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k:~ı~F=~e~r!~:n~=,~~r.::::;:ı~ ·Faysalın yanındaki ld ) b •d• 1 ;:~5:;:::~F~~lı~~:.!:I;,~ esmer gü~eıi ı_ dün ge i er, ugün gı ıyor ar 
Jer Nermistir. Bu emirlerle Ameri- İngilizler neden şımendıfer . 

~~:~:a~;~inb;i~~ .. ~~:~~!ı:;;•:d~ yaptırmak istiyorlar ? Cümhuriyet ô.bidesine parlak n Bugün öğle yemeğini Yalova
ıneıeıerin yevmiyelerini arttırmak, merasimle çelenk koydular u da yiyerek akşama gidecekler 
diğer taraftan çalı§ma aaatlerini 
eksiltmek istemiştir. Fakat f ord 
bu lemirleri dinlememiştir: "Ben 
kendi f abrikalarımm i§lerini, mem 
leketin ihtiyaçlarını Ruzveltten 
daha İyi bilirim, daha iyi yapa -
tun.,, demiıtir. 

Vakıa Amerika cümhur reisi -
nin iktısadi kalkınma planını tat
bik etmek istemiyen yalnız F ord
dan ibaret değildir. Bu vaziyette 
olan daha birçok müesseseler var
dır. Fakat bunlar arasında oto -
llıobil kralı F ord kadar kuvvetli 
olanı yoktur. Bu itibarla Ruzveltle 
Ford arasında çıkan ihtilaf her 
tarafta büyük bir merak ve alaka 
Uyandıranı§tır. 

Amerika kanuni esasisi muci • 
hince cümhur reisleri ayni zaman· 
da hem devlet, hem de hükUmet 
reisidir. Onun için esasen büyük 
kuvvet ve salahiyeti haizdir. Bu
nunla beraber, Ru:lvelt geçen mart 
iptidasında Beyaz ıaraya girdik -
ten ıonra iktısadi buhrana karşı 
tedbir almak için bu kuvvet ve ıa
l "hiyeti de kafi bulmamıttır. A· 
llıerika kongresine müracaat ede -
tek kendisine iktısadi sahada .ıaı-. 
laro.rıuıruremi§tİr ve bu diktatör-
lük verilmiştir. 

itte ~imdi F ord, böyle bir kuv
vet ve salahiyetle mücehhez o -
lan Ruzvelte karşı muhalefet bay· 
rağı açmış bulunuyor. 

Acaba diktatör Ruzvelt F ord 
denilen otomobil kralının göster -
diği itaatsizliğe karşı ne yapa · 

cak?. 
Yapılacak şey şudur: Resmi 

boykotaj!. .. Ve öyle görünüyor ki 
hu boykotaj şimdi başlamıştır, ya· 
hut başlamak üzeredir. 

Zira birleşik Amerika cümhu -
tİyellerinden Jdnho hükumeti re -
iai M. Ben Ross Ford mücssesele· 
ti iktrsadi kalkınma kanununu 
(N. R. A.) tatbik etmemekte ısrar 
ettikçe kendi idaresi tarafından 
Ford otomobili satın alm.mıyaca -
ğın~ ilan ettiği gibi bu hükumet 
dahilinde bulunan ahalinin de ay
ni suretle hareket etmelerini tav· 
niye eylemiştir. İhtimal ki bu ha -
reket yakın zamanda diğer hüku -
llletlere de sirayet edecektir. O 
vakit Amerikada F ord müessese -
ferine karşı iktısadi boykotaj daha 
umumi bir şekil ve mahiyet almış 
olacaktır. 

Ruzveltle F ord arasında çıkan 
ihtilafın böyle bir safhaya girmiş 
olması gösteriyor ki A.merikada 
tatbik edilen iktısadi kalkınma u
&ulünün maruz kaldığı zorluklar 
ehemmiyetsiz değildir. Onun için 
Reçirilmekte olan büyük iktısadi 
tecrübenin neticesi henüz şüphe -

1idir. 
Mehmet Asım 
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Yarınki sayımızda: 

Ya olmasaydılar ! Bir 
Edebiyat münekkidi 
Muharriri : Toplu i§ne 

Fay .. lıa 31ilmGadea az eYel onunla 
yemek yiyen HlaW stlzell 

MI• t:aprl Pavıi 

Irak kralı Faysalın ölümünden 
birkaç hafta evelden baılıyarak bu 
güne kadar siyaset alemini şiddet
le işgal etmektedir. Asurilerin is
yanı, onların tenkilinde gösterilen 

§iddet, Asuri kadın ve çocukları· 

nm da öldürülmü§ olduğu rivayeti, 
sonra kral Faysalın ölümünde es· 
raren,.iz taraflar lMıılundufu haber 
leri Avrupada hala ehemmiyetle 
mevzuu bahaediliyor. Asurilerin 
katliama uğraması haberi üzerine 
milletler ce.miyeti bir tahkikat he
yeti göndermeğe hazırlanıyordu. 

Bir İngiliz gazetesi Bağdat hüku
metinin Cemiyeti Akvamın hudut-

(Devamı 10 ıın<'u •yıfada) 
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Spor mütehassısı 
Kari Dim geldi, Anka

raya gitti 
Maruf Alman spor mütehassısı 

Her Kari Dimin spor işlerimizi 

tetkik ve bu işler üzerinde tutula -
cak yol hakkında bir fikir vermek 
üzere memleketimize davet edildi· 
ğini haber vermiştik. 

Bu mütehassıs dün sabahki eks· 
presle şehrimize gelmi§ ve Sirkeci. 
de atletizm antrenörü Her Abra -
ham, su sporları anterenörü Her 
Tugethof ve yüzme komitesi reisi 
Ekrem Rüştü Bey tarafından kar • 

şılanmıştır · . . . 
Mütehassıs dün kendıımı karşı-

layanlarla beraber Büyükdereye 
giderek Lidoda banyosunu yap • 
mıı ve akşam treniyle Ankaraya 

hareket etmiştir. 
Hre Kari Dim Almanya tarafın-

dan spor teşkilatının tetkiki için 
Amerikaya gönderilmiş ve Alman 
yaya döndüğü vakit Alman spor 
teşkilatının ıslahı kendisine hıra • 
kılmıştı. 

Bu sahada bir çok eserler neş -
reden bu zat memleketimizde iki 
ay kadar kalarak tetkikatta bulu -
nacaktır. Bu hu~usta takip edil • 
mesini tavsiye edeceği yol hakkın· 
da fikirlerini de bu tetkikat neti • 
cesindc bir rapor halinde tesbit e • 
deceği anlatılmaktadır. 

Yunan baıvekili M. Çaldariıin 
reisliğinde bulunan ıniıafir Yunan 
heyeti dün ıabah saat 9,10 da hu
susi trenle Ankaradan tehrimize 
gelmişlerdir. 

Misafirler Türk ve Yunan bay· 
raklariyle donatılmıt olan Haydar 
pafa istasyonunda Yunan konaolo 
ıu, vilayet erkanı, kalaba -
lık bir halk kütlesi tara -
fından karıılanmıılar, bir 
aıkeri müfreze tarafından selam 
)anmışlardır. Halk misafirleri ıid 
detle alkıılamııtır. Heyet Haydar 
pafadan Ankara motoriyle, T opha 
ne rıhtımına geçmiıler, oradan O· 

tomobillerle Perapalaı oteline gi 
derek kendilerine tahsis edilmif o· 
lan dairelerde bir müddet istira
hat etmiılerdir. 

Saat on buçukta M. Çaldariı 
ve zevcesiyle Yunan iktısat nazırı 
M. Pezmazoğlu, hariciye nazırı M. 
Maksimos vilayete giderek vali 
Muhittin Beyi ziyaret ettikten ıon· 

ı-a Perapalua dönmütler, ·Buhittin 

Bey Perapalaı otelinde bu ziyareti 
iade ebnİftİr. 

Muhittin Beyin ziyaretini müte
akip misafir nazırlar Yunan kon
solosluğu erkiniyle birlikte, cüm
huriyet abidesine çelenk koymak 
üzere, ıaat yarımda Taksime git
miılerdir. 

Heyet Taksimde fevkalade ka
labalık halk tarafından hararetli 
nezahürlerle karıılanmıılar, otomo 
billerinden indikleri vakit, daha e
vel oraya gelmit olan, Elli kruvazö 
rü muzikası "Hazırol !,, işareti ver-

< Devamı 9 uncu uaydada) 

Yahudiler 

Yukanda ı Mlaaflrler VU&1etteD çıkarken - Ortada ı Patrlkanede patrik 
ve Y-•n nazırlan - Atatıdaı Clmhurlyet &bldeslae çelenk koadakt- eoara 

Spor işlerimiz nasıl düzelir ? 
•••••••••••••••H••••••••••••••••••••••••--.. •••••••••••••••••••-••-••••••••-••••r 

Yalnız lngiltereye işe evveli ınekteplerden 
800 profesör kaçtı başlamak 13.zımdır 

Bir Alman talebeel-Yahu bea aenl 
profee6r -aıyordum, mej'er sea 
Yahudi lmftelo •. 
Almanya, ya-

hudilerin ve bü-
tün dünyanın 

tehditlerine al-
dır.mıyarak ya. 
hudilere kartı 
şiddetle hareket 
etmekte devam 
ediyor. Şimdiye 
kadar Almanya 
dan kaçan yahu Blalerce eeaedenbe· 
dilerin sayısı rl defltmlyen Up 

çok fazladır. Fakat asıl ıayanı 
(Devamı 10 oneo sayıfada) 

Daima sahada iş görmeli ve masa başı 
siyasetini bir tarafa bırakmalıyız ! 

Spor işlerimiz üzerinde bugün 
de atletizm heyetinin eaki reisi 

dil Giray Beyin sözlerini takdim e 
diyoruz. Klüp ve teıkilit itlerine 
bir çok emek venniş ve bu itlerde 
bir hayli de kuvvetli tecrübeler e· 
dinmiş bulunan Adil Giray Bey di. 
yor ki: 

"- Spor itleri ne idarecileri ve 
ne de sporcuları tatmin edecek bir 

mecrada yürümiyor. Maalesef bu, 
doğru bir iddiadır. 

Bunun sebepleri ise pek çoktur. 
Bugün teşkilatın vazife alanların 

senelerdenberi bu işte tecrübeli ol 

duklarına inanmak lazımdır ve bu 
gün bütün kabahati onlara yüklet
mek de İnsafsızlık olur. Adil Giray B. 

Zaman zaman kongrelerde, iç· rız. Fakat §İmdiye kadar bu 
timalarda güzel projelerden, te • fay dalı düşünüılerin tatbik ıaha -
§ebbüslerden bahsedildiğini duya . (Denmı ıo uncu aayıta4a) 
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.. _ M~bade~~ ~SON HA-BEıiLER-
~o~IByonun lagv~ ~~a~·~~~~~~~~~~~~~~ 
gidenlerin tekrar Harici ticarette Y unanistanla 

gelebilmeleri \J 

beraber çalışacagız Ankara - Mübadele komisyo
nunun lağvı için Yunanlılarla ara
mızda cereyan eden müzakerat 

tam bir itilafla neticelenmiştir. 
Komisyon 10 ay zarfında elindeki 
işleri b_itirmeğe çalışacaktır. Bit
miyen işlerin bir kısmı emlake ait 
tabiiyet meseleleridr. 

Yunan hükumeti tarafından fi 
rarilere ve etabli rumlara ait olup 
Türk hü~umeti tarafından vazıyet 
edilm'iş bulunan emlak iade edil
mediği takdirde sahiplerine taz
minat olmak üzere komisyona tev· 

di edilmiş olan 60.000 sterlinlik 
deponutı bu eml • k iade edildiği 
cihetle Jevziine lüzum kalmıyacak
tır. Muhtelit mübadele komisyo
nunun lağvi ve muhtelit hakem 

mahkemesinin ilgası için itilafna -
me hazırlanmııtır. Ancak itilafna 
me metnini tekrar tetkik için vakit 
olmadığından Yunan hariciye na-

zırı M.- Maksimos itilafnameyi Ati
nada tetkik etmek üzere 10 günlük 
bir mühlet istemiştir. 1tilafname 
tetkiki bitince, Ankarada imzala
nacaktır. 

Ankara -Yunanfotanla iktııa
di munasebatm tevsiini kolaylath
raca'< tedbirlerden biri olmak üze-

re Türk piyasalarını tanıyan, Türk 
Jiıanmı bilen ve e]yevm Yunan ta
baa11 olan mübadil rumların en faz 
la iki ay kalabilmek şartiyle Tür
kiyeye serbestçe seyahat etmeleri
ne müsaade edilmesi kararlattırıl
mıttır. 

Batvekil ismet Paşa Hazretleri 
bu husustaki bir suale cevaben 

Ankaradaki muhtelit komisyon 
hangi esaslar Üzerinde çalışacak? 

Ankara, 16 (Hususi) - Mem • ı suretle Türk ve Yunan mahsulleri 
leketimizle Yunanistan arasında· arasında rekabetin önü alınmış o· 
ki ticari münasebatm inki§afı ça- j lacaklır. Komisyon bu noktayı e -
relerini, hazırlanan esaslar dahilin hemmiyetle tetkik edecek, bu mah 
de, tesbit edecek olan muhtelit sullerin hariç piyasalarda müşte
komisyon teırinievvelin ilk hafta· reken sürümü, şimdiye kadar bu 
sında Ankarada toplanacaktır. mallara mahreç olmıyan memle -

Yunan iktısat nazırı Atinaya dö. kellere mü~tereken ihracat yapıl
nünce Yunan murahsalarım der • maSJ çarelerini araştıracaktır. 
hal tayin edecek ve lktısat Vekili 3 - Halen başlta memleketler· 
mize telgrafla bildirecektir. On • den aldığımız eşyadan bir kısmını 
dan sonra murahhaslarımız tayin Yunanistandan ithal etmek. 
edilecektir. Memleketimizin Yunanistana 

Muhtelit komisyon tu eıaslar ü- ihracatı Yunanistandnn yaptığı-
zerinde hazırlıklar yapacaktır : ithalata nisbetle fazla bulunduğu 

1 - Her iki memleket ibra • için bu suretle arada bir müva. 
cat ve ithalat kabiliyetinin zene temin edilmiş olacaktır. 
artmasının neye bağlı olduğu • Hükumetimiz Yunan ithalatı

nu tetkik. Komisyon bu mesele nınd fazlalaşması için kontenjan 
hak.kında bir proje hazırlıyarak usulünde bazı değişiklikler yapa · 
Tüık ve Yunan iktısat vekaletri • cak, başka kararlarla bu ciheti te-
ne verecektir. min edecektir. 

2 - incir, üzüm vezeytin gibi 4 - Yunan vapurlarının daha 
her iki memlekette mebzulen yeti· ziyade Türk kömürü kullanması. 
§en mahsullerin müıtereken ihraç Yunanistan kendisine lazım o-
edilmesi. lan kömürü muhtelif memleketler 

Hükumetimizin teklif ettiği bu den tedarik etmektedir. Bundan 
madde her iki memleket için bü - sonra daha fazla Türk kömürü ala 
yük bir ehemmiyeti haizdir. Bu .caktır. Bu alattn, ~unanialanm 

diğer memleketleriyle olan ticari 
münasebatma sekte vermiyecek 
bir şekilde olmasına gayret edile
cektir. 

5 - İhracat efyamızın daha zi· 
yade Yunan vapurlariyle nakledil-

Adriyatikita .. yan gö Ü müdür? 

Viyana da 
Komünistler Al

man elçiliğini 
taşladılar 

Viyana, 16 ( A.A.) - On bet 
yirmi kişilik bir komünist kalab•· 
lığı bugün öğle vaktine doğru Al· 
man elçiliği binası önünde bir nar 
mayiş yapmıf, binanın pencerele' 
rini tatlamıtlır. Camlardan birçO' 
ğu kırılmış dört nümayişçi yakala' 
mışhr. Elçilik binası önünde dur 
makta olan birtek polis, takvi1 
müfrezeleri gelinciye kadar, nüı11• 
yi§çileri tabancasının tehdidi altıl 
da durdurmağa muvaffak olmuf 
tur. 

Silahları azaltma 

Bundan sonra meclis, Fran• 
piyasasına devlet eshamından 
resmi müesseselere ait esham 

tahvilittan başka ecnebi esha 
sokulmasını meneden usulü kal 
ran kararnameyi de M. Bonnıtl"fli 
dinledikten sonra kabul etmittir 
Ancak, Franuz pi aaasına ithaf 
evelce memnu olan bu ecnebi eı 
mmın piyasaya kabulü için müb•' ~ "Mübııdil Yunanlıların istedikleri

ni yapacağız,, demitlerdir. 

Sof ya ziyareti maksadına Adriyatik ltalya 
hakimiyetine 

yaacılardan, bankerlerden ve et• d 
ham ve tahvilat hamillerinin mil- el 

Başvekii yarın Ankaradan 
·hareket ediyor 

Batvlkil ismet Pata, refakatin· 

de T c:vfik Rüştü, Falih Rıfkı ve 

hususi :kalem müdürü Refik, hari

ciyeden Cevat, hariciye hususi ka

lem müdürü Refik Amir Beyler ol· 

duğu halde yarın Sofyay~ hareket 
edecektir. 

Fransız tayyarecileri 
Varşova ,16 (A.A.) - Cods ve 

Ros~~ ile Nernelli dün geceyi Var
şovaaa geçirdikten sonra Okecia 

tayyare meydanına varmışlardır. 
Hava iyi olmadığından dolayı tay· 
yareciler Moskovaya hareketlerini 

geri bırakmışlardır. Yarın sabah 
hareket etmeleri muhtemeldir. Tay 

yareciler bugünü Varşovanın gö
rülmefe değer yerlerini gezmekle 
geçirtceklerdir. 

T. D. T. Cemiyetinde 
lstanbul, 16 (A.A.) - T. D. T. 

cemiyeti umumi katipliğinden: 

T. D. T. Cemiyeti umumi mer • 
kez heyeti bugün hıiri saat on bir
de tlekiıi 14,30 da Riyaseticüm -

hur umumi katibi Hikmet Beyefen 
dinin reisliği altında Dolmabahçe 
sara}?nda toplanarak karııltdar 
klavuzu için ankete gelen cevap • 
lar üzerinde tetkikatma devam et· 

miştir 

Umumi merkez heyeti yarın ge· 

ne toplanacaktır. 

doğru ilerliyor! 
messillerinden mürekkep bir heyi 
tin müsait bir rey izhar etmesi ti• 
zım gelecektir. 

Maliye nazırı, ecnebi eıha.m .,, 

Londrada çıkan Sundey Refree 
gazetesi ltalya ile Arnavutluk mü
nasebetleri hakkında mühim bir 
makale yazmıştır. Ru makalenin 
mühim kısımlarını naklediyoruz: 

"Tabii vasisi,, tanımış, ltalyada 
Yugoslavya tarafından Ama -
vutluk istatükosunu bozacak her 
hangi harekete mani olmak, İtal-

tahvilatmın Fransa dahilinde alıd 
kim oldu. Daha evvel verdiği is ve satımını yasak etmek hakkıol 
tikrazm taksitlerini alamıyan Ital· : muhafaza edecektir. 
ya, buna rağmen, Arnavutluğa İ 

ya ile Arnavutluğu mukabil siyasi 
ve iktısacfi menfaatlerine karşı 

faizsiz ve Arnavutluk bütçesinin Fransa -Macaristaıı 
müsaade ettiği sırada ödenmek 

Adriyatik denizini bir İtalyan 
gölti yapmıya çalıtan ltalya dev -
Jeti, bu yolda mühim bir adım at
tı. 

Birkaç gün evvel Tirandan ge· 
len ve İtalyancanın Arnavutluk 
memleketinde okutulacağını ha
ber veren telgraflar, bu siyasetin 
kazandığı muvaffakıyetlerden bi -
rini bildiriyordu. 

Arnavutluk, askerlik ve sev -
külceyt noktai nazarından mükem 
mel bir vaziyeti haiz olduktan 
batka henüz istit.mar edilemiyen 

hasmane mahiyeti haiz her teşeb· 
büse karşı gelmek için vaziyet 
almıştı. 

İtalya, bu vaziyeti tahkim için 
Arnavutluğa (50) milyon liret ik· 
raz ederek bu istikrazı Arnavut 
luk gümrükleri ve devlet inhisarla
rile temin etti. 1926 da imzalanan 
Tiran misakı, Arnavutluğu ltal
yanın himayesine aldı, 1927 de 

iki memleket arasında imzalanan 
askeri tedafüi ittifak Arnavutlu -

tabii menbaları itibarile zengm ğun berri, bahri kuvvetlerini. sev 
bir memlekettir. külceyş üslerini İtalyanın kontro-

ltalyan siyasetinin, bu memle- luna tabi kıldı. Sermayesinin yüz 
keti, hedef saymasının sebebi de de ellisi İtalya taraf mdan temin 
budur. olunan Arnavutluk milli bankası -

1921 de toplanan sefirler kon- nm tesisi ile ltnlyanın milli ban· 
feransl ltalyayı Arnavutluğun kası ArnavutluQUn paraı;ma hii · 

üzere 10 milyon altın frank daha 
verdi. 

Bu hadiseleri, dikkat gözünden 
kaçmaması lazımgelen hadiıeler 
takip etti. ltalya hükumeti Arna
vutluğun bütçesini 1 O milyon al -

tın frank derecesinde tenzil etme
sini istedi. Daha sonra en yüksek 
hükumet memuriyetlerine ltalyan· 
ların tayin olunacağı şayi oldu. 

Hali hazırda Arnavutlukta beş 
hava postası çalışıyor. Bir Italyan 
kumpanyası yol ve köprü inşaati
le meşgul oluyor. 

Bütün bu siyasetin hedefi Ad
riyatik denizine hakim olmak, onu 

bir Italyan gölü haline getirmek
tir. Fakat bu program, hiç şüphe 

siz daha birçok fedakarlıklar isti
yecektir. 

Gazinin doğduğu ev 1 ltalga darülfünunluları Bir düzeltme 
Atina, 15 - Ege mm takasında Önümüzdeki cuma günü ltalya Ankara, 16 ( A.A.) - Cümhu -

tarihi tetkikat yapmak üzere seya- D "lf'· l ·· ·· · t' 1 d'· .. ·· k l 
f 

aru unun arma mensup uç yuz rıye ın onuncu yı onumu ut u -
hat etmekte olan A et Hanım, Se- . . . 

. ğ d .., k"t G . . d ... talebe şehrımızc gelecektır. 1 lama programına ait haberde top 
lanığe u ra ıgı va ı , azının og · . 

d ... kl ... ad "' · İtalya darülfünunluları lsf'an - alımı saatı yanlış çıkmıştır. ugu ve çocu ugunu yaş ıgı evı 

ziyaret etmittir. Afet Hanı.m, bu bulda üç gün 1'aiaca'iHar, şcrefferl- Top atımı on yıi' evvei" Büyük 
ziyaretten çok mütehusis olmuş- ne ltalya ıefaretinde bir kabul Millet meclisinde Cümhuriyetin 
tur. resmi tertip edilecektir. kabulüne mfü ... ,dif saatte yani 29 

Ziyaret sadece iktısadi 
mahiyette olacak 

Paris, 16 (A.A.) - Macar mail 
filleri M. de Kanyamn yanında 1118 
tehasaıs sıfatiyle hiç kimıenin bır 
lunmadığı hususunu israrla kaydet 

mektedir. M. de Kanyanın Fran· 
sız nazırlariyle yapacağı konu,rn•· 
lar, sadece ikhsadi meseleler hak• 
kında ve mahdut bir mahiyette o· 

lacaktır. Memleketler arasında ikİ 
taraflı anlaşmalar yapılmaaındall 

daha geniı bir sisteme müraca•1 

edilmesi derpiş olunmıyacaktır. 

M. de Kanya, Franıa ile Maca· 
ristan arasındaki iktısadi mün•,... 
betlerin inkişaf edeceği ümidind•• 
dir. 

Fransız nazırı Moskovad• 
F n••• Moskova, 16 (A. A.) - r• 

hava itleri nazırı M. Cotu Ru•Y•~• 
getiren hava filosu dün Gron~I 
saatiyle 13,20 de Moakovaya 1 

e .. 

miştir. ~ 
~ 

-30 tetrinievvvel gecesi ıaat yir 
mi buçukta olacaktır. 

Tashih ederiz. 
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Köptü cinageti .................................... 
-

Tıbbı adliden yeni 

B k . J. k J •• J A malumat istendi 
irinin atJ J, ma tu ll ma llffi, 1Dünkümuhakemedemaz-

yenildi? 
v· 

•Yana.dan Türk ordularının i· 
,tıci dönüşünün, Kara Muıtaf a 

I ~~1~. ıneşhur ric' atinin 250 inci 
0 nurnü Viyana da ıataf atlı bir 
~e kutlulandı. ikinci Viya- o••tekı•nı•n meçhul nun vekilinin isteği 1.tanbul ağır ceza mahkemesi, 

bir müddet evel bir aktam üzeri 
. ·ı· t· zgununu Türk ordusunun in

-
1 T·· k k 1 · · • ur ut erınm parça· 

· ltıaaı teklinde anlayıp 250 
tle 
~ &onra kutlulayanlar bu 

iki cinayet : Sokakta bir ceset 
köprü üstünde Anadolu ajanıı dak 
tilolarmdan Suzan Hanımı öldür· 
mekten ıuçlu ajana telsiz memuru 
Ali Fedai Beyin muhakemesine 
dün devam etmittir. llii§te bir milletin, bir ordunun 

t'~lanııını kutlulıyorlar. Hal -
1 "k• 

• 1 ınci Viyana bozgunu ne 
il' -·1 

•01 letin, ne de bir ordunun 
""etini kaybetmesine delalet 
"1ez · Burada sadece kibri, gu· 

haddinden atırı bir kuman -
•ı:ıın hataları vardır. 

J • * * .,, 
~11lci Viyana bozgununun ıe-
bıni pıikolojik &millerde arama· 

•dır, Ordunun silah kabiliyeti 
l.ltlaka bozulmuıtur, demek doğ-
değildir. Türk milleti müda-

Dün saat on birde Bayazıtta 
sokak ortaıında bir cinayet olmut· 
tur. Salmatomrukta oturan elbiıe 
boyacm 28 yatında Andon oğlu 
Limbo, Üıküdarda Selamsızda o
turan Yani ile Fatih sulh hukuk 
mahke'!nesinden çıkmıf, Bayazıtta
ki elektrik fabrikası önünden ıe· 
çerlerken kavgaya tutu9mu9lardır. 
Kavga birdenbire büyümüf, Lam -
bo tabancasını çektiği ıibi Yaniyi 
sol kasığından yaralamıttır. Yani 
aldığı yaranın teıiriyle birkaç da-

kika sonra ölmüş, katil Lambo ya· 
kalanmıştır. 

tesbiti için, reımi çoialtılarak, 
muhtelif mıntakalara ıönderilmiı
tir. 

Bir gazete, Zencirlikuyu jan· 
darma kumandanının dairesine 
geldiği zaman yerde bir kağıt 

Bu orta yaılı erkek cesedinde, 
bulduğunu, bu kağıtta cesede dair 

yaralanma neticesinde öldürme iz-

Diğer taraftan Zencirlikuyuda 
hüviyeti meçhul bir erkek cesedi 
bulunmuştur. 

ihbar yollu bazı feyler yazılmıt ol· 
leri görülmemiştir. Dolayuiyle ze- duğunu kaydediyordu. Bu, kağıt 
hirlenerek öldürüldüğü ıüphesi u· meıelesi doğru değildir. 
yanmış, ceset, otopsi yapılmak ü- Cinayet tahkikatiyle jandarma 
zere morıa kaldırılmıttır. Ayni ile beraber müddeiumumilik met
zamanda öldürülenin hüviyetinin ı gul oluyor. 

• ~" ~eya hücum ruhunu unutmuf 
'd . . l . enemez. Bunun ıçın mese e -
kurnandan Kara Mustafa Pata· 

Vapurların kıymeti lOuncu yıl hazırlığı Temaşa yerleri 

Bu davanın ilk muhakeme cel· 
ıeıi, mahkemelerin yaz tatili eına-
11nda nöbetçi mahkeme aıfatiyle 

ağır ceza mahkemeıine vekalet e· 
den ikinci ceza mahkemeıinde açıl 
mıt, ıuçlu ıorguya çekilmif, müp
hem bazı cevaplar vermif, netice
de vekili, tıbbı adlinin Ali Fedat 
Beyin deli olmadığı, ancak melan· 
koli ve saire gibi ruhi bazı halleri 
bulunduğu teklindeki raporuna iti 
raz ederek, kendisinin tıbbı adlice 
yeniden mütahede altına ahnmaıı 
nı istemif, bu isteği kabul olun
muttu. 

•tt ruhi inkişafında e.ramalıdır . 
l<ara Muıtafa Pata her ıeyden 

. el kendisini dünyanın merkezi 
1kleti sanan bir adamdı. Gerçi 

•ıf atı ile orduda büyük bir 
l)te>tite olmuştu. Fakat kendine 
r•terdiği itimada ~~yı~ olacak bir 
lfan sahip degıldı. Şatkın 
~!la keskin irade onu Viyanadan ,. , 
~tdü, çıkardı ve Belgratta kelleıi-

'ıj celladın sabrına verdi. 

Kara Mustafa Paıa Viyanayı 
'1hasara ettiği zaman gene ayni 

~i amillerle hareket ediyordu • 

d ~da ç hşan nice pa~alar var· 
b'ı. Bilhassa bunların arasında 
/'t 1brahim Paıa vardı ki Muata-
/ ~llf&YI sık, sık tenkit eder, ken· 

1••ne yol aöatermek iıterdi. İbra
~İrn P••• yolda yaplıiı tenkitler • 
den ıonra Viyana muhasarasında 
~, bazı tenkitlerde bulundu. Me -
~la lbrahim Pata: 

"- Viyanayı muhasara ettik , 
~Utum edelim, gün geçirmeden 
~'Ptedelim diyordu. Mustafa Pa
l~tıın baıı hırsla, büyük ıervetle • 
~? ihtişamiyle yanıyordu. Eğer 
' 1l'anaya hücum ederlerse yeni • 
rtil~r şehri talan e~ecek.ler ve 
end1ıine pek az ganımet 11abet 
~eeekti. Halbuki şehir kendili -
~tıden teslim olursa bütün servet 

Uatafa Pa§anın olacaktı. 

Bu sebepten Viyanayı muhasa • 
~~ etti ve §ehrin kendiliğinden tes-
1~ C\Unumı bekledi. Halbuki Vi
~'naya ya'rdım kuvvetleri geliyor· 
ll. 

Jan Sobyeski kuvvetleri Viya· 
h~llın imdadına yetiımeden İbra • 
~trı Paşa Kara Mustafa Pataya 

krar bir müracaatta bulundu: 
~ "- Viyanayı olduğu gibi hıra· 
I lırn, fakat gelen takviye kuvvet. 
erini imha edelim, bütün kuv • 

\ter 
t 1nıizle onu ortadan kaldırdık • 
'n IOnra Viyana sizin istediğiniz 
~kilde elimize geçer, halbuki 
~•taf a Pata bu fikre yanafmadı. "° faydalı fikri, fikirlerinden 
t tlanmadığı lbrahim Pa9ayı or -
l~d~ kaldırmak için bir ıebep te· 
~~~~ etti ve onu ancak 15 bin 
t'lJılıJc bir kuvvetle harbe ıevket
~: Tabii bu kadar az kuvvetle 
it .. • kA kt 'l'ey yapmanın ım anı yo u . 

Bir heyet seçildi.Tetkikat Şimdiden bir müesseseye Sinemalara karşı sıkı 
tedbirler alınıyor . 

Dünkü muhakemede tıbbı adli
den ıelen cevap okunmuı, bu ce-w·a· 
bın esaı itibariyle ilk neticeden 
farklı bir netice tesbit etmediji ı~
rülmüıtür. 

devam ediyor 100 bin bayrak ısmarlandı 
Kıymet takdiri raporuna itiraz 

eden vapurcuların itirazlarını tet • 
kik ve halletmek üzere hakem ta· 
yin olunan lıtanbul birinci Ticaret 
mahkemesi reisi Oıman Nuri B., 
bu husustaki tetkikat 11raaında mü 
,avir vaziyetinde bulunacak eh)i 
vukufu seçmi,tir. 

Bunlar havuzlar fabrika11 mü -
hendisi Yusuf, liman fen heyetin • 
den Hıfzı ve Haydar Beylerdir. 

Tetkikat devam etmektedir. On 
bir süne kadar bitecektir. 

Maamafila vapurcularm •erek 
takdiri kıymet iti hakkında teıeb
büsatta bulunarak vapurlara yeni
den kıymet takdir ettirmek, gerek 
anonim tirketi-. kanuni muamele-
11nı ikmal ettirmek üzere 
Ankaraya Hakkı ve Naim Beyler
den mürekkep bir heyet gönder • 
mitlerdir .. 

Bir kaç gün evvel gazetelerden 
birisi takdiri kıymet komisyonu • 
nun vermi, olduğu karara komis • 
yon reisi ve hükumet murahhası 

Sırrı Beyin muhalif olduğu için i
tiraz ettiiini yazmıf tı. 

Dün öğrendiğimize ıöre Sırrı 

Bey kendi namına değil, hükUmet 
namına itiraz edenlerin itirazları· 
na mukabele ederek konan kıymet 
doğru olduğunu bildirmittir. 

Hukuk davaları 
Hukuk mahkemelerinde rüyet 

edilmekte olan davalar fazlalaıtı· 
ğı için güçlükle yetittirilebilmekr 
tedir. Bu mahkemelerden bir k11-
mı da münhasıran ceza davalarına 

bakmaktadır. 
Davaların çabuk eörülmeıini 

temin için önümüzdeki seneden iti 
baren hukuk mahkemelerinin ade· 
dinin arttırılması düşünülmekte
dir. Bunun için sene batında adli· 
ye vekaleti nezdinde teşebbüsatta 
bulunulacaktır. 

tuldu. Kara Muıtaf a Paıanın 
meıhur hezimeti meydana çıktı · 

250 sene sonra kutlulanan mağ· 
liibiyet, bir milletin, bir ordunun 
değil, bir kumandanın hatasıdır . 

Cümhuriyetin l O uncu yıl döoü· 
münü kutlulama meraıimine esnaf 
cemiyetleri ve teıekkülleri büyük 
programlarla iıtirak edeceklerdir. 
Her cemiyet şimdiden toplantılar 
yaparak tes'it merasimi etrafında 
azaları ile görüşmiye başlamıtlır • 
29 T e§rinievvlde yapılacak büyük 
geçit resmine bilaistisna bütün 
cemiyetlerin azaları iştirak ede -
cektir. Bundan başka cemiyet mer 

kezlerinde cümhuriyet bayramı 
aiinü konferanslar •eriJecektir. 

Diğer taraftan maarif müdürlü
ğü de lstanbuldaki bütün ilk, orta 
mekteplerle liıelere tebliğat yap • 
mıı, cümhuriyetin 1 O uncu yıl dö • 
nümünde mekteplerde temsiller 
verilmesini ve ıimdiden hazırlık • 
lara baılanmasını bildirmiıtir. 

Son günlerde latanbulda bayrak 
İmali İti almıı yürümüıtür. Mah • 
mutpaıa, Çarşıiçi gibi bazı yerler . 
de terziler ve elbiıeciler Cümhu
riyet bayramı için bayrak dikmi • 
ye başlamıtlardır. Bundan baıka 
Yerli mallar pazarına yüz bini mü 
tecaviz bayrak ısmarlanmııtır. 

Sahipsiz efya 

Gümrük ambarlarında mevcut 
ıahipsiz e!yanrn bir kısmı dün 
gümrükte satılmıştır . 

VAKiT' 
Glliıdellk, Slyaaı Ga~te 

'•tanbul Ankara Caddesi. \' AKJ'l yurdu 

Telefon Numaraleru 
Yazı l~ler1 telefonu: 24371 
idare teleCoou : 24379 

felgrat adrc.!ı : latanııı..ı - "IAK.n 
Posta kutusu No. te 

~~one debellerl: 

Seneli' 
6 aylık 
3 aylık 

ı aylık 

'J'Urklye 
HOO l{r. 

7:'>-0 
400 • 
150 • 

ilin Ucretlerı· 

Ecnebl 
ZiOO l<r. 

HM> • 
ROO • 
800 • 

ficarl lllnlarııı ilin llllhifelerln'1e gntl· 

h11tlar. ilk aahU~de ~o 

Sinema ve tiyatroları teftiı eden 
komisyon mesaiıini ikmal etmek 
üzeredir. Komisyon her sinma ve 
tiyatroyu ayrı ayrı ıczmif, yapıl

maıı lazım gelen nokıanları tesbit 
ederek ainema idarelerine tebliğat 
yapmıttır. 

Sinema ve tiyatrolardan çoğu 

gösterilen nokaanları yapmıya bat 
lamıtlardır. Komiıyon, makine da
irelerinin halktan tamamen ayrıl -
mış bir vaziyette ve mevkide olma 
ıınr birinci ıart koımuıtur. Bü • 
tün sinemalar makine dairelerini 
beton çevirecekler ve kapılarını 
halkın bulunduiu salona açmıya • 
caklardır. 

Sinemalardan bazıları da yeni -
den arka ve yan taraflardan kapı -
lar açmaktadır. Bir iki sinemanın 
yan ve arka taraflarında aokak 
bulunmadığından bunlar bititikle
rindeki apartımanların birinci ve 
ikinci katlarına kapı açmaktadır • 
lar. Ahtap ıinemalarda yanıma 

karfı alınacak tedbirler daha esas· 
h tutulmuftur. Bunlarda kapıların 
adedi çoğaltılmıf, IU tertibatı ge • 
niıletilmittir. Belediye bundan 
ıonra yapılacak ıinema ve tiyatro 
binalarının tabi olacakları ahkamı 
gösterir bir talimatname hazırlıya
caktır. Avrupadaki büyük tehir 
belediyelerinin sinema ve tiyatro· 
lar hakkında tatbik ettikleri tali
matnameler de tercüme edilerek 
istifade edilecektir. 

Bunun üzerine suçlu vekili, ıe
len bu ikinci cevabın da ekıik ol
duğunu ileri sürerek, mühim bir • 
çok noktaların gene cevap11z kal
dığını söylemiı, tıbbı a.dlt doktor· 
larımn muhakemeye çağırdarak, 
kendilerinden bu noktalar hakkın· 
da etraflı surette izahat ahnma11 
isteğinde bulunmuıtur. 

Mahkeme heyeti, bu iıteii red
detmit, sorulması istenilen nokta
ların bir liste üzerine tesbit edilme 
ıini, bu listenin mahkemeye veril· 
meıini ve mahkemece tıbbı adlfye 
gönderilerek bu noktalara dair ce
vap alınmasını kararlaıtırmıf, mu
hakemeyi 27 eyliile bırakmııtır. 

Gelecek seyyahlar 

Yunan tacirleri ve İtalyan 
darülfünunluları geliyor 

Atina tacirlerinden mürekkep 
bir heyet tchrimize ıelecektir. Bir 
habere göre, Atina ticaret heyeti 
eyliilün yirmi birinde ıehrimizde 
bulunacaktır. Ticaret odaıı, Yu
nan tacirlerini, iıtikbal etmek üze
re bir proıram hazırlamaktadır. 
Yunan tacirleri, ıehrimizdeki bor
salar ve fabrikaları rezecekler, 
Türk sanayii hakkında tetkikat 
yapacaklardır. Oda, Yunanlılar 
ferefine ziyafetler verecektir. 

Yeni talimatnamede sinema ve 
tiyatroların tehir içinde yapılacak 
lan yerler de teabit edilecektir. 

300 İtalyan Darülfünunlu 

1"'~"'"1'& .. "v;ı •U•E;;İkı ""vAK1IT111

RNllll 
U lmfltlltflltt"&Rd1NlfQflltUlff810IBNQH1•H11WHfl•llflllltllffflllilttUtwm hU im n 

17 EylOI 1818 
- DUn ~brımıur Jt!lf!n habe~ (ill'f!; Bakll 

!Jf'hrl ,\7.Prba3 lcan kU\"Vl'tlt1rl 1arRfından luıll 

Eylulün 22 inci günü huıusi bir 
vapurla lıtanbula 300 İtalyan da
rülfünunlu gelecektir. İtalyan ıenç 
leri lıtanbulda 4 rün kalacak· 
lar ve 25 eyliil akıamı hareket 
edeceklerdir. 

edflmlttlr. lşcaJdf'n ,.,.H~I :Surl Papnın im İt 1 f t' b" d L • b - a yan se are ı ınasın a ı:ıır a 
mandıuıı altmdakl A1.-.rba,·l('.an kun·Ptlf'rllf' l "l k b 1 T'' k d lf · · o ven ece , a oya ur arü ü-
lf'hrl müdafaa edf'n muhtelif ku\'H'tlf'r ara • ~ 
•ında H sant 11d ... ~tıı bl ı nunluları da çagırılacaktır. 

• .... r mubarl'be N-l'f'yaıı j 
etmıııtır. ı İtalyan darülfünunluları tereli-

- Anıııtıırya - Ma<'arlııtan •ulb notHını f ne diier eğlenceler de tertip edi
nmhaııım df'\'lf'tlf'rf' 11'bllt f'tmlıtlr. :Sota meı ı lecektir. nıl llO kurU)hın 

kurut• kadar tıkıır 

HU~1lk, fada. drv:ınılı llAn \"l'rt'nlu~ aJt 

ayrı tenır.llAt vardır 

Reıeml 111 nl..rın bir a:ıtırı 1 O lnınıthU. 

t{üçUk lllnlar._ 
13ir detuı 30 iki derıuıı M Uç dl!tuı "'~ 

dört ııefaaı 7:1 ve on defB!ı 100 kunıttur. 
Uç aylık 11.lıı vcrenlerln btr deCa.sı mecca· 
nendir. Dllrt ~ııtırı ııec;en llllnların fıl%.la 

nlııdf! Umumi ımlh ar7.uııtı, urlaıma tattlnl, 1 
1916 ııulh tl'kllfl , .,. Dl'tl<',.-lerl, buı-ün .ulha 1 
mllsalt bir 1.emln b&7.ır oldufu, tıklrlPJ'Mkl 1 
•) rılıtın a1.aldıtı. A' nıpanm daha ır.lyade 

harap olmaktan 'lka:n~•I, haJ'Ple kat.I neti<'e 

lıtlb"llll kabil olam13 aeağından ınılh mii:ıakP· 

Cenevrede Şark tütün 
konferansı 

utırlan ~ş kuru~t&n huap edtllr 

1 
TAtma baılanmanın artık bir \azlff' oldutu 

, beyan olunmaktadır • 

1 - Kurban bayramına tf'ııadUI eden 18, 19, 

)' llrdımcı kuvvetleri durdura • 
:;-dı. Majlup oldu. Pata mailup 

llııc:a paditahtan ferman alındı 
~ İbrahim PA§anm boynu vurul • 

' Viyana muhasaradan kur -

Hala katolik dünya bir Türk 
pafaımın hatasını 250 sene sonra 
bile kendisi için teref sanarak ö • 
vünüyor. 

Sadri Etem 1 
%8 E) lal tarlblerlndf' (\'alrrt) ta dlfc-r arka -

,. _____________ .. datları Jlbl lntlıar r.tmly~kttr • 

Cenevrede eylülün 22 sinde prlc 
tütün konferansı toplanacaktır. 
Bu konferan=ıa memleketimi& de 
davet edilmittir. Memleketimi· 
zi konf eranıta temıil edecek mu • 
rahhas henüz ıeçilmemittir. 
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Dc.vlet ve meclis hakkında kale
me aldığım şu kısa musahabeler u
muma hitaben ne~redilıniş bir seri 
dir. 

l>ir devlet şekli. Az z~manda, ay
ni nesilde, o en geri, en kerih şe -
kil, en ileri, en müstahsen bir şekle 
lllünkalip oluyor. Türk tarihi ile 
uğraşanlar bu cihete büyük ehem -
miyet atfetmelidirler. 

Devlet baılıca iki noktadan mü· 
talea edilebilir: 

1 - Felsefi; 2 - Tarihi. 
Devlet ni\sd ol11'~hdır? diye mü 

talcamızı lle4·iye götür~cek ohJrs~k 
felsefeye dalmış oluruz. 

TAKVİM 
Paıar 

ı 7 EyJüJ 
'26 Cema. ve! 
<:un doAu~u 

Pazaıt,si 

18 Eytül 
27 Cema evci 

(:un ;ıtı~ı 

:>ahoıh oamaı.ı 

IJJ!lc nanıaıı 

lınJı namazı 

.\~~:ı.m namazı 

\ ;ıısı nanınıı 

!ııı~al 
\ ltıı ;!CÇCO ı:iınlerı 

Yılıo ~alan .. 

;',~8 

15.n 
3,1? 

1 1,IO 
ı.:-,ı .ı 

1~~'22 

JIJ,5 'l 

3 .. ·7 
~oo 

ıo•ı 

Bugün 
l S TAN BOL-: 

5.4~1 

ı~.ı·ı 

3.1~ 

12.o•ı 

15.41 
ıg.ı•ı 

l!l.~4 

3,.;'l 

~bl 

lUR 

\Şark tütünlerini himay 
ve sürümünü temin içi 
Şark tütünleri konferansı dün Bulga 

murahhaslarile beraber- toplandı 
Şark tütünleri konferansı dün 

öileden evel toplanmıştır. Dünkü 
toplantıya şehrimize gelmiş olan 
Bulıar murahhası M. Sakarof ta 
iştirak etmiştir. Toplantıya Türk 
murahhas~ Nemli :ı~de Mitat Bey 
riyaset etmiş ve azanın teklifi üıe
ril'\e encümen halinqe çalıtılmilğa 

üçü Bulgar, üçü de Yunanlı aıad 
mürekkep idare meclisi buluna' 
tır. 

Devlet, amnıij hukukunun bir 
bahsidir. Eğer bu mefhumu ilmi 
bir ~ckildo yazmak lazım gelseydi 
o ilmin metodunu ve tasnif usulle 
rini ihtiyar etmek iktiza 11derdi. 
.l\laksadnmz ise bu değildir. Biz, 
aziz karilerimizle görüşüyor , ve 
"Devlet,, ile "Meclis,, i mubahasc
leriınize zemin ittihaz ediyoruz. 
İşte o kadar. Şu sj}sileden daha 
fazlasını beklemt!yiniz. Bllnunla 
beraber -toyazu kaidesini elden 
bırakmamak Ü3cre- arzedeyim 
ki tene?.;zülen gözden geçireceği -
niz ı::ayıfa]arda faydalı hulasalara, 
hu dakikada be~cri mc~gul eden 
azaıneUi meselelero tesadüf ede -
ceksiniz. Musahabelerin belki si -
zin biraz fa~la düşünmenize sohep 
olacak. Eğer şu tahminimde isab0t 
Yarsa hizmetimin mükafatmı gör
müş olacağım. 

Bn hus~sta ifrata, hayale giqer
sek irl~olpgie'ye sap~nz. ,Nitekim 
bir çok soıyalillt mektepleri, anar
§i m~sleki bu semte gitmişlerdir. 

18 drn 19 a. kaclar Gramofon - 19 dan k4trar verilmiştir. 

Bu azalar da aralarından ÜÇ 

şiyi seçerek müdürler heyetini t 
kil edeceklerdir. Ofis bu üç • 
ile idare meclisi tarafından id• 
edilecektir. Harici, dahili, tül~ 
piyasalarını takip edecekt fark 1 

tünlerini himaye ve sürümünü te· ~a .r<' kadar Alaturka saz, llilş~rrc>f R:ııum , 

Fnfü B~l VI' nrlmdaşları - 20 den 20.SO a. 

kadar B.ı•lkis Uanmı - 20.30 dan :n.sQ a ka· 

Enc\imepc~ de Nemli n.de Mi
lat, M. Sakarof, M. Bt\kkalbaşı se· 
çilmiştir. Enc\.ir:nenqe ofis nizam-

\ 
yit ile uğra!acak ve bunların ııla· 
hususunda faaliyette bulunacaktı· 

Eğe~ devleıi~ tetkikinde, idare
sillde \kinci yolda ÇQk Herlersek 
efllpİrisme' e sapmama~ mümkiin 
o\::paz. Bµ ta!~rlirde devleti yanlış 
ve kt'\~a. !:>ir S\Jrette anlamı~ olu · 
n.ız. 

dar Tanb"rl Rı-fik Bry Ye arkadaşları -
21.30 dan 22 Y<' kndar Oramoion - 22 den namesi Üzefind.e tetkikat yapdmıf 
ltlbnr<>n ,\nadohı ajansı, Borsa bftbl'rl.-rl, aaat Ve bazı n;uıddelerin tadi}i gÖrÜşÜ}-

Şark tütünleri konferansı uDI 
mi heyeti bugün öğleden evel tof 
lanarak hazırlanan ofiı nizanıl1 
mesini imza ederek çalıtmasnı• -
hayet verecektir. 

ny:ırı. müştür. 

\'tY.\NA: ~ıg.ı nı. - ~ir saat kadar devam eden en-

Evet! bir id~al devlet tasavvur 
edilebilir. Şimdiki şekillerden da. 
ha doğrusu, daha iyisi, daha güze· 
!i ... Lakin he~erin seviyesi, miza
cı, hulku buna müsait midir, yahgt 
bu dakikada nıüsait midir? 

ıs.&o - Hi.10 orl<estrıı ltOll~<'rl - lG.SO Çpm~n faaliyetini müteakip, öğle• 
oıtr~ rnuııılltlsi - 18.20 koruıt>r - 19. ıs muııı- del'l eve] tekrf\r umumi t\eyet top
ki l!alt:ı'lındB t'mp<>n''lyonl:r:min lnkl~alı, kon- J d h l f . . 
sı·r - l!l.l5a mııbk'llf beıtckr - ~s bu ba· ' anmış ve er a o ıs nızamnamesı 
v:ılan • gf:>riişülerek tadiden kabul edilmiş 

Bugün öğleyin de T okatlıyall~ 
azalar şerefine ticaret odaaı ut 
fından bir ziyafet verilecektir. 

BUDAPEŞTE: 6M.5 aı. - tir. Bu ziyafete Yunan ve Bull' 
azalar ile lıtanbul vilayeti erkl 
davet edilmi,lerdir. 

lli plak - 20.30 Mıu~ar a11kı>rl bandosu - Yeni vaziyete göre, ofisin mer-
~"' ... 

Dev1et, içtimai bir mahluk ol -
mak üzere beşerin kurduğu en hü 
yük ve en mühim müessesedir. Bu 
müessese ~eenni (reel) dir; §eniye 
tin haricinde değildir. Bu itibarla. 
dır ki devlet denilen müeueıeyi 
din müe11eıeıinden üstün görüyo• 
l*UZ. Çünkü din büsbütün ıeenni 
bir ınüen.ese addedilemez. 

Beıer yaradılıtı noktasından iki 
huıuıiyet arz.eder: 

1) - İnsan, ferdiyetçi bir mah 
luktur; 

2) - lnaan, içtimai bil' mahlUk
tur. 

Yani beter, ayni zamanda hem 
ferdiyetçidir, hem içtimaidir. Mun 
hasıran kendi için, kendi baJına 

ya!ayamadığ1 gibi munhaaıran ce. 
miyet heıabma da yafayamaz. 
Hem kendi için, hem cemiyet için 
Yatar· Hayatı çifttir. Bir ıiyasi, bir 
hakim fazla individualisme yapar 
sa hataya düşer, kezalik collecti -
viıme'i de azıtırsa ayni akıbete 

Dah~ fazla adalet, yahut tam a
dalet, eksiksiz, pürüzsüz adalet ... 
daha ziyade müıavat ... hakta, mal 
da, kabiliyette müsavat; rasat dür 
bünü gibi uzağı görür bir zabıta .. 
çiçek aşıu gibi görünmez felaket -
)ere karşı gelir bir zabıtai mania ... 
daimi bir sulh ... ve saire. 
Bunların hepsini tasavvur etmek 

'Ve böyle bir cemiyetin kağıt üzerin 
de kanununu çizmek muhal değil
dir. Lakin o, nrttk· bir kanun ol -
maktan çıkar, güzel bir roman o -
l\lr. Me~hur Eflatun (Cümhuriyet) 
adlı bir devlet kitabı yazmıştır; 

pek latif olan bu eser, lakin bir 
habname olmak üzere ebediyen 
kalacak ve i<'.'!alin hududunu asla 
geçmiyecektir. 

Bu kitaptaki hayaller beşerin se 
viyeııi, mizacı, hulku, tab'ı ve ta -
rihile bir tezat teşkil eder. 

lnıan yalnız mantıkm mahluku 
değildir. insan biraz da gayri man 

uğrar. tdc1 bir muammadır. 
Devlet, beşerin içtimaiyetini tan Eğer ideolegie fikirde, yazıda, 

zim eden müeueıedir, Eier beşer, kitap sayfalarında kalırsa febiha; 
dediğimiz gibi, içtimai bir mah .. lakin bazı ifratperverler hu mücer 

22.10 rador ı.oııwr\, Çellı> ye piyan(), ı\rnold 

Fiih\r~si, Polgar, Bohı-rlnl, Yrrıuılnl, lfaydn, 

R:ıbmanlno!, ~fasnf', Poper, Sarazat - Föl• 

de.,inin be'!t1'1Crl - 22.;;s haberll'r, çi&"an or· 

kt.,tra~r. ~ı'acar ,arkdarı, 

RÜKREŞ· S91.Z m. -

13 pli\kla ı.l'nfonlk mu:oılkl - 14. Pllkla 

Rom.-n musiki - 18 muhtl'lif besteler -

2J.20 ıır 'knn:oırrl - %l orkestrl\ konıerl -

:!'? kpııfer:mı - 22.15 orl•eıJtra kon:oıc>rl -

Emrnerih T~rılmapın (Sirk frf'n11e11l) op<>rA -

tinin .wt pıısl!l . Fillpııclniıı (Mart) L 

VAflŞOVA: 1412 m. -

J t darülfünun koro h.-y.-U 

lrnnııer - 16.0:> plAk - 1'7.SO 

ttlrafından 

pJtk - ıs 

ÇoC'nklaqn sthh!\tlnf> ılalr bir konferaoı -

21 11e• rr.fakaliylr. hafif 

llll valaı-ı • 

BELGRAD: 481 m. -
J3.0.5 IUİJli banlar - Hl konlPJ' - 1'7.!0 

'5&1'kılar - 18 pliıkla daıı1' nıuslklıl - 2() ar· 

moıılkltı m1>loclil~r -- ı:UQ Cİl'llll nnı,lklıtl -

Zl danıı pliklan. 

RO~lA: 411.% m. -
20.30 habt>rlc>r - 21 habı>rler - 21.45 h· 

pırnya ''P ('t'nııbf Amulka mtı'liklıl - !it ıııon 

hrrlı>r • 

Pı\RtS: l\~a.z m. -

21.<f!J Lilltlıı urkılan - 22.15 l\omf'df -

21?. ır. """i vn plJano konıııl'rl - :n.u ıon ha· 

habl'rl<>r. 

Yarın 

t S TAN BUL-: 

18 dı>ll 18.:ıO n kadar Grıımofon - 18.30 

ll\k oln1asaydı devlet teJekkiil ede ret fikirleri tatbik etrnek isterler. <lı.ın lD :ı kadar Fran'lnr:ı de>rs Clıt-rlemış o

mczdi.lçtiına.i mahluklardan iıııan İ~te devlet tecrübelerindeki mu • !anlara mabsu'I) - 19 dan ıu~ e kadar 
Ilikmrt Rı~e. Hanım - ı 9,tll t.-n ıao.so 11. ka· 

dan ba!kalan da, kendilerine ı:rö • vaff akıyebizlikler, ihtilıiller bura-
• dnr Sı>Ylm Haııım - 20.ırn da11 ~l.SO Münir 

re, içtimai müesseıclcr vücudc ieti diin gelir. :N"urrttln Yı> arkadnşlaq - 21.80 dan 2~ ye 

ı·iycdar ki bunlar dikkate '"yan • ldeologie zamanı gelmeden, ze- kadar Gramofon _ ~2 itibaren Ajans ' ' " 

dır. A,-ılar, humcalar, termite de· mlni bulmadan b;r "hukuk,, te~kil bor'la haıx-rıerı ııaAt ayan 

nilen ha~ercler (\•e daha bir çokla ve tevlit edemez. Lakin teşkilat \'ll'ANA~ 5ııı.ı 01. -

ız.so pt:ıklR kö~· havaları - 13 Jıoıııer -rı) insanları bile hayrete dütüre - kuvvetinden mahrum olan ideolo-
k . 'h t . . k k k k H.10 - 13 dPvantı. 16.ı'i:i Antoıt nvrmıkın ce m:;::t il , ı1tr•·ak usulleri tedvin gie'nin hozma. , yı ma , ya mak 

· l d b('~lncl srnfoni,I. (Yı•ni Dün~·a) dan . PUık· 
clmış er ve evletler kurmuslar - l~abiliyeti büyüktür. 

1:1. - 18.2.'i l<onsl'r - 20 (\'arl~·asJon) lar. 

c.lrr. Napoleon'un ifade~idir: ,- 1 ~nıırı ~ı-ııtonık orkr.~tra<;ının ırnnııırrt -

(İ:itel'seniz, lutfen, mcıhur Bel· "Les metaphyııicien$, les icleo· ~J.ıl(l BrtıllQ Gronişl<'tll'fl\O ~.-ııfonik Qrkrstr:ı· 
çik\\lı edip M. Maeterlinck'in 1'u lo&u~s ont perdu la France !,, 
bahse dnir külliyatını okuYmluz "MafevJu,ttabiacılP.r, ideolok -

ııır - 23.1;; plfıkla daM mnılkhıl, 

lH ll.\PE!j!TE: 1'1:10.~ m. -
H.31) çJınn hnv~lıırı - 1'7 kndm •Mtl -ve bu üc; böcejin ne ltadar içtimi\i lıır Franliayı mahvettiler!,, 

ld ı J ·• .. " ) ıs.ırn plal;: - lD.115 Almanca konu1m11 ılt-rıoıl. o uıc: armı aoruruz. Bluntschli buyuruyor ki: "Hür· 
I!>. i .> pi~·nno l,;on<ırrl - 31 ıaloıı ork<'"'trası -

2~.l!O O[lt'T:\ orl<f':Stra'IJnIQ knmtr.rl - U C!l7. • 

t>:ıııd. 

Bt'K ICF.Ş ı 391.2 M . -

Jnsan, ilerledikçe, dcvl~t müea • riyet ve müıavat icleoJogie'si Fran 
scscsini de ileriye götürmüştür, Za s"yı kana. bQğdu ye 0 memleketi 
ten imanın terakkisi dcvletjn de harabelerle ö.-ttii. Padişahlık pnm 
terakkisi demektir. sjpinin "zıtılmruı Almanyada siya ı ı nıaMa ort.:r.o;tra - ıa rac1yo orkrstrıt • 

Biı- millette tekamülü:rı en birin si hürriyeti zincirledi VP teraklıiye '" - 19.1:) rl\d~·o orkc><ıtra111 -Zt (Harp) kon 

· "l " ·· 'il t' t k'J' A • l ] M 11 st>rl - !!'!.O~ km:artPl -- '.?3 d:,n<; mwıiklsl . cı o çusu. o mı e ın eş ı me mu • manı o c u. i irct n;:-.z:lriycsinin 
vaffak olduğu devletin te!cami.ilü hayat ~qraiti nazara alınmaksızın. 
dür. iktisı;\diynlil !:hcrnmi·:e~ ''e•·ı·ı...,., ....... J .. ~ 

~ ~ • • ... " o;oJlh·•t - 18.1:') ocJ:ı mıı.,iklsıl - lU.3.'i l\:ıfr • 
Bu itibarla Türk milletinin ,... sbtin, yalnu: mantıki ş~~illtnil~ tat hrıo'l"r _ '!I rmnt'i J..:-h.arın (.Frid('rfür) op!' 

son devi,de attığı ilerleme adım - bikı h~li Avnmamn aulhunu teh _ rrtı . 

ları büyük bir ehemmiyetle tetkik ı dit ediyor. E!fer en doğru ve en HEWHAı>: ıt31 m. - , 

edilmelidir. doğrucu f:kirler, idcolokların te _ 1'! plak - 13.0.> l•onıın - 17 kon111t>r -

Hl2 m. -

rn.:;o pliıl< - 17 ııtak - tR Fraıı,.ızC'a 

O h k k l d l ~kk'l ' 'b' t ı ~kk' d'}' ..l 1 1ll ,\lm"rwa drrııı - !IO.SO pltıl' - '?l.:)0 il o pe ya ın zıt.man ar a, a ı en gı ı e a ı c 1 ır ve nar 
• • • • • (Jlı>lgr;ı.d) op('rft .. ndan nııkleıı bir opna. 

Türklerınd4', devlet tekıllermden kafalıların taassubu 1le tatbık olu~ ıunı ." m.ı "'· _ 
en geriıtnl, en kerihirıi (lÖrilyoru:ı:. nurlana tehlikelidirler . ., 20.:0 nmhtrllr li<ı::tnl11rflıt hahPrlı>r -

Bu atra, hu ıemine layık olmıyan (l>eumı '»'> :ıı Jıııllf'ılrr -- ıı.:ıo habdrrr - %I.1!'l mııhtr-

kezi lst~nbıılq• olac~k; üçü Türk, 

Sütçünün katli 
Katil kardeşler kend;mize 

malik değildik diyorlar 
Birkaç ay evel Edirnekapı hari

cinde sütçü Mehmedi öldürmekten 
nıçlu Reşat ve Haşan i:si+,lerin
de iki karde§in muhakemel~rine 
dün lıtanbul ağır ceıa mahkeme -
sinde devam olunınuştur. 

Bu iki ka.rdeş, sütçü Mehmedi, 
anneleriyle yakmaan altki\dar ol-
duğundan şüphe ederek öldürdük
leri noktasmdan muhakem~ edili· 
yorlar. 

Serbest bırakılan 
maznuQlar 

Eroin imali ile mazm~n a ıah1 
evvelce tevkif edilmi,lerdi. M•' 
kufların itirazını tetkik eden ,,, 
ceza mahkemesi Kaldirond•1 

gayrisinin ıerbest bırakdmal!
karar verilmi,tir. 

Üniversitede 
Maarif Vekili Refik Bey 

Oniversiteye gehnemittir • 
Üniversitede ikmal imtihanl' 

başlamıştır. İmtihanlar ay nih"I 
tine kadar devam edecektir. 

Ecnebi profesörlerin 25 eyliild' 
şehrimize ı;-elecekleri tahakkuk 
miştir .• 

Dünkü ıınJhakemede bn:n tahit
ler dinlenilmiıler1 b11nlardan bir 
ıahit, iki karde,in yol üzerinde süt 
çü Mehmedi altlarına alarak vur 
d uklarmı gördüğünü, bir polis -~~~!!!'!!!~~'!!'!'!!!!=~~~!!!!!!!!!llıf"'I 
memuru da vakadan sonra ildşinin 1 B Q R S A 
de yaptıklarını itiraf ettiklerini an 1 [I liı:tlarıııda yıldız i~aretı olanla" üzft' 

latmıtlar, reiıin ıorgusuna kartı kıinde ı G l~Ylüklc muamele olanıır· 
iki kardeş: "Kendimi:ıe malik de· dır.l llak:ımla~ kapanış fi)atlannı göst~~ 

ğildik 1,. demişlerdir. - - nukut (satı,) ==:ı 
Neticede muhakeme ıahitler - - ~ 

.J b' · d • • b l • Lnntira fi:'O, - • Vl~:ına 
4en ır Jan armanın ıthna e ya u • t\"·vork 148• _ * l\latMt 

ile ifadeılnin a.lmmau için 21 te§- * Parfs Hı9, - t Brrıın 
rinievele bırakılmıthr. • tllılino ~''· 5rı • \ ar~ova 

* Rrn~•el ı ı :', - • Rudape~tt 
!-ı. ~ 

:12. -t1 

t3. t' 

Muhtarlıklar 

Sene başından itibaren muhtar
lık kalkaciliı için belediye tiındi · 
den hazırlığa başlamı,tır. Nahiye 
müdür) üklerinde halkm i!lerine 
bakacak büroların çalıfma tali • 
matnamesi teşrinievvel ortasına 

kı:ıdar bitirilerek ~ehir meclisine 

verilecektir. 

Kooperatif 
Her ayın on beşinde çıkan "Ko

operatif meemuasmın 16 ıncı sayı
sı da zeng :n bir münderecatla çık
mıştır. Bu sayıda Ahmet Hamdi 
Beyin "Buhranlar ve inkılaplar te• 
lakkisj,, başlığı nltmdaki yazm ile 
kooperatifliğe ve ziraate ait maka 
lelerle bir\'.ok ihtı,~di ve koopera
tif havadisleri vardır. 

Uf e~lcndlrl('( ~r~1rr - :!~ . .t.'S haberlrr. 

P .\lilS: 1121!.2 m . -

:o plakla Jlıılmı JJt>ıııt~lrrı - %0.ll bahar· 
l~r, <-az hıu al rı - 21 Hlr,ııııiı~ ltHh•l,.,l -

2 l.3Q ~arım 11\llt mi:ıah - 2Z.1Q pllk , 

1 • Atina ~* ~o * [Hılire~ 
• Ccnel're a 18. - * Helgrat 

1 

* ~nr,a s.i, -· • Y<ı~(lha"'• ıtr, ~ 
* Am~terd~ın 85, - * fıJtıo 9!!, " 
• rraı: ıı:·ı. - * l\ledıJiye !i:', ,,, 
• Swlho 111 :;ı, - • ll~n\:ııot !157,A 

~---.,,-------------"='==~~=----~ 
Çekler (kap. sa. 16) ~ 

-~· ~ 

~SHAM 
~ 

=,=~===~=;;;;T;;;e;;;;rl;;;;o;;;;s=~"""2;,l'ı~ 
ş Hankım 9.51 ı ıJS 

.\nadoiu 27.ı:; • Çimento •s· 
ü ~.oo • lteji :ı,20 l ")·on ey. • .. ~~ sır. ı la) rlye ı fi. :-·ar~ ıııı•. 

Tıa.m\ av 4 .50 Balya 7,~ 

19~ 1 da iM. 

ısci~ıııziı.1 ı. 
::-: rk IJ.yo' 

* IJ. l'la\ ah 
1 <:umriıbler 

ııı,3ıı :: ~ r k m. eL·ıı 2. 

l'cldon ~ 
====-= 

9~.- P.le~trı~ 

55, "» Trijm\ a}' 
9,8<• Eq~;ınl 

M. ı) Hılıııın 

~.:ı; • Auğolu ı 
~.~o * ;\n.adnlu il 

ı ı.~s * \ \liınu•Ftl 

~ı.~O 
9!5, _, , .... ~ .,. "' 
.f!,'" 
5 1.~~ 

199~ l\lü . ..., , 
l'a!daı. 

~·------------------....,_.-~ 
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}1 <!kıt' ın edebi tefrikası: 4 2 ııııııı11111 11ıı111oıııı111111ıııııı111ıı111111ııııııııı11ıı1111ııııw'\ Fırtına ve kaza 

) o ö D 11 t D z a ğ 1 ı B~~~::~~::;0~::ı:~:ı~!di, 
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Konuşurken gözlerini yerden Adapazarı bankasının İstanbul şu· ~1 •• ,.. 

Suıtu. Elinin altında, Kayanın H LJ K U M Q A R 
l B k kaldırmıyor, Alple göz göze gel · besi hesap memurlarından Cev - ,..... ____ _ 

e i hareketsiz duruyordu. a tı. 
Kaya uyumuştu. Rengi öyle sa _ memeğe çalışıyordu. det beyle ayni banka memurların· 

Gülümsemeğe çahttı, fakat dan Sabri ve Ekrem beyler yan -
l'rydı kit korktu. Kalktı, bir batta-

. go"'zleri ya&ardı. larında Ekrem beyin hemşiresi 
nıye aldı, üstüne örttü: Y 

k K 
_ Senin bir şeyin var Günay, Kamran hanımla amcazadesi Er -

- Allaha ısmarladı aya .. 
• b' d khyonun tuğrul Bey ve kc.mşuları İhsan 1"1eı'ut olmam temenni ederim.. ız en ıa · d' 
S . ~ Günay cevap verme ı: Bey olduğu halde Beykoz is-
enı unutmıyacagım... . . y d ı 

G
.. . H k k - Ben gıdıp yatıyorum. arım keleıinden bir kotraya o · 
ozler1 yaşarmı§tı. ıç ırı - , . 1 . 

larınr güç zaptetti. lğildi, usulca saat dm eknedyım. d kt muşlar. Karşıya Yeniköye geç -
k Yeme o asın an çı ı. mek üzere denize açılmışlar. Fa · 
ayanın elini öptü. Al . . · kt· k 'dd 

J ı . b'l P ıçını ce ı: kat birdenbire patlıyara şı et -
- çimden geçen erı ı ıey - 4 

• d· - İfte ada ıeyranının nehce· lenen rüzgar kotranın vaziyetini 
tn.. k 

Kaya uyuyordu. Günay ilerle - si t tehlikelilettirmiş. Rüzgar gitti çe 
b. Sa•m bey ba•mı salladı: k tl k k t · 'den 1"yi di. Kapıyı yavatça açtı, ıon ır T uvve enere o rayı ıyı -

defa daha tekrar etti: - Ne bilirdik... ye yaı1amı§. Kotranın içindeki yol 

d k K a' Alp uıulca ıordu: cular korku ile ne yapacaklarını 
- Allaha ısmarla 1 ay · ·· k d - Onu bu hale koyan im ir şaşırmışlar ve yelkenleri indirmek 

-28-
h b acaba?. akıllarına gelmemiş ... 

- Ne oldu ya? .. İ&inde iç u 1 b k l b ·'t" "' - Ha asına a r ına, u un Kotra olanca süratile karşı kı· 
kadar geç kaldığı yoktu .. Neye ge· gençler ona kur yapmış, fakat o yıya yollanırken tam boğazın orta-
cikti? .. hı"çbı.rine yüz vermemic... Fakat nl · d ld :r sında birdenbire yelke erı o u-

Günayın anneıi merak içinde bunun aksi bile olsa, Günay itiraf l ran şiddetli bir rüzgar kotrayı a ~-
idi. Kocası onu teskin etti: etmez, azametlidir. b 1 f ora etmiştir. çindekiler eryat 

- Belk ·ı bu ak•am iJİ çıkmış - p k' · ekler' g·· d "' - e ı, 0 çıç 1 on eren ederek denize dökülmüşler ve bo · 
tn. 

Ka.rıtı başını salladı: 
_Hayır, ne oluna olsun bu 

kadar geç kalmazdı. Günayın biz
den s~kladığı bir §ey var .. Bir Jey
le meıgul .. Gönlünde bir sır var. 
Adadan geldi geleli çok değifti. 
Adadan değişik geldi. 

Koca11, baba gözüyle, kızının 
dcği§ikliğini farketmemiJ değildi .. 
Bir zamanlar gülen ,söyliyen Gü -
nay, ıe11iz, mahzun bir kız olmu~
tu •.. Gönlündeki derin bir dertle 
her an mücadele ettiği anla~ılıyor
du ... 

Karısı devam etti: 
- Ben çok üzülüyorum. Kızı

nuz bi:zden adeta uzaklaıtı. E.ki
dcn onun gözünden düşüncelerini 
anlardım. Şimdi içbir şey anlı -
yamıyorum. Gülütleri, bakışları 

benden bir şey gizliyor. 
- Yok canım, sana öyle geli -

yor. 

du. 

Merdivenlerde ayak sesi duyul-

- Hah!... ştc geliyor. 
Kapıyı açtı, aşağıya seslendi: 
- Sen miıİn Günay?. 

A!pın sesi duyuldu: 
- Hayır, benim. 
- Günayı gördün .mü? .. Hila 

gelmedi. 
Alr> dn meraklr.ndı: 
-·Hala gel:nedi mi? .. Nasıl 0 • 

hır? .• 
İçeri !Iİrdi. Olurdular. Bir müd-

det clC\ha, konuşmadan beklediler. 

Alp dedi ki: 

-- Gidip aşağı bakayım mı?. 
Ih ara1ık kapı çalındı. 
Üçü birden haykırdılar: 

- işte geldi ... 

Ve kapıya koşlular. 
Günay, bitgin bir halde geldi .. 
Üçü birden sordular: 
- Nereden geliyorsun?. 

Günay, dalgın dalgın sordu: 
- Neden? .. Geç mi kaldım?. 
Annesi alnını tuttu: 
- Sen yanıyorsun, eledi, has· 

ta mısın?. 
Günay şap\t.asını çıkardı: 
_ Hayır, merak etme, bir şe-

Yİm yok .. 
- Ne?Clen geliyo.·sun? · 
_ lılerim vardı. Y azıhanedey· 

di.ıın. Çıktım. Yaya yürüdüm. Bir 

aı; ütüdüm galiba. 
_ Sea y.wıorsun, hemen yat. 

CGnay batını salladı: 
_ Bir !eyi.n yok, merak ehn~. 

b 'ft -oeyhude telaşlanıyorsun .. 

kimdir?. calamıya başlamışlardır. 
- Bilmiyorum, fakat bunu Gü-· 

O esnada civardan geçmekte 
nay da bilmiyor .. Esasen bir haf· olan şirketihayriyenin 65 numara-
tadır çiçek falan gelmiyor. lı vapuru ile, Anadolu ajansından 

- Acaba bunun için mi sinir~ d Necip beyin motörü kotranın ev-
li? .• 

- Hayır, o adadan sinirli gel
di... Bunun böyle olacağı da pek 
tabii idi. Bir çocuğa bütün bir pas
ta verilip yansını ye denmez .. Ço
cuğun gözü öbür yarıda kalır. 

- Ben de bunu söylemiştim ... 
Neyıe, artık olan oldu ... Bırakınız 
da ben Giinayla konuşayıım. Bel -
ki size söylemediği şeyleri bana. 
ıByler. Ben· onun en ya~ın arka -
da,ı değil miyim?. 

Karı, koca bu uzun boylu, sol
gun benizli gencin yüzüne baktı -
lar. Günayın anneai: 

- Bir tecrübe et bakalım, de
di. 

Alp yemek odasından çıktı, 
dar koridoru geçti, Günayın kapı· 
sını vurdu. Cevap alamayınca ka
pıyı açtı ... Günay kanapeye yüzü 
koyun uzanmış, yüzünü koluyla. 
kapamıftr. 

Alp yaklaştı, kanapenin kena· 
rma ilişti: 

- Günay! .. dedi. 
Günay başını çevirdi ... Gözleri 

yaşhydı. 

- Ağlıyor musun?. 

- Söyledim ya, yorgunum, si
nirliyim ... Dinlenmek istiyorum. 

- İnsan yorgun olunca ağla -
maz. Dertli olunca ağlar. Derdin 
mi var? .• 

(Devamı var) 

Yeni Amerika sefiri 
Yeni Aml~'< ika sefiri M. Robert 

Peet Skinnc .. 'itı bugün Semplon 
ekspresile şehrimize geleceği yazıl 

mıstı. 

M. · Skinner, lstanbulda bir iki 
gün kaldıktan sonar Ankaraya ~i
decek ve Reisicüınhur hazretlerı • 
ne itimatnameıini takdim edecek .. 

tir. 

rildiğini görmüşler ve derhal im-
dada koşmuşlardır. 

Vapurun sandalı indirilmiş, tay 
falar bu sandalla denizde çırpın · 
makta olan kazazedelere yardıma 
koşmuşlardır. Bu esnada vapurun 
yolcuları büyük bir telaş ve heye
can içinde vapurun bir tarafına bi 
rikmi,Ier. Vapur da bir tarafa ya

tarak tehlikeli bir şekil almıştır. 
Evvela Necip beyin motörü kaza 
yerine yetiterek denizdekilerin 
bir ikiaini sırılsıklam ve yorgun -
Juktan bitgin bir halde çıkarmış -
tır. 

65 numaralı vapurun filikası 

da kotranın devrildiği yere gele -
rek mütebaki kazazedeleri de kur 
tarmıştır. 

Kazazedelerden bir kısmı Necip 

Beyin kotrasiyle lzmit meh'usu 

Süreyya Beyin yalısına bir kısmı 

kli.'..e götürülmüş, kendilerine ku -

ru elbiseler giydirilmiştir. Kaza 

esnasında Necip Beyle beraber 

bulunan doktor Emin Rıza Bey 

kazadan kurtulanlara masaj ve 

saire yaparak helecanlarını teskin 
etmjttir .• 

Birde sandal devrildi 

Evvelki gün saat on altıda 

çıkan rüzgarın şiddetlendiği sı -

ralarda Anadolukavağx civarın

daki Macar tabyaları önünde, 

Sarıyer sakinlerinden Bedros E

fendinin bindiği sandal devril

mişse de etraftan yetişilerek için· 

dekiler kurtarılmıştır. 

ithalat işlerimiz hakkın
da yeni talimatname 

Takas usulünün ilgasından son 
ra yE"ni L:ı talimatname hazulana 
caktır. iktisat Vekili Celal, Ziraat 
vekili Muhlis ve İnhisarlar Vekili 

·Tenzilatlı tütün Ali Rana Beylerden mürekep ola -

ltalya tütün rejisi tütünlerden rak teşkil edilen komisyon tetkika 
bazılarını muayyen günlerde ten - tını bitirmek üzeredir. İstanbul, 
zilatlı satmaktadır. Ve 0 gün si - İzmir, Samsun ve Mersinde birer 
garaya "tenzilatlı,, damgası vurul- komisyon teşkil edilecektir. Ko -
maktadır. misyonlar mmtaka ticaret müdür-

Satıt ve alikll p.oktai nazarın . ! [erile ticaret odaları umumi katip
dan çok rağb~t s8ren bu usulün leri ve ~ene ticaret odalarından iki 
bizde de tatbikı için inhisar idare- azadan mürekep olara} çalışacak-
si tetkikatta bulunmaktadır. lardır. 

-58- Yazan: Niyazi Ahmet 
Karaciğay han onları çok bek- Kraliçe ile papası Gürcüce ko-

letmedi. Yanında iki muhafızla nuşmalarmda serbest bırakan Ka
bodrumun kapısında gözüktü. As- raciğay han, en nihayet müdahale 
kerler toplandılar. Cellatlardan etti. Kraliçeye: 
biri elinde alevli bir çıra ile zin· - Sizi tecrübe etmiyoruz de -
danın içinde koşuştu. Çıra ile mü- di. Israrınız bize kafi mikt.-rda 
teaddit köşelerde ve o vakte ka· kanaat verdi. 
dar görünmiyen birçok yerlerde Öleceksiniz .. 
çıralar yaktı. Zindan bir anda a - Kraliçe, kımıldamadı. Bir sa • 
lev rengine boyanmıştı. Titri yen niye sükOtla geçti: 
ışıklar ka&ın ve rütubetli duvarlar- - Beklemeyiniz, dedi. Kanaa
da titreşiyor, korkunç hayalet izle tinizde aldan.mıyorsunuz, öldürü -
ri çırpınıyordu. nüz ... 

Kraliçe Ketevan hiç etrafma Karaciğay han, birkaç dakika 
bakmıyor, göz kapakları inmiş kı- evvelki gibi korkunç bir kahkaha 
mıldanmadan duruyordu. daha attı ve alaylı bir eda ile: 

Papas Görgi, Karaciğay hanı - Acele etmeyiniz, dedi. Ona 
görünce, bir sevinç alai.mi göster- da başlıyacağız. Fakat yavaş ya -
di. Ona doğru döndü. Ellerini ö - vaş ... 
nünde kavuşturarak yalvardı. Ketevan, o anda kat'i kanaat 

- Bize kıyma, istediğini yapa- getirmişti ki, kendisini tasavvur 
cağız... ederr.=-cliği bir işkence ile öldüre -

Karaciğay bir kahkaha fırlat- ceklerdi. Bunu, o vakte kadar dü
tı. Bu kahkaha kraliçe Ketevanı şünememişti. 
yerinden sıçrattı. Bu ses ona o ka- Birden parmaklarını uğuştur • 
dar iğrenç ve korkunç gelmitti, ki mıya başladı. Yerde madeni bir 
gayri ihtiyari başını çevirdi. Ka - parçanın yuvarlandığı ve ses çı • 
raciğaya bakmadan papas Görgi- kardığı duyuldu. Bu, altın bir yü
nin ellerini kavuşturmuş yalvar - züktü. Karaciğay han, şimşek sü
makta olduğunu gördü. Kraliçe ratile kraliçenin ellerine yapıştı ve 
beyninden vurulmuşa döndü. Vü .

1 
bağırdı: 

cudunda kaynar su dolaşır gibi - Kurnaz ... Zehirlenmek ha •• 
bir hararet hissetti. Papas: ha ha ha ... . 

- Ne dersen yapacağız .. Her Evet ... Ketevan kraliçe yüzü-
şe) den vazgeçeceğiz; yalnız bizi ğünün içinde sakladığı zehri yuta
.. }d" d' cak, onun verecegw i ıstırabı bir lii .. o urme... ıyor. 

G.. · tuf bilerek kıvranın ölecekti. Fakat - orgı... r: 

Ru ses, herkesin hafını bir sa
niyede kraliçeye çevirtmi~ti. Kı-a
liçe, insnn sesini pek andırmıyan 
ve gırtlağını parçalıyan bir gay
retle bağırmıştı. O kadar sert o 
kadar amirane idi ki, şu anda hic 
bir emre salahiyeti olmıyan Kete~ 
vanın bu bağrışı papası yerinde 
mıhlamıştı. Bir an şaşkınlık devre
si geçirdikten sonra minnettar göz 
lerle kraliçenin yüzüne bakmıya 
başladr. Ne söyliyeceğini toparlı
yamadı. Ne Kara oğlana yalvarı
yor ,ne de kraliçeye bir şey söyli
yebiliyordu. Çünkü kraliçenin ba
kışlarında her şey okunuyordu. 
Bu bakı~lar: 

- Görgi, Gürcüler namus ve 
şeref uğruna ölümden korkmaz -
lar .. Yal varmak şerefsizliğini, al -
çaklığını gösterecek misin?.. de -
mek istiyordu. 

Evet ... Görgi ölümün karşısın
da belki bunu yapacaktı. Fakat, 
yüksek ruhlu kraliçesinin keskin 
bakışları kalbinde garip bir titre· 
me uyandırıyordu: 

- Kraliçem, dedi. Sevgili kra~ 
liçem ... Altmış yaşındayım ... ö . 
lümden korkmuyorum ... fakat bu 
şekilde ölüm çok korkunctur 

Düşününüz, çok düşÜnd~kten 
sonra karar veriniz. Sizin ne İyi 
kalpli olduğunuzu bilirim, fakat. .. 

- Görgi ... Muhterem peder. 
İşi ol uruna bırakınız... Allah iste
diğini yapar .. İsyan etmeyiniz ... 

Kraliçenin sesi o kadar tatlı o , 
kadar içten geliyordu, ki sanki 
bunları söylerken ölümün kucağı· 
na atılıyordu: 

- Kaç kral öldü, kaç krC'.liçe .. 
Bunların içinde vatan ve namus
ları için ölenler daima kalpleri -
mizde iyi hatıralarla yaşıyorlar. 
Memlekete hıyanet edenleri la -
netle amyoruz. Bizi de lanetle an· 
ınasınlar ... 

yüzüğün taşını, kolay koparama .. 
mı§ ve zehi Karaciğay üzerine atı• 
lıncıya kadar yutamamıştı .. 

Karaciğay, yarım pirinç tanesi 
kadar olan zehri muayene ediyor 
ve kesik kesik kahkahasına devaım 
ediyordu: 

- Rahat rahat ölmek öyle mi?. 
Hayır .... Güzel kraliçe, bunu yapa· 
mıyacaksın ... 

Cellatlara seslendi: 
- Hazır mısınız? .. 
- Hazırız efendim. 
Sonra papasa döndü: 

- Nasıl dedi, bu şiılere taham
mül edebilecek misin, yoksa sözü
müze geliyor musun ... 

Kraliçe, papasın gözlerinin içi
ne bakıyordu. 

Papas cevap veremedi. 
Karaciğay etrafındaki adamla

ra baktı ve kraliçeyi işaret etti. 
Üç kişi birden kraliçenin üzerine 
atılmış, elJerinden yakalamışlardı. 
(1) CelJat yardım etti. Ortaya u
zun bir masa getirdiler. Bu maıa 
tertibath idi. Kraliçeyi oturttular 
ve yollarından, ayaklarından bağ
ladılar. 

Karaciğay: 

- Elbiselerini soyunuz, dedi. 
Cellat, hiç kımıldamadan kra-

liçenin elbiselerinin düğmelerini 

çözmiye başladı. O vakte kadar 
hiç sesi çıkmıyan kraliçe itiraz et
ti ve yalvarır bir tarzda: 

- Elbisemi çıkarmayını:z:, de· 
di. Bari bu arzumu yerine getirin., 

Cellat: 
- Olmaz, dedi. Elbiseli vücu

du dağlıyamayız ... Ateş alır .. 
- Y apmaymız, bana acımayı

nız, istediğiniz gibi yakınız, fakat 
çıplak soymaymız .. 

(Devamı ,·ar) 

(1) llistoirc moderne de 
Gcol'git•, cilt II, hiıiııci kısım 
yı fa 11 G. 

la 
sa. 





liste ve 
Parmak 

Geçenlerde ıehrimizi ziyarete 
~~len ıeyyahlardan biri Sirkecide 

11 lokantaya girmif. Bir tek keli
ille fransızca dahi bilmiyen bu sey 
~~h itaretle pek ali maksadı müm· 

un olacağına emin olduğundan 
ta.hatÇa bir masaya yerletmit ve 
tarsondan eliyle bir kağıt itareti 
r.a.Parak listeyi istemiş. Garson 
• ıateyi getirince en ba,taki yemek 
1•rtıine ne olduğunu bilmeden par
lllağını basmıf. Garson listede, ,, 
~t suyu,, görerek lngilize et su • 

hlnu getirmiı. İngiliz itaretinin 
eıerj göründüğüne pek memnun 
et suyunu bitirir bitirmez hemen 
ikinci yemeğe parmağını bas.mı§, 
ta.rson bu sefer bir düğün çorba-
11 ~etirmİf. 

Zamanı 
kalmamış 

Gazinoda: 
_ Garson ne için 

bana et yemeğinden 
evvel kefal pilakisi 

getirmediniz?· 
- Balığın fazla bek 

]emeğe mecali kalma • 

mıt da ondan efen • 

dim. 

Çoktan 
ölmüş/ 

Biri kel, biri aık 

saçlı iki arkadat görü

f Üyorlar. Sık saçlı11 

diyor ki: 

- Bugün çok rahat. 

sızım. Batım alet gibi 

saçlarımın kökü ağrı • 

yor ... 

- Ne talilisin ?. 

Bekliyormuş 
lki dost arasında: 
- Azizim senin ça· 

lınan otomobilin dün 
yolda gördüm. Takip 
ettim. Otomobil gara • 
ja geldi. 

- Haberim var .. 
- Öyleyse neye po· 

lise müracaat etmiyor· 
sun?. 

- Hırsızın otomo • 
bildeki eski lastikleri 
değittirmesini bekli • 
yorum. 

Bir sual 
Bir vagonda zarif 

bir yolcu bir memura 
sorar: 

- Kuzun, sana bir 
fey soracağım, burada 
cigara içmek yasak 
mı?. 

- Evet efendim .. 
- Peki amama, va-

gon tütün dumanı için· 

İngiliz çorbanın üstüne bir çor
L:\ daha içmekten pek ho,lanma -
lnakla beraber bunu da içtikten 
•onra listenin üçüncü yemeğine 

J>armağrnı baamıf. 
Z 

de ... Bu nereden geli • 
yorsun?. - avalhyı neden dostlarile aldatl· ., 

- Neden böyle di • 

Garııon bu bir tek kelime ıöyle 
tniyen, fakat imirane bir tavırla 

J>arn1ağının gösterdiği yemeği is · 
fediğini anlatan yabancının gene 
bir çr-rba itaretine hayret etmekle 
beraber tehriyeli çorbayı da ge -
fitmif. Arkasından bir de sebzeli 
Çorba gelince İngiliz kendi kendi
ne: 

• - Acaba bu memlekette çor -
hadan batka bir şey yemezler mi? 

Diye etrafına bakınmış. Herke
sin kızamııt et, ıehze yediğini gö
rerek dördüncü çorbayı İçer İç _ 
~ez bir de liatenin en aon yeme -
iine parmağını basmıı. Garıon 
bir fite Tat delen suyu getirince 
İngiliz dört çorbanın üstüne bir 
bardak suyu dikip savufmaktan 
başka çare bulamamıf. 

Yanlış bir meslek 

yor .. 
- Benimkiler çok. yorsun? - Sormıyanlardan 

tan ö]dü de.. - DUtmanlar1nı tanımıyom da ... efendim. 
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Zavallı hasta•• du. Kahveye ilk defa gelen deli - Prenses Hz. 
kanlıya dönerek: 

Küçük Ali bahçede oynarken 

birdenbire eve koştu. 

- Anneciğim... ~nneciğim .. 
diye bajırmıya baıladı. 

- Ne ••r otlum •• 

- Çabuk bir doktor?. 
- Ne oluyor yavrum .. 
- Aman çabuk doktor .. 

Biraz sonra doktorla eve gelen 

küçük Ali doğruca bahçeye gitt7. 

Orada gezen bir sümüklüböceğİ 

- Eğer ben, dedi, sizin bu ka
dar acemi olduğunuzu bilseydim 
oynatmazdım. 

DeJikanJı kızdı: 

- Neden acemi olacak mıfım. 
Şehzadebatındaki kahvelerden bel 
ki on, on bet bilardonun çuhasını 
deldim. 

rırıı11111111ırııııı11ııı1111ırııı11 

Meşhur adam 
Domye öldüğü zaman bütün 

Kadınlara hürmetten, tahak -

kümden ,kendini sevdirmekten 

. ve sözünü geçirmekten bahsedili · 
yordu. İçlerinden biri kema]~ 
metle: 

- Birader, dedi. Ben bir gün 
Pariıte bir Mıaırlı prensesi tahkir 

etmekten ve herkesin içinde rezil 

etmekten çekinmedim. Bundan 
sonra da çekinmem. 

- Nasıl oldu?. Prenses haz • 
gösterdi. 

Me .. hur palavracı muharrir N. Fransızlar derin bir teeuür duy -
T - Bakınız doktor bey .. Za · 1 d y ı li. Sirkecide bir lokantaya girmit mut ar 1• a nız son derece fakir 

retleri senin tahkirine nasıl boyun 
eğdi?. 

L valh hayvancag"'ız bu kadar yu·'kün ··ı b h d 
1• · k k · t · G 0 en u met ur a amın cenaze r tavu ızartmaaı ıs emtf. ar· 

ıon önüne acayip bir et parçaıile altından kalkamıyor boyuna ku • masrafını hükumetin deruhte et • 

- Basbayağı ... Sesini çıkarmı
yarak çıktı, gitti. 

-Sebep? .. .,. t · · N N ıuyor. Rica ederim .. una bir ilir mek iıtediğini yazan gazeteler co& ..-a. ates kızartması getırınce · · T :"( T G b 
t. bulun z mutlardı: - ayet asit. Bana prense • 

Cevapsız 
Sualler 

Uzun bir yolculuğa çıkmıtlar • 
dı. Tam on iki günlük bir vapur 
seyahati. Sadi, hayata pek yeni gi· 
ren arkadafı Nadiri vapur halkı 

arasında bir köşeye çekilerek sıkıl 
maktan kurtarmak için her ıeyi ya 
pıyor, onu yolculardan kadın, er. 
kek, genç kız grupları araaına sok 
mak İstioyr, fakat muvaffak ola • 
mıyordu . 
Sadi, onun yanında ömrünü geçi. 
remezdi ya .. Bir aileyle tanıtmıı, 
uzun yolculuk günlerini onlarla 
geçirmiye batlamııtı. Nadirin ya • 
nına geldikçe: 

- Yahu, karıı karfıya, salonda 
yanyana, güvertede burun buruna 
bir çok kadınlarla, genç kızlarla 
bulunuyorsun. Bir tek lakırdı aöy. 
le de konuşmaya başla. Vakit ge • 
çirirsin !. 

Diye çıkıfıyordu, bir gün gene 
ayni serzenifi yapınca Nadir ce • 
vap verdi: 

- Cannn, dediğini yaptım, a • 
ma gene para etmedi .. 

- Naaıl para etmedi. Cevap mı 
vermediler? 

- Evet ... Evvela cevap verir gi. 
bi oldular, sonra laf yok. 

- Kim bunlar? 
- Ne bileyim ben., Demin gü • 

vertede hani f U örtülü kanapeler 
var ya onlardan birine yerleı tim. 
Yanı başıma üç hanım geldi, otur
du. Sen ikide bir söylersin, hele bir 
dedigini yapayım, dedim. En yaşlı 
caaına lifı açtım: 

- Evli miıiniz? 
- Evet, efendim .. 
- Çocuklarınız var mı? 
- Var efendim .. 
- Kimden? 
Ben bu lafı söyler söylemez ka· 

dm ağzını kilitledi. Bir daha açma 
dı. Ama ben gene yılmadım. Bu 
sefer daha gencine sordum: 

- Evli misiniz? 
- Evet efendim. 
- Çocuklarınız var mı? 
- Hayır efendim .. 
- Neden acaba? Qtr müddet keımiye uğraftığı etin u ... 

it l k "M ı k b k sim diyordu, meğer bir prenıeıin Bu suali soran sanki ben değil. e-&ilemediğini de görerek o anta rııııı111111ııı111111ııı111111ırıııı em e ete u adar büyük 
h h . ti d b" d yanında hizmetçiymif. mifim, sanki sual yerine soğuk ıu 

~ ibini çağırtmıf ve sormuf: ızme er e en ır a amın cena -
b Aceml• · · 'il t k d" k d lllrıııııııı"lllllllllııııııııııııı dökmüfÜm gibi bu sefer de bu ka· - Bey birader, •u garsonun a. zesını mı e en ı eseıin en ı• 

T l"d' B dının dili tutuldu. Ama ben gene 
lla getirdig"i yemek nedir? Beyoğlunun methur kahvesin • verme 1 ır.,, ek 1emeyı·nı·z .f tı yılmadım, bu suali en gencine sor 

- Tavuk kızartması efendim. de iki genç bilardo oynamak isti· HükUmet cenaze masrafından dum·. 
ı d 1 · Yeni gelen hizmetçiye hanım 

ll Tavuk kızartması mı? Azizim, yor ar ı. çlerinden biri bu kahve- vazgeçtı, cenazeye ittirak eden _ Küçükhanım, siz evli misi • 
•en nafile yere bu dükkanda vak. ye ilk defa geliyordu. Kartı kartı· herkesin üç frank vermesi, bu su· yatmıya çıkarken tenbih etti: niz? 
lini kaybediyorsun. ya geçtiler, bet on dakika oynadı- retle masrafın kapanması karar _ - Biz sabahleyin tam saat se· _ Hayır efendim .. 

_Neden efendim.. lar. Fakat biraz sonra kahvenin laftı, öyle de yapıldı. Fakat top • kizde kahvaltı ederiz. _Çocuklarınız var mı? 
t - Sende bu hayal kuvveti var- sahibi bilardonun batından geçer· lana toplana 12 frank toplanmıt- - Peki efendim, amma §ayet Daha ikinci sualde bu hanımm 
-c:en lokantacılık edeceğine roman ken yetil çuhanın üstünde bir de- tı. Çünkü cenazeye dört kiti gel· o zamana kadar kalkamazsam be da çenesi kapanınca ümidi kestim, 
l>a~ınalısm.. lik görünce iki oyuncuyu durdur · mitti. ni beklemeyiniz, siz buyurunuz. kabahat ben de mi? 

"llııııınııı•1111tıt,,_lllı11tııH--.,.,-lllıllf"""""'""'"ııııımı111111nııll1lllllllU11111ıını11111 ıııı11111ıııııııınııı11111ıııınııH11111111ııınıııııııı11111111ıııırııııı11111111ıııııııııı1111111ıı11111111ıı1111111ııııımıııı11111ııııınıııııı1111111ııı11ııııııı11nıııııııııııııuıııı1111ıırını11ıııımıııııııııııııu1111111ııııııııııunııııılfllllllU1ıııııııırıııınnnııııııııııı11t1hııuıııP"' 
i ~ i '= Lokanta ve Yemek fıkraları qA s G R Av E 

- .\la ae olurdu, biz de ODllll sfbl kararabU .. Jdlk 1 
- Sor bakalım, o hangi plAJda kararBllf ı.. 

ılltı111111ııııııııııııtt111111ııııııı111ıı11111ıııııı ırıııı11111111ıııııııııı1111111ııııııırııı111111ıııııı 
Büyük lokantalardan birinde 

fU levha bütün müfterilerin gözü
nün önünde bulunacak bir yere a· 

sılmıı: 
"Arada bir yemeklerimizden 

tikayet etme.. Sen de bazı bazı . . ., 
ektimez mısın·.,, 

• • • 
Hanımefendi öğle yemeğinden 

sonra mutfağı teftif etti. Baktı ki, 
ahçı kadın sofradan artan yemek
leri dökmüf. Kendisine ayrı ye · 
mek koyuyor, yeni ıelen bu kadı
na timdilik bir ihtarla iktifa etmi· 
ye lüzum gördü: 

- Fatma kadın, dedi. Bizim 
evde sofradan artan yemekler dö
külmez. 

Fatma kadın hemen ve nazi • 
kine cevap verdi: 

- Peki efendim, bir daha 
dökmem. Akpm yeyeklerinize 
saklarım. 

• • 
- Garson, baksana bu çorba 

gaz kokuyor. 
- Biliyorum efendim. Et suyu 

getirecektim amma baktım ki, o 
da kundura boyaıı kokuyor. Bu 
daha hafiftir diye getirdim. 

• 
- Doktor arada bir kalp çarpınbsı , 

lnnkhk, ba, d3amesl hissediyorum .. 
- Muell ae zamanlar ? 
- Kapıya talısUdar gelince, .. 

umumi 
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ÖLÜLERİN BAŞINA Bir alev ı Hikaye 

GELENLER Meksikada semavi 
bir hadise Bazı kavimler ölüleri için matem tutar· Son günlerde Meksikada Tam. liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

lar,bazıları da şenlik yaparlar .Acaba 1 piko ,ehri civarında nadir görülen Selma Hanımefendi, kuyumcu 

Gerdanlık meselesi 
Nakleden : lzzetoğlu 

bir tabiat hadisesi olmuttur. Artinyan Beyin mağazasına gir -
hangisi dogv fU ? Şehir civarındaki bir tepede, ta- di. Artinyan Bey dükkanda yalnız 

til ve bayram günlerinde şehirlile- dı. Selma Hanımefendi de, lcendi
rin, şehrin limanındaki tayf alarm ni yalnız sanıyordu. Halbuki değil 
gittiği bir gazino vardır. Bu ga - di. Yani başında ıeytan vardı. 
zinonun önünde her zaman bir Mühim bir nokta daha: Selma 
kartpostalcı bulunur ve muhtelif Hanımefendi, dükkana parasını 
manzara kartpostallarını geniş bir verip küçük bir pırlanta yüzük al
masa üzerine yayarak satar. mıya gelmişti. Akrabalarından bir 

- Selma Hammef endi yolladı. 

Kuyumcu mektubu okudu: 
"Efendim, §iddetli batım ağrıdı 

ğından çıkamadım. Fakat size de 
yalancı çıkmak istemedim. Bunurı 
için hizmetçim Anjeli gönderiyo .. 
rum. Benim mahremi esrarımdır. 

6- Yazan : Muallim -Necip 

Eve ırel 1 •• Eve sel r •• 

Ölülerin tekrar dirilerek insan- derler. Ö]ü kemikleri ilaç maka -
lara fenalık ettiğine dair bir iti - mında kullanılır. Yalnız kafataaı -
kat vardır. Bu itikat, iptidai ka · ru kimse alamaz; onu en yakın ak· 

vimlFrin ekserisinde m~v~~~tur. I ~:a.~ası alarak kırmızıya boyar ve 
Bunun önüne geçmek yanı olule - oJunceye kadar boynunda taşır. 
rin tekrar dünyaya gelmelerine Mambrilerde tuhaf ve tuhaf 
mani olmak için türlü türlü adet - olduğu kadar insanı düıündürücü 
Iere tesadüf edilmektedir. Malai - bir adet vardır: Bunlar ölülerini 
Ier ölülerin tekrar dünyaya gel - ya gömerler veyahut bir kafes içi
me1erine mani olmak için mezar - ne koyarak bu kafesi oldukça 
)arm etrafına demirden örgüler yüksek kazıkların üzerine yerleş -
yape.rlar. Onların itikadına göre tirirler. Ge"ne bunlardan bazısı ö
dünyay~ çıkmak istiyen ruhlar bu lüyü çömeltirler ve başxnı iki dizi-
demirlere takılarak oldukları yer- nin~raıına s~k:rak bir ... ıepet için-

7 ... • de *ahrlar. de tavana asarlar. Bu tedfin tarz-
Nikobarlar, ihtizar halinde bu- larma" az çok • batka kavimlerde 

lunan hastaları evlerinden kaldı - de tesadüf edilirie de biraz evvel 
rarak.başka yerlere naklederler. söylediğim ._gibi asıl ibretle görüle
Dirilerln gÖlgeı;i mezara aksede - cek cihet ba"'ıkadır: Gömdükleri 
rek ölülerle b~raber gömülmemek ölünün yanıbatına dedesinin res · 

1 
Bir gün, bu adam ansızın gök- ı genç kız n~şanlanıyordu. Ona hedi 

ten inen iki yumruk büyüklüğünde 1 ye edecektı. 
sarımsı parıltılı yuvarlak biçimli Artinyan Bey, İstenilen yüzüğü, 
bir alevin, masadaki kartları yol dükkanın öbür ucundaki rafta ara 
yol kül haline getirerek akıp gitti- mıya başladığı sırada, şeytan ken
gını goruyor. Şaşırarak etrafın- dini gösterdi. Selma Hanımefendi 
dakilere bu hali anlatıyor. nin elinin altında bir dizi inci var

Bu sırada alev, telefon tellerine dı. Şeytana fısladı: 
aıçrıyor ve telleri takip ederek "Elini uzat, alıver .. Herifin ar -
tehre iniyor. Şehirde de bir telaı - kası dönük, görmez .. Bu inciler ak 
tır bat gösteriyor, ahali biribirine gerdanına ne de yaraıır.,, . 
giriyor, evlerine sığınan sığınana.. Şeytan bu!.. Sözünü gel. de. d~n
Alev telefon tellerini takibe de - leme ... Selma Hanımefendı elını u 1 

vam ede ede, nihayet limanda su- zattı, incileri aldı, tam çantasına 
ların arasında fışıltılı sesler çıkar- atacağı aırada, Artinyan Bey dön
tarak sönünce, herkes rahat bir ne dü: 

fes alıyor. - Kunıldama, yakalandın ... Biz 
Meksika gazeteleri, bu semavi senin gibileri çok gördük ... Bir gö

hidiıenin çok tükür memlekete zümüz da arkadadır .. 
herhangi bir zarar getirmeden ge- Selma Hanımefendi afalladı, 
çittirildiğinden, kimsenin bu aca • sonra yalvarmıya haıladı, hıçkıra-
yıp alvei söndürmeğe yahut yolun rak yalvarıyordu: . 
dan alrkoymağa davranmaması • - Rica ederim merhamet e~ın .. 
nın çok isabetli olduğundan, çün • Sakın beni polise teslim etmeyın .... 
kü aksi takdirde bomba patlayışı Bunu nasıl yapmıya cesaret edebıl 
gibi f iddetli bir indifaın etrafta ' diğimi ben de anlamıyorum. · 
bulunan her şeyi parçalaması, kı- - Haydi haydi, ağ.ız ya~ma ... 
rıp dökmesi kuvvetle muhtemel bu Selma Hanımefendı ayaga kalk 

·ı Hl"t" 'f,elll•hs bir lunduğundan bahsetmektedirler. tı, rast ıe e, ne 1 ' 

D.... l b k d olmadıg" ını anlattı. Hüviyet ıger taraftan, fen adam arı da u a ın . . 
• hA d' · 'h f · · · cu""zdanını gösterdı. Muhterem hır semavı a ıseyı zı a ve te sır ıçın . . ~ 

tetkikat yapamktadırlar . aile kadınıydı. Evlıydı, Çocugu 

Bana söyliyeceğiniz şeyleri on• 
ıöyliyebilirsiniz: 

Artinyan Bey bir müddet müte· 
reddit durdu. Sonra kendi kendi • 
ne söylendi: 

- Bir hanımefendi beklerken 
bir hizmetçi ile karşılaşmak heıa· 
ha pek uygun değil, maahaza inci
lerin sahte olduğunu nazarı dik • 
kate alrnam ... 

Ve Anjele: 
- Buyurunuz !. Dedi .• 

tnrllURlllllHDHHm·mmı awıııuııımmnnııuuuum -· -··--
Viyana giiya 

bayram yapıyor! 
Açların lokanta kapllar1nd• 
artık beklemesi bu bayram•" 

acı bir tezadıdır r 
V1Y ANA, (Hususi) - Viya .. 

na mhasarasının (250) nci yJ 
dönümü , bir kaç gündenberİ 
Viyanaya müstesna bir canlıbls 
verdi. Sehrin nüfusu birdenbir• 
binlerce ~arttı. Dünyanın dört bit 
tarafından gelen ve katolikler koll 
ıresine i,tirak etmek istiyenlet 
kimilen otelleri doldurdu. 

için ölülerini gece defnederler. mini asarlar. Ve dedesine torunu- Türk-Yunan mahkemesi 
Bu t.\rz, bugün mevcut "olan me • nu · öldürdüğü için gelip geçen la-

vardı. 

Kuyuncu Artinyan bey: 

Dün ıece kilisedeki büyükmr 
rasimden sonra muazzam Dır r.· 
çit resmi yapıldı. Çoktanberi aç• 
lıktan kendini kaybedecek dere ' 
cede ıarsılan halk tabakası birdeJI 
bire ıokakları doldurdu. Eski tef 
rif ata ve gösteriflere ezelden itı1' 
olduğu için, sırmalı elbiseleri ıö· 
rünce çıldırmıf gibi heyecana k•• 
pıldı. 

deni kavimlerin bazısında yakın net okur: Bu adet, Arap şairlerin
vakte kadar görülmekte idi. Hat· den meşhur Ebühilayı hatırlatır. 
ta bizde yani Türklerde de bir a- O da, mezarının taşına "Bu me
damın gölgesinin mezara ak:.et • zar, benim babamın eseri cinaye
mesi. meş'um olduğuna dair batıl tidir. Ben bu cinayeti hiç kimse 
bir itikat vardır. Bu itikat umumi hakkında reva görmedim,, ibare -
değilse de her halde mevcuttur • sinin yazılmasını vasiyet etmişti. 
Ölülerin tekrar dirilerek insanla - Mambri'lerin dedelere linet oku -
ra fenalık yapacağı itikadı Niko · maaı, diğet bazı kavimlerde oldu
bar1arda da mevcut olduğundan, ğu gibi ölenlerin - bir yolunu bu
ölüleri iki defa gömerler. Ölü, larak - hayatta kalan nesillerini 
defnedildikten bir müddet sonra öldürdüklerine kanaatlerinden ile
onu çıkararak kaçıp kaçmadığını ri gelmektedir. 

muı\ycne ederler ve tekrar gömer~ Sahalin adasında yaşıyan (Ai
ler. Vücut tahallül ettikten sonra no) lar da ölülerini gece gömerler. 

ölülerin kemiklerini biribirlerine Mezarın üzerine direkler dikerler 
kariştırırlar. Bu suretle hesap ki . ve bu direklerden bir tanesinin 
tap kaybolacağından artık tekrar üzerine ölünün cinsiyetini göste· 
dünyaya gelemiyeceğinden emin ren uzvunun reımini yaparlaı-, ö
olurlar. Gene Nikobarlarda ölü - teki direklere de elbiselerini ve 
nün tekrar dünyaya gelmesine silahlarını ve bir torba içine kon· 
mani olmak için cesedi kanu tabir muı yalancı incilerini aıarlar. 
ettikleri b:r sandalın içine koyar - Çinliler atalarına pek büyük 
lar ve kanuyu boydan boya ikiye hürmet beslediklerinden mezarlar 
biçerek iki karııhklı çatal direkle- için büyük fedakarlıklara katla -
rin üzerine bırakırlar. Bir müddet nırlaı·. Gayet san'atlı .mezarlar ve 
sonra ceset yere düşer ve ıırtlan • türbeler yaparlar. Onların dini 
lar tarafından yenilir. Bu suretle bunu emrehnektedir. Oralarda 
orta~an kalkan cesedin bir dahn çok eaki zamanlardan kalma tür
dünyaya gelemiyeceğinden emin he ve mezarlara tesadüf oluur. 

olurlar, ÇinliJerin cenaze için yaptıkla-
.Ölü f\yin1erinde baıhca iki su- rı merasim, çok külfetli ve karı

ret nazarı dikkate çarpar. Bazı şıktır. Birçok milletlerde olduğu 
kavimler ve miJletler ölü için ma· gibi orada da ücretle ağlayıcılar 
tem tutarlar, döğünürler türlü tür· tutuluyor. Cenazenin tabutu mü _ 
lü 15tırap ve teessür eserleri gös - hürlenir, haftalar hatta aylar geç
terirler; bazıları İ"e bilakis düğün tikten sonra gömülür. Zenginlerin 
ve "eıılik yaparlar. Andamanlar - cenazesi mumyalanarak ecdadı -
da pek gari:-, bir adet vardır. Bun· nm oturduğu odada üç ay muha -
]ar alülerini ağaç koğuk1arına ko- faza edilir. Ölünün vefatından 
yatlar. Ceset tahallül etti'.<tc.:ı son· sonra üç sene mirası taksim edil
ra kc:.nikleri aralarında taksim e· mez ve ölmemiş farzedilir. Ölüye 

- Bu daha ala, dedi, kibar hır-
sız!. . 

Şimdi polisi çağırayım da ona 
ifade ver. 

Selma Hanımefendi ağlıyordu: 

Türk - Yunan muhtelit ha • 
kem ;nahkemesi yaz tatilini geçir
mesine rağmen her iki taraf ajan
ları iptali icap eden davaları tet • 
l<ik etmektedir. Mahkeme teşrini
evev lortalarında faaliyete geçme
den evvel bu gibi davaların sonu
nu tamamen alınmış olacak ve hep 
si mahkeme riyasetine verilerek 
iptal edilecektir. 

En önde süvariler, daha sonr• 
kongreye it tir ak edenler, nihayet 

- Eğer bana acımazsaruz, aile lsanın büyük çarmıhı arka11nd• 
me, kocama, çocuğuma acıyınız.. Viyananın en büyük papası vı 
Onlara hürmeten beni ele verme - papanın vekili, bunların arka11nd• 

yiniz... da hükumet erkanı geliyordu. 
Artinyan Bey biraz dütündü: Bu muazzam resmi geçide itti-
- Peki, dedi, zabıtaya müraca- rak edenler, §ehrin içinde üç saat 

at etimyecegv im, ama bir §artla. 1 H lk l b lazım olan eşya ve hayvanatın dolaflı ar. a , aç ığını u sa " 
kağıttan tekilleri yapılarak ispir - - Kabul. atlerde unuttu .. 

b 1 k ı b kA.., t] - Oturunuz .. Yazınız. F k b' · toya u anıp ya ı ır; u agı a - a at resmi geçit ıtince garıP 
rın temsil ettikleri eşya ve hayva- O ~öyledi, Selma Hanımefendi bir çok hadiseler de oldu. Avut· 

nata ölülerin ahrette malik olduk- yazdı: turya hükumeti erkanı, bu ıuretlı 
larma itikat edilir. "Kuyumcu Artiny 11 Beyin dük halkı avutmak, Hitlercilikten ka"' 

Çinliler ölüleri için kurban kes· kanından bir inci gerdanlık çalar- çırmak siyasetini idare ile mef8ul 
mek ve bir takım merasim yap - ken yakalandım. Hırsızlığa teşeb- durlar. Fakat ne ı:ariptir ki bll 
mak yüzünden pelc çok masraf ih · hüs ettiğimi muterifim: Selma,İ eğlence halindeki halk içinden bir 
tiyar ederler. Fıkara ölülerinin - Ala ... Şimdi bu kağıdı geri a çok biçare ve aç, lokantalardan at 

kurban ve merasim masrafı ola - mak gene sizin elinizdedir. ta kalan yemekleri toplamak içİll 
rak verdikleri paranın yekunu se· - Anlamadım. boynu bükük, lokanta kapılarında 
nede elli milyon liraya baliğ ol - - yarın bana gelirsiniz.. Ama bekletip duruyordu. 
maktadır. buraya deiil, evime geleceksiniz ... 

Küçük çocuklar ye:nek yiye.':lle Beyoğlunda, otururum... Aparlı -
d 'kl · · · · ı manda kimse yoktur... Gelininiz ı erı ıçın ınsan sayı maz ve on· 
l 1 • 1 C k ve ... Bu kag"' ıdı iade ederim ... arın ceset erı gömü mez. _ ocu -

··ı ı b b l · d Selma Hanımefendi kuyumcu • ları o en anne er; era er erın e O b 
v 1 ld ~ h Jd nun yüzüne baktı. tuı CJ ya§la. çocugun esvap arı o ugu a e k ki b" d 
1 · il · d f ı l ı .. rmda genç ve ya ışı r ır a am -ge~e erı e erm e ener.ere HO -

1 

S l H f d" 
. . k 1 r: l . dı... e ma ar.ıme en ı: yün harıcme cı a:.· ar ve ıener erı . 

il k "E · . 1 1 r d" - Peki d~di. sa ıyara ve {;e , eve ge .,. ı - ı ' 
ye bağırırlar. Bu sedanın binle1·le 'f- :t- "f. 

kilometre uzaktaki ervah tarafm - Ertesi gün Artinyan Bey dükka. 
dan işitildiğini iddia ederler. Bu nını nda.mına bıraktı. Apartıma • 
suretle bağıran an.nelere, her han- nında bekliyordu. 

Viyananın Tü··l:lerden kurtulo· 
ıunun s:nci ck-..;·iycsi d. • akıl .,, 
hayale gelmiyen bir eilence tertiP 
ettiler Katolikled de kendi )ehle-
riie çevirmek için bir katolik koli' 
gresi yaptılar. 

İ§te birkaç eünrl~nbcri bu veail• 
ile eilenip du;an Vi:p:.nzıdan bit 
manzara ... 

Çinde af gonkeşlere kar
şı şiddetli mücadele 

gi bir kadın; uzaktan "geliyo - En şık pijamasını ıiydi. .. Odası 
rum !., diye cevap verir. Bu cevn- ı nı çiçeklerle süsledi. Selma Hanım 
hı alr.n valdeler çocuk!C".:-ını bul - efendiyi bekliyordu. Kapı çalındı. 
duklanna zahip olarck müteselli I . Genç, sevimli, fıkrr fıkır bir kız 
olurlar. ı Lı,· mektup uzattı: leri kapatrnı~tır. 

Paristen yazılıyor: Çinde, eır•' 
ve ~fyona '·-.rıı Jiddetli bir mü~"' 
dele başlamı~tır. Kuang-Si vilA • 
yetinde hükumet bütün esrarhane<o 

1 
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Misafir Yunan Nazırları dün geldiler Mütecaviz 
<Bat tarafı 1 inci aayıfamrzda) 

mittir. M. Çaldaris kırmızı, beyaz 
renkli çiçeklerle yapılmıt olan bü
Yiik ~e güzel bir çelengi abidenin 
Önüne bizzat yerleştirmit, bir da
kika aükiltu müteakip Elli kruva -
ıörünün muzikast İstiklal marşını 
ç-Irnııtır. 

Bugün Yaloflada 
Misafir heyet bu sabah erke~· 

den Ertuğrul yatiyle Y alovaya gı
derek öğle yemeğini orada yiyecek 
ler, kaplıcaları ziyaret et~ikten ıon 
ra lstanbula döneceklerdır. 

raflar teati. edilmiştir: ı riğ ?lmı!an B~lga~istan için.çok 
Batvekıl İsmet Pa§a Hazretle- nazık hır vazıyet ıhdas edebıle · 

Mukavelenin Rus
ya ve Lehistanda 

tasdiki 
rine, cektir. Maamafih Bulgar ba§ve • 

Yunan nazırları Taksimden ay· 
rılırlarken halk fevkalade tezahür
lerde bulunmuttur. 

Misafirler bu aktam Elli kruva· 
zöriyle Seliniie doğru yola çıka
caklardır. Bir tayyare filomuz El
li kruvazörüne Tekirdağı açıkları
na kadar refakat edecektir. 

"Türk - Yunan misakının zatı kili M. Mu,anofun yeni Türk -
devletleri ve Yunan başvekili tara· Yunan muahedenamesinin hiç bir 
fından imzası münasebetiyle zatı veçhile Bulgar menafiine mugayir 
alilerine samimi tebriklerimizi ar· olmadığını beyan etmesi yakında 
zederiz. İki hükumet reisi ile li- yeniden bir takım müzakereler ya 
yakatli arkadaşları tarafından An- pılacağrna delil addedilebilir., , 

karada vücude getirilen eser Türk Her kes memnun 
- Yunan dostluğunun artmasına 
ve resanet bulmasına. hizmet et· 
mektedir. Asırlarca ve ekseriya 
rakip bir vaziyette yanyana yaşa
mıf olan iki milletimiz milletler a
rasındaki münasebatta yeni bir yol 
açıyorlar. Milletlerimiz hasis ve 
hodbin her türlü düşünceden aza· 
de olarak, sulh ve tefriki mesai gi
bi en asil ülkülere hizmet için ali
cenabane gayretlerini birleştiriyor 
lar. Türk - Yunan dostluğunda 
ki ıüratli tekamülün, minnet çek
mit milletlerin nefine olarak etra· 
fımızda muakkipler bulması • 

İsmet P,. Hz. Yunan gazetecile -
rine evvelki sözlerine ili.ve edecek 
yeni bir fCY o!madığını söyledik -
ten sonra dedi ki: 

Moskova, 16 (A.A.) - Sovyet. 
ler ittihadı merkezi icra komitesi 
mütecavizin tarifi hakkında Lon -
drada 3-7 tarihinde Sovyet Ruı
ya, Letonya, Estonya, Lehistan, 
Romanya, Türkiye, lran ve Ef ea
nistan arasında imza edilen muka
veleyi tudik etmİftir. 

Çok güzel olan bu merasimden 
sonra M. Çaldaris ile M. Maksimos 
Ve M. Pezmazoğlu Dolmabahçe sa· 
t-Yına giderek kart bırakmıtlar, 
0 tadan Patrikaneye gitmişlerdir. 

M. Çaldarisin beyanatı 
M. Çaldaris dün gazetecilere §U 

beyanatta bulunmuttur: 
"- Ankarada ümidimiz fev· 

kinde bir ıamimiyet ve hüsnü ka
bul ıördük. Bunu hiç unutmıyaca· 
ğız. Maamafih ıunu da ilave et -
mek isterim ki yalnız Ankara de· 
ğil Türkiyeye ayak bastığımız da
kikadan beri büyük bir samimiyet 
le kar41ladı. 

Patrikanede 
Heyet saat 13 buçukta patrikha 

il.eye varmış ve metropolitler tara· 
fından karıılanarak Sensinot mec
liıi azasiyle patrik Fotyos Efendi· 
ilin bulunduğu merasim salonuna 
ıötürülmütlerdir. 

Patrik Efendi Yunan nazırları· 
rıa hitaben bir nutuk söyliyerek 
' 'lioı geldiniz,, demit ve ezcümle 
toy le söylem ittir: 

"- Sizi bu ortodoks müessese
sinde kabul etmekle bahtiyarım. 
.Bir ortodoks hükumetinin reisi bu
lunan sizi sadık Yunan milletine 
takdirlerimi bildirmeğe memur 
ediyorum. Vatanımla Y.una.n~stan 
arasındaki dostluğu takvıye ıçın ça 
hştığmızclan ye büyük ~efimiz Ga
Zi HazrctleriyJe göri.iştüğünüzden 
dolayı memnunum.,, 

M. Çaldaris bir nutukla cevap 
\'ererek teıekkür etmiıtir. Patrik 
Efendi bundan sonra Yunan nazır
larını alınlarından öpmÜ§, misa
l;rler de patrik efendinin elini Öp· 

nıu,ıerdiı· . .?atrik Efendi bu ~u a
da. rniaafirlere birer altın salip he
diye etmittir. 

Patrik Efendi misafirleri yeme· 
Re ahkoymuı, nazırlar saat on altı 
buçuğa kadar patrikhanede kal
trlı§l ard ır. 

Patrikhanedeki ziyafette nazır
lllrın refikaları bulunmamışlardır. 
Sunun sebebi bir manastır adde
dilen patrikhanede kadınların u • 
tun zaman kalmamaları adet ol
lltasındandır. Sensinot meclisi 
diin sabah toplanmıt, patrik efen· 
dinin misafir nazırların refikaları 
İçin istisnai bir muamele yapılması 
>ıa. dair teklifini müzakere etmİf, 
fakat bu teklifi kabul etmemittir. 

Beylerbeyi sarayında 
lieyet patrikhaneden ayrıldık -

t,n ıonra motörle Tophaneye, ora
dlln da otomobillerle Perapalasa 
titrrıitler, birkaç dakika orada 
k-Idıktan sonra Tophane rıhtımın· 
d'1ı kalkan huıusi vapurla vali bey 
t~ra.f ından ıereflerine verilen çay 
~1l'a'fetinde bulunmak üzere Beyler 
b, . . 1 d' Yı ıarayına gitmış er ır. 

Türk hükumet ricaliyle Anka -
rada vaki olan temaslarımızdan 
iki hükumetin ve iki memleket hal
kının biribirlerine kartı esasen 
mevcut olan mütekabil dostluk 
hislerinin çok fazla kuvvetli oldu
ğunu anladık. 

Türkiye ile Yunanistan timdi 
azami derecede dostluğa istinat 
eden bir mukavele aktetmit bulu
nuyorlar. Bu esasen mevcut olan 
dostluğumuzu bir kat daha arttı
racaktır. 

Ben bütün bunları tabii karşı -
lıyorum. Çünkü bu iki memleket 
diğer komtularına ibret dersi teş
kil edecek tekilde bundan birkaç 
sene evel anlaşmıtlardı. Şimdi bu 
dostluk daha iyi olamıyacak bir de 
receye vasıl oldu. Esasen Türk ve 
Yunan mlnetlerinin hüınü niyetin
den l:tu &.klenirdi. 

Bundan batka Türkiye ile Yuna· 
nistan iktısadi sahadaki münase
betlerini ve haricen olan temasla
rını inkitaf ettirmek üzere de biri
birleriyle mükemmel bir şekilde an 
laşmıt bulunuyorlar. 

Batvekiliniz lamet Pa§a bugün
lerde Sofyaya ıiderek Türk- Bul 
gar dostluğunun da takviyesi için 
Bulıar hükumet ricaliyle temaslar
da bulunacaktır. 

Yunanistanla Bulıaristan ara-
11nda bazı ehemmiyetsiz noktai na 
zar farkları vardır. ismet Pata 
Hazretleri Bulıaristanla Yunanis
tan arasında da bir dostluk misakı 
akti için çalıtmayı arzu ediyor. 

İtte bir sulh adamı! ... 
Yunanistan bütün komtulariyle 

dost ıeçinmeyi ıaye edinmittir. 
Türkiye ve Yunaniıtan sulha 

doğru kotuyor. Bizimle beraber 
gelenlerle anlatmak gayet kolay-

dır.,, 

Dün ıehrin birçok yerlerine, 
miıafirler ıerefine vilayet tarafın
dan Yunan bayrakları asılmıttır. 

M. Maksimosun kayın 

nı temenni ediyoruz.,. 
Ba§vekalet vekili 

Kondilis 
Baıvekil muavini jeneral Ko,n· 

diliı hazretlerine 
' 

Zatı devletleri tarafından gön-
derilen telgraf beni derin bir suret 
te müteheyyiç etti. Misakımızın 
imzası münasebetiyle mezkur telg
rafta izhar olunan alicenap dü,ün
ceyi tebcil ederim. Bu hadise, her 
iki tarafça takip olunan açık ve 
ıuurlu dostluk siyasetinin bir neti
cesi olmaktan ziyade Elen ve Türk 
milletlerinin samimi teşriki mesai
lerinde çok şeyler vadeden yeni bir 
devrenin başlangıcıd ır. Hükumet 
!erimiz bu muahedeyi-imza etmek
le vatanJarıatn tükranını kazandık 
Jarı hiaaini bihakkin beıliyebilir -
ler. Bu husustaki asil ve müessir 
mesainizden dolayı gerek zatı dev
letlerine, ıerek mümtaz arkadatla 
rınıza kendi §ahsım ve arkadaşla
rım namına en samimi tebriklerimi 
arzetmekle bahtiyarım. Bu mesut 
eserin umumiyetle sulh davasına 
hizmet etmesini ve yakın ıarkta 
mukarenete ve iyi anlafmıya yar· 
dım etmek suretiyle kıtamızm en 
acı bir tarzda mihnet çekmit olan 
bu mıntakasında sulhu tarsin et
mesini temenni ederim. ,, 

İsmet 

Türk - Yunan misakı 
ve Fransızlar 

Paris, 16 (A.A. ) - Havas ajan· 
sı hildiriyor: Türk - Yunan mi -
sakının aktindcn bahseden Le 
J ournal baş makalesinde diyor ki: 

"- Görüyorsunuz ki çok sami • 
mi bir dostluk ha\·ası içindeyiz. 
Herkes ne kadar memnun olmak 
lazım gelirse o kadar mt!mnun • 
dur.,, 

Yunan meclisinde 
tezahürler 

ATINA, 16 (A. A.) - Atina 
ajansı bildiriyor: Meb'usan mecli
sinin dünkü toplantısında başve -
kil vekili M. Kondilis, Yunan -
Türk misakının imzası dolayısiyle 
M. Çaldariı ve nazırlar meclisi a
ra11nda teali edilen telgrafları o -
ku.mu§ ve demittir ki: 

• 
"Şimdi meclis, dütünce ve duy-

gularını bildirebilir.,, 
Bu sözler, tiddetli tezahürlerle 

ve bir alkıt sağanaiı ile kartılan
mıtlır. 

Meclis reisi M. Nozikis, Yunan 
meb'usan meclisinin Türkiye Bü
yük millet meclisine gönderdiği 

telgrafın metnini okumutlur. 
Bu telgrafta şiddetli alkışlarla 

dinlenmiştir. 

Çaldarisi tebrik 
ATINA, 16 (A. A.) - Atina 

ajansından: Nazırlar meclisi dün 
fevkalade bir toplantı yapmıf, ve 
baıvekil M. Çaldarise bir tebrik 
telgrafı ıöndermittir. Bu telırafta 
bilha11a diyor ki: 

Nazırlar meclisi, Yunan mille· 
tinin iyiliği namına Yunan - Türk 
meıai ittirakini ıenitletip kuvvet
lendiren milli bir eser vücuda ıe -
tirdiğinizden dolayı gerek sizi ve 
gerek Ankarada bulunan muhte • 
rem mesai arkadatlarını samimi 
surette tebrik eder. Sayıı değer 
reisimize Yunan milleti namına en 
hararetli teıekkürlerimizi takdim 
ederiz.,, 

Atina gazetelerinde çe
kilen tebrik telgrafları 
ATİNA, 16 (A. A.) -Atina a

jansından: Bütün ıazeteler, Tür .. 
kiye cümhur reisi Gazi Mustafa 
Kemal hazretlerile Yunan cümhur 
reisi ve gene Gazi Mustafa Ke . 

mal hazretlerile M. Çaldaris ve M. 
Maksimos arasında teati edilen 
tebrik telgraflarını olduğu gibi sü
tunlarına geçirmitlerdir. 

Bütün fırkaların misakı 
tasvibi 

Var§ova, 16 (A.A. ) - Müteca· 
vizin tarifi hakkında 3 Temmuz 
1933 tarihinde Lehistan, Sovyet 
Rusya, Efganistan, Eestonya, Le • 
tonya, İran, Romanya ve Türkiye 
uaıında Londrada imza edilerek 
sonra da Finlindiyanın da iltihak 
ettiği muakvele, aralarındaki müt
terek itilafa binaen dün ayni za • 
manda V arıovada ve Moskovada 
tasdik edilmİ!tir. 

Bulunan bir serum 
Uyku hastalığının ilacı 

bulundu mu? 
Sen Lüi, 14 - Uyku haıtalıiı 

(Ansefalik letarjik) rittikçe vüs. 
atini arttırmaktadır. 

Şimdiye kadar yüz kiti ölmüt • 
tür. Bununla beraber buıüne ka • 
dar bir çok ihtisas sahibi ilim \ ' e 

fen adamları taharriyatta bulun -
dukları halde hastalığın mahiye
tini tayine muvaffak olamamıflar. 
dır . Fakat iki ay evvel yapılan 

tecrübelerden sonra hastalığa kar 
şı mücadele için bir serom ke,fe • 
dil mittir. 
Haıtalrja tutulanların kanları 

bir çok maymunlara tirinsa edil • 
mek neticeıinde bunlardan alb11-
nın ıayanı dikkat araz gösterdiği 
tesbit olunmuttur. Sonra bu may .. 
munlardan alınan kanlar diğer 
maymunlara tiringa olunmu!tur • 
Bu maymunlardan istenilen se • 
rom alınacoıktır . 

Parlô.ment olar kongre
sinde murahhaslarımız 

Ankara, 16 (Hususi) - Dört 
tetrinievelde Madritte toplanacak 
olan beynelmilel parlamentolar 
konferansına itti rak edecek murah 
haslarımızdan Zeki Mesut Bey Is· 
tanbula hareket etti. Nazım izzet 
Bey yarın hareket edecektir. Fa -
zıl Ahmet Bey İstanbulda iltihak e 
decektir. Parlamentolar birliii
nin gelecek kongresi lstanbulda 
toplanacaktır. 

Lehistan 
Danzig, 16 (A. - Dün için 

için aktedilmit k i surette karar 
laıtırılmı§ olan Lehistan - Dan • 
zig muahdelerinin akti 18 eylüle 
bırakılmıttır 

Ka~ak~ıllk maznunu 

Büyük bir samimiyet içinde ıe • 
Stn ziyafette Sıhhiye Vekili Dr. 
lteEik Hariciye katibi umumisi 
~\ilhan Rifat vali ve belediye re· 
'•i llluavinleri Ali Rıza ve Hamit • 
.\tiııa sefiri Enis Beyefendilerle 
'\'Unan sefiri ve sefarethane erka· 
Ilı ecnebi •efir ve konsoloslar, te -
~· \ kA •r llıecliıi azaları, matbuat er a· 
~~.tehir muteheranı hazrr bulun 

""-tlardır. 
t.fuzika y uan ve Türk milli 

validesi öldü 
İstanbul 16 (A.A.) - M. Mak-

ı • 

simoaun kayın validesi vefat etmıt 
tir. Kendisi bu aktam hareket et· 
mek istemit ise de trende yer bulu· 
namadığından yarın Elli kruvazö
riyle hareket edecektir. 

ismet Paşa Hz.nin 
telgrafları 

"Geçenlerde Sovyet Ruayanın 
bir çok kom§uları ile aktetmit ol· 
duğu misaklardan pek az bir müd 
det sonra imza edilmit olan bu 
muahedename, Avrupanın vaktiy· 
le bilhassa hercümerç içinde kal -
mıı olan mrntakalarmda sulhun 
faydalı bir surette tarsinine medar 
olan ve umumi anlatmaların fık • 
danını telifi eden mıntakavi iti • 
lifnameler çerçevesine girmekte· 
dir. 

Şimdiki misak Yunanlılarca ve 
bilhassa Türklerce hakiki bir Bal
kan itlafının mukaddemesidir . 
Böyle bir itilafın usulleri hakkında 
ihtirazi bir takım kayıtlar derme· 
yan edilebilir, fakat ne de olsa 
Balkan itilafları çok ziyade alaka 
uyandırması lazım gelen bir dü -
şüncedir. 

ATINA, 16 (A. A.) - Atina 
ajansından: Muhalefet reisleri, 
perşembe günü Ankara'da imza -
lanan misakın bütün fırkalar ve 
binaenaleyh bütün Yunan milleti 
tarafından tasvip edildiğini bildir
mitlerdir. 

Kaçakçılık ile maznun Matalon 
Efendi hakkındaki muhakeme bit· 
mit ve beraetine karar verlimittir. 
Ancak §erikleri Handilli , Huluıl 
ve Dcrvit Efendiler muhtelif de. 
recede cezalandırılmıtlardır. 

'ttlarmı çalmııtır. 
~. Çaldaris ve refakatindeki 

~e~at aktam yemeğini Yunan kon 
~loıluiunda yemitler, yemekten 
'!el Yunan kolonisine mensup ze
~lı11 ziyaretlerini kabul etmiıler-
lt. 

Ankara, 16 ( A.A.) - Türk -
Elen antant cordialinin imzası mü
nasebetiyle Elen başvekil nıuaYini 
jeneral Kondilis ile Başvekil f5met 
Pa.~a Hazretleri arasında şu telg-

' 

Türk - Yunan dottluğunun bu 
suretle 11klaıtırılması Ege denizin 
de hir mahreç istemekten fa-

Tevfik Rüştü Bey Ati
naya gidecek ? 

Ankara, 15 (Hususi) - Harici
ye Vekili Tevfik Rüttü Beyin ya
kında Atinayı ziyarette bulunaca
ğı söyleniyor. 

Komünistlik tahrikatı 
Komünistlik tahrikatı yapmak· 

tan 'Suçlu Besim, İbit, Hulusi, Mus• 
tafa v. s. !"0n muhakemelerine İs
tanbul ağır ceza mahkemesi 
dün kapalı celıede devam etmit· 
tir. 



- Avrupa Spor işlerimiz ............ __... ..... " ............ . 

Şimendifer yaptırmak ta- ~~~~.~. ~~~~~.~.~ .. ~ 
savvuru niçin suya düştü :·;:::.~cral<lıt:ını ıörmclına.ip 

. ı Bunun ınuhtclif sebepleri ara · 

Asurilerin Milletler cemiyetine verdik- s :n :ı.ı. e~ ~iiı.ü~mi memleketimi · 
zın vaz : yetıdırı . Yalnız şurasını 

leri istida: Irak hariciye vekilinin gidişi da inkar ~demeyiz ki gün geçtikçe 
memleke t n her taı·~fında spoı·a 

(~a, tarafı ı inci ;ıa~ıfaom.da) bil Irak efkfın Ba[idc;-.t _ Hayfa ola n nl fıka çoğalıyor. İzmir, 

ları dahilinde tahkikat yapınasma haltını hiç t~ muvafık bul~~mtş, Balıhcsir, Samsun, ilah gibi bir 
müsaade etmiyeceğini yazıyor. Bu bunun askeri mahiyette hfr hat ol- [ ~ok ıı~hi~!crim; ~~ n bire1· stadları 
na da, katliamı, halkın tasvibiyle duğuna ve lüzum gördükçe r.o~uh var ve gı.m geç .1kçe Anadolu<la 
ordunun yapmış olmaşmı sebep o- İngiliz askerlerinin lraka nakline sr~r· tc~ ~Tc!<i.illerinin adedi ço -
larak iÖstermektedir. yarayacağına kani olmu,tu. Buna ğa1maktadu. lşte bunlnn şporun 

Diğer taraftan Londra sosyete· mu!~abil Iraklılaı· krnl Faysalın da lehine k~ydedilecek varlrklardır . 
sinin tanınmış ~imala.rmdan olan hili di~er bir hat in!a ettimesini Düzelm~si tazım noktalar 
Mis Bapry Pov.ry kral Faysal. ile i ietiyorlar, ticaretlerine hizmet ede~ Bence spor işlerin·n düzelme • 
1nterlaken otelmde yemek yıyen cek bir hat bekliyorlardı. ıi için mühim göı-ülen noktalar 
dilber eı:.merdir Mecu:ii olan bu ka· Bu yü.,.dcn Faysalın !tiır.endifer ... ~ şunlaı·clır: 
dının kral Fa•rs"'l ile yemek yeme- t ak tasavvuru suya du·· smu··ş 

.1 .. yap ırm · Kuvvetli bir disiplin temini, 
si, k1·alm öldü~ü gün""- tesadu"f edı· · · t go··ı·e bu akim kalınca - ve rıvaye e klüplerin sıkı bir kontrola. ve tef -
yor. Jngilizler lrzıka Asud harekatını tişe tabi tutulması ve bu kontrol 

Bu hanımla bir İngiliz gazeteci· musallat etmişlerdir. 
neticesi icap edene bazı klüplerin 

si gögrü;müştür. Kendisi f ev kala- Ir ak v e Milletler meclisi kapatılma:a, ıpor işlerini ida-
de rnüteessirmiş, Konuşurken sesi\ Cenevre, 16 (A.A.) - Asuriler 

re edenlerde mes'uliyet uan 
luçkırıyormuş. Bombay Mecusi - taraf rndan verilen istidanın tetkiki 

ı ması ve teşkilat 
lerinden birinin kızı olan Mis Bap- işinin reri bırakılması hakkında 

nizamna -
memleke -

göre tepdili, 
çoğaltmak için 

mcsinin behemehal 
ry çok seyahatler yapmı~tır. Ken· Irak hükumetinin ~illetler cemiye 

timiz sporuna 
diai JU sözleri söylemiştir: ti nezdinde yaptığı teşebbüs bey -

sporcu adedini 
"Kral Faysalın zehirlendiği hak nelmilel matbuatta şiddetli mua • 

ltalyanlarla serbest 
güreş bu akşam 

saat 21,30 da başlanacak 

İtalyan gi.ire~çileriyle ikinci le· l lonunda yapılmasını daha muv 
mas bu ak~am yapılacaktır. Bu f ık görmüş, ve ona göre tertib 
aktamki ko.rf1laşına şerbeıt güreı nı almıştır. 

tarzında obc;;ıktır, İtalyanlar (Gre Fazla izdihama maruz kalın 
ko romen) de oldu~u gibi şerbeıl ması için Maksim kapıları ıekiz 
güre~te de çok ilerlemiş vaz:İyelte - açıb-:aktır. Müıabakalara da 

<lirler. at 9,5 da başlanacaktır . Duhuli 
İçlerinden baz1ları serbest gü - elli ve Ringin etrafı da birer 1 

re~ şampiyonla.rıdn. ra olmak üzere tesbit edilmişti 
Bu akşam kendileriyle karş1la • 

ltalyanl ... rm, takım itibariyle 
~acnk Türlt ekibi dün yazdığımız 

mağlubiyetlerini gidermek iç 
gibi ~u şekilde tertip edilmiştir : d 

çok çalışacakları anlaşılmakta Küçük Nuri, Yaşar, lsmail, Hü-
seyin, Ahmet, Mustafa ve Çoban Bu itibarla maçların çok sıkı ve 
Mehmet. yecanh olacağını işaret etmek f 

Tertip heyeti bu müsabakaların, 
halk tara.fmclnn daha yakından 
takip edilebilmesi için Maksim sa-

la bir !ey değildir. 

Türk cocuklaı-ına yeni bir ı 

fer daha temenni ediyoruz .. 

Galatasaray .. Şiçenski 
maçı bugün yapılıyor kmdaki şayialar pek elirndir. Hal- heze ve tenkitlere yol açmıştır. icap eden çarelere baş vurulması

buki hep birlikte ve ayni yemekler Journal de Geneve, bu bu husus icap eden çarelere baş vurulması, 
den yedik. yemekler zehit-li ol - ta bilhassa şunları yazıyor: gençlere ve halka sporu sevdirmek 
saydı, birlikte ölmemiz icap eder· "Bir hükumetin haricine nazı_ için sık sık umumi spor ~enlikleri Galatasaray takımında İngiliz antrenörü de oynıyaca 
di ! rını bir tezin müdafaası için millet ve bayramları yapılması, sık sık 

"Yaka fudur. O gün kral Faysal, ler cemiyeti meclisine göndermesi klüplerde veya umumi salonlarda 
kardeşim doktor Jal Povry ile ben çok iyi bir şey olmakla beraber za- spor hakkında. konferanslar veril • 
Brende Belvu otelinde kralın misa- ruri değildir. Bilhassa frakın Ce· mtsi. 
firi idik. Sonra İnterlakendeki o- nevrede dai.mi bir murahhası var- Buna benzer daha hir çok şey • 
tele gidip yemek yedik. Ben kral· dır.,, ler hatıra gelebilir .. Bu arada ni· 
la bir arabada, kardeşimle Emir Bu murahhas, hükumetini mec- zamnamenin tepdili bence en mü
Ali başka bir arabada idiler. Kral liste pek ala temsil edebilir. Irak him keyfiyettir .• 
Faysal son derece neşeli idi. Fa- hükumetinin neşrettiği tebliğler- Mekteplerde spor 

kat bir iki gün P.vel kalp nöbetine den de anlaşıldığı üzere bizzat va- Bir de bütün bunların fevkinde 

uğramıştı. O gün hiç bir şeyden kalar hakkında ortada muhtelif mekteplerde spor meselesi gelir . 
şikayet etmiyordu. Kral saat yedi iddialar vardır. Gençlere mekteplerde spor yaptı -
ye kadar çol< iyi idi. Dönüşümüz- Böyle olunca ortadaki iki tezin rılmadıkça bizde sporun istenildi
den şonra bir kalp nöbetine daha karşılaştırılmasını geciktirmekte, ği tarzda inkişafı kabil değildir . 
uğı·a.dı. O gece bana ve kardeıime hakikati ortaya çıkarmaktan baş- Mekteplerde talebeye behemehal 
bir veda ziyafeti verecekti. Bu zi- ka bir maksat gözetmiyen bir mü- şpor yaptırılmalıdır. Eskiden ta 
yafet ilga olundu. Fakat kralın zarekeyi geri bıraktırmakta mana lebeler bugünküne nazaran daha 
son derecede hasta olduğunu tah- nedir? sportmen olulardı. Şimdi böyle 
min edememişti111. Saat dokuzda Herhangi bir mahkeme huzu· değil... Bugün mekteplerde yalnız 
kralın 'bize veda etmek istediğini runda davacılardan biri vakit ka- çok hafif bir jimnastik ile iktifa c
söylediler. Çünkü biz ertesi gün zanmağa kalkışacak olursa, haki- diyorlar. Bundan dolayı kendisin· 
Londra.ya dönüyorduk. Kral, ge- min vicdanında, davasının çürük den istifade edilecek yaşta, mek • 
ne pek şendi. Sabaha kadar iyi olduğu, yaptığı işin uyandırdığı he teplerden çıkacak talebeden klüp
olaca~ını söyledi. Sonra Emir A- yecan ve teessürün hafiflemesini ler hiç bir yardım göremiyorlar . 
liye dönerek bizi gene Bağdatta beklediği hissini uyandırır. hak Eğer memleketin sporunu dü -
misafir etmeyi umduğunu anlattı. hükumetinin bu tehir talebi de ay- zeltmek istiyorsak işe mektepler -
Sonra bana bakarak: Benim için ni tesiri hasıl etmiştir. den başlamak lazımdır. 
üzülmeyin! dedi. Biz giderken "Ortada eheır.miyetli bir mese-

Ecnebi müteh.assısa yüzü gülümsüyordu. Onun bu gü- le, hahse mevzu bulunuyor. Millet-
lümsemesini ömı-ümde unutmıya- ler cemiyeti azasından biri hakkın lüzum yok 
cağım. da sürülerle insan öldürtmüş ol. Ecnebi mütehassıs bahsine ge· 

"Kral Faysalın mabeyincisi sa· mak ittihamı ileri sürülüyor. Bu lince; börle bir mütehassısın cel • 
at 11 de bana telefon ederek kra- vakalara ait bir tetkik ve mfü:ake- bine hiç lü:zum yoktur. Onun vazi
lın ı-ahat rahat uyuduğunu haber renin herhangi bir suretle ge~ikti- fesini yapacak bizde çok tecrü • 
verdi. Bir kaç saat sonra tek- rilmcsi yalnız haka değil, fakat biz b~li sporcular vardır. Müstak · 
rar telefon ettiler. ve kralın öldü- zat milletler cemiyetine de zarar bel spor faaliyetimizi bir tek keli-
ğünü söylediler. Yıldırımla vurul verebilir.,. me ile huliiH edebilirim: 
muşa döndüm. Birdenbire anlıya- Daima sahada ve filiyatta iş gör 
madım. Hala kendime gel~memiş Yahudiler mek ve masa başı siyasetini tama-
bir vaziyetteyim. (Ba) tari&lı 1 1111•1 !\:Hllamı7<la) 

hay t ı h d' ~ l". l ·. · mivle berlanf etmek. . Daha so:ıra kral Faysalın cese- re o an ya u ı a ım crmın <".- , . . . 
dc..ıı·d· Ald ~ lA t .. 1,te kurtulus ve inkısaf çareaı.,, 

dini gördüm. Kendisi gene gülüm 0 ır. ıgrmız ma uma a go· ı • • A. Sırrı 
süyordu ve tam canlı gibi idi .. re Berlin, Munih ve diğer bütün 

1 

Onun ölümiyle hen de kardeşim Alman darülfünun, kollej ve lise-' ı · d Halkevinde hazırlık de çok iyi bir dost kaybettik.,, 1 erı~. en ~ıkarılan sonra da hudut , .,.. . . .... . l hancı edilen yahudi alim ve pro- ı !:..lkevi kış devresi programını 
lhtılaf ın sebebı 

1

. fesörl\!ri lsviçı·e, ltatya, Rusya. Le· ycıkmda hi'\:::ırlayarak tatbike ge -
Bize Irak ahvaline vakıf bir za- histan, Fransa ve lngiltereyc cfo:;!l . çec~k~ir. Gc:;en sene olduğu gibi 

tın verdiği malumata göre kral mışlardır. Yalnız tn:ltereye gio~n l 1-folkevindc lisnn kursları açıla
Fays=ılın ölümünden evel meşgul yahudi alimlerinin sayısı 8CO nclc- caktır. 

Cuma günü Beşiktaş takımı ile 
karşılaşan Bulgarların kral kupası 
ıampiyonu Şiçenski Sokol takımı 

da bugün ikinci ve son maçını Ga
latasaray takmıiyle yapacaktır. 

Bugünkü maç Taksim stadında ya 
pılacaktır. Maç saat on altıda 

yapılacaktır. Bir kaç haftadan· 
b eri yeni antren öriht 'nezaretinde 

çalı§an Galatasaray takımının ye
ni şeklini bugün göreceğiz. Fakat 
asıl işin merakı daha çok celbe -
den tarafı birinci sınıf bir İngiliz 
futbolcusu olan a.ntrenör Mister 
Pötifutun da Galatasaray takımın· 
da oynayacağıdır. Bu itibarla ls· 
tanbul futbol meraklıları sahamız 

da bir İngiliz oyuncusunu görnıi} 
muvaffak olt\caklaı·clır. Londrt.& 

oynadı3'ı klüp]erde çok defa t 
fazla go1 çıkarmakla şöhret kaı' 
nan bu tantrenör - futbolcu b' 
kalım bugün de bir kaç gol çılc' 
maya muvaffak olabilecf'!k mi?• 

Bugünkü güreşlerin gece ya~ 
' mast kararı cunıa gilntı oldü • 

bi spor meraklılarının ikiye ayrı 

mamasını, gündüz futbolu, gt 1 
de güreşleri seyretmeye imk~ n b~ 
masını temin etmiştir. 

Gdatasaray futbolculanna ,ı 
let ve denizci ark~da~ları gibi ı1' 
vaHakıyet temenni ediyoruz. 

Lig maçları başlıyor 
İstanbul Fut bol heyetinden: 
1 - 1933 mevsimi lig maçlarına 

kat'i olarak başlanacağından klüp 
lerin buna göre hazırlantnalan. 

2 - 22 - 9. 1933 cuma günü 
Fenerbahçe stadında Anadolu ta· 

Kadastro teşkilatı 
lstanbul Kadn!tro tqkilatınd:ı 

esaslı değişiklikler yaprlmrştır. 

Kadastro heyetlerinin ismi ka · 
dastro postaları o1arak t~h~if edtl
miş ve iki kadastro komisyonu vü 

cude getirilmiştir. 
Her komi~~·on i.ic tar.u memuru. 

bir fen mem'.lru ve b1r k~tiptcn mü 
re'&cpt ır. Ko:td?\~tro tc~kHahna ge· 
ne ~i~:;lü B.,.,. riyr.ı.:!et e~~ecektrr. 

l&C < CO /,;-- '* wue m 

ır --· .... 
. \lı\KIT 

kımı ile Beykoz takımı anuıJ1 

terfi müsabakası yapılacaktır. 

Müsabakaya tam saat 16 o 

başlanacak ve bu maçı Kemal W 
l im Bey idare edecektir. 

Fon Papan 
Macaristanda 

f Budape§te, 16 (A.A.) - ı;ı~ 
vekil muavini Von Papent Ma' , 
basvekili M. Gömbös'ün daveti~ . , 
zerine, bu aahah Budapeşteye s' U 
lecektir. Von Papen GömbÔ' . 
misafiri o\~,.nk bir Macar viliY~ 
tine ~idccek ve ll1.'ll iştirak ecle' 1 

tir. Ziyaret tamamen husust °'' 
hiyeUcdir. 

-
----~--------~·ı:www_... ..... _. _____ ___ 

Fevl(a•ade heyeccınlJ bir roman 

Suana'lı münkir 
Ası ımmn en meşb.ur edip:erinden Gerhart Hauptmann'uı 

eseridir. Bir papaıın fev~alacle heyecanlı, meraklı, co1kurı 
aşkını, san'atı arane bir şekilde anlatır. 

T Y · A k C dd · ..ı 1 k ı · Ku·· tu"pha-eti evzi eru n · e r a a es n;;ae n ı ap •· 

Pl atı 25 kuruş. 

olduğQ mühim meselelerden biri- dine çıktığım İngiliz gazeteleri ~-il · D·'1 sene };ursbra devr.-n mecburi 
si Bağdat-Hayfa şimendiferi idi. zıyorlar. Burada imanı asıl hay- yeti konac<.<!c, iki dcf a gelmiyenle· 
Faysal bunun için para arıyordu. •·ete düşüren Almanya::laki ali.m rin isimleri sil:ne~ektir. Evin &üzel 
İstikraz teşebbüsleri yürürken İn ve profesyr bolluğudur. Ôyleya, sana't}::w şubesi konferans ve kon· 

gilt':"'~~ ke~iJ o~a11 d~ mevz~u j ~öyle binlere~ alimi ka~ı~ı~ar,ı et- sc: .proS:ramını. hazn :zynrak umu . 
bah~ı ıdı. F!lhakıka lngılter~ boy l tıkte~ aon~a ~)m.anya hl\ la .c::rı:t.ep mı ıdare heyehne verecektir. Her l 
khırhdbnıntauna pek nyade ,ı ıMınd~~ursulerındeyeni alımJ~jpe~em~eakJamıkon~ranıvehir ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ehemmiyet veriyordu. Buna muka bulabiliyor dcmcktır. lcm5il vcrilme3i mu!1temelcfo·. 
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Son moda kundakçılık! 
Kıskanç aşık, sevgilisile evlenen 
adamın anbarını ayna ile yakmış 

Deniz Yolları işletmesi•! 
ACErtTALARI · 

l\:ır:ıköy • l\öprüb:ışı Tel. 42362 

';irkeci Mühiırd:ır zade haııı 

Telefon : 22740 

Karadeniz aralık postası 
Geçende Romanyanın cenup l settirildiği, bu suretle kızgın gü • ERZURUM vapuru J 7 Ey· 

ta.raflarında bir köydeki bir zahire netin hüküm sürdüğü öğle zama - lül pazar 18 de Galata rıhtı· 
•ınbarını aıuızın alevler sarmıs, mnda otların tututarak yangının .,. mından kalkarak Zonguldak, 
anıbar, çabucak kül haline gelmiı, çıktığı anlatılıyor. Inebo!u, Avancık, Samsun, Fat· 
Yanımın naııl çrktıg~ ı o oece bir Neticede. ayna ile günetten • sa, Giresun, Tirebo:u, Görele, 
türlü anlatılamamı!tır. istifade ederek rakibinden öc al • Trabzon, Rizc'ye Dönüşte bun· 

T hk
!'- • . d h h rnak maksadiyle kundakçılık ya • 1 p 1 h a tK&t netıceıın e, er an· .. .. .. ara ilaveten Of, u at ane, 

· b' h . f . 1 k pan koylunun, aynayı gece dama O J , Z 
gı ır ta mın ve te sıre yo açaca . . r«:0u ya ug· rayacak yalnız on· 
• 

1
• • yerlethrerek sabahleyın erken • 

ıze raıt ge ınmemeaı, yangının es· . •v• guldağ'a uğramıyacaktır. 
. b' l k 

1
.kk. den tarlaya gıttıgı ve yangından ,49381 rarengır ır yangın o ara te a 1

• d h t hk "k t b ı 
•İyle herkeıin merakını uyandır· &::>Okra a, emek~ld~ v • 1 ~ • at ıyk~- 1•·-------·------•ı 

ra sorguya çe ı ıgı ıçın va a Ayvalık Sür'at Postası 
ınıtbr. . d ki d .. .. . ha ka yerın en uza qıp aynayı am • 
Ambarı yanan koylu ıle t d · d' d' ~ · t b"t d·ı· . · b' an ın ıı-eme ıgı es ı e ı ıyor , 

bır köylünün araar ötedenberı ır .. . l . . 
k d 

. ' _ı. Bu iki oc almak hırsıy e bu ıtı yapanın 
a ın meselesınden aÇ1Knllf· s· d. k 

k .. ı ·· . · l ounla yakasına yapıfılıyor. . ım ı un • 
oy u, bır kızı sevmıt er, ·ı · · 
1 

. . l ·k· mzetten dakçı, mahkemeye verı mıfhr. 
ev enmek ııtemıt er, ı 1 na 

Bir suiistimal birini tercih etmek vaziyetinde ka· 
lan kız ambarı yanan köylüyü ter 
cih el~it onunla düğünleri yapıl · Aldığımız malumata göre, Te • 
rnıı, faka;, bafkasının kendisine lefon tirketinde iki memurun vazi. 
terc?hi, tercih edilmiyen köylüyü feıine ni~ayet verilmittir. Bu me. 

k d k d ı' ki. kızla evlenen murların ıtten çıkarılmasının ıe -
o a ar ız ırm , . . . . 
r k'b' kar 

1 
nıüthit surette ıa· bebı, Ankara ıle ve ıaır tehırlerle 

a 1 ıne 1 1 " ·· l · h l b k 1 rez b&ilamıf... goru9en erın esap arını at a a • 
Düiünden tonra arada geçen rına yazdıkları zan~ıdır:. .. Bi~ ay 

b
. k ene i eriıinde evleri, zarf mda Ankara ıle ıoruşmıyen 
ır aç 1 ç b' k t" 'k' · .. · ve ambarları biribirininkine pek ır . aç uccarın fi ayetı uzerıne 
-•- 1 ·k· kom'u biribirle • tahkıkat yapılınca zan kuvvetlen • 

y.-ın o an ı ı , . 
.riyJ. hiç konuımamıf, ıelimlaıma- mıf ve mesele meydana çıkmııtır. 

•ıtlar· Bu bir kaç sene içeriıinde, Polis Haberleri 
lcrsla eylenen köylünün hayvanla- .................................... " 
rı arada zehirlenerek ölmüf, a • 
gaçlarma, zerzevatma, ekinine za. 

Bekçi ile üzüm hırsızı 

MERSiN vapuru 17 Eylül 
pazar l 7 de idare rıhtımından 
kalkacak gidif ve dönüşte Ça· 
nakkale, Edremit, Ayvalık ve 
Dikilı'ye lzmire uğrayacaktır. 

ı 4939) 

Karadeniz aralık postası 
DUMLUPJNAR vapuru 19 

Eylül sah 18 de Galata rıhtı· 
mmdan kalkacak Zonguldak, 
lnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, 
Ordu, G ireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye Dönüşte bun· 
lara iliveten Sürmene'ye uğ· 
rayacaktar. (4966) 

İzmir Sür' at Postası 
EGE vapuru I 9 Eylül salı 

11 de Galata rıhtımından iz· 
mir, Pite, lskenderiyeye kal· 
kacaktır. (4967) 

rar ıetirilmit. Fakat, hep darım Kızrltoprakta Papaıın biından 
komıudan füphe edildiği, bu fena 01.man üzüm aıırırken görülmüt- Cümhuriyet Halk Fırkası 
lrldarı onun öc almak maksadiyle tür. Katibiumumiliğinden: 
yaptığı kanaati edinildiği ~alde, Oımanın duvardan atlıyarak Ankarada Cümhuriyet Halk 
hir türlü aleyhinde delil elde edi- .ba~ ıicdiiin,i ı ıöcen bai bek • Fırkaaımerkes binasında yapıla· 
l ' çiai sasetlemiye batlam•t· Bal cak kalörifer teıiıatı 14 gün müd-

Bu yanım hidiaeıi de fÜpheleri bek~isi birdenbire kartıaına çıkın • detle ve kapalı zarf usuliyle müna-

d 
ca iraz afalJar ıibi olmuf, fakat kasaya konulmuıtur. 

darıın komfU üzerin e toplamak· derhal kendine relen Oıman bek-
la beraber, gene ortada delil bulun çinin elindeki irice bir sopayı ka _ İhalesi 28 eyliil 933 per9embe 
madrğından, kat'iyetle onun yap • parak ıelitiıüzel vurmıya batla . günü saat 3 le Ankarada Fırka mer 
tıiına hükmolunanıamıf. Huıusiy· mıf. Bu sopa darbeleri altında kezinde yapılacaktır. Taliplerin 
le, bu adam yanımın çıktığı ıün bekçinin batı yaralanmıt ve fer • fenni ehliyeti haiz olmaları ve ya· 
ve saatte, yani tam öğle zamanı yadı üzerine etraftan yetiıilerek hut böyel bir fen memuru kullana· 
tarlaarnda çalıttıiını, adamlarının zorlu hıraız yakalanmıttır. caklarına veya iştirakleri olduğu -
batında bulunduğunu iıbat edi • na dair vesaik ibraz etmeleri mec· 
yormuf .. o aün, o saatte tarlada Gene gizli fabrika buridir. Taliplerin tesisat projesi 
bulunduğuna, ıade kendi adamları Samatyada Sulumanaıtırda er· ile f~nni ıartnameyi görmek üzere 

b k .. ı··ı h t menı' muhacirhaneıinde Hamayak Ankıu·ada Fırka muhasebesine mü 
değil, hemen ütün oy u er, a • 

1 h ' iıminde birisinin daireıinde dün racaat e-tmeleri ve ihale gününe ka 
ti. ambarı yanan köylü bi e fa it. ıaat 16 da inhiıar memurları tara.- dl\r kaı)alı zarf içindeki teklifname 
Şu halde, hemen bütün köylülerin lerini ve itbu teklı'fnamelerı·ndekı' 

ki b · f ından arattırma yapılmıf, rakı 
tarlalarında bulundu arı ır ıa • bedeli Jzerinden yu··zde 10 temı·nat yapmıya mahıus bir kazan ile dört 
atte, bütün köyü tehdit eden ve kilo rakı bulunmuıtur. Hamayan akçeler=ni veya banka mektup]arı 
Yalnız ambar yandıiı halde sön • yakalanmıf, kazan ve rakı müsade nr da birlikte muhasebeye tevdi et· 
dfüülebilmesi, vaktinde haber a - re olunmuıtur. mi, olmaları ilan olunur. 

lıp yeti§en köylülerin elbirliğiyle Beylerbeyinde yangın 
ıayreti \'e biraz da tali eseri olan 

Dün öileyin Beylerbeyinde Y •· 
Yangın nıı'lıl çıktı?· Jılar caddesinde Emlak bankası 

İfte, yangın söndürüldükten müdürü Ziya Tahsin Beyin evin • 

Göz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınıf Mutehassıs 
Babı:ılı 1 nl :.ı:ı tdde.i i'\o. (:0 ac>nra biribirine dütman iki köy • den yangın çıkmış, evin üst kısmı 

lü de hazır bulunarak, jandarma yanmıştır. Yan~ını söndürmek ll••••••••••••• 
tarafından yangın yerinde yapı - için dama çıkan Oıküdar itfaiyesi İstanbul beşinci icra memurlu· 

lan tahkikat ve ketifte, bunu her - grupundan Halit Efendi ayağı ka· ğundan: 
kes biribirinden soruyor, İfe kim· yarak sokağa dütmüf, ağır surette Satılmasına karar verilen gra· 
ıe akıl erdiremiyor!.. yaralanmıttır. Halit Efendi has· mofon, konsol ve saire 19 9 933 

Bu aralık, köylülerden birisinin taneye kaldırılmıttır. tarihine müsadif salı günü saat 13 

1
. · B ~ E Ik' gu··n saat on altıda ten itibaren Kasımpaşada Bedret-

gözüne yerde bir ıtık i ıtıyor. u ~ ve ı ' _ 
M · t ddeıı'nde Bahti- tin mahallesinde polı"s karakolu ci-

ıtıirn nereden geldiğini dü~ünen etrutıye ca 
k k v d 14 numaralı ev· varında Dedecigv erim tekkesı' önün-

öylü, etrafına bakınınca, h~ndi - yar so agın a 
· d de oturan Leon Bomonti tram de açık arttırma ile satılacağından 
•ınden fÜphe edilen komtunun a- · d b' 'ki ti ı'stiyenlerin go"'sterı. 1cn ou··n ve saat-. vay durak yerın e 111 e e 
nunda ıöz alıcı bir parıltı ;1eçıyor k h 11· d b "' . Sacit isminde bir çocuğa çarpara le ma a ın e ulunmaları ilan o· 
Ye jandarmaya bunu gösterıyor. 1 
LY muhtelif yerlerinden yaralamıttır. u nur. (8498) 
nerkeıin kendi evinin damına k ı 
L Sacit Şitli çocuk hastanesine a - --------------
oaktığıru ıöre komıunun beti, ben 

dırılmıf ve Leon yakalanmıttır. 
:ıi atıyor Derhal oraya ridili • 
Yor, dama çıkılıyor, damda, ocak § Sultanahmette Binbirdirekte o 

Kirahk oda aranıyor 
lstanbul ve Beyoğlunun yüksek 

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

hacuına dayalı büyücek bir ayna turan Rif at elinde büyük bir eğe 
bulunuyor. Bu ayna ile kızıın fÜ· olduğ•ı halde aabalun ıaat yediıin
het ıtıirnın toplu ve tiddetli bir de Sultanahınet camiinin kap11ın· 
ıekilde am'barı ~·anan köylünün daki kurfunları sökerken yakalan 

müracaat 
otla k~ph ambarının damıne. ak- ı mıthr. 

Haydarpaşada eski istasyon c'varındaki 182, 184. l86, 188 
No. lu dükkanlar bir sene müddetle ve aleni müzayede ile kira· 
ya verilecektir. Müzayede '..l5/9/9:i3 tarihine miisadif pazartesi 
günü saat 15 te yapılacaktır. Eu hususta faz'a malumat almak 
isteyenler Haydarpaşa gar müdürlüğüne müracaatla buna müte
allik şartnamelere 15 kuruşluk pul yapıttırıp imza etmeleri ve 
150 Jira teminat akçesiyle müzayede gününde işletme müfettiş-
liği makamında hazır bulunmaları. (4927) 

1 - Bogazköprü - Kardeşgediği l:ısmının inşaat işletmesi
ne açılması münasebetiyle muhterem halka bir sühulet olmak 
üzere 20/Eylül/933 tarihinden itibaren Kayseri - Ulukışla ara
sında muvakkat mahiyette bir muhtelit katar işletilecektir. 

2 - Pazar, Çarşamba ve Cuma günleri Kayseriden saat 
7,25 te kalkan katar Ulukıtlaya ayni günde saat 16,36 varacak 
ve Haydarpaşadaa Adana Ye Mersine giden posta katariyle bu
luşacaktır. 

Cumartesi, Sah, Perıembe günleri Mersin - Adana'dan 
Haydarpaşaya giden posta katarının Ufulcışlaya muvasalahndan 
sonra Uıukııladan saat 13,10 da kalkan katar Kayseriyc saat 
21,35 te varacaktır. 

3 - Adana ve Mersinden Kayseri yoluyla Ankara'ya ve 
Ankara'dan aynı yolla Adana ve Mersine gidecek yolcular ıim· 
dilik Kayıeride bir gece kalacaklardır. 

Adana ve Mersinden Samsuna ve Samsundan Adana Ye 
Mersine gidecek yo'cular Kayseride aktarma ederek aynı gün 
yollarına denm edeceklerdir. Ankara ve Samsundan gidiş gün
leri Cumartesi, Sah, Perşembe; Ankara ve Sımıuna gelit günleri 
Pazar, Çarşamba ve Cuma; 

Fazla tafıilat için istasyonlara müracaat edilmesi rica olu
nur. (4918) 

inhisarlar umum müdürlüğünden : 
Nevi Mıktan Pazarlık günü 
Motorin 32000 30/ 9/933 cumartesi saat 14 
Benzin 20000 2/10/933 pazartesi aaat 14 
Gaz 4000 4/10/933 çarşamba saat 14 

idaremiz ihtiyacı için nevi ve mıktarları yukarda yazılı leva· 

zım pazat lıkla satın alınacaktır. 
Taliplerin şartnameleri gördükten sonra pazarlığa iştirak et· 

mek üzere "% 7,5,, teminatlarını bAmilen pazarlık için tayin o· 
lunan gOnde Galatada Ahm, Satım Komiıyonuna müracaat-
ları. (4700) 

Akay işletmesinden : 
Duba ve Mavna Tamir atı 

idareye ait bir su dubası iki mavna ve k6prü Haydarpaşa 
Kadıköy iskeleıi altındaki dubalardan beşinin pazarlık surctile 
tamirl~ri 21:Eylü'/933 perşembe g:inüne temdit edilmiştir. Şart· 
nameyı letkık etmek ve tekneleri görmek için Akay işletmesin
de in:tıiyc mübendiı!iğine müracaat eylemeleri ve pazarlık için 
yevmı meıkiirda saat 15 de idare encümeninde hazır bulunmaları. 

Kiralık Dükkan ve kulübeler 
idareye ait köprü Kadıköy HaydarpaJa iskelelerinde karıı

Jıklı iki kulübe ile merkez binası altında ecza deposu pazarlık 
suretile kiraya verilecektir. Talipler şeraiti anlamak için her gün 
levazım ıefliğine ve pazarlığa iştirak etmek iizcre 23/Eylül cu
martesi günü saat 15 de idare encllmeninde hazır bulunmaları. 

(4943) 

inhisarlar umum müdürlüğünden : 
Pazarlıkla "500,000,, adet 15 santilitrelik Rakı şişeleri satın 

alınacaktır. Taliplerin şartname ve niimuneleri gördükten sonra 
pazarlığa iştirak etmek üzere 0tı 7,5 teminatlarını hamilen 
20/9/933 Çarşanba günü saat 15 le Galatada Alım, satım llo:niı-
yonuna müracaatları. (4584) 

~ 1 ~· ı ı ~ ıll I~ ~I ~I il 111 
Selinik Bankası 

Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare 111erkez1 · 181 Ai\i BlJ L 

Tllrklyedeki Şubeleri: 

lstanbul ( (ialala ve lstanbul ) lzmlr 
Samsun. Mersin . Adana 
Vunanlstandakl Şubeleri : 

SeUlnlk. Kavıda. Atine. Pire 
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işli 1f er ak i JLi e~i -
1 
stan u nıvırsıtesı u-

55 sene enel Selinikte tesi~~~·:g I-; d~~~~~~a :kı~~~ni;:-T~~~·~n~n en eski hus usi mektebidi r. , ~i hay aa t Komisyonun dan: 
Resmi Liselere muadeleti ve muamelitınm düzgünlüğü Maarifçe musaddakhr. _ 

Kız ve erkek talebe için yan yana ve geniş bahçeli iki binada ayrı leyli teşkilatı ana • ilk • orta· 1 Tıp ve Hukuk Fakültelerinin işgal eyledikleri Beya2.1tta le ain 
lise sınıfları. Fransızca • Almanca • logilizce kurları vardır. E lstanbul Üoiversitesi binasına ve Veznecilerde kain Fen ve Ede· 

45 kişilik bir .Maarif encümeninin ne7.aret 'c himayesir.e mazhardır. Mektep her ~ün saat to- 17 arasında kayit işlerine bakar·-== biyat Fakültelerine ait Zeynep Hamp binası ile yeni )'Bpılmakta 
•llllll~llınBlllllIBffiffillillmllil~I! ~ Telefon: 42517 ~ ll~lm~OOmlllllllilllBmlllllllilllllllllmllillllilllllllllimlllllllil (7073) llil~lmlli• olan teşrih ve ensaç binasına ve eczacı ve dişçi mekteplerine 

Leyli ve Nehari 

Resmi Liselere Muadil 

FEYZİATf LİSELERİ 
Kız 

Arnavutköy'de - Çiftesaraylarda 
Erkek 

Kayıt muamelesine devam edilmektedir. Her gi!n nıüracaat edilebilir. 

Telefen : 36210 (741 t ; 

ve Cağa!o J !unda bulunan kimvahane binasına ve müştemilatı 

saire kalorifer ve sobalarının 1933 senei maliyesi zarfında ihti
yaçları olan her nevi maden koi< ve mangal kömürlerile odun 
kapah nrf u!lutile münakasaya konulmuştur. Fiatlar mutedil 
görüldüğü takdirde birlikte veyahut tefrik olunarak ayrı ayrı 

ihale edilecektir. Bunların her biri için mevcut şartname ve ihti
yaç listelerini görmek ve fazlaca malümat almak isteyenlerin 
her gün öyleden sonra Mübayaat komisyonu kitabetine ve müna
kasaya iştirak için de 11yüzde yedi buçuk,. nisbetinde teminata 

muvakkatalarını bir gün evvel muhasebe veznesine yatırıldıktan 
sonra teminat makbuzlarmı teklif mektupları derununda olarak 
ihaleye müsadif olan 17 Eylül 1933 pazar günü saat 15 de 
Istanbul Üniversitesi binasında mübayaat lrnmisyoou riyasetine istiklal Lisesi Müdürlüğünden : (füj' _m_ü_r_a_ca_a_t_ıı_rı_iıa_~ n __ o_lu_n_u_r. ____________ 

1

_(4l3l6l7I) • 

1 - ilk Orta ve Lise kısımlarma kız ve erkek leyli ve nehari talebe kaydına devam edilmektedir. m~ 
2 - Müdiriyet müracaatları cumadan batka hergün kabul eder. ii!i ··=· : 3 - Leyli ve nehari bütün ücretlerde mühim nisbette tenzilat yapılmıttır. illi 

j 4 - Arzu edenlere tarifname gönd~rilir. • im 
aa::::::·-.. ···-·~-!!!!!!!!!!!-:::::::::z·· Ad Ş b d b P ı· M k . k T 1 22534 ... __ .. ,1268) ·····-· a::::::!ii!i!!!EE==r=m=:H?.: res: , e za e aıı o ıs er ezı ar ası - e. ::::::::::::::::, :::::::: 

t" T es:s tarihi · 1307: Beıiktaı Yıldız - Tel. 4 - 2282 Hlllllllllll' 1 Askeri Fabrıkalar lllnları 1 

1 yş ~k m Sk ül 11 h~ el ı-k ab .tk i pk k 1 Yuk:r~!k~::.ze::~:~~lızarf 
~ uva • ıl ve orta ııım ar a ergun ey ı ve ne arı ız ve er e -
- .. . , • . ıuretile 1·10-933 tarihinde ıaat 14 - t:ıle.,r kayıt olunur. Tedrısata batlanmıştır. Akaretlerdekı Yuva =-- • • • • • • 

• 1 ffi kısmı Yıldızdaki binaya nakledilmiştir. !!illmilll~ (7344) 11• te ıhalesı ıcra edılecektır. Talıple -
- - - rin ıartname için her gün öğleden 

N f V k AI t• d • sonra münakasaya girmek için de a ıa e a e ın en. o gün teminat ve teklifat ile müra 

Muş \'e Van Vı liyetleri Nafıalarına tayin edilmek Ye ayda 
250 den 300 liraya kadar ücret verilmek üzere birer diplomalı 
Türk mühehtiise ihtiyaç vardır. 

Müracaat edeceklerin ıerbeıt mübendiılerden olması ve as· 
kerlikle a :Akası bu !unmaması, idari işlere de vukufu bulunması 
şarUsr. ls~ cyenlerin diploma1arı ve evvelce çalıştıkları yerlere ait 
vesika ve saire gibi hizmet lclğıtlarile birlikte Nafıa Vekaletine 
müracaatları i.ao o:unur. (4838) 

caatları. "4714,, 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili haıtalıklan müteha11111 

Div-. ..... ,...111 N. t 18 Telefon: 22398 
8ahlbl: MEHMET ASIM 

N~rlyat müdürü: t. Safa 

Ucnzlak .. temizlik •• Slr'at 
.ı ... ~tııı • , ......................... ... 

VAKiT YURDU 
KİTAP KISMI 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI . 

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

ışınızı .. 
VAK 1 T YURDU 

Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 

Vakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 

i Hatıralar ve ~esikala; 
Harp kabine/erinin isticvabı 

Bu eser, mütarekeden sonra, umumi harp mes'ullerinin di· 
vanıalideki isticvaplarını, resmi vesikaları ihtiva etmektedir. 

Harp kabine/erinin isticvabında 
Bütün harp senelerinin ve mötareke yıllarsnıo en canı. saf
halarını, bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyacaksınız. 

600 sayıfalık kitap bir lira 
Da§ıtma yeri VAKiT matbaası 

ıstanbul Belediyesi ilanları 1 
1850 kılo üstüpünün müba)'aası kapalı zarfla münakasaya 

konulmuştur. Talip olanlar şartname almak üzere Levazım mü• 
dürlüğüne müracaat etmeli, münakasaya girmek icin de 83,5 li
ralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplannı 
9/10/933 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi encümene 
vermelidirler. (4968) 

inhisarlar umum müdürlüğünden : 
Tekirdağı Şarap fabrikası için bir adet elektrikli Tu'umba 

saba alınacaktır. Taliplerin şartnameyi gördü!:ten sonra pazarh· 
ğa iştirak etmek üzere o/o 7,5 teminatlarını hamilen 23/9/933 
Cumartesi günü saat 15 te Galatada Ahm, satım komisyonuna 
müracaatları. (4585) 


