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Kazaların sebebi 
Alakadar bir zat kazalarda 

en ziyade halkın kabahati 
olduğunu söylüyor 

Kış 

Yozgat - 48 saatlenberi müthiş bir 
yağmur yağıyor. Hava çok soğuk 

olduğu için kışı hahrlatmışttr. Fazla 
yağmur bağ ve bah~elerdeki mahsu
lita zarar vermiştir. 
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Misafirlerimiz bu sabah 
geliyorlar şehrimize 

Arı karada 
iktısadi 

Hararetli bir teşyi 
ANKARA, 15 ( A. A. ) 

Yunan Başvekili M. Çaldaris ve 
tefi kası Y wıan hariciye nazırı M. , 
Maksimos cenapları ve refikaları, 
Yunan milli iklısat nazırı M. Pes· 
tne.ıoğlu ceaap!arı ve refikaları ve 
kızı ve refakatlerindeki zevat şeh
riıniııde dört günlük bir misafi • 
tetten .sonra bugün saat 17 de hu· 
susi trenle istanbula hareket etmiş 
ler, istasyonda Başvekil ismet Pa 
§a. Hazretleriyle refikaları Hanım
efendi, Hariciye Vekili Tevfik 
Rürtü İktıs:ıt Vekili Mahmut Ce· , 
lal, C. H. Fırkası umu.mi katibi 
Kütahya mebusu Recep, muhte -
Iit mübadele komisyonu Türk he· 
yeti reisi ve madrit elçimiz Şevki 
Beylerle Ankara valisi Nevzat, 
merkez kumandanı miralay Demir 
Ali Beylerle Hariciye Vekaleti er
kanı tarafından teşyi edilmişler -
dir. 

iki dost memleket b .. "kl rinin 
Clyrılı§ları çok samimi olmu§ ve is
tasyonun içini dolduran çok kala
balık bir halk kütlesi tarafından sü 
teki~ alkışlarla karşılanmışlar -
dır... (De,·amı z lııel 8ayıfadıı) 

Gençleşme· 

muhtelit bir 
işleri tetkik 

komisyon 
edecek 
Resmi tebliğ M. Çaldarisin 

dünkü beyanatı 
Ankara, 15 (A.A.) -Yunan 

başvekili M. Çaldaris cenaplan 
Ankaradan ayrıldıkları esnada 
aşağıdaki beyanatın neşrine A -
nadolu ajansını tavsit buyurmuş 
lardrr: 

"Ankaradan ayrıldığımız şu 

sırada gerek devletin zimam
darları ve gerek hükumet mer -
kezinin münevver ahalisi tara • 
fından bütün ikametimiz esna • 
smda mazhar olduğumuz sami
mi misafirperverlik ve hararet
li tezahürden dolayı en derin 
teşekkürlerimi bildirmek iste· 
rim. Bu güzel şehirdeki ika
metimizden hem zeval bulmaz 
bir hatıra hem de hükfunet mer· 
kezi halkı tarafından gösterilen 
dostane kabul nişanelerinin 

Türk milletinin Yunanistana 
k&rfı hissetmekte olduğu derin 
müveddet ;ve sağlam muhabbe • 
tin bir delili olduğu kanaatini 
götürüyoruz.,. 

Ankara, 15 (A.A.) - Resmi 
tebliğ: Yunan başvekili M. Çalda
ris, hariciye nazırı M. Maksimos ve 
milli iktısat nazırı M. Pesmezoğlu 
Hazeratı Ankarada ikametleri es· 
nasında Başvekil ismet Paşa, Ha -
riciye Vekili Tevfik Rüştü ve lk • 
tısat Vekili Celal Beyefendiler ha· 
zeratı ile müteaddit mülakatlarda 
bulunmuşlardır. Yunanistanın 
Ankara ve Türkiyeııin Atina sefir. 
lerinin de iştirak etmiş olduklat'I 
bu mülakatlarda Yunanistanla Tür 
kiyeyi alakadar eden siyasi mese
leler bir kere daha ve tamamiyle 
dostane bir hava içinde tetkike • 
dilmiş ve her iki taraf bütün bu 
meselelerde iki memleket hüku· 
metleri arasında tam bir noktai 
nazar mutabakati bulunduğunu 

müşahede etmiştir. 

Türkiye ile Yunanistan arasında 
ticari mübadeleleri canlandırma • 
ğa karar vermi§ olan ve bundan 
başka iki memleketin mUtekabilen 
ecnebi memleketlerle olan nıünaıe 
betlerinde sarfetmekte oldukları 
iktısadi gayretleri hemahenk kıl • 

(Devamı 2 lncl sayı.fada) 

ahudi Düşmanlığı 
Bu ümide ihtiyarlar Almanya bir hava taarruzuna uğrıyacak 
vedamı ediyor? olursa sade Yahudiler mahvolacak! 

Maymun bulunamıyor ama 
yeni bir tertip bulunuyor 

Berlin, 14 - Almanyada hava ı miyet nizamnamesinde aza olmak 
taarruzlarma karşı yapılan hazır · şartını gösteren madde Yahudiler 

lıklara fevkalade ehemmiyet veril ile Yahudi ecdattan gelmiş olan • 
mektedir. Bir halde ki Almanya- ları ve Yahudilere ait olan mesken 

lerin muhafazasını istisna etmek • 
run yakın bir zamanda bir hava İs· 
tilasına maruz kalacağına hükmo- tedir. Binaenaleyh bu cemiyet 

her hangi bir hava taarruzu vuku
lunmak lazımdır. Bu maksatla bir 
milli müdafaa cemiyeti teşkil olun unun neticesi sadece Almanyadaki 

Yahudilerin tehlikeye düşmesi de· 
muştur. 

· mek olacağım, bu itibarla böyle 
Hükumet kuvvetlerinin yardımı bir taarruz vukuunun Almanya İ· 

ile çalışmakta olan bu cemiyet çin bir de yahudilerden kurtulmak 

yalnız ari ırkına mensup olanları gibi bir faydası dokunacağım dü
aza olarak kabul etmektedir. Ce- şünmektedir. 

Varolun Çocuklar ! 
Italyanlarla ilk güreş 
lehimize neticelendi 

4 galibiyet, 3 mağlubiyetimiz var 

italyan güreşCjileri halka takdim ediliyor 
[Yakanda) Salmln rakibine ka.,.ı hakimiyeti 

Umwni puvan taanifinde dünya racak gibi görünmü§tÜ. Faka~ be 
üçüncüsü olan İtalyan göretçiliği- reket versin rüzgar, güreş başla -
nin, içlerinde dünya ikincisi ve ü- dıktan sonra ilk şiddetini kaybet
çüncüsü de bulunan ekipiyle dün ti .. 
ilk karşılaşmayı Taksim stadında Güreşlerin tafsilatına girişmez

den evvel, dün güreşen takımımı
zın A. ve B. takımlarının uzuvla
rından mürekkep olmasına rağ • 
men üçe karşı dört galibiyet kaza
narak, üstat ltalyan güreşçilerine 
karşı çok iyi bir netice aldığını işa 
ret edelim ve gene işaret edelim 

yaptık. 
Statta üç bine yakın halk top

lanmıştı. Şehrin t~mnmış bir çok 
simaları vardı. Güreşlerin başlı -
yacağı sırada havanın birdenbire 
bozarak sahanın zaman zaman 
tozdan görünmez bir hal alması 
ilk anlarda güreşin zevkini kaçı - (De\"amı 7 lncl sayıfuda) 

Spor işlerimiz nasıl düzelir ? 

Nizamnamelerden şikci
yet yerinde bir iş değildir 
Spor işlerini hükumet idare etmeli, idare amirle
ri de sporu bilen muvazzaf kimseler olmalıdır. 
Güreş heyeti reisi İsmail Hakkı 

Bey spor işleriyle küçük yaşından 
beri meşgul olan, beden terbiyesi 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~işleriyle uğraşan ve içinde bulun
Doktor Voronof ve ihtiyarları genç• 

lettirmek için aradığı maymunlar 
(Tafelllltı 10 uncu sayıfııda) 

~~======--=-=-=--=-=-=--• 
DEVLET ve MECLİS 

duğu klübün yaşaması için büyük 
fedakarlıklarda bulunan bir zat • 
tır. Sorgularımıza şöyle cevap ver 
di: 

OLUR MU YA? _ __ - Spor işleri tabiatile yürü • 

Bundan blr buçuk ay ev,'el, hpartanm Yarından itibaren Celal Nuri Beyefendinin yeni bir eserini yor. Maçlar yapılıyor, beynelmilel 

Muharriri : Celil rturi 

lııuburıu nahlyeslnde suıeyınan :ığıııım yedi tefrikaya başhyacağıı. Bu eserin münderecatından bazı bahisle· temaslar yapılıyor, bu itibarla ha· 
3·aş1armdald kızı Fatmayı kuduz bir köpek rin serlevhalarını okursanız eserin ehemmiyeti hakkında bir fıkir reketler var demektir. Yürümü • 
tsı:rtyor. KlZm baba!'lı ~-Uı\yete müracaat sahibi olacaksıoıı. yor hükmünü vermek bu işin büs• 
ederek parasr olmadığını söylüyor, yardım Devlet ve l\lcclisin Fihri::ti bütün akim kaldıg-mı işaret eder 
istiyor. lletelilt vermiyorlar. AdamcağlZ l<endl 

il lıı t ıno - tmıırriııll11me - Socofüııme - Cor· ki, bu işaret bence dog-ru olmaz. 
llaı-aslyle o.ocak J.unlrc kadar gelebiliyor BeŞ('ri;rı•t ilıı df'vlct, beşeriyet e m e • 
\'e ı>arasr tükendJğtndı•n gerl dönüyor. Ni - mllll't ile de\·Jet mc>fhumlarx - Uirıu: t.arlh. poratisme - Tlirk devletinin '.jlurlan - Slg- Spor işleri yürüyor, fakat belki 
haycı köpek Dırdığmdan 82 gün 8oııra kızca· - )lodt>rn devlet n• eski devlet arasındaki nor Mu!isoliııl'ye göre faşlsm - Sovil'tler bir· müterakki milletler derecesinde 
~iZ htıuıbula getiriliyor ve burada lmdura - farklıır - :)llUJyete alt bahisler - örfo ' 0 liğl de\·lrtinln idnrrı.I - Mt>ell~, parlfınıen • randman vermiyor. Bu da teşki . 
t'a)( ölUyor. kanunlara göro nıUliyet - Dev • to _ ParJA.mentoııun menşe ve lnkl!!nlı - latta sakat noktalar olduğuna de. 

lctimai muır.veneı tcşkilAtr, \llAyet büt _ Jet - De\"lctslzllk - !Uuhtellf ıtekiller - laA Jet eder. 
Bazı mukayeseler - İngiliz parlAmento -

tllertnt!e içtimai yııl"dım fn~lr, Ha1kcvlerind~ De,•ıet müeıssesesl büyüyor - fndlTidwıllsmo 
ı da kanunlar nasd yapılır T Bu sakat noktalara <>"elince·, 
lıtfrnat yardım koınıtr1erl ,-arken, fakir bir ile Collectlvlsme - Dcvletr ve lııdJvidwıll!I • sun • :. 

t ·-------------------------~~bbdehuk~dil~ehlrnbamna· llrk kızını kuduzdan öldürmek olur muya ! . '-

Ietanbul gürq heyeti relei 
iemall Hakkı Bey 

me dolamıştır. Başlıca şikayetler 
nizamname üstüne toplanır. Ben 
öyle sanıyorum ki böyle söyliyen
ler bu nizamnameleri okumıyan • 
lar, kaplarının renginden teveh • 
hüm ederek okumaktan korkanlar 

ll>ı>vamı 10 nıı<'u ımyıfnda) 
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Yeni Almanya 

İdare teşkilatının baştan 
başa değişmesi 

Resmi tebliğ 
(IJ.ı t.ırafı ı hırı !lll.)1fa11111d11) 

ma.k arzusunda bulunan Elen " 
.Türk devlet adamları muhtelit bi 
komisyon teşkil ctmiye karar ver 

1 • 1 d" mıt er ır. 

Berlin, 15 (A.A.) - Yeni Prus- Bu komsiyon hel\len Ankarad 
ya devlet şurasının açılış resmi toplanacak ve vazifesi matlup f!tl 

bu sabah Berlin üniversitesinin yeleri elde etmek çare ve vnsıt~'a 
merasim !alonunda yapılmıştır. . rmı araşhrmalc olacaktır. 
Hükumet daireleri, kiliseler bir Komisyon mesa"si Tiirldy{' il. 
çok el~ilikler ve sayısız hususi ev· Yunanistan arasında yeni ve genı 
1 b -t-1 1 d t 1 t A k · 16 (A A ) "I> t ı . . ı dokunaklı ve duygulu &özler beni er a~r~ ar a ona ı mış ı. n a! a, . . - ac c 1 da imza edilen mıs..1.k dolayısıyle . . .. . . bir iktışadi itilıifnameye esas tcŞ 

_o ıuı u ır a e onmuş o an c en ene coıc ıa,, ın n aıd a Yunan kabınesı tarafından Gazı . ~ . . kil edecel< kadar ileri c ığı zama C k ·· 1 .. b' h l k 1 l' t t . ı· ı · A k· .. d j . · •

1 

derın hır surette mutehauııs cttı. 1 d' · 

üni:eraitenin ~erasim şa·l·o~unda 
1 

imz~sı münase~etiyle Reisicüın!rnr Hazı·etle:inc çekilen telgrafnanw Bund.~n ~olayı ~~t'. alıl~~ıne ~~ E· _ki bu neticenin teşrinisnniye lca 
sefırler, muhtelıf Alman hukumet. Gazı Mu tafa h.cmal Hazretlcnyle ile Hcisicilnıhuı· Hazretlerinin ce- len vukela meclııının dıger mum · dar elde edilmesi i'-nit ediliyor 
leri azası ve bir çok davetliler, Yunan 'Reisicümhuıı.1 l\l. Zaimis 1 \'apları aşağıj a dcrccdilmiştir: taz azasına teıekkür ederim. Yu· Yunıın milli ikhsat nazırı Türk re 
hazır oldukları halde kürsiye ge - Hazretleri arasında asağıdaki tel- ı y 1 d T" k' R . . .. h nan - Türk "Pacte d'Entenle I fiki ile temasta bulunmak üzere · ~ a ova a ur ıye eısıcum u-
len Prusya Başvekili M. Georing gTaflar teati olunmuştuı·: 1 H ti . cordial,, i, çok doğru olarak işaret te!;:rar Arkilrnya gelecektir. ru azre erme. 
söylediği bir nutukta bilhassa de- Atinada Reiıicümhur Hz. ne buyurduounuz yakın ı:ark için bir 1 Yun-niıtan ve TürJ;;ye mümcs· 

Ankara misakının imza edildi - • • 
mittir ki: Memleketlerimiz araıındaki ye· sulh ve sükun vasıtasıdır. 1 ısillcri Türk Yunap hab~m mahke· 

l · ğine dair Başvekil taraf mdan va-"Buıünün ifade ettiği mıina Al- ni bir "d'entente cordia 11 e yenı Bu suretle yalnız mesine ve muhtelit miibadele ko • 
h · ı k ki olan tebliğ üzerine fevkalade mem -manyanın siyasi ayatmda bir dö· bir inkitaf vermek auretıy e ya m leketlerı' m'ızin kencl'ı 'ıhtiyaç· mbyonuna tevdi edi'm:ş olan i~le--h' d bir içtima akteden kabine zati dev· 

nüm noktaaı letkil etmesidir. Bu- ıarkta ıulh dava•ın• ızmet e e · larına tel•abu .. l etmel,le kalrnıyacilk rin kati surette te:ıviyc:Jİ anın1f1 
h ~ d' · b lerine hürmetkar tebriklerini arze- • ~ gün, en büyük Alman memleketi • cek olan bu tarihi a ııenın ütün hulul etmis olduğuna knni bulun 
d "k 1 der aynı zamanda vazifelerini müdril< • . nin eaaıi teıkilitma ait tekfin bat· ehemmiyetini mü rı o arak za- · maktadırlar. Bunun için heyeti 

tan qaiıya değiıtiğini, ekseriyet lı alilerine en hararetli tebr~kleri . Zati alilerinin canlandırıcı ne . her devlet adamı tarafından en zİ· murıı.hhasalarım mümkün olduğll 
temeline dayanan parlaman tariz • mi arzederim. Bu münaıebetle fesi altında yeni bir sulh yolu açıl ya de takdis ve anudane müclaf aa- aürat)e hükumetlerine bir itilafna· 
min yıkıldığını göıtermektedir. gerek zatı devletlerine gerek uil mıştır. Yakın Şarkta siyasi teka- ıı lazım gelen ve davaların en yük. me projesi tevcli etmene memor 

"Dtinya tarihinin umumi ıey - ve kahraman Elen milletine tak - mül milletlerin rekabetine değil, seği olan sulh davasına hiz.met el- etm · şlerdfr. 
rinde milletlerinin mukadderatını diratımı ve derin muhabbetimi iz- müsmir teşriki mesailerine istinat mek suretiyle bu mıntakadaki bü. ----------..,,..._ 

daima azim sahibi adamlar, yahut har edebilidiğimden dolayı bahti- etmektedir. Beşeriyetin en asil tün milletlerin menfaatlerine de Bı· r t e b ıı· g 
akalliyetler tes\>it etmişlerdir . yarım.,, ülküleri olan sulh ve anlaşmanın faydalı olacaktır. -

Yeni Pruıya devlet ıurasının Gazi M. Kemal muzafferiyeti için iki milletin reis- Binaenaleyh hükümetlerimiz bu 
vücuda getirilmesi milliyetçi sos • Yalovada Türkiye Rei•İcümhur !eri tarafından sarfolunan asil gay mezkur misakı müzakere ve hüsnü Macar harıcıye nazırı 
yaliıtliğin hakiki esaıi teşiklatının Hauetlerine retlerin semere vermekte geçikmi· suretle intaç etmekle iyi bir su- Fransaya niçin gitmiş? 
ilk temel ta~mm dö§enip konmau Hükumetlerimiz tarafından An· yeceği ve her iki milletin terakki rette mülhem olmu~lardır. Kendi- \ Budapeıte, 15 (A.A.) .-- Hari• 
demektir. ,, karada vücuda getirilen eıerin iki ve refahına hizmet edeceğini ümit lerini hararetle tebrik etmek iste • ciye nazırı M. Kanya, dün sabah 

Yunan nazırının İş 
bankasını ziyareti 

Ankara, 15 -Yunan ikiııat na. 
zırı M. Peımazoğlu lt Bankası u • 

mumi merkezini ziyaret etmittir . 

Bankada idare meclisi reisi Mah • 
mut ve banka müdürü umumİ•İ 

kahraman millet ara•mda zatı ediyoruz. beraberinde sefaret müste,arı M· rım. 

devletlerince baılanılmıt olan En- Vükela meclisi, bu tarihi müna- Maamafih, bu misak, ehemmi - Maria.ssy olduğu halde Pariıe h•• 
tente cordial'in •ağlamlığmı ve sebetle aziz Türk milletinin şanlı yeti ne kadar büyük olursa olsun, reket etmiştir. Macar ajanıı, bd 
müıtakbel inkişaf imkanlarını is· ' k ıeyahat hakhmda. aıs,ag-ıdaki tebli• reisi olan zati devletlerine en ha· terakkiden bir an hali kalmıyaca 
Pat eyledig"' i kannaatindeyim. Bu - · d 

k b l k d · b · · J d' · gı ne~re mezun ur: ' 1 kA raretli tebri atı ile ir i te erın - una emınım- ve ten ıııne • 
1 teırikı' meıainin aüra t e te amü · M K h t' "'lelad 

k dd h d f d - ·· ·· k • . anyanın ıeya a 1, ~ lünden dolayı teşekkür ve hararet- minnettarlık ve tazimat hislerini mu a er e e e ogru yuruyece el 
T Y k • ..1 .. d bir nezaket seyahati ir. 

li tebriklerimi ve ıahıı devletleri - arzedebildiğinden dolayı kendini olan ürk - unan le amu un e M b kT .
1 

h . • na. 

.ı. vekili Muammer B. ler tarafından 
iıtikbal edilerek biitün şubeler , 

b h dd d bence ancak bl·r me-'-'lılt• te•kı't • • ı.ı acar aşve 1 ı 1 e arıcıye .,....,, IJı kahraman Türk milleti hakkın • ı a tiyar a e er. rn .. Y ~ -"'t"Jıt 
t: 'Zırı, eon ""J';amunhu~ıı -cAvrtıp.,.-
da hissettiğim deriJJ. takdir ve mu- .. ,, ı Ba§vekalet vekili .der. u t )'f P yi ahtlarmda bir takım 
habbet hislerimin kabulünü zatı Kondilis Yüksek takdiratımm ve muhab· seyahatler yapmıt olduklarmc\ad &ezdirllmi! ve kendisine izahat ve 

rilmitlir. 

Mösyö Pesmazoğlu Bankadaki 
heıap makineleri ile diğer etiket 
itleriyle yakından alakadar olmuı 
ve: 

~ Bu kadar teknik esaslara is -
tinat .eden hesaplı, ihtiyatlı bir 
blinçosu olan bankalar her mem
lekette çok nadirdir, demiştir.,, 

Bulunmaz bir vesika 
Ankara, 14 - Tiirk ve Yunan 

Hariciye nazırları T eyfik Rüştü 
Beyle M. Maximos fevkalade ehem 
miyeti haiz olan siyasi vesikaların 
imzaoından dolayı hissettikleri 
memnuniyetleri beyan etmitlerdir. 
M. Maximoı aktedilen itilafın, 
dünya diplomasi tarihinde emıal
ı:iz bir vesii<a olduğunu söylemiş • 
tir. 

Bugün ticari ve dijer meseleler 
hakkında müıakcrata devam edi
lecektir. 

M~htelit mübadele komisyonu 
ile Türk_;_ Yunan muhtelit hakem 
mahl,emeıinin iki ay zarfında lağ
vedileceii söyleniyor. Bunlara 
mevcut itlerin taıf iyesi için ıekiz 
ay mühlet verilecektir. 

Hililiahmer merkezinde 
Ankara, 15 - Madam Çaldaris 

öğleden evvel refakatinde Ma · 
dama Mak•imoı ve Matmazel Pes 
mazoğlu Yunan sefirinin refikala
rı ve Eniı Beyin refikaları olduğu 
halde Hilaliahmer umumi meı·ke· 

zini :ıiyaret etmiılerdir. 
Hilaliahmer merkezinde umumi 

katip doktor Asım İsmail Bey mi
ıaflrleri binada gezdirmiş ve bah· 
çede Hilaliahmerin Karahisar ma
... IUJDDU ikram etmitşiT. 

.Mrsaftnnadamtar öğleden son • 
rada Himayei Etfal merkezini ve 
çocuk bahçesini gezmişlerdir • 

alilerinden rica ederim.,, bet hislerimin kabulünü arkadaş • d' el• 
Atinada Başvekalet Vekili 1\1. larınıza iblağını zatı alilerinden Macar hariciye nazırının t1~ 1 

Alexandr Zaimis Kondilis Hazretlerine. Avrupanın en mühim siyası mer • 
Yunan nazırlarının telgrafı rica ederim.,, kezlerinden biri olan Parisi ziya. 

A k "Telgrafınızın ihtiva ettiği çok Gazi M. Kemal h . A • Ankara, 16 (A.A.) - n ara- ret etmesi ve Fransanın arıcı şı· 

Yunan nazırları Ankarada iken 
yasetini idare eden zevat ile ıö· 
rüşmesi gayet tabii bir şeydir. rd· 
Kanya ile M. Paul Boncourun A11· 
rupanın vaziyeti ve bilhassa iki 
memleketi alakadar eden :neıel~' 
ler hakkında gürüşmeleri muhte • 

(Ra:t lıtrafı 1 in<'l ııa)ıfumızda) 

Batvekil lımet Paıa Hazretleri 
ve refikaları Hanımefendi ile Ha
riciye Vekili Tevfik Rüştü, lktıısat 
Vekili Celal Beyler tarafından 
Mm. Çaldaris ile Mm. Maks1mos 
ve Mm. Peımezoğluna ve diğer 

Madamlara birer buket verilmiş · 

tir. 

Misafirler gerek istasyona mu· 
vasalatlarında ve gerek trenin ha· 
reketinde bir piyade müfrezesi ta· 
rafından selamlanmış ve ımuzika 
Yunan milli martını çalmıştır. 

Tren iıtaıyondan çıktıktan son
ra muzika istiklal marşını çalmı~, 
istasyonun iç ve dı§ında toplanan 
halk, Başvekil ismet Paşa Haıret· 
lerini sürekli alkıslarla ıelamlamı~ . 
lardır. 

Şevki Beyin ziyafeti 
Ankara, 15 (A.A.) - Muhtelit 

mübadele komisyonu Türk heyeti 
ı·eisi Madrit elçisi Şevki Bey tara
fından misafirler şerefine Anka • 
rapalasta bir öğle yemeği verilmiş
tir. 

Yemekte, Ba§vekil lamet Paıa 
Hazretleri, refikaları Hanımefen
di, Hariciye Vekili, Tevfik Rüttü, 
lktuat Vekili Celal Beylerle Ha
riciye Vekaleti erkanı ve Yunan 
sefareti erki.nı hazır bulunmutlar· 

dır. 

M. Çaldaris'in teberuu 
Ankara, 15 (A.A.) - Yunan 

Ba,vekili M. Çaldaris cenapları 
şehrimizden ayrılırken Hilaliah • 
mer cemiyetine 1.000 lira teberrü
de bulunmuşlardır. 

Yunan iktısat nazırının 

beyanatı 
Ankara, 15 (Hususi) - Yuna· 

niıtanla memleketimiz arasındaki 
ticari ve iktısadi münasebatın da
ha ziyade inkişafı üzerinde yapıl • 
makta olan temaslar, resmi tebliğ 
den de anlaşılacağı veçhile, tam 
bir itilafta neticelenmiştir. 

iki memleketin ecnebi piyasa -
larda mü~tereken pazar aramaları 
ve diğer iktısadi i~ler etrafında iki 
tarafın fikirleri leabit edilmiştir . 
Bazı Yunan eşyasının kontenjan 

harici ithali, ihracatımızın terci • 
han Yunan gemileriyle yapılması 
ve kömürlerimize Yunanistanda 
daha büyük bir mahreç lemini 
gibi meseleler bilahare esaslı su • 
rette görüşülecektir. 

Yunan iktısat nazırı ile görliş · 
tüm, şunları söyledi: 

"- İki memleketi alakadar e -
den ticari ve iktısadi işler üzerinde 
meslektaşım Celal Beyle uzun boy
lu görüştük, anlaştık. Fakat bu an 
latma muahede şeklinde bir anlaş 
ma değildir. 

Muahedeler iki tarafın hüsnü ni 
yelle mesaisi olmadıkça ancak ka· 
ğıt üzerinde kalan kıymetsiz 
yazılardır. Biz bu görüşmeleri· 
mizde memleketlerimizin men • 

faatlerini müttereken dütünerek 
kararlar aldık. Yakında bunların 

semeresini memleketlerimiz 
vin~le göreceklerdir. 11 

se · meldir. 

Hediyeler 
Ankara, 15 (Hususi) - Başve· 

kil İsmet Paşa Hazretleri M. Çal
darise üzerinde "11 eylül 1933,, 

yazılı altın bir tabaka hediye et -
ıniştir. Başvekil Paşa ile Hariciye 

ve lktısat Vekilleri de misafirlere 
imzalı birer resimlerini hediye et· 
mişlerdir. 

Paris, 15 (A.A.) - Gazetcletı 

Macar hal'iciye nazırı M. Kanya· 
nın Parise eeyah:ıti etraf rnda bit 
takım mütalaalar serdetmektedir· 
ler. Bu gazeteler, yapılacak olaıt 
mükilemelerin de ıiyaıi itleri bit 
tarafa bırakarak munhaııran iktı· 
sadi sahada cereyan elmeıi li.zıdl 
gelmekte olduğu mütali.aıınd• 
müttefiktirler. 

Diğer taraftan Ekıelsiyor ,öyle 
eliyor: 

"Bulgar kralının son zamand•· 
ki ziyareti, Tunan devletlerinin d• 

kravatları, Eskişehir taşından ve ha iyi bir surette birlikte çalııın•· 
kehribardan ağızlıklar hediye et · larım1 doi!ru bir merhale teşkil et· 

miştir. mektedir. M. Kanyanm ziyareti· 

lktısat Vekili Celal Bey ayrıca 
bütün misafirlere İpekiş göm1ek ve 

Ankafa, 14 - lktısat Vekili Ce· ni de bu yolda bir merhale addet· 
lal Bey Yunan iklı at nazırının ı mck icap eder. Bütün çiftçi meııı 

1 I k ~ı · · b l d kJarı kerimesi Matmazel Pesmezoğluna e e. erm maı uz u un u 
bir Ankarn kedisi hediye etmiştir. buhran, ihtimal merkezi ve şarld 

Avrupada. Paris ve Romada oldtJ' 
Ankarada sulh abidesi ğu gibi iktııadi sahada tesanüdii" 

ANKARA 15 _ Ankarada ı mü~terek ıeli'.-netin şnrlı olduğll • 
istasyon cadd~sinde kırmızı be _ ! nun anlaşılmasına medar olacak -

yaz, mavi renkte ve mermerden ' lır.,, 

-~------------------~ büyük bir abide yapılmasına kn • Avusturya ınalıye nazırı 
rar verilmi§tir. Büyük bir tak şek · Rometya gitti · 
linde yapılncak olan bu abide sulh Romn, 15 (A.A.) - AvusturY' 
abidesi olacaktır. rnnliye nazırı M. Buresch tayyare 

Abidenin üzerine Türk - Yunan ile Romay:- gelmif, ittorio tayyare 
misakının imza tarihi olan ''14 ey· l imanında M. Jung ile yük5ek rııe· 
lül 1933 sa~t on üç buçuk., ibaresi murlar tarafındnn karşılnnınıtlllf" 
yazılacaktır. • ! <lır . 
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SOHBETLER 

Bir muvaffakiyet 

. Perşenıbe akşamı Dolmabahçe 

8 
;a.rayında ordu müfettişlerinden 

bılet Pş. nın kerin<eleri Hf. ile sa
~v k 

Nakil vasıtaları kazaları 
Dün gece "ipek sinemau., nın 

ilk açıldığı geceydi. 
Burada gördüğümüz güzel fil • 

min tenkidini yapacak dc:ğ:liz .. 
Sadece, bizi sevindiren bir hadiı.e
den ba}•sedeceğ!;. 

t Yemen kolordu kumanda • a· 
~1 Tevfik Pş. nın oğlu doktor yüz-

' le ~t Cevdet Beyin düğünlerinin ya 
l>tldıg~ ı d"' k "' .. h d h 

Diğer şehirlere nisbetle Istanbulda az Bir kaç ay evvelki sohbdimi~ .. 
de 1 =.•pek Film, sc.ı~!yc.~unun yal• 
nız i~~medi, vo .~ ,-i: \le operet f :!m
leri l;'~"ir<liğini ·a ... t: .uki st~dyonun 
bir vazifesi de dahili vekayii filme 
alıp b.alka gö:>t u • •. rk c.lduğ..ınu 
yazmış ve İpekçi kardeşler in hu İ• 
şe fazla ı..hem:! ~~·e • verm ~;:J;k!e -
rinden şikayet etmiştik. 

i~ b nı un u nus amız a a-
ş· er Vermiştik. Kazaların en büyük kabahatini halkta buluyorlar! 
rı k •.ızet Paşa kıymetli erkanı as -

a· erıyemizdendir. Umumi harp için 
de de Gazi Hz. nin Canakkalede · 
k• -

Schr:imizde nakil vasıtaları ka - j pek nadir bir hale gelir. Tramvay Eskiden içki içen ve sarhoş bir 
zal~rının çoğaldrğmdan bahsetmiş veya otomobille giderken dikkat halde direksiyon başına geçen şo • 
tik. Hergün bir veya bir kaç kişinin ediniz, halkın bir k!smı yolda nasıl förler vardı. Şimdi çok sıkı bir mü 
ölümi.i veya sakat kalmasil~ netic0 yürüyor? Kaldırımda yer olduğu 1 rakabe sayesinde bunun da önüne 
ıcnen bu kazaların önüne geçmek halde yolun ortasından, hatta tram 1 geçilmiştir. Ağır cezalar karşısın • 
için ne yapmak, ne gibi tedbirler vay rayları üzeı-inden gidenler, oto da sarhoş bir halde otomobil kul
almak lazrm gelir. Bu nokta üze - mobil veya tramvayla karşılaşınca lanmıya cesaret edecek şoför kal · 
rin<le bu işlerle meşgul olanlaıın şaşırtmac., yapar gibi oradan ora· mamrştır. 

• 
1 kumandanlıkları sırasında ken-

dile ' ' k h b" · l"v ' ı·;nın er anı ar ıye reıs ıgın-

de hulunmustur. Gazi Hazretleri 
cluğünü yük;ek huzurları ile şe • 

· reflendirmişlerdir. 

Dün gece bize İpekçi kardeşler, 
Elen dostlarımrzrn memleketi • 
mize gelişlerini seyrettirdi. 

ilci taraf aileleri ve akrabaların 
~an başka merasimde B. M. Mec-

11 'ısj k eisi Kazım Pş. Hz. ile Şük • 
fikrini öğrenmeyi faydalı bulduk. ya ko§anları hepimiz çok defa gör Bana göre yapılacak şey halkı ir 

Bu film, bizi iki noktadan r.uem. 
nun bıraktı. Bir kere ıtüdyonun 
dahili vakayie ehemmiyet verme· 
ğe başladığını gördük. Bundan 
sonra her halde İpekçi kardeşlerin 
sade, böyle büyük ve mühim va • 
kayi beklemeden ufak tef ek, fakat 
belli başlı hadiseleri de filme çe

keceklerini ümit ediyoruz. 

Dün hu bahiste salahiyet sahibi bir müşüzdür. şat ve ikaz etmektir. Halka sağdan 
~~i Naili Paşa, Y nkup Şevki Paşa, 
~~Yat Pa~a, Berlin sefiri Kemalet
l' s f 

zatla konuştuk. yürümek icap ettigvini, yolun orta· Maamafih şunu da söylemek 
Bu zat diyor ki: l A d k 1 sından gitmenin tehlikeli olduğu -azım ır i, stanbulda kazalar ve 
"- Kazalar, tabii, muhtelif se· nu birdenbire bir otomobille kar -•n Sar.1i Pasa ve ı·ef ikaları, ey 1 

l"a.~a.. Afyon~ meb'usu Ali Bey ve 
saiti nakliyesi bol olan diğer şe -

beplerle vukua gelir. Kazalarda 
hirlere nisbetle daha azdır. lstan • 

r ı·~fikaları, sai:>ık Maarif Vekili E
~at Bey ve refikaları, doktor Ne • 
Şet Ö~cr Bey, oper:ıtör M. Kemal 

llcy ve refikalan, Köprülü zade 
Fuat Bey ve ~·efikaları, Paris sefi
ti Suat Bey ve refikaları, Cilt dok· 

şoförlerin, vatmanJarm suçu olabi 
leceği gibi halkın da kusuru olabi- bulda günlerce kaza kaydetmedi· 

ğimiz olur. 

şılaşmca oradan oraya koşarak şo
förleri büsbütün şaıırtmamayı, ni
hayet yol1arda dalgın dalgın yürü
memeğj öğretmelidir. Bu da nasıl 
olur? Bunu tetkik etmek gerektir. 

lir. Bizde ise kazaların çoğu hal · 

loru Hu!Usi Behçet Bey ve refi • 
1talar1, Avukat Sadettin Ferit Bey, 

kın kusurundan ileri gelir. Ben ka Motörlü vesaiti sevk ve idare e· 
zaların çokluğunu en ziyade hal- denlerin basiret ve dikkatleri bir 
kımızın yaya yürümek kabiliyet -

1 
çok müessif kazaları bertaraf ede

si2liğine atfediyorum. Bunun önü- cek derecededir. İstanbul yolları -
ne geçilebilse ve halk yürümesini nın hali malfun olduğuna göre bu, 

Halk muhtelif vasıtalarla mese-
la gazetelerle, belediyenin verece
ği ilanlarla, sokaklara aSJlacak ve 
tehlikeyi canlı bir surette göstere· 
cek afişlerle ikaz edilebilir. 

Memnuniyetimizin ikinci nokta. 
sı, filmcilik bakımındandır. Möı • 
yö Çaldaris ve arkadaş1aruıın ıe• 
lişleri, tam bir muvaffakiyetle fil
me çekilmişti. Fotoğraflar net ve 
parlaktı. Seyahatin en hareketli 
yerleri pürüzıüz tesbit edilmi,ti. 

doktor Rasim Ferit Bey ve refika· 
laı·ı meb'uslardan Nuri, Tahsin, 

öğrense kazalar azalır ve hatta şayanı takdir bir şeydir. 

:ı--- ' 
liacı Mehmet Beyler ve refikaları 
\'e diğet bir çok zatlar bulunmuş
lardır. 
Düğünde biri alafranga, diğeri 

alaturka saz takımı bulunmuştur. 

Bütün gece büyük bir neş' e ve sü· 

\ur içinde geçmiştir. 

b ~h· aralık on iki çepkenli zey -
ek, davul ile zeybek oyunları oy

lla.tnışlard ır. 
Millet sar.Ayı içinde millet ha · 

li.~karmın ·e babasmın goz..
Onünde oynanan bu oyunlar geçi· 
l'ilen inkılapları canlandırdığı için, 
tlüğünün zevk ve neş' esine ayrı 
'tttilli bir heyecan vermiştir. 

Çarpışan otomobiller 
Evelki gece, saat 24 te Saraçha 

nebası>lda 2444 No. lı şoför Sabri 
F:f. nin idaresindeki otomobil 
1323 numaralı otomobil biribirle
t" 1:Ylc tos h.smıslard ır. 

Çarpış~ad,a otomobillerde faz· 
l b .. 
a hasar olmamıssa da Sa rının 
İdaresindeki oto~obil bakkal Os-
~ d" .. i\n efendiye çarparak yere u • 
4llttnüş zavallı adamı ayağından . ' 
l'~ralamıs ve şoför Sabri yakalan· 
tl'ııştır. • 

~ Taksimde Şehit Muhtarbey 
~C\.ddesinden geçmekte olan Ma -

arn Anaidiye 2253 numaralı oto
i~bi] çarparak yüzünden yarala · 

ıgrndan şoför yakalanmıştır • 

Öldüren iğne 
t balatta Karabaş mahallesinde 

hliven !okağında 38 numaralı 
~'"ele oturan Y akonun 3 yaşındaki 
Sottı. ~ l b' . ~ b guna dört gün evve ır ıgne 

~ttnış, bu iğne çocuğun ölümüne 
·~b 

ep olmuştur . 

Sarhoşluk kavgası 
~ Seyoğlunda Bostanbaşında 
C\ad· 

Üniversitemizde 
Yeni kadro· tesbit olu

narak bildirildi 
Üniversitedeki münhal yerlere 

yenileri seç.ilmiş ve kendilerine 
tebliğat yapılmıştır. Cevap alının
cıya kadar kadronun gizli tutulma 
sı kararlaştırılmıştır. 

Gelen ecnebi profesörlerden 
maruf Alman alimi Bı·aun Üniver 
site tıp fakültesi bakteriyoloji kür

süsüne, professör Hirseh hıfzıs -
sıha kürsüsüne, Tan Hanser da. 

biliye kürsüsüne, Şovatz teşrihi 

maraz hocalığına getirilmişlerdir .. 
Diğer ecnebi profesörler de tesbit 
edilmiş ve kendileri memleketimi
ze çağlırmışlardır. 

Üniversite kadrosuna, evvelce 
kaydettiklerimizden başka yeni ı 

olarak kulak, boğaz, burun hoca· 
lığına Ekrem Behçet Bey almmış-

tır. Münhal profesör muavinlik. 
lerinden tıp fakültesi teşrih mü · 

derris muavinliğine doktor, opera 
tör Osman Zeki, bir ecnebi pro· 

f esöre tevdi edilecek olan rontgen 
kürsüsü profesör muavinliğine Et
fal hastanesi rontgen doktoru Ek

rem ,dahiliye profesör muavinliği
ne Etf al hastanesi mütehassısların 
dan Rasim, Emrazı hariciye pro-

f .... M Nı"ssenin muavinliğine o esoru . 
peratör Kazım İsmail ve konya 
memleket hastanesi operatörü Hay 
ri Beyler tayin edilmişlerdir. 

Darülfünun kadrosundan Üni · 

versiteye ahnmıyan hocalardan 

yalnız teşrihi maraz müderrisi Ha
mit Suat Beye yeniden kürsü tek-

lif edilmiş ise de kendisi bunu ka 
bul etmemiştir. 

Köylü sıgarası ! 
tı •rleı- yokuşunda Dalgıç soka • 
~~~~a oturan İbrahim ile ayni ma· 
~ ede oturan Eşref arasında sar
~~thlk yüzünden kavga çıkmış 
~!tef kasatura ile lbrahimi başın
~:'t\ \re lbrahim de Eşrefi sağ gö • 
~i ~den hafifçe yaralamış, her i-

g' de yakalanmıştır • 

inhisar memurları tarafından, 

Perıembepazarında Köylü siga • 

rası sattığı görülen Tevfik efendi 
karakola sevkolunmut ve üzeri 
araştırılırken dört tane de kaçak 
çakmak taıı çıkarak müsadere e -

dilmiştir. 

Bu film, hiç şüphe yok, ki Türk 

3 sporcu genç B• ı· •inemacılığındaki büyük inki,afın 
ır p o ıs memuru büyük müjdecisidir. 

Havalar bozunca İzmire 
gitmekten vaz geçtiler 
İzzet, Bedri ve Yusuf isminde 

üç sporcu genç, bir sanda1la İzmi
re gitmeğe karar verml.~\erdi. Fa· 

Kaçakcılıkla maznun 
olar ak mahkemede 

İhtisas mahkemesinde kaçakçı -

lıkla maznun beşinci tube memur
larından polis Fahri Efendinin 

Bundan evvel bir kaç intiba da. 
ha filme çekilmişti. Fakat hiç bi· 
ri, bunun kadar muvaffak değil • 
di. Muntazam bir program, dü .. 
rüıt bir mesai ile çalıtılma netice. 
ıinin olgun yemi,i, nihayet toplan· 
mıt oldu. Bu filmi, her hangi bir 
Avrupa stüdyosunda çekilen ha .. 

kat havaların birdenbire bozması mahkemesine başlanmıfhr. 
iizerine bu seyahati tehir etmişler-

dir. 
Esasen bir kaç hafta evvel l\ynı 

gençler Karadenizdc sandalla bir 
seyahate çıkmışlardı. Ereğli ön -
lerinc kadar giden sporcular tam 
Ereğli açıklarında iken büyük dal
gaların tesiri ile sandalları devril
miş ve denize dökülmüşlerdir. 

Zorla karaya çıkan sporcular, 
muhakkak bir ölümden kurtulmu~ 
lardı. 

Mısır postası neden 
geç kaldı? 

Dün şehrimize gelmesi lazım ge· 
len Mısır postası gelmemiştir. Bu
nun sebebi vapurun Pire ile laken
deriye arasında bir fırtınaya tutul 
ması olduğu ve bugün vapurun 
gelmesi beklendiği haber veril -
mektedir. 

VA KIT' 
G :Jodelik, 81yası liazete 

Jıtanbul Ankara Cadıletıt .... Kn yurdu 

Telefon Numaraları: 
Yazı işleri telefonu : 213; ~ 
ldare telefonu : <!4370 

retgrat aurcsı : lstanbı.ı _ ·ı A.Kl'l 

Posta kutusu No. •e 

~bone den elleri : 

Seneli': 
6 aylık 
3 aylık 

ı ayııır 

rurkıye 

BOO Kr. 

750 
fOO .. 

150 .. 

ilfin Ucretlerı: . 

tr.cnetıı 

:.?iOIJ Kr. 

1450 • 
~00 • 
300 • 

rıcarl llllnl:ı.rm ilan -.ılıilf'lrrlndl' •antl· 

mi SO kııru~taıı başlar, ilk aahifı·de ~:JO 

kuru,a kadar çık:ır . 

Fahri Efendi, kontrol vazifesini ber filmleri ile mukayese edebili-
yaptrğı sırada Ege vapurundan 6 riz ve stüdyomuzun yaptığı filmi 
şişe konyak kaçırmakla maznun - . de, bir çoklarına tercih ederiz. Na 
du. Maznun, muhakemeye başlan 1 k' d"n g Uf t kd' t 

sı , · ı u ece anın a ım e • 
dığr za~a~ h~diseyi şöyle anlatmış tiği bir çok filmlerden, ipek film 
ve dem ıştır kı: t "'d d 1 f 'l d h ·· s u yosun a yapı an ı m a a gu 

- Bu konyakları ailem için ge- zel, daha canlı, daha net, ve daha 
tirtmiştim. Çünkü doktorlar hu güzeldi. Avrupanınkilere mürec· 
konyağı tavsiye etmişlerdi. cahtı. 

Hakim, Fahri Efendinin bu ifa- Eğer ipek film stüdyosunda cev 
desini kafi bulmamıştır. Maama· rilen büyük operet ve komedi~ler 
fih Fahri Efendi konyakların güm de hu ayarda ise: Türkiyede ıine 
rük resmini vereceğini, ancak va- ma sanayii vardır ve inkiıaf et • 
zif e başmdan ayrılamadığını, dı- mektedir, diye biliriz. • 
şan çıkarken beşinci tube müdürü Bu münasebetle, İpek film mü
Kenan Bey tarafından görülerek esaiılerini takdir ederken, Türk 
hakkında muamele yapıldrğını ıöy filmciliğe ıyı bir yol çizen 
le.miştir. Ertuğrul Muhıini, Mösyö Çaldari-

ıin ıeyahat intibalarını filme alan 
Müddeiumumi bu ifadeler üze-

Cezmi Beyi de hararetle tebrik e
rine Fahri Efendinin tevkifini is-
temiş ve bu talep üzerine tevkifi
ne karar verhni§tir. 

Fahri Efendinin muhakemesine 
18 eylülde devam edilecektir. 

2500 tüccara ceza 
Sicili ticarete kayitli olmadık -

)arından dolayı isimleri tesbit e • 

dilen (2600) tacir Ticaret odası 

deriz .. 

Sel~mi izzet 

Esat Beyin eseri 
Sabık Maarif Vekili Esat Bey 

milli kültür hakkında bir eser ha
zırlamaktadır. 
ı·ııuıı ı1111ı111111111111ıı ıı11mı11uuıııınııı111uı111111u 1111111mııııınuuıım111ıııı111ıııııınıııı i 
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16 EylOI 1918 
tarafından mahkemeye verilmi!lti. 

~ - ::'\lıık .. tm Gorkiniıı Uııhr' lkll'rP iltllın k 

Mahkeme tarafından kendileri- P,\ll>d lğl rha~et olunu~or. 
ne 5 liradan 25 liraya kadar ceza , - Ta;\·mi5 ı:-aı"'""'· ' '.\lnıaııt:u cıırptta 
verilmiştir. mnjl·Jflp f'dilt'nlf'T., kınn•ti şurka \ Pm1eli, Tilr

kl~f'~I! t.aarru~ rdı>rf'k şıuk «r)lhuinl tPıılıı 

Sümer bank taşınıyor 
Sümer bankın nakli hazırlıkları 

bitmiş ve eşyanın bir kısmı Anka· 
raya nakledilmiştir. 

etmC'll .• , di,\ or. 

- ttııu ml'mlr.kPtlı•ri ııo<ı~ all•t kont"rl'• 

<ılnı!o>, Fran<ıı7. ııo<ı~ n11 tlPrl, hitara! bir bbkft· 

m C't 'a•11ta."IJlP ı;nlh '-:trtlarının tPatl Pdllmfl• 

sini (t'l,lil l'dt>rrklPrdlr. Bülülc, fazl:ı, devamlı ııaıı \'errıılere a.lt 

ayrı ırnzııaı vnrdıı. 

Jtrıım1 llllııların bir ımtırı 10 k11r11,tur. 

Kliçllk ila~ıar:_ 
uır detaııı 30 iki aeıaııı 50 U•; cıerıısı n."ı 

dört cıe!a!tı 75 ve orı defası 100 kuruştur. 

Uç aylık llAıı verenlerin bir de!ıurı mecca· 
nendir. Dôrt satırı ı:ec;rn llllnların f!lzla 

Bankanın Ankaı-adaki merkezi 
20 eylülde faaliyete geçecektir. 11-
tanbuldaki banka şube olarak ka
lacaktır. 

- Lo~ it C'ore ha .. ın oldııı;nndan umnru 

mıı:ımrlı\t llP lştı,tal rtmr.nırktı•dir . 

- ,\\·u111tur~·a - :\Ia<'ari~tan hLikfımf'tl , 

hilrümlf'I nıubasımlara , ')t>raltl haı:ıranın tf' • 

atil PfkArda buhınmak <ıııreti)·lp henıı-ıı mit • 

1.111,Prstı ~ulhl)Plf' ı:-lrl,mt>~f' mi\.'Yllt olup nl

mııdıiını blrlikt<' tsharri t•tnwk teklifinde 

buhınnıağn karar \'l'rnıl~tlr • 
eatıTlan ~' kuruştan neaap edillr. 

Sümerbank müdürü Nurullah 
Esat Bey bir hafta kadar ıehrimiz
de kalacaktır . 
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Siyaşi icmal : 

16 Eylül 1933 

................................ 
Silahları tahdit 
l<onferansının 

son ümidi 

Polis Haberleri Yeniyenieroinciler ...................................... 
Denize ablan kayıkçı B 1 b" k 1 y .k .. 

. 1 un arın ır o u enı oy· 
Haydarpaşada Tahır kaptanın d b" k , B ..., , d 

kayığında çalışan tnyfo Yunus, e, ır o. u eyogıun a 
dün, öğleye doğru 5aat on birde Boğaziçinde Y eniköyde eroin 

Haydarpaşadan Kadıköyüne r:el- kaç.:ı!u;ılan meydana çıkarılmıştır 

A b. l l k t mis kayıkların yanaştıS!ı yere tam ki şunlardır: Yeniköyde Şemset-vrupanm ır ço t mcm e c · ·' <> • • • • d l 
1 · d ·ı· h l k f l · 1 yanaşacağı sırada iskelede ma - hn Beyın eczahanesın e ça ı~an 
c• ın e sı o. sız Rnma tan az a sı · T ·ı f .. N · b' ·ki t · 

nevra yapan vapurun sularına ka c:maş ı.e şo or urı ve ısı e çı lahlanmak, silahları arttırmak ce-
rcyam günden giine kuvvet kaza· pılmı~ . Sandalın da!g<ı~ar arasında Niyazi Efendiler. 

1 · h bocaladıg-ını, cllerinrleki kürek - 1 Tana~ Beyoğlunda ~üpheli bir nıyor. Bazı devlet er, ı~ ayahnı .. 1 
d. 1 · lerı' n hu"ku··msu'' z kaldıg-ını gören Ç:>k yerlerle temasta bulunduğun· ca:>landırmak; bazıları ığer erme 1 

k b l k b l il Yunus korku ile ne yapacng-mı sa· dan şüpheler artmıştır. Nihayet 
rr.u a e c etme , azı arı me ıuz " . d ld d' · . 

b. 'k' b l d kt ızler e e e e ılınce Tanaşm evı bir t,'lkım tehlikelere karşı gelmek ' şırmış, gene ır ı ı oca a ı an 
' hı·1 l. ld - basılmıstır. endiseıiyle berri, bahri müdafaa sonra akıntının te ı te ı o ugu • • . . . .. .. 

• l ı ı ala Tanasın evınde ıkı buyuk pa • ımasraflannr arttırmı~tır. nu an ayınca ne o ursa o sun : 
. . _ bura olmak tehlikesinde bulunan ket croın meydana çıkarılmı§hr . 

• 

20 sene nutku tutulan 
bülbülün dili açıldı ! . 

tarının bütün parlak tekliflertll 
reddetmiş, o kadar uzun zarn•D 

sessiz, münzevi bir hayat geçir 
miş ve bilhassa musiki alemleri 
ne, çalgı seslerine karşı kulaklıı. 

rını tıkamış ,yanında musiki> 
dair en ufak bir söz bile söyle11 
mesine tahammül edemez bir hJ' 
le gelmişti. Garip değil mi, Hsfıf 
Sami efendi, şimdi birdenbire de
ğişmiş, yeniden gazel ve şarkı o' 

kumıya başlamıştır. 

Avrupa memlekellennın çogu ı d ld k d. · t karar Bunun üzerine dig- er arkadacları . . . . . . • san a an en ını a mıya :ı- Hafız Sami Efeada 
~re· ınt' kı emnıyets~zlık ısc azamı . K d. . k Jd denize da yakalanmıctır y ll h b' 1 f l d 

İki hafta evvel Edirnekapı dı• 
şnraında Münzevi köyündeki kf. 
kahvesinin bahçesinde akıam ii•' 

tü durup dururken birdenbire c.of 
muş bir gazel okumuş, bunu &O' 
renler •aşırmış; 

. . ı vermı.. en ını a ırıp T • ı arca iç ır i. söy eme en 
der e-:<. ye varmı~ snyılabılır. Or - ı k . . B ··ren vapur· Bunlar Beyog- lundan gizli yer - b' d'l · ' b d k oyuvermı§tır. unu go ır ı sız gı i yaşa ı tan sonra 
tahkt:• .k:ırarsızhk var. ~vru.p~nın daki halk feryada başlamış va - lerden aldıkları eroinleri Boğaziçi, birdenbire dilleri açılan bazı in -
uzu"l b:r _zama~ le§evvuı ıçınde pur istop ederek tayfalardan bir· T arabya gibi yerlerde satmakta ve sanlar olduğunu biliriz. 

)•l!·:yac~gına ~uphe yok!.· 1 kaçı kendilerini denize atmış ve eroin kaçırmaktadırlar. Fakat tam yirmi yıl hiçbir §ey 
Bu vaziyet İiİnde silahlan azalt- dalgalar arasında bo::alayıp <.!u . Kendilerinin geçenlerde meyda- okumıyan güzel ıesli bir adamın 

mal:tan bahs ,:menin mevsimsiz j ran Yunusun imdadına yetişmiş na c:ıkarılan biiyük şebeke ve b~n- yirmi yıl sonra birden bire gazel, 

- Aman bir daha! 

Diye rica etmiılerıe de o1'll, 
mamıt. kalkmış gitmiş ... Fakat b 

hafta sonra cuma günü gene a)~ 
yerde bir gazel, bir §arkı daha c 
kumuş, ondan sonra da Hafız Sı 

olduğu fı§ikıir olmakla beraber si- lerdir. ların geçenlerde meydana çıkarı- şarkı okumıya ba~ladığına tahit 0 • 

ı·hbrı tahdit konferansı gene me· Denizden çıkarılan Yunusa lan b'ivük şebeke ve bunların fab- luyoruz. 
5ais.ne devam edecek ve umumi l:endini niçin denize attığı soru · rikasivle alakalan olup olmadığı Bir zamanlar lstanbulun, hat
Lir itilafa varmadan dağılmamağa lunca: tahkik edilmektedir. Poli~ eczaha- ta bütün memleketin en güzel ıca· 

mi efendinin artık ağzı açılmıt ' 
timdi bazı akşamlar oraya gidi 
birçok &"azeller, şarkdar söylüyo 
mUJ .. 

çnh~acaktır. - Korkudan ne yapacağımı nede ta!ık;kat yapmaktadır · lisi ve en güzel hanendesi diye ta. 

Silahları tahdit konferansının şaşırdım. Bir aralık kendimi de · nılan meJhur hafız Sami Efendi 
her no yapsa Japonyanın Mançu- nizde buldum. Bunlar geldi, kur rvtançuride vaziyet karışık yirmi sene kadar evvel birdenbi-
riyi istilasından. Almanyada Hit- tardı. Harbin, 15 (A.A.) - Sungari re sur:mu' ve o zamandan bu za • 

11in daha garibi şu ki: Yi11J1 
sene mütemadiyen sustuktan sofi 

ra coşan bu eıki meşhur haneıt 
denin sesi hala mı hala yirmi f 

ne evvelkinin tıpkısı imiş .. 

lcr:i rejiminin teesıüsiinden evvel Demiş. ırmağında dolaşan ga:mbotlar ile mana kadar kendisine yapılan bü-
umulan neticelere varamıyacağı Birdenbire ölüş Mançuri askerleri, Harbin şehrinin tün ricalara, ısrarlara ,tekliflere 
muhakk?.ktrr. Çünkü hir bir dev- u l · · cenup kısmında başıbozuk kuvvet rag-men ağzını açmamı!, hiçbir 

':r Karagümrükte ı-:.acı r .... u uttın 
Jet tc ~iilahlarını vasi bir mikyasta mahallesinde 97 numaralı evde o · lcrin kurdukları karargaha karşı yerde ne bir tek gazel, ne bir tek 
azaltm::ıyı göze almıyor. Bütün Ü· turan arabacı Ahmet oğlu lbra _ müştereK harekete geçmişlerdir. şarkı okumuş, gramofon fabrika-

mil, bir tefti~ komisyonunun teş- d k k Bu askeri hareket esnasında gizli ------------------------~ him, Tütün gümrüğün e i arpuz B 'd 
kili ile silah İmal eden devletlerin bir cepane deposu ateş almıştır. Sınıfta kalmanın ergama a sergisinde otururken ansızın üze. 
imr: iatınr ve silah ticaretini kon - rine bir fenalık gelmiş, bulundu _ Bir çok evler harap olmuştur. 
trol etmektir. ğu sandalyeden yere yuvarlana · 1 --- -- . 1 

Bu da yap?lamaua, silahları rak boylu boyunca uzanmıştır. T A K V J M 
tahdit konferansı kati bir muvaf- Hafif bir titremeyi müteakip 
f akiyetsizliğe uğramı,ı olacaktır. hareketsiz kalan İbrahim efendi • 

İngili:der bu tefti§ kc.:nisyonu - nin öldüğü anlaşılarak derhal po

nnn lCJkiline taraftar oldukları lise ve doktora haber verilmiştir. 
gibi Franu. hükumeti bu maksadı Yapılan muayenede lbrahim efen 

terein için bir plan hazırlarnı§, mi- dinin kalp sektesinden ölmüş ol -
nkı imza edecek memlcket!t-rin duğu anla~ılarak gömülmesine i -
an bean teftiı olunmalarını terviç zi:ı verlimi~tir. 
ctmi~tir. § Yapılan silah araştırma -

Anla·alan Amerika murahhaaı ıu~a Büyükdeı·ede Çayır ha -
M:stc•· Norman Davis te bu plan 

1 
~ında 85 numaralı evde oturan 

lc1 irde bulunacaktır. ı Mehmet Alinin fö~e.-· nde bir bı~.ak 
Bununla bcrnber Franıızhrın 

1 
çıkmıı ve Mehmet Ali yakalana • 

bu ?Jlinı da bi: hayJı tadile uğrıya rak bıçak müsadere olunmuştur. 
cak ve bu vadide uzun uzadıya § Galatada yapılan silah araı-

Cumarh:st Pazar 

J 6 EyJüJ 
25 Cema.evcl 

l 7 Eylül 
26 Cema evel 

C:ıın do~uşu ~.:18 !'>.l'ı 
Gun atıs• IB.2..! '"· ,,, 
~alıah narnu.ı 3,1? 3.1:" 
O!lc nan .aıı 1 •,ıcı 12.01/ 

L.iudı u.ınıaı.J ı:-.ıJ l.'ı.41 

!ı~~ıın n:ınıaıı l","2 lf!.1 11 
\ al! ı rurnlllZ.ı 19.58 l 'J. "i4 

lnı al ~."'7 :l r.ı 

ı ılın ~c~cn elin cı 2~Q _t>f) 

'ılın ı.alan .. 110 Hl'I 

L 

R A D y o 
Bugün 

manakaıalar vuku bulacaktır. tırmasmda Yaşar isminde bi· 
, 1 8 ,- .• N n l l. -: 

_ı 

- , 

verdiği teessür 
Müdür ve hocalarının 

yanında siJah çeken talebe 
Kadıköy erkek lisesinin dördün 

cü sınıf talebesinden Haydar Efen 
di bu sene ikmal imtihanlarında 

fizik ve riyaziye eruplarından 
muYaffak olamıyarak aınıfta kal -

mı§tır. Bundan müteessir olan 
Haydar Efendi, mektep müdürü · 
nün yanına çıkarak ıınıfta ipka bı 
rakıldığmı ve haksızlığa uğradığı· 
n iddia etmittir. 

T alcbe gittikçe asabiyete kapı -
larak p.ıntalonunun arka cebinden 
bir tabanca çıkarmış, müdahale e · 
dilerek önüne geçilmittir. 

Koyun otlatma yüzündt 
l adam öldürüldü 

BERGAMA, 13 (Husuıl) / 
Sancı köyttndc ı yçt~ftnUJ 

tur. 
Öldürülen Ali oğlu Abbas kif' 

yadır. Katil Filornalr Emin ol: 
Ceylan isminde bir adamdır. O 
nayet maktul Abbas kahy~1~ 
tahtı i ticarında bulunan nıer'f 
hududu dahilinde olmustur. 

Cinayetin işlenmesi. basit bİf 
hadiseye dayanıyor. Katil Ce1' 
lan, her zaman koyunlarım Abb'' 
ağanın mer'aıında otlatmakta)'cl1 

Maktul birkaç defa Ceylana. b~ 
noktayı ihtar etmiş ve tarlasıl11~ 
harap olduğundan bahsetmiştir· 

Son defa Ceylan gene koyofl' ,q i.hları tahdit konf rrcuuının rinin üzerinde bir kama zu - 1,:; d('n 18 ~on 1 Gr. moroıı - ıs,3u da.ıı 
5on ümidi de b•ındo.n ib.-reHİr !. hur ettiğinden ya.k"lanmı~ ve ka- Hı a kr.tclar Fransızca. ders .(~lilptcdilcrc JU izahatı vermektedir: 

Li!e müdürü f erit Zühtü Bey 
ıı· larını Abbas ağanın tarlasına sil 

vermittir. Abbas ağa bu vaziyet 
görünce Ceytana son bir ihta.r0' 
bulunmuş; fakat Ceylan bund1~ 
hiddetlenerek tabancasını çıkar ~ 
mış, Abbas kahyaya ate§ edere 

ö. R ma müsaclere clunmuştur. ma usJ Hl d:ı.n W ye ı,ad~r P..ıfat ' 'e ar - - Ortada izam edilecek bir ha-
------------ ~ Galata Mandıra r.okağında 0 • ı ımcL."l l:ı.rı 2~ den :.ın,::o :ı. ı ı:ıclar Bcdayll 

T aleben~n dişleri turan Hüsnü Efendinin kızı 3 ya· ı Mu tiye hc)'('ll 20~0 dan 22 ye ltadar Gra 

J d H b' b · . d mof"llı 2:! den ttıb:ıren , nadoltı Aj:ınm. r..or 
lk mc'-:tep muallim ve talebe:;i- ~ın a a ı e evın penceresın en ,__, 

ha"""cri, Saat .rıy~rı. 
n·n di~l-:rini muayene etmek üzere düşerek muhtelif yerlerinden :rara- , il .\:"i ,\ : MK.ı m. _ 

ı ·r. t l '- ı• ' 1 k h t h k ld ı~ n ~l;C. ı ı-;cnı;rc:;i komitesi ta- an':Dış, çocu as a aneye a ı • 12,so pl;ıJ,r .ı \ip d:ıf:lıırı n rl.:ıları - ı:ı 
·-'m::ian b. t k·ı A • · • r q ı ~.t y<.-pıb1ıshr . 

. ; ~u:ı.y~nc. işleri iç.:n elli diş he . 
k mı :;cçılmıı ,.c kendilerin bu va 
::fon:n f abri olarak dc··u•ı·~ . 

• • 4"' c ı::1c-
kri rn:-..ks.ıdiyle birer davet mck. 
tubu gönderilm=ştir. 

Kömürlerimiz ve Macarlar 

rılmı~tır. 

~ Galatada Emekyemez ma -
halles·ndc oturan MHıaH Efendi · 
n'n oğlu Kozelin üstüne ocakla 
kaynamakta o1an yağ tavası düş • 
müş, hafifce yi.izünden ve elinden 
)·aralanmıştır. 

Kimyevi maddeler! 

uf:ltı kon'!t·rl - ı.ı . ıo - ı;; dt'\llmı - 17,0.i 

1.:cr ı h:ı'indı• t•·~:uıul - 18.IO plil.la il,lndi 

lrnn'>l'fİ - 1!1.lr, Oı.k.ır !';':rıt\Mll m...ıı•leri -

%1.30 I~ ·llinlnln ı \'irat} u imli apna!>ı. 
•d 

m;um \O: ~ısı m. -

diıe yoktur. Sınıfını geç.emiyen 
talebe Haydar Efendi bana müra· 
caat etti. Zaten kendisi aeçen ıe
nc de orta k111m mezuniyet imti · 
hanlarında muvaffak olamemııtır. 
Bu sene orta kısım mezuniyet im
tihanlarını :vermit, fakat liıe imli· 
hıınlnrında dönmüttür. Sınıf gcç-

öldürmü§tür. 
1 

Maktulün cesedi hastnneyc ~; 
dırılarak otopsi yapılmıştır. Katı 
yakalanmı~tır. 

mesin'n temini için yalvardı. Fa • Reşit Saffet Heyin 
kat bunu naz.arı itibare almağa im konferansı 
kan olmadığını bildirdik. Bunun Aclapazar, 15 {A.A.) _ Kar'' 
üzerine çok heyecan ve asabiyet G b'te 

mürsel, Ereğli, Derince ve e 
1

., 
P-Östererek cebinden bir tabanca e 
~ tarikiyle buraya gelen Kocs 
çıkardı. Ben ve odada bulunan s1'' 

meb'usu Reıit Saffet Bey, bu 
mualtimler, soğuk kanlılıkla vazi- fam umuma milletçilik ve vata.ıı : 
yeti tak=p ediyorduk. Haydar E er 

cılık hakkında bir konferans "I 
ferdi, atef etmiycrek tabancayı 

mittir. ., 
;:naıanın üstüne koydu ve ıonra y f' S J<ırr 

arın Ari ıyc, abanca ve e 
kendisini yere atarak: pınar halkı ile temas etmek üzer 

- Aartık benim için Y&J&mak hareket edecektir. 

yok!... ---.....,....----------1-
Diye bağırdı ve buhran içinde yokt •. Bu da ortada bir kaz~ 0ce 

a~-lamağa koyuldu. Kendisinin madığını göıtermektedir.. Sıı 1' 
. t yo 

normal bir halde olmadığını ~za- mua.mele yapılacak bir vazıye . e 
rı dikkate alarak bir hadi.enin ö tur. Keyfiyeti Maarif Vekalet~J1e 

gor 
nüne geçmek üzere zabıtaya mese arzettik. Alacağtmız emre dil' 
leyi haber verdik. Gelen polis me- ı hareket edeceğiz. Zaten HaY ,.ı 

k b .. raca. murlarına çocuğun tabancasını Efendi tel...-..r me te e mu 1 • 
• ol•'' 

teslim ettik. Ve talebeyi de ~e· ederek ~izden _tas~iknaıne ıstefelf' 
morların muhafazası altında aıle- Maanf Vekalctı, Haydar ı:: ·r· 
sine götürdük. Tabancada kur~un dinin vaziyetini tahkik edece1'll 
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Vakıt 'ın .:debi tefrikası: 47 lllUJııu11UllllllllJ[1111ıııı1ııııııııı11111ıııılllUllilJIWJllllll" Kübadaki vaziyet 
t 8 Z 8 .- 1 ( Emniyet verici olmaktan AŞK DELİSİ öall 

J' 
uzak haberler 

cı l,,. · 1 et 1111ııııııııııııı • • 1 ~;11rıııııııı11111111ııııııııı111111nııırııııı11111ııı1ırınnıını11ııı111lllllllllint ,.;,e amı zz Vaşıngton, 15 (A.A) - Ameri· 
Kendine dikkatle bakan göz . Günay sapsarı oldu: ka Haric;ye Nazırı M. Hul, Küba-

lerin önünde Günay sıkıldı: _Sol tarafta, merdiven başın- 1 dak~ v.aziyel hakkında şunları söy· 

- Hayır, dedi. daki ilk kapı.. l lcmıştır: · 
-- Birkaç oün sonra görü,ebi- Günay ,ağır ağır merdivenleri "Kiibadan Hariciye Nezaretine Sl y N 

0 

:r • d ı h - - azan: iyazi Ahmet 
lirsiniz. çıkmıya başladı, ~itı:ıyor u: . g~ en aberler emniyet verici ma- . .. . . . 

Titrek bir sesle sordu: "Onu ıörmek ıstıyordum, şım· hıyet~e olmaktan uzaktır. Jş verici· Kralıçe one atıldı. Elı.nı kaldır- ı Ateşın etrafında, hayaletler 
- Sıhhati nasıl?. di de korkuyorum.,, lerle ışçiler arasında bir takım ih· ı ~ış, r.cl ,,mlarma kapıyı ışaret e - dolaşıyor, bu hayaletlere dikkat 

_ Mümkün olduğu kadar iyi. )8 numaranın önüne geldi. tili.flar vardır. dıyo.~ 1• • I edilecek olsa birer insandan baı-
Kan verl'tc ameliyatı iyi oldu.. Y avaıça durdu. Sanla Klora eyaletinde de iki Gozbrı kan çanağma dönmüı ka bir ıey olmadığı farkedilirdi. 

isminizi söyler misiniz?. Hafif bir ses duyuldu: rakip vali, eyaletin idaresi husu - Gürôiler, kraliçelerinin bu işareti 1 fakat, bu İnsanlar şu anda birer 
- . Bir ki\ğıl veriniz de yaza - - Giriniz! sunda çekiıip durmaktadır. üzerine baılannı öne iğerek dııarı zebani kadar korkunç mahliık -

Yım. Tokmağı çevirdi, kapı aralan • Halk açlık t~hlikesine çıktılar, kraliçe papası yanına ça· lardı. 

B 
dı .. Evvela, duvarların, yatag-m, '6l ğırdı: Yüzlerinden damla damla ter 

ir ufak kağıt üzerine "Günay,, diye yazdı. Hasta bakıcıya verdi: yerlerin beyazlığından gözleri ka- maruz - Sen burada kal, dedi. Sana akan bu adamlar aletin etrafında 
Havana, 15 (A.A.) - Kübanın ihtiyacım var. d d 

- iyilik haberlerini aldığıma ınaıtı. h urma an dolaııyorlar ve ellerin· 
. Orhan Kaya, pencerenin önün. mu telif yerlerinde iş vericilerle Karaciğay Han ıeı çıkarma . deki uzun demir ,.ı· ıı.ler"ı kızartı • 

çok sevindim bunu da söyleyın, · ·ı :r .,. ' de bir <ı.ezlonga uzanmı .. tı. Günay ışçı er araımda cıkan ihtilaflar dan bakıyordu. Heyecan ve kor - yorlardı. 
söyler:ıiniz değil mi?. 'l" T h • · · b · d" k ld er saat artmaktadır. Havana an kusu hala geçmemi,tı'. 1 l · d b" _ Söylerim. gırınce aıını çevır ı, ımı ama· I , . ? erın en ıri ellerinin yeni 

_ Tcsekkür ederint. dı. Yüzü solgundu. Gözlerinin al- trepo armda çalııan iıçilerin yap· Kraliçe ona doğru döndü: ıle kırli yüzünün terini kurularken 
. d' k lı çürüktü. takları grev halkı yiyeceksiz bırak - Siz de, dedi. Meşhur ku- arkada,.ınn seslendı' ·. 

Günay yr.vaş yavaş yürü ü, a· k hl°k s-Pldan cıkarken hasta bakıcı arka- Günay, yavaşça: ma te 
0

1 esini göstermektedir. mandan şi.mdi bizi yalnız batımı· - Kraliçe burada korkudan 
sındnn ~ baklt ve kendi kendine - Benim, dedi. Her gün gelip ahili siyaset za bırakınız. Bizim için tatbik e . ölür. Boşuna zahmet çekiyoruz. 
rnırıldo.ndı: şİzi sordum .. Nihayet bugün yanı· Havana, 15 (A.A.) - Hükumet deceğiniz ölüm usullerini dütünü- ikinci işçi hayretle haykırdı: 

_ 
18 

numaradaki hasta böyle nıza girmeme müsaade ettiler. Si- matbuata dahili siyasetin ne ola - nüz. İntihap edeceğiniz işkence - Ne? .. yoksa burada krali 
bir kız tarnfından sevildiğini , ze teıekkür etmek istiyordum Ka· cağı hakkında bir izahname gön· ıekilleri sizi oldukça düıündürür. çeye mi işkence yapacağız?. 
böyle bir saadete mazhar olduğu· ya. dermiştir. Buna göre hükilmetçe Karaciğay, ses çıkarmadan dı- Arkadaıı güldü: 

11

u biliyor mu acaba?. Sizi rahataız etmedim ya?., takip olunacak siyaset, hemen he- şarı çıktı. Kraliçe yalnız kalınca - Bilmiyor muydun?. 
_ 

27 
_ Buraya.. men bir diktatorluk demektiı·. Fer ıesine mümkün olduğu kadar m~· - Haberim yok ... 

Cafer Ali Bey Günaya seslen- Sesi kesildi. Devam edemedi.. di haklar, hükumetçe milletin hay· layim bir tavır vererek: - Şimdi neredeyse getirecek-
di: Yaklaştı. O zaman Kayanın kolu- rma ve menfaatine hadim telakki - Muhterem peder, dedi. Hiç ler ... 

_Ben gidiyorum, siz de gide- nun sarılı olduğunu gördü. olu~an hususattan sonra gelmek - üzülmeyiniz. Olmasaydı daha iyi Cellat, fişini biraz daha alette 
bilirsiniz. - Hali. geçmedi mi?. tedır. olurdu. Fakat Gürcü milletinin karııtırdı ve: 

Başına şapkaaını giymiş, boy- Orhan Kaya ıol elini uzattı ve D j kanında kaynıyan ateş ı'tte bo"yle· Öld .. d' ... . · b - h b • "" h . d - urme ıgımız İr kraliçe 
nuna atkıs1m armıştı. müıste zi İr tebeuü.mle sordu: ançıg şe rın e dir. Daima taıar. Bu ani taşkın • vardı, o da oluyor. 

n. _ ı ır, ı ızı asır ardır daima kan Cellatlar böyle konuturlarken vız k.Uktı: - Yalnız mmnız?. Dançiğ, 15 (A.A) -Dançı·g- şeh 1 kt k' b' · ı 
- Tabii yalnızım... ri hükumet memurları milliyetri akıtmıya mecbur edı'yor. Huzur b d 'h V ::: ~ rumun nı ayetinden seıler ael 

- Yarın biraz erken 
geliniz. e birdenbire Orhan Kayayla sosyalist rejimine muarız olanları ve sükun bulamıyoruz. Dünyada mıye başladı. 

göz göze gelince kıpkırmızı oldu: kapatmak üzere Vistül nehri mem tarihi ba,.tan başa kanla yazılmış b d k :r - Geliyorlar .. 

- r»~ki efendim. 

- Olur efendim. 
Cafer Ali Bey yarı yoldan dön· 

dü: 

~.Bir: ı-.iL:am...d ha aı:, Masa
mın Ü~erinde gazetelerim kaldı. 

Onları katlnyıp göze koyunuz. 
- Şimdi koyarım efendim. 
Oü .v odaya girerken düşünü

yordu: 
"Bu adama son günlerde ne 

oldu? ... Benden uzak duruyor. 

Gazeteleri toplamıya başladı. 

Bir aralık duraladı. Sayıfalardan 
birinde bir ıpor otomobili gördü. 
Otomobilin içinde iki ki~i vardı . 
Biri Esma, öteki de Bülentti. 

Resmin altındaki yazıyı okudu: 
Esma ile Bülent nişanlanmış _ 

lardı. 
Günayın gözleri yerinden uğ

rıyacak.mış gibi büyüdü. Uzun bir 
müddet baktı, sonra elinden ga -

zeteyi attı: 

- itle, nihayet mesele tavaz · 
zuh etti! 

Birden kalbini yokladı. Bu 
havadis onu müteessir etmemisti. 
Bilakis, hakikati öğrendiği i~in 
nıcmr.undu. 

Bir haftadanberi, yani kaza -
dan ~oma Bülentten hic ses seda 
çıkmamıştı. Esasen o~ kazadan 
sonra Bülendin lakaydisini gör -
ınüş ondan soğumuştu. 

- No ehlaksız, ne sefil ruhlu 
adammış!... Onun sözlerine nasıl 
kandım ... Eğer Kaya olmasaydı 
ne yapardım? .. 

Saal'e göz attr. Altıydı. 

- Hast::ıneye gidebilirim. O -
nu bana bir kere gösterseler. Bir 
ı . 'k · ·~recı yüzünü görüp sadece te -
şekJ.:ür etsem. Ondan sonra bütün 
r.ıbıtamı keserim. 

Hastanenin kapısında ayni has 
t:,. 1.ınkıcıyx: buldu. 

,, '']d'" . .-.ız g'1 u: 

. - iju~hastanızı görebilir -
8 Qlİz. Birlnci ·~;tt~18 numaralı o· 
·~ıl. 

., 

- .... Kazadan sonra bir daha aın a i eski kaleyi bir mevkuflar bir millet varsa, o da biziz. 

8
··1 d' · h ı· - Bak, bak kraliçe en .. d 
u en ın yüzünü görmedim. Bu • garnızonu a ıne koymağa çalı"' _ Papas: - on e :f yürüyor. 

gün gazetede nişanlandığını oku- maktadır. - Mahvolduk ... kraliçem .. dı' • H' d k d E l ,.. · b') - ıç e orkmuyor .. Bir er. 
um. v enecegıni ı İyor muydu- "'"""'"' " "''"'' •M "'"'''""''"' "" " wımımın UUIUUIQUUllUll yordu. Mahvolduk.. k k b ., k e gi i ilerliyor .. 

nuz .. O inkar etmitti. ca ne vaktim var, ne de arzum • 
Kaya omuz kaldırdı. Çenesinin - Demek tiyatrolar, barlar, si- d - Korkmayınız muhterem pe· 

- Çok cesaretliymİf diyorlar .• 
Cellat güldü: ·ı G" d G nemalar •ı'zı' oyalıyor?. er. Daima namuıumuzu koruya-

ucu ı e unaya yer göater i. enç ., 1 kız oturdu ve sordu: Sesinde acı bir ahenk vard: ım. Bu uğurda ölmek §ereftir. - Hanı odasından koğmuş .. 
Pek yakından farkedilecek ka-

K ya, sizinle konUIDlak ieti • - Günay, ne diye beni görme • Kraliçe papastan müsaade is-
yorum. lçımi dökmek istiyorum . ğe geldiniz?. Daha henüz sinirli _ tedi. Papaı dışarı çıktıktan sonra 
Beni dinler miain?. yim, yorgunum .. Sizi görünce u _ elbiselerini giydi. Dışarı çıktı. Pa 

- Ne lüzum var. Söz beni yo _ nutmak istediklerim tekrar aklıma pas kapının önünde büzülmüş du-

dar karanlık olan bodrumda ka -
labalık ocağın yanma kada ·1 
l 

. . r ı er. 
emııtı. 

ruyor. geldi. Haydi gidiniz .. Sizi unut· ruyordu. Kaldırılan cesetlerin kan 
- Ama beni dinlemeniz la~ zım . mak istiyorum Rica d . . izlerine bakıyordu. Kraliçe: 

Cellatlar sustular. 
Karaciğay hali. ortada gözük

müyordu. . . · e erım gı -
Çünkü artık gelmiyeceğim. Hayat d'.~ız.. Görüyorsunuz, ki sizi gör 

1 
- Muhterem peder, dedi. On· 

taki yollarımız o kadar ayrı, kı' bı'r dukçe üzülüyorum Ne · h arla 
0 

kadar meşgul olma .. Vak· 
. Kraliçe Ketevanla papas Gör -

gı yan yana duruyorlardı. Etraf . 
!arını sekiz on silahlı muhafız 
sar.mıştı. 

l~ · garıp ma . . 
daha yüzümü bile belki göremez • uksun~z ! .. Sizi sevmek istedim , ~ımız çok azdır. Ne kadar fazla 
siniz. Yalnız benim kim olduğumu ıeverdım de ... Ne yazık, ki huyu - ua edebilirsek, allahın şefaati o 
bilmeniz lazım.. nuz fena.. • kadar çok olur .. Haydi timdi dua 

Kaya tekrar omuz kaldırdı. Tek Suıtu... • odaısına gidelim. Papas, kendinden geçmit b' 
h~ldeydi. Ocağın yanında karanı: 
lıga uzayan ateşin hararetini duy-

eliyle bir sigara yaktı. Başını arka- Gözlerini kapadı .. Sık sık nefes Kraliçe ile papas dua odasına 
ya dayadı, gözlerini yumdu.. almağa başladı. Şakaklarının zonk girerlerken, Karaciğay ,Siraz as -

ladığı görülüyordu At 1 • keri kumandanının yanı~da idi. 
- Kaya, bana mademki ehem -

miyet vermiyordunuz, neden ka • 
zada benim canımı kurtarmak için 
kendinizi yaraladınız?. 

Kaya soğuk kanlılıkla cevap 

verdi: 
- Sadece yüzünüzü korudum . 

Mübalağa etmeyiniz. Hareketim 
insani bir hareketti, kim olsaydı, 
ayni şeyi yapacaktım .. 

- Hayır Kaya, ben yaralanaca· 

ğım diye korktunuz .. 
Kaya, bu konuşmayı kısa kesmek 

istedi: 
- Bülent ne zaman evleniyor? 

- Bilmiyorum, beni alakadar 

. .. . eş ge mış -
~ı. Gunay yerinden kalktı. Ağır a- Şah Abbasın has kumandam 
gır yaklaştı. Elini, hasta elin üs- orduda iki saat mefgul oldu. Ya. 
tüne koydu. Uzun bir müddet ses· pılacak bütün işler tesbit edildi. 

~.U§ olacak ki, gözlerini açb. Bu 
gozler, bir saniye sonra falta§ı ka
dar a~ı~mııtı. Göz bebekleri fırla. 
mış gıbıydi. 

siz durdu.. Bu işler, kalın ve uzun şişler le • 
Nihayet dedi ki: . dariki ile bir cellat bulmaktı. - Gmerto, diye allaha yal va • 

B . d' l K rıyor, fakat bu yalvarmanın d .. 
- enı ın e aya, ben senin - Hepsini, diyordu, dı'rı' dı'rı· lüm t J a O· zanettiğin gibi bir k d v T A k e se 

0 mıyacağını anlıyordu 
d d 

ız egı ım. - ya acağım .. Dünya şimdiye ka· A .. teşin içinde kızaran ş'ışlerı· · 
a a rol oynuyordum. Ben o d b gö • 

h
. . k ar öyle bir azap görmemiıı. ola- runce g · 'h · 

mu ılın ızı değilim. Zengin de cak :r ayrı ı byari hareketler 
v•1· •. 1 yapm b l gı ım. Hayatımı k k · · K . ıya aş adı. Etrafındakilere 
çalışmak mecburiyet'azdan~a Aıçın B aracığayk ~~diğini yapacaktı. şaşkın şaşkın bakıyordu. Birden 

ın eyım.. - unu yapma ıçın · d 1 il 
vukat Cafer Ali Beyin daktilosu . tı. Şimdi krali . emır e. al~ış~ .'o. arını gerdi, bir şey söylemek 

Y
um. Halam b · 1 .. çenın ne dınlerını ıslıyor fakat b' t" l" 
.. d ·· enı a ıp Adaya go • kabul etmesine ne d G ·· . ' ır uru ağzından 

tur u. Orad h ld d , e urcıstan • çıkaramıyor ,kekeliyordu. Kendı' -
.. a sar oş o um .. an vazgeçmesine bakacaktı 

Bulent bana kur yaptı. Hoşuma O .. K · ni topladı, muhafızlardan birine: 

g
itti. Onu d · . gun etevanın ne kadar a • H a samımı sanıyor - damı varsa heps' t k'f d'l - anı göreceğim ... Söyliye . 

dum A · · · · . . 1 ev 1 e ı erelt cekler'm d d" . ma ıçın ıçın benım aya- zındana atıldı B . ı var... e ı. 
degvildi. rım olmadığını h" d' d . u ış, çok kolay ol· Muhafızlar, alaylı alaylı gu"lu"-

ısse ıyor um. muştu Yüzler k . b 
Beni yalnız bir kişi alakadar edi • 1 na uğ~ıyan ka~~n;s e~ınkl' ';;kkını - yorlardı. 

da etmiyor. 
- Ama Adada böyle 

nız .. 
- O zaman onu seviyorum zan 

ettim. Soma sevmediğimi anla -

dım. 
- Ya! .. Şimdi onun yerini kim 

tuttu?. 

yordu. -Kimi olduğunu artık dar Gür .. k ı er e ı ır ka İçlerinden biri: 
.. r b'l' . .. k ı cu mu avemet edemeden A l soy ıye 1 ırım, çun Ü biribirimizin 1 hapse tık l l - pta papas, dedi. Ölümden 
.. .. .. b' d h ı rnıf ardı. o k d k k yuzumu ır a a görmiyeceğiz _ Di .., t f a ar ço mu orkuyorsun ? .. 

B 
· d' · S . ger ara tan sarayın bodru _ 

u sız ınız.. endın Kaya .. Sen • munda ok b k b. , Görgi bunu duymamııtı bile. 
d · b' · . . ç aş a ır vak a cere . S 

h~n .gar~p. ır. ızlzde~ınefısle, hakiki yan ediyordu. Karanlık bodrumu - öyliyeceklerim var.. Beni 
uvıyelımı gız e ım. Seni Bülent- kızıl alevl d l . , yanına götürünüz, diye yalvardı. 

1 k k d k . d" er ay ın atıyor, ateşın n· h f 
}erinin içine baktı ve sigarasını at· e 15 ·an ırrn~ ıste ım .. Kendi - koyu duvarlara vuran gö]gesi bu ır mu a ız: 
t me fenalık ettım.. korkunç yerd . .. . . . - Bekle, dedi. Gelecek .. Söy-
ı... j .. . e ınsanın tuylerım ı ki . . 

Bunu söylerken Günaym göz -

_Kimse tutmadı .. Kur yapa - (Devaııu var) urpertıyordu. ıyece erını söylersin .. (UC\Rnıı varı 
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ı Edebi Müsabakamız l 
ıuııııııTııııırmıııııııııı1111ııııııııııı11 1111 ııııııııı 1111 ııııuı 1111 ıııııııı11111 ıııı11111111 ııııııı 111 ıı•••ııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııı 11~ıııııııı 1 
G~nçler için açbğımız edebi müsabakamız devam 
ediyor. En çok 800 kelimelik bir hikaye en fazla 15 
mısrahk bir manzume ile müsabakaya girebilirsiniz. 

Birincilere mükafat verilecektir. 

Batıda Bir Güneş . Battı 
Solgun bir sonbahar akşamı .. I

lık Eylul güneş1nin pembe ışıkları 
yatağında hayatının son saatlerini 
yaşıyan Bülendin sarı soluk yanak 
larına vuruyor. Bülent, renksiz du· 
dakları sarı benzi ve ürpermiş saç 
ları ile bir ölüyü andırıyor, fakat 
zavallı Bülent bir kaç saat sonra 
hakiki bir ölü olacak. 

111ıııııııHtııumıııııııuuıu111nıııııııııııuıtn11ıı11w11tıcu 111111ff1ıııtıııııı 

UZAKLAŞTIN 
Uı.aklaşhn ufuktu batan bir güne, gibi, 

Gö1Jrrim dr <ıt'ni blç artık göremez oldu. 

Sen ~ekil git beis yol• sakladım ben ı;cvglnl 

Bir ayrılık lnrlsl gözl\mdcn du,rn. soldu. 

"' .. .. 
Jtııbuma. bir tür™'llk meı.ar ~·eri kazdın sen 

ifa) nllnl oraya ı;ııldıynrak inlrdlm; 

' 'e beni bıml•arı:ık ı:chlldin cbed!Jrn 

Ruhumda ht•r fiıı wııiıı <1cı;Jerlnl din1edinı. 

:{o ~ "' 

Kanu~ arıık açıldı kalbimdeki yaralar, 

Cerahatler boşaldı senin ufulün ile•. 

Deı'll!lız bir hal aldı ruhumda cerib.a.lar 

Seni tldm ka~ırdmı giden gelmeı; nafii<" .. 

Teh•fon ş. drn: O. Seyfettin 

llı11111ııııııııı1111ııııı111111ıttlllı11111ıı1111111111ıı111111111ıııttıı111111ııtı 

i Gençlerle haşhaşa( 
11ııııliı111111ıııııı11111ılllll1111ııııtııı111111ıttlll111111ıttlltı11111ıtTiııı111 

Vefa idman yurdu 
f utbolcülerinden 

Gazi Bey diyor ki: 
Bir kaç ha -

nım, futbolcu 
Gazi B., Darül· 
bedayili Talat 
Hadi Beyler · . 
C ü m h u riyef • .;' 
gençler mah • 
f elinden ama -
tör Nurullah 
Kazım Bey ve 
ben Büyüka • 
dada çamlar 
altındayız. 

Hadi Beyin 
bugün çenesi a
çılmış müte -
madiyen söy • 
leni yor; ama 
ne çene .. Gazi eey 

Bülende bu menhus hastalığı çıl· 
gın aşkının hicran ve istırapları mu 
sallat etmişti. Onun iki nenedir 
durmadan ilerliyen bir veremi var 
d1. Zavallı hasta günler geçtikçe 
fenalaşıyordu, iyi olmasına imkan 
da yoktu. Çünkü ona bu hastalığı 
musallat eden istıraplar elan için
de yaşıyor elan ayni ıstıraplar içe· 
risinde h~·ranıyordu. Doktorlar ve 
rem ol · -ın söyledikleri vakit 
mfüee:::;:r olacağı yerde bilakis 
memnun olmu~tu, hethaht hasta 
bu sonsuz ac•lardan ancak ölümle 
kurtulacaktı. Artık ölmek istiyor· 
du, ölüm onun için ne büyük bir 
saadetti.. 

Gazi Beye gelince: O daima ha 
llllU11111ıııııııııııı11111111ııııııııııı1111111ııııınııııı1111ııııınııııııı11111ıııı11 lin futbol bahsinden konu§uyor 1-
yordu. Derin bir sessizlik içinde 
olan odanın sükUtunu baykuşun 
soğuk sesi ihlal ediyordu .. 

Kamiran betbaht ölünün, sev · 
gili arkadaşının üzerine kapandı, 
hıçkıra hıçkıra ağlamağa başladı. 

Gecenin zulmeti odayı sarmıştı, bu 
gece gökte yıldızlar ışıldamıyor ka 
ranlık her taraf karanlıktı. Kami
ran bu karanlıkta karanlık gözleri 
le istırap yaşları döküyor, zavallı 

Bülendin bir atkın sonunda kur · 
ban gittiğini hatırladıkça ağlıyor 

ki sahne adamı neye dair konut ur; 
tabii sahneye dair, iki futbolcu ne
ye dair konuşur; tabii fut bole, spo 
ra dair. Herkes sahneye dair konu 
şuyor. Fakat futbola dair konuşan 
yok .. Bizim Gazi Bey bu itte yal -
nız başına yaya kaldı. imdadına 

ben yetiştim. Talat Bey söze başla 
mıştı: 

-Çocuklar. dedi. Bu sene ilk o
yunu (İpsen) in eserile açıyoruz. 
Şöyle bir düşündüm. Talat Beyin 
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) FA Y DA L I Bilgiler ( 
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KARA AFRiKADA 
Zenciler arasında zenci şairler, hatipler, 

artistler nasıl yaşarlar ? 

Afrikanın ortasında ve cenubun nurdu. Bu esirlerin doğan çocukla 
da yaşıyan zenci (yani siyah a - rı da o kabilenin esiri olurdu. Yüz 
dam) ların yaşayışlarını anlıyabil· seneye yakın zamandanberi bu e· 
mek için orta devirde şimdi mede· saret prensip itibarile 15.ğvedilmi§ 
ni olan memleketlerin yaşayış tar· ise de, bir çok müstemlekelerde e· 
zını hatnC\ cetirmek lazımdır. :sirler mevcuttur. 

Mesela Afrikadaki zenci kabile İmtiyazlı sınıfla, işçi sınıfının a-
lerin kısmı azamında toprak umu· rasındaki fark oralarda uzun müd 
mun malı olmakla beraber kabile? det kalanlarca kolaylıkla görülür. 
halkı bir takım sınıflara ayrılmış- Tavırları, konuşuşları başkadır. 
tır. Yüksek sınıfa mensup olanlar ikin 

Demirciler medeniyet aleminde ci sınıf ahalisi kadar göze batar 
mühim bir mevki tuttukları halde renkte elbise giymezler. 
bu kabileler arasında hiç bir mev· Zenci kralların hüküm sürdüğü 
kie malik değildirler ve kendilerin sıralarda demirciler himaye görür 
den ihtiraz olunur. Çiftçi, rahip, ta lerdi. Çünkü muharebe için silah· 
cir, balık avcısı avcı ve muharip o· lar yaparlardı. Halbuki şimdi yal· 
lan kimseler kızlarını hiç bir vakit nız ziraat alalı ile mücevherler yap 
demircilere vermezler. Bunun se · maktadırlar. 

bebini zencilerin efsanelerinde a - Zenci kabileler arasında en faz-
raraak buluruz. la rağbet gören kimseler talakati 

olanlardır. Bunlar şair, meddah 
Yahut saz çalıcı olurlar. 

içlerinde adı uzun müddet anı -
lanlar çoktur. Bunlar yazı ile teshil 
edilmemiş bir çok şiirleri hıfzet -
mişlerdir. 

Kısa bir maceradan sonra çılgın 
bir aşkla bağlandığı Sevinç Güner, 
yalnız Bülendi seveceğini, yalnız 

onun olacağını söylediği halde bir 
gün Bülende bu aşkı yaşatamıya -
cağını söylemi§ onun saf ve temiz 
sevgisini ölmeden maziye gömmüş 
tü. Bülendin Sevinç Günere derin 
bir aşkla bağlanan kalbi bu müt -
hiş istıraha dayanamadı, nihayet 
Yerem oldu ... 

durmadan ağlıyordu ... 
bu traşı en aıağı yarını saat sürer. 
O zaman zarfında ben de Gazi B. Demirciler ayni zamanda eJmH l9lerler 

Yerlilerin anlattıkları bir efsane 

Krallar hüküm sürdükleri sıra • 
larda bunlara altın ve gümüş mü· 
cevherler,.sürüler, b~ygirler, esir • 
ler verirlerdi. Kralın yanına iste • 
dikleri zaman girerler hazan müta 
•İri has hile.....olurlardı....Halbuki öl• 
dükleri zaman cenazeleri gömül • 
mez oyuk bir ağaç kütüğü içine ko· 
nurdu. Böylece gece gezen ateşler 
(nurlar) efsanesi yol aldı. 

Bu l~üzünlü sonbahar akşamın · 
da, iki yıldır hasta yattığı yatağın
da hayatının son anlarım yaşayan 
Bülent, feri uçmuş siyah gözler}ni 
son bir defa açtı, sağlam bir adam 
gibi doğrularak arkadaşı Kamira
na sen dileği ve son sözlerini söy· 
ledi. 

- Ki.miran hayatım artık sönü
yor, ağrıyan kalbim bir iki saate 
kadar duracak, ne olur Güneri ge· 
tir, onu son bir defa göreyim de 
öyle öleyim. Onun mecalsiz gözle· 
ı im:le kalan kumral hayaliyle hiç 
olmazsa mezarımda meA'ut ola -
yım. Zarar yok o beni gene sevme· 
sin ve tamamiyle unutsun, yalnız 

C'nu bir daha göreyim onu bir da· 
ha göreyim de öyle öleyim. 

Kfımiran Bülendin dileğini yap 
mak için Gün~ri bulup getirdi. 

Güneş ağır ağır batıyor uzak -
}ardım çobanların gaydalarının ha 
zin sesleri geliyordu. Bir baykuş 

bahçeni.n yıkık çitleri üzerine 
konmuş Aanki bir ölü bekleyordu. 

Zavallı hasta yatağında son bir 
defa doğruldu, onu görünce, de • 
min sönük duran gözler bir şim -
şek gibi parladı, rengi uçuk solgun 
dudaklar kızardı. ve son bir defa 
olarak ona derin derin baktı, bir 
dakika sonra artık bir daha uyan
mamak bir daha kalkmamak üze· 
re ebedi ve derin bir uykuya daldı. 
Bir fırtınaya benziyen bu manasız 
hayata gözlerini yumdu. 

Batıda güne§ gurup etmişti, gay 
daların hazin nağmeleri ile bera -
bP,r ıızaklardan ezan sesleri geli -

3 Temmuz 1933 Bakırköy 

ilhan "afiz 

Şilede 
Gençlik spor faaliyetini 

ileri götürüyor 
Geçen senenin Haziranından iti 

haren Şilede fırka binasında bir 
spor klübü tesis edilmiştir. F evka· 
la de tezahüratla ve vilayet fırka 
idare heyeti reisi Cevdet Kerim Be 
yefendi ve arkadaşları beylerin hu 
zurlarile şeref bularak resmi küşa
dı yaJJıla: • hu spor klühüne bütün 
Şile gençleri hararetli bir alaka 
göslerme~<tedi ·ler. Sporun, hayati 
ve yüksek manasını anlıyan Şile 

gençliği, artık boş vakitlerini kah
velerin kirli havası içinde kağıt ve 
tavla oynamakla değil, temiz, ha • 
vadar kırlarda top oynamakla ve 
spor yapmakla geçirmekte olduğu 
gibi haftanın muayyen zamanla -
rında klüplerinde toplantı yapmak 
suretile içtimai teşekküllerini ve 
ruhi ferdiyetlerini kuvvetleştirmek 
ledirler. Fırkanın bizzat teşebbüsü 
ile vücut bulan bu teşekkül bütün 
temenni ve gayretlere rağmen iste 
nilen semereyi vermekte gene ge· 
ciktirdi. Bu teşebbüsün ve teşekkü 
lün kat'i olarak tahakkuku ve ga· 
yeye mutlaka vasıl olabilmesi için 
herşeyden evvel bir saha tedariki 
lazımdı. Halbuki Şile gibi tabii te· 
şekkülatı itibarile, arızalı ve iltiva 
lı oldukça sarp bir mahalde iste . 
nen bu sahanın bulunması çok güç 
bir işti. Tabiatin bütün bu müsa -
adesiz şartlarına rağmen müteşeb 
his ~endik ve bu i~te rehbeleri o -
lan f ırlcanın nisvasınclan yürü ve -

( l)p\·nmı 1 O un<'o Hyıfadn) 

ile bir mülakat yapabilirim. 
Gazi Beye teklifi söyledim 

kandırdım. 

ve 

- Sr,ora ne zaman başladınız? 
- Spora 1923 senesinde gür -

büzler idman yurdu nam klüpte 
ha§ladım ve sırasile Vefa mektebi 
takımında ve nihayet Vefa idman 
yurdu üçüncü takımında yer aldım 
dört sene evvel de birinci takıma 

terfi ettinı. Halen birinci takım o -
yuncubrm~amm. 

- Türk milli takımı hakkında 

ne düşünüyorsunuz? 

- Türk milli takımının teşkilin 
de bizim iliklerimize kadar İ§lemiş 
olan inhisarcılık ve hatır gözetmek 
ortadan kaldırılmalıdır. Ondan 
sonra mili takımı teşkil etmek la -
zımdır. Mesela: Milli takımı bura· 
da lstanbulda bulunan müteaddit 
antrenörü var. Bunlardan müte -
şekkil bir heyet yapılarak bunlar 
tarafından milli takım teşkil edile 
bilir. O vakit ne hatır gözetilir, ne 
de arkadaşlık inhisarcılık ta orta
dan kalkar. 

- Beynelmilel temaslar hakkın 
da ne düşünüyorsunuz? 

- Beynelmilel temaslar çok i -
yi ... Bilhassa memleketimizi, spor· 
cularrmızı ve gençlerimizi Avrupa 
ya ve ecnebilere tanıtmak için bun 
dan iyi bir fırsat bulunmaz. Mese· 
la: Son yapılan Rusya seyahati e
minim ki çok hem de pek çok bü
yük faydalar vermiştir. Tabii yal· 
nız bizim Avrupa memleketlerine 
gitmemiz icap etmez. Onların da 
buraya gelmesi iyi olur. Vakıa bu 
raya sporr.ulnr geliyor. Lakin o da 
kafi değil. 

- Yerli ve ecnebi soorculardan 
kimleri be~eniyorsunu:-:? 

- Yerli sporcularden Zeki Be
y in her zamnn takdirkfırlarında -

ye göre tarihten evvelki devirlerde 
ateşi bulmuş olan mahluklar kü -
çük adamlar daha doğrusu orman 
larda yafıyan büyük maymunl•r -

mış. BunlardC\n biri ateş yakarken 
bir adam gô,.ır. · •Ş maymun kaçmak 
istem:~. Fakat İr.san onu yakalıya· 
rak kuyruğunu kesmiş ve insanla -
rın köyüne götiinı.niş. Böylece bu 
küçük "ateşin saiubi,, maymunlar 
birer birer insanlar1n köylerine yer 
leşmişler ve her yerleşennin kuy -
ruğu kesilmiş. 

Ateşin ilk keşfi hakındaki bu ef 
saneyi diğer sanayi hakkında bu -
lamazsınız. Halbuki san' atkarla -
rın hiç birisi kız alamaz. Ve hiç bir 
eve girip yerletemez. Dokumacı -
lar, ayakkabıcılar, saz çalanlar, 
dans edenler, şarkı söyliyenler ve 
Afrikanın edebiyat adamları sa • 
yılan Grigolar da bunlara müma • 
sildir. 

Vaktile bir de esir sınıfı vardı. 
Kabileler birbirile muharebe ettik
ten sonra galip gelenlerin ganimet 
malları arasında esirler de bulu -
nur ve kahile efradına tevzi olu -

mm. Ecnebi sporcularden Şaro§i, 
Poflof, Egil ve Mısırlı mchtarı tak 
dir ederim. 

- Son seneler zarfında Türkiye 
deki spor cereyanını nasıl buluyor 
sunuz? · 

- Bunun için bir tek kelime söy 
liyeceğim inhisarcılık var azizim 
inhisarcılık.. Eğer hu ortadan kal· 
karsa herşey yoluna girer. 

- C.ayeniz? 
- Ôayem bir sporcuda bilhaua 

amatör çalışan bir sporcuda gaye 
tabii ne olabilir. Mensup olduğum 
klübe ve memleketime faydalı ve 
iyi bir sporcu olmak. 

MeUh fiazmi 

Bu adeti pek te garipsemiyelim 
daha bundan iki asır evvel hiristi
yan papasları aktörlerin takdis e • 
dlmiş toprakta gömülmesini kabul 
etmezlerdi. 

Şairler aileden aileye, köyden 
köye giderler; aletleri omuzların -
da ve dilleri işlemiye hazır olarak 
eyaletten eyalete geçerler. Fakirle
rin bulunduğu yerlerden kaçarlar, 

Ate1t ke,feden maymundur, may
munu ormanda yakaladılar, 9ebre 

getirdiler, kuyruğunu keıtller 

cahillerden nefret ederler. Gecele· 
ri neresini bulurlarsa orada konak 
lar1ar. Yalnız kudretli ve sahavet
li kimselere dehalet ederler. Şarkı 
larını, medihlerini söylerler, ne 
koparabildilerse alıp uzaklaşırlar. 
Bunlarla eski Avrupa trubadurları 
arasında büyü!:: bir müşabehet var 
dır. Onlar ele §atodan şatoya geze 
rek şiirler ini okurlar ve asiJJerin 
vaktini geçirbrek ekmeklerini k.ı
zanırlardı. 

Son zamanlarda Afrikada şi • 
mendifer ve otomobilin çoğalması 
orada da halkın iic sınıfa avrrl~r 
sını icap eltirmeğe başladı. Şehir -a. ., 
lerde tahsil görmüş zenciler. d~ ·:· 
de çalı§an l:övlü smıfı a örüliir. Lı
manlarda ve istasvo., olan verl"r • 
de ise sers"~ ·1..,,r ve l-r.;:nallık et: ~n 

w b • • en nşagı ta a .• a varcur. 



Beşiktaş - Şiçenski maçı 

Çok gürültülü oldu ve neticede Beşiktaşlılar 
O - 2 galip geldiler 

DUnkü ma~ın ve Şeref stadının umumi görUnUtU 
Dün varnadan gelen, Bulgarla· Bet on dakika sonra hakem, büyük bir kısmı da stattan çıktılar. 

rınkral kupası futbol şampiyonu Bulgarlar aleyhine bir penaltı ce· Bunun üzerine iki tarafın idareci
Şçemki Sokol takımı Betiktaf ta - zası verdi. Bulgarlar huna itiraz leri temas ederek müsabakanın iki 
kınumızla Beşiktaş sahasında in- ettiler. Fakat ceza tatbik edildi.. tarafın tamam kadroları ile ve 
tikam maçını yaptı. yalnız E~ref topu gol olmasın diye başka bir hakem idaresinde devam 

Beşiktaf takımından yalnız vurduğu için hakem tarafından etmesine karar verdiler. 
liakkı yoktu ve kendinin Betiktaş oynamaktan menedildi. 
tan ayrılmıf bulunduğu söyliyenler Maç zevkini büsbütün kaybet -
vardı. Onun yerine Peradan Bam mişti. Devre sonuna doğru bir 
bino isminde bir İtalyan oynuyor· Beşiktaşlı ile bir Bulgar çarpıttı · 
du. lar. Bu bir kaza idi. Bulgar o-

Maç Kemal Halim Beyin idare· yuncunun yüzü kanamıştı. Bul · 
sinde başladı. Bulgarlar karışık garlar itiraz ettiler. Bu arada ka

hir maç yapıyorlardı. Beşiktaş üst lecileri de işe karışınca hakem, 
~•le bir iki akın yaptı ve Bulgar· Bulgar kaleciyi oyundan çıkarmak 
l~rı bir haylı sıkı§tırdı. Fakat Be· kararını verdi. Bu kararı Bulgar· 
fiktaf takımı da nedense o kadar lar kabul etmediler ve oyunu hı -
İyi oynıyamıyordu ve gol fırsatla· rakmak istediler. 
rı kaçırıyordu. Nihayte on be!in- Beş on dakika münakaşa ile geç
ci dakikada Bambino Beşiktafa bir ti. Kemal Halim Bey maçı tatil 
sayı kazandırdı. ettiğini bildirerek gitti. Halkın 

İkinci devre Refik Osman Beyin 
hakemliği ile batladı. Maç bitti· 
ği vakit Beşiktaılılar 2 - O galip 
gelmitlerdi. 

Bulgarlar dün iyi bir maç yapa
madılar. Beşiktaş, eski oyunların 

dan birisini çıkarsaydı neticeyi da 
ha büyük farkla kazanal:iilirai. Bul 
garlar yarın Galatasarayla ikinci 
maçlarını yapacaklardır. 

Dün Şeref stadına bu maçı seyir 
etmek için on binden fazla sporcu 
gelmitti. Bulgar kolonisi de maçı 
seyretmiştir. 

1933 __, 

Mıntaka müsabakalarına dün başlandı 
·····-····················································································· 

Atletizm birinciliğini de 
Galatasaray kazanıyor! 
Dün İstanbul mıntakası atletizm 

birincilikleri müsabakalarına Ka· 
dıköyünde Fener stadında batlan
dı. Bu müsabakalar, Balkan olim 
piyadı müsabakalarına iştirak ede· 
cek Türk takımını tayin hususunda 
müessir olacağı cihetle çok alaka 

uyandırmıftı. 

Dün alınan neticeler şunlardır: 

100 metre - Birinci Semih (G. 
S.) 11,1, Papaduplos (şahsi) , Ra 
if (Balıkesir), Hilmi (F.B.) , Ah
met (G.S.). 

400 metre - Birinci Mehmet 
Ali (G.S.) 53 saniyede, Füruzan 
(F.B.), Haydar (G.S.), Kaya (İs. 
spor) , Naci (Beşiktaş). 

Gülle atma - Birinci İbrahim 
(şahsi) 12,53, Naili (G.S.), Tev· 
fik (şahsi) , Eseyan (F.B.). 

110 metre manialı - Tevfik 
{şarsi) 17 saniyede, Sedat (G.S.). 

1500 metre - Birinci Karança
pulos (şahsi) 4,25, Ömer Besim, 
Cemal, Fethi, Feridun (G.S.) . 

Yüksek atlama - Birinci Hay· 
dar (G.S.) 1,75, Cihat (F.B.), 1,75 
Sedat (G.S.) , Necdet (F.B.). 

1 O bin metre - Mirinci Mehmet 

(Beşiktaş) 37,45,9, Remzi (Beşik 
laf), Niyazi (F.B.), Nurettin, Mus 
lafa (Beıiktaf). 

Bu kofuya girerek beıinciliği 

kazanan Betiktaşh Mustafa Bey 
kırk yaıını aşmış bir sprcu idi Spor 
aşıkı hararetle alkışlandı. 

Tek adım - Birinci Tevfik 

(ıahıi) 6,59, Sedat (G.S.), Ziya 
(ıahsi), Kaya (lst. spor). 

Disk atma - Birinci Naili (G. 
S.) 33,79, Müfahham (F.B.), İb
rahim Ctahsi). 

Bayrak (4X100) - Bu müsa • 
bakaya Semih, Mehmet Ali, Ah. 
met, Muzafferden mürekkep Ga
latasaray takımı ile Müfahham, Fü 
ruzan, Tevfik, Hilmiden mürek • 
kep Fenerbahçe takımı girdiler. 
Birinciliği 46,1 ıaniyede Galataıa· 
ray aldı. Fakat hakem heyetine 
yardımcı olarak ceçilen koıucular
dan Karancupolos Efendi, Galata· 
ıaray takımının çizgi üzerine ha
talı hareket ettiğinibildirdiği için, 
hakem heyeti Galatasaray takımı· 
nı diskalifye etti. Fakat Galataıa
raylılar buna derhal itiraz ettiler .• 

Evveli bir atletin hakem 
olarak seçilmesinin nizami o -
lamıyac"ağını söylediler. Sonra da 
takımında, klüplerine mensup ol -
mıyan bir Fener atkımının esasen 
kendilerinden evvel diskalifye e -
dilmeıi lazım geldiğini işaret etti· 
ler. 

Bu kuvvetli itiraz karşısında 
hakem heyeti, bu müsabaka hak

kında kararını tehir etti. Bu karıtık 
vaziyetin içinden hakem heyetinin 
bu müıabakayı tekrarlamak sure· 
tiyle çıkması en mantıki bir İf ola
caktır. Kanaatindeyiz. 

:t- ~ ~ 

Dün yapılan müsabakalar bun • 

Devamı Onuncu Sayıfada 

~------------------------~---------------~~~------------
Fikret için ceza kararı 
Duyduğumuza göre F enerhahçe sı için F uthol federasyonu tarafın 

hirinci takımından Fikret Bey hak dan mıntakaya gelen bir tezkere 
kında bir ceza verilmesi ihtimali 1 evvelki akşam mmtaka içtimamda 
'Vardır. Fikret Beyin Rusya seya - görüşülmüş neticede böyle bir ka

hatine i~ tirak etmeyi kab~l e~t!ğ! rar mmtaka heyetinin selahiyeti 
halde, gitmediği ve gitm:yeccgını haricinde görülerek tezkerenin fe 
de son dakikaya kadar alakadar derasyona iadesine karar verilmİ§· 
heyete haber vermediği söylen • 

rnektedir. 
Bu vaziyet Rusyada maç yapan 

tak:rnın kuvvetini eksiltmiştir . Bu 
~tibarla kendi~inin cezalandırılr.ıa 

t ir. 

Federasyonun bu cevabı nasıl 

telakki edeceği bittabi henüz belli 

değildir. 

Yarın akşamki güreşler 
serbest olacak 

İtalya güreçileri ile yapılacak takımımız en kuvvetli takım ola -

ikinci karşılaşmanın, havanın bo • caktır. 
Yarın gece Maksimde yapılacak 

ıukluğu nazarı dikkate alınarak k 
serbest güreşler için bizim ta ım 

"arın gece Maksı"m salonunda ya- d'l · t' 
-1 şu şekilde tertip e ı mış ır: 
Pılmasına karar verilmiştir. Osman, Yaşar, lsmail, Hüse· 

Bu ikinci karşılaşma serbest gü- yin, Ahmet, Mustafa, Mehmet. 
\te son karşılaşmanın günü henüz Seyirci miktarının günden güne 

re, tarzında olacaktır. Üçüncü artması dolayısile Maksim salonun 

helli değildir. Üçüncü karşılaşma ı da geniş tertibat alınmasına baş
da, ltalyanların karşısına çıkacak lanmıştır. 

Altın Hilal 
Y alovada ıon zamanlarda teşek 

l.ln eden Akın ıpor klübü dün ilk 
tenıasmı fstanhulun teşkilata da
hil olmı;an klüplerinin en kuvvet
lilerinden, Haber turnuvası şampi· 

Yalovada 
yonu Altınhilal ile yapmıftır. 

Davetli olarak Y alovaya giden 
Altın hili.llılar bu maçı 4 - 2 ka
zanmışlardır. Yalovalı gençlerden 
büyük bir takdirle bahıediyorlar. 

(Ba, tarafı l inci sayılıumzda) 

ki, bu güzel netice, her şeyden ev· 
vel Türk güretÇiliğinin kısa bir za 
man içinde ne kadar kendine gÜ· 

venilir ve bütün Avrupada hatırı 
sayılır bir kuvvet haline geldiğini 
göstermektedir. 

Ma~ların tafsilatı 

Sahaya ve ringe evvela mavi 
mayoları ile İtalyanlar çıktılar. Bi. 
rer birer takdim edildiler ve alkıt· 
landılar.. Bundan sonra Türk ta
kımı çıkarak takdim edildi. Bu kı· 
ıa takdim merasiminden sonra gü 

retlere batlandı. 

Filiz sıklet 

Servetle Tripiecioni Françıaka 
kar§ılattılar. Hakem Türktü. Maç 
ıeri başladı. İtalyan'ın kuvvet ve 
teknik itibariyle faik olduğu ikin
ci dakikada göze çarptı. Maç al· 
tıncı dakikada İtalyanın galibiyeti 
ile neticelendi. 

En hafif sıklet 
Ömerle Nizolla Maraella kar§ı· 

!attılar. ltalyan güre,ci, oli.mpi -
yatlarda dünya ikinciliğini kazan
mış olduğu için bu güreş büyük 
bir alaka uyandırmıştı. 

İtalyan esmer ve kısa boylu idi. 
Maçın hakemliğini hu sefer ltal -
yan kafile reisi yapıyordu. Kar -
tılaıma haylı heyecanlı ve müna
katalı oldu. ltalyan çok kıvrak ve 
emniyetli gürefiyordu. Buna karşı 
Omer de cidden güzel ve cesaretli 
mukabele ediyordu. Bir aralık 1-

Güreşin neticeleri 

DUnkU güreşten bir görUnUt 
talyan favul yapmağa batladı. Or- ı ta İtalyana minder kenarında bir 
ta hakemi hareketleri favul sayını· tehlike bile atlattı. Devre bitti ve 
yor ve hu hareket te halkın hotnut ltalyan hükmen galip sayıldı. lki-
ıuzluğunu mucip oluyordu. ıi de öpüterek ringten indiler. 

tık on dakika bitti. Ömer bir Hafif sıklet 
iki tehlikeyi ustalıkla atlatmıştı. Yusuf Aslanla Kovagliya Jere· 
Fakat yan Türk hakemleri orta lama karşılaıtılar. Maç hakemi 
hakemin favl meselesinde düıün- Türktü. Bu maçta manzara der
cesine uymadıkları için aralarında hal değiımitti. 
bir haylı münakaşa yapıldı ve or· Evvelki maçlardakinin aksine 
taya renk renk nizamnameler çık- Yusuf rakibine kartı faik güreti • 
tı, okundu. Nihayet ikinci on da· yordu. Bir kafa kol kapmadan 
kikaya ba•landı. Dünya ikincisi İ l k · d k k :ı' ta yanı anca mm er enarı ur-
ltalyanm, güreşin uzamasından tardı. On dakika böyle bitti. 
canı sıkıldığı anlaşılıyordu. Sür - İkinci on dakikada Yusufun ha
atle hücuma geçti. Fakat umduğu kimiyeti daha bariz bir şekil aldı. 
neticeyi alamadı. Ömer fazln hır· halyan sırasiyle üç tehlikeden kur 
palanmasına rağmen birinci dev - t:uldu. Hatta bir aralık minder ke 
reden daha iyi güreıiyordu. Hat- (De\-amı ıo uncu eayıtada) 
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ÖLÜLERİN BAŞINA 
GELENLER 

Yalnız yatırılarak değil, oturtularak 
gömülen ölüler de vardır ... · 
6- Yazan: Muallim Necip 

Poloaezyalılara alt bir mezar. Ahrette dikit diken bir ceaaze 

.ijildiğimiz tarihl~rde en ziyade j Cenaze ıömüldükten sonra mü 
tesadüf edilen usul, cenazelerin kemmel bir ziyafet sofrası kuru • 
gömülmeıidir. Taşlık memleketler 
de: ölüleri mağralar içine koyma • 
yı te,rcih elmitlerdir. 

Eı1timolar ekseriyetle ölülerini 
buz kovuklarına bırakılar. Mağa -
ralara' benziyen bu kovuklar za -
man geçtikçe yıkılır ve ölüJerin iz
lerini meydandan kaldırır. 

.l\Yusturalya krt'asının dağlık 

memleketlerindeki ahali, ölülerini 
m'iğaralara gömerler. Bu maga -

' . 
ralann tatlarına insan resimleri YI\ 

parlar. Ruhlarını temsil etmek üze 
re Y.apılan bu insan . şekillerinin 
gözleri, bur;unları varsa da ağızla· 
rı yoktur. Onların itjk_adına göre 
tıpk~ insan şeklinde olan ruhların 
ağızları yoktur. 

Ölüler hemen umumiyetle yatı -
rılmıf olduğu halde gömülürse de 
bazı kavimlerae ölüleri oturtarak 
gömmek adeti de var. Ölünün tek
rar dünyaya gelebileceğine ve hal 
ka fenalıklar edeceğine inanan ha 
zı kavimler de, ölülerin el ve ayak 
larr sımsıkı bağlanır. 

Müelliflerden (Buschan) (Sa • 
moa) larda evvelce cari olan adet 
leri fÖ'Y)e hikaye ediyor: 

Ölüımünün )'aklaıtığmı hiaseden 
aile reisleri, münadiler vasıtaaile 
aile efradını davet ederlerdi. Bü -
tün ıervetini dünya gözü ile bir 
daha görebilmek için, nesi var, ne 
si yokıa ölüm döıeiinin etrafına 
yığılırdı. Hastanın etrafına topla~ 
nan aile halkı, feryat ederek ölüm 
ilahlarından merhamet isterlerdi; 
baılarına tatlar vurarak dövünür
lerdi; köpek balılı ditlerile derile 
rini yırtarlardı. Bu kadar feryat 
ve dövünmeden sonra. huta gene 
ölürse o vakit ölüm ilahlarına .c>v
miye küfürler savurmıya başlarlar 
dı. Ceset, ihtiyar kadınlar tarafın· 
dan Hindistan cevizi yağı ile oğu
lur; öküz derisinden yapılmıf ke -
fenlere sarılırdı. Bazı cesetler, bil 
ha11a kabile reislerinin cesetleri, 
mumyalanırdı. Kefenlenen veya -
hut mumyalanan cesetler, derhal 
ıömüIÜrdü. Mezarların zemini ve 
Üzerleri sedeflerle dötenirdi. Bu 
tarzda yapılan mezarların üzerine 
lavlardan -hasıl olmuş tatlarla tüm 
ıekler yapılırdı. Ölünün akrabası 
için cenaze gömülünciye kadar yi· 
yip içmek memnudur. Cenazeyi 
yağlamak için ölünün evinde bulu 
nan ihtiyar kadmlar, yiyip ~çebilir 
ler1e de oalar da kendi cllerile yi
yrp fçemezfer. Yiyecekleri §eyleı· 
başka31 tarafından ağızlarına gö -

türülür. 

lur, gece yarııına kadar gülüp oy
nanır; her türlü eğlenceler ve o -
yunlar tertip edilir. 

Kendi evinde ölmiyenlerle f üc· 
ceten vefat edenlerin veyahut bir 
kaza neticeıinde hayatını kaybe -
denlerin ruhu bir hayvan ıekline 

girerek dünya geleceğine ve evinin 
etrafında. dolaşacağına inanırlar -
dr. Şayet hu hayvan tutulup ölü -

nün cesedile beraber gömülmezse 
bir ruhu habis olarak ya,ıyanlara 
fenalıklar yapacağına iman ettik -
leri için cesedin yanı başına bir ha 
sır serilerek hayvan ıekline giren 
ruha intizar olunurdu. ilk geçecek 
hayvan velev bir karınca bile olsa 

hemen üzerine bir örtü atılarak tu 
tulur ve cesetle beraber gömülür~ 
dü. Bu ameliyeden sonra artık her 
kese emniyet ve itminan gelirdi. 

Cenazeye gelince; o da tekrar ru· 
huna kavuştuğu için rahat rahat ö
bür dünyaya sefer edebilirdi. Ah
ret; (Sawai) adalarının yanar dağ 
larla dolu olan bir parçası olduğu· 
na itikat ederlerdi. Firari ruhların 

söylediğimiz surette yakalanması 
adeti bu,ıün de cari olmaktadır. 

Samoa da bir kabile reisi hali ih 
tizara gelince bir çok yalvarıcı top 
landığı gibi mutlaka haıtanın hem 
tireıi de hastanın yanında bulunur 
du. Hemıiresile aralarında dar -
ıımhk falan varaa hemen barııılır· 
dı. Kız kardetlerin betduaıı pek 
metum addolunurdu. 

Yakın zamana kadar Penhyn a
dalarında ölüler kefenlenir ve ev· 
lerde aııh olarak muhafaza edilir· 
di. 

Polinezyanın bir çok yerlerinde 
ölüleri bütün servetlerile birlikte 
gömerler. Hatta bir mezarın içine 
dikiı makineıi bile konmuştur. 

Mezarle;ra ~ömülen eıyaya el ıür
mek kimsenin haddi deiildir. Ö -
lülere ait eıyaya el sürmek dirile· 
rin eı Y••ına dokunmaktan büyük 

cürüm addolunur. Ölülerin m~ -
zarlarına yakın yerlerde saklan . 
dıklarına ve zaman zaman evlere 
yaldaıtıklarma inandıklarından 
bu korkunç ziyaretçileri uzaklaı • 
hrmak için köpek beılerler. 

Perhyn adalarında yatıyan in
sanlar ölüleri hakkında büyük bir 
samimiyet ve muhabbet beılerler. 

Mezarların üzerine kulübeler ya 
parak oralarda yatarlar, bu sayede 
sevgili ölülerini rüyada görecekle· 
rine iman ederler. 

Paumoto adalarmda da mezar· 

Hapisanede 
Bir lngiliz kadını 

erkek oldu 
Bir kaç gün 

evvel Madlen 
Mari Vods na- Wfi~~~ 
mında 28 yatın
da bir lngiliz 

ı 

Hikaye 

1B1 NA 
Nakleden : lzzetoğlu 

Evvel zaman içinde, köyün bai- Bir akşam baba Lazar. sürusi.İ• 
langıcındaki kulübede, beyaz ıa . nü ağılabırakıp kulübeye girdiGi 
kallı, ihtiyar Lazar, biricik kızı vakit, kızını yatakta hasta buldıl· 
lrina ile otururdu. f Sararmıftı, zaiflemişti. Olduğı:n · 

Baba Lazar, o köyün yerlisi de- · dan fazla büyüyen gözleri etr<'f• 
ğildi. Muhacirdi. Bütün aerveti, korkarak bakıyordu. İhtiyar . b)t 

o kulübe ile etrafındaki bahçecik· köylü kadın çağırdı. Kadın iliÇ 

kadını bir ame
liyat- neticesin 
de erkek olmuş 
tur. ' ten ibaretti. Eskiden zengin oldu yaptı, fayda etmedi. He:- gün ar• 

ğunu biliyorlardı. Çiftlik, çubuk kadatları gelip yok1uyorlardı. Bii· 
sahibi imiş. Karanlık bir gece, e- yük, sarı kehribar sibi ayvate.rı 

vine atef vermitler. Malı, mülkü bem beyaz üzümler getiriyorlar " 
yanmıf, karısı ile iki oğlu da ateı. dı. İri na ye:niyordu. Arkada,t.rı· 
ler içinde can vermitler. Yalnız nı güçlükle tanıyor, konu~amıyor" 
kızı kurtulmuı. du. Yalnız bir fCY istiyordu: Bıa· 

Baba Lazar çobanlık ediyordu. bası flüt çal11n. 

Kadın olarak ı 
yetiıen, k~ .m 
ta hı ili gören 
Madlen, bir kaç 
hafta evvel bir 
dolandırıcılık i
şine karııtığı i
çin bir ay hapıe 

· Fakat asıl §Öhreti kamııtan flüt Baba Lazar flüt çalıyordu. Ge• 

mahkum olmuı, Erkek olan Madlen 

ve kadınlar hapishanesine ıevko
lunmu§tu. 

Madlen, ancak hapishaneye gir
dikten sonra kendinde bir takım 
deği~iklikler hi11etmeğe baılamıf 

ve l ıun üzerine hapishane tabi· 
bi tarafından muayene olunmuı, 
hapiıhane tabibi vaziyeti ~üpheli 
görerek küçük bir ameliyata lü • 
zum görmüt, ameliyat neticesinde 
Madlenin tam bir erkek olduğu 
görülerek erkek hapishaneıine 

gönderilmiş, oradan tam bir erkek 
olarak çıkmıştır. 

Ameliyattan sonra Madlenin 
adı, Mark oldu. 

Kendisi bundan evvel kadın ol-
duğundan zerre kadar şüphe etme
miş, yalnız ömründe hiç bir erkek 
ile dost olmamıtlır. Akranının bir 
çok erkek doatları bulunduğu hal
de kendisi erkek dostlara rağbet 

2'Östermemeyi daha münasip gö· 
rüyordu. Ba§ka kadınlar evlen • 
meyi düşündükleri halde Madle -
nin yegane düJÜncesi iş bulmaktı. 

Madlen şimdiye kadar hasta ha 
kıcılığı, katiplik, ahçılık, otelcilik 
ile meşgul olmuş, kadın olduğu i
çin bu işlere kabul edilmişti. Ken
disi bundan böyle daha başka iş· 
lerle meşgul olacaktır. 

Filipin'de 

İstiklal için umumi 
rey toplanacak 

Manille, 15 (A.A.) - Filipin 
mümessiller meclisi 1 O reye karşı 
48 reyle Amerika kongresi tarafın 
dan yapılan ve on ıene sonra Fili
pinin istiklaline sahip olmasını 

gözeten teklif hakkında bir karar 
vermek için 30 teşrinievvelde ara
yi umumiyeye müracaat edilmesi
ne dair kanun layihasını kabul et· 
mişitr. 

yapmaktı.. Köyde onu her kes ıe ce yarıları, kulübeden inliyen flii 
verdi. İyi adamdı. Güzel masal- tün sesi duyuluyordu. 
lar söylerdi. O zaman lrina doğruluyor, gözleri 

Kızı lrina çok güzeldi. Bir el- yaıararak, uzun müddet, kuvvet· 
ma fidanı gibi ince belliydi. Her ten keıilinciye kadar dinliyor, aoO 

zaman fen ve ıakraktı. Kuzu gi. ra bitap yatağa düfüyordu. 
bi sakin, çocuk kadar masumdu.. Bir gece ıeç vakit baba Laz-' 
iri, mahcup gözleri, uzun sarı saç- uyandı.. Çam maşalasını yaktı ... 
ları vardı... Gözleri, perilerin gö- Kızı yalağında yoktu. Dı~arı çık• 
zü gibi ye!ildi. tı. Kızı, bahçeden çiçek toplayıp 

Köy delikanlıları, arkasından başına takıyordu. 

göğüs geçirirlerdi. ihtiyar kadın- · Çağırdı. Duymadı... lrina ılY 
lar, bu kız insana ya uğur getirir, lamur ormanına gitti. Baba11 W 

ya uğursuzluk, der ve oğullarına, kip etti. Kız, ç.efmenin batınd• 
kendilerini o kızdan sakınmaları- durdu... Babası bir ağaca giz1etl" 
nı tembih ederlerdi. di.. Çe,menin ba§mda bir genç ~ 

lrina da onlardan uzak durur • küzlerini ıuhyordu. Öküzler ıd" 
du. Öyle mahcuptu, ki gençlere larını içtikten ıonra çayıra yattı ' 
yan gözle bile bakamazdı. Pazar lar.. Genç İrinaya yakla~h, ha!" 
günleri, babaımdan flüt almağa dan bir gül aldı. Sonra yan ya,_ 
gelen gençler, büyük ıhlamur ağa. çeşmenin kenarına oturdular. Ta~ 
cının altında toplandıkları zaman bu eınada köyde horoslar öttiil 
lrina lnilliW"6W '$'11nii1lz"dı. )411. " Heı: teY &Özden kayboldu .. B.w' 

En büyültı'>ttvki;" baıbaısınm• flüt Lazar çeşme başına koftu. ~ıı• 
çaldığını dinlemekti. Babaaı flüt yerde serilmi§ yatıyordu •.. 
çalmağa başlayınca yanına oturur ldnayı kucakladı, kulübeye g8' 
ve gözlerinden iki damla yaş ıü- türdü, yatağına yatırdı... Faldl 
zülürdü. kızı ölmüttü .. 

Bir gece baba Lazar uyandı. Su M. Durova 
istedi. Kul Ü bede su yoktu. ı rina llillUQIBllJllHllllJl'lllftllHUJ11n111munnmıaıunıııU1UUllllllUHIUIUUllHU .. ,,...,; 

testiyi aldı, çeşmeye gitti. Her ta Fransız ha va nazırı 
raf sessizdi. Aydınlık bir ilk l' -- Moskova yolunda 
har geceıi, ay ışığına gömülmüt· 
tü. Yol bir ormandan geçiyordu. 
Kız, çefmeye yaklatırken titredi .. 
Olduiu yerde durdu. Bir genç, 
iki kara öküzü sulıyordu. Hayvan 
ların zincirlerinden tutmuı. hafif 
hafif ıslık çalıyordu. 

lrina yerinden kımıldıyamıyor
du. Öküzler .susuzluklarını gider
dikten sonra çekildiler. Gene zin· 
cirleri boynuzlarına doladı. ~Çayı· 
ra yattılar.. Etrafta çıt yoktu .. 
İrina, nihayet testisini doldurdu ... 
Kulübeye geldi. Babasına bir şey 
söylemedi. 

Eresi gece uyuyamadı. Hep o 
çeşme batındaki genci düşünüyor. 

Moskova, 15 (A.A) - Kiyef'tl 
bulunan Franıız hava itlerj naı;ıtt 
M. Kot ile yanında bulunanlar te• 
rin görülmeğe değer. rerlerini ıd 
mitlerdir. 

Fran11z misafirlerin terefine bit 
gece eğlentiıi yapılmııtır. 

M. Kot, Kiyeften ayrılacağı ı•· 
man askeri ve mülki makamlarıtl 
mümessilleri taraf mdan ıelimla11· 
mıJhr. M. Kot ıördüğü samimi k• 
bul tarzından dolayı tefekkürleriSIİ 
bildirmittir. 

3 Fransız tayyaresi Harkof a git 
mek üzere Kiyeftcn havalanmıf" 
lardır. 

Kanun liyihası 
gönderilmİf tir. 

ayan meclisine du.. Etrafta ıes, sada kesilince, 
ağustos bocekleri ile kurbağalar 

Kodos ve Rossi 
Paris, 15 (A.A.) - Kodos il' 

Rcssinin idare ettikleri Joseph la 
Brix tayyareıiyle Nerneilhin ,ev1' 
etliği Bi:ırritz taryaresi Mockov•· 
ya git;nek ü=c/e bu sabah Str•• • 
burg lalimhanesinde havalan~•t' 

lardır. Kodos ile Rossi havayı .,..ı 
sait hulurularsa hiç bir yere inrrı~· 
den moıkovaya varacaldarını unı· 
maktadırlar. 

Malatyada lise 
Malatya, - Orta mektehimizin 

liseye çevrildiği bir telgrafname 
ile Maarif Vekaletinden vilayete 
bildirmiştir. Aynı zamanda tebliğ 
edilen yeni kadroda hiç bir deği · 
şiklik yoktuı·. Yalnız Türkçe mu
allimliğine lzmirden Melahat Ha-
nım tayin edilmiıtir. 

lıklarda yatmak adeti vardır. 
Yeni Hibrit adalarında ileri ge

len kimselerin ölüleri, içleri oyul -
muş ağaç gövdelerine konur, bu 
ağacın Üzerine türlü türlü resimler 
yapılır. İçi oyuk olan ağ.ıca vuru
lunca. davul aesi gibi bir ses iiili -
lir; bu sesi, ruhun sadası telakki 
ederler. 

(Ht•\'urııı '\'UT) 

susunca, başına küçük bir demet 
karenfil taktı. Eline güğümlerini 
alıp çeşmenin yolunu tuttu. 

Genç orada idi. Öküzleı· s~la· 
nnı içtikten aonra gene çayıra u
zandılar... İrina eüğc.mlerini dol
durdu. Tam gideceği zaman genç 
yaklaıtı, karenfil demetini aldı. 

Karşılıklı durdular... Bakıtma
dan, ıe11iz duruyorlardı. Ara sı· 
ra da, öküzler · başlarını havaya 
kaldırıycrlar, ay ışığında kocaman 
gözleri ışıldıyordu. 

Birdenbire köyden horuz sesle .. 
ri duyuldu. Genç adamla öküıler 
hemen köyden kayboldular. Etraf 
ıeaaizdi. lrina elini baıına götür· 
dü.. Karenfiller yoktu. Korkarak 
kulübeye döndü, fakat babasına 
gene bir ıey söylemedi. 

Fransada bir kanun 
Paris, 15 (A.A.) - Eko dıf" 

• w 'Jll 
Pari gazetesinin haber vcrıgı. 

.. h"kA . • verıl· gore, u umetce m-::zum:;e. 
~ d• 

meden ecnebi eshnmmın borsa 

tescilini meneden kanunun ilga••· 
nı istihdaf ·:~ ecnebi eıharn•~" 
bonada ıerbeıtç.e tescilini tet11•

11 

eyJiycn yeni bir kanun layiha511110 

tl\nzimi tuavvur olunmaktadır· 
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rü~k deniz ticar~tinde 
yeni bir hamle 

b -~~~~~ 

Silihlar 
lngiliz projesinde 
değişiklik var mı? 

•ni:ı ticaretimiz hakkındaki 1 için yalnız deniz ticareti kanunu 
~'"f kanunlar münasebe· kafi değildir. Bir de İngilizlerde Paris, 15 (A.A) - Tan gazele-

tile bir mütalea olduğu gibi bir gemi ve gemicilik si dünkü baş yazısını silahları a -
İij k k (M h t Sh' ·ng) la zaltma meselesine tahsis etmi"'tir. 

· r milletinin deniz itleri ile anunu ere an · ıppı - T 
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Azap içinde kıvranan 
öldürülmeli midir ? 

Buna büyük bir Fransız doktoru: "Ha
yır, hakkımız yok,, cevabını veriyor 

1tliga.l ' , . d Tan, bu yakınlarda Pariste M. 
l 1 ÇO.ı< eskı zamanlardan baş- zım ır. ~t. Tüdder Akdeniz Ege deni- 3 - Türk ticaret filosunu dev· Eden ile M. Daladye ve M. Pol Tedavi imkanı olmıyan bir kim- ı Çok defasında katil, zehiri ve .. 
: •, Marmara ve Kara.deniz kıyı _ Jetin mütehassıs bir dairesi kontro Bonkur arasında yapılacak konuş· seyi azaptan kurtarmak için öldür rirken bir hastalık halinden istifa. 
d'tkınn indikten sonra oralarda bul lu altına koyarak: 1 ve 2 numara- malan söz gelit i ederek diyor ki: mek hakkının mevcut olup olma· de eder. Bu istifadenin vicdani, 
• u ları yerlilerden ve ta Ceneviz }arda gizlenmit olması lazım ge - "Şimdi asıl i, iki noktanın bilin dığı hakkındaki münaka,a ara 11• veya gayri vicdani olduğuna hük· 
t Venedik sahillerinden buralara len hükümlerin müeuir bir suret- mesidir. ra ortaya çıkar. Daha geçenlerde medecek mizan olamaz. Eğer 

ttrnilerle gelenlerden örnek ala . le tatbikinin ve bu suretle de ge· 1 - İngiliz hükumetinin evvel- Franıada Madam Grarye isminde böyle bir fey kabul edilse, bütün ;•7 deniz ticareti seferlerine ko • rek milli gerekse beynelmilel de- ce iler~ s~rdüği.i silahları azaltma bir kadın, uzun müddettenberi iyi mühim hastalıklar "öldürücü has. 
\ı . "1uılardır niz yolları münakalesinde Türk projesın e yapılması diğer murah talık,, haline girerler. 

1 
Yab.ancı s~hillerin fetihleri iler deniz ticaretinin devl~t himayesi has heyetlercP. istenen dcğitiklik - etmeğe çalıttığı evladını, tedavi e 

tdU b altında tedvirfoin timdiye kadar ler ne gibi şeylerdir? dilmez bir halde görünce taham - Şimdi bir de azap çekenin ken· 
.. •Çc u ticari seferlerin vi!ıat, dı" noktaı' n · d E " ··1 •e i · usul ittihaz olunmıı::nası (memnu· 2 - İngiliz hükumetinin. teklif mül ede.memit, onu azaptan kur • azarı var ır. ger 

0 
• 

d 
rntıdadı uzak memleketlere ka l l mekten ise azap çekmeyi tercih 

b l ediyorsa ne denilebilir?. 
.
a.r gitmı·ş, Septe bog" azından 

0
··te· niyetle karşıladığı:nız bu defa çı-ı et.tiği planı herkesçe kabul oluna - tarmak için bir röve ver e vurmuf 

~~· Atlas clenizine ve Mısırın fet- karılan 2239, 2248, 2251 numa· ı ecek bir hale getirmek için bu ve bir kurıunda öldürmüttü. 
rıın 1 • ralı kanunların bu mahzuru telafi plana yapılmasını kabule mütema Kadın, bu suretle i"kence çeken . En büyük azabı çeken hastada 
I .ten sonra Hint Okyanos denız· T tr• n k d d edeceğini ümit ediyoruz). yil olduğu değişiklikler nelerdir? og"lunu öldürdükten sonra cena • bır ya,amak ve hastalıktan kurtul 

e a ar ayanmıttır. k İ" l ı k Henüz bu kanunların hükümleri "Böyle bir tavzih in ne k ı dar na zesinin yattıg" ı yatag" ı çiçeklerle 1 ma ü:nidi vardır... Bu hak on • 
.ı .. . urK. devletinin resmi .o ar.a . ""nı t ı. l ı münaka"'a altında iken biz bu sü- zik bir iş oldug· u kolaylıkla kavra- süsledi ve sonra da gı"dı·p kaybol - dan nezedilemez. Onu hayatta 
d·· .. ?. ıcaret v~ r.1üna"a e •! erın~ :r !t.tnmc-"i ise Kırım muharebesı tunlarda ilk mütalialarrmızı der. nabilir. Çünkü kar§ı karşıya getiri du. bırakmak borcumuzdur. 
:•"ıaıılarm,, bir az tckad~üm e. m .. yan ettik. Şimdi bu hükümler lip konan tezlerin istinat ve hare· Zamanımızda yapılan müthi? Baıka türlü hareket etmek, en 
l e,. Ye ş~iyle böyie bir asra yak· gözümüzün önündedir. Daha ,-u - ket noktaları bakımından uzlaştı - cinayetler arasında pek te mühim basit haklara tecavüz etmek, dai. 

1 a~rı.u~trı-. Evveli. r.ıütecavir sahil zuhla beyanı fikir edebiliriz. rılmaaının ne derecede güç olduğu bir mevki itıal etmiyen bu facia ma müteyakkız bulunan ilme iti. 
Crcle \'e Boğt\zicinde ufak yclcu 2239 numaralı kanun yeni tarz· öteden beri bilinmiyen bir şey de- nazarı dikkati celp etti. Seneler- mat beslememek demek olur. 

;nnt.rlnrı işletiİmif ve sonra da dil bir deniz yolları itletmesine vü ğildir. ce evvel Amerikalılar tarafından 
Amerika maliyeJ t Yaidi Aziziye ve ldarei mahsusa cut veriyor ve buna devlet serma- Avrupanın umumi vaziyetinde i teklif edilmit olan ötanazi usulü • 

\·e doıha sonrn Seyrisef &İn na.mm- yesiylc hususi sermaye iJtirak et - husule getirdiği karışıklığın tesiri nün tatbik edilip edilmemesi tek
daki ticari devlet tetekkülü ile tiriliyor. Bu itletme, ti:ndilik ken altında İngiliz efkarı umumiyesin· rar .mevzuu bahsoldu. 
'on zamanlarda milletin hususi 0 . di sahillerimizde münakAleyi tan- de bu ıon aylar içinde esaslı bir Amerikalılar canileri, delileri, 
l a. ı·ak bu i şe iştirakinden meydana :ı:im edecektir. Husule ge:e=ek in- inkişaf ve tekamül husule geldiği ve tedavi kabul etmiyen kimsele

rin çocuk yapmamaları için akim 
bırakılmasını kabul etmitlerdir. 

ielen Türk deniz ticareti filosunun t izam ve muvaff akiyete göre bu şüphesizdir. Kontrol prensi pinin 
llca\ i münakaleye (trofic) teşeb • i,letmenin beynelmilel deniz tica- büyük devletlerin çoğu tarafından 
b:t:; etmesi, asri Türk deniz ticare reti 'aha3rna intikali ümit olunahi· kabul edilmiş olmasının şimdilik r ı· O 

1 
ld b ld k Binaenaleyh cana pek ehemmiyet 

inin ancak ba§langıcmı teşkil et- ı tr. na. e u kanunun madde- o u ça mühim bir ileri adımı ol - vermiyorlar ve lüzumsuzlar ile 
betbahtların imhasını gayet tabii 

bulunuyrlar. 

lll iş tir. lerini iyice tahlil ile gerek şimdi. duğunda da şüphe edilemez. Bu -

hiraf etmeğe mecburuz ki biz 1 ki, gerekse ilerideki vaziyete göre nunla beraber silah kuvvetlerinin 
\ala .~u ba~langıç clevresindeyiz. bu maddelerin tarzı tatbikini ha- umumi surette mürakabc edilmesi 
~\c Cumhurıyet hükumeti bu birin- zıdamak elzem görülmelid ir. bu kontrolün tab i tutulacağı şartla 
~:? ~amlede tesbit ettiği 2239, Bu kanunun itlet.mede en mü _ ra ve bu mürakabenin leairi dere
b 4S ve 2251 numaralı kanunlarla hiın noktaaı ı inci ve 12 inci mad- ceaine göre bir kıymeti haiz olabi-

l! devirclel:i faaliyeti tanzim ve delerde münderiçtir. Birinci mad lir. 
tahkim etmc..ğe te~ebbüs et-ımi~tir.. deye göre, her iki aermaye mütte· "Bu kontrolün müessir olması, 
l>eniz ticaretinde aail olan milli. reoken deniz 70JJarmı hatlarını tan iyi niyet sahibi milletler tarafın -
l"~ beynelmilel mü~terek sahalar . zim, postacılık suretiyle i,letecek- dan muayyen zamanlarda yapıl · 
cinlti muntazam deniz münakale • tir. Ancak bu ittirakin derecesi ması ve bu müddetlerin gizli silah 
ıine r.:uvaffakiyctle girişmek İ§İ nedir ve nasıl olacaktır?. Bize lanı§ları imkansız kılacak surette 
de yeni bir ikinci hamle ile ba~a- göre her hattaki haftalık veya ay· birbirine yakın olması gerektir. 
rı!ı:ıak lüzumu der gar bulunmak. lık seferlerin adedi her iki tarafın Bundan başka hu kontrolün tesir 
tadır. Çiinkü Türk bayrağı altın- scrr.rnycsi miktarına, \•asıtaların ve ehemiyetinin -neticeleri hak -
dak deni:! ticareti epeyce istihale- ı (vapurların) ve mınlakanın kabi- kında hiç kimsenin yanılmasına 
leı· geçirdiği halde böyle şümullu liyetine göre mütenasihen her iki mahal bırakmıyacak- eksiksiz bir 
\aıl dcıtiz ticaretine eli\n yanaşa • tarafa tevzi ve tak:.im olunmalı - tecrübesiyle meydana çıkması la -
~~llı"Iflrr. Bundaki :;ebcpler pek dır. Her iki tetekkülü tam bir zım gelir. 
l'ılt•ht,-liftir. Basl~caları ~unlar • cüzüfert addiyle seferlerin adedi- "Bu kontrol için lazım olan tec· 
d•r : • ni siyanen tevzi etmek hem mak· rübe devresi bitince sili.h kuvvet -

1 d t · '-- h d ·ı 'd )erinde yapılacak tahdı'dat m"ıktar 
- Türk ticaret filosunun tarzı s:ı 1 emın ev.nez, em e ı en e 

leşckküliindeki programsızlık. (Bu mütkül ıeyler çıkarır zannolunur. )arının §imdiden tesbiti mevzuu 
l\\l ahzurun 2239 numaralı kanunun 12 inci maddeye gelince: Tarife bahsolamaz. Çünkü bu miktarlar 
S · # d f'k u•ulünu"n tesbı"t" b · t b" ·· ancak fili vaziyt iyice göru··lu"p an· 

ınc~ ma desi hükmüne tcv ı an "' ı u •t e ıze gore 
h .p l T k b l · birinci derecedeki esaslardandır.. latıldrktan ve yapılacak tecrübe -

1 an ür ayrn~ı a tm:ı gıre · C:"'k T rı' feler nasıl olmal 1 t t nin vereceg" i neticeler açıkça o·· g" re· 
" Vapurlar n3kkrndaki nizam • a 1 ve nası a · 

ll1rn · ı d f 1 l bik olunmalıdır?. nildikten sonradır ki te~bit oluna-
e ı e c o unacağı tahmin o u 

t'tl hilir. Kanunun bu maddeı;ine Malum bir hakikattir ki tarife • bilir . ., 
6'3r~ •11• k 1 1 k (.er yu"k•ek olursa yüku'• ta•ıtana .-ttıtttt1ııı .. ttıt11tHlllllHI HllHUllllmllllfUtttllll ı11m11uınmmtntntllfffUI .. rtJfWhlt' 

... , ını ı :;anca a tına a ına::a - ~ :ı- • d k"k 'k a 1 k ı sın e tel ı ettı ve bu sütunlarda 
~:tıilerin intihabında gözetilecek (Shipper) aça 0 ursa latıyana d b" k d f h f D a ır aç e a mevzuuba s ve 

b
'. rt.ları tesbit etmek pek mübrem (Carrier) dokunur. iğer bir ifa t "h tt"k B" avzı e ı . ız ötedenberi her 
ır ıhtiyactrr. Bu suretle milli de- de ile bu işte yolcu ve tüccarla va 'k. t r f . . . b' f il" ~ ı ı a a ıçın sıyanen ır tari e tat-

o;~ ticareti file.muz teceddüt etmiş pur idaresi arasında bir muvazene bikine taraftar değiliz. yalnız her 
lir A k Lu Lu··kmu··n ı"şlet meselesi mevzuu bahistir. Kanu . .k. f . . d • nca :1 r. me • ı t tara ıç.ın ayrı bir tarife değil. 

e tatb"k" d b · l"kl · d"k nun tarzı tertibine göre bu mese· d lt ı ın e azı ınce ı erın ı her i arenin muavyen vapurları 
tle al ) d. G ·1 · lede bir taraftan deniz yolları İt· d ih . ınm:uı e zem ır. emı erın . ., ~rasın a da haklı bir tefavuk gö-

't~1Y~r olm~.mast ve en yüksek sür- letmesi müdürlüğü, dıger taraftan ::etilmelidir. 
"'} erı dereceainin muayyen ve dun da armatörlerin tetkil edeceği ano 1 Bu cok nazik me l . k ı-" . H .k. . se eyı ço a· 
lt ibaınaaı pek iyi bir şarttır. Şu nım tirket alakadardır. er ı ı yıkile düıünüp taşınıp kanunun 
'dar ki itletmede idareli, orta ve ta~afın menfaatında müvazene te· 11 mezkur maddesini ona göre tal _ 

~k.ı •ürat diye muayyen hatlar ve mın etmek metrut olmalıdır. hik etmek kanunun hikmeti vücu· 
I ll•yyen mıntakalar ve tesadüf • Bu tarifeler her iki tarafın va- duna ve muvaffakiyetle devamına 
.,.tr için muayyen süratler kullana· purlarına tatbik olunmak üzere u · saik olacaktır. Çünkü aksi takdir
J~k idare masrafını kurl!mak usu- mumen müsavi mi olmalıdır?. Yok de bir takım ristorn'lu (Risturun) 
lltıijn vazı da bir esastır.. sa yalnız her iki teıekkülün vapur nakliyat ve hasılat kact\kç.ılığı ola 

!\ 2 - Milli deniz ticareti filosu· lan heyeti mecmuauna değil, hat- bilecek ve iki lesekkül arasında 
li~.İfletmedeki muvaffakiyetsiz • ta her iki .. tetek~ülün muhtelif va· gizli bir rakabet başlryacak zanno 
q · Bu it geminin ve gemicilerin purlara gore mutevafık mı olma· lunur. 

~:hilen idare ve inzibati ve aynı lıdır:. . . . • M.K. Kaptanı Ali Riza 
llıanda hariçle olan her türlü ı Bız bu cıhetı mıllı vapurların (Ticaret w• aınal mecmuasıadaaJ 

"'"•lılelatr ile alakadardır. Bunun sefer ve navlon rakabeti mesele -

lnsan, sevdiğinin azap içinde, 

günlerce, aylarca, senelerce kıvran 
dıiını aörmek iatemez. Eier te
da visi gayri kabil bir marazla ma
lul olursa, onun bir saniyede ha -
yatını ve çektiği azapları yok edi. 
vermek, fikre yakın geli.vor. Fa. 
kat iki mesele mevzuu bahistir: 

1 - Kanuni hataların imkanını 
düşünerek idam cezasının bile kal 
dırılmasına taraftar bulan bir de
virde öldürmek hakkını kim ken 
dinde bulabilir?. 

2 - Bir hastalığın tedavi edil. 
mez olduğunu kim hükmedebilir? 

Hastanın çektiği elem, ne kadar 
tedit olursa olsun, onun airılarını 
uyutucu ilaçlarla ve morfinle t~s-

kin etmek daha vicdani bir tedhir 
değil mi?. 

Hali hazırda kanser bile ameli. 
yal edildikten batka bir takım fi. 
ziki usullerle tedavi edilebiliyor . 
Kanserin birdenbire tedavi edile. 
bildiği vakalara tesadüf edilmit • 

tir. Darsuvalın icat ve inkitaf et. 
tirdiği fiziki deliller usulü, kanseri 
bir çok defa tedavi etmitlerdir. 

Şu halde, yarın her han.gi bir 
deva ile iyiletmesi mümkün olan 

bir mahluku öldürmekte gaye ne. 
dir?. Can acmm tahfif etmek için 
bir çok usul şimdiden elde vardır. 

lnsnn hayat tevlit edemediğine gö 
re, hayat mahvine hakkı var mı. 
dır?. 

• • • 
Önatazi usulünün sui istimal e

dilebileceği de ayrıca göz önünde 

bulundurulmalıdır. Avrupa mah· 
kemeleri nice caniyi, öldürdüğü 
§ah~ın nakabili tedavi olduğuna 

kanaat getirerek cinayeti yaptığın 
dan dolayı beraat kararı vermitler 
dir. Eğer bu bapta müıamaha gös 

tt:rilirse, bir çok mirasçıların tür. 
Jij vasıtalara müracaat ederek bun 
dan istifadeleri variddir. 

Vaziyete düzen vermeğe 

çalışılıyor 

Vatinıton, 15 (A.A.) - Ame· 
rikada mali vaziyete yeni bir dü
zen vermek itiyle uğratan müea • 
sesenin reisi M. Jeu Jones mali 
ve iktıaadi kalkınma programının 
tatbikini kolaylaştırmak için ban
kalara senede yüzde 3 faiz ve altı 
ay vade ile ödünç para verileceii· 
ni .öylemiıtir. 

Bankalar bu müeHeaeden ala -
cakları ödünç paraları sanayi, zi
raat ve ticaret müeueaelerine ik-

raz edeceklerdir. Yukarıda iımi 

ıeçen mali 11lahat müesseaeıi, sa· 
nayi, ticaret ve ziraat müeaaesele-

rine doğrudan doğruya ödünç pa· 

ra vermek salahiyetine sahip bu • 
lunmaktadır. Bu müesaese, ban -

kaların verecekleri ödünç para için 
aldıkları yüzde dört buçuk faizin 
yüzde dörde indirilmesini teklif 
etmittir. 

Bu müeaaesenin elinde banka -
lara ödünç olarak verilmek için bir 
milyar dolara yakın bir para var· 
dır. 

Burhaniye ve vapur 

seferleri 
' Burhaniye, - Kazamızda üzüm 

ve incir nakliyatının süratle temini 
mümkün olmuyor. Çünkü iskele· 
ye v.,purlar haftada ancak iki de· 
fa uğrıyorlar. 

Yeni yapılan vapur tarifesinde 
ise iskelemize haftada yalnız bir 
defa vapur tahais edilmittir. Bu 
vaziyet, tacirlerimizin itlerine ıek 
le vurduğu chetle ticaret odası ala
kadarlar nezdinde tetebbüsatla 
bulunmuttur. 

12 bin kilometreden 

telsizle muhabere 
Milano, 15 (A.A.) - Popofo 

d'halia gazetesi Çin denizinde bu. 
lunan Conte Nerde transatlantiği 

ile bir telsiz telefon muhabere• 
si yapmıtlır. Aradaki mesafenin 
on iki bin kilo metre olmasına 

rağmen muhabere çok iyi ve arı .. 
za11z cereyan etmittir. 
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Spor işlerimiz nasıl düzelir ? 
····························--··································-······················,. Şilede 

N·zamnamelerden şı·ka" . (Hı., laraıı;hwl lli:lJ•h•dll) 

Dünkü güreşin neticeleti 
ı . .., Gençlik spor jaaliyetinı narında tuş vaziyete bile girdi. Fa· • d b • • d "" • ld • j ıleri götürüyor kat hareket süratli olduğu için gö 

yet yerın e ır iŞ egı }fj rek bü~:: •;;;;ü~;::i "';~:::ek sa_ ~;:"::~;~ ilii~c:i~~~~- Yusuf hük-

• • 1 ha ' 'aratmaktan cekinmediler. Bir y t sıklet <Bat tarafı ı ln<>i n~ıfamızda) 1 Bu fıkn de zaten evvelce ben " . • arı or a 
dır. Halbuki nizamnameler mü • i!t-ı iy~ almıştım. Çünkü bugünkü çok yerele baş vurd~lar nakdı fe- Saim ile Fi del karşılaştılar. Se· 
k ıd . y 1 b'k "h t" • l k dakarlıklnrla saha kıraladılar. En . h k b' .. tt 'k emme ır. a nız tat ı cı e ı vazryctte· ÇA ışmanm. onuşmanın . . . ı rı ve a en tar ır gure§ seyre ı . 
"ıyı· cJ ... gv ı'ld "ır ve al•lekıer de te•ı'r h"t"' ki t k . . f b l nihayet kasaba cıvarındakı mcyıl- 1 S . .. t k d" . d . . .. ... ... ~ u un sı e mer ezını ut o tet· . . .. . . aım. vucu ca en ısın en ırı ı:o-

1 · · · k"l k d 'w · l I li bir arazıyı duzlıyerek gayelerıne I altında kalınarak hüküm erı ıyıce ı etme te ve ıger ış er ıemen . . h 
1 

k k. . rünen rakibini derhal allına a dı 
B d b k h 'h I w k d hadım hır a e so ma ıstedıler ve d' tatbik olunamaz. un an aş a emen ı ma e ugrama m ır. . . d b '" .. . :.,irinci devre ıonuna kadar ken ı· 

· l · · · t tb'k · · M k ı· l . h l bunun ıcın e ulun genclık adeta . . d' nızamname erın ıyıce a ı ı ıtın - e tep ıler mese esı a.t - f b · l I d F k- .
1
• h üne göz açmak ımkanını verme ı. 

b. ft d "t t llu"k e k d d " .. .. . ? se e:- er o mus ar ı. a at bı a a-ır tara an a vcsaı e aa - ın a ne u~unuyorsunuz.. 1.•. k • . . .. .. !kinci on dakikada Saim aynı fa-
d k . b ı kl • b" 1

- B l"I .· k"I " re genç ı g ın un·etle§en atısı onun . .. .. . . er ı, un arın yo ugu ırço.,, - en mektep ı cı ı te~ ı attan d b h . • . ıkıyetle ve uıtte gureştı ve hır ara-
k l k b b' t d - b ı orum e usa anın da gayn kafı olaca-

müt ü atın çı maaına ıe e ıye ayır-nayı ogru u muy · • ··ı · h d"I k t k d'l . :ık bir tut fırsatı kaçırdı.. Netice-
. V 't d rke kastettı· -1• ç·· k.. kt l d b ·· orun gı mu .aza e ı ere er e ı mıs-verır. esaı e n g m un u me ep er e ugun sp . l .. . . . · ı le ıayı hesabile galip geldi. 

klüp binaları, idman sa!onları ve hakkiyle tatbikrna imkan yok gi- tı. ş te hugun azmm ıradenın en 
sahalardır. bidir. Cünkü mekteplerimizde he- hüyiik kuvetine güvenerek çok Orta sıklet 

f ~te bence birçok gürültüleri nüz sp~r için değjl beden terbiye- müşkül ve çok miinasip bir yerde Ahmetle Galigatti karııla~tılar. 
doğuran yoksuzluklar.. si icin bile kHi vesait yoktur. Bu bu m ·:nasip sahanın yaratılmuı - Galigatti olimpiyatlarda dünya ü-

Memlekette mevcut takımdan vaziyette ba:ır.ı kliiplerimiz mektep na karar verildi VP. ba~landı. Bu ç üncülüğünü kazanmıştı. Maç sür· 
baıka güreşçi yetİ§miyor diyor · lcrden ziyAde spor için müessir o- saha tam m anasile kasabanın met- r.t ve biraz da şiddetle başladı. llk 
lar. Naııl yetİ§İr, mesela bizim ko- lahilirler. halinde \'e kasnbanın en mutena dakikalarda Ahmedin bir kafa 
ca Kumkapı klübü ahıap bir ka - A. Sırrı ve mümtaz yerindeki mezarlıktır. ~apması güreşi heyecana sürükle -
rakol binasında çalı•ıyor ve ça • Bu mez;;ı.rlık senelerden heri Şile k l 

sa!on sayılıyor. Bir salon ki, be~ 
on çift güreıtiği vakit içinde ter 
kokusundan duramazsınız .. 

-:r A J " b r.tişti. Fakat da ika ar geçtikçe lı•tıg~ ı yer de bizce mu"'kemmel bir t etızm ı· rı· ncı· ıı·- hal~ını hayata doğru değil, yaşar 
:ı ilk müsavat kaybolmıya ve İtalyan ken ölume, mezar<ı, bakılan bir 

Takım tak•.m güreşçi bu şerait 
içinde tabii yeti~m:x değil mi?. 

- Yeni teıkilat nasıl yapılma
lıdır?. 

- Ben devletçilik taraftan • 
y1m. Çünkü yukarda da dediğim 
gibi spor işlerinin Ja~·ıkıyle yürü
yememesine ve arzu edilen ele -
mantar yetiıtirilememeaine bir ae
bep de yardımsızlıktır. T eıkilit bu 
tarzt!a yürümez ve günün birinde 
de dağılır gider. 

v • • d G } h•crübe ve teknik itibariyle faik gını e a atasaray manzaxa idi. Şile ruhu bu kabus i -
bir vaziyete geçmiye ba§ladı. çinclc yaşamak zevkinden ve neşe 

kazanı yor sinden ziyade morfinlenmiye ve u 
yuşmıya mahkumdu. Kasaba halkı 
adeta kul"U kuruya tevekküle, ve O 

Bir aralık rakibinin karnına 

gelen dizinden dolayı musta -
(Hıt,' tanfı 7 inf"I s J ır.ıda) 

lardır. Gelecek cumaya yapılacak 
müsabnkalarla birind)j}c miisaba -

kalan lamamlanmı~ olacaktır. 
Yalnız Ankara mmtakasındaıı geç 
gelerek dünkü müsabakalara gire · 

miyen 100 metreci Hakkı ve 800, 
ve 1500 metreci Şevki Beylerin 
sa.lı gününe 100, ve 1500 rnctreei-
1 erin bir kıs:ıu ile karJılaşmaları 
ihtimali vardır. 

• • 

rip olduğu görüldü. 

tump yarınki çalacak ölüm saatini ltalyan, hakemin düdüğünü pek 
hcklemiye bu heyula tarafından , geç işitiyordu. Birinci devre bit -
davet ediliyordu. Gir taraftan şeh- 1 ti. lkinci devre daha çetin baş· 
ı in sıhhatini ve yaşama zevkini ve lamı~tı. tik dakikada müıkül 
içtimai kültiirünii dü~ünen fırka bir çaprazdan kurtulan Ahmet i· 
reisi Mehmet Sadık Bey ve kayma- kinci dakikada kurtulamadı ve ye. 
kam Bahir Bey ve belediye reisi an 1 nildi. 

la~arak ittifnk ederek bu azim i~i Yarı ağır 
bertaraf etmiye muvaffak oldu
lar. Bu sayede hem gençliği sami
mi olarak tatmin e~mek ve hem 
de halk~ hcyec.an ve zcvluizliği tel 

Mustafa ile De Nikola. Civanni 
kar!rla!hlar. İtalyan bizimkine niı 
betle çok iri ıörünüyordu. Fakat 
Mustafanrn tecrübesi ve ustalığı 

derhal göze çarptı. On dakika 
hitti. ikinci on dakikada kur'a 

tecrübeleri ve ecnebilerle temaslatı 
de· A. takımındaki arkadaşlarının 

rece.:inl henüz bulmamış olan Ser: 
vet, Ömer ve Ahmedin yenihnelerı 

- d "' kı ·· e11let ne ragmen un yaptı ıarı gur 'J 

bize bu yolda daha terakki ettik· 
!erini gösterdi. 

s:ıhassa Ömerin dünya ikinci# 
sine karşı yaptığı güreş bihakki1' 
takdire değer. 

Türk çocukları, sizi tebrik edi • 
yoruz .. 

Peter Ef. ne diyor? 
Gür~lerden sonra güreşçileri' 

mizin hocası Petcr Efendiye ıor' 
duk: 

"- Çok iyi bir netice aldı~· 
hatta Mustafa rakibini tuşla yerı' 
mişti. Fakat görülmedi. Bu neti'' 
bazı kimselerin gelip bana sor' 
dukları gibi, İtalyanların çok kıı"' 
vetli olmadıklarını değil, biziı!I 
çok kuvvetli İtalyanlar derecesiıı' 
yetişmİ§ olduğumuzu gösteriye! 
dedi. 

Gençleşme 
Bu ümide ihtiyarla 

veda mı ediyor? 
Maymun bulunamıyor affll 
yeni bir tertip bulunuyot 

Gençlik aşıaının meşhur do1'l1 

ru profesör Vornof büyük bir I 
yahat yapmaktadır. Profesör V' 
ronof bu esnada Viyanaya da J 
ramış, ve üç gün kadar kaldığı , 
doktorlar tehrinde bu münase~ 
le kend isine bir ziyafet verilmift~ 

Voronofun gençlik a!ısında a'1 
vaff ak olamıyacağını ileriye ıü~ 
bir cok doktorlar da bu f ırsatt•1 

istif;de ederek bazı beyanatta b~ 

B:ınu söylerken mübalağa et -
r.Jiyorum. Yir.mi bq senelik tec -
rübem var ve kuTvetle iddia ede
bilirim ki, bugün birçok klüplerin 
faaliyette bulunması imkinı ha, • 
larıncia bulunan nüfuzlu veyahut 
zengince şahıslara tibidir ve bu 
tahısların çekilmesiyle zu te~ek· 
küllerin de ortadan yok olması 
tüphesizdir. 

Bu müsabakalarda her nedense 

resmi olar;ık puvan hesaplarının 
yapılmamasına karar verilm iş ol· 
makla beraber hususi hesabımıza 

göre .:nüs:ıbakalnrın dünkü kısmın· 
da Galatcsaraylılar 49, Fenerliler 
20, Beşiktaşlılar 13, İstanbulspor· 

lular 4 puvan kazanmı~lardır. Ge
lecek haftaki müsabakalarda pu -

hin eden muniayı şehrin uzak bir 
yerin~ knldırtarak yerini kısmen 

spor meydanı kısmen park ve bir 
kısmını da fırka ve belediye bina

larının in~a~ına tahsis eyliyerek 
şehı-in güzelliğini ve halkın sıhha· 
tini bu tem· z yerden gözc.tmiye ve 
mürakabe etmiye karar vermişler

usuliyle evvela Muıtafa yere yat -
tı. Fakat rakibinin altından 

bir kaç. defa sıyrılıp kalktt. hal -
lunmuşlardır. yan yere yattığı vakit partiyi adam 

akıllı kaybetmitti. Bu doktorlar diyorlar ki: Efrer hükumet bu i~leri ta:na. 
rni~~e üzerine alır, klüpler için hi
nal .ı-, sahalar yaptırırsa ve bunla· 
rrn idaresini muvazzaf müdürle • 
re. ınuallimlere idare amirlerine 
b1rekırsa i~ yürür. Bu sahalardan 
:-n• ~telif klüpler istifade ederler 
\'t- h:.iln1met de kendilerini daimi 
&ur~tc murakabe eder, adeta mek
tep gihi. 

Son Rusya seyahatinde Har · 
koft" gördiiğüm stat hala gözle • 
rimin Önünden silinmiyor. Bir stat 
ki, içinde kütüptıanesi, tenis ve 
endaht Yerlerinden tutunuz da, 

lok1lntasına, sinemasına. kadar mü
esseseleri vardı. Sordum b , u sa -
hayı tam 050) ki!ilik bir mem'ur 
kl\drosu idare ediyormuı. 

- Te~kilatın vaziyeti ne olur? 
- Bu dediğim ıekil tatbik edi. 

lirse küçültülebilir. Çünkü iı bir 
Yazife şeklini aldığı için bütün sa-

atler it ıaatleri olur. Mesela bizim 
güret heyeti ı:rndi haftada ancak 
yarım saat toplanabiliyor. Halbu
ki azası muvazzaf olursa her ıün 

toplanr12 güreı iıle.riyle me~gul ol
malarına. hiçbir mani kalmaz. Yal
nız muva;;zaf memurların muhak
kn.k spordan anlamaları fart ol -

malıdır. Rusyada ali bir beden 
terbiyeıi mektebinden mezun ol -
mıyanlara klüp müdürlüğü yap • 
hrr.nazlar. 

- Futbol meselesi?. 
- Eğer teşkilat bugünkü sek -

)inde kalıa da bendeniz, di~er 
,ubelere biraz hayat vermek için 
futholün ayrılm~urna taraftarım. 

van adedinin Galatasaray lehine 
bir az daha artacağı muhakkak 
telakki ediliyor. 

Galatasaraylıları tebrik ediyo
ruz. 

Veysinin büyük 
bir muvaffakiyeti 
Tahsil için F ransaya giden lstan 

bulsporlu Veysinin orada atletizm 
müsabakalarında bir haylı muvaf· 

fakiyet kazandığını evvelce haber 
vermiştik. Son gelen haberlere 
göre, Alı~ Lorende bir çok millet 
ler arasında yapılan müsabakaya 
Fransız eki pine dahil olarak işti -
rak eden Veysi diskte kırk metre· 
den fazla atarak lstanbuldakinden 
İyi bir derece elde etmiştir. 

Veysi diğer taraftan gülle atma
da husuıi olarak 14:20 derece al· 
mı,, fakat resmi müsabakada 13.5 

atarak Los olimpiyat üçünciisü 
meşhur Vinter ile berabere kal 
mı~tır. 

Bir tekzip 
Roma, 15 (A.A.) _İtalyan hü 

kumetinin, silah kuvvetlerinin bey
nelmilel kontrola tabi tutulacağı 
müddeti Fransanın teklif ettiği &u· 
retten oldukça farklı bir şekilde 
tesbit etmek üzere Fransız hük\ı. 
metine bu hususta yeni bir proje 

verdiği hakkında ecnebi memle . 
ketlerden gelen haber, doğru ma
lumat alan Rc.':'1la mahaf illerinde 
tekzip edilmektedir. 

dir. 
Mezarlıkla spor meydanı arasın 

daki farkın manası çok büyüktür. 
Bu tamamile bir zihniyet ve bir te 

kemmül meselesidir ki eski ile ye • 
niyi birbirinden ayıran vasıflardır. 
Eskiler damia yaşarken ölmeği ve 
ölümü unutmamayı istedikleri için 
herhalde mezarlığı tam evlerinin 

üst laraf ında evden çıkarken girer 
ken görebilecekleri bir yerde yap
mı~lardr. Gençlik zevkin, ne~enin 
hayatın peresti~karı ve ya~amayı 

daima istiyen bir zümre olduğu İ· 
çin gözlerinin önünede onları ha • 

yata karşı üşütücü şeylerden lecer 
rüt etmek istemişlerdir. Şilenin bu 
husustaki gayret ve fevkalade ha· 
yırlı teşebbüsünün isabetini takdir 
eden vilayet fırka idare heyeti de 

Şile fırka idare heyetine madde -
ten yardımda bulunmayı vadeyle· 
miş ve 20 Eylfılde göndereceği hu
susi mühendisile de projesi teshil 
edilecek VP. mutlaka Cümhuriyet 
bayramının büyük tezahüratı ve 

şenlikleri bu yeni sahada yapıla -
caktır. Şile gençliğine taze hayat 
ve kuvvet fışkıracak olan bu hayır 
1ı te~ebüsü takdir ve bu uğurda ça 
lışan alakadar zevatı tebrik eder -
ken "'ençliğe ele büyi.ik muvaffakı
yetler temenni ederiz. 

Y. Ziya 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili haatalıkları mütehauıııı 

Oivl'.ryolu N. 118 Telefon: 22398 

M f ı d k ık - Profesör Doktor VorotıJ usta anın a tın an a amıyor 

d B d M t f · b" ıimdiye kadar 1200 tane gençlef u. ı.ı esna a us a a sen ır l ~,ı 

h '- tl lt ı t•• t·· t tirme ameliyatı yap:nııtır. Fa areKe e a yanr sır es u ya ır - 1 ' 

d F k t t h .k · d bunların içinde 60 - 70 -
ı. a a or a a emı ne en!le d' 

b .. d' N t" d M t f ya~ında olanlardan ancak yüı unu gorme ı. e ıce e us a a 
h .. k l'b' t' ld ikisi gençleşmistir. u men ga ı ıye ı a ı. • 

Ağır sıklet 

Çohan Mehmetle Kadido karıı -
lathlar. Ortalık karardığı için du
huliye taraf ındalc.i halk parmaklık 

lan aşarak sahaya girmit ve ringin 
etrafını kuşahvermitti. 

Güreşe bu vaziyette başlandı . 
ftalyan ağır siklet şampiyonu o
lan genç Mehmedin yanında uzun 

boylu fakat çok ince görünüyordu. 
Bununla beraber çok çevik ve kuv· 
vetli olduğu bir iki hareketten •on 

ra anlasıldı. Tekniği de hatırı ıa -
yılır bir şekilde idi. İki rakip 
bir kaç dakika biribirlerini dene • 
d?ler. Mehmet bir aralık kendi 

Bundan sonra.da gençlik i1iııd1 

muvaffakiyet olamıyacağı muh•~ 
kaktır. Çünkü gençlik aşısınırı ,. 
lındığı maymunlar Avruapa, dl · 
ha doğrusu medeni memleketlerO' 
bulunamıyor. Vah§i ormanh~rd• 
kuvvetli ve ıağlam maymunhatı9 
yakalanması da güçleşmektedit~ 
Esasen kendilerinden istifade edl' 

len bu hayvanların cinsi de ıi.itl' 
den güne ekıilmektedir. Yakal•' 

~· nan maymunlar da A vrupaya , 
Amerikaya götürülünciye ıcad;. 
ha:ıtalanmakta veya verem olaı• 

tadırlar. Velhasıl gençlik a!ısr~ 
hazırlanacak maymunların ted'.,

1 
riki pek pahalıya mal olacağı ;çı 

oyunu netic~si beklenilmez bir ··ıı ' 
Fakat bunun kabiliyeti latbikiyesi gu tehlike atlattı. beşinci 

dakikada rakibini altına alınca den güne azalmaktadır.,, d ., 
Tıbbi gazetelerde inti~ar e eot 

manzara derhal değiıti. ltalya • D kt 
makalelere göre Profesör 0 I 1 nin bu vaziyette sırtının yere gel • Ştapnah ve asistanı Doktor DoP :, 

mcsi için de elli altr.ıış saniyelik ·ı b )J1ld 
. . . gençlik için yeni bir şekı u 

hır zaman lufayet ettı. - kt d ı 
ugraşma a ır ar. ., 

Halkın alkı§ tufanı Mehtnedi Bu yeni tarz, damarlardan ,,rr 
k t . . R k'b' . k d r hıt1 ço memnun e mışlı. a ı mı ga yapmaktır. Şimdiye a a et 

kucakladı. B:r kaç kere öpüştüler. 1 vanlar üzerinde yapılan tecrübe! 
1
, 

Fakat halk çok sevdiği Mehmedi ! iyi neticeler vcrmi§tir. Kan ,-a~. 
bırakmadı. Ringten alarak omuz - ! tasile ynpılan bu şeklin şahısl";,,r 
da la yukarıya kaleye kadar gö • 1 zerinde tecrübesi için hazırlı 
türdü. yapılmaktadır. li · 

itte dünkü kar~ılaşmanrn neti • Maamafih bu doktorlar, ~11

1,,. 
celeri ... 8. takımına mensup olan, yellerini çok gizli tutmakla ır 



, 
ı ·-···· 1 ···3~ .. ····K:·· .. ··o~· ............ , 

: 
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hnıir Mst. MV. Satın aJma ko
llıiıyonundan: 

Mıt. MV. kıt'ah ihtiyacı için 
222.500 kilo mangal kömürü kapa 
lı Zarfla münakasaya konmuftur. 1. 
halesi 20 -Eylul- 933 çarşamba gü• 
llij la.at 16dadır. isteklilerin tartna 
lıleyj ıörmek üzere her gün ve mü
llakaıaya girmek ıçın o gün ve 
"•ktin~en evvel teklif ve teminat 
lllektupları ile kı,Iada Mst. MV. 
S.tın alma kcmsiyonuna müracaat 
ları. (3283), (4477). 
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· · kara 'nın en büyük 
. -) () . ·ı ... . ". . . . ( ~ 
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K_ır~~iyc. ·m~ ğazass. 
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ESKf ŞEHİRDE 

ı Vakıtve Haber 
Gazetelerinin SATIŞ 

MERKEZ/ 

SON POSTA 
Kütüphanesidir 

SATILIK 
Boğaziçinin en kıymetli ve şerefli bir mevkiin

de bugün kömür depoları olarak kirada bulu
nan iki parça arsa ile bir parça arsa ve üzerin
deki sahilhane 

lstanbul Evkaf Müdüriyetinden: 
Kıymeti Muhammeneıi Mevkii Mahallesi Sokağı Emlik No. 11 Harita 

No.ıı 
g Lira 

21158 
Kurut 
25 Boğaziçi Kuruçeşme Kuruçeşme caddesi 

Eıki 
105 

Yeni 
119 4 l296 metre murabbaı 

ana ve tızeriadeki ıa
hllbaae 

16938 00 " ,, " 

18459 00 " " " 

ıos 

105 

119 
2 

119 
3 

2 

1 

3242 ••tn murab

baı ana. 

3533 metre mura&-

baı anL 

Kuruçeımedc bir taran tramvay caddesi ile mahdut Lebideryada l<iin sahilhaneden mDfrez ve yukarda muhammen kıymetlerile 
mahalle, sokak, emlak ve harita No. ları ve mıktarlara yazıla ve halen kömür deposu olarak kullanılan arsalarla aahilbane ayrı ayn 
satılmak üzere kapalı zarf usulile 2/EylüJ/933 tarihinden itibaren müzayedeye çıkarılmıştır. ihaleleri 30/EyJUl/933 tarihine mOHdif Cu
martesi günü saat lS te lıtaobul tvkaf Müdüriyetinde idare Encümeninde yapılacakhr. Taliplerin müzayede ve milaakasa ve iballt 
kanununun ahklmı dairesinde muhammen kıymetlerinin yüzde yedi buçugu nisbetindc teminata muvakkatelerini ve teklif mektuplannı 
muhtevi zarfları tayin o!unan gUn ve saatten evvel idare Encümenine tevdi eyJcmeleri ve haritalarını glSrmek ve ıeraiti saireaini an-
lamak isteyenlerin her gün öğleden sonra Müdüriyeti mezkiıre Mahlôlit idaresine mtıracaat eylemeleri ilin o!unur. (4530) 

Gireson Nafıa Baş- 1 _l __ ••_ta_n_bu_ı_E_v_ka_ı_M_u_d_u,_ıu_ı_u_•_••_nı_a,_• __ I 
Kıymeti 

Mühendisliğinden: 
Gireson • Ş. Kara hisar yolunun 71+450 inci kilometroıundan 

(9074) lira (69) kuruş bedeli keşifli kenar ayaklan kirğir tabliyesi 
betonarma 1 'I. metro a.çıldığından bir adet köprünün inşası ka
palı zarfla münakasaya çıkarı\m,ştır. Uıalesi 24: • 9-933 Pazar gü· 

'ati saat on &eıie Vifayef D•iml EncOmeniade yapılacaktır. Ta· 
lip olanların munkkat teminat ve ehliyetnameleriJe teklifname· 
Jerini havi usulll dairesinde tanzim edecekleri kapalı zarflarını 
vilAyct encümenine göndermeleri ve şartname iJe evrakı keşfi· 
yeyi görmek için de Nafıa Baş Mühendisliğine müracaat eyleme· 
leri ilin olunur~ (4910) 

Mubammenesi 
Lira K. 
453 90 90 metre 78 santim terbiinde bulunan Kasımpa

şada sirkeci Muslahaddin mahallesinde zincirli ku· 
yu caddesinde 9U No. h imam meşruta hanesi 

arsası. 

267 

373 

474 

50 10 metre 70 santim terbiinde bulunan aynı ma· 
haUe Ye sokakta 88 No. b imam meşruta hane 
8na91. 

80 93 metre 45 1antim terbiinde bulunan aynı ma
haUe ve sokakta 120, l:l2, 124 No. la hatip meı· 
rut hane arsası. 

00 47 metre 40 santim terbiinde bulunan Beyo,ilun· 
da Firuzaia mahallesinde karadut cıcideaiade 6 
No. h firuzağa camii imam meıruta hane arsası. 

Ucazlak .. temizlik .. Slr'at 
Yukardaki arsalar satılmak üzere yirmi gün müddetle ilina 

konmuttar. lbaleıi TelfİDİevvelin 2 ci pazartesi günü saat 15 te
dir. Taliplerin pey akçelerile beraber lıtanbul Evkaf Müdüriye-
tinde Mahlulit kalemine müracaatlar. (4763) 

VAKITYURDU 
KİTAP KISMI 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

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

VAKiT YURDU 

Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
istediOiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 
Vakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 

I 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaleti hudut ve sahiller sıhhat 

umum müdürlüğünden: 
Ankıra Merkez bıfu111bba miieıaesesi binalarının kııın ka

loriferle ıııblmaıı için 200 ton kok k6m'.irü kapalı zarf uıulile 
mOaakasaya koaulmuttar. ihale Ankara'da Umum Müdürllk mas
raf komiayonuaca 7/Tqrinievvel/933 cumarteıi ,Unll uat 14 te 
icra edilecektir. Şartnameaini ı6rmek iıteyenler Ankara Umum 
Müdürllk ayniyat muhasibi mea'ullOiüae, Iıtaabul'da Galata'da 
lttanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezi baıtabiplijine mOracaat 
eylemeleri. (4912 

1 Devlet Demir yolları ilanları 1 
Haydarpatada eaki iıtasyon civarandakı 182, 184, 186, lU 

No. lu dükkanlar bir sene müddetle ve aleni müzayede ile kira• 
ya verilecektir. Müzayede ~5/9/933 tarihine mOsadif pazartui 
gfinü saat l S te yapı!acakhr. f u hususta fazla malumat almak 
isteyenler Haydarpa$a 2ar mildürlüj'üne müracaatla baaa müte• 
altik şartnamelere ) 5 kurutluk pul yapııhnp imza etmelerı Ye 

l 50 lita teminat akçesiyle müzayede gününde işletme müfett•t-
lis i makamında hazsr l::ulunnıaları. (4927) 

Asarıatika müzeleri umum 
müdürlüğünden : 

Topkapı sarayı müzesinin muhtelif yerlerinde icra kı:macak 
taırıirat kapalı zarf usuliJe f cşrinienelin birinci pazar günü saat 
14 de isteklisine ihale edilecektir. Anu u!enlerin şeraiti öj
reamek ve bu baptaki keşifnam~yi görerek tafsi it alrra!< içia 
cumadan maada her ğün mesai zamanlarında Aaar1atilca Müı .. 
leri MimarlJiına müracaat edebilirler. (477ll> 
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işte 

Ağrıları ve soğuk algınlığını geçirecek 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha
tırlayınız : Alacağınız mal, hakiki olmalı. 

7024 

Kocaeli vilayeti daimi encümeninden 
Kr· paJı zarf usulile münakasaya konulan 23292 lira bedeli 

ke~ifli Adapazarı - Hendek yolu tamiratı için yapılan teklif -
ler haddi layik görülmediğinden işbu yol tamiratının 27- eylul 
-333 çarşamba günü saat on beşte pazarlık suretiyle ihalesine 
knrar verilmi§tİr. Talip olanların mezkur tarihte 1750 liralık 
n u'O'akknt teminatla vilayet daimi encümenine müracaatları. 

(4842) 

ı · · ı mınm Wı Wu~nımııınıııııınlımım~mnımmıınıtt1mnımm~~~u~IDllli1111~~ 

Istanbul üniversitesi Tıp 
Fakültesi Reisliğinden. 

Ebe mektebi kabul şartları: 
1 - Tıp Fakültesi Reisliğioe istida 
2 - Nüfus teskeresi. 
3 - Sıhhat raporu ve aşı ilmühaberi. 
4 - 4,5 X 6 büyüklüğünde fotoğraf u5., adet 
5 - Orta mektep şahadetnamesi. 
6 - Orta mektep mezunları kadroyu ikmal etmezlerse ilk 

mektep mezunlarile hususi tahsil görenler arasandan imtihanla ta· 
le be seçilerek kadro ikmal o 'unacaktır. 

Taliplerin yaşları ''20,, den aşağı ve 1135,, den yukarı olmıya· 
caktır. 

7 - Istanbuldaki ikametgah ilmühaberi "Po!isce musaddak o· 
lacak,, 

8 - Taşradan vuku bulan müracaatlara cevap verebilmek için 
adresleri yazılı pullu zarf gönderilmesi lazımdır. 

9 - Kayıt işleri "Cumartesi, Pazartesi, Perşembe,, gün'eri 1 O 
dan l:l ye ve 14 den 16 ya kadar yapılacatdır. (4884} 

Hariciye Vekaleti mubayaat 
Komisyonu Riyasetinden : 

100 ton yerli ko'.< kömürü Vekilet için 
50 ,, ,, ,, Misafirıni Ecnebiye köşkü için 

2000 kilo manıal kömürü ,. ,, ,, ,, 
3000 ,, kırılmış odun. 

Veka!et ve Misafirini Ecnebiye Köşkü için mubayaa edilecek 
nev ve mıktan yu!rnrda yazılı mahrukat 1120,, yirmi gün müddet· 
le ve kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

ihalesi 2 l/Eylül/933 perşembe günü saat "16,, on altıda ic· 
ra edilecektir. Teminat akçesi "470,, dört yüz yetmiş liradır. 

Şartname, Hariciye Levazım Müdürlüğünde ve lstanbul da 
Ankara caddesinde Hariciye Vekaleti Haıinei Evrak Müdürlü-
ğünden alınabilir. (4470) 

1ıı~ınfü~ıını11ııı11~~nınıı~ının md1~ıı m~ım~ıımııınııı~oo~ 

Rahat Uyku 
Rahat Yatakta 

UYUNUR 

Yerli Mallar 
Pazarında sahlan 

Karyola ve Madeoi Eıya 
Fabrikası mamulatından 

Karyolalar 
Rahat 

Ucuz 

Sağlamdır 

Kemerli ve kesme, lake mubte· 
if renklerde karyolalar; somya· 

Jara zincir ve yahut çeliktir. 
(7527) 

Deniz Yolları işletmesi 
ACErtTALARI : 

Karaköy • Köpriıb:ışı Tel. 42362 

Sirkeci Mühürdar zade hanı 

Telef on ; 227 40 

933 Kumbara k 
ikınc ·si ay başın aç ı ıyor 

Mersin Aralık Postası 
ÇANAKKALE vapuru 17 

Eylül pazar 10 da idare nb
hmından kalkar. Taşucu, A· 
namur, uşada!ı ve Gelibo· 
lu'ya yalnız dönüşte uğrar. 

(4937) 

Karadeniz aralık postası 

Bu kur' adan itibaren mükif atlar bir misli tezyit 
edilerek senede 10.000 liraya ibliğ edilmiştir 

Bu keşidede 207 kumbara sahibine 
5 O O O lira mükafat verilecektir. 

Birinci mükafat 
ikinci mükafat 
10 kişiye (100 erden) 
20 ,, ( 50 şerden) 

175 ,, ( 10 ardan) 

7000 Lira 
250 

7000 
7000 
1750 

,, 
,, 
,, 
,, 

Tevzi edilecektir. 

ERZURUM vapuru 17 Ey
lül pazar 18 de Galata rıhtı
mından kalkarak Zonguldak, 
loebolu, Ayancık, Samsun, Fat· 
sa, Giresun, Tirebolu, Görele, 
Trabzon, Rize'ye Dönüşte bun· 
lara ilaveten OF, Pulat hane, 
Ordu'ya uğrayacak yalnız Zon· 
guldağ'a uğramıyac:aktar. 

(4938> 

Ayvalık Sür'at Postası 
MERSiN vapuru 17 Eylül 

pazar 17 de idare nhhmındao 
kalkacak gidiş ve dönüşte Ça
nakkale, EC:remit, Ayvalık Ye 
Dikili'ye lzmire uğrayacaktır. 

14939) 

Ademi iktidar ve bel 
gevşek llğlne 

harşı en müessir deva SERVOIN hap
ları dı r. Deposu, lstanbu.'da Sirkcci'de 
Alt Rı ıa Merkez ccznncsidir. Taşrayı 
150 kuruş posta ile ~önderılir. lzmir 'de 
l rgıı t pazarındaki, Trabzon'da \'eni ..... 

1 rah ezanelcrindc bulunur 16909) 

l Kirahk oda aranıyor 
1 lstanbul ve Beyoğlunun yüksek 

havadar ve sıhhi mevkiine ve gü
ne§li, iyi bir aile içinde döıeli iki 
oda aranıyor. 
Matbaamızda R. B. rumuzun• 

müracaat 

SATILIK OTOMOBiL 
(Eseks) markalı, kapalı bir ot• 

1 mobil 18·9·933 pazartesi günü sa
l at bir buçukta Belediye mezat id• 

= resinde ıat:facaktır. 

.. m 
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