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Balkanlar ve Tütün 
1'iirkige, Bulgaristan ve Yunania
tan araaında bir tütün inlıisarı 

teşkili mevzuubalısolugor 

Anadollıda havalar 
Gireauna güwıi gündür durmadan 
gaJmur galilJor, devam etlerse 

fındıldar bozulacak 
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ismet Paşa Söylüyor : 
iki taraf münasebetlerinin kufJfJetlendirilmesinde 

mektep lıocalarının talebege verecekleri terbige 

M. Çaldaris söylüyor : 
Gazeteciler bizden 

devletin münasebatı 
derecede igidir • •• 

malfJ.mat ;stigorlar : iki 
daha fazla iyileşemeyecek 

mühim bir amil olacaktır. ::-=-=--===---=--- >=--==-=x::--=·=--=:w:=•=== :x = ====--========::==---=*=== tt =-=-=::c:>::: 
Türk - Yunan 

misakının imzası 

münasebetile 
Yem Türk-Yunan misakı im· 

la edilmiıtir. Misakın imzası ya· 
kın tark tarihinde mühim bir ha· 
disedir. Hadiseye bu ehemmiyeti 
•eretı cihet ıimdiye kadar siyasi 
dostluk ve bitaraflık, iktısadi tesa
llüt sahasında elele vermit olan iki 
bıillet münasebatının muayyen bir 
hudut dairesinde siyasi teıriki me
aai ve askeri tesanüt safhasına fir. 
lbİf olmasıdır. 

Yeni misakın metnini diier ıü· 
tunlarımızda okuyacak.olan muh
terem (V akıt) karileri bu hakikati 
tüpheıiz takdir edeceklerdir. Tür
kiye ile Yunanistan iki Balkan 
ınemleketidir. Bu memleketler a· 
l"aamda bir de müıterek Trakya 
hududu vardır. Yeni aktedilen 
misak ile her iki memleket bu müı· 
\erek. hudutlarının emnıyelini hem 
\iribirlerine, hem ele 'batblarma 
lcarıı tekeffül ediyorlar. Misakın 
Lu maddesile herhanıi bir taraftan 
terek tark ıerek Garbi Trakya 
hm bir noktaaına Yaki olacak taar
ruza kartı Türk Ye Yunan ordula
rının birleıerek müdafaa edecek· 
lerini taahhüt etmit oluyorlar. 

Vakıa tedafüi mahiyette olan 
hu taahhüt bütün hudutlara ve bü· 
lün memleketlere kartı olmadığı, 
•adece Trakya mıntakaıına mün
hasır bulunduğu için umumi bir 
İttifak demek değildir. Bununla 

beraber her iki memleketin gerek 
biribirlerine, gerek baıkalarına 
kartı Trakya hudutlarından emin 
0lınnlan tabii her iki taraf hesabı
na hudutlarının diğer cihetlerinde 
ki ınüdafaa kabiliyetlerini arttıra· 
Clliı için ıiyaıi ve askeri faydası u· 
lllunıf dır ve yeni misakın haiz ol· 
duğu bu meziyet onun bir nevi 
hu.usiyetini teıkil etmektedir. 

811 ırds8!kın ikinci bir hususiye
ti daha vardır. O da diğer Balkan 
de•letlerinin, bilhassa Bulgariıta· 
11111 da imza koyabileceği beynel· 
lllilel bir taahhüt olmasıdır. Filha-

~ka Trakya yalnız Türkiye ile 
uııanistan araıında müfterek bir 

lllıntaka değildir. Bu mıntakada 
8uil'\riıtanın da hemhudut olduğu 
~erler vardır. Bu itiba~la Türk.-

Unan miaakına Bulgarıstan da ım 

~-koyabilir. Koyduğu takdirde 
u hıisaktan Türklerle Yunanlıla

~Jl bekledikleri ve görecekleri fay· 
a Bulgaristan için de tahakkuk 

~·Ilı· k' . kı ltı. 1f, tabii olarak o va ıt mııa n 
-..et ve kıymeti bir kat daha art 

~•t olur. Ondan sonra Balkan bir 
ı:•i fikri bir ülkü olmaktan ziyade 
'lciltat ıahasına girecek dereceye 

t~lıııi-.sayılabilir. 

Dün 13 le Başvekil ile hari-
ciye vekilinin 

Kbalu buabJ- bapekDler 

Ankarada lıaricige 
vekaletinde 

Çok hararetli 
• • • 
ımza merasımı 

• 
DE.NIZ. 

iki lıükumet müşterek 
lıudutlarının tecavüz

den masuniyetini 
taalılıüt ederler 

ANKARA, 14 (A.A.) - Türk 
- Yunan misakı bugün saat 13 te 
Hariciye V ekiletinde Baıvekil is
met Pata Hazretleriyle Hariciye 

nistan ile Türkiye bir misak ak -
dine karar vermiıler ve bu maksat 
la atideki murahhaslarını tayin et· 
mitlerdir: 

Vekili Tevfik Rüttü Bey ve Yunan ---·-"' • ıııııııııııwwwı , 

batvekili M. Çaldaris ile Hariciye 
nazırı M. Maksimos taraflanndan 
imzalanmıttır. imza merasiminde 
Hariciye Vekaleti erkim ile Türk 
_ Yunan matbuat müme11illeri 
ve Yunan ıef areti erkanı hazır bu· 

lunmuılardır. 
Beı maddeden ibaret olan mi -

sakın gayri resmi tercümesi ata • 

ğıdadır: 

Spor lıareketleri 

Bugün Taksimde ltalyanlarla 
güref, Betiktq stadında Bulıarlar 
la futbol maçı, Kadıköyünde atle
tizm birincilikleri müsabakalan 
yapılıyor. Tafsili.b spor sütunu· 
muzda bulacaksm:ız. Resmimiz 
bugün Türk ıüretçileriyle karııla
pcak balyan ıüret takımından 
diinıa ikinciti Nbolaız ıöateriıor. 

............. ,_ luarlclp vekilleri 

Yunanistan Reisicümhur Haz • 
retleri. 

Yunan bqvekili M. Panaghis 
Çaldaris Hazretleri ile Yunan ha
riciye nazırı M. Demetre Maksi -
mos Hazretlerini 

Türkiye Reisicümhuru Hazret • 
leri de, 

Türkiye Bqvekili ve Malatya 
Meb'usu ismet Pap. Hazretleri ile 
Türkiye Hariciye Vekili ve lzmir 
meb'usu Tevfik Rüttü Beyefendi 
Hazretlerini tayin etmitlerdir. 

Bu zevat usulü veçhile tanzim 
edilmit olan seli.hiyetnamelerini 
teatiden sonra hususatı itiyeyi tea
bit etmiılerdir: 

Madde: 1 - Yunanistan ve 
Türkiye müşterek hudutlannm te
cavüzden masuniyetini teahhüt e
derler. 

Madde 2 - tki yüksek akit ta
raf, kendileri için bir alaka uyan
dırabilecek beynelmilel mahiyette 
bütün meselelerde mütekaddim bir 
istişarede bulumayı anlaşma ve 
teşriki mesai siyasetlerinin umumi 
cephesine ve mütekabil ve müQte-• 

(Devamı 1 apea _,...., 

Sofya seyahatleri 
Sofyaya davet edilmiı olan Bat· 

vekil lamet Pata Hazretleri ile 
Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü Bey 
önümüzdeki pazartesi günü An • 
karadan yola çıkacaklar, salı ıünü 
buraya ıelerek o aktam Sofyaya 
hareket edeceklerdir. 
Baıvekilimizi Sofyaya ıötürmek 

üzer" Bulıaristandan hususi bir 
tren ıelecektir. 

Bulıaristan hüktlmeti tarafm • 
dan hazırlanan proğrama ıöre 
Bqvekil Pap. Bulgaristan budu • 
dunda protokol umum müdürü ta• 
rafından karıılanacak, bqvekil 
M. Mutanof Türk misafirlerini Fi
libede karıılayacaktır. 

Sofgada temaslar 
Sofyaya muvasalat günü Türk 

aef arethaneainde bir öjle ziyafeti, 
Bulıar hqvekili tarafmdan ak • 
tam aiyafeti verilecek, bir na.O 
kabul tertip edilecektir. 

ikinci sünü misafirler tebri 
ıezecekler, öile yemeii Türk 1e • 

f aretinde yenilecek, öjleden son • 
ra iki hük6met adamları muhtelif 
meseleler üzerinde ıörütecekler • 
dir. Gece operada bir temsil Yeri • 
lecektir. 

Üçüncü günü Bulıar kralı Boria 
Hazretleri baıvekil pap.yı ve Ha • 
riciye vekilimizi kabul edecektir. 
23 eylülde ismet Pı. Hz. ve Tevfik 
Rüttü Bey M. Mup.nofun refaka -
tinde hususi bir trenle Tımovaya 
gidecekler, tehir ıezilecek, ıece 
trende ıeçirilecektir. T mıo
vadan sonra 24 eylülde V amaya 
gidilecek, orada alqama kadar kal 
dıktan sonra bir Türk vapuru ile 
lstanl:iula döneceklerdir. 

Baıvekilimizin Sofyayı ziyareti 
dolayısiyle Bulgar bqvekili M. 
Muıanof, 24 eylülden evvel Cemi• 
yeti Akvam müzakereleri için Ce
nevreye gidecektir. 

Türk - Bulgar ticaret müzake • 
releri bazı ihtilaflar dolayııiyle 

yanda kalmıı, murahhaslanmız 
Ankaraya dönmütlerdi. Ankara· 
dan Sofyaya verilen bir habere ıö
re ıöre murahhaslarımız 20 eylüle 
kadar Sofyaya dönmüt olacaklar
dır. 

Milletler Cemiyeti meclisi 25 ey
lülde Ceneverde toplanacaklardır. 
Bu içtimalarda memleketimizi 
Bem sefiriCeaml Hüsnü ve Sivu 
meb'usu Necmettin Sadık Beyler 
temsil edeceklerdir. 

Hariciye Vekilimizin Sofyadan 
doğruca Ceneweye giderek milza
kerelere ittirak etmesi de muhte • 
meldir. 

Karadeniz misakı 
Proiya gazetesi lstanbul muba • 

(Ul .. en .,.ı.,ı ~) 

M•hmtt *"'"' ~~~~~~~~~~~~~~--=-~~~~~~~~~~~~~~~__] 

Dostluk anlatma ve halisane 
teıriki mesai siyasetlerine sadıka
ne merbut olan, gerek milli ve ge
rek beynelmilel faaliyetlerinin bü· 
tün sahalannda tesirleri hiuedil • 
mekte olan bu siyasetlerinin mü
temadi inkip.f ını temin etmeğe ka
rar vermit bulunan ve diğer taraf
tanBriand - Kellog misakı ile 
imzalarını vazetmiı oldukları di -
ğer beynelmilel ukudun ruhundan 
mülhem olan ve sulh davasma mer 
butiyetlerinin yeni bir delilini göı· 
termek arzuı~a bulıman Yuna· 



• ~ 2 - V AKIT 15 Eylül 1933 ~'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!"l!!!!!!!!!!'!!!!'"!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!'!!!!!!!!~!!!!!!!!!~ml!!!!!!!!!!!!!!!!~~!'!!!""'!!'!"!'!!!'~~'!'!!!!"!!!'!!'91~~~~....._~ ........ ~~~~~~ 

Sofya seyahati 

Başvekilimiz için hazır
lanan proğram 

Sofyaıdan yazılıyor: Türkiye 
Başvekili hmet Paşa Hazretlerile 
Tevfik Rüştü Beyin Sofyayı ziya -
retleritide tatbik ed.lmek üzere ha 
zırlanan program şudur: 

1 - ·Türkiye Baivekili ismet Pa 
şa Hazretlerile Hariciye Vekili 
Tevfik Rü~tü Bey, lstanbula gön -
derilecek husuı-i bir trenle 20 Ey -
lul çarşamb:ı güııü ~aat 10,30 da 
Sofyaya muvasalat edeceklerdir. 

2 - Misafirler, Bulgar hududun 
da Nariciye Nezareti Protokol mti 
dürü umumisi tarafından karşıla -
nacaklardır. 

3 -- Başvekil M Muşanof, Tiirk 
misafirlerini Filibede karşılıyacak 
tır. 

4 -· Ayni gün Türk sefarethane 
,inde bir öğle ziyafeti, akşam Bul 
fTar Başvekili taraf mdan bir ak -
sam/ziyafeti veı ilecek ve bir resnı: 
ı~abul ·yapılacaktır. 

5 - 21 EylUI Perşembe sabahı, 
misafirler, şehrin şayanı tema§~ 
mahallerini gezecekler ve öğle ye

meğini Türk sefaretinde yiyecek -
]erdir. 

O'ğleden sonra ismet Paşa, H7.. 
ile Bulgar Başvekili ve Tevfik Rüş 
tü Bey muhtelif meseleler hakkın
da müza.keratta bulunacaklardır. 

Gece misafirler şerefine Operada 
bir temsil verilecektir. 

6 ·- Cuma günü, Bulgar Kralı 
Boris Hazretleri İsmet Paşayı ve 
T evfık Rüştü Beyi kabul edecek -
tir. v 

7 - 23 Eyliil öğleden evvel, 
Türk misafirleri, Başvekilin refa -
katinde hususi bir trenle Tırnova 
ya gideceklerdir. 

Saat b~tşe Tırnovaya muvasalat 
edilecektir. Şehir gezildikten son -
ra misafirler §erefine bir akşam zi 
yafeti verllecek, misafirler gece -
yi trende geçireceklerdir. 

8 -Tren gece Tırnovadan hare 
ket ederek 24 Eylul sabahl Varna
ya ınuv~salat edecektir. Misafirler 

akşama kadar Varnada kalacak -
lar ve akşam bir Türk vapurile ls
tanhtt.a avdet edeceklerdir. 

birine atf~ yazıyor: 

Mösyö Litvinofla Mösyö Titü -
leskohun Ankaraya seyahatleri, İs
met Paşaiırn Sofyaya gitmesi, Ka
·adeniz mi:ıakının müzakeresi baş 
'angıcına vesile· olacaktır. 

~~ misak, alakadar devlet Ha -
. ciye nazırlarının Londrada bulun 
'uklarr sırada düşünülmüştür. 

Bu h~sustaki müzakerelere Yu
nı1_istan iştirak etmiyecek yalnız 
.endilerine müzakere safahatı bil

uirtlecektir. 

Ancak misak tesbit edilip 
müzakerat nihayet bulduktan son· 
ra Yunanistan bu hususta kararını 
verecektir. 

Bulgaristan da yeni mi
saka girecek mi? 

ı\itlKARA, 14 (Hususi) - Baş
vekil· ismet Paşa . Hazretleriyle 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Be -

yin Sofya ziyaretlerinde Yunanis
tanla olduğu gibi Bulgaristanla da, 
her iki memleketi daha ziyade 

yaklaştıracak bir şekilde anlaşma 
temini için müzakereler yapılacak 
tır. · 

YunanfstanJa imzalanan misa -
km ikinci ve üçüncü maddelerinin 
mana ve §iimulü dairesinde, Bul -
gariİtanla bir itilaf yapılması ci -
heÜne gidilecektir. 

iki memleket hariciye vek~
linin müşterek beyanatı 

Bu misak Balkan devletlerini bir arada çalışmıya doğru 
götürecek yol üzerinde bir merhale teşkil etmektedir 

Yunanistan haricivc nazırı :\1.1 kesle en iyi münasebetleri inkişaf 1 metlerimiz, dünyanın bu anda ge
l\faksimo.::; ccnaµlaıı .ile Türkiye ettirmekten ibaret olan açık ve sa· çirmekte olduğu cidden vahim 
Hariciye Vekili 'l\~yfik Rüştü Be- mimi siyasetleriyle tamamen hem ı güçlükleri iktıham etmemize yar
yefendinin müşterek beyanatları: ahenk bulunmaktadır. dımı dokunacağından emin bulun· 

Türk -Yunan anlaşması, harp Bununla beraber, iki memleket duğumuz kurucu bir siyaset tatbik 
ten beri tanzyu edilmi§ olan müsli- arasındaki bu dostluğun ve bu teş- etmektedir. Milletlerimizin kana. 
hane eserlerin en mühi.mlerinden riki mesai arzusunun bütün balkan atkarlığı ve çalışkanlığı sayesinde 
birini teşkil etnlektedir. Bu anlaş devletlerini bir arada çalışmağa iktısadi muvazenemizi daha ko· 
ma, milletimizin müttefikan de • doğru götürecek yol üzerinde bir )aylıkla tekrar bulmağa muvaffak 
rin bir surette sadık bulundukları merhale teşkil ettiğini ehemmiyet- olacağımızdan eminiz. 
sulhun tarsinini ve iktuadi mese- le kaydetmek iyi olur. Filhakika Gene bu ayarda bir hakikattır 
lelerde sıkı bir teşriki mesaiyi is- yakın şark memleketleri arasında ki gayretlerimizin iktısadi sahada 
tihdaf ediyor. sıkı bir rabıta vücude getirilmesi, telifi nizamın yeniden tesisine ve 

lmza etmiş olduğumuz misak siyasi olduğu kadar iktısadi sebep sayüemniyete itimadın kuvvetlen· 
ise, bu anlaşmanın daha büyük bir lerden dolayı da esasibir ehemmi- dirilmesine büyük bir mikyasta 
tahkimidir. yeti haizdir. Ancak bu fikirle meş yardım edecektir. İşte genişlet. 

İlaveye hacet görmeyiz ki bu bu olaraktır ki siyasi istikrarın ida- mek ve tarsin etmek için toplandı
muahede iki me.mleketin mevcut mesini ve iktısadi yükselişin hazır- ğımız dostluğun ana hatları bun-
dostlukları idame etmekten ve her lanmasını uma biliriz. Hüku- lardu. 

Alman açları 

Ayda bir gün tek kap 
yemek usulü 

Berlin, 14 (A.A.) - "işsizleri 

ve yoksulları tehdit eden açlık ve 
. soğuğa karşı mücadele,, dün M. 
Goebbels'in bir nutku ile açıldı . 

Ba vekil Hitler, Von Papen ve 
bir çok sahsiyetlerin huzurunda 
M. Goebbels demitşir ki: 

"- Alman hükumeti bu müca
deleyi muhtelif teşkilatın yardımı 
ile yapacaktır. Dünya, yabancıla -
nn yardımına ihtiyacımız olmadı
ğını anlamalıdır.,, 

M. Gobbel~ bütün Almanların 

her ayın ilk pazarında, öğle yeme· 
ği olarak 50 pennig' den fazla kıy
mette olmıyan bir tabak yemek ye
meğe davet etmiştir. 

Bütün lokantalar ve otellerde 
bu ilk pazarJ~rda bir tabak yemek 
verilecektir. 

Amerikada Avusturya-Alman 

Ziraatin yeniden 
tanzimi ve Irak 
Va§ington, 14 (A.A.) - Ziraa

tin yeniden tanzimi idaresi ihracat 
cemiyeti tarafından fazla • İstihsa
lin ihracı için bir pli.n hazırla.mı§ 
tır. 

Cemiyet Bahrimuhit mmtaka -
sında depo edilmiş olan 30-35 
milyon butelik fazla buğdayın ih -
racı için çalışacaktır. 

Bugün bu hususta bir anlaşma 
yapılması beklenmektedir. 

Hükumet te millet te 
istiklal istiyor 

Roma, 14 (A.A.) - Lavora 
F ascista gazetesi Avusturyadaki 
yeni vaziyetin inkitafını, Avustur 
ya Alman münaıebatı için faydalı 
görüyor. 
Avuı urya il~-Alm~ny nın 61'f-

l i. d. ' .,.,,,u ''11" ' H l'~ ' eşmes n en J\ vuı urya a Kının 
istemediği bir Faıiıtlenme tehli-

kesi yoktur. Çünkü yalnız hüku -
met değil, millet bile tam iıtikla -
lini muhafaza etmek istediğini 

söylemiştir. Ve bu istiklal tam o -
larak muhafaza P-dilecektir. 

Giresunda havalar ve 
mahsul 

Giresun, 14 (Hususi) - Yir -
mi gündür fasılasız yağmur ya -
ğıyor. Eğer bu havalar devam e -
derse fındık akibetinden endişe 

Donanmamız 

Antalyaya gitti, harare 
le karşılandı 

Antalya, 14 - Evvelki gün 

l layyare filomuz, dün de Yav 
Hamidiye, Mecidiye, Kocatepe, 
naztepe, Zafer ve denizaltı genı 
lerimizden mürekkep deniz fil 
muz Antalyaya gelmiştir. Büy 
erkanı harbiye reisimiz Fevzi p• 
17 de filo ile beraber şehrimi 
gelmiştir. 

Misafirlerimiz şerefine şehir b 
tan başa bayraklarla donannı 

müteaddit taklar kurulmuıtu. O 
ha sabahtan itibaren tayyareleri 
mizin Antalya semalarında uçuf 
nu gören halk sahile dökülmü§ 1 
mileri beklemiye başlamıştır. 
Öğleden sonra donanmamız g 

rünmüş. limanda bulunan büt" 
sefain ve halk filoyu alkışlamıtl 
dır. Büyük erkanı harbiye reiainıİ 
Fevzi Paşa Hz. halkın alkıtları • 
aında vilayet konağını alay kar• 
gahmı ve belediyeyi ziyaret eldi 

lerdir. 

PCırlamentolar birliği 

Türk heyeti bugün Madrid 
hareket ediyor 

ANKARA, 14 - Beynelmil 
parlamentolar birliğinin Madrit 
le yapacağı toplantıya iştirak 

decek olan murahhaslarımız bu 
gün hareket edeceklerdir. Mura 
haslar arasında Necip Ali Bey 
bulunmaktadır. 

1ktısat vekaleti iktısadi cere 
yanlar etrafında Türkiyenin no~ 
tai nazarını gösteren mufassal b' 
muhtıra hazırlıyarak bu tezin ınii" 
dafaası için murahhaslara 
miştir. 

Bir 
Köylerde mühim tah

ribat yaptı 
ERZURUM, 13 - Hasankal• 

havalisinde dün gece şiddetli bit 
zelzele olmuş, bunu diğer zelze • 
leler takip etmiştir. 

Bu suretle elde edilen tasarruf , 
yoksullara yardıma yarıyacaktır . 

Bu anlatma, derhal ziraat na
zırı M. Wallace tarafından tasvip 
edilmek üzere kendisine verilecek
tir. Anlaşmada, ihracatçılara mal
larını ihraç ettiklerine dair vesaik 
gösteı·dikle~inden 48 saat zarfın -
da dünya piyasası fiatı ile malını 
sattığı fiat arasındaki fark verile
cektir. • 

15 milyon bu~elik Çine, 12 mil -

Birçok köylerde hasarat oldır 
ğu haber alınmıştır. İnsanca zaY~ 
at olup olmadığı bilinmiyor. V•li 
ve sıhhiye müdürü beyler, vaı:İ • 
yeti görmek ve açıkta kalanlatl 
yerleştirmek için icap eden ted ~ 
birleri almak üzere mahalline gil-

ediliyor. İki gündür yağmur ve mi§lerdir. 
fırtına ile birlikte Giresunda bıl • ------------Bm.Jan başka piyangolar vı 

ianeler tertip edilecektir. Tiyatro 
ve sinemalar için yoksul halka bi
letler dağıtılacaktır. 

Düyunu umumiye 
Ankara, 13-Düyunu umumiye 

mukavelesi mucibince mukavele -
nin meı·iyele girmesi için hamille
rin kupon bedeli almak suretile il
tihaklarını bildirmeleri ve bildiren 
ler miktarının da mukaveledeki 
nisbeti doldurması lazım gelmekte 
idi. Paristeki komiserlikten Maliye 
vekaletine ğelen telgrafta bu nis -
betin mukaveledeki hadde baliğ 
olduğu bildirilmektedir. Bu suret
le yeni mukavele meriyete girmiş 
bulunuyor. 

Içki yasağı can çekişiyor 
Nevyork, 14 (A.A.) _ Mary _ 

land, Colorado ,.e Minnesote hü· 
kumetleri, içki yasağının kaldırıl
ması lehine rey vermiılerdir. 

İzmirde üzün1 
1ZM1R, 14 (A. A.) - On ku

ruştan yirmi dört kuruşa kadar 
872 çuval incir ve l l kuruştan 22 
kuruşa kadar 2679 çuval üzüm sa
tılmıştır. 

yon J aponyaya ve 7 milyon buşe
lik de lrlandaya sevkedilebileceği 
tahmin ediliyor. 

Amerikada buhran 
Vaşington, 14 (A.A.) - Buh -

randan dolayı gıdaları azalmış A
merika çocuklarına yardım için , 
nazır M. Perkins, milli bir konfe
rans toplamz.k niyetindedir. Bu ço 
cukların nisbeti, Amerika çocuk -
larmm beşte biridir . 

Fransız nazırı 
Rusya yolunda 
PARIS, 14 (A. A.) - Havas 

ajansı bildiriyor: 
Hava nazırının filosunun 3 

tayyaresi Lvovdan Harkofa hare -
ket etmişlerdir. 

M. Kot, kalkmadan evvel: 
Fransanın an'anevi dostluk 

baglarile münasebette olduğu Po· 
lonyanm Lvov şehrine uğradığına 
memnun olduğunu bildirmiştir. 

dırcın akrm "\'ar §ehir sokaklarında 
küme halinde bıldırcın uçuşuyor . 
Bilhassa şehir halkı sağa sola 
düşen bıldırcıları toplamaktan u
sanmışıtr. 

Londrada çalınan elmas 
Londra, 14 (A.A.) - Dün Lon

drada bir kuyumcu dükkanından 

çalınan elmas "Kutup yıldızı,, de
ğildi. Fakat büyük bir kıymeti o -
lan bir Brezilya elması idi. 

Çayda boğuldu 
SOMA, - Kınıklı Mehmet oğ

lu Hüseyin isminde sar'alı bir a -
dam İdris değir.'!Tleni civarında ve 
Soma çayında çamaşırlarını yı • 

karken sar'ası tutmuş, bu esnada 
kimse tarafından görülmediği için 
kurtarılamamış, biçare adam bo -
ğulup gitmiştir. Ceset bilahare hah 
çıvanlar tarafından görülerek çay
dan çıkarılmış, keyfiyet müddeiu
mumiliğe bildirilmiştir. 

M. Mac Donald 

Bir dügün rnerasimi 
İstanbul, 14 (A.A.) - Bu .Jı-

·-şam Dolmabahçe sarayında Reifl 
cümhur Hazretlerinin huzurlarif)I 
ordu müfettişlerinden izzet P~ 
Hz. nin kerimeleri hanımefeocl• 
ile sabık Yemen kolordu kunsaO 

1 

danı Tevfik Paşanın oğlu Dr. 1iil-
başı Cevat Beyin düğünleri ict• 
edilmittir. . 

Bu merasimde ordu müf ettitlet• 
paşalar hazeratı ile birçok ıneb'~r' 
Jar, erkanı askeriye ve mülk•>" 
hazır bulunmuşlardır. 

Af et Hf. Selanikte 
Atina, 14 (A.A.) - Afet »-.. ; 

nım, Selıiniğe gelmiştir. Orada "i .. 
gün kalacak ve beynelmilel ıerl 

. y• 
yi gezecek ve müteakiben .Atın• 
gelecektir. 

Alaeddin B. tahkikada 
b. · daroa• • Zincirli kuyuda ır 1an ~ 

nın ölümüne sebep olma~la~,. 
nun kılişeci Alaettin Beyı~ ıoekW • 
daki tahki!~~ta devam edıl 

M. Kot Strazhurg ile Lvov a -
raaındaki meıaf eyi saatte 250 -
den 280 kilometreye kada.. bir 
süratle yaptıklarını ilave etmit -
tir. 

Londra, 14 (A.A.) - M. Mac f dir. er .. 
Donald, pazar günü akşamı Lon - ı Vak'a gecesi maznun~ :.r. 
draya dönecektir. şahitlerin ifadesi alınmal.t• 



r 

"2::u~~E~~~~~~!!l!!I!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~----.~ 3 - \'AKtT ,~ F.vlii1 l 9~~ 

iŞARETLE~~ ... .._ b --······················ 
ınet Paşa ve sulh 
Bir telgraf haberi: 

la !snıct Paşa Yunan muallimleri 
k~~fındaıı gönd.•ı·ilen telgrafı o -
,. U. Du telgmfta Yunan mual -
~llıleı·i hundan ~oma ıııckteplcrin
ı.ıe ,, .. 
ebrı :ırk - Yunan do~tluğunun 

0 
-. clıyl'n devanı t•tmcsi hususun -

da çalış:ıcaklarmı \·adf!cliyoıfar
f ı. Ba~vekil l smct J>aı;a bıı telgra-
ı okuduktan soma dedi ki: 

Yeni 
•• tuccar 

eşya 

çok 
tarif esinden 
şikayetçidir 

işleyen vapurlar da az mıdır? 
g - Bizim istikbalimiz atıyc, 
ençliğe Yerilecek i::-tikaınettcdir.,, Yeni eşya taı·ifcısinde fazla mik na kadar muteberdir. Maamafih vekalete müracaat etmeleri daha 

l'··Su sözleri söyliyen 1933 de tar tcsbit edildiği iddiasiylc birçok bu tarif clerin fazla olduğu iddiası müsmir olur kanat indeyim.,, 

ii~l'~ Cümhuriy.~ti . Başveki.~i .. d.~ nakliye tacirl~.ri .~i~~u·e.t nda~ına,_<le pek yerinde olmasa gerek. Filvaki §Deniz yolları itletme idaresi
k dır. Bunu soylıyen lnonunun niz ticaret nmdurıyetrne YC lktr- ıon bir sene zarfında bugünkü nin az vapur işlettiği hakkında bir
~l.ltnandanı, Loznnm mimarı lsmet 

1 
s:ıt Yckf\letinc müracaat etmekte- tarifeden ucuz miktarda eşya taşı çok limanlardan şikayetler olmak-

. ~~adır. Onun ağzından çıkan dirlcır. Ilillıa~-=a fasulyacılar Ye nıyordu. Fakat bu rekabet diye tat tadır. Bilhassa Marmara ve Ege 
~o~. onun sulha gösterdiği muhab - ~·ağcılar fiatm fazla olduğun~t il er~ bik edilen garip bir zihniyetin mah denizi havzasındaki limanlara az 
et ve bu muh~bbcti hakikileştir- siirınektc> nı fiatın tenzil edılmesı sulü idi. O zaman vapurcular vapur uğradığından şikayet edil

ilıek icin "Österdig- i yol bir diplo · İ"İll te~chbüsatta bulunmaktadır- bir taraftan ziyan ediyorlar, bir mektedir. 
Ilı • o "( • 

at ci~vesi değildir. !ar. taraftan da akıllara gelmiyecek ihraç zamanı olan bu mevsimde 
Gerçi diplomatlar için · hafıza- Tacirlerin bu miil'nc~1ti iizeri- rekabet vasıtaları arıyorlardı. vapurların iskelelere az uğratılma· 

;•~lık meziyet sayılır. Fakat, dev- ne diin alfıkadar makamlardan. nı.:l Nitekim İatanbuldan Trabzona sının memleket için büyük bir zi
tt aciamı olduğu kadar fikir ada- lüınat bte<lik. Hu hu5U$la salah~- 65 kuruşa ve bir okka ekmek te yan olacağı da ilave edilmektedir. 

ltıı, fikir adamı olduğu kadar 1 yet gahihi biı· zat aynen ŞU malu- ilave edilerek yolcu nakledilmesi Vapurcular Türk Anonim Şir. 
diı>Iomat ve kumandan olan İs - matı ,·erdi: buna en güzel bir misaldir. Maa- keti henüz te,ekkül etmediği için 
~et Pasa sulhü, sadece hafızayı - Tarife hükumet, ticaret oda- mafih tarifenin lktısat Vekaleti ta deniz yolları itletme vapurları mev 
trıkar s;klinde milphem, müşev • sı ve diğer alakadar murahhaala- rafından tasdik edildiğine göre cut ihtiyaca kafi gelmemektedir. 
\>e.. ~1 & • b' Ih d tl w rın huzuriyle iyiden iyiye tetkikat tarifenin değişmesi de Vekalet ta- Bu sebepten idarenin birkaç va 

l'• P atonık ır su os ugu . . . . 
töat . l-I t l l ~ 'bi yapılarak teshıt edılmıttır. rafından verilecek karara bağlıdır. pur daha kiralaması icap etmekte-

e;.-ınıyor. arp e o c ugu gı . 
•tılh Ih b' Eesasen bu tarıfeler mart başı- Alakadar tacirlerin bu hususta dir. 

te de realist su çatısını ır ---------;---------------- -----------------
~iırıar gibi 4antimi santimine he -
•a.p ederek kuruyor. 

liiç bir devlet adamı ıulhu bu ı 
lcadl\r vuzuhla sarahatle ve kestir-

Balkanlar Ilkmektepler Vapurlar 
Bu sene mühim değişik-

~e yoldan ifade etmemi~tir. Ni - Tütün inhisarı lik olmıyacaktır K kd. . 
tik mekteplere ait kadroları tas- ıymet ta ırı ve 

Ve hı• r Si· gara 1 1 dik için Ankaraya götürmüş olan go·· Ste · ı •t• 1 İsmet Pa~a neden vuzuhla ifade • 1 t b I .f .. d.. .. H d r l en 1 Iraz ar td' ? s an u maarı mu uru ay ar 

Sin? 

·~~r · :. Şark tütünleri konferansı, Bul - Bey dün Ankaradan şehrimize gel J Vapurlara kıymet takdiri kom is 
,Çunku, her şeyden evvel İs -1 gar murahhasları gelinciye kadar miştir. 1 yonunun verdiği kararlara itiraz 

~'~\~aşa.bA_vhrupanın l~lasik diplo· \faaliyetini timdilik tehir etmi~tir. Haydar Bey kendisi ile görüşen eden vapurcuların itirazlarını tel· 
rı gı ı arbı yeşıl masa ha • B 1 hh 1 ı · 1 b. h . . . . k d 1 k'k h il k . h k ~ltld u gar mura as arı ııe ır ge - ır mu arrırımızc yem a ro ar- ı ve a etme üzere a em ta-

b . an tutuşturup sonra mu hare - mez faaliyete seçecek olan kon- da büyük deği,iklik olmadığını yin olunan birinci ticaret mahke-
eyı zengin bir adamın ırcak bir feransta derhal Şark tütün ofisi _ söylemittir. 

1 
mesi reisi Nuri Bey, yaptığı tetki-

:dada, soba buram buram hararet nin nizamnamesi ikmal edilecek Öğrendiğimize göre Haydar B. kat neticesinde verdiği kararı dün 
ağıtırken alnında nohutlaşan ter 1 bundan sonra Cenevere toplantı • Ankarada, İslanbulda bulunan ec- ı aktam alakadarlara bildirmittir 

damlalariyle karlı manzarayı cam 1 sındaki zapıtların dileklerini yeni· nebi ve akalliyet mekteplerine ait Bu karara a-öre, Hantal, Tavil, 
~rkaundan seyretmesi gibi seyret- den tetkik edilerek kabiliyeti tatbi kadroların tasdiki işi ile de meş - Sadık, Yelkenci, Alemdar zadeler 
btemiş, harbin facialarını bir kart- kiyesi olanların tatbikine geçile- gul olmuştur. le Zonguldak Limitet, Kocaeli va
l>osta l üstünde görmemiştir. cektir . Bu sene ecnebi ve gayri müslim pur !İrketleri, Murat zade Mahmut 

1-Iarbin içinden, alv ve kan der- 1 Öğrendiğimize göre konferans- mekteplerde hiç bir kadro deği - Nedim, Hacı Yakupzade ve ,eriki, 
l'asından geçerek sulhun koruyu- 1 ta bundan başka Türkiye - Bul- şikliği olmamıştır. Yalnız aleyh - Sadık zade Aslan ve Nazım Beyler 
C:1.ıs .. olmu."tur. lerinde müfettİ§ raporu bulunan tarafından verilen itiraznamele· 

"' " garistan ve Yunanistan arasında 
Ç:>k d~fa profesyonel diplo - bir tütün inhisarı yapılması mcv· muallimlerin yerleri değiştirilmiş- rin, ka~u~i itiraz. müddeti içerisin-

l'rı1ttlnr insanları mirasyedilerin zuu hahsolacaktır. tir. de verılmış oldugu anlaşılmıı, iti. 
l>ıı.ra dagw ıtmaları gibi hesapsız Bundan maada Darülfünundan razlar kabul edihni,tir. 

Bu inhisarın, tütün istihsal eden l 11· J K •ıı.rfederler Fakat sermayesinin mezun o an mua ım erin yerine ı rymet takdiri raporu ile itiraz-
. üç memlekete ait tütün satışlarını d ·ı · t · d'l · ) d I:~. tılı mahluklar oldug-unu bilenle- e yenı _erı ayın e ı mıştir. mane er e gösterilen sebepler mu 

t tezyit edeceği ümit edilmektedir. R - kt ı d d ltı \'e ölümle dudak dudağa gelen· esmı "?e . ep er e ise ancak tearız ve olayısiyle tamika ıa-
lttin t ~ d h k"k t ' kav- Diğer taraftan aldığımız malii. 250 mualhmın yeri değitmi,tir . yan görülmekle beraber bu husus 

· r.ıan ıgr sa ece a ı a ı . . . ' · 
ttr. mata nazaran, Yunan murahhas - Anadolunun muhtelıf. yerlerınden 

1 
ta karar verılmesi sonraya hırakı· 

b ları bu konferansın muvaffakıyet- de lstanhula 75 muallım verilmiı - )arak mesele öne .. · · 
0tınun icin İsmet Paşa 11 sene . ' ' e muıavır vazı-

t\' ~ le neticelenmesini müteakip, bir tır. yelle bulunacak olan ehli vukufa 
, Ve} cephe kumandandı idi, şimdi k ( B Ik ) · h ı ll)h hatıra olma üzere, a an ıs- ' ava e olunmuştur. Bu ehli vu-

un koruyucusudur. V A K } T Car . .. .. . . miyle bir sıgaranın her üç komşu . kuf resen tefkil edilecektir. 
\•a?tırı p cdephdesı~dı·~ bluydukdbıkr dda- memleket ve c:han piyasasına çı· G:Jnııeıli<. ~ıyası Gazete Ehli vukuf te,kili ve sair mas-
.ı ar ın a o um e u a u- k I ı' ç'ın bir teklifte buluna· 1ııtllobuı AnkArA CM<t~ııı. VAKrı "•ı:ôu fi · · h 'lıtg • d. arı ması ' ra ar ıçın vapur sa iplerinden va· 
b· - ı ı. Büyük bir şer tarihin ki d Telefon Numaraları.· b d 11 · · ır p" .. ca ar ır. pur e e erının yüzde birinin 
di bi \.lrk~zü iki millet arasında ehe- Bu sigaranın tütünü. her iiç ~·::;eış::~r~:ı:tonu·: :ı;~~;g" ' dörtle biri nispetinde para alına. 
t r ın, ve öliim çukuru açmış· · .... l · d 1 k V ı. ~ .. k. . . . . memlekett'n en nefıs tutun erın en ca hr. apur sahiplerinden, bu 'Ur ı t ki ) d 1 etgraı ıutrc<ıı lııtnnı, .ı _ ·ı Al-i:lı 
İda.ı· yenın ıs ~ a . a~asını harman edilerek <ıurt>ti mahsusada 1 PruıtR kuıus~ No , 6 husus için hisselerine düıen parayı 
tı e edenler mıllc~lcrın aya- on yedi eylul akıamına kadar ha-

1
,.'ttll kllsteden insanlar değildir. On · hazırlanacaktır · _Abone dane11eri · ~t b ı keme vermiyenler, itirazlarından 
·~ıh C§eri bir saadete, beşeri bir T'" t .. k f ansına Bul- :"erı .. lı ' ı~~~l\l~tır. 2i~~·ac~ır ~ ~azgcçmiı sayılacaklardır. 
tltt - Varmak için pürüzleri, ~eri U Un. OO er , 6 ıt)'lık Wı 11 ~0 

l'\<fan kaldırmıya çalı§ıyorlardı, gar murahhası gel d 1 3 il) flk 40l) • "00 0 !:
111 

llfll llltı llll llllllN"ll llllmıtı lllltılt Ullllhlllll 111 llllllUllllllHHUlllRlhlltll 

13 ı aytık ırıo " ~l}(J = 15 Yll Evelki VAKiT i 
bit \l feri ortadan kaldırmak için Şehrimizde toplanan . Balkan ·ıı ücretler , :uııııı••ın• """""""'""ıı~"'"'"'""""'""""" ""'"''""""""""'"ınuıtt••i 
d Cerrah gibi hareket etmek be· tütün konferansına Bulgarıstan na 

1 
" 15 Ey lOI 1918 

~tıcl r . t l'll'arl llıltılıırın ıl.ırı .. ahttdı•rıııcıe ... wtl · 
)... e ameliyat yapmak lazım ge ı mına İftirak edecek Bulgar zıra:ı 1 - ,\lmaıı,\11 ba"''r"lli "f'ndi•lnl zı'~ıt-t "td nıl )111 ı.uru~ı.uı hıı~ ar ılk •Mhılı•lfı• ı.;o , " .. ~ .. 

U. bankası umu.mi müdürü M. Nikola 1 •'d<'n amrle •ndlk11lıtrı n1ıırahha11l11rına bir 1' twru~a ı .. ıııar ._., '"' 
, iirk istiklal harbı böylece in - Sakarof dün lstanhula gelmiştir. nu~u'< . ı.ııı.ı. ,, .. ,,unıı illin '''Mı t .. n· ali ıııln~nın ıııılhlı aktı için hlikOmetın idare! 

l ~l'\cC\ Ih 1 ~ ı ' i~ a-i~ •'.il ilf' ldllf'f'i n"kf'rl~ c..'I ar'll"ında bir 
il. yaşayacak bir su a u· a~ rı M11i .. ı \ ım ır 
,,l'tı .. k L Ih ' 1 d J t p .. a u0ıunl llAııl.ırın hir •.ıtırı 10 kıını•tıır itil;\( ml'Htıt oldukunu bf.~·aıı etmlıttlr. 

~.. " icin '-'apılmıstı. o - zan su unu ımza a ı. sme a.,. ... ~ - (l>.·~ 11 F.k"prl'") l:'Bıl'lcııl 11Ablk Hu•~ a 

ÇurlÇ('"I ile dort kı7.ının 8-0IM"\lklf'r tarafın -~:tt hir ; alipleJ mağlubun değil, sulh için silah çeken bir milletin 
~ •: 0 1rnak icin aralarındaki pü • mümessili idi. Şimdi de o sulhu de 

1 

~: ,'ri ortad~n kaldıran insanla - va.mla!tırmak, ebedileftİrmek isti
~~·ll\~1adığı bir vesika idi. yenlere en doğru yolu itaret edi· 

~~!\ ~ ~~t}heıinin kumandanı bu • yor. 
'Sın harbetti, bunun için Lo • Sadri Etem 

e<liçük 113nlar 
uır deJaııı :ıo lkı <teııtı;ı ~o u~ .ıeta31 ;,:, 

dört ııe!ası i~ ve on <lefıuıı 100 kuruştur 
Uç aylık tl!n \"er~nlt>rfn hfr deraaı ıııecca · 

nf'ndir. O/iri 8ntırı ct>ceıı ilı'\nlıırın fllııa 

.. t ırl11rı ht!ş kuruşt11n hu11p ec1111r 

ılıııı nldtlrıllmu, olıhığunu haber 11lmı•tır. ('u-

nn vnlld!'"lnf'! k11r~ı d11 bir ıımikn•t \'Uktı bul-

nın, 1~ dl' Kı.u11drnb don11nma~1 f'fradı kc-n 

dlslnl mıldaf:ul f'tml ll'rdlr. 

Klt'ıııan~onun 

SOHBE1LER 

idman klüpleri 
VE 

TALEBE 
Maarif Vekaleti, mektep tale

besinin idman klüpleriyle alakası
nı kesti. Vekaletin hu kararına 

aleyhtar değiliz ve kararı muvafık 
bulduğumuzu da sıra düıtükçe 

yazmıttık. 

Talebenin, idman klüplerindeki 
vaziyetlerini iki noktadan zararlı 
buluyoruz. Genç dımağların, klüp· 
çülük hırsına kapılmaları ve bu 
saikle bazı ihtiraslara alet edilme
leri muvafık değildi. Sonra, bazı 
çocukların, top oynamak, kof· 
mak, atlamak, kürek çekmek he .. 
vesiyle veya buna heveslenenleri 
seyretmek arzusiyle, kitapları ra· 
fa koyup, çalıtmağı çiviye astıkla
rı da muhakkaktı. 

Esasen talebenin, idman klüp
lerine kayıtlı olmaları, cemiyetler 
talimatnamesine de mugayirdir. 
On sekiz yafından küçük olanlar, 
hiç bir cemiyete ve hiç bir . klühe 
aza olamazlar. Bir idman klühü 
de, nihayet bir cemiyettir. 

Ancak, bu on sekiz yat kaydı 

üzerinde biraz durmanın sırası ıel 
mittir. 

On sekiz yaıını bitiren biri, ço. 
cukluktan kurtulmuf tur. Genç ol· 
muftur. Kanun nazarında retittir, 
rey sahibidir, intihap hakkını kul
lanır. Binaenaleyh, on sekiz ya
fındaki bir gence: 

- Sen klühe aza olamazsın! 

Demek, onun medeni hakların. 
dan birini isk~t etmek olmaz mı?, .. 

Filvaki burada .. Mektep inzıba 
tının,, her düşüncenin fevkinde ol· 
duiu öne sürülebilir. Fakat 18 
yatındaki l'ençJeri, klüplerde id. 
man yaparken, mektep inzıbatf 

çerçevesinin haricine çıkmıyacak 

reıit kimseler telakki etmek mec· 
huriyetindeyiz. Onlara hu hakkı 
Teıkilitı Esasiye vermittir. Hiç 
bir inzıhatın alamaması lazımdır. 

Sonra düt ünülecek mühim bir 
nokta da spordur. Talebenin spor 
klüplerinden alakalarının kesilme. 
si, klüplere çok zararlı olmutlur. 
Haydi, biran, klüpleri kale almıya 
lım. Fakat hu, sporumuza da za· 
rar vermiştir. 

Herhanıi bir genci, on sekiz ya
fından sonra idmana alıftırmak 
imkanları azalır. On sekiz çaiı, 
tam ıpor çağıdır. Bir insanın yİr· 
misinden veya yirmi hetinden •on. 
ra atlet yetifmesi hiç te mümkün 
değildir. 

Atlet olmağa, top oynamaia, 
yüzmeğe, kürek çekmeğe, disk ve 
cirit atmağa istidadı olan vücutla· 
rı klüplerden mahrum bırakmak, 

yalnız klüpleri iyi elemanlardan 
mahrum etmek olmaz, sporumuza 
da kıymetli fahsiyetler kaybettirir. 

Türk sporunu candan ve yürek
ten koruyan, teıvik eden f ırkamız 

büyüklerinin, hu ite dört elle arı· 
lan büyük ülkülü muhterem Recep 
Beyefendinin, Ankarada toplana. 
cak olan spor kongresi azalarının 
hu ciheti tetkik nazarlarına koyar 
ve bu ,hususta değerli bir karar ver 
melerini dileriz. 

Sellmi Jzzet 

lngiliz büyük elçisi 
lngiltere büyük elçisi Sir Corç 

Klark dün Ankaradan ıehrimize 
gelmiıtir. 

nıf'dl 1 mcb'ıısun bıık11k11n11 lf'Clll\'ürDndt"n ıt· 

kı\~ f't Mil' orla r. So!I~ afütlı•r Klt'ırutnaotlu 

h~np hıtl~ f'l'rklrrılir • 
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Acı ölüm Türk - Yunan 
misakıhın imzası 

TAKVİM 
7 yaşında bir çocuk 

kudurdu, öldü 
/J(ı)llllll.afrdı rı lhmmı 

Cuma 

15 E ~Jül 

~ 4 C ema.cvel 

Cumart esi 
l 6 Eylül 

25 Ccma evci 
Bir\aç. gün evel gene öu mcv _ l.un dı• uşu 

d b' <.ın ""'' Çapadaki .kuduz tedavi mües zua tcm:ıb c en ır yazımızda bey· ';ılııh rı.ını.11.• 
seıesindc bir çocuk kudurdu' ve nelmilel konfi;ıranslarda iki mcm- ıı.tc n;ırı·.ız 
ağzından köP.ükler saçarak feci j leketin ~İyasi t~rifö mesaisinden •cn<lı ı'.arı ;v 

\1. n rı~n ıız 

bir surei.te can verdi. 7, ya~mclaki ı bahsetmiş, şimdiye kadnr iki taraf \ :ıısı ıı:ın :ız• 

:ı 17 
l ',ıfl 

ı :; . ı ı 

I " '' .... 
1 ''.5" 
.t."'7 yavru, Uluborlu Süleyman ağnnın .

1 
arasında bu yolda bir taahhüt ol· 111 'aı 

k F. 
ı ılın ı:c:\cn ~uıı eı 2:. 

ızı almadır~ mamakla beraber filiyaUa bu leş· 'ılın ı.aı.ın.. ı ı ı 

!>.J ı 

ı~.ı·ı 

1.! O ı 
ı :; 4 

18 l!I 

ı • ı. ~ 1 

1 :o 

? -

Poliste Talihliler 
Hücesfe hanım tetl<ik 

hüviyet oaş mernuıu Tayyare piyangos1l 
... h.~an~ul e~niyet müdürlü~.ü ve gaııip tesadüflef 

doı.duncu şubesınde eşhas ve mu-
esscseJerin hüviyetlerini tetkik et- Tayyare piyangosunun son Ur 
~e~ ~~e.rc teşkil olunan bir tet _ , şidcsinin talihlileri dü.n cemiyet~ 
kık1 huvıyet bürosunda yeniden rafından kısmen tesbıt olunınU! 
bazı teşkilat yapılmı,tır. Bütün tur. 40.000 liralık büyük ikraJ01

' 

P.olis merkezleri için emniyet mü- yeyi Kazanan 3086 numaralı bili' 
dürlüğünün her şubesinden birer tin ha.mili Menemende terzi Refi' 
memur seçilmistir. il Efendidir. Refail Efendi 9 f.1' . Is~arta vila~·e~!nin Uluborlu na 

1 

r~~i mc~ainin mevcut bulunduğunu L 
hıye.sındc (45) gun evel bu yav- soylemıştik: Yalnız yeni misakın ı-=-,-----::---~==----=---
ruca.;m yan~ğı~ı. k~~uz köpek ısı· bu huausta temin ettiği foyda tc.ş:
rıy,or. Bu kopegı dırı · olarak mu· riki mesai yolunda muayyen esas- •-'-------- -------!_ 

Yeni teşRil~tta tetkiRi Hüviyet lul kurtuluş bayramı münasebeti~· 
ba~memurluğuna ilk defa zabıta le yapılan tezahüratı seyir için ~ı· 
mesleğine intisap etmiş olan Hü - lesiyle birJikte lzmire gitnıiıt''' 
ceste hanım tc:.yin edilmistir. Hü- Sokakta dolaşırken bir bilet ıatiO" 
ceste hanım yeni vazifesi~e baş _ 11 ile karşılaşmıştır. Mutat oldul' 
lamı~hr. şekilde yalnız bir keşideye mahfll' 

hafaza etmek ve muayeneye gön lar koymuı olmasıdır. Bugün 
derme~• icap ederken öldürüyorlar. 
yok ediliy.or. 0ndan sonra Fat.. Herhalde yeni misak Türk -. l:.!,30 dan lü,30 a karlar Alatu rka G ramo-

manın fakir babası . kızını tedavi .et ": unan dostluğunun sadece nazarı !on pliklan. Odeon 2ı1:?9H - Odeon 20:.!!161-

tirmek için nahiye müdürlüğünden b~.r mef~u~dan ibaret olmadığım K()lombiyn 2::140 tfolum biya lil77 - sah . 

yardım istiyor. Nahiye müdürü gostermıştır. Bundan sonra yakın Sesi A. x . ır;s:ı S:ıh. ScsJ A. x. 1Gi 2. 

1 :s J .\ ~ u u L. - : 

bu yard;:mı yapmıy;or~ Isparta vila· ~~rk ~foklarına bak~n bütün ecnc- lS den ıo a katlar Gr anwfon: Sah Scııi. c. 
yeti de çocug- u f t b l .. d hı dıplomatlar daıma buradaki 1679 - Polidor 270 ı - K olombivn 6 1111 _ a an u a gon ere· .. k T" k y ,, 
cek m:ıarafı veremiy:or. Fakir ha- muftere ur - unan varlığını Odeon 25016 1 - Kolomblya D. v. 2032- Sah. 

b k d
. . l l hesaplarına katmak mecburiyetini 

a yavrusunu en ı P-arasıy: e z- d l!J d Sesi. K. 6006 Bru msvik 40454. 
· ı d . . uyacıu~ ar ır. 

mıre xa ar gehrıy:or. Fakat para· M 
sı burada bittiği için tekrar mem· ehmet P.sım 
leketine dönüY.or. NihaY,et aradan 
(32) gün gibi, hastalığın tamamen 
tesirini yapabilecek uzun bir müd

det geçttil<ten sonra Süleyman a

ğa Uızını ağuıtosun 31 inci gunu 
İstanbula getiriyor. Kuduz mües

sesesi dernal şiringalara başlıyor. 

SelCir günlük itinalı bir tedaviye 
rağır.en Fatma kurtanlamıyor yav 

rucağızdl!ı Uudurma baş gösteriyor. 
Zava.llı Hastacık, önünde göz ya§· 
ları döken babasına: 

- Baba ... Seni ısırmal<, yemek 
iıtiyorum, diye oağırıyor. Sudan, 

rüsgaTdan ziyadan korl<mıya l>aş
lıyor ve nihayet aizmdanı köpük
ler. ıaça,.ak. ölüm karyolauna dü,ü 
yor. Yavrucuk haatahğın (felci) 

deniJcn Jekliyle be§ gündenberiı 
kuduz mikroplariyle mücadele edi 

yor ve nihll'}'et dün gece öhiyor. 

Vapurcu{ar şirk.eti 
Vapurculac Türk Anonim fir -

keti hakkındaki resmi muamele 

henüz ikmal edilmemİJtir. 

Öç aY,hkiar ve emlak 
bankası 

Emlak ve Eytam bankası bir 
senedenl>eri dul, yetim ve müte· 

:Uaitlerin üç aylık maaşlarını ga· 

y~t ehven şart]~r dahilinde kırıyor. 
F.aizcilo.rin ve murabahacılarm 
elinden bizar oHm bir çoV. kimse
ler bankaya müracaat ediyorlar. 

EvelUi üç aylıkların tev.ziinde 
4888 kişi müracaat etmişti. Hazi
ranı tevziatında ise bu miktir: 5629 
a çıJCtı. 

Bankaya maaş J<ırdırmal< üzere 
müracaat edenlerin adetleri Öugün 
mühim bir yekuna varmı! l>ulunu· 

yor. Alal<adarlarm söyledikleri, 

ne göre, bir gün geleceI<, üç ay. 

hkr maaş sahiplerinin Maliye ile 
hiç bir alakalan kalmıyacaktır. 
Bu takdirde üç aylık maa~ tev
ziatı işinin yalnız İstanbuln mah
SUS'I olmak üzere, Emlak ve Ey

tam liankaama devredilmesi dü. 
,ünülecelhir. Bu şel<il, i~lerin u· 

zama•ına da meydan veıımiyecek
tir. 

Maamafih Vapurcular: Türk A
nonim §irketi sermayedarları P,t -
ketin resmi muamelesinin ikma -

lini müteakip derhal faaliyete ge-

çebilmek için hazırlıklarda bulun- IpeK: sineması açıldı 
maktadırlar l R . 

Dü 1 · . . .. . pe. çı kardeşler tarafından te· 
n stanbul Denız tıcaret mu - sıs edılen yeni "1 k · d.. · . . . _ . pc sıneması,, 

k urı:yl etı ıle alakadar dığer ma - dün gece ili< projeksiyonunu vap -
am ar T" k ba ~ ı J 

L a. ur yragı a tına gire· mı!tır. Sinema sanayi inin inki~af ı-
ca1e gemıl · l' :l' 

ı ·- d'l . ere aıt la ımatname. teb- na çalıŞ.an lpckçi kardc~lerc bu is· 
ıg e 1 mıttir d ff k ~ ~ 

Bu r . 1 te e muva a ıyetler dileriz. 
ta ımatnamede bazı esasla -

~rn bilhassa gemilerde bulunma•ı I 
ıcabeden telsiz ve diğ,er vaaıtala -

rın tedariki zamana mütevakkıf 
oldu~u için bu lusınalara ait mad -

19 dan 20 .re kada r Stüdyosaz heyeti. 

20 den !!0,30 n kndar Tanburacı 05ln:ıu 

pc hli mn. 

21),~0 dan 21,30 a k a dr.r Hhll:ınlar h"ycU. 

21,30 dan 22 ye k adar Gramofon : Kclom -

blya lifl!J - ~ah. Sesi C. 21 52 - Sah. Sesi c. 
ll'08 . 

22 " " " itibaren Anad olu ajanın Mat nyarı. 

\ ' 11',\:\ ,\: 51H. l m. -

12,:rn plııl,la mr~hıır hc"lfrkArlnrm f'!I'· 

lı-.rl - 13 loğ!~ lfonsc-rl - 14,1 O - tıs dı>· 

\ :ımı - 17 plakla Fı-rdl KB\fman orlrn!I· 

trıu;ı - 18, 1:5 kon!;t'r - 19, 10 ,\\·u tııQ nda 

) liınıo 11porıı - 20 Ramonuıı 2SO inci do. 

i:ıın v e Ko(l"rinln 200 i.inl'lı olum )11dön.üm· 

lc rl \'~ll'!!ilJ I" fe\kalAite l•onscr - 21, 15 (\'l• 

yuna \'o orrrumı) 

dan• rnuıılki"i· 

cnfonik konser - 2S,!~ 

550.5 m. -
11,80 R;\lala~ ka koıı,ı•ri - 18 '•ılon mu· 

1111,ı•i - 19,811 plRk - ~O,i~ (Hııba~ı tnhat-
lıır) lıonıll'r - 23,'.?~ piyano - ı•,oıı. ,_. 

h.ın t . 

B OHKEŞ : 394.2 &L -

1 t pl ılkl ı\ o rkr!ltm - 18 kanııl< b<.>J11tc

lı•r - 20,lO plalila oprra Itosonlnln (~\il 

hcrberi ) opf'ra ı. 

\'AltŞO\'ı\ : 1412 m. -
J.'i,()S plak - 16,.)0 plilk - 1i hıı!ll mo· 

'<İki - 18,IG şarkı - 21 M"nfonlh: kcınStt Lıı• 

doınir l \, •7.lkl - 22,10 koııııcr - 2S dana 

ha\ ola rı. 

IJt:l.( i J:,\D: 431 nı . -

12 l<on t;<' r - ı:ı,3;, pini< - 17,:tn pnpU· 

ll'r mclodlkr - 18 plak - :?O l•on".'l!r -

2:1,30 ı,.•11:1111 nıuııikl"I ( Rumunııkl kıııll ı ı,,. 

kıırıt:ı.ııııulaıı. 

ıtcnJ.\ ı ı 1.2 nı. -

2.:!,ı;; mııhteli! hr ff'll'r - :! .! . ı:; (.\mc· 

ril<uıl .ıli l nı,anlı )- (,11il'i llhıırlllnin ı,onll'di· 

1 - 2ı. ı;, ~·ırl;ı \ 'l' ~~ıtı:ı . 

I',\ lllS: gzıı.2 ın. -

20 ı•lal., Mhlıet, halwrll'r - 211,811 

h on ı-r - :!.1.0i pi tık - 2 ı ,:ıo 1-ion!lc r ( Kaıı· 

ltııı ) lslm1i muo;l!,ili kom •('.İ .\. l>ii\ a l ,,. Sofi 

G .ıjl n, '-Oll r:ı I '<' rı:olı•ı.i nl n ( lfanıııı ıılıın hl~. 

ııwt ı,:i) opr r:ı~;. - 2~. ı ;; h:ıbrrlt-r. 

Y.aı:m 
1 :O.. 'f. ,\ ~ 8 l L -: 

lVJısyonerıere cevap 
Ali Ulvi Bey, "Misyonerlere ce· 

vaP.,, isimli güzel bir eser neşret -
miş.tir. Bu eser, misyoner propa -

gandasmı baltalıyan kıymetli bir 
eserdir. Tevzi yeri "Bürhanettin 
matbaasıdır,, karilerimize tavsiye 

ederiz. 

BagraK. ilitikô.rı 
Cümhuriyet bayramında va -

tandaşJarın evini, dül<kinını iyice 

süslemesi için fazla bayrak alClığı
nı gören bayrak dikiciler illtil<ira 
Öaşlamışlardır. 'f.icaret müdüri· 

yeti ihtiRara mani .olmak için ted
bir alacaktır. 

Kantar.cılan, döK.m eciler 
İstanbuldaki kantarcılar ve dök 

meciler İstanbul ticaret odasına 
müracaat ederek 1934 scneai lia~ın 

dan itibaren tatbik edilecek olan 

yeni ölçülerde Uullanılacak bütün 

kiloların, litrelerin yerli olarak ya
pacaklarını Avrupadan ö)çü ge -
tirilmeaine mini olunmasını rica 
etmişlerdir. Oda ll<tısat Vel<actinc 

bu vaziyeti bildirmiştir. 

1 BORSA 
[l li zalımnda yı ldı r. i,arcti olanlar üzcı
k rindc 1 .4-ı ı~ , ltildc muamele. olanlar· 
dır.l Ha: :ıınlar kapanı~ fİ\atlarını ~ii.terir 

6•:1. -
14:'. -
11.<ı , -

• \ hıına 
* :\ l;ıd rlt 
* Rcrlln 

biletleri satan seyyar satıcılar ~ 
bin lira kazanıyor, kırk bin 111' 
kazanıyo~ diye mütemadiyen ~ 
kaklarda bağırmaktadırlali. Reffil 
Efendinin çocuğu satıcının ıd;; 
duyunca ne olduğunu anlamadl 

ağlamağa başlamış ille babaıındt' 
bir bilet alınmasını istemittir. <? 
cuğunu susturmak için alınan )f 

bilete gelip tali çalmıt v.e RJJ 
Efendikırk bin lira kazan.mııtır• 

Bundan başka Kalfa oğlu ŞI 
dan Efendiye 20 bin, Şamlı ıo'll 
ğrnda Süleyman Ef. beş bin, bel' 
diye memuru Ahmet Efendiye af 
bin, aalCeri hastanesi katibi Bicı' 
Efendiye üç bin, gümrük meınrl 
!arından Dervi~ Murat ve tuh..61' 
ci Mehmet Ali Beylere bin btJİ 
yüz, Yapıcı oğlunda Mehmet fi 
fik ve Alberto Efendilere bi~er t 
ra isabet eyle.mi,tir. 

Yol parasından müsfeS' 
na olanlar 

Yol ver.gisi kanunu mucibi,,c:I 
bu vergiden yalnız "fakir mabil: 
ler,, muattırlar.{takırJ tabırı ah' 
ren belediye daimi encüm~ 
tefsir edilmi~tir. Fakir tabirinin-' 
da kazancı 30 lirayı bulmıyan ki" 
selere denilmesi kararlaştırılnıJt 
tır. Ancak 30 liradan az kazan~' 
min edenler yol vergisinden ku;J 
mu~ olmamaktadırlar. Ayni sJ' 
mand:ı malUI olmak Uizım gel.,J 
tedir. 

* ı.\ ı n:ı 

~-3. -
ı ı:r .• -
25, . -

• Vaı~rwıı 
• Rutlapc:şl P 
• B lıllres 

:!4, .;... 

1"!. 
sı. -
2_;& - • 

,3 --

Odun ve könıür f igatllf 

1 yükseliyor 
i Bugün kömürün okkası top"' 
j 3,5 kuruşa ve perakende 4

1
5 kut( 

• Cetı cı'rl'> 

* ~oh.ı 
• ,\ n urdam 
• nr~ı:: 
* ~ tıA ho m 

s ıı, -
~.,, -· 
1':5, -

ı rn, -
~. .1. -

• Acl ı:raı 
* Yıı l.. ııham;ı 

·• ı\ltın 
* ~le idi) e 
• 1\. nl noı 

şa satılmaktadır. Odun ise çet1 
toptan 280 Kuruş perakende 'J1J 
kurustur. 

s ~ .. d k' d . ~ • ı.onJnı ~ e rımız c ı o un ve kömilt 
• :'\c\) ıır~ •\ hana - . ·· atları yükselmiştir .. Belediye bıJ fıd 
* l'aıı~ I'.! 116 • ~ladrtt :i.6l n 1 susta lzmit ve civarı vilayetlere tef 
* l\l ilano <1 ,Q ~ * Rerlfn l .'Jf;9 ,.P 
• nru~scı 3.3 urı • \'ar~m-.ı - -- grafla vaziyeti sormuştur. AhJI 
• .\ ıın.. - • - • BııJapcştc -.- malumata göre ormanlarda kat'i1' 
* ( :em:·vre '1,4.'l'ı " • ~ulae• -.- J a.,.J 

delerin tatbiki 1924 sene•· k ..ı ... ıne auar 
tehir edildiği kavdedilınektedr. 

1 ı: den ı S,30 rı l<nd:u· Gr a mofon 

J!J n kadar l'ransızca. clcr.ıı 

ı~.30 ıfan 

« ~rnp tcıllle rf' 

maıhsusı L'1 dan :.!O ~'c l:ndnr Fiil.a tı ve ar • 

kııdaşları :.!O de.n '.:0,30 a kadar: Bedayi! 

lıfusikly" heyeti 20,30 dan 22 ye !tarlar Gr a 

mofon :?2 den ltibare:ı Anadolu Ajansı, Bor 

s:ı habc1cri, S:ı.nt ayan . 

• 'nha - .- - . - · 1 yat ya ~rz yaz. mevsimi~e nıaP 
• .\ n•'t r,ı., ,. ı ı ı- - .- olmak uzere bır kaç ay ıçin ~ 

,.,....*~l 'r,,,,.~,,..:: ,,-,..-_,.-~,.,,,..="'='_.,,..-=,...,.,.=~• I d ilnıiştir. Teşr:inievvelden itib•r:: 
1 ka.t'iyyata muayyen sahalarda t 

L~}ı vapurları 
Lehiıtan Transatlantik kuDlpan

yasının Polonia vapuru bu ayın 20 
sinde 500 yolcu ile limanımıza ge· 

lecektir. 1 
Vapur 27 Eylülden itiOaren, ner 

İKİ fıaffada bir Köstence ile latan· 1 

bul arasrnda mantazam seferlere 1 

başlıyacaf<tır. ı 
Polonia vapuru, Köstence, İs -

tan bul, Hayfa, Yafa, Pire, Jstan - 1 

bul, Köstence arasında seferler ya / 
pacaktır. 

Muhterem fstaabul 

hail< ana kapı 'arını 

açmıştır. 

Kahirede Aşk 
Geceleri 

Fransızca ıöılü 

büyük film. 

YILDIZLAR ILAHESi • ._ __ .__ 

l BDiGiTTE HELM 
En son eserı ; 

VALANSYA y, LDIZI 1 
\.-..------·filminde, pek yakında (7394) --' 

\ I\' ' ·' \ : sııs. ı nı. -

ı-: ,:;n pl!t lıla \111 ıl.ı~ları '<:ırl.ıla rı - ı:ı 

ı i ğ'lı • lrnıı ~:·r i - 11.10 - ı.; d \'.3mı - ı;,ıı.; 

ı.nro h.tllnllı• t <':;ı ıııni - 18,10 pliU.la il.inıll 

kınsr. ri - 19.I,'; O~ltar :;:tr.ıHııı bcstclı•ri -

:! 1.311 l~"!liıı ! ıı l ıı ( l'ir ıt ) i.,l•nll ııpr ra!ı. 

l~t 'U ,\l'Y.~ fi~: .V.O .. \ 111. -

ı ı .:ıo pıll" orl.rııtr:ı1mm lwrı ı • ri - l i 

ınas:ıl - ıs l •• ıııl f' raıı,; - ı~.;>.1 d~.ın nıu~lki · I 
"ı - ;;:ı pL.ı l• - '.!I fl(ll'rct - '.!:l:!a aı.,:ım h:ı· i 
bc-rlı •ri . 

~!il .:! "'· -

1 t h· ı rır ımı , ıı. ı , p!.lklıı - ı~ l>1>11o;rr -

11>,1:; tlı·, .ım ı - 2ıı.zo p!Al'ila mu.-ik i - ZI 

klli'I~ h:wnları - :tı.~:; I: onıl'n lllll'ıil.l~I 
\ \ 1'Şll\ ,\ : 111:! 111. -

1.;,:.;; pla k - löw'W pt:ık - ıs.ı~ - ı:ı.s;; 
l{:ı(ckl'n"t"r, krr11an k9tıS<"rl _ :!().49 ı-deM • 

3nt - :ı h:ıflf mmıilıi - ~.:ıo Şnııf'n nMı~lkl· 
"' - 23 kufck•ın~rr. 

nıı:t.tlR\U: Ut m. -

1' ııli\k - 18 ~arkılar - ::o plAk - ::ı 
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lsmail ~ıtkı Paşa AŞK 

Mısır kabinesi 

S l ~ . 1 t 111ııııııııııı1111~ 
·.11t~ıtııııı11111111ııNt111tttıııııııııtttııııııın1 e amz zze 

Sokağa çıkar çıkmaz hemen 
telefon olan bir yere girdi. Rehbe
ri İıtedi. Açıp, şayıf alan çevirme
Ye hatladı: 

- Orhan Cemil ... Orhan Ka· 
Ya ... Mühendis mimar .. 494654 ... 

Telefonu çevirdi, kalbi titriye. 
tek bekledi. 

Telefon uzun müddet çaldı. 
Durdu durdu çaldı. Nihayet ince 
~ir aeı duyuldu. 
\-Allo! t-- Nereıi! 

- Orhan Kaya beyin evi. 
1 • ., 

)- Orhan Kaya Bey evd: mı·· 
- Hayır, hastanede ... Dun ge-

ce bir kaza geçirdi. 
- Siz kimıiniz? 
' - Hizmetçi. 

.. - Acaba buııün Orhan Kaya 
Bey iyi mi? 

_ Çok haıta ... Dün gece kan 
verdiler ... Kol damarı kopmu§ .. 

Günay, ıesi titriyerek sordu: 
_ Hayatı tehlikede mi? .. 

Sesi öyle titriyordu ki, hizmet
çiye ıualini anlatmak için üç de • 
fa tekrarladı. 

_ Değil, değil ... Siz kimsiniz? 
_ Nuri beyin hizmetçiıiyim ... 

-Ya!... 
Günay tekrar sordu: 
- Kaya Bey hangi hastanede? 
- Bakım evinde .. 
Günay telefonu kapattı, çıktı. 
Yazıhanenin kapııından girin-

ce, Mehmedin hali nazarı dikka -
tini celbetmedi. 

- Beyefendi yok, dedi, bu sa
bah gelmiyecek. 

liünay odasına girdi, masası -
llın ba,ına oturdu, dosyaları tan • 
ıim etti, mektupları tasnif etti. 
Fakat aklı fikri hep Orhan Kaya. 
daydı. 

Öile üstü, Cafer Ali beyin o -
dasına girdi. Etikte duraladı. Ca
fer Ali Bey masasının batındaydı. 
Onu görünce gözlerini kaldırdı. 
- Beni neden çağırmadınız efen-

dim?. 
Cafer Ali bey hazin hazin ba -

§ını ıalladı: 
_ Size ihtiyacım olmadı Gü -

nay hanım. 

Hastaneye yaklafh. 
_ Giremiyeceğim, soramıya -

cağım!. .. diyordu. 
Gene titriye titriye kapıyı çal-

dı. Açtılar. Burnuna hafif bir klor 
formla eter kokuıu geldi. ya: 
"Kaya Bey öldü derlerse?.,, 

Beyazlı bir hasta bakıcıya yak· 

lattı: 
- Orhan Kaya Beyi istiyo -

rum. 
Kız lakaydane baktı: 
- Ne zaman geldi?. 
- Dün gece .. Bir kaza olmuf .. 
- Ha, evet .. 
Fitlere baktı: 
- 8 numarada, dedi. Amma 

ziyaretçi kabul edemez. Akraba -
sı mısınız?. 

Komünistlikten beraat 
Komünistlik tahrikatı yapmak

tan suçlu olarak muhakeme edilen 
Macit Cevdet Ef. nin muhakeme
si dün İstanbul ağır ceza mahke· , 
meıinde neticelenmiş, reis Aziz, 
aza Nuret ve Asım B. ler tarafın

dan ittifakla verilen karar açık 
celsede bildirilmiştir. 

Müddeiumumiliğin cezalandı
rıLma isteği reddedilerek, suçun 
sübutuna dair delil bulunmadığı 

kaydiyle beraet kararı verilmiştir. 
İstanbul ağır ceza mahkemesin

de, dün batka bazı komünistlik 
tahrikatı suçlularının muhakemesi 
ne de kapalı celsede devam olun-
muştur. 

Bir beraat kararı 
Galatada börekçi .Adanalı Mus

tafa oğlu Cemili döverek bir diti· 
ni kırmaktan suçlu görülen balıkçı 
Hüaeyin, dün lstanbul ikinci ceza 
mahkemesinde muhakeme edilmit 
tir. 

Mevkuf Hüseyin, ıekiz, dokuz 
ıene ev el iki defa hırsızlıktan mah
kum olduğunu söyledi. Bacakları 

sakat olan ve güçlükle yürüyen Hü 
seyin, börekçiyi dövenin kendisi 
olmadığını ileri sürdü. 

Şahitler de Hüseyinin dövdüğü 
nü görmediğini bildiriyorlardı. 

Mahkeme, beraet kararı verdi. 

Seı, bu boğuk ses Gnayı bütün 
bütün §aın-ttı: Bir şirket aleyhinde 

- Bir hata mı ettim beyefen· memurları davayı 
di? .• Darılmıt gibisiniz. kazandılar 

- Hayır. Sultanahmet birinci ıulh hukuk 
_Öğleden sonra işim olmıya• mahkemesinde, "İstem,, telgraf 

cak mt?. tirketi aleyhine bir müddet eve) §ir 

H ? ket memurlarından yirmi be§ ki§i - ayır •. 
Günay fena meraka düştü: tarafından açılan dava, şirketin 
_ Hasta değilsiniz ya? .. Bir memurlarına be§ bin liradan ziya· 

1 d ? de bir para vermesi karariyle neti-§ey oma ı ya ... 
Avukat rüyasından biraz sil - celenmiıti. Şirket, bu kararı tem-

kindi. Günayı kulaklarına kadar yiz et.mi§ti. 
kızartan bir bakıtla baktı: Dava tirketin "lncome tax,, de-

- Hiçbir feY yok .. Ne olsun nilen vergileri kendisi vermeği ta· 
istiyorsun?.. ahhüt ettiği halde, buhran ve mü-

Günay bir an, geceki kazayı vazene vergilerini memurlardan 
a.nlatmak, batından geçenleri söy- kestiği kaydiyle açılmıştı. 
lenıek istedi. Ceıaret edemedi. Mahkeme, buhran ve müvazene 
Cafer Ali Bey bir §ey sormamıttı vergilerinin tabirine "income tax,, 
ki... dahil olup olmadığını Maliye Ve· 

- Öyleyse ben gideyim ,yarın kaleti mürakibi Mustafa, müderris 
Relirim. Fazıl ve Baban zade Şükrü Beyler 

- Peki. den aormuı, bu ehli vukuf heyeti. 
Batını önüne iğerek, ağır ağır bu vergilerin de bu tabire dahil 

odadan çıktı. bulunduğunu bildirmitlerdir. 
Günay bir tramvaya atladı. Neticede dava, sulh mahkeme-

[).h f b d · kt' since ıı.imdiye kadar buhran ve mü ... a azla sa re emıyece ı. :ı-

- Hastaneye gitmeliyim ... di· vazene vergiıi olarak memurlar-
ı. aöyleniyordu. dan kesilen paranın tirket tarafın· 

Tr d · d' haıtanenin dan memurlara geri verilmesi 4ek-amvay an ın ı, w • • 

çekilecek mi? 
Mısır kabinesi reisi ve Maliye 

Nazırı Sıtkı Paşa, tedavi edilmek 
üzere Avrupaya gitmişti. Başveki- I\ \.... 
lin Avrupada bulunduğu sıralar· ~------, H U K O M Ü A R 
da, istifa edeceği şayiaları, Mısır ------~ 

};'azan: Niyazi Ahmet matbuatına aksetti. Mısır gazetele -5 6-
ri, Başvekilin rahatsız olduğunu, 

çalışamıyacağını ve bunun için 
krala Avrupadnn istifasını gönde· 
receğini yazdılar. 

Bir iki gün sonra, bu haberler 
tekzip edildi. 

- Kraliçem .. 
- Ne oldun muhterem peder .. 
- Dikkat edelim!.. 
- Dikl<at edilecek bir şey yol: 

tur. Ölüm insanlar icindir. Şeref· 
li ölümse ebcdiyycn takdis edi · 

Kraliçe hemen uzun şalına 

sarıldı ve bağırdı: 
- Ne hakla ben=:-:1 odama gi· 

r:yorsunuz ... Derh:ıl dışarı çıkı

nız .. 

Sıtkı Paşa Kahireye avdet etti. 
Başvekilin avdetinden sonra, gene lir ... 

'f - Hayır kraliçem ... hayır ev· 

Karac· ğny soğuk i~anlılıkla bir 
kanapeye olurdu: 

- Beni çol< beklettiniz.. Ha
zır1anmız bekliyorum .. Dedi. istı ası şayiaları meydan aldı. Sıt-

kı Paşa, Mısıra avdetinden sonra ladım ... Sen daha ölmemelisin .. 
Yarın istedikleri gibi - Dışarı çıkınız, diyorum sı· 

ze ... İyileşmişti. İlk kararından sarfı 

nazar edeceği tahmin olunuyordu. 
Fakat son günlerde, hastalığı nük 
setmiştir. Gazetelerin bir kısmı, 
Sıtkı Paşanın istifa etmek için has 
talık bahane ettiğini yazıyorlar. 
Bir kısım gazeteler de, Maliye Ne
zaretinden çekilip, Başvekalette 

kalabileceğini öne sürüyorlar. 
Filvaki, İsmail Sıtkı Paşa, av -

delinden sonra bir çay ziyafetinde 
uzun bir nutuk irat etmiştir. Bu 
nutuktan sonra, efkarı umumiye 
istif adan vaz geçtiğine kail olmuş
tur. Fakat bu çaydan çıkıp evine 
gittikten sonra hastalanmış ve der 
hal üç doktor çağrılmıştır. 

Kral, lımail Sıtkı Paşayı serbest 
bırakmıştır. İsterse kabinenin ba -
§ında kalacak, isterse istifa edecek 
tir. 

İyi haber alan mehafilde, İsmail 
Sıtkı Paşanın istifasını vereceği 
kat'iyyetle söyleniyor. 

Temyiz azalıkları 

Namzet olarak göste
rilen dört zat 

İstanbul müddeiumumisi Ke-
nan, lıtanbul birinci ticaret reısı 

Oıman Nuri, İstanbul birinci hu· 
kuk reisi Şerafettin, Adana ağır 
ceza reisi Şevki Beyler, münhal bu 
lunan dört temyiz azalığı için nam 
zet olarak seçilmişlerdir. 

Ancak tayinler, Adliye Vekıile 
tinin tasdikinden sonra katilese· ' . 
cektir. 

Ankarada toplantılarına devam 
eden adliye intihap encümeni, şim 
diki halde inzıbati işlerle .meşgul 
olmaktadır. Münhallere tayin ve 
nakiller itine henüz başlamamı§lır. 

Dükkan kilidini karıştı
rırken yakalanan 

sabıkalı 

cevap 

ver .. Her şeye razı ol.. 
Ketevan beklenmiyen bir he • 

yecanla bağırdı: 
- Ne diyorsunuz ... Delirdiniz 

'? mı ... 
Papas, ölüm korkusu ile ne de· 

diğini kendisi de f arketmiyordu. 

- Affet kraliçem, dedi. Seni 
darılttım belki .. Fakat düşünmek 
lazım ... Milleti, sefil milleti düşün· 
mek lazım. T eymuray daha ço -
cuktur. O, bir memleketi idare e

demez. Şah Abbası darıltmak 

Gürcistanı ebedi felakete sürükli· 
yebilir .. Onun elçisine aksi ecvap 
verme ... Biz gene bildiğimizi ya
par, gelecek fırsatı bekleriz. 

Karaciğay, ayağa kalktı. Ağır 

adımalrla kraliçeye doğru ilerle • 
di: 

- Giizel kraliçe .. dedi. Artık 
kraliçeliğiniz ancak güzel olma • 
nızdan olabilir. Yoksa Gürcis
tan kraliçesi değilsiniz .. 

Ketevan bu tahkirlere taham
mül edemiyecek bir hale gelmişti. 
Başının döndüğünü hissetti. lçine 
bir fenalık geliyordu. Kendini 
toplamak isledi. Bir parça zaaf 
gösterse, bu densiz adamın işi te· 
cavüzc vardıracağım hissediyor -
du. 

Yatağına doğru yaklaştı, bir 
parça durakladı. Sonra ani bir ha

Ketevan, papasla münakaşa He reketle yastığın altından bir şey 
vakit geçirmedi, doğru yatak oda- 1 çıkararak Karaciğay hanın üze 
sına geçti. Erkenden yatağına gir· rine yürüdü. Elinde bir hancer 
di: Bir şey düşünmeden derin uy- tutuyordu. • 
kusuna daldı. 

Karacijay han geldiği vakit, 
kraliçe yatağından kalkmamıştı. 

Papas Görgi kapısını çaldı, 
- Kraliçem.. kraliçem diye 

haykırıyordu. 

Fakat Ketevandan ses gelmi • 
yordu. 

Dakikalar geçti. Karaciğay sa· 
bırsızlandı. Fena fena §eyler ak -
ima geliyordu. 

Yoksa kraliçe zehir mi ıç.mış • 
ti?. 

Bu ihtimal Karaciğayı hakiki 
bir endişeye 4üşürüyordu. Çünkli 
Ketevan kraliçenin yüzüğünde da 
ima bir zehir taşıdığı söyleniyor • 
du. Eğer kendini öldürdüyse .. 

- Çıkınız dışarı. \ 
Diye bağırdı. Sesi titriyordu. 

Yüzü sapsarı olmuştu. Karaciğay 
itidalini bozmadan yerinde dur -

du. 
- Bir kraliçenin icabında silah 

da kullandıgını ilk defa görüyo · 
rum. Gürcü ırkı dedikleri kadar 
kahramanmış. 

Karaciğay bunu söylemekle 
kılıcını kınından yavaş yavaş çı • 
kamuya başladı. Bir taraftan söy
leniyordu: 

- Kılıcımı sakın size sapla • 
mak için çıkardığımı zannetmeyi
niz ,buyurun size bir meharetimi 
göster ceğim ... 

Karaciğay, Şah Abbas ordu • 
Papasın gelmesini beklemeden sunda <'n iyi kılıç kullananlarclan

yukarı çıktı. Papas hala kapının dı. Klıcma havada bir kavis yaptı
önünde iki büklüm olmuş kraliçe- rarak en kuvvetli pazunun elinden 
yi çağrıyordu. Karaciğay sert a - kılıcı düşürürdü. Dillerde dola • 
dımlarla papasa yaklaştı. Omu · §an meharetlerinden de daima iı· 
zundan tutarak kendine doğru tifode ederdi. Şimdi de kraliçe .. 
çekti: nin elinden hançeri düşürecekti. 

- Bunak herif, beni kaç saat Kılıcı henüz çıkarmıştı. Oda 
bekleteceksin .. Kraliçe nerede di - kapısında iki el silah patladı. lki 

. Üç beş sabıkası olduğunu söy· ye bağırdı. kit:inin acı çığlığı duyuldu. Ayak 
lıyen mevkuf Nedim oğlu Ziya Papas; cevap veremedi. Yal • sesleri ve konuşmalar devam et • 
kırk yaşında, kumral sakallı bir a· nız odadan girmek istiyen Kara· ti. Karaciğay bir an şaşkınlık ge· 
damdır. lıtanbul ikinci ceza mah ciğayın önüne geçti. Kapının al - çirdi. Kraliçe sapsarı kesilmİ§ti. 
kemesinde hırsızlığa teşebbüsten tında kıvrıldı. Ellerini havaya kal- Karaciğay kapıya geldiği zaman 
muhakeme ediliyor. Davaya göre, i dırmış: bir sürü kalabalığın koşuştuğunu, 
·~baha .~ar!ı Tavukpazarı cadde- ı - Olmaz, olmaz .. diye yalva. muhafızlarının kanlar içinde yere 
smde dukkanların kilidini karıştı· rıyordu. seri l'lliş ole uğunu gördü. 
rırken bekçi Tayfur ağa tarafın· Karaciğay dinlemedi. Kolla . Vaziyet tehlikeliydi. 1-{iç bir 
dan görülmüş, yakalanmış: nndan yakalı yarak bir tarafa fır· harekette bulunamıyacağını anla-

- Ne diyeceksin? Sen, Tavuk· 1 )attı ve kapıyı iterel< içeri girdi. dı. Müdahale etmek ölümünü in • 
pazarı caddesinde dükkanlarını Kapının açılmasile bir çığlık taç edebilirdi. Süratle kapıyı ka • 
kapı kilidini karışlırıyormuşsun? 

1 

duyulmuştu. k · d B b . . . 1 p1yara ıçcri gir i. Korkudan ren 
- eni e~çiler ötedenberi ta. Bu Ketevan kralıçe ıdı. gi dcğismi~ti. Kralçe ne olduf!u . 

mrla~. Onun ıçin şüphelenmiş bu Kraliçe yarı çıplak bir haldeydi. nun farkında değildi: Birden ka • 
bek~ı ~e.... Ben .. o. sabah oradan Yataktan henüz kalkmış, taram - pı açıldı. Papas Görgi birkaç kişi 
geçıp ıskeleye gıdıyordum. Kilit 1 yordu. Elbiselerini giymemişti. ile içeri girdi. Bunlar, Ketevan 
falan karıştırmadım: Hiç elle kilit Karaciğay nçık kalan oda kapısı- kraliçenin adamlnrı idi. Bir tane
açılır mı? Yanımda alet falan yok· m kapamak için geri döndüğü va· sı: 
tu. Bir çakı vardı. Onu •da sattı - kit, papnsın girmek istediğini gör· _ Hain ... diye Karaciğay ha • 
ğım kavun, karpurları kesmek için dü. Onu tekrar omuzlarmdan ya- nrn iizcı ine yürüdü: 
yanımda taşıyord~m.. 1 kalıyarak dışarı fırlattı. Kcndisile _ Muk ~des bir vücuda ya • 

)olunu tuttu. Bütün vücudu örpe . Jinde karara baglanmıştır. Şımdı 
l'iyordu. Oıüyordu. ( ,_..... ' karar temyizce tetkik olunuyor. 

Mahkeme şahıtlerın çağırıl.m.a · ı beraber yukarı çıkmış olan muha- naşmı:ı.nın ne demek olduğunu tim 
sı için muhakemeyi başka güne fızlara, kimsenin odaya yanaşma· di sana öğretiriz. 
bıraktı. masını emretti. (Oıwıınıı \ıtr) 
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Malatyanın su derdi iz Mi Rn E Kütahyada avcılar · bay-

giderilecek? Fransız ramı nasıl geçti ? nasıl 
0(!rme çayının mecrasını değiş

tirmek doğru olur mu? 

ilimi 
Eski Türk medeniyetine 

dair ehemmiyetli bir 
konferans verdi Malatya, (Hususi) - Malatya, yüzlerce senedenberi imar edilmiş 

bağ ve bahçelerile ün alan ve di - servet membaı köyleri harap ede- lzmirde bulunmakta olan Tu
yarımızda kendisine haı1 meyvalar cektir. Maksat Eski Malatyaya su luz üniversitesi asarıatika alimi 
yetiştiren sulu, yeşil bir memleket- götürmek ise bu başka taraftan te profesör Alfred Laumonier İzmir 
tir. min edilebilir. Ufak bir tetkik eski halkevinde eski Türk medeniyeti 

Malatya bu vaziyetini (Derme) zamanlarda bile Eski Malatyayı ve medeniyetin menşei hakkında 
adını ta~ıyan ve Malatyayı yukarı sulayan suyun ylnız Derme suyu ol bir konferans vermiştir. Konfe .. 
dan a~ağıya sulayan büyük suya madığını gösterir. Malatyaya pek ransı dinlemek için vali Kazım, 
medyundur. yakın olan Şahnadan köyü yanla- müstahkem mevki kumandam Hü 

S h. k" M l k .. d 1 rındaki suyun bentler yapılmak su seyin Hüsnü, lzmirde bulunmakta e ır es ı a atya mev nn e . 
"k • b"l M 1 1 1 D retile Eskı Malatyaya aktıldığı ve olan Ali Hikmet Paşalarla, profe-ı en ı e a atya ı ar erme su - . . . 

bu sudan çok ıstıfade edılmiş oldu sör Egli, Profesör Kell, Fransız yunun memharna doğru ufak bağ 
evleri yaparak yaz aylarında bu 

taraflarda oturur, bütün kışlıkları
nı burada tedarik eder kıtın evle -
rine dönerlerdi. 

Bir asır evvel Mısıra geçen Ha -
f ız paşa ordusunun, şehirlilerin 
bağ evlerinde bulunmasından isti

fade ederek Eski Malatyada kış 
laması bağ evlerinin genişletilerek 
daimi oturulacak bir ev haline gel 
mesifle ve Malatyalıların bir daha 

kış evlerine, Eski Malatyaya dön -
memelerine sebep olmuştur. Eski 
Malatyaya nisbetle bir şehrin vü -
cut bulması için daha güzel bir ara 
zi ve mevkide bulunan bugünkü 
Malatya meydana gelmiştir. 

Malatyanm servetini temin eden 
asıl kasaba merkezi değildir. Der• 
me suyunun membarna doğru, su -

yu takıben alt alta dizilmiş bağ ve 
bahçe köyleridir. Bu köylerdekiler 
bağ ve bahçe işlerile uğraşırlar. 

Malatyanın meşhur kayısıları, şef

talileri elmaları bu köylerde yeti -
şir ve bu köylülerin ellerile hazır -
lanır, piyasaya çıkarılır. 

Bağ köylerinin sol aşağısında bü 
yük ekili topraklar ve pirinç çel -
tikleri vardır. 

Buraların su ihtiyacını gene Der 
me suyu görür. Bu köylerin mec • 
muu on beşi bulur. Malatyada Ba 

har ve yaz aylarında su sıkıntısı 
görülür. Köylüler topraklarını su -
lamak için sıra beklerler, çok defa 
bu yhzden kavgalar, hatta cinayet 
ler o!ur. 

Ho.y~t l:aynağı olan Derme bu 
köylerin su ;htiyacını temin ettik -
ten başka Mala ~yayı aydınlatan e
lektrik :mak: nele,·ini işletir. Malat-

ya ~d·.rinin büt;!n evlerine gayri 
muntazam bir şekilde girer, çıkar. 
Buradaki su ihtiyacını da temin et 
tikten sonra aşağıda beş altı değir 
men döndürür. 

• Malatyada su idaresi, teşekkül 

ğu görülür. Boş yere denecek ka • ceneral konsolosu ve konsolosha -
dar faydasız akan ve ileride T oh· ne erkanı, diğer konsoloslardan 
ma sı:yuna dökülen bu suyun götü bazıları, maarif müdürü ve maa -
rülmesi çok az paraya bağlı oldu - rif erkanı, İzmir muallimleri ve 
ğu gibi başka köylere de zararı do birçok münevverler halkevi salo-
kunmaz. nunu doldurmuşlardı. 

Bu suyun eskiden de Eski Malat Profesör Laumonier konferan -
yaya akıtıldığı bugünkü bentler sına başlamazdan evvel vali Ka • 
ve mecralar enkazından anlaşıl • zım paşaya, cümhuriyet halk fır
maktadır. Bundan yıllarca evvel kasına ve halkevine salonu ken -
bile Derme suyunu yalnız bağ ve disine tahsis ettiklerinden dolayı 
bahçe köylerine ve bugünkü mınta teşekkür ettiğini ve bu kadar gü
kasına hasrederek onu büyük bir zide bir heyete hitap etmek şere
kıskançlıkla başka tarafa sarf et - fi ne nail olduğundan dolayı bah
memişler; Eski Malatyayı sula - tiyar olduğunu söyledikten sonra, 
mak için diğer taraflardan çare Hititlerin bir tarihçesini yapmak 
aramışlar nihayet Şahnahandan suretile konferansına başlamıştır. 
geçen suyu götürmeyi dü!ünmü' - Milattan dört bin sene evvelin • 
ler ve bunda muvaffak olmuşlar .. den başlıyan Hitit medeniyetinin 
dır. Dünkü insan eli o suyu götü • tekamül devirlerini İzan eylemiş 

rüp ondan istifade ederken bugün ve bu medeniyetin milattan evvel 
kü fen alemi şüphesiz daha az za- on üçüncü asırda tekamülün had
mancla o suyu götürüp istifade e - di gayesine ulaştığını söylemiştir. 
der? Esasen tetkik ve mesaha edi- Her tekamülün haddi gayeye vu -
lecek olursa Dreme suyu yukarıda sulünden sonra inhitat devri baş
kalan araziyi sulamaya ancak ki· ladığını beyan ile bu medeniyetin 
fayet eder. Pek az olan çorak bir de on üçüncü asırda inhitata yüz 
araziyi sulayalım derken mamure çevirdiğini izah etmiştir. 

leri harap etmiyelim.. l Profesör sözlerine devam ede-
Omer Cemal rek şimdiye kadar dünyaca mede-

.------------ niyetin menşei Yunan medeniyeti 
/zmirde bir tramvay olarak kabul edildiğini, fakat bu-

kazası gün ilim aleminde kanaatin tama

lzmirde birinci kordonda Ga
zi heykeli önünde bir tramvay ka
zası olmuş, ve dört yaşında bir 
kızcağız başı tramvay tekerleği 

altında ezilerek feci surette öl -

miyle değiştiğini, Yunan medeni
yetinin, ancak bir nakil vazifesini 
gördüğünü ve medeniyeti Hitit -
lerden aldığ·ını, asd dünya mede
nyetinin Yunanlılardan çok evvel 

müştür. Hititlerde inkişaf ettiğini, elde e-

lbrahim kızı Melahat geçmek- dilen delaile nazaran, Hititlerin 

te olan tramvay arabasının ansı -
zın önüne çıkmış ve tekerlek al · 
tında kaLmrştır. 

Kızcağız aldığı yaranın tesiri. 
le derhal ölmüştür 

Tramvay sürücüsii Ahmet Ham 
dinin ifadesi alınmış ve kazada 
sun'u taksiri olmadığı anlaşıldı -
ğından serbest bırakılmıştır . 

gerek askerlikte ve gerek içtimai
yatta çok ileri gittiğini, hatta me· 
deni ve ceza kanunları olduğunu, 
Akdeniz sahillerine kadar gelen 
Hititlerin Hindi Avrupai kavim -
ler tarafından hücuma maruz kal
dığını, fakat Hititlere asıl ölüm 
darbesinin Firijyenler tarafından 
indirildiğini, bu suretle Hitit İm· 
paratorluğunun ortadan kalktığı • 

eder e(mez Derme suyunun mecra lk · k • nı, fakat medeniyetinin devam 
d k h 1 ld ı öyde iki cınayet sını eğiştirmek fi ri a~ı 0 u. eylediğini söylemiş, bir müddet 

Bu gayri mantıki fikir bugün tat • RlZE, - Kendirli köyünden sonra Firijyenlerin de Hitit mede· 
bik s?..hasına konacak kadar ilerle Kara Ahmet oğullarından Ali, niyetine intibak eylediklerini ve 
di. Bu fikre göre Derme suyu iska ayni köyden uzun Ali oğullnrın • bu medeniyeti Yunanistana nak -

·1 ·1 · tt·~· k .. l d dan Hüseyin og~lu Meh.medı· 50 sı vesı esı e ımar e ıgı oy er en lettiklerini anlatmıştır. 
g~çtiği mecrasından alınarak yu - kuruş alacak yüzünden bıçakla Profesör konferansını bitirir • 
karıdan Beydağı eteklerinden geçi yaralamış ve öldürmüştür. Katil ken, bu hususta henüz iptidai bir 
rilerek bütün bu köylere hiç men· yakalanmıştır. devrede bulunduğunu, Anadoluda 

faati dokunmadan sekiz saat aşağı Eskişehirde telefon 1 namütenahi Hitit eserleri ve ha -
daki Eski Malatyaya akıtılacak ve 1 rabeleri mevcut olduğunu, Türk 
eski Malatya mevkiindeki ekili top Eskişehir, - Şehrimizde otoma 1 Münevverlerinin bunlarla yakın· 
raklan sulayacakmış. Çok sakat tik telefon tesisatı yapılmaktadır. dan alakadar olmaları icap eyle • 
olan bu fikir düşünülecek olursa Tesisat ay nihayetinde ikmal edi • diğini, bilhassa köy muallimleri -
tatbik edilemiyecek kadar büyük 

1
1 lecek ve muhaberata başlanacak • n~~:. köy ihtiyarları ve ço~a.nlarla 

bir paraya mütevakkıf olduğu gibi tır. goruşerek nerelerde ne gıbı hara-

müdürü Muhasebei hususiye 
yirmiliğe kurşun atıyor 

Kütahya avcllar1 ve davetlileri bir arada 

KÜTAHYA, (Hususi) - Kü- ( Bilhassa bu işi muvaffakıyetle i • 
·tahya Halkevi spor komitesi ve dare eden eller hatasız, noksansız 
Avcılar Birliği Reisi eczacı Sala - misafirleri izaz ettiler. Bu ıırada 
hattin Cemal bey tarafından ter - avcıların bulunduğu arazide av i• 
tip edilen av gezintisi çok iyi geç- çin attıkları tüfek ve mavzer ses· 
miştir. leri kulakları dolduruyordu. Bay-

Kütahyanın avcı klübüne men- ram yerinin karşısındaki dağ ya • 
sup Müdür, Doktor, eczacı, tüc • maçlarından Porsuk karşılarından 
car, otelci, lokantacı, kahveci, kütle kütle mesireye inen 
çiftçi, gibi memleketin her züm - avcıların ellerinde tavşanlar, kek· 
resinden yüze yakın avcı ve baş- likler görülüyordu. Gerek av tüfe .. 

ta Kütahyanın çalışkan valisi Sa- ği ve gerek mavzerle hedefe, nişan 
hip bey olduğu halde, belediye re- lar alındı. Yirmi para havaya atı· 
isi, adliye ve maliye, sıhhiye, zi- larak avcılık, atıcılık müsabaka • 
raat müdür ve rüesası encümen ları yapıldı. Hususi muhasebe mü· 
azaları, muallimler, davetliler a - dürü Rauf bev tarafından defaat· 
rasın a ıôi. Tam yerini:le intıhap le havada yirmi parayı vurmak 
edilen hu bayram, memleketin 15 suretiyle avcılık, atıcılık şampi • 
kilometre mesafesinde Porsuk ça- yonluğunu kazandı. Bir eliyle si• 
yı namile anılan yerde yapıldı. lahı atarak havadaki karpuz ka • 
Muhit volkanik ve dağlık olduğu buğunu parçalayınca, bütün ha • 
için avcıların tamamiyle işine ya- hazırunun takdirine mazhar oldu. 
rıyacak bir saha idi. Ayni za.man- Milli oyunlar, canlı eğlenceleri 
da Porsuk kaynağı etrafında ta - müteakip akşam saat 18 de av • 
biatın zümrüt gibi bezediği ağaç- det şen şatır surette başladı. 
lar alayı, davetlilerin hoşlanaca • 

Şehre yaklaşılırken otomobil • ğı bir meıireydi. 
lerden inildi. Methalde istikbalci-Bir gün evvel koyunlar, kuzu-

lar, kazanlar gitmişti. Gecenin sa- lerin şen bandosunun iltihakiyle 
at üç buçuğunda avcılar tüfekle • ve tezahüratla halkevi salonuna 
rini, mavzerlerini, av köpeklerini, gelindi. Dinlenildi, eğlenildi. Geç 

vakit oradan herkes evine iıtira• çantalarını alarak gitmiye başla -
dılar. Gündüz saat 10 da başta hate çekildi. 

Kütahya gençliğinin, Kütahya ye- Kütahya sporunun en kıymetli, 
niliğinin lideri genç valisi bulun- en canlı şubesini teşkil eden ve 
duğu halde davetliler kafile ha • yurdumuzun müdafaasını hazır • 
linde kamyon ve sair vesaitle Bay lamak cihetinden de faydalı olaıt 
ram yerine vardılar. Daha bir gün (Avcılık) bayramı bu suretle pek 
evvelden hazırlanmış halılar, tatlı geçti. 
kilimler serildi. Sofralar kuruldu. Hamdi 

Trabzon sokaklarına ı Ayağında bir kağıt bağlı 
bıldırcın yağıyor olan bir leylek 

TRABZON, 14 - Bir hafta- KOYUNELt, 10 (Hususi) -
danberi süren yağmurlardan son -
ra Trabzon yeni bir yağmura tu -
tuldu: Bıldırcın yağmuru. 

İki gecedir piyasaya sağanak 
halinde bıldırcın yağmaktadır. So 
kaklarda, bahçelerde, caddelerde 
kaldırımlar üzerinde herkes el 
ile bıldırcın tutuyor. Bu sene şi.m· 
diye kadar görülmemiş derecede 
bol bıldırcın vardır. 

beler olduğunu öğrenerek mede • 
niyet alemini bu harabelerden ha
berdar etmelerini rica etmiş ve: 

- Yapılacak olan bu iş, yal -
nız dünya medeniyetinin menşei -
ni göstermekle kaLmıyacaktır. A
sıl ehemmiyeti Türklerin mazisini 
aydınlatmış olmasındadır demiş· 
tir. 

Nahiyemizin (Akçakoyun) köyü • 

ne bundan· bir müddet evvel geleli 

leyleklerden birinin ayağında a " 

lüminyomdan bir halka görül • 

müştür. Halen kariye muhtarında 
bulunan halkc.nm üzerinde: 

Vogelwart, Rc~sitten, Gernta " 
nita, Urgent, Retcur, M. 32963 ya• 

zılıdır. 

Buğday Mübayaası 

Eskisehir - Ziraat Bankası buı 
day m~bay~~sına devam etntekte"' 

dir. Mübayaatı kontrol etmek ü:ze"' 

re banka şe~1~rinden Vehbi Bet 
Ankaradan buraya gelmittir. 



Türk seramik san' alını 
• 

ıçın ••• ilerletmek • 

Prag radyosunda 
Türk eserleri 
Prağda bulunan genç ve kıy • 

metli musikitinasımız Necil Ka • 
zım Bey, Prağ radyosu ile temas
ta bulunarak cümhuriyetimizin o
nuncu yıl dönümünde Türk hava· 
ları çalınmasını teklif etmİf, Prağ 
radyo idaresi bu teklifi kabul et. 
mittir. Bunun üzerine Prağ radyo 
idaresile Necil Kazım bey birlik
te bir program tertip etmitlerdir. 
Bu progra.mda Cemal Retit, Ha -
san Ferit ve Necil Kazım beylerin 
birer bestesi vardır. Bu eserler, 29 
tetrinievvel gecesi Prağ radyoeu 
orkeatra11 tarafından çalınmak ü
zere programa konulmuıtur. 

Rus Ti1Jafrosu Niçin 
Daima Canlı ? 

Çok. eıkidenberi memleketimiz 
de çiniciliğin mevcut olduğunu 
söylemek yeni bir fey olmıyacak
lır. Fakat eaki çinicilikten çok ay
rı olan bugünkü (ıeramik) san'a
lını anlatmadan evvel Selçuk 
Türkleri zamanında baıhyan Kü -
tahya çiniciliğini terkederek bu -
gün niçin başka bir görüıle ıera· 
rnik yapmak istediğimizi izah et· 
rnekle maksadımızın daha iyi an
latılacağını zannediyorum. 

Londranm Emto~y tiyatrosu 
baş rejisörü Mister Andre van 
Gyseghem Rusyada yaptığı bir se
yahatten sonra Rus tiyatrosu hak
kında şu yazıyı yazmıştır: 

Tiyatroya eğlenmek ve taaa11z 
bir vakit geçirmek için gidenler 
vardır. Fakat bunu doğru saymak 
yanhttır. Tiyatronun en belli batlı 
vazifeıi alaka uyandırmaktır. Di
mağı dinlendirmenin en güzel ve 
en meı'ut yolu da budur. 

Çdgın dans 
- hmall Hakkı l eyin e•erl -

mışlar. Sultan Mecidin ölmesile 
beraber fabrikalar kapanmışlar, 
daha sonra gene Yıldızın içinde 

Halkevindeki 
Konser 

Kütahya ve bilha11a lznik çi -
niciliği 18 inci aırın sonlarına ka
dar Türk tezyini ıan'atlarının her 
tubesinde olduğu gibi Avrupadan 
çok ileri bir teknik ve bilgi ile ya
Pılır san' at noktai nazarından yük 

d mütareke ıenelerinin sonuna ka - Dün gece lıtanbul halkevı"nde 
•ek bir zevkin izlerini taşır ı. 
Renklerde çok hassas olan Türk dar devam eden bir porselen f ab- ıaat yirmi bir buçukta halk muıi-
aan'atkirlarmm, hah, dokuma, rikası görürüz. Bu fabrikayı Sul- ı ki cemiyeti tarafından bir konser 
örme ve çiniler üzerinde bulduk · tan Hamit açmıt, uzun seneler verilmit, birçok kimıeler davetli 
ları zengin tekil ve renk tiplerini bilumum mevaddı iptidaiye ve olarak bulunmuttur. 
abide ve müzelerde tetkik ettiği- kimyeviyeıi, bütün ustaları Fran- Konsere 1rfan Şekip Memduh 
ıniz zaman 

0 
kadar zengin deği - aadan gelen elemanlarla çalışarak Hanım keman, Adnan Hilmi Bey 

tiklikler görürüz ki bu bize tama- cidden mükemmel porselen yapıl- piyano, Şerif Asaf bey kastanyet, 
ınen hususiyeti olan Türk tezyini mıt ve nihayet orası da 1923 te Şekip Memduh bey utla iştirak 
san'atlarının komtu memleketler kapandıktan sonra topallıyarak etmişlerdir. Şekip Memduh bey ay 

- Tiyatro ölmüıtür ! 

Bu kara haberi duymıyan yok 
gibidir ve bu kara haber karıısın· 
da ,denize dütmüt gibi bocalıyan 
tiyatrocular, sarılacak yılan ara · 
yıp durmutlardır. 

Fakat tiyatro dokuz canlı kedi 
gibi, birçok buhranlar geçirmiye 
batladı! 

Ruıyada yaptıiım seyahatten 
henüz dönmüt bulunuyorum. Rus
yada tiyatro ölmüt olmaktan çok 
uzaktır. Bilakiı ıon derece canlı 
bir surette yafamaktadır. 

Ruıyada tiyatro alemini tetkik 
aayesinde kat'i birkaç kanaat el • 
de edebildim ve baıka memleket· 
lerde tiyatronun neden dolayı mu· 
vaff akıyetaizliğe uğradığını anla -
dım. 

Rusyadan batka memleketlerin 
tiyatroca muvaff akıyetsizlikleri -

ıan'atlarının tesirinde kal.madığı - devam eden Kütahya çinicilig~in • ni zamanda laganni etmittir. Kon-
d 

nin başlıca sebebi, tiyatronun 
nr öğretir. Bizde tezyini sanatlar den ba~ka bir çinicilik kalmamış- ser e Süleyman Nesip, Yahya Ke· 

1 F 'k Al h b mesnedi olan kuvvetin, kütleyi 
her ıeyden evvel halk san'atıdır. tır. Bugünkü Kütahya çiniciliği ma' aı 1 i, Mesi , A • 

d 11 h C d A H d M 
temsil edememesidir. Çünkü ti • 

Köylülerimizin kullandıkları bü- teknik, san'at itibarile dünyada u a ev et, li a i, o-
t
.. I d ral d R'f t Ah t Ah t yatro i~lerinde rey verenler, seyir· 
un eşya ar a güzel bir renk ve mevcut çiniciliklerin en manasız ıza e 1 a me ı me l' 

'- · d k b H · M t f N f' H" · cilerden ancak bir kısmının zev • 
~~r e <>r ulunur. Her köyün de- ve zayıf bir kısmıdır. Hayatta hiç aıım, us a a a ız, useyın 
~ J d R"f t B 1 • M d b Şek" B kine terceman olabiliyor ve bu 
" 1 ıe e mıntakaların kendilerine yeri olmıyan bu çini ocaklan Jı • 1 a ey eırn em u ıp ., 
lnahsuı bir stil ve renk ahengi tanbula gelen birkaç seyyahın tarafından bıtelenmit tarkıları ve yüzden tiyatroya devam edenlere 
" .J._ B" b d k 1 d h T k tanburi Cemil beyin bir sirtoau ile yeni ve taze bir ıey veremiyorlar. 
•arurr. ız u e or arı a a de· ür iti diye botuna gidiyor ve 
tin tetkik edecek olursak motifler san'attan haberi olmryan vatan - bir zeybek havaıı çalınmış, söyle· Filhakika Rus tiyatrosunda gö-
de eıki medeniyetlerin izlerini bu- daşların evlerini dış veya içten nilmittir. züme çarpan ilk nokta onun Reo· 
J B·ı k b"I · k h bismidir. uruz. ı ere ı mıyere er mo- süslüyor. Memleket tezyini san • B •kt d.k · d 
lifi alan halkımızı onu öyle bir atlarının bu acı halini gören Maa- eşı a Ş 1 lŞ gur unda Rus sahneıinde, seyircilerin 
tekle ıokmuf ki artık o eserde rif Vekaleti Avrupaya harpten güzel bir sergi açıldı hakkiyle anladıkları hakiki hayat 
'-'alnız onun go'"ru··,u··, duyuıu kal . ı~ h k on iki IM.'nt"drnberl mt•nıleketlmlzo altı · ı 1 z . .1 sonra evve a reasa.m, ey eltrat temıı o unuyor. aten tayatronun 

yll:ı:e karlp t.-n.ı \ O ııan'ııtkllr J"l'tlıttlttn Be-
lllıftır gönderirken daha sonraları tez • muvaffak olmaaı için de onun re· • şlktı&ş Türk Hanımları Diklıt yurdunun bu 

Ba kadar hususiyeti olan zen - yini san'atlar çin talebe gönder - 114'nekl ll<'rglsl dlln mntbuat heyeti bnzunı He aliteden ayrılmaması lazımdır. 
ain Türk tezyini san'atları lale miye ba,ladı ve ayni zamanda açılmı,tır. Tiyatro, her şeyden evvel, halkın 
devrinde baflıyan Avrupa tP-sir • güzel san'atlar akademisinde tez· Yurttnn bu IM"nc 39 hanım mezun oımu!J· hakiki hayatım aksettirmelidir. 

leriyle §ehirlerde bozulmıya bat· yini san'atlar §ubesini açtı. Bat - tur. Moıkovada temata ettigyim e • 
l 

Rf>rgldf' mevl'ut eı:'l·anın hryetı umumlyf!!ll 
a.ınıştır. Topkapı sarayını gezer · langıç uzun tecrübe seneleriyle ~·k Jrllw.I olmakla beraber MahDK"dt>t . serlerin çoğu günün en mühim iç-

ken Tii.rk çinilerinin çok parlak geçti. Rir ecnebi mütehassısın her Makbule, Şiikrü:rn Hanımların hesap ı,ıerl)le timai ve siyasi meselelerini göste· 
•ırlarla en güzel bir dekoru temin tubeyi tedris ettirmesi gibi büyük ıu,·aıet , .e mantoları, Muv«'ddct, Ta<'lde, Mel- riyordu. istihsal gibi, sükna gibi, 
eden çini duvarlarından sonra l - hatalar yapıldı ve nihayet sıra ye- pomrtı, Şükrü.)"t', \'aıılllkl Hanımların çın ıt- tarlaların kollektif bir hale geti • 
'-1 "' ı_ ki" . . tı" •en T ·· k 1 . ld. S nrsl, C'farpları, Şrrf'f, Dllbt>r, ANet Atik, Ce-.._ Yauan gcıımiş sarı ren ı çını · -s- ur genç erme ge 1• era- rilmesi gibi. Bütün bu meseleler 
1 1 l' • .k 1 . • b" 1 k mllr, St·mlha, Kt>rlnw, Uati<'e Hanımların 
er e kaplı salonlara rasge mır. mı ate yesmın ır sene İ mesai - danM anglrro tuafotıerı Tıı<'ld~ ,.

0 
Safinaz halkı doğrudan doğruya alakadar 

l:>eko k "t'b ·1 k aşag~ı si mektep sergisi kapandıktan 11an mı r, ren ı ı arı e ÇO 1 ann boya ,.11 tin lğnrsı ,yatak taknn - ediyor, halkın hayatına yakından 
bir z k k rt · ~ 1 bo sonra Beyogylunun en yüksek ve lan Nlı:lrP. t> Mı ev ' a onpıyer ve yag ı - . v e pomııtı ır. lann erkı-k ve ve derinden temas ediyordu. 

Bunu bilha11a Moskovada gör. 
düm. Mevzular halkı alakadar et
tiği için tiyatrolar daima doluydu. 
Moıkova halkı tiyatroya gitmeyi 
bir ıefahat değil, fakat bir ihtiyaç 
ıayıyor ve onun için tiyatro için 
fedakarlıktan çekinmiyordu. 

Rusyada amatör kumpanyalar 
da vardır. Bunlar birer tiyatro 
klübünden ibarettir ve prof esyo • 
nel tiyatrocuların muavenetini te. 
min etmiye çalıtırlar. 

Bu klüplerin hasılatı ameleye 
veriliyor. Tiyatro klüpleri,nde bil

ha11a gençler çalıtmaktadırlar. 
Ruı tiyatrosunun mahsul itibarile 

çok ileri olmasının en bellibatlı 

sebeplerinden biri Rusların tecrü· 

be yapmaktan usanmamalarıdır. 

Bu tecrübe ıayesinde her teyi mü· 

temadiyen tekemmül ediyor. Ve 
neticede Ruslar çok güzel eserler 

yaratmıya muvaffak oldukları gi. 
bi birçok san' atkirlar yetiıtirmiye 
de muvaffak olmutlardır. 

Şelıir tigairosu 
lstanbul tehir tiyatroıu bu se

ne kıt temıillerine teırinievelin 

birinci günü aktamı Tepe batı ti· 
yatroıunda baf lıyacaktır. ilk ola • 

rak "Pergint,, isimli beynelmilel 
töhretli tiyatro eseri oynanacak • 

tır. Şehir tiyatrosu ıan'atkarları 

bu eserin provalarına yarın batlı
yacaklardır. 

Pergint dilimize Seniha Bedri 
Hanım tarafından terceme olun

muttur. Piyeı, ayni zamanda ki • 
tap halinde de basılmaktadır. 

Temsiline batlamldığı gün, ki ta • 
bı da intitar etmiı olacaktır. 

Amatör heyetleri 
Cümhuriyetin onuncu yıl dönil • 

mü tenlikleri arasında latanbulda 
da vilayetin bütün kaza ve nahiye 

Ya. dekorlarda zevksiz kalfaların seramik mağazası olan Degojis' de Ço<'uk elbiseleri, Atlyr, Tn<'lde Şeref Hanım-
B h 

ı 11.n Bu eserlerden birinin adı "Ek. 
eserleri bize san' atta (dejenere) satılmaktadır. u bize ayalle uğ· arın rı rnın ,.P. ıııabahlıkları. ltez , .,. Atıyıı k 
.. ki l d v ' t .. .. Hanımlnrın boyalı e arpları ~lik-k bir mftvk me " ti ve Kirten tarafından ya-
c.ev erin hakim olmıya batladı • raşı ma ıgını, san a ımızın gunun "" ~· ,.~ kabm~·et nürnıınt>lertdır . zılm ft E · 1 t iı · A ı'htı'yaçlarına cevap veren, hayat • 1 1

• ıerın mevzuu tar a arın 
nı gösterir. vrupaya tezyini 

merkezlerile köylerinde temsiller 
verileceği evvelce yazılmıftı. Cüm 
huriyetin onuncu yıldönümünü kut 

san'atlarla alakadar bilumum lüks ta yeri olan ve Avrupadan gelen mik san'atını kurmaktır. Bugün kollektif bir hale getirilmesiydi. 
efya ihraç eden memleketimize eşyadan çok daha yüksek bir zevk küçükten batlıyan seramik atelye- Halk, tarlaları kollektif bir hale 
dah nl A le yapılmıc ı"şlerin hemen umu:rni sı'nı"n b" ·· (M"ll getirmenin bütün mütküllerini an-a o zama ar yavat yavaş v· -s- ır gun ı i ıeramik ma-
rupa nın kamlot efyası girmiye hayatımız içinde yer aldığını gös- nifaktörü} olacağı muhakkaktır. lıyor, bu meselenin künhünü derin 
batlıyor ve buhar makinasının i- terir. Müteaddit defalar yazdığım gibi bir dikkatle kavrıyordu. 
cadından sonra Avrupamn çok u- Türk seramik tarihine karışan memleketimize her sene hariçten Bu çefil eserler, halka ilham 
cuz ıattığı ve nihayet makinalat· Kütahyanın cami, tezyin serami - iki milyon liralık seramik efya vermek, onların dikkatlerini u . 
lnıyan tezgahlar yerlerini tama - ğini artık bırakmak lazım. En ca- gelir. Bizim etütlerimizden sonra yandırmakt~n batka, kendi işleri
llıen Avrupa piyasaaına terkedip hil kimselerin elinde topraktan, aldığımız neticelerle gördük ki ni ittiyak ve zevkle görmelerini 
kapatıyorlar. sırdan, dekordan anlamıyan usta- (Porselen fayans ve seraımik san· 1 de temin etmektedir. 

Zaman zaman tarihte bazı san· ların hayatla hiç alakası olmıyan atının bilumum tubelerini yapa - Fakat Rus piyeılerinin mevzu-
atları yeniden canlandırmak is - bu itlerini kullanacak bir yer kal- cak mevaddı İptidaiye İstanbul u, yalnız içtimai veya siyasi de -
tendiğini de görürüz. Mesela Sul- madr. Bizim aradığımız en yeni civarında vardır ve bugün yap- ğildir. Atk mevzuları da ayni te · 
t.n Mecit Beykozda bir cam ve bir teknik içinde her talebenin mı§ olduğumuz sergideki bütün kilde yazılmaktadır. 
'bir de fayans fabrikası açmıf. Ve· athsi istidat ve kabiliyetlerini in · ı seramik işler yerli mevaddı ipti - Her memleket kendini alaka
lledikten camcılar, (Fransa) dan kitaf ettirmek, yapacağı eserlere daiye ile yapılmıttır. Sanayiin en dar eden meseleleri ayni tekilde 
f~Yansçılar getirtmitti. Cam ve J zevkinin bütün hususiyetlerini en lüzumlu şubesi kadar milli bir ih- ortaya atabilir. 
"-ic:ilik yeaiden Beykozda ihya 1 güzel bir !ekilde gösterebilmesini tiyaç olan seramik sanayi inin çok Ferdi meseleler de içtimai me
edilınit ve bu iki fabrik~ teknik ı öğretmek, haya~ak! i.~tiyaçlara ümit ederim, yakın bir zamanda seleler gibi tiyatroda canlandırı • 
~e l&Jıat itibariyle güzel ıtler yap- cevap veren yenı bır Turk ıera • kurulduğunu görürüz. labilir. 

!ulamak üzere vilayette çalıp.o ko 
miıyona merbut olmak üzere teı -
kil edilen temsil komitesi, latanbul 
da temsil verilecek olan yerler ile 
temsil verecek heyetleri tesbit et

mektedir. Şehir tiyatroıuna, Hal. 
kevi temıil ıubesi san'atkirların • 
na ve hariçteki teıekküllere ayrı 

ayrı vazifeler verilmektedir. Tem· 

ıil komiteıi, bu it için ıehrimizde
ki amatör sahne heyetlerinin hep
sini davet ederek vaziyetlerini öğ. 
retmittir. Dün aktam da bu heyet 
terden bir kısmının murahhasları 
Alay kötküne gelerek temsil ko • 
miteıile temaı etmiılerdir. 

Temsil edilecek piyeıler bir haf 
ta sonra Ankaradan gelecek ve 
temsil komitesince alakadarlara 
tebliğ edilecektir • 



ÖLÜLERİN BAŞINA 
GELENLER 

alemlerinden uzak Medeniyet 
şıyanların 

-5-

ya-
tedfin adetleri 

Eıki Yahut kavmin -
t 

de ölüleri yakmak pek 
büyük hürmet alameti 
olarak kabul edilmi~ -
tir. Milattan dokuz a -
sn· evvel hükümdarlık 
etmiş olan Yahut hü -
kümdarlarından (Jo -
ram) ahlaksızlıkla 

şöhret kazandığı için 
öldükten sonra yakıl -
mamışhr. Halbuki ken 
dinden evvel hüküm -
darlık etmiş olan pe -
deri hüsnü ahlak as -
habından olduğu için 
onun 'cesedi yakılmış -
tı . 

Hiristiyanlığın zuhu 
rundan evvel yaııyan 
insan cemiyetlerinin 
ekserisinde ölüleri 
yakmak adeti cari ol -

Yazan: Muallim l'iecip 

duğu halde ilk hiristi
yanlarin ölü yakmayı 
menetmesi hiristiyan· t826d k 

' a atollk kllaeal insanları dfrl dJrl yakdsrmqbr 

larca müşrik addedilen diğer din 1 cülük ve ziynet eşyası olarak kul -
~c~e ~ens~p .. olanlara benzememek Iamlır. Bir kazaya kurban olarak 
ıçındır. Buyuk Şarlmanın (785) ta ölenlerin cesetlerini itina ile yapıl 
rihinde neşrettiği kanunun bir mad mış havadar tabutlar içine koya -
desinde "Cenazeleri - müşrik- rak kerevetler üzerine vazederler. 
lerin adeti veçhile- yakan ve ke _ Yeni Kinede ve Torres boğazında 
miklerini kül haline getiren kim - ki adalarda yaşıyan bazı kabileler 
seler idam olunur.,, denilmekte - de cenazeyi bir hasıra sararak ku
dir. lübesinin dıvarına asarlar. Hasır 

Klftofik kilisesi cenazelerin ya -
kılmasını şiddetle menetiği halde 
daha 1826 senesi gibi yakın bir za· 
manda bir çok kimselerin diri diri 
y~kılma~ına cevaz vermştir. (1) 
Bız bu yazılarımızla eski ve yeni 
devir.lerin t 1 . aassup arım tenkıt et -
mek, 'Onların pek muhtelif olan 
tedfin adetleri hakkında mütalea 
yürütmek yolund 1 d ~ . . a o ma ıgımız ı-

çın yalnız hadiseleri adetleri oldu 
ğu gibi anlatmakla ikt'ıf d w. 
B . d • a e ecegız. 

u a et ve an' l . .. ane erı soylerken 
bunların ilmi ve fenn·ı . '11 • . 

J amı erını 
nsanların adet ve u 11 • k 

d 'k su erı, ço e z1 redeceğiz: 

defo bulunduklnr1 meml k t' 
b'A h l' e e m ta-

u a va ınden ve iklim' . .. 
d·~· l" ının goster 
ıgı uzumdan doüdugvu 'ıc' t d 

f . . . . " .ın e -
ın u,,ullerı ıle ıklim sartl 

d ' .. .. ~ arı arasın 
a pen: buyuk rabıtalar 'Vard . 
ıkl . . ır. 

ımı sıcak ve kurak 1 o an mem 
Jeketlerde cesetleri acık h d 
b - ava a 
ırakarak kuruturlar haz k . , ı avım-

Ier, oturduklaı·r memleketin a . 
. I 1 razı -

sı taş ı .< olduğu icin mezar k - azmı-
ya lüzum görmemişlerdir. 
. Şimali Amerikanın sıcak yerle

nn de yaşıyan yerlilerden bazıla 
b. k rı 

ıı· ta ım kerevetler yaparak ölü _ 
!erini bu kerevetlerin üzerine ko • 
yarak kuruturlar, bulundukları ye 
rin havası ve iklimi müsait oldu_ 
ğun~an cenazeler, kerevetler üze
rinde az zamanda kurur. Afrikada 
ve Büyük Okyanus adalarında ya -
şıyan (Mafulu) lar ölülerini bir çu 
vala koyarak ağaçlara asarlar. 

(Malais) kabilelerinden bazısı 
cenazelerini havanın nüfuzuna mü 
sait tab'!Jtlara koyarak çürütürler, 
muayyen f?ir zaman geçtikten son 
ra dağtlan kemikleri toplıyarak ya 
kaı·lar. Bu kemikler, hazan büyü -

(1) Diıi diri yakılmış olan kim
selerden bir takımının ismi tarih
Jerile beraber zikredilmekte ise de 
ı:x1dcdimiz hariciı1de olduğu için 
bu isimleri koymayı zait addettik. 

içinde tefessüh eden cenazeden sı
zarak dökülen mayiler toprak kap 
lar içine akıtılarak toplanır ve mü 
teveffanın karısı bu mütefessih 
mayileri içer. Gene bu kabileler -
den bazıları ölen çocuklarını ter -
ketmezler. Çocuğun cesedini iske
let haline gelinciye kadar annesi 
sırtında taşır. Bazı valideler ölen 
çocuklarını sırtlarında taşımamak 

için çocuğunun resmini sırtına (ve 
şim) yani dövme yaptırır ve bu -
nunla iktifa eder. İşte şu bir kaç 
misal bize bildiğimiz defin usulle
rinden hiç birisine benzemez eğer 
bu söyledklerimizin yalan olması -
na zerre kadar imkan bulunsa zih 
nimiz, bunları asla kabul etmez. 
Fakat bunlar tamamen cari olan 
ve görülen hadiselerdir. 

Hint denizindeki (Amirant) a -
dalarında oturan İnsanlar da gü -
lünç olduğundan fazla iğrenç bir 
tedfin tarzı vardır: 

(Amirant) adaları ahalisi beşe
riyetin ilk devrelerinde olduğu gi
bi meskenlerini su üzerine cakıl -
mış kazıklar üzerine inşa ederler. 
Bunlarda harem ve selamlık haya 
tı tamamen caridir. Erkeklerle ka 
dınlar ayrı ayrı kulübelerde otu -
turlar. 

Cenazeler harem dairesine nak
lolunur orada bir tabuta konarak 
baş aşağı asılır. Ceset çu··r.. v 
b um ege 
aşlayınca kadınlar, etleri kemik-

lerden ayırırlar. Etler bı'r t sepe e 
konarak denize atılır. Kemikler 
deniz suyu ile iyice yıkanır ve gö

mülür. Yalnız kafatası ve kaburga 
kemikleri ile kol kemikleri alıko
nulur. Alıkonulan bu kemikler bir 
sepete konarak denize sarkıtılır Ü

zerlerindeki et bakıyeleri tama _ 
men mahvoluncıya kadar denizde 
bırakılır, ondan sonra sepet sudan 
çıkarılır, otlara sarılarak ölünün 
oturduğu kulübeye nakledilir. Ölü 
nün dişl,.rinden gerdanlık yaparak 

Çocuk 
yok 

var mı, 
mu? 

Bir miras meselesi yü
zünden iki türlü iddia 

Kahire, 14 (Hususi) - Burada 
fevkalade meraklı ve eğlenceli bir 

Kral Faysalın ölümü 
ilk Onu 

zehirlenmeyi 
muayene eden doktor 

reddediyor 

dava görüldü. Mevzu şudur: 1 
Birkaç ay evel, Kahirenin yük

sek bir memuru ölüyor. Miras tak 
sim edileceği esnada, karısı bir is
tida ile müracaat ederek altı aylık 
hamile olduğunu bildiriyor ve do
ğacak çocuğunun mirasını istiyor. 

Irakın siyaseti kral Faysalın ölümünden sonra da 
değişmiyecek, lngiltere de mandaya taraftar değil 

miyor. Böyle bir manda yeni bir 
gaile teşkil edecektir. 

Merhumun ailesi itiraz etmiyor 
yalnız büyük babanın vasi olması
nı istiyorlar. 

Kl'al Faysalın lsviçrede birden
biı-e ölmesi bir çok dedikodulara 
sebep oldu. Onun zehirlendiği söy
lendi. Buna ait deliller bile topla -
: nıyordu. lsviç.reliler şüphelerini te 
yit edecek vesaiki de buluyorlar , 
ilan ediyorlardı. Bunları evvelki 
nüshamızda yazdık. 

Kral Faysalın, Cenevrede, ma• 
kul bir sureti hal bulacağı ümit e .. 
diliyordu. Faysalın ani ölümü va· 
ziyeti müşkülleştirmİ§tir. 

Bağdat kabinesi, kral F ayaalırı 
takip ettiği politikadan ayrılmıya· 
cağını ve İngiltere - Irak dostlu· 
ğuna halel getirmiyeceğini söyle· 
miştir. 

Valde buna razı olmuyor. Mah 
kemeye müracaat ediyor. Büyük 
bahanın bunak olduğunu iddia e
diyor. 

Bunun üzerine mahkemede se
kiz aylık hamile olduğunu doktor 
raporu ve radyografi ile ispat ede. 
ceğini söylüyor. 

Mahmeke buna hacet görmüyor 
ve kadının iddiasını reddedip, bü
yük bab:lyı vasi tayin ediyor. 

Bu ay mahkemenin son safhası 
taayyün edecekti. Kadın dokuz 
ayı ikmal ediyordu. 

Kafat dün kadın mahkemeye 
bir istida vermiş ve katiyen hami
le olmadığım, doktor raporu ve 
radyografi ile ispat edeceğini söy
lemiştir. 

Meselenin içyüzü şudur: Meğer 
kocası ölmeden evel hayatını sigor 
ta ettirmi! ve kendilerinden çocu. 
ğu olmadığı takdirde, bütün para
nın karısına kalacağını taahhüt et
miştir. Kadın bunu evvela bilme
diği için mirasa konmak emeliyle 
çocuğu olduğunu söylemiş, sonra 
aa inkar etmiş .. 

Kü'bada · kıyam 
LA HAV AN, (KÜBA) - 14 

(A. A.) - Harbiye nazırı M. A
gada, Nasyonal otelini sarmış o • 
lan askerlerin çekilmesini em -
retmiştir. 

Hükumet M. Dö Çespedese sa
dık zabitlerle bir ihtilaf çıkarmak 
İstemektedir. Bu zabitler şimdi ev 
lerine dönmekte serbesttirler. 

F ransada mavnacıların 
grevi devam ediyor mu? 

KONFLANS, (Fransa) 14 (A. 
A.) - Belediye reisi, polis ve it
faiyenin yardımına ihtiyaç olma -
dan Uaz nehrinde toplanarak neh 
ri kapamış olan mavnaları dağıt -
tırmıştar. 

Sükunet olmasına rağmen sey· 
yar muhafızlar Uaz sahillerini ne· 
zaret altında bulundurmaktadır. 

akrabaları takar. öteki kemikler 
de akraba arasında taksim edilir . 

Kafa tasını, ölünün akrabasın -
dan birisi ayin yapmak için sak -
lar. Ayin gününde sabahleyin er -
kenden bir sihirbaz gelir kafatası· 
nı muhafaza etmi~ olan akrabanın 
omuzlarına oturur, saçlarını çeke -
rek ondan sihirbazlık kuvveti alır. 
Dümbelekler çalınmıya başlar, o 
aralık sihirbaz, ölünün faziletleri
ni anlatır ve düşmanlarına lanet o
kur. Sihirbaz, ölünün kafa tasını e
line nlır, sallıyarak yürümiye baş
lar. Ölünün oğlu ya~lı bir sopa ile 
kafa tasına vurur "E b · d . · y enım pe -
erım; s~nin şerefine hazırladığı _ 

m~z bu zıyaf eti kabul el! Beni ve 
rnılletimi muhafaza et ı C ki · _ ocu arı-

mı sıyanet eyle. , diye bağırır. Bu 
n~tuk İrat edildikten ~onra tagan
n.ıl_eı· v_l' rakıs?arla ayine hitam ve· 
rılu. 1 afa tasJ itina ile muhafaza 
olunur. 

Şimdi kral Faysalın naşı mum
yalanmış ve memleketine gönderil
miştir. Onu mumyalıyan ve ölü · 
münden sonra kral Faysalın ya -
nına ilk giren doktor Renter bu 
hususta demiştir ki: 

"- Olüınünii müteakip Faysalın 
yanına girdim. Sureti kafiyede te
min edebilirim ki kral kalp ~ekte -
sinden gitmiştir. 

- Bu tahminatmızı neye istinat 
ettiriyo.-sunuz?. F ethimeyt yaptı -
nız mı?. 

- Hayır buna lüzum yoktur. 
~fevcut ağraz ve dclail bu karan 
verecek kadar kuvvetlidir. Bun
dan başka mumyalamaya başla -
ınazdan evvel şu da müşahede e -
dildi ki kalbe giden damarın sert
leşmesi çok ilerlemisti. Binaena · 
leyh kralın ölümü bu damarın 

inkrtamdan ileıi gelmiştir. Görü -
yorsunuz ki teşhis vazıhtır. 

Buna dair Faysalın her sene bi
raderi sabık Hicaz kralı Emir Ali 
ile beraber profesör Kochere gel -

diği ve 9~~JHiJJFlisJ~ü .. ~ed~vi"etlir -
diğini ilave etmek lazımdır. Son te 

J ı .;.tu ...,.1.1 • üi'I .i 

da vi esnasında Asuri isyanının çık 

ması, tedaviyi yarıda bırakarak Ira 
ka gitmesi, sonra gene tayyare ile 
İsviçreye gelmesi hastayı çok mus
tarip etmi§tir. Iraktan son defa 1s
viçreye geldiği zaman ahvali sıh
hiyesi bozuktu, yorgun, zayiflamı§_ 

tı. O kadar ki lsviçreden gidip tek 
rar gelinciye kadar 6 kilo zayif · 
lamı!tı. Bununla beraber kral 
Faysal her sabah beşte kalkarak 
çalıştığını söylemekteydi. 

Bu kadar zayif bir vücut, bu ka
dar çok çalışınca tabii tahammü -
lünden fazla yük taşımış ve inkı· 
taa büyük sebep olmuştur . 

Ingiltere - Irak 

22 eylülden itibaren Cemiyeti 
Akvamda, Iraktaki Asuriler me -
selesinin mü:,.;akeresine başlana
caktır. Kral Faysalın ölümü, bu 

müzakerat üzerine ne gibi bir te · 
sir icra edecektir?. işte Londra, 
bununla meşguldür. Geçen ay, 

Eğer Cenevrede müsamaha••' 
bir milliyetperverlik gösterilir•" 
o zaman İngiltere mandaterliğirıİ 
vazetmek için Cemiyeti Akva.UI 
nezdinde teşebbüste bulunacak .. 
tır. 

İşsizliğin yavaş azalmasın• 
dan memnuniyetsizlik 
VAŞiNGTON, 14 (A. A.) ""' 

İşsizliğin azalmasının yavaş olu • 
ıundan M. Ruzvelt memnun de • 
ğildir. 

Nisanda 13 milyon olarak he· 
sap edilen işsizlerin sayısı ancalı 
iki milyon kadar azalmıştır. 

Zirai mahsuller fiatlarmm d• 
yavaş yavaş yükseldiği kanaatin " 
dedir. 

M. Ruzvelt bugünkü fiatlara ıı• 
zaran zirai mahsulJerin yüzde alt
mış yükselmesini istemektedir. 

M. Ruzvelt, küçük esnafın ı•• 
tıılarını arttırmak suretile kalkıd" 
ma idaresinin kanunlarım tatbik• 
ten dolayı fazlahlfan ma\raflaı1 • 
nı Kapatana kadar öankalarıll 
kendileri kredi ypmaları için bir 
tazyik yapmak niyetindedir. 

Resmi istatistiğe göre büyii~ 
mağazalar temmuz ayına nazarıall 
satışlarında yüzde dört nispetin " 
de bir fazlalık temin elmitlerdir· 

1925 ve 1923 satııları endeki 
olarak yüz rakamı ile gösterildi • 
ği kabul edilmek şartiyle ağustof 
ayının endeks rakamı 85, temmıı
zunki 81 dir. 

Geçen l 5 güne nazaran 29,8 
tarihinde nihayetlenen 15 gün i • 
çinde perakende yiyecek fjatJ 
yüzde 0,3 artmıştır. 

Serbest mıntaka 
PARIS, 14 (A. A.) - Hav .. 

ajansından: 

Fransız ve İsviçre hükumetler~ 
serbest mıntaka meselesinin hıalh 
için 3 mütehassıs hakem tayiyi111 

karar vermişlerdir. 
Bu mütehassıs hakemler ıuıı• 

lardır: 
Cemiyeti Akvam iki şikayetname M U d ( ı ) M L pes . n en sveç . o 
almı.~tır. 01· (1 B ld .. · ıvan :ıpanya) , M. Con a 

Bu ~ikayetlerin biri hıristiyan vin (İngiliz). 
Asuril~r tarafından yapılmıştı. Di- l Mu"teh ı t t ol• • 

nuıs ar mu avasaı 
ğeri de yerliler tarafından vuku rak hareket edecekler, fakat t• " 
bulmuş ve şikayette Asurilerin · · b' •-••1 vassut l!I ır anlaşma yapıJP• 
kenclilc:!rine yaptıkları mezalim 'ıle t ' 1 b #o b'ır h•I 
zikrtH.l; l m iştir. 

Mesele gayet naziktir. Yeri iler
le Irak hükumeti bunu milli hissi
yat meselesi yapmışlar ve Asuri 
hadisatı dini bir taassup uyandır -

ne ıce enmezse mec urı 

sureti tayin edebileceklerdir. 

1916 senesine ait bir 
motör le uçuş 

Le" Le Bourget1 14 (A.A.) - d 
mıştır. tonyalı tayyareci Curkus, 8,30 .. 

Bir zamanlar İngiliz mandası - Le Bourgetye, Rigadan kendi ~h~ 
nın kalkması için şiddetli neşriyat le yaptığı ve içinde 1916 sene•1:. 

yapan yerli matbuat, tekrar böyle ait bir Fransız motörü olan taYY 
bir manda altına girmek ihtimali resi ile gelmişti. • 
ile kindar neşriyata başlamışlar - Bu tyyaıeci dün Orleansa uç 
d f••. ır. muştur. Tayyareci, fspany~, S t· 

lngiltere hükumetiğ mandasını ı Rio de Oro ve Dakar yolu ıle • 
ihya etmeğe pek hahişkar görün - hchursta citmek niyetindedir· 
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tediğiniz yüce ve açık görü,lü in
siativini:ıden dolayı kalpten ve say 
gılı beyenmelerimi bu münasebet
le bir kere daha bildirmeme izini
ni:ıi dilerim. Derin bağlılık ve say 

Maliye teşkilatı 

Yeni tayin olunan nze
ınurlar ve hanını/ar 

gılarıma inanınız.,, 
Tevfik Rüştü İstanbul maliye tetkilatın da ki 

üç mürakiplikten birine tayin olu
nan Kazım Bey, Ankaradan gel-Hediyeler 

Ankara, 14 (Hususi) - Bir Yu miş ve yeni vazifesine başlamış. 

s 
erasyon 

reisleri 
nan fabrikatörü Hariciye Vekili tır. j 
Tevfik Rütt~ Bey~ bir :ü~k - Adana defterd~dığın~.a~. ı~~~~- ,Dün akşam Anka-
Yunan bayragı hedıye etmıttır. bul mmtakası varıdat mudurlugu· • • 

lktua.t Vekili Celal Bey de bu- j n~ l;ı!in olunan Talat Bey, eski va- raya gıttıler 
ı·adaki Yunan gazetecilerine yerli zıfes . ne ait evrakı devretmek üze
malı birer boyunbağı hediye et- re, cumarteşj günü Adanaya gide· 
miştir. ceJ<t:r. 

Yunan nazırlarının tel
graf /arı ve Gazi Haz

retlerinin cevapları 
Ankara, U (A .. \.) - Yunan 

Lıaş\·ckili l\1. Çal<la! is cenaplaı·iylc 
.:ı\l. 1\faksimos tarafm<lun Türk -
Yunan mi:mkmm imzalanına"ı mi.i 
m el>etiylc flai icümhur Gazi nL 
Kemal Hazretl rinc su teh•raf rrön 

- Q Q 

<lerilıniştir: 

Re:sicümhur Gazi Mustafa. Ke· 
mal Hazretlerine, 

"AktetmiJ olduğumuz mis..,kın 
inı:euıesnaunda yeni Türkiyeı:ıin 
kurucuıu ve canlaııdıncısı olan za. 
lı devletlerinin Türk milletinin ulu 
rcisin.i di.i~ünüyoruz. 

1ki memleket arasında fevkala
de pa~ lak bir tarzda tezahür ettir
diğimiz mukarenet ülküaü ile mef 
bu olarak, sulhun tarsininde esas
lı bit unsur telakki ettiğimiz mem
leketinizin büyüklüğü icin en sami
mi temennilerde bulunuyoı:uz. 
Milletler arasında teşriki mesai ve 
gerginliğin İzalesi siyasetimiz ta
mamen iki memleketimizin kar.· 
de9c:e dostluğundan mülhem ola
caktır..,, 

Reisicümhur Hazretleri Yunan 
başYekili M. Çaldaris ve hariciye 
nazım l\1. l\Iaksimos cenaplarına 
aş~ıdaki ce,·abi tel yazısını gön
clcrmi~lerdir: 

Yunan b~vekili M. Çaldariı 
haz~cllbr.ine ve Yunan hariciye na
zır:ı M. Maksimos hazretlerine, 

Muhakemat müdür muavini Nec 
mettin Bey, Üsküdar mıntakası ic
ra amirliğine tayin olun:nuştur. 

lstanl:ul varidat müdürü Cezmi 
Beyin umumi muhasebe müdürlü
ğüne tayini takdirinde yerine milli 
emlak müdürü Rüıtü Beyin ve o· 
nun yerine de kazanç temyiz komis 
yonu reisi Şefik Beyin tayinleri 
muhtemel görülmektedir. 

Yeni maliye te~kilatında Hoca
paıa tahakkuk muavinliklerine 
yüksek ticaret mektebi mezunların 
dan Emin, Ordu Yaridat müdürü 
Ömer Lutfi, tahakkuk katipliğine 
Lü!ebµrgaz Yaridat katibi İsmail , 
Divanyolu tahakkuk muavinliğine 
Malkara ziraat bankası memurla
rından Şeref ettin, Fatih tahakkuk 
memurluğuna Alaca mal müdürü 
Cevdet, Kumkapı tahakkuk me
murluğuna Dinar mal müdürü F ah 
rettin Beyler tayin olunmuşlardır. 

İstanbul mıntakası tahakkuk 
tubelerine daktilo olarak tayin o
lunan hanımlaı: da şunlardır: 

Emine, FeYziyc, Makbule, Fah
ı·iyc., Zi~an, l\"'imet, lsmet, Baisc, 
}ıhıalla, Necmiye, Muammer, l\Tak 
imle, Niınet Ferdane, Adile Melek 
Hanrmlar. 

T. D. T. Cemiyetinde 
İstanbul, 14 (A.A..) - T. D. T. 

Cemiyeti umumi katipliğinden: 

Umumi merkez tarafından ya
pılan davet üzerine f eder as yon 
reisleri dün akşamki trenle Anka· 
raya ı(tmişlerdir. 

Bu davetin, Halk Fırkası umumi 
katibi Rc-:ep Beyefendinin riya -
setlerinde yapılacak umumi spor 
kongresine dair ihzari mahiyette 
konuşulmak üzere yapıldığı tah -
min olunmaktadır. 

Toplanmaya sporla alakadar 
ba~ka zevat ta çağımışlardır. İs

tanbul mıntakası reisi Kemal Bey 
de ayni trenle gitmiştir. 

Kongrenin on sekiz yaJını bitir
miş talebenin spor klüplerine d:ı -
hil olabilmeleri hakkında müsbet 
karar yereceği ümit edilmektedir. 

Mühim maçlar 

Viner klüp ile bir 
Macar muhteliti 

geliyor 
Türkile birinciliği müsabaka -

larına hazırlanmak üzere Fener -
bahçe klübünün şehrimize kuv • 

vetli takımlar getirtmek için f aa -
liyetc geçtiğini yazmı~tık. Öğ -
rendiğ1mize göre Viyner klüp • 

ten sonra profesyonel ve milli ta -
kım oyuncularından mürekkep bi1 

Macar muhtelitinin şehrimize ge -
lerek maç yapmaları hususunda 
anlaşılmışhr . 

Viyner klüp taJ<ımı eylülün 28 
inde gelen.•k 29 eylül ve 1 teşrini -
evvel cuma ve pazar günleri F e • 

nerbahçe ile iki kere karşılaşacak-
hr. 

Macar muhtcliti de ertesi hafta 

(P.~cte d' entente cordiale) i 
im;za oderken güzel hislerle beni 
hatırladığınızdan dolayı sureti 
mahsusada teşekkür ve bu dostluk 
eaerini tahakkuk ettirmek hususun 
daki mesainizden dolayı sizleri 
tebrik ederim. İki milletin sıkı ve 
aami~i bi~ Mırette yaklatmasının 
mü~terek idealimiz olduğu muhak-

T-. D. T. Cemiyeti umumi mer
kez heyeti l:>ugün biri saat 11 de, 
ötekisi 14,30 da olmak üzere Riya. 
seticümhur katibi ı:.mumisi Hikmet 
Beyefendinin reisliği altında Dol
maöahçe sarayında toplanarak 
kar,ılıklar klavuzu için ankete ge
len cevaplar: üzerinde tetkikata de gelecek 6 ve 8 teşrinievvel cuma 
vam etmiştir. pazar günleri gene F enerbahçe ile 

ti iki maç yapacaktır. 
mumi merkez heY.eti cumarte 

si günü telnar. toplanacaktır. işte İstanbullular için dört mü -
============================-! him maç görmel< fırsatı daha .. 

k kt B sıkı bir surette yapılacak teşriki 
tı. ır. u ideali her münaaebettc 

tczahül". ettirmek iki milletin haki- mesainin İKİ memleketin refahının 
ki dostluğunu göstermiye medar'. v~ ayni .z~manda yakın ~ark sulhu 
olur. nun en ıyı z•manı telakki edil-

1 b mektedir. 
pr.ct uyurulduğu gibi 11ül".ki- · ~--- . .. 

ye oümhuriyeti 'il tl Atma 8· _telerı, sutunlarmm 
mı e er arasında b" ··k b" k A k 

doatluk ve sulli f'k · · . k' uyu ır ısmım n arada söy-
ı rıntn ın ı~af ve l ki 

teyicli cihetinden k d' ' enen nutu ara, yapılan Öeyanal· 

, . 

ESKİŞEHİRDE 

Vakıtve Haber 
Gazetelerinin SA T lŞ 

MERKEZ/ 
en ıne tcvec - l t '-' · ı r T k 

cüh eden vazifesin· 'dd· . ara ansıs etme.ıde, ür gazetele S O N p O S T A ı c.ı ı ve samı- . . k . 
mi bir surette daim ·r d . rının me alelerınden alınmış par-

a ı a an gerı l 
kalmıy.acaktır. • ça an yaz.maK.ta ve Öu gazetelerin 

gerol< Yunan milleti ve gerek Yu- L. Kütüphanesidir 
Bu v~sile ile de Y<Unanistanın 

kuvvet ve saadeti hal<kında l<albi 
temennilerjmi izhar etmel<le öah . 

nan. zımamdarları hakkındaki son -.----o.....;...--.....-_;...;..;.;,.;;.;;;;;..__._.. 
derece samimi ve dostane lisanı derece ehemmiyeti haiz tarihi bir 

v:ıkrn tc':ikil etmektedir. ehemmiyetle l<aydeylemeletedirler. 
Gazi Mustafa Kemal Hazretleri-

Gazi Mustafa Kemal · /tt,. nın ;tinayı ziyaret etmeleri ihti-
Gazi l\Iu~tafa Kemal Hazretle

riyle lsmet Pa~anm ve 'Pcvfik flüş 
YuTtan ga2eteleri liara

retle bahsediyprlar. 
malinden bahseden liükumet taraf 
tarııKathimer;n· t . d' 

1 
. tii Deyin beyanatları kardc~c,:csinc 

" ı gaze esı ıyor ı: 
men millet ·ı . l hii· tlo~tlnk hissiyatma tcrciiman 
. . • payıta ıtındaıı da 

A1:ina, 14 (A.A.) - Yıunan ef.. G_:-ızıyı. selfunlamakla pek bii\•iik olmakt:tdır. Ankara g~r?şmclc_ri-
karı u1'1ur;ıiresi, Ankarada Yunan· hı~· sc~·mq duyacaktıı·. ÇiinkU l~len 110 hakım olan mutlak ıtıınat zıh
lılarla Tıürkler arasında c.:creyan mıllctı Gaziyi yalnız necip biı ınil niyeti, imza c<lilccck olan mü:;ı,. 
etmekte olan müzakereleri büyük let~~ mün:\r.ver Ye uynmk bir Ş(•fi 1 km hudutları ilerisinde, iki ınille
bir alaka ile taleip etmekte ve bu degıl, aynı z:ıınanda iki koın~u ,.e tin tcş"iki 111C8<lsine müteallik ınes 
müı:akerelerin, her iki memleketin doı-t cümhuriyctin mukarenette ilk ut tahminlerde hulmmuva mü ait· 
menfaati namına, tam bir muvaf- banilerinden saymaktndır. tir. · 

fakıyctle neticelenme.ıi temennisi- Veradini gazetesi yazıyor: Diğer bütün gazet~ler, ayni zih-
ni izhar etmelitedir. Türkiye ile Ankarnda 'Dürklcrle Yımnnlı- niyetten mülhem olan makaleler 
Yıunanistan &Tasındaki iyi ve iti• ı lar arasında ~·a.pılan itilaf iki mil- nc~rctmekte ve ayni hissiyatı akset 
mat eaaıma dayanan anlaşma ile letin hayal ve istikbali ü:in son lirmelctcdir. 

p O R 
• • 

sızı çocuklar görelim Haydi 

Güreşçilerimiz bugün bi 
imtihan geçirecekler ! 
Kıymetli güreıçilerimiz bugün 

Taksim stadında hemen hemen 
milli İtalyan takımı denilebilecek 
bir ekiple karşıla,acaklardır. Dün 
bu hususta lazım gelen tafsilatı 

verdiğimiz için bugün bunları tek· 
rarlamayı lüzumlu bulmıyoruz. 

Y almz ıunu işaret edelim ki hal 
yanlar güreşte Macarlardan ileri 
bir mevkidedirler. Los Ancelos 
olimpiyadmdaki umumi puan tas· 
nifinde milletler şu derecelerle sı
ralanr.uşl ardı: 

1- İsveç, 2 - Finlandiya, 3 -
İtalya, 4 - Almanya, 5 - Maca
ristan. 

Bu itibarla ltalyanlar İsveç 'Ve 
Finlandiyadan sonra güreşte en 
kuvvetli mevkii tutmaktadırlar . 
Gelenlerin içinde (Dekormen) dün 

ya ikincisi Marcello Nizzola il 
dünya üçüncüsü Galigati 'Vardır . 
bunlardan ilki bugün Omerle d 
ğeri Ahmetle kar!ılnıacaklardıt • 

Güreşlerin çok heyecanlı ol• 
ğı muhakkak gibidir . 

İtalyan güreş takımı reisi ekiP 
!erinin §ampiyonlardan mürek 
olduğunu iki tarafın da bittabi 
zanmak için çalışacağım, bütiid il 
mennisinin dürüst ve vukuflu hl 

1 

kem meselesinde toplandığını s'1 
!emektedir. 

Bugün bizim takım dün yaıJt 
ğımız gibi Servet, Ömer, YutJ 
Aslan, Saim, Ahmet, Mustafa ti 
Ç. Mehemetten mürekkepti'r. 

Kıymetli Türk çocukları, ıiziİ 
gene yüzümüzü güldilrmenizi ~ 
yoruz .. 

----~~-----~-----

Bulgar futbolcuları da 
Beşiktaşla karşılaşıyor 
Bugün Bulgaristamn kral kupa· 

u §ampiyonu d'a takviye edilmiş 

bir muntelit şeklinde Beıikta'Ş ta
kımımızla intikam maçını yapa • 
cak. Bu maçın da çok heyecanlı 
olacağım tahmin ve Siyah - Be
vazlılaT1 bugün kendi aaha.la:rında 

pacakları bu ilk mühim maçta 

ıhassa muzaffer görmek isteriz . 
de~iktaş klübümüzün bu maçlar 
hakkında gönderdiği tebliğ şu -
ur!. 

BeşiktaJ klühünden: 
1 - BulgaTistamn Kral kupası 

şampiyonu Şipçenski sol<ol k:lübü 
- Beşiktaş maçı bugün Beşiktaş -
ta ~ırağan sahasında ve ŞipçensK:i 
Sokol - Galatasaray maçı 17 oy
lu! pazaıı ayni sahada icra edile -
cektir. 

2 -Maçlara tam 5aat 16 bu -
çukta haflanacaktır. 

3 - Kafi miktarda oturacl< 
mevki temin edilmiştir. 
~ Muhterem lialk1mız nakil 

vasıtası olaraK Eminönü Bebek, 
Ortaköy, Aksaray ve Beşiktaş 

Tenisçilerimiz Kazanıyor 
Sofya, 13 (A.A.) - Balkan 

tenis turnuvası maçlarının ikinci 
gününe ait neticeler şunlardır. 

Bulgar Y.ordanof Tıürk Karaka
şı 616 7. 5 6 3 yenmiştir. 

Tıürk Şirin Bulgar Suricyefiı 
fö 1 611 6ı 2' yen."1li!lİr. 

(i:ift erkekleT münasabasmdn 
Şirin uat çifti Alekoff Hiscrıçiftini 
6 3 6 O 6 1 yenmiştir. 

tramvaylarrndan Taksim - sJ 
taş otobüslerinden ve Beıikf'f 
uğrıyan vapurlardan istifade ed' 
ler. 

5 - Duhuliye mevki farkı ~ 
maksrzın umuma elli, küçük ~ 
cuklar için yirmi be§ kuru§tur. 

6 - Maçları kıymetli halielnl 
miz Kemal Halim Bey idare J 
cektir. 

7 - Bulgar maçından e 
Arnautköy ve P.era takımları a1' 
smda amikal bir müsabaka i 
edilecektir. 

Atletizm birincilikleri 
Bugün Kadıköyündede mın 

atletizm birincilikleri müsabald 
larına başlanmaktadır. Bu mil9' 
bal<alar, ayni zamanda BalıJ 
müsabakalarına seçme mahiye~ 
de olduğundan bütün klüpleri f"' 
detle alakadar etmektedir. 

Bu itibarla kosulara herı• seıı•' 
den fazla atletin~ gireceği ve .. fi" 

nm büyük bir rekabete aahne / 

lacağı anlaşılıyor. 

Ereğlide spor 

Ereğli, 13 (A.A.) - Ge~~t: 
birliği eylfılün 14 ve 15 inci ~~ 
rinde Şelirimizde Zonguli:lal< (J~ 
apor lilübü ile bir futöol mü•• J' 
kası yapacaktır. Ayni günle~ 
güreş müsabakaları da olacalı. ~ 
Güreşler için lstanbuldan ve ıoiJ 
hakatından penlivanlar gelın~ 
dir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ··"' 
Kliselen toplantısı Trabzonda yağmurlhf, 

"JO" 
Bugün Sofrada yeni bir lfonfc· Trabzonda bu sene çok yal ii' 

rans toplanacaktır. Kilise vasıta- yağdığı çin fındık mahsulü hııP ti 
siyle sulhun idamesi için çalışacağı 

haber verilen bu konferansa bütün 

dünya kiliseleri namına birer mu

rahhas i!tirak edecekmi,. 

Bu hususta Papa. Eftim Efendi 
diyor ki: 

"- Sulhun idamesi uğrunda ya 
pılan her t~ebbüs şüphC3İz mem• 
nuniycti muciptir. F"akat llugiin 
din ile dünya i~!cri tama:miyle ay· 

ihraç edilememi§tir. Fındıkt•~ 
kuruması için havaların açılıO 
beklenmektedir. ~ 
•==ıw-nınnı•--•-- , _..slf 
rılmıştır. Artık dinin 51Y · ... tif• 

w .. 1111r 
rol oynıyacagı 7..aman ge~-, 

Bence boıuna r.utınıp zamaJl ~ 
tiyorlar.. fUr netice alaın1Y p· 
lan muhakkaktır. Esasen b1U io' 
ha ziyade diplomatların iti_. 
müdahale sayJlır.,, 



ıe 

=:m Sinema Dünyası fi 
Marlen Ditrih biraz 

görünmek ]erde 

da şen 
istiyor! 

film-

: Polis Haberleri ...................................... 

Anaforcu 
Lokantada meb' -
usum diye para 

vermemek isterken Jan Buatel mühim bir 1 zim "İstanbul Sokakl.arında,, fiJmi 
kaza atlattı nin iç sahnelerini çevıren Macar o-

R .. .. . K peratörü Nikola Farkaş, Klot Fare Beyoğlunda İstiklal cadde· 
eJısor H. Barberıs azanova k · · . · ı k 

f 'l . . . . .. rin romanında te rar sınemaya a - sındekı Abdullah Efendı o anta-
ı lllının bazı dış sahnelennı Gro - .1 . · h t'" . ı . . A • 

bı . . ~. l )ınan Harp fı mının em opera or 1 sında garıp hır hadıse olmuştur: 
no da çevırdıgı sırada okuyucu a- d .... ı ·· v.. •• -

run k . . dıkl .. 1 lüğünü hem e reıısor ugunu yapa Fatihte, Nişan caddesinde 18 

art.ıztıJn peB ıyı ltba~ı ük" ba~·ıt ghul~ke caktll'. Filmin dış sahnelerini çevir numarada oturan Necati Efendi is 
ıs an uate uy ır e ı e .. f • · . 

ati t A k d . t'"ld mek uzere .. aponyaya gıtmış, ve minde hır zat yanında gayet şık 
a mıştır r asm a ınce, u en 1 d F d" ·· t.. ' 

b' d k 1 . 1· d b ' 1 1 geçen er e ransaya onmuş ur. bir kadın olduğu halde Abdullah 

Deniz Yolları işletmesi 
ACErtTALARI · 

1\arakö~ 1\öpriıba~ı 1 el 4~.%! 

irkcı:ı .\li.ıhürdar zade han 

I'dcfon ; ~:?;-.:ı.o 

İmroz Postası 

UGUR 
Vapuru her cuma saat 15 le 

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

İzmir Sür'at Postası 

SAKARYA ır e o te, e ın e ır mesa e, - B ı· · 5 ı B e a acaktır b' 
va M · k' 1 b b J • ·d · ği aş ro u -:u uay Y P • Efendi lokantasına gelmiş ve ır 

n OSJU ın e era er çevıı 1 ı M sı"ukinin yeni filmi Vapuru 15 eylul cuma saat 
bir sahnenin sonunda artist bir çı- vGan 

1
° d p . M h b' . . masaya oturmuştur. 

. . . . eçen P.r e arıs u a mmıze 14 te Gaita rıhtımından doğru 
hrtı ış~tmış fakat ehemmıyet ver - l v "b' 1 M . k" '"h Tabaklar tabakları kovalamış l 

l · an attıgı gı 1 van OSJU ın şo - lzmire ve pazartesi zmirden 
rnenıiştiı·. Mosjukin kızıl alev erın k b l "K ve hesap pusulasındaki yekun ka -
h. ret azanmasına se ep o an ar doğru lstanbula kalkar. ( 484 7) 
ırdenbire gene kadrnın beyaz 0 - I ~ f'I .. G f'lm bardıkça kabarmış. 

J na va çocugu, ı mını omon ı 
muzlarını sardığını görünce a'1azı . · k · y · Nihayet yemek bitince sıra he - Mersı"n Aralık Postası 

kt h d hesabına seslı çevırece tır. enı 
~ı ığt kadar bag~ırmış, sa ne ur- . . . 'd · d .. ·· ·· · ı · N t' Ef d l lb' ırtılarak fılme Ermolıefın ı aresın e onu - sap gormıye ge mış. eca ı en - ÇANAKKALE vapuru 17 

Uru muş yanan e ıse Y • • · l d b 1 di, o mükellef ve levendane tavri- ! d d h k 
1 

' B·· .. b telaş ara_ müzdekı teşrınıevve ayın a aşa Eylül pazar 10 a i are rı · 
çı artı mıştır. utun u b'l v k nacakmış. le kapıyı boylıyarak kasada otura tımından kalkar. Taşucu, A· 
sında Jan Buatel bir an ı e sogu k ı· l 
k . K a· Mı"lton daha na ema ı azamete: namur, Kuşadası ve Gelibo· 
anlılığını kaybetmemış, azano- ır 

vanın meşhur yaratıcısı oyun arka Has Parisli, şen ve büyük komik - Bana baksana.. lu'ya yalnız dönüşte uğrar. 
daşrnın elini hararetle sıkarak teb· Milton bir ay içinde gene bir sürü Demiş. (4937) 
rik etmi§: birbirinden gülünç vak'aların kah- Kasadaki hu kalantor mtlşterıye Karadeniz aralık postası 

_ Mo .. kovada bir stüdyoda film ramanı olacaktır. Rejisör Mato Bu hürmetle sormuş: .. ı ERZURUM vapuru 17 Ey· 
revı'rı·rl,en gözümün önünde genç bulin yeni fi minin dekupajmı yap - Buyurunu:ı efendim? 
:-r .. k ç Jü! pazar 18 de Galata rıhtı· 
bir artı'st acelesi yüzünden çayır ma la meşgul. alışmağa teşrini - - Ben vali Beyin og-luyum .. 

mından kalkarak Zonguldak, 
Çayır yandı. Sizin de başınıza böy- evvelde Gomon film stüdyolarında - Evet efendı'm .. Çok !!Üzel ! k S F - lnebolu, Ayancı , amsun, at· 
le fena bı·r akıbet geleceg-inden batlıy~cakmış. B b' - en, ayni zamanda me u - sa, Giresun, Tirebolu, Görele, 
çok korktum, demiştir. Teodor ve Şurek3sı ... Toto sum.. Trabzon, Rize'ye Dönüşte bun· 

Marlen yeni filminde Pariste altı aydanberi geceli gün - Müşerref oldum efendim. Jara ilaveten Of, Pulathane, 
D . 'h' düzlü Marivo sinemasında gösteri 

Şhndiye kadar Marlen ıtrı 1 G'şed k' d d nlar Ordu'ya ug-rayacak yalnız Zon· 
b k 

len Alber Prejan ve Remü'nün oy- 1 e 1 a amın a garso 
hep yafamak zevkinden 1 mış, kadar hürmeti artarak ayağa kalk guldağ'a uğramıyacaktır. 
a .. ktan •u"phe eden kadın rollerin- nadığı Teodor ve Şürekası hala se (4938) 

,. ,. mış .. Bunu gören kalantor müşte -
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1 Askeri Fabnkalar ilanları 1 
420 Ton Gazoil 

Yu\arıdaki malzeme kapalı zarf 
suretile 1 ·10-933 tarihinde saat 14 

il t~ ~halesi icra edilecektir. Taliple -
rin şarln:ıme için her gün öğleden 
soma mi.inakasaya girmek için de 
o gün teminat ve teklifat ile müra 
caı:ı.tları. 114714,, 

·----------------------------
! tLAN 

Milli emlakten bulunan Beşik-
! taşta Ekmekçibaşı mahallesinin 
Asmalı sokağından 1 No. lu evvel
ce karakolhane bugün ikamet -
gah olan bina 525 lira bedelle 
ı-loca Cemal Efendiye ihalesi icra 
kılındığından muamelei tesciliye
sinin icrası Beşiktaş malmüdürlü
ğünün 7-8-933 tarih ve 3931-
55 No. lu tezkeresiyle bildirilmiş 

ise de vergi ve defatiri müdevvere 
ile kayıt kalemince yapılan tet
kikat neticesinde tasarruf kay-
di bulunamadığından bildiril -
mış olan mahalli mezkurun 
senetsiz tasarrufa ta kıyasen 

tahkikatı mahalliye ıcra kılı • 
nacağından işbu mahal hakkın
da tasarruf iddiasında bulunan -
lar mevcut olduğu takdirde 20 
gün zarfında vesaiki tasarruf iye
lerile birlikte bizzat ve yahut ve -
kili resmileri tarafından tapu mü. 
düriyetinde Beyoğlu tapu baş me· 
murluğuna 933-5052 muamele 
No. siyle müracaatları ilan olunur. 

(8486) 

Qöz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci S'"lf Mutehassıs 
n :ıbıll.li (ı\ n~:ıra 1:addesi l\o. 60 de görmilftük. Sarışın Venüsün ye yirci çekerken Alber Prejan Şiş - ri: l•••ı•••••••••••ıi 

ni filmi Şarkıların !arkmnda, ta - man Jim Jeraldla beraber yeni bir - Şu, bizim hesaba bakıver.. lT AL YAN LiSESİ ve TiCARET ll••••••••••••lll!i 
~e, masum, parlak ümitlerle dolu, film "Toto,, yu çevirmiş. Bir kaç MEKTEBi İstanbul Birinci Ticaret mah -

· d b p · · - Baş üstüne efendim. 
gelecekten emin bir genç kız rolü- giın en eri ansın en asri sinema Beyoğlu Tomtom sokağı No. H kemesinden: 

la"'ından '-'ı·r· ola R k t .. t ·ı Adamcag"ız derhal hesabı yapa d l B k k t Feth' Bey nü yapıyor. Eserin sonunda, Mavi ' 0 1 n e 5 e gos en - Cuma ve pazardan maa :ı ş an ası avu a 1 1 

l• --kt d'.. rak hesap pueulasmı uzalmıc:.. Ka- t f d G l t d Ö erabı't ha ınelek, Yanık Kalpler, Şanghay ... ., e 1ı • y her gün 10-12 arasmda talebe ara ın an a a a a m -
Lub k h "b - g-ıdı eline alan adam kağıda bir d it k tt 5 d M h tkspresinin Marlenini buluyoruz. nan asrının sa 1 esı kaydedilir. 1Jk mektep için (Hay- nm a a a a numara a e · 

müddet baktıktan sonra: z· K · H l riye) sokağı No. 16 ya müracaat. met ıya ve ostantın açopu o 
Büyük artiıt ermeni rejisörü Ru 

ben Mamulyanin bu filminden baş 
ka J. V. Strenbergle iki yeni film 
daha çevirecektir. 

Dorotea Vlk Amerikada 
Geçen sene "Mektepli Kızlar., 

filminde muallim rolünde gördüğü 
müz Dorotea Vik bir kaç aydır 
Parıımunt stüdyalarında çalışıyor· 
du. Dorotea Çarls Logtonla oyna -
dığı "Ninni,, yi bitirmiştir. Yakın -
da gene bu artistle beraber Ame -
rikanın ilk sesli film kadın rejisö -
rü Nina Mois idaresinde "Beyaz 
Kadın,, adlı filme başlıyacaktır. 

Aktualite gazeteleri 
Küba isyanmda 

Hayatlarını tehlikeye koyarak 
Paramunt Şirketinin operatörleri 
l(üba iııyanını baştan aşağı filme 
alabilmişlerdir. Avrupada ve Ame 
ı·ikadıı gösterildiği zaman herekes 
te hayret ve dehşet uyandıran bu 

. filmde reis Makadonun hususi po· 
lia lllüdiit'ü Kaymakam Jimnezin 
öldürülüşü, delik deşik vücudü -
nün sokaklarda sürüklenişi, Kon -
aolosluk bayrağının yırtılışı, eski 
diktatörün sarayının üzerinde "Ki 
ralrktır tabelasının asılması gö -,, 
tülmektedir. 

Fredrik Marc; dört film 
-;eviriyor 

Doktor Jeki) ve Mister Hayd'ın 
rnethur oyuncusu bu sene dört ye
ni film çevirecektir: Miriam Hop -
kins ve Franses Di ile beraber 
''Kriıalis Klodet Kolberle "Ölü 

" rahat ediyor.,, Ernest Lübitç idare 
•inde ''Dört kadın vardı,, Duğlasın 
oğluyla beraber "Bir yaşama sebe-
'l • 
oı,,. 

Harp yeniden «jevriliyor 
Pariate Epine stüdyolarında bi· 

Piyer Benua'nın bu meşhur ese
ri evvelcede sinemaya naklediI -
mişti. Okuyucularımızın hatırla -
dıkları gibi başrollerde İvan Pet -
roviç Arlet Marşal oynuyordu. Ye
ni filme bu rolleri Jan Mürat ve 
Spinelli almışlardır. Artistler ve 
rejisör filmi mahallinde almak ü -

zeı·e Suriyeye hareket etmişlerdir. 
Senaryoyu bizzat hazırlıyan Piyer 
Benua onlara refakat ediyor. 

• FAuat 

Kirahk oda aranıyor 
lstanbul ve Beyoğlunun yüksek 

havadar ve sıhhi mevkiine ve gü
neşli, iyi bir aile içinde döşeli iki 
oda aranıyor. 
Matbaamızda R. B. rumuzuna 

müracaat 

1 L A N 

M. 
No. Adedi Tarihi 

738 64 9-7-927 

739 49 9- 7- 927 -113 

- Parasını bilahare veririm. 
Diyen kalantor yağlr müşteri çıkıp 
gitmek istemiştir. Fakat kasadaki 
zat garsonlardan birine işaret e
derek ,yavaşça derhal bir polis ça 
ğırmasını söylemiş ve yağlı müşte
riye dönerek patrondan vaziyeti 
sorduğunu bir cevap gelene kadar 
beklemesini rica etmiştir. 

Bekliyen kalantor müşteri içeri 
polisin girdiğini görünce birdenbi 
re sararmış fakat falso etmemek 
için vaziyetini hiç değiştirmemiş -
tir. 

Kendisine mebus süsü veren bu 
yağlı müşteri gelen polis tarafın -
dan yakalanarak hakkında takiba 
ta başlanmıştır. 

§ Evelki gece saat 20 de, Sarıyerde 
Bostan sokağında olur an Yusuf E 
fendinin oğlu 7 yaşında İsmete, Bi.i 
yükderede oturan Rafa il Efendi -
nin oğlu Mordohay bisikletle çar -
parak başından yaralanmasına se· 
bebiyet vermiştir. 

Adapazarı Türk Ticaret Ban • § Evelki gece, Nuri isminde biri, 
kasının yukanda numara ve adet, • Y enişehirde Melkonun meyhancsi
tarihleri gösterile yüz on üç hisse- 1 ne giderek rakı içmiye başlamış ve 
ye ait makbuzları yangında zayi 1 kafayı duman_ladrktan sonra para 
edilmiş olup yerine yenisi almaca- ! yı vermeden gıtmck iste;:niş. Bunun 
ğından meydana çıktığında eski - ı üzerine meyhaneci Melikon ile oğ 
)erinin hükmü kalmadığı . ilan olu- ı lu Kir korun Nuriyi dövdükleri ve 

14-9- 933 Nurinin üzerinde bulunan 72 lira-nur. 
Birinci ordu menzil müfettişliği yı gasbetikleri iddia ofımmu~tur. 
levazım reisi merhum Etem beyin Bedavacı müşteri ile meyhaneci ve 
varisi ve oğlu Sadi. (8480) oğlu yakalanarak lnhkikata baş -

Istanbul Posta T. T. Baş 
Müdürlüğünden : 

Istanbul Telgraf Merkezi Muhabere salonuna pazarlıkla mu· 
şamba döşettirilecektir. Talip olanların 18/9/933 tarihinde saat 
ı 4 de kadar Baş müdüriyete müracaatları. { 49 H) 

(8112) Efendiler aleyhine açılan 930 -

l L A N 

Zirde irae edilen müessesat vez
nelerinin açılma ve kapanma saat 
leri 15 Mayıs ila 15 EylUJ 1933 

devresi için sırasiyle saat 9,30 ve 
15,30 olarak lesbit edilmiş idi. 

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

haren saat 10 da açılacağı ve saat 
16 da kapanacağı umumun malü -
mu olmak üzere ilan olunur . 

Banca Comeciale ltaiana, Ban· 
co Di Roma, Chrissoveloni Ban -
kası, Deutsche Bank Uund Discon
to Gesellschaf t, Deutsche Orient
bank, (Fi1iale Der Dresdner 
Bank), Emlak ve Eytam Bankası, 
Felemenk Bahrisefit Bankası, Os
manlı Bankası, Selanik Bankası , 
S. S. C. 1. Ticareti Hariciye Ban · 
kası, Şarlukarip Ticaret Bankası, 
Türkiye lş Bankası, Türkiye Ziraat 
Bankası. 

ı L A N 

Osmanlı Bankası gişeleri, Ey • 
lfılün 16 mcı cumartesi gününden 
itibaren yeni bir iş'ara kadar zirde 
muharrer saatlerde açık bulunacak 

98 numaralı alacak davasının tah
kikatı müddeialeyhlerin adresleri· 
nin bulunamaması hasebiyle ila -
nen tebliğat yapılmak suretiyle 
gıyaplarında ikmal edilerek evrak, 
esas hakkında karar verilmek üze
re heyeti müçtemiaya verilmiş • 
tir. Muhakeme günü olarak ta -
yin kılınan 23-10-933 pazarte· 
si günü saat 13.30 da müddeialeyh' 
Mehmet Ziya ve Kostantin Haço
pulo Efendilerin şirket namına 

bizzat ve yahut bir vekil gönder -
mek suretiyl~ muhakemede hazır 
bulunmaları ve gelmedikleri tak -
dirde gıyaben muamele yapılacağı 
ilan olunur. (8483) 

İstanbul İkinci Ticaret mahk~ 
mesinden: Kasımpaşada pazar 
yerinde lktısat Pazarı sahibi Rifat 
Abdullah ve Şehremininde Şehre
mini caddesinde Nümune bakkali. 
yesi sahibi Ahmet Ziya ve Kasım
paşada Tersane kapısında kahveci 
Abdullah Kadri Beylere: 

Türkiye İş Bankasının bir kıt'a 
senet mucibince zimmetinizde a· 

lacağı olan 450 liranın Faiz, ko
misyon, avukatlık ücreti, ve icra .. 
da inkara binaen tazminatı kanu
niye ve bilcümle masarifi ile bir-

lır · likte tahsiline mütedair 932-236 
1. - Galata merkezi ile Yeni- numaralı davanın 13-7-933 ta-

cami şubesi: rihli tahkikat celsesinde tahkikatın 
Eyyami adiyede: Saat 10 dan hitamına ve evrakın mahkemeye 

16 ya kadar. sevkine karar verilmiştir. Y evmü 
Pazar günleri: Saat 10 dan 12 · muhakeme olarak tayin edilen 9-

ye kadar. 10 - 933 tarihine müsadif pazar-
2. - Beyoğlu şubesi: lesi günü saat 13.30 da mahkeme-
Eyyami adiyede: Saat 10 dan de hazır bu1:·nmanız lüzumu ika· 

12-30 a, saat 14 ten 16 ya kadar. metgalumzm meçhuliyetine bina -
Pazar günleri: Saat 10 dan 12 ye en tebliğ makamına kaim olmak 
kadar. iizere jlfm olunur. (8482) 

.. 
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.:Tuzla içmeleri ·Şarkın KarlisbadL~ 
~ En Son Kon/ orlu Yeni Otel - Pansiyon - Lokanta - Plaj '.C_• 
~ 

Hergün Köprüden saat 6,30·7,35·8,20-10·11·13,15·15,10da Haydarpaşaya giden 
s vapurların trenleri ve cumaları ilaveten sabah 7 vapurunun treni i~me 
=s membalarına kadar gider gelirler. 

• ~ ~ıı m ~ ~ m ın ı ıı nı ı ın ıı ıı 1~ ıı ıı ı ı ı mı ııı ıı ııı ıırnınm ın 11111m@~~ınnı~nıı 111~ ·~11ınımııııı m ııı~ınını • 

Manisa Vilayetinden : 
Manisa - Akhisar yolunun 2.i + 067 - 29 + 735 kilometro· 

Jarı arasındaki kısmınm toprak tesviyesi, sünai imalatı ve maka· 
dam şose inşaatı aşağıdaki şartlar Uzerinden kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

1 - ihale 16/Eylu'/1933 cumartesi günü saat on altı buçuk
ta Yilayet makamında yapılacaktır. 

2 - Yapılacak işin tahmini keşif bedeli 47000 liradır. 
3 - Münakasaya girecek talip kendisi mühendis veya eh· 

Jiyeti başmühendislikçe tastık edilmiş fen memuru olmadığı tak
dirde, fiahnı böyle bir mühendis veya fen memuru ile birlikte 
teklif etmesi şarttır. 

4 - Münakasaya gireceklerin münakasadan evvel vesikala· 
rmı başmühendisliğe göstererek altını imza ettirmeleri lazımdır. 

5 - T aJiplerin teklif mektubunu 16 eylul cumartesi günü 
saat 16,30 dan evvel vilayet makamına vermeleri ve yahut bu 
saattan evvel varacak surette göndermeleri lazımdır. Bu saattan 
sonra verilecek veya gelecek mektuplar kabul edilmez. 

6 - Talipler mukavele suretini, münakasa şartnamesini, hu
susi şartnameyi ve keşif bülasasıoı Ankara'da Yollar Umum Mü
dürlüğünden ve lstanbul da Nafıa Başmilhendisliğinde tetkik ede
bilirl~r. Fazla tafsilat ve mahallen tetkikat için Manisa Nafıa 
Başmühendisliğine müracaat edilmelidir. (4421) 
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İzmir Mst. Mv. Satın Alma Ko
misyonundan: 

Krt'at ihtiyacı için 253.000 kilo 
ekmeklik un kapalı zarfla müna • 
kasaya konmuıtur. ihalesi 2 te§
rinievvel 933 pazartesi günü saat 
15,30 dadır. Taliplerin §artname-
sını görmek üzere her gün ve mü-
nakasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve teminat 
mektuplarile iz.mirde Kışlada Mst. 
Mv. Satın Alma Komisyonuna mü 
racaatları. 

(3295) (4713) 

M. M. V. Satın alma komisyo • 
nundan: 

Ordu ihtiyacı için 142 kalem ec
zayi tıbbiye kapalı zarfla müna -
saya konmuştur. ihalesi 30- ey • 
lül - 933 cumartesi günü saat 14 

an.O.MU" 
llCZANELEJU>S 

SATı.ı..ııt 

• Fruıt s..11• 
•• .. Eno• 
•sam1v0• 
ettkttl ... 

. t&brik&Dta 
olimctl 

w;u...w EMO,.S 
FRUIT SALT 

.Sic:aldarda.. damar agrisln
dan. bulantıdan, yarim baş 
agruiııdan ve suihazimden 
aıdtenllit rahatsiz.liklarda.n 
masun kalmak isterseni~ ; 
tatli müleyyin. tabii tvzsuz 
mftshil olan şekersiz E:ıo's 
"Fruit Salt" gazözlü müs· 
tahzarindan sabah ve akşam 
bir bardak su derununda 
bi, kahve kaşigı mikdarinda. 
aliniz. 
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Galatasarayda Avrupa 
Pasajında ehven fiatle 

kiralık dükkanlar 
Galatasarayda Avrupa pasajında 14 - 18 - 20 - 15 ve 19 nu• 

maralı dükkanlar pazarlıkla kiraya verileceğinden taliplerin Şube-

Samsun Belediyesinden: mize müracaatları. (4686) tedir. İsteklilerin şartnameyi gör • 
meküzuehergünvemünakuaya------------~-----------~---~~-------~---~ 

tialen 165 lira ücreti şehriyeli Samsun Belediyesı ınşaat ve 
su mühendisliği münhaldir. Tayin olunacak zatın işe başladıktan 
sonra yazifesinde göstereceği iktidar ve liyakatJe mütenasip ol· 
mak üzere bil'ahere maaşı tezyit edilecektir. Talip olanların ev· 

rakı müsbiteJerile birlikte Samsun Belediyesine müracaat etme-
leri ilan olunur. (4664) 

İftİrak için de tayin edilen gün ve 
saatte teklif ve teminat mektupları 
ile Ankarada M. M. V. Satın alma 
komisyonuna müracaatları . 

(3291), (4611) 

····················-·······--············-········--··· ~f ·u········ .. G··········;ıh .. ···oi"ş··il·abi n·es"f li 
~; • arı Beyoğlu, istiklal fi 

------------------~--------- H c:ıddesi, Galatasa- :: 
is ray istasyonunda Recep Bey apartım:t- ii 
g nına nakledilmiştir. Kapısı Mektep so- Si 
ii kak. linci kat ~o.I-Tel. No. 41721 Si 

Akay işletmesi Müdürüyetinden: 
CUMA günleri yapılmakta otan ADALAR - ANADOLU -

YALOVA ilave seferi 15 - Eylül - 933 CUMA günü de yapılacak 
ve ondan sonra yapılmıyacaktır. PAZAR günleri yapılmakta olan 
Moda, KaJamış, Cadde bostanı, Suadiye hattının köprüden saat 
15 ve Suadiyeden saat 16,25 sef~rleri 15 - E\'lül- 933 tarihinden 

.. .. 
;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı:r::-.:a: 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
itibaren CUMA günleri de yapılacaktır. (4890) 

Dahili hastalıkları mütehassısı 
Div~ --- ... ı!, N. 118 Telefon: 22398 

Ucazlak •• temizlik •• Stir'at 
u .. ,,,. ,~~~ . . ' . ................................ 

AKIT YURDU 
• 
iTAP KISMI 
ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi 
Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her • • • • 

ışınızı • • 

•• 

VA iT YURDU 
Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
istediğiniz yerden fiyat a 1abi1 irsin iz. 
Yakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 

Snhlbl: MEHMET ASIM N~rl:nıt mUdUrU: t. Safa 
~ 
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Nafıa Vekaletinden: 
Irmak • Filyos hattının Irmak Km. 104,000 - 112,000 arası ik

mali navakısı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Mü-
nakasa 5 - 1 O . 933 tarihine müsadif Perşembe günü saat 15 de 
Ankarada Nafıa Vekaleti Mtisteşarlık makamında icra edilecektir. 

Taliplerin cari seneye mahsus ticaret odası vesikası ve (2750) 
liralık muvakkat teminatJariyle birlikte aynı gün ve saatte ko-
misyona müracaat etmeleri lazımdır. Talip!erin demiryol inşaa• 
hnda çal.şmıt mühendis veya maruf bir ~irket olması veya b6y• 
Je bir mObendisle hissedar olması meıruttur. Talipler bu liusuı· 

taki şartnameleri On beşer lira mukabilinde Ankarada Nafia 
vekaleti Levazım dairesinden tedarik edebilirler. (4618) 

~evlet Demir yolları ilanı~ 
Haydarpaıa kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı zartla mü• 

nakasası 30 - 9 - 933 cumartesi günü saat 15 de idare merkezin• 
de yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde be-
şre liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (4759) 

Haydarpaşada eski istasyon civarmdaki 182, 184, 186, 188 
No. lu dükkiolar bir sene müddetle ve aleni müzayede ile kira· 
ya verilecektir. Müzayede 25/9/933 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 te yapılacaktır. Bu hususta fazla malumat alma" 
isteyenler Haydarpaşa gar müdürlüğüne müracaatla buna müte• 
alJik şartnamelere 15 kuruşluk pul yapıştırıp imza etmeleri ve 
150 lira teminat akçesiyle müzayede gününde işletme müfettit· 
liği makamında hazır bulunmaları. (4927) 

idaremiz için pazarlıkla satın ahnacak olan Termosifon, Ban• 

yo, porselen musluk taşı yolcu vagonlar1 için, boya püskürme 

taba"öcası, zımpara kağıdı, balmumu, zift, vakum yağı, sut kos· 

tik, motör yağı, çelik talaş, beyaz sabun, Arap sabunu, isper• 

meçet mumu, üç renkli işaret feneri, Entreptör, komitatör, priz, 
oksijen alatı, maskap kalemi, T. demiri, Kenevir, Glingrit gaı 

borusu, ve saire gibi 108 kalem muhtelifülcins malzemenin pa• 
zarlığı 20/9/33 tarihine müsadif Çarşanba günü mağazada icra 
.iılmacağından taliplerin yevrni mezkiirda saat 9 dan 11 e kadar 

isbatı vücut ederek tahriren fiat vermeleri, bu baptaki malzeme

nin müfredat listesi mağaza dahilinde asılmış olup nümune geti• 

rılmesi icap eden malzeme için pazarlik günü nürnunelerinin be
rcıber getirilmesi, nümunesiz tekliflerin kabul edilmiyeceği ilin 
o unur. (4941) 

Nafıa Vekaletinden: 
Muş ve Van Vilayetleri Nafıalarma tayin edilmek ve ayda 

250 den 300 liraya kadar ücret verilmek üzere birer dip!ornah 
Türk mühendise ihtiyaç vard1r. 

Müracaat edeceklerin serbest mühendislerden olması ve aı· 
kerlikle alikası bu'unmaması, idari işlere de vukufu bu!unma~ı 
şarttır. isteyenlerin diploma'arı ve evvelce çalıştıkları yerlere .aıt 
•esika ve saire gibi hizmet kiğıtlarile birJikte Nafıa Veldiletın• 
müracaatları ilan olunur. (4838) 


