

Trepicconi Françisco (filiz sik
let) 931 - 932 İtalyan serbest 
güreş ,ampiyonu. 932 ltalya Gre
ko Romen ikinci11i. İtalyayı tem
silen Fransa, Belçika, Avusturya, 
Çek milli takımları ile çarpı§mış ve 
1932 de ltalya olimpiyad takımı
na seçilmiştir. 

Nizzola Macello (en hafif sik
let) 930, 931 İtalyan şampiyonu. 
931 Avrupa ikincisi. 932 İtalya i
kincisi . . Lo, Anjelosta yapılan o
limpiyatta diinya ikincisi. İtalyan 
milli güreş takır.11 uzuvlarından. 

Guaglia Gcrolamo (hafif sik· 
let) 931 , 932 ltalya serbe::t güre~ 
ikin:isi. !:'3?. lt:ılya milli takımı • 
na ~cçilmi ~ ' ' C ~on :;,:3manbrda pek 
parlamıştır. 

tcpliler ve spor te~kilatı bahsinde 
Orhım Ecyin de n:ektcpl:le rin 
k iüplcre işt=raki taraftarı o!madıfiı 

ru :;Öl'b n:e::' en ynzımı bitirmek is · 
temiyoru:n: 

- Mel:tcplilerin klüp!cre işti-

r~l;:ne t, rn ftar 2ef,ilir.ı. Fa!:at 
b ir ~nrlln: Eğer ır.~kteplerde de 
s~ ::ı r harekc~leri yapılırsa. 

Bu tak cii: d c mcktcp~ert!e ves3.İ

t in boliuğu ve kifayeti dolayıs'vle 
istifade dalıa büyük clur. F c!tat 
huna irrld.n l:ulunamazsa me!,.tcp 
lilerin klüplerde çalı~rnalnrma mü
saade edilr:: e:ıi İ'.:np eder. Çünkü 
hiç yapmamaktansa hira7! yapmak 
herhalde cln!ıa fayclaJı olur. ı 

A. Sırrı 

Gallegati Ercole (orta siklet) 
931, 932 ltalya şampiyon.u (Ser
best ve Greko Romen) 931 Avru
pa dördüncüsü. Los Anjelosta 
dünya üçüncüsü. Fransa, Belçi -
ka, Almanya Tirol ve Çekoslovak. 
yada da ltalyayı temsil etmiştir. 
933 ltalyan milli takımından. 

Nicola Giovanni (yarı ağır) 
932 İtalya serbest güreş ve Greko 
Romen ikincisi. 932 İtalyan milli 
takımına seçilmiştir. 

Gandito Pietro (ağır) 931 İtal
yan ikincisi. 932 ltalyan §ampiyo 
nu, 932 milli takıma dahil. 

Bizim takım 

Bu kuvvetli takımla yarın Tak
sim stadında ilk kar~ılaşmayı ya
pacak bizim takım ~öyle tertip o
lunmuştur: 

Servet (filiz) , Ömer (en hafif) 
Yusuf Aslan (hafif) , Saim (yarı 
orta), Ahmet (orta), Mustafa 
(yarı ağır), 98 Mehmet (ağır). 

Kıymetli çocuklarımıza muvaf -
fakiyet temenni ediyoruz. 

BulgarJar da geldi 
Dün ltalyanların geldiği vapur

la Bulgar futbolcuları da gelmiş -

ler ve sporcular taraf mdan kıırşı
lanmışlardır. 

Evvelce de yazdığımız gibi ge
len bu takım, Kral kupası şampi

yonluğun•J kazanan V ~rnanm Şi
censki Sokol takımıdır. iki ay ev-

\'CI Varr.ada Bcdkta~a bir sayı 

farkla ycnilmi~ ve bu acıyı çıkar
mak için lstan!lula gelmiştir. Bu 
itibarla yarın Bcşil;taşla yapacağı 

maç. b ir intikam r:ıaçıdır. Maç, 
Be~ikta--lılo.r tarafından uzun za -
mnn-:lrı· hazırhnan Bc~iktn: Şeref 

studmda yanılacaktır. Bilet iic:ret
leri . maçın h~r ke~ tarafından gö
ri..;J ~ı..,:ımc ~3 =çjn !lcı.ızlatrlmı~tır. 

Bulgi' rl :ı r, pazar günü de aynı 
lahada Galata.sarayda kar!ıla!a -
ca1dardır. 

Tenisçiler· mizin Sof yada 
aldığı net=cefer 

Sofya, 13 (A.A.) - Balkan 

teniı turnuaıı maçlarının birinc:İ 
günü alınan neticeler şunlardır.: 

Bulgar Surucief, Türk Semih'i 
8 - 6, 6 - 2, 6 - 2. 

Türk Şirin, Bulgar Lekof'U 
6 - o, 6 - o, 6 - o. 

Bulgar Y ordanof, Türk eF rit'İ 
6 - o, 6 - 1, 6 - 3. 

Türk Karakaş, Bulgar Totef'İ 
6 - 2, 6 - 3, 2 - 6 , 7 - s. 
yenmiıtir. 

Çift erkekler müsabakasında: 

Bulgar Y ordanof - Sorucief 
çifti, Türk Ferit - Semih çiftini, 
6 - O, 6 - 1, 6 - 4. yenmit' 
tir. 

Boksta hafif sıklet dünya 
şampiyonluğu 

Neyork, 13 (A.A.) Hafif 
siklet dünya şapmyonaıı müıtt.ba • 
kasında Şkagolu Barney Ros şadl 
piyon Nevyorklu Nony Pazoner'İ 
10 ravundda puvar. he, ıı:ı ile -oai 
lup ederek cihan tampiyonluğun\I 
almıştır. 

Yüzücüleri davet 
İstanbul, 13 (A.A.) - Türkiyt 

denizcilik federasyonundan: 

Bugün hareket etmeleri bekle • 
nen Yunan yüzücüleri ile karJılaş· 
mağa namzet aşağıda isimleri ya· 
zılı yüzücülerin, muallim Her T e· 

gethof la beraber çalı,mak ve gö
rü~mek üzere 14 - 9 - 933 per
~embe giinü saat 14130 da Mod• 
deniz banyo$1ında hı'l.Zır bulunma• 
ları tic n obu-,ur. 

Galatasaraydan: Orhan, Suat, 
Methi, Olek, Halil, Cihat, Jozefr 
Ahmet Beyler. 

Fenerbahçeden: Gabriı, Ta .. 
rık, Fernan, Hırac, Salim, Fahri, 
Saffan, Hakkı, Adnan, Agah, Beh .. 
çet eByler. 

lzmirden Alp ve Rasim Bey)ef• 

Kocaeliden Ihsan ve Haydat 
Beyler. 

Atletizm işleri 

latanbul mıntakası Merkez hr 
yeti riyasetinden: 

Mıntakamız atletizm heyetiniıt 
isti fası üzerine mezkur heyet rn&I" 

amelatına vaziyet edilmiıtir. M&1· 
karrer birincilik müsabakaları111ıl 

atletizm federasyonu ile birlikli 
müş:ereken idaresi takarrür eyle· 

miştir. Federasyonun resmi tebli• 
ğatı ve tzmzim edilen prograın veÇ" 

hile müsabakalar icra edilece • 
ğinden müsabaka mahallinde al· 

. t•• !etlerin mıntakamızca komı~er 
yin edilen Ekrem Beye ınüracaat• 
ları tebliğ olunur. 

"' :/- ,,. 
İstanbul, 13 (A.A.) - AtletizrO 

federasyonundan: 
15 ve 22 eylülde yapılacak h .. 

tanbul birincilik ve Balkan oyuıı· 
Trır ları seçmeıi için yapılan ve ı ~. . 

. 400 bırınc:• 
dılen proıramda 4X .. e-
aünde 4X100 ikinci aünde ıo•t 
• 1 • b' . ., .. 
ter;Jmi~~ir. ~lalbuki 4X100 ırık-
ci, 4X400 ikinci gün yapıla~ 
tır. 
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T"vşancılda işlenen cinayet 
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T asarlıyarak mı, yoksa 
yanlışlıkla mı öldürdü? _ __.,.. _______ - -

Maktülün bahası tasarlanarak öldürül
düğünü iddia ediyor, şahit gösteriyor 

UCUZLUK 
TEMİZLİK 

SÜR'AT 

VAKl1 
Yurdu 

Bir müddet evel Tavşancılda iş· 
lenilen bir cinayete ait muhakeme
Y'e, dün öğleden sonra İstanbul a
iır ceza mahkemesinde devam o
lundu. 

j 

Bu davada Şahin isminde birini 
öldürmekten suçlu görülen, kahve
ci Halildir. Mahkemece şimdiki 
ıe.fhada Halilin Sahini e-velce ta· 
ıarhyarak mı öİdürdüğü, yoksa 
kavga neticesinde Şükrü isminde 
birini öldürmek isterken yanhşlık-
1a' mı öldürdüğü araştırılıyor. 

Davacı olan öldürülenin babası, 
Şahinin tasarlanarak öldürüldüğü 
eaaımda muıirdır. Bunu ispat 

iÇin §ahit göstermiştir. 
Dün bu ,ahitlerden Tavıancıl

da bağcı lbrahinı Efendi dinlenil

ıni,, §unları söyJenıittir: 
- Cinayetten bir müddet evel 

Şahin bana "Ben, bu kahveci Halil 
den §Üpheleniyorum. Baldızından 
ayrıldığım için, bana kızgın ... Pe· 
timi kolluyor!,, dedi. Ben, bu ka
dar biliyorum. Sonra öldürme işi 
ne suretle oldu. Orasını bilmem. 

Davacı vekili Etem Ruhi Bey, 
"Taammüt iddiamız sabittir,, dedi. 
Sonra, ıuçlu vekili, bazı kimsele
r in müdafaa ıahidi olarak çağırıl · 
malannr istedi. Bunların ölenle 
öldür>en arasındaki samimiyete, da 
vacı tarafın gösterdiği şahitlere, 

ne ıöyliyeceklerini davacı tarafın 
~ğrettiğine tahitlik edeceklerini 
ilave etti. 

Mahkeme, dosyayı tetkikten son 
ra, evelce amme şahidi olarak din· 
Ienildikleri anlaşılan bu şahitlerin 
müdafaa şah i di olarak dinlenilme
leri isteğini reddetti. Evelce din
]enHmiyen şahitlerin çağırılması 
karaı :yle, muhakemeyi 25 teşrini· 
evel çarşamba sabahına bıraktı. 

Bir katil hakkında müd
dei umuminin mütalaası 

İstanbul ağır ceza mahkemesin 
de Panga]trda Yenişehirde Mevlu· 
dün kahvesi önünde Saimi öldür. 
mekten suçlu Süleyıınanın muhake· 
mesi, dün son safhasına gelmi~tir. 

Müddeiumumi muavini Salim 
Bey, esasa dair mütaleasını şöyle 
bildirmiştir: 

- Kahveci Hüsnü isminde biri, 

orada oturan Hiriıto ismindeki bir 
rum çocuğunun cebinden mendili

ni şaka yollu çekip almış, kahveci, 
bu mendili Hüsnüden alarak çocu· 

ğa vermiş, Süleyman, bunun üzeri. 
ne lafa karışmıf, kızmış, Saim de 

Süleymanın müdahalesini muva

heze yollu lafa karışınca, Süley· 

man bir sandalye kapmış, Saimle 

ikisi ayağa kalkmışlar, kavgaya 

tutuşmuşlar. Nihayet kahvenin 
önünde, Süleyman Saimi karnın· 

dan bıçaklıyarak, kanlar içinde 
yere sermiş. 

Suç sabittir. Ceza kanununun 
448 inci maddesine uyar. Suçlunun 
o zaman yirmi bir yaşını bitirmit 

olması itibariyle, 56 ıncı madde 

düşünülerek, cezalandırılma.srnı 

istiyorum. 

KİTAP 
K 1SM1 
ÇALIŞMIY A 
BAŞLADI 

Kitap, Mecmua, Defter, 
Makbuzlarınızı ve Tabı 
işlerine Ait bütün iste
ğinizi Vakıt Yurdu Ki-

tap kısmına veriniz .. 

Basılıştaki nefaseti 
ve ucuzluğu bir 

yerde bulamazsınız 

1 L A N 
Osmanlı Bankası gişeleri, Ey • 

1-ulün 16 mcı cumartesi gününden 

itibaren yeni b ir iş'ara kadar zirde 

muharrer saatlerde açık bulunacak 
tır. 

1. - Galata merkezi ile Yeni
cami şubesi: 

Eyyami adiy~de: Saat 1 O dan 
16 ya kadar. 

Pazar günleri: Saat 10 dan 12 • 
ye kadar. 

Davacı vekili, müdafaa tarafı
nın gösterdiği şahitlerden Serdar 
Haaan, Pata oğlu İhsan ve Kara 
Mehm'et Efendilerin evelce amme 
ıahidi olarak dinlenildiğini, bunla
rın tekrar müaafaa şahidi olarak 
dinlenilmelerinin kanunen caiz ol

madığını. ileri sürdü. 

Muhakeme, müdafaa ve karar 

için 18 teşrinievel saat on üç bu
çuğa kalmıştır. 

2. - Beyoğlu şubesi: 

Eyyami adiyede: Saat 10 dan 
12- 30 a, saat 14 ten 16 ya kadar. 
Pazar günleri: Saat 10 dan 12 ye 
kadar. 

SATILIK OTOMOBİL 

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

ITALYAN L iSESi ve TiCARET 
MEKTEBi 

Beyoğlu Tomtom sokağı No. 11 
Cuma ve pazardan maada 

her gün 10-12 arn::lında talebe 
kaydedilir. !lk mektep icin (Hay
dye) sokağı No. 16 ya ;nüracaat. 

(8112) 

Kirahk oda aran1yor 
Istanbul ve Beyoğlunun yüksek 

havada r ve s ıhhi mevkiine ve gü

neşli, iyi bir aile içinde döşeli iki 
oda aramyor. 

M ... tbaamızda R. B. rumuzuna 

ZAYİ - 9 t 8 · 929 senesi 
Çengelli öy 28 inci ilkmektepten 
a lmıf o lduğu'll t a stil<n:ım eyi za· 
yi ettim. Yenisini çt!<arac ıö- ıın · 
dan tskis:oin hijkmli yo '< tur . ' 8470 

94 · Hu 'üsi Alımet 
§ 932 senesinde Aoado'u or· 

ta mektebi beş i n ci sınıfından al· 
dığım tasdiknameyi za yi ettim. 
Y cnisin i al rıcağ ı mdan es'< isin in 
bül<mü olmadığını ilan ede· 
rım. 8476)· 

Zü,fi ye 

11-VAKIT 14 Eylül 1933 -

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

1 - eedeli keşfi "66286,. lira . oı " kur~ştan ibaret olan a
y aş belinin şosa tamiri ve 117,, menfez ioşaatı kapah zarf usu
lile 11. 9. 1933 tarihinden 2. 10. 933 tarih ine kadar 1422,. gl\n 
müddetle münakasaya konmu.ıtur. 

2 - Münakasaya iktidara fenni ve itibari mali!erini iabat eden· 
Jer kabul olunur. Bunun için münakasaY,a dahil olmak isteyenler. 

A - Bedeli keşfin % 7,5 buçuğu o lan "497] " lira "45,, 
kuruş vilayet idarei hususiyesi hesabına Bankaya tevdi ett ikleri· 
ne dair makbuz senedi veya milli bankal1rdan birinin teminat 
mektubunu yahut ri:ıilJi esham mukabi li Muhasebei Husu.siyeden 
alınacak ilmühaberi ibraz etmek J izımdır. 

B - Ticaret Odasına mukayyet ol dul<larma ve itibari malilc
rine ait bir vesika göstermeleri icabeder. 

C- Yanlarındaki ehliyeti fenniye vesikalarını ihale gününden en 
az "8,, gün evvel Vilayet Başmühendisliğine göstererek müna
kasaya dahil olabileceklerine dair bir ehliyeti fenniye vesikası 
almalara ikti2a eder. Eu .. 3,, şartı tamamen haiz olmıyanların mü
nakasaya iştirakları fayanı kabul olmıyacağından teklif zarfları 
açılmıyarak kendilerine iade edilecektir. 

3 - Talipler 661 No. lı münakasa ve ihale kanununun "10,, 
cu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapalı .zarfı 2/10/933 T. 
ve pazartesi günü saat 0 15,, kadar Daimi Encümen Reiı1iiine 
makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. 

4 - Evrakı keşfiye ve projeyi görmek veya daha ziyade ma· 
Iumat almak isteyenler her gün Ankara Vıli~· eti Nafıa BaımU· 
hendisliğine müracaatları. (4885) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

5000 Ton Rekompoze k6mürli: Kapalı zarfla münakasası : 7/Teş

rinievvel/ 1933 Cumartesi günii saat 14 de. 
Donanma ihtiyacı için lüzumu olan 5000 ton Rekompoze kö

mürü kapalı zarfla münakasaya konulduğundan, şartnamesini gör
mek isteyenlerin her gün ve mezkur kö:nürü itaya talip olacak
ların da münakasa gün ve saatinde teklif mektuplarile birlikle 
Kaaımpatada Deniz Levazım ~atıoalma komisyonuna müracaat-
tan. (4742) 

~evlet Demir yolları ilanları 
Haydarpafa kömür tahmil ve tahliyes'nin kapalı zartla mü· 

nakasaaı 30 - 9 - 933 cumartesi günü saat 15 de idare merkeıin· 
de yapılacaktır. Tafsilat Ankua ve Haydarpaşa veznelerinde bc-
şre liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (4759) 

Akay işletmesi Müdürüyetinden: 
CUMA günleri yapılmakta olan ADALAR· ANADOLU -

YALOVA ilave seferi 15 - Eylül· 933 CUMA günü de yapı 'acak 
ve ondan sonra yapılmıyacakhr. PAZAR günleri yapılmakta olan 
Moda, Kalamış, Cadde bostanı , Suadiye hattının köprüden saat 
15 ve Suadiyeden saat 16,25 seferleri 1 S · Erlül • 933 tarihinden 
itibaren CUMA günleri de yapılacaktır. (4890) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Şartname ve pl anına tevfikan Paşababçe Fabrikasında 'ispirto 

FiJtiresi tesisatı için pazarlıkla dört adet hazine yaptmlacaklır. 
Tal iplerin teminatlannı hamilen 20 · 9 · 933 çarşamba günü saat 
16 da Galatada Alım , Satım komisyonuna müracaatları. (4660) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Rakı şişeleri için şartname ve nümunesı dairesinde ve pazar

lıkla (300,000 ı takım Etiket satın alrnacaktır. Taliplerin şartna
me ve nümunelcri gördükten ı.o n ra paza rl ığa işt i rak etmek üzere 
~o 7,5 teminatlarmı hamilen 18 . 9 . 9 33 pazartesi saat l 6 da Ga-
lata da Alım, satım komisyonuna müracaatları . ı 4659ı 
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Selinik Bankası 
rresls tarihi: 1888 

Sermayesi : 30. 000. 000 Frank 
idare ınerkezı · IS1 AN BUL 

Türkiyedeki Şubeleri: 

lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmir 
Samsun~ Mersin . Adana 
Yunanistandaki Şubeleri : 

Selaolk. Kavıda. Ati na. Pire 

Bilumum Banka muameleleri. Kredi mekt·..;;J! arı. Cari hesap· 
ları küşad ı . Eı;bam ve Tahvila t. Kasalar icarı . 
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Ankara Vilayeti Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

1 - Bedeli keşfi ( 19169) lira (89) kuruştan ibaret olan sa· 
manpazarı - hamamönü yolunun parke kaldırım inşaatı ihale ta· 
ribinden itibaren (75) gün zarfında ikmal edilmek üzere kapah 
zarf usulile '2 - 9 · 1933 tarihinden 23 • 9 • 1933 tarihine kadar 
' 21) gün müddetle münakasa ya konulmuştur. 

2 - Münakasaya iktidarı fenni ve itibarı malilerini is bat e
denler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil olmak isti· 
yenlerin: 

A - Bedeli keşfin % 7,5 çu o'aa (1438) lirayı vilayet Muha· 
sebe veznesine tevdi ettiklerine dair mal<buz senedini veya mil· 
li bankalardan birinin teminat mektubunu yahut milli esham mu· 
kabili muhasebeden alınacak ilmühaberi ibraz etmeleri lazımdır. 

B - Ticaret Odasına mukayyet olduklarına ve itibari mali· 
lerine ait bir vesika göstermeleri icap eder. 

C - Y etlerinde ehliyeti fenniye vesikalarını yevmi ihaleden 
en az (8) gün evvel Vilayet Başmühen~:sliğine göstererek mü· 
nakasaya dahil olabileceklerine dair ya bir ehliyeti fenniye vesi· 
kası almaları veyahut ellerindeki vesikanın zirine şerh nrdirme· 
leri iktiza eder. 

Bu üç şartı tamamen haiz olmıyanlarm münakasaya iştirak
leri kabul olunmıyacağından teklif zarfları açılmıyarak kendile· 
rine iade olunacaktır. 

3 - Talipler (661) numaralı münakasa ve ihale kanununun 
(10) cu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapalı zarfı (23 - 9 -
933) tarih ve cumartesi günü saat (15) e kadar Vilayet müna
kasa komisyonuna tevdi edeceklerdir. Evrakı keşfiye ve projeyi 
görmek ve daha ziyade malumat almak istiyenler her gün An-
kara Vilayet Nafıa Başmühendisliğine müracaatları. (4617) 

Istanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

2 • 9 - 933 tarihinden itibaren on gün zarfında aleni müza
yed~ ile satılığa çıkarılan mevkuf paketlerin kısmı küllisi henüz 
satılmamış olduğundan her hafta pazartesi, salı, çarıamba gün
leri saat 14 den 16 ya kadar yioe Istanbul Paket Postanesinde 
satışa devam olunacağı ilan olunur. (4799) 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Satın 
alma Komisyonu Riyasetinden: 

Heybelıada sanatoryomu için Mayıs 934 sonuna kadar lüzu
mu olan muhtelif cins taze ıebze ile 90,000 adet günlilk yumur
ta Ye ~0,000 adet mutfak yumurtası olbaptaki şartnamesi veçbile 
ve 10 teşrinienel 933· salı günü saat 14 te aleni münakasa su· 
retile muamele yapılmak üzere münakasaya konmuştur. isteklile-
rin müracaatları. (4873) 

Istanbul üniversitesi Tıp 
Fakültesi Reisliğinden. 

Ebe mektebi kabul şartları: 
1 - Tıp Fakültesi Reiıliğine istida 
2 -. Nüfus teskeresi. 
3 - Sıhhat raporu ve aşı ilmühaberi. 
4 - 4,5 X 6 büyüklüiünde fotoğraf "5,, adet 
5 - Orta mektep ıahadetnamesi. 
6 - Orta mektep mezunları kadroyu ikmal etmezlerse ilk 

mektep ?1ezunlarile hususi tahsil görenler arasından imtihanla ta· 
!ebe seçılerek kadro ikmal olunacaktır. 

taliplerin yaıları 0 20,, den aşaiı ve 0 35
11 

den yukarı olmıya
caUır. 

7 - lstanbuldaki ikametgah ilmühaberi "Potisce musaddak o· 
lacak,, 

8 Taşradan vuku bulan müracaatlara cevap verebilmek için 
adresleri yazılı pullu zarf g~aderilmesi lizımdar. 

9 - Kayıt işleri "Cumartesi, Pazartesi Perşembe 
dan 12 ye ve 14 den 16 ya kadar yapıla~aktır. " 

gün!eri 10 
(4884) 

Gireson Nafıa Baş 
iVlühendisliğinden: 

• 
Gireson · Ş. Karabisar yolunun 71 + 450 inci kilometrosundan 

(9074, lira (69) kuruş bedeli keşifli kenar ayakları karğir tabliye,i 
beto:ıarma 1 'l metro açıklığından bir adet köprünün inşası ka· 
pah zarfla münakasaya çıkarılmıştır. ihalesi 24 - 9 933 Pazar gü 
nü saat o:ı beşte Vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktır. Ta· 
lip olanların muvakkat teminat ve ehli)•etnamelerile teklifname· 
Jerioi havi usulü dairesinde tanzim edecekleri kapalı zarflarmı 
villyet encümenine g5ndermeleri ve şartname ile evrakı keşfi
yey: görmek için de Nafıa Baş Mühendisliğine müracaat ey:eme 
lcri ilan olunur. (4910) 

Deniz Yolları işletmesi 
ACErtTALARI: 

Karaköy Köprübaşı T el. 42362 

Sirkeci Mühürdar zade hanı 

Telefon ~ 22740 

İmroz Postası 

UGUR 
Vapuru her cuma saat 15 te 

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

Karadeniz Sür'at Postası 

KARADENiZ 
Vapuru 14 Eylul pertembe 

saat 18 de Galata rıhtımından 

kalkar. Gidişte lnebolu, Sam • 
ıun, Ordu, Gireson, Trabzon, 
Rize ve Hopaya, dönütte bu is
kelelere ilaveten Pazara da uğ -
rar. (4846) 

Ayvalık Aralık postası 

ANTALYA 
Vapuru 14 eylul pertembe ıa

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

İzmir Sür'at Postası 

SAKARYA 
Vapuru 15 eylul cuma saat 

14 te Gaita rıhtımından doğru 

lzmire ve pazartesi lzmirden 
doğru lıtanbula kalkar. ( 4847) 

1 L A N 
Zirde irae edUen müeueaat vez· 

nelerinin açılma ve kapanma ıaat 
leri 15 Mayıs ili. 15 Eyliil 1933 

devresi için sıraıiyle saat 9,30 ve 
15,30 olarak tesbit edilmit idi. 

Mukaddema olduğu veçhile, ay
ni müeasesat veznelerinin, 16 Ey
lul 1933 cumartesi gününden iti -

haren saat 1 O da açılacağı ve saat 
16 da kapanacağı umumun malu -
mu olmak üzere ilan olunur • 

Banca Comeciale ltaiana, Ban• 
co Di Roma, Chrissoveloni Ban -
kası, Deutsche Bank Uund Diacon· 
to Gesellachaft, Deutsche Orient
bank, (Filiale Der Dreıdner 

Bank), Emlak ve Eytam Bankası, 
Felemenk Bahriıefit Bankası, Os
manlı Bankası, Selinik Bankası , 
S. S. C. l. Ticareti Hariciye Ban • 
kası, Şarkıkarlp Ticaret Bankası, 
Türkiye İş Bankası, lf'ürkiye Ziraat 
Bankası. 
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Ankara M. M. V. Satın Alma 
Komisyonundan: 

Müteahhit na.mı hesabına ka

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

zarfla münakasaya konmuttur. 
İhalesi 8 birinciteşrin 933 pazar 

günü saat 11 dedir. isteklilerin 

şartnameyi görmek üzere her gün 

ve münakasaya iştirak için o gün 
ve vaktinden evci teklif ve teminat 

mektuplariyle Ankarada M. M. V. 
Satın Alma Komisyonuna müra· 
caatları. (3304) (4895) 

Sahibi: MEIL'U.:T ASI)I 

Neırlyııt mlldllrü: L Sata 

V A K 1 T Matbaası - latanbul 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Ziraat ve Baytar Fa
kültelerile Yüksek 

0rman Mektebi 
Kayıt ve kabul şartları 

1933 ders senesi için Ankara "Yükıek Ziraat Enstitüsü, 
Ziraat ve Ziraat Sanatlan Fakültesine 5 kız ve 45 erkek olmak 
üzere "50,,, Baytar Fakültesine Kız ve Erkek ''50., , Yüksek 
Orman Mektebine "30,. talebe alınacaktır. Müessese ieyli ve 
meccanidir. 

Kabul şartları şunlardır 
1 - Türkiye Curnburiyeti tebaasından olmak. 
2 - Lise bakaloryasını vermiş bu'unmak. 
3 - Yaşı 17 den aşağı olmamak. 
4 - Bu mesleklerin icap ettirdiği bedeni kabiliyete malik 

ve hastalıklardan salim olmak, "tam teşekküllü hastane sıhhat 
heyeti raporile tevsik olunur. 

5 - Tahsil leyli ve meccani olduğundan staj veya tahsil 
devresinin ortasında "arız olacak mazeretler dolayısile tahsille-

rine devam etmek imkanını kaybetmiş olanlar müstesna olmak 
üzere,, ıtaj veya mektebi terkedenlerin veya cezaen çıkarılan

ların hükumet tarafından kendilerİ&ie yapılan masrafı tazmin 
edeceklerine dairNoterlikten musaddak kefaletname vermek"mü
esscsece verilecek nümuneye tevfikan,, . 

6 - Mahalle · ihtiyar heyetinden veya polis merkezinden 
hüsnübal mazbatası ile 4 kıt'a totoiraf vermektir. 

7 - Taliplerin miktarı kadroyu tecavüz edince şahadetname 
dereceleri ve müracaat tarihleri sırasile kabul muamelesi yapıla
caktır. 

8 - Ziraat Fakültesine girecekler evveli 1 sene Gazi Or
man · çiftliğinde talebe namzedi sıfatile staj:ı ta1li tutu!urlar. Ta• 
lebe stajda bulunduğu müddetçe yemek ve elbise bedeli olarak 

kendilerine ayda 40 lira ücret verilir. Bu ücretten hiç bir tevki· 
fat yapılmaz. 

Bu şartları haiz olup Ankara "Yüksek Ziraat Enstitüıii,, 
Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yüksek Orman Mektebine gir
mek istiyenlerin 31 eylu\ 933 tarihine kadar yu'<arıdaki şartları 
gösterir vesikalarını bir istidaya raptederek doğruca Ankara 
Ylikaek Ziraat Eaıtitüaü Rektörlüğüne müracaat etmeleri 
ilin olunur. .,, 

Daha fazla malumat almak istiyenlere müracaatleri takdirin-
de Prospektuslar gönderilir. t3024) 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden ; 

Mektebe kayit ve kabul edilecekler için bilinmesi lazım ge
len hususat berveçhi atidir : 

1 - Mektep, ikisi tili, ikisi yüksek o'mak üzere döı t sene
dir. Leyli ve mecc:.1nidir, gayesi tüccar gemilerine kaptan ve ma
kinist yetiştirmektir. 

2 - Mektebin yalnız tlli birinci sımfına talebe kabul edılir. 
Bunların on beş yaıından küçük ve on selciı yaşından büyük ol· 

mamaları ve lise dokuzuncu sınıfı ikmal veya bu derece tabsıl 
gördüklerini alelusul ispat ve tasdik ettirmiş bulunmalara ve ya• 
but bet sınıflı ıan•at mekteplerini bitirmiş o '.maları meşruttur. 

3 - Taliplerin mektep müdiriyetine hitaben vazacaklan is
tidalarına hüviyet cüzdanlarını, aş'I kiğıtlannı, mektep şehadetna· 

me veya tesdiknamelerini ve polısçe musaddak hiisnühal ilmüha· 
berlerini ve velilerinin muvazzah adres ve tatbik imzalarım ve 
dört adet vesikalık fotoğraflarını raptetmeleri lizınıdır. 

4 - Taşradan gelipte mektebe kabul edilen fakir talebele• 
rin yol masrafları, "bu'undukları vılayet ve kazaların meclisi ida• 
relerinden musaddak fakribal mazbatalarmı ve mektebe gelmek 
için hangi vanta ıle seyahat ettiklerini gösterir ve me:nurini ai· 
desince musaddak ilmühaberlerini ibraz etmeleri şartile,, mektep 
idaresince tesviye edilir. 

5 - Kayit muamelesi 1 T. Evvel 933 tarihine kadardır. Ta• 
liplerin muayenei iptidaiye için yevmi mezkfıra müsadif paıar 
günü saat on üçte bizzat mektepte bulunmaları lazımdır. {3923) 

Tokat Valiliğinden : 
Tokat Vi iyet merkezinde yaptmlacak 67500 lira bedeli ke

şifti hastane binası kapalı zarf usuli!e ve 20gün mG<ldetle müna· 
kasaya konularak 19 ·Eylül· 933 tarihine müsadif salı günü To· 
kat Vilayeti Encümeni Daimisince ihalei kat'ıyesi icra kılınaca· 
ğından bu baptaki proje ve evrakı k~şfi~eyi ve inşaat ve nıiılla· 
kasa şartnamelerini görmek ve daha z:yace malumat a 'mak ı s · 
teyenlerin lstaobul, Ankara Vıliyetlerine ve lzm.r, Samsun, S vdl 

Nafıa Dairelerine müracaat ve 661 numara(; münakıssa, müzaye· 
de ve ibalit kaııunuoa tevfikan teklitnameler!ni o gün saat 011 

beşe kadar Tokat Vi!iyeti Daimi Enc1cr enı riyasetine makbul 
mukabilinde teslim eylemeleri ilin olunur. (4697) 


