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-wI. Venizelos 
Başvekilimizle dün 
. Y alovaya gitti 
Şehrimizde bulunmakta olan 1 

ıabık Yunan başvekili M. Venize
loı dün Y alovaya gitmiş, akşama 

lıtaıibula. dönmütür. 
M. Venizeloı ve refikası, sabah 

ona doğru, Başvekil İsmet Paşa 
Hazretleriyle refikaları Hanıme - 1 

fendi, Başvekalet hususi kalem 
müdürü Vedit Bey ve Yunan ga -
zetecileriyle birlikte Dolmabhaçe 
sarayına gitmişler, saray rıhtımın 
dan bir motörle Ertuğrul yatına 

geçmişlerdir. 

Ertuğrul saat on ikide Yalovaya 
varm11, Millet çiftliği ziyaret edil
dikten. sonra kaplıcalara gidilmiş, 
M. Venizelos Reisicümhur Haz -
retlerin in kö~klerine misafir edil
mittir. Batvekilimiz burada mi _ 
safiri ne bir ziyafet vermiştir. 
Öğleden sonra da kaplıcalar, 

gezilmiş, müteakiben tekrar Er .. 
tuğrulla lstanbula hareket edil -
miş, miıafirler saat yirmiye doğ -
ru Perapalasa dönmüştür. Başve
kil pafa da M. Venizelosla birlik· 
te !ehrimize gelmi!tir. 

M. Venizelos bugün saat onla 
on iki araunda Perapalasta Yu -
nan koloniıini kabul edecek, mü
teakiben Patrik efendiyi ziyaret 
etmek şüzere Fenere gidecek, öğ
le yemeğini patrikhanede yiye .. 
cektir. 

EZ&&± -

Arnavutlukta siya
si ve mali vaziyet 

Küçük itilaf konferansının 
mühim kararları 

Bu memleket ahvalini bilen 
birzatln gazetemize beyanah 

Buhran ve Jtalya ile Arna
vutJuk münasebatı 

Ege ve Karad~niz devletleri arasında anlaşma teminine 

Bıldırcın akını 

Karadeniz sahilinde ve 
şehrimizin yakınlarında 

n 
Adi matbaa kağıtlarında 
eskisigibi gümrük alınacak 

Ankara 27 (HuıuıO - Adi , 
matbaa kağıtlarından, eylülün bi
rinden muteber olmak üzere, es
kisi gibi gümrük resmi alrnmaıı 
hakkındaki Vekiller heyeti kararı 
Gümrük ve lnhiıarlar Vekaletine 
tebliğ edilmittir. 

ne arzı veda etmiıtir. 

B. M. Meclisi açılıyor 
Ankara, 27 (Huauıi) - Büyük 

Millet meclisi önümüzdeki pazar 

günü açılacaktır. Baıvekil lamel 

Pata Hazretlerinin o ıabah latan

buldan buraya gelmesi muhtemel
dir. 

vam eırnektedlr , .e Karadeniz ~uınde -;;;1• Münhal meb'usluklar için 
dırcınlar bulut ha11nde uçmaktadır. 

Dlln ·anı!lundan yenldl'n :!OQO ~ırt bıldır· 
ı ~ ır hal bulunan dört meb'aıluk irin cın gc m 'I , .•• ı: ti 7,5 kuruşa !llatılmııtır • 7 

\"t·,tıköy ,,. <'lvarrndıı da bıldırC'ın pc-k gelecek hafta, Cümhuriyet Halk 
boldur. Etı-r hu devam r.ders~ bıldırcın 1 fırkan namına, namzet göıteril • 
f'!t ve el<mektrn d M • b ki . a 11('117. olacak demektir. meıı e enıyor. 

Ankara, 27 (Hususi) - Mün -
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Yan cebime koy! Mubadiller geri 
dönemezler 

( Cıımhuriyet ) e Atinadan ge • 
len bir mektup Türk - Elen mi -
ıakının Elen memleketinde nasıl 
bir eüler yüzle karşılandığını 
anlatıyor. Yeni misak Korent
te, Hellat'la Olip'le yarı hayvan 
yarı insan panların dolaştığı Ar -
kadya yollarında güzel bir sevgi 
masalı gibi kulaktan kulağa do .. 
laııyormu~. Eğenin şark sahille -

Bir kardeş katili mahkfım 
Mösyö Heryo tark seyahatin. 

elen döndükten sonra intibalarım 
anlatmağa ba,ladı. Rusya, Sovyet 
müesseselerini , yapılan itleri 
methetti. 

Anası ve kardeşleri şahitlik ettiler, 
15 seneye mahkfım oldu 

Fransız muharrirleri galeyana 
geldiler . Gazetelerde, imzalı im
zasız hücumlar başladı . 

Hatta Mösyö Heryoyu yalancı
lıkla , §akşakçılıkla bile itham et • 
tiler. Bazıları , hariciye encü • 

rinden gelen haberleri Obe, Mora hlanbul ağır ceza mahkemesin- Reis Aziz Bey, H afize Hanıma 
ve T esalıyalılar Orfenin flütünü de. dün öğleden sonra, kardeşini ikisinin de annesi olduğundan, i4-
dinler gibi dinliyorlarmış . öldürmekten suç:u bir gencin mu· ten~ şahitlik etmiycbileceğini söy-

Elen memleketinin sevinçle hakemesi başlamış ve muhakeme ledi. Hafize Hanım, şu cevabı 

meni reisin in methiyelerine ma -
tirccek~iniz? Anam Ye karde~le- zeret te buldular: Mösyö Heryo 
rim böyle şahitlik ederlel'se, haş- Rusyaya ya diplomat gözlüiüyle 
ka,:::ı ıır demez'? Bu kadar tahkikat bakmıştır; diplomat gözlükleri u
yete; ! rasına göre renk değiştirir. Mösyö 

çalkanan ruhunu anlatan mektup b ir celsede bitmiş, karar verilmiş- verdi: 
1 

Müddeiumumi Kaıif Bey, te- Heryo gözlüklerine pembe cam 
hev·.rüren ve kasten öldürmekten takmış olacak! Dediler .. 
cen . istemiş, reiı Aziz, aza Nusret Fakat anha minha ıözlerine 
ve Asım Beyler de müddeiumumi- ! inanmak istemediler. 

bize şu satırhuı da sölüyor: t ir . 1 - Adalete hizmet, borcumdur. 
"Bugün ~utık herke-:~c anla~ıl - Yirmi yaşında Cemil, büyük O da oğlum, bu da oğlum! 

ınışbr ki, Anadoluya yapılan sc - kardeşi reji işçilerinden Şabanı, 
fer büyük bir hata olmuş.ur. A bıçakla öldürmekten suçludur. 

Hafize Hanım, Cemilin karısı 
olan ge1 ini tarafından Cemilin 
yengesi hakkında söylenilen bir hali m.übadclcsi de kezalik hiiyük Vaka, aile arasındaki bir ge-

bir hatadır .. , çimsizlikten cıkmıf, bir dedikodu 
D. C. Georgiadis Beyin mektu· kardesin kardeti bıçaklamasına sözün vakaya başlangıç teşkil etti-

bunda.ki bu satırlar epey zaman - sebep .olmuf. ı ğini , iki kardeşin kavga ettikleri
dır Türk _ Yunan dostluğunu Temmuzun yedinci günü akşa· ni ve birinin diğerini öldürdüğünü 
batka manada anl~ak istiycnle- 1 mı olan vakanın dün başlıyan ve anlat.~ı~tır . ~iğer ş.ahitler de böy
rin yanlıt zanlarını bir kere daha biten muhakemeıinde, davacı ye- le fahttlık etmışlerdır. 

rinde öldürülenin karısı ve öldüre- 1 Suçlu Cemil, bu ifadeleri kabul 
nin yengeıi Bedriye Hanım vardı. I etm~miş .. ta~ki~atı~ derinleştiril
Şahitler arasında öldürülenin ve 'ı mesıne aıt hır ıstegı bulunup bu
ö]dürenin annesi Hafize Hanım, lunmadığı sorulunca da şöyle de -

ortaya atıyor. 

Geçenlerde es1c<i nazırlardan 

Papanast" syonun bir makalesi de 
Elen üikesinde mübadele mesele- 1 •• 

erkek kardeşi ve hemfireıi bulunu· ı mı,tır: 

· · ~ · ı k k Derken Fra11-sız hava nazırı 
nın 1stegme uygun o ara ceza a.-

449 dd · · b ' Mösyö Piyer Kot Rusyaya aidip nununun uncu ma esmın ı-

rinci bendine göre 18 sene ağır ha
pis kararı vermi,ler, suçlu Cemi11 
18 yafını tekmil1emiş, yirmi bir ya 
~mı tekmillememi' olduğundan, bu 
ceza müddetini on beş seneye in-

dirm i şlerdir. Sözlerin birliğiyle 

verilen bu karar bildirilince, suçlu 
Cemil , "Az verdiniz. Oldu olacak 

on beş ıene daha vermeliydiniz!,, 

diyerek sükunetle jandarmanın Ö· 

geldi ve şu beyanatta bulundu: 

ıinin ortadan kaldırılmasını ister 
gibi idi. yorlardı. ! - • \~ <l iYc tahkikatı derinle;-. . • nüne dü~.mÜf, salondan çıkmıttır. 

"Rusayada, her Hhadaki gay • 
reti takdirle gördük. Bir çok ha
va müeueıelerini, enstitüleri, la • 
boratuvarla.rı, fabrikaları, mek • 
tepleri, dispanserleri, çocuk bah • 
çelerini, kreşleri gezdik .. Sırf ken
di sahamdan bahsetmek için tunu 
ıöyliyeyim, k i tayyare inşaatı ve 
hava sanayii hususundaki mesaiyi 
ve elde edilen neticeler bizde bü
yük bir takdir ve alaka uyandtrdı. 

Papanastasyo makalesinde mü
bt\dele ile memleketlerinden çı -
kanların tekrar yerlerine gelmele
rini iıtiyordu. 

lktısat vekili 1 ... 

Universite Belediyenin açığı 
' 'Teknik, fen ve sanayi plinı 

dahilinde - ki Rusyanın esaslı 

mefgalesi bunlardır. - çalıııraak 
umumi sulha yardım etmit oluruz. 

Cümhuriyete de mektup gönde
ren zat ayni tezi baıka bir şekilde 
müdafaa ediyor. Mübadele me· 
ıeleai iki menfaat bakımından 
tetkik edilebilir : 

l - E len bakımından : 
_._ ..... . ~!I':Ür mandaıı;.. 

Elen bakımından mübadele işi , 

b ir vatan müdafaası dır. Çünkü 
Balkan harhından sonra genişl i -
Yen Elen sınırlan içinde Bulgar 
ve Sırp, Arnu ut akalliyetleri 
hayliden hayliye bulur. Bu a -
kalliyetlere kar~ı bir Elen yurdu
nu hakiki surette vücude getire -
bilmek için kesif bir Elen nüfu -
suna ihtiyacı vardır. Bunun 
için çare Elen hudutlarını, Elen 
kültürünün ve Elen davasının sa· 
dık insanları ile kapamaktaır. 

Celal Bey yarın Ankaraya 
gidiyor 

lstanbuldaki iktısadi vaziyetle
ri tetkikle meşgul olan İktısat Ve
kili Celal Bey dün iktısadi tetkik -
!erine devam etmittir. 

Vekil t»ey Clün ticaret oC:laaına 

gelerek tacirlerle de temas edecek
ti. F o.kat diğer işlerin fazlalığın

dan dolayı ticaret odasına ancak 
bugün gelecektir. Evelce yapılan 
programa göre Celi.1 Bey dün ak
,am Ankaraya avdet edecekti. Fa
kat itlerin çokluğundan dolayı An
karaya ancak Cl'.':na günü gidebi'e
cektir. 

Yabancı memleketlere 
gidecek taahhütlü 

mektuplar 
Bu nokta Elen memleketi ıçın 

h f k t · den her h ~ Kaçakçılığın önüne geçebilmek er IT a ezın , ~a ıı 

f t d. · den daha d - icin bilhaua Türk parası kaçırma men aa en ı,esın og .. I ~ 
ı-u, daha hakik:ıte uygun bir iş .. mak için taahhütlü yabancı mem-

t
. Jeketlere gönderilecek mektupların 
ır. 

Gerçi Elen muhacirlerini tekrar posta idaresinde memuru huzurun 1 
da kapatılması kararlatmıf ve ala-

Anadoluya göndermek, tekrar 
Ana.doluya yaymak istiyenler var-
dır. Bunların düşünceleri sade
ce bir fırkanın kazanması için 
alınan tedbirlerdir. 

Bilirsiniz ki mübadeleyi Elen 

kadarlara bildirilmittir. _____ ..._ __ .., ___________ ~ 
leyh Lozan hükümleri arasına gi -
ren bir davanın bizim için üzerin
de konutulacak bir tarafı yoktur. 

Lozan sulhu, sulhu sevenlerin 

17 ilk Teşrinde 
tedrisata başlıyor 

Bu sene üniversitede 17 teşrini 
evelde tedrisata başlanacaktır. Da 
rülfünun lağvedilerek üniversite 

te!kil edildiği için eski talebenin 
de kayt' an yc nile~tiri lecektir. Ma-

arif Vekili Refik Beyin cumartesi 
günü ıehrimize gelerek kadroları 

bildireceği anlaşılmaktadır. 

T. Rüştü Bey Ce
nevreye gitmedi 
Akvam cemiyeti reisliği 

haberleri 

Şubelere gönderilen 
tamim ve bütçe 

Belediye 934 bütçesini yakmda 
hazırlaın1ya haglıyacaktır. Dün ~u-. .. ._ . 
belere gönderilen bir tamimde de. 
niliyor ki: 

"933 senesi bütçesinde oktru -
vanın lağvından dolayı bir milyon 
liraya yakın bir açık hasıl olmuş
tur. 934 senesine ait olan teklif -
lerinizi bu açığı göz önüne getire
rek teşrinie\·elin on be~ine kadar 
merkeze bildirmeniz lazımdır.,, 

1 Yeni takas talimatnamesi 
1 lktısat Vekaletince hazırlanmıt 

olan yeni takas talimatnamesinin 
1 resmi muamelesi bitmediği için 

henüz alakadarlara tebliğ edileme
miftir. Öğrendiğimize göre veka
letçe hazırlanmı' olan talimatna -
me tasdik için şehrimizde bulunan 
lktısat vekili Celil Beye verilmit· 
tir. Celal Bey tarafından tasdikini 
müteakip derhal tatbikına ba!lana 
caktır. 

Bağçivanlar cemiyeti 
Bağçıvanlar cemiyeti azaları 

bugün toplanarak yeni sene idare 
heyetini seçeceklerdir. 

"İki memleket tırasında mües • 
seselerine karşı gösterecekleri mü
tekabil hürmetle teessüs edecek 
münasebatın çok mühim olacağı • 
nı da kayederim.,, 

F ı·ansız matbuatına baktık: 

Tıs !.. ... 
Fransızların Rusyaya, kıyıdan 

kıyıya sokuldukları anl~ılıyor .. 
istemem amma, yan cebime ko • 
yuver ! diyorlar .. 

~ elAmi ;zzet 

Muhal aza kumandanı 
İstanbulda bulunan muhafaza 

uml'.m kumandanı Seyfi Pata dün 
ak,am teftiş için Marmara havza
sına gitmiştir. 

Maarif müdür nzuavinliği 
İstanbul maarif müdürlüğünde 

ihdas olunan iki yeni muavinlikten 
birine eski erkek muallim mektebi 
müdür muavini Fuat Bey tayin e
dilmittir. Fuat Bey dün vazifeıi
nc ba~la.mıttır. Diğer muavinlife 
de birkaç gün zarfında bir z.at la· 
yin edilecektir. 

Cümhuriget bayramı ve 
bir hayır cemiyetinin 

hazırlığı 
memleketi için kabul eden Mösyö 
Venizclostur. M. Venizelos müba
diller tarafından büyük sevgi ile 
kar,ılanmaktadır. Nit~kim M . 
Venizelos idaresi mübadillere bir 
hayli işler d e bulmuştur. M. Ve
nizelosun muhalifleri M. Venize
loıa henüz yüzde 70 şi bağlı olan 
mübadilleri rey vermiyecek bir 
hale koyınak istemektedirler. 

eseridir. Biz Lozan sulhiyle 1 

Hariciye Vekili Tevfik Rü~ · 

tü Beyin bugün Cenevreye gide
ceği bazı arkadaşlarımız tara. 
fından yazılmıştır. Bu haber 
teeyyüt etmemiştir. Bizim al· 
dığımı::: malumata göre bugün
lerde çok meşgul olan Tevfik 
Rüştü Beyin ne vakit hareket e
deceği de belli değildir. Diğer 

taraftan Hariciye Veki"imizin 
Akvam Ce.miyeti reisliğine inli· 
hap edileceği ho.kkında bazı Av
rupa matbuatında haberler çık

mııtır. Filhakika bizim tahki
katımıza göre Cenevre muhitin
de bu yolda kuvvetli b ir cereyan 
varsa da Tevfik Rüştü Beyin ge
ne vazifesinin çokluğu dolayısi 

le namzetliğini koyması şüpheli 
görülmektedir. 

Konlenian kararnamesi 
zeyli 

T opkapı Türk fukaraperver ha
yır müessesesinden: 

Bazı fırkacıları harekete getiren 
ıebep bundan baıka bir şey değil· 
dir. 

Türk bakımından mübadele 
meıelesi, Türk vatanının kültür 
birliğini kurmak, ezeli, ebedi kin
lere mani olarak devamlı, esatlı 

bir ıulh vücuda getirmek için ka
bul edilmit bir hal tarzıdır. 

Türk davasını Lozan bir kül ha • 
)inde kabul etmiştir. Binaena -

yeni harplerin doğmasına, yeni .. 
den mücadelelerin yapılmasına 
mini olacak tedbirleri aldık. 

Milletlerin biribirlerini sevebilme .. 
1eri ve dünya itlerini birer ucun .. 
dan dostça yakalayabilmeleri için 
bütün pürüzleri temizledik. Bu 
pürüzlerin ba~ı ucunda mübadele 
edilmiyen inıanlar meselesi var -
dı. Lozan bunu kökünden kesti. 
Şimdi bu yoldan geriye dönmek 
gene eıki kinlere kötü rekabetle-

' re yol açmak demektir. 
Halbuki biz Eğe havzasında 

hiç bir millet için bir lrredanta 
dava11nın baılamasına taraftar 
değiliz. Bunun için Lozan hüküm. 
leri üzerinde konuımaya imkan 
yoktur. 

Sadri Etem 

~'---------------· Siimerbankın iaşuınıası 
Sümer Bank merkezi idaresinin 

Ankaraya nakil muamelesi bitmi§ 
tir. Banka umum müdürü Nurul · 

lah Esat Bey c!ün Ankaraya hare
ket etmi!t ir. Bankanın 1stanbul
daki muarne ·esini ifa etmek üzere 
lstanbulda bir şube kalmıştır. Şu
benin müdüriyeti İstanbulun ihti -
yacına göre genit mikyasta bir kad 
ro ile çalı§acaktır. 

14859 numaralı kontenjan ka -
r.-.rnamesi zeyli resmi ceridede in
tişar etmiı ve alakadarlara da teb
liğ edilmiştir. 

Akay kış tarif esi 

Cümhuriyetin onuncu yıl dönü
mü mesut gününün kutluluğu na
mına muhitimizde iki yüz fakir a
i1eye faıulya, makarna, soğan, sa
deyağ, tuz, sabun, kömür, yün ka· 
zak ve çorap dağıtılacaktır. 

Müessesemizin bugünkü varlığı 
bundan fazlasını yapamıyacak bir 

Akay idaresi kıt tarifesi tat- haldedir. 
bikına bugünden itibaren başlana- : B:.ı pek uğurlu günü can ve yü

caktrr. rekten kutlulamak isteğinde bulu

Kaçakcıların muhakemesi 
İhtisas mahkemeıinde dün, Bey 

oğlunda eroin kaçakçılığından 
maznun Mustafanm beraetine, Ka
zım ismindeki tahsın altı ay ve Sü
leymamn da bir buçuk ıene mahpu 
siyctine karar verilmiştir. 

nan hayrı sevenler ve müeueseler 
bizim bu iıimize istirak eyledikle
ri takdirde daha geniı bir yardım 

yapılablecektir. 

Bu hayıı ~. işe iıtirak zımnında 
gerek aynen ve gerek nakten vaki 
olacak her türlü yardımı tükran'a 
kabul edeceğimiz beyan olunur. 
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7 Ccma.ahir 8 Cema ahir 

Ken~isine rasgeldiğim zaman 
pek ıinirliydi. Yavaşça koluna gi· 
rip sordum: 

- Ne o, ne oldun böyle Peya· 
mi yoidat?. 

Cun do~uşu 
cam :ıtı. 

~:ıtıah n:ım.ıı. 
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Aile isimlerinin mahfuz kaldığı 
yerlerde menşeler hakkında kolay 
tetkikler yapılabilir. Mesela Fran 
sada halis muhlis Fransızların, 
Fransızca olmıyan isimlerine sık 
tesadüf edilir. l\lisaller arziie müd 
dea.yı takviye edeyim: Meşhur 

Fransız \ardan ln~ilyiz isitr.lilt:r: 
Babıali yokuş unun yarı pehli · 

van ,yarı atlet yazıcısı "Yoldaş,, 

diye anıldığı zaman, nedense, bü
tün öfkesini bırakır,. Bana döndü: 

bırakmak ve çiğnememek mecbu 
riyetinde bulunduğumuzu bütün 
delilleriyle söyledim. Sonra eko -
nomiye geçtim. Aziz arkadaşım 

Şevket Süreyyanm kadrosuna yaz 
dığım birkaç yazıyı hulasa ederek 
devlet sosyalizminin san'at haya . 
tına ne yolda tesir· er yapmakta :~---------.,.,...-----:---- Reisicümhur Mac Mahon. Sl} rısi • 

}erden Waddingtorı, vüJ.:etaclan 

- V a.y sen misin?. dedi ve sö
zünü uzattı: 

- Ne olacağım?. Demin bir de 
likanhya rasladım. Beni görünce 
fU cılrz romancı Nazım Hikmetin 
kullandığı selamla beni selamla . 
maz mı?. "Hay yaşı yasın!,, diye 
b;gımıaz mı? Bütün kanım bey
nime uçardı. 

- Hay yaııyaaın ! Bu cümle, 
bir müddettir, bir çoklarının·dilin
de 'dola§ıyor. Meyhanede rakı içer· 
ken, matbaada gündelik fıkra ya • 
zarken, Meserret kahveıinde ro • 
man müsveddesi hazırlarken, ve 
daha ne bileyim, giderken, gelir · 
ken, otururken, kalkarken hep bu 
cümleyi f ıahyor1ar: 

- Hay yaşıyasın ! 
Ben de bu acaip selamı iJitince 

küplere biniyorum. "Hay,, la bat· 
lıyan selam o!ur mu?. 

Bizim bildiğimiz bu nida ile 
haıhyan cümleler, 

"Hay aHah iyiliğini versin!,, 
"Hay allah nüstahakmı ver • 

. ' ıın .,, 

"Hay allah belanı versin!,, 
"Hay, ne diyeyim, dertten kur-

tulma!,, 

••Hay musibet hay!,, 
"Hay kör olası!,, 

Gibi, yarı beddua, yarı küfür 
mana.aı verirler. Bu sözlerle birisi 
beni ıelamladı mı, buna benzer 
cümleler birer birer aklıma geli
yor; sinirleniyorum. 

İfte demin delikanlının birisi 
bu ıözüm yabana seli.mı tekrarla
yınca tepem attı. Onun için böyle 
ıinirliyim. 

Sordum: 

olduğunu anlatayım dedim. Gene 
anlamadı. Beni: 

- Komünist propagandası ya· 
pıyor ! diye jurnal eder yollu ma· 
kaleler yazarak, sözüm ona, cc • 
vaplar verdi. 

Şimdi, bütün hunlar yctişmi 
yormuı gibi Babıali yokuşunda ar· 
kamdan okşarak: 

- Hay ya!ıyaıın ! diye bağır· 
maz mı?. Sen benim yerimde ol da 

sinirlenme! 
Sirkeciye gelmiştik. Kendisine: 
- Peyamiciğim, dedim, sen 

çok sevdiğim yazıcılardan birisi -
ıin. Fl".kat bir eksiğin var: Akşam· 
ları şöy!e bir, iki tane. atmıyorsun. 
Halbuki gazete patronları için 

Peyami Sata dey 

mürekkep, kağıt, rotatif makine, 
entertayp makinesi, kurşun ne ka
dar lüzumlu ise, muharrirler için 
de birkaç kadeh rakı o kadar lü
zumludur. Bu lüzuma sen de bir 
defa inansan bize daha parlak sa· 
tırlar okutacağına eminim. 

Peyami bu sefer hana da içerle· 
di: 

- Bırak sen de, dedi, sen de 
- Kimdi o selamı veren?. ferdiyetçiymitsin de haberim yok! 
P~ami cevap verdi: Bir ferdi sarhoş et ve eline kalemi 
- Canım §U Sadı·i Etem ... Si. ver; ne olacak? Haydi kabul ede· 

lemedin mi?. Hani geçen ay ken- lim ki yazıcı için, san'atkar için 
diıiyle san'at ve edebiyat hakkın- içkiye lüzum vardır. Ben bir fer • 
da münakaıa etmek betbahtlıiına dim; benim çakır keyf olmamla 
katlandığım delikanlı. Şu ccOsman ne çıkar. Eğer senin söylediğin 
lı kafalı,, "Yarı müstemleke be . doğruyaa bütün bir ,milleti sarho~ 
yinli,, ccKapitülaıyon düıünceli,. etmeli. Birkaç kadehin dimağda 
adamcağız. parlattığı uyanıklık san'at için bir 
o mün.aka,ada bir alemdi ya. lleri fayda yaralıyorsa onu okuyanln • 
ve ıol bütün bir dünyanın "cemiyet rm da o kadar sarhoş, yahut çakır
için,, ve "Propaganda içindir,, di . kcyf olma:;ı lazım. 

ye kabul ettiği sa~'atı hi.la bu a - Harpt~n sonraki telakki ede . 
aırda "San'at san'at içindir,, diye biyatı da kooperatifler gibi 'bir te
anlatm.ıya çabalıyan bu genç müs- ıekkül haline soktu. Edebiyalta 
tchase, bütün jeoleji mütehauıı- yazandan ziyade okuyanı düşüne. 
larımı yepyeni bir nümune olacak ceğiz. 

RADYO 

Bugün 
Thomson; ll~l.ran isimliler: Edip 
Zola. me~hur Buonaparte, vatan .. 

l ~ l ~'\ !'\ H t i l. -: 

r l!) 1!} 1- <' 1 perver Gambetta; Alman isimli · 
ııı - 10 Gr.ımu on. - • •' rıım• 

11• • ııı-ı; _ :w.:ıo nazını ney tnrafıııdan I ler: Başvekil Waldeck - Rous -
ı.nrnı;ilı • 20.3') - :?1,30 udi Sıılilh:ırnn Bt'y j seau, nazır Spüller, müverrih 
, c l; <'ırnınl Nııh.ır ıı;r .. ıuli refaknti.' le Hunıi- Schlumberger; muhtelif: Vükela-
3rt Hanını - 21,30 - !!:? rımıofon • :!:! dı•n d B ı k" l B b an o:.<anows ı, cenera our a .. 
ltlhnrrıı Aııı11!•1hı uJııısı, hor :ı hnhcrl. s:ıut. 

\'İ\'Al\"A: 5 18.1 m . -

1:?,.'10 plllı.ta m~hıır h"s~rı;ı\rlarııı <'5<'r 

rri ııı kon!';rr - 11.10 - lii k<•ıt"rrin dr\'I\ 

mı. - lG.G:i pllllda S<'!!li filmlt•rı:ekl hnı.ı h:ı· 

,-atıır - llJ,4h orkr tra kon,.ı-rl Alol" ra
t:ıırncgiıı "' rrlrri. ZJ.2.i op••rn. 

RUl>APF:l;'TE: 1150.6 m. 

13,03 U:ılnln~lm ile koıl'•er - U.SO pltılc. 

18,30 caıbant - 19.4;> çlı;an ha\'nları - 21 

slirlrr - :?1.30 oı>ent orlu~<.tro"ı brnfınılan 

konsn . flıı ıırada (Şı-hrıu.ad) Süiti. 

BOKRF.Ş· ll!IU rn. -

U hafif nnısil>I - 18 rnıl~o orkı>ı.tra"ı , 

Offf"nh:\h, )forrnn Ye J,tnkrnln f'S('rlrr1 • -

19.1., hon5rrlıı rll',·nm - 20.20 Sl'nfonlk mıı· 

ııU.I - 21 ?'l'lkola." Rudulrslrn pt~·ano talı~ or. 

2U5 1·1üt konseri • 

\'AHŞO\'Aı 141% m. -

ki, şair Heredia ve saire. Fransız 

i:;imli meşhur bir Felemenk ali -
mi: Dobois - Raymond; Alman 
isimli meşhur bir İngiliz alimi: 
Max Müller. Bu misaller saymak. 

la tükenmez. 

Şimdiye değin i§İn menfi tara • 
f ından bahsettik. Irkın milliyette 
esas olmadığı anlaşılmasın. Irk, 
yani eski ve ana milliyet, yeni mil 
liyette bir esaatır. Tarihin devamı 
müddetince mentedeki iştirak mil 

Venizelos 
Başmakaleden Oevam 

ba~vekili ııf atiyle iptida Ankara• 
ya ıelmemiJ bulunıaydı üç sene 

15.ı;:; pl!lk - 16.03 "'" 11011 ~-f'ıılllkl<'re da· 

ır hnberırr - n hafif knn!Jer. 18.t:s 11010 evvel temeli atılan Türk - Yu -
kon!lrr - :?1.10 \1arşn\'I\ filarmonll• orlmıt • nan dostluğunun buıün tahakkuk 
rıı11ının l•onııcrı -2s tlan~ nıuslklııl -:?S.:?3 etmiş olması çok 'üpheliydi. 
"[>"r hııhrrll'rl - 2i40 danı. hıwafarı • Bu, bizim için sadece tahsi bir 

REl.(lRı\D: 431 m. - fikir değildir. Türkiyede umu -
12 llH\lc ..,... 13.0:; koıı!lrr - 13,Mi rıtd,nı mi bir kanaat halini almış bir ha· 

orkr.'>trnııı - 17 J,nn,r.r - 20.l!O l,;oıı~t'r - kikattır. Onun içindir ki Türk -
:?~.80 dnn" plllklar. 'h' 

Yunan münasebatında ve tarı ın-
HO!'ttA: 4U,'% m. de M. Venizelosun ~ahsı unutul -
!?l.4ui'i (Font"7l) isimli kon1~1ı. Lw·ı~o k } k ._, ~" maz bir insan olarak a aca br 

d'l\nıhranın r!irrl - :!2.15 11rs lton:5rrl -
ve daima hürmetle anılacaktır. :z.50 pllikla &~fonlk J,on "r - 28.30 danıı 

Hulasa M. Venize1osun, Lozan 

rAnts: 828.2 m. sulhüne kadar Türkiye aleyhinde 

!?O JllAI•, hııbnlrr - 20.so ırnıı-.('r _ %1.S~ takip ettiği siyaset ile gerek Türk 
tf'lmıll - 2S.30 (t.ldo) danıı orkc'ltr.un. 

.. Bu Akşam ' 

lcre ve gerek Yunanlılara yaptığı 1 
fen alıklar ve zararlar ondan sonra 
ki siyaseti ve icraati ile tarih 
sayıfalarmda silinmiş sayılabilir. TUR K Sinemasında 

Saat 9,45 de 
!'inrnıa :\leminde ınblı j!,iirül ıncıııi~ 

hir Jenir. nimi : 

Demir PENÇE 
~afak l\cşif l\olu film'ni ~Jp.uı ıej>:ıör· 
110\'\",\R() il\ \ \'t-:S t:ırafımlan ihdt 
c<lıleıı Vran:;ızc.~ ~özlü rn uJz.zam bir 

a~k ve h;:, ccan filım 

Bununla beraber şunu da inkar 
etmemelidir ki M. Venizelos hiç 
bir vakit Türk - Yunan doıtlu -
ğunu kendi şahsi eseri gibi göster· 
mek istememi~tir. Muhalifi o • 
lan f ırkalarm, kralcıların da bu , 
fikirde kendisiyle beraber oldu -
ğunu iki sene evvel lımet Paşanın 
Atinn seyahatinde çok açık söyle -Edward Robinson • Zita 

Johann • Ri::hard Arlen ; mi~, hatta bizzat başvekil pa!a 

il;\\ eten: 2 kı ınılık l..oıııl·di -flÖ\ u ·~ nın mt.lhalif fırka reiıleriyle 
H busu; i surette temas etmelerine n~ rıca 111:ı.1 zar:ı.. 

Hl fırsat ve imkan hazırlamıştır. Bu Yl•r\ı i ıir.i ~' cltl..:n l~m·ıı uliııi1. 

~mıam Telefon: 40690 --~ tarzı hareket r.ncak büyük devlet 
( J8 75) 

1 S TAN BUL BELEDiYESi 

D:ırii.! bedayi Tcnısilleri 

rıclam1nnna mahsus meziyetlerden 
dir. 

deierdedir.. Peyami, daha uzun uzun söyli-
Sen o yazılarımı okumadın yecckti. Fakat birdenbire nk" ına 1 T eşrııı eV\'el 

m d ? B' · · · d ' k · b' 1 Pazar akşamı tSTfiiıFUL Bfl~OIYES ~ 

M. Venizelosun iki sene evvel 
Atinnda Türkiye başvekiline ver • 
diği teminatın doğruluğunu an· 
lnmnk için uz~n seneler bekleme· 
ee hacet kalmadı. Kendisinden 
sonra iktidar mevkiine geçmı~ 0 • 

lan Caldaris hiikumeti ile arkndaş 
lan ~ Tfük _ Yunan dostluğunda 

ıy ı.. ırınc111n e an atmft ıs • ır JCY ge mi§ obcak ki, iri v~ kıl· S l) 

tedim ki cell\İyet içinde ferdin Vl\· lı bileğ!ne enli bir kayışla sarılmış I aat da 

zifes cemyete kalbolmaktır. Ede - olan saatin~ bakt_ı. . i PergÜnt 
biyatçı ve §air de cemiyete kal bol . - Yakıt gecıkmış, dedi, hen 
mak zaruretinde birer fert olduk- idm:- nlarıma geç k:ı.lıyorum. Bu 5 P E R D E 
ları için sübjektif duygulardan vü- ak;;:ım idi.ipte bir bcl.s egzersizi Yııznıı 1 le ııı.. llı-cıı 
cuda getirilmiJ satırlara edebiyat yapacağım. Bu dinamik asırda :;nr. IL~t lh en E. Criq..; 

ve san' at çerçevesi içinde bir yer l\tkf\rm infilf\ka hazır kalbini ör . ·ı uıkı:c' c \"C' irı ıı. 
veremeyız. ten ada!eler bir dinamit kapnğ ı :-=cıııha lkd•i 

, :n~rrıt~ı~~~ 
1 l 1 ' 
' 1 
1 

11 il l l 

11111!11.ıı 1 

Delikanlı anlıyamadı ve bann 1 kadar sert c 1."na 'ıdır... () ı.ı..Jt. Tcııı~ıllcr<! 
tanı •:l'lt doJ..m:d ı 

lı:ı~ '.ıı aca' 'I.' perde : çı 1J kt:ın .soı ra he· 

ıncıı kaı•ıl.ır bp.ır.ıc:ıl. ur B 'ttlcr şiın

J den ı;•.,edr: ı;aulınakt;ı lır. 

hala Fransız ihtilalinin getirdiği Ve ceketinin altmda kütür kü- 1 

köhne fikirlerden ilh2m a 'arak ce- tür öten adalelerini gererek yürü· 
vap vermiye kalkıfh. dü, gitti ... ,, 

İkinci makalemde demokrasi · Peyamiden bu yoldn bahset - , 
ye temas ettim. Fransız ihtilalinin mek de mümkün olabilirdi .. 

getirdiği bu geri yolu, bu asırda Toplu iğne 

,\ lıı 'J~ıı dan .ı_.:ığı o' ;ııı çocul..ıilr ı) at· 
ro)ı k Jhıl ~di'mczlc r. 

biraz dah" ileriye gitti, hu suretle 
yeni Türk - Ytman misakı imza .. 

landı. 

Bu netice Yunan milletinin si
yasi tekamülüne de b:r miul ola
rak gösterilebilir. Zira dahili 
işlerde aralarında büyük ihtilaflar 
bulunan Yunan fırka!a.rmıaı harici 
:;iyaselte bu derecede birlik ese -
ri gösterebilmesi milletler haya • 
tında nadir görülen vatanperver • 

liyetin te~ekkülünde esaılı bir i• 

mil olmu~ur. Asli kütleye bir çok 
iltihaklar ve iltisaklar oluyor. Li· 
kin bundan sarfı nazar, milletin 
çoğunda bir menşe göze çarpmak· 
tadır. M~sela, İtalyan milletinde, 
bunca ihtilatlardan sarfı nazar, la 
tinlik bariz bir noktadır. 

Kadim kütle asli seciyeyi daima 
birlikte götürebiliyor. Fransız de• 
nilcn modern millete pek çok mil
letlere ve muhtelif ırklara menıup 
fertler karıştığı halde Gaule ve 
Romalıların hasletleri, seciyeleri 
onda tebarüz etmektedir. 

Hasılı, iki türlü ameliye olu • 
yor: Aali kütle umumi seciyesini 
mülhaklara veriyor; buna muka • 
bil mülhaklar da asJi kütle üzerin 
de bir tesir yapıyorlar. 

Hangi kısım kuvvetli iıe yeni 
milliyete hakim oluyor. Orta Aa
yadaki binlerce senelik tanlı ve 
kuvvetli bir ırkın asli seciyesi mo· 
dern Türk milletinde, bunca ilti • 
saklar ve tesalüplerden ıonra, ba
ki kalmı, ve hususile ıiyaaette, as 
kerlikte daima kendini göıtere • 
gelmiştir. 

ı llf>vn nıı \ '&1') 

BORSA 
f HiıaJarında ) ıfdır. l~ITCU oJanlaı lll.CI • 

kıinde 2:- ı-:, lülde muamele o!anl:ır 

dır.l R:.ı:.aınlar ~apanış Chaılarını ı:ö~terw 

rtukut (Sabş) 

* 1.ondra fı6 I, ~" • \ I\ ıına 

* Nc\\Ork 131\, - • l\1ııdrlı 

* f'AIİ~ 170. ~ * flr rlln 
• !\IPAno ~s. -- • \"aı~ma 

* Rr lııı·~I 118, - • Rudape~t• 

• · ' l lrl.t 21 :'O • Bulrr~ 

• Ccncı re ~26. - • tıcl;:nıı 

* ~fll\11 2.~. 5{ı • Y••İ nharna 
* Amsıe rd:ıın E'5. • ı\ltırı 

• ı•raı: ı~ıı. • ~le id1''C 
• Sıokho m ~Q, - • R nı.nnr 

Çekler 

• l.on11ra 

ılla ı 

0.,~,·0 tt .., ırıkhrıloı 

0.:-ıQ~ •\ ha,. 
1206 • \'adriı 

.oJlôl • • Ruıın 
3.3"':'' • \'ar.oı•a 

X.! t>'t • • Rudııpqıc 

"'14 :':iO • ı ubc~ 
1tıl~2~ ıt hı:_ı:ıı 

1 11,0• tt 'ol.;ııhanıa 

:ı ~s 

l'i. 

ı lmcııtrı a~ 

l n~ on 1 tc\ 
• ;ırl; t ıe~ 

l!~. ll • 

18. -
50, -
2.ı, • 
.ıo, -
.ı -~ 

· 1. -
48 -

Q!l. -
.47 -

'411 -

2 1H O 
4,;\6l'i 

~.tı4 ~ 

1.9:84 
.. Z3·· 
~. 025 
ı ,6.!~5 

;\4'.11-

• 3.!5 
IOt:>3 75 

i,t s 
11.75 

~.Qn 

1.2~ 'ir lia\lt\t: 
lıan11a\ 
l ", ~ltOrLI 
llomontı 

4 ,'in 

10,30 

••,-

t•.ıh a ~ •• ıı 
·arı. ın t:~'7.ı 2.3~ 
l c'clon l:l _ 

= 
istikrazlar tahviller 

• ı•ıJ ı da ı~ı 

1 

ı:ıııLı.ıııd ı 

1 

• ':'Hl< il 'ol 
* J) ;\IU\ ııh 

1 (,unırııklcı 
1 11~ 8 lllu. A 

ı {ı~d;ı ı 

ıı~.- t:leLtrık 

5.!,' 1 l'ramun 
~'.~!• ~:rı::ını 

!14. il I{ ı lıt ı ııı 

'.!.:.H , Anaclolu ı 

5,5:- • ,\ ıı ıl.lrılu ıı 
11,7:; 1 ı\ ~lumt~~ıı 

~ l,:'l(ı 

ll!'i,-
oı •• 

46 '!S 
4o,25 
~ı . .oıo 

lik nümunelerindcndir. 

Yunan fırkaları arasındaki mü• 
cadele vaziyetine gelince, bu hal 
Yunanistan için tamamen dahilt 
bir meseledir. Bu itibarla Tür. 
lciyeyi doğrudan doğruya alaka " 
dar edemez. M. Venizeloıta 
kar!ı gösterdiğimiz ,ah:.i doıtluk 
M. Çaldaris hükumetine karıı 

hürmetimizi değiştiremiyeceği gİ• 
bi M. Çaldariı ve arkada,ları ile 
olan samimi .münasebetimiz de M. 
Venizelos ve arkadatlarına kartı 

olan hürmetimizi asla eksiltemez. 
Bu açık hakikati Türkler kadar 

Yanan milleti Ye fırkacılan pek 
güzel takdir ettiği !Üpheıizdir. 

Mehmet Aa111t 



BIJgiikHı_i_lca_y_e_: -6~~=========iiii':" Sonbahar ve kış 

D. alZ8 Gl•ll&D A•k Fena haberciler var, yağ-
--.......... ~~==:ı-=====-~---:-;:ı---;:-:-;-rr:-:-::ı mur, su baskınlan 

- Yazan: Nezahat Hasan Evvelki 1ece ve dün eabah ya -

Miıafirler dağılıyordu. Kapının 

önü, kalabalık bir vapur halkını 
andmyordu. 

Dadımla beraber çıktım. Meh
tap bili güzellijini kaybetmemit· 
ti. Moda açıklarından ta Adalara 
kadar uzanan ayın altın servi, ıe
nin mvi ıularım yaldızlamıftı .• 

e.e ıeldim, odama çıktım. Sa· 
atlerce uyuyamadım. 

Artık anlıyordum Ayıel .• Genç 
tayyareciyi ıevmiıtim. 

O ıeceden ıonra onunla ıık ıık 
teeadüf etmiye batladık. O hiaai • 
yabnı sizlemiyordu amma, ben 
ıizlemiye çalrfıyordum. Bir müd
det ıizledim de-. Fakat nihayet 
öyle ltir gün geldi, ki .• o bana: 

- Seni aevi1orum. Bilkir ! de
di. 

Bwn ele kendiıini sevdiğimi giz
lemedim. 

Y ılbatı tatilini hemen hemen 
heraber ıeçirdik. 

Mektebe girdim ve bu atkımı 
HDden saklad1111. Her nedeme bir 
tiirlü ıevdamı ıana itiraf edeme • 
dim Ayıel, ıenden adeta korkuyor
dum. 

Betülün aileaiyle bizimkiler 
dod oldular .. Genç tayyareci de hi
•• ıelip sitmiye batladı. Bu ah • 
haplık bizim sevrünizi arttırdı. 

Bilmem babrlar mııın, mektep
teykm, hazan yükseklerden usa· 
nan eevimli bir kanat wi du,Wun 
ca, beni naul çrldntırdı! ... Tayya· 
re ... sunan, muhakkak ken
tlimi pencereye atar, ıeyrederdim. 
Eler hirkaç gün tayyare ıesi duy-

Nihayet mektebin ıon günleri 
geldi. Veda müıamereıi verilirken 
birdenbire haıtalandım. Herkea ü
züldü. Evet Ayıel, haılaydım, gö· 
nü) haıtuıydım. Davetliler gelir • 
ken, onların araıında Mukdimi de 
ıöreceğimi zannediyordum. Betü
lün bütün aileıi geldi. Yalnız ha
lazadesi Mukdim gelmedi. 

Neden gelmemitti?. 
- Mukdim bey nerede? diye 

kimseye de soramıyordum, tormı· 
ya cesaret edemiyordum .• 

Aktaım, vapura bineceiim ııra
da kartıma çıktı. Yanında arka • 
daıları vardı. On'ardan ayrıldı, 
yanımıza geldi. 

- Neredeydiniz? dedim. 
- Tam geleceiim ıırada Ye • 

tilköyden telefon ettiler, hittahi 
hemen ıitmek mecburiyetinde kal 
dım .• 

Sonra, biribirimizden a)'l'ılır -
ken o ıordu: 

- Artık her zaman evdeıiniz 
d ..... ., 
egı mı .• 

-Evet. 
- Sık ırk ıörütürüz. 
Ayrıldık. Ben Oıküdar Yapu • 

runa bindim, o Kadıköy npunma 
bindi. 

•.• Her sün Semra ile kırlarda, 
bayırlarda dolatlJOraz. Evde otur. 
muyoraz detek caiz. Komtulan -
nmda birçok ıenç kızlar var_ 
Hepıiyle arkadaı olduk... Reıim 
çıkartıyor, tarkdar ıöylüyor, yate· 

min kokulu bahçelerc:le bülbül 
dinliyorduk ..• 

Mukdim sık ıık geliyordu. Ba. 
bun da onu çok ıevmitti. Sazan 

fan tiddetli yaimurlar eı • 
naamda lıtanbulun muhtelif 
yerlerinde, bilhuıa Haliçle Bola· 
ziçinde birçok yerleri ıular bat -
mıtlır. Bu haditelerden biri de 
Beykozdadır. 

Beykozda Fevzi Pata caddesin
de Yaıef efendinin ralo depoeu ve 
yanındaki kiiıtçı dükkim arka ta. 
raftaki daidan kopan kayalarla 
harap olmuı ve daldan inen ıular 
dükkanı batarak önüne ruıelen 
her ıeyi ıötürmiye baılamqbr. 

Daidan inen kayalarla harap bil' 
hale giren dükkanda bazı eıpyı 
kurtarmıya çalıtan çıraklardan Ro 
be ve Ha71m iıminde iki çocuk 
ortalığı kaplıyan ıularm cereyam-
na kapılmıılar ve boiulmak üzere 
iken bakkal Zeki efendi İlmin4le 
biri tarafmdan brtanlmıılardır. 
Zarar birkaç bin lira radd•inde
di. 

Polis Haberleri -Bir lcömiir giJzlinaen I 
Beyojluada Necati Be1 cadde • 

ıinden seçmekte olan Sal•mon İf't 
kenbeci Yaninin dükkinı üaerin • 
deki odanın penceresine aaıd1a 
bakmıt. 

Bunu ıören ve niçin ltaktıimı 
merak eder~ iman itkembeci ile 
kardeıi Aneati el birliii ile Sala -
monu iyice dövmütler4lir. 

Asker, atının iitHinde ıüç halle 
lumıldanahili1ordu. Atlarken a -
yalı takılarak yere kapaldanauf· 
b. Yadiıir, koprak onu yerden 
kaldırdı: 

- Hula m11ımz, diye ıordu. 
- Hayır, yaralıyım .. 
Atkerin vücuduna dikkatle bak 

tı. Sai koltuk alb kan içindeydi •• 
Kolunu hiç kımıldatamıyordu 

- Nerede yaralandınız? .• Di • 
ye tordu. 

-Hudutta.. 
- Gürcüler mi yaraladılar? ... 
- Hayır Türkler ... 
- Türkler mi? .• 
- Abaza p&f& aıkerleriymit ... 

Tamara imainde bir kız kaçırıyor· 
lardı. Yolda tetadüf ettik. Kız: 

- Beni kurtarm.. •• diye balır· 
dı. Kurtarmak iıtedik. Onlar çok· 
tu. Bizden üç kiti 'nll'uldu, biz aüç 
kurtulduk. 

Yadiıir heyecanla ıordu: 
- Ne tarafa aittiler? .• 
-Enuruma •• 
F ula 10rmadı. Cesedi yolun ke 

narına kaldırdı. 
- Onu sonra ı8merler .. diye 

mmldandı • .Aakeri atma bindir • 
dikten aqma Mairava kotfular .. 

Bir hafta sonra kalUe TUrkiye
Y• hareket etmlfti. Şah Abbat han 
ve ıultanlarmın kellelerini de he • 
raher ıiitürüyorlardı. 

ret... Uli1e pek yalanda ır..rmıı 
caktm. 

Karaoilan, bir deli 11"bi 
d&flllm omuzundan yak:amrm 
ıanb. 

- Ne diyonan, Yadiı&r, 
Güli nerededir biliyor muaaa 

- Biliyorum lan... 
yorum. O da Abaza :ıPlf&lllD 
dedir. 

ICaraoilan lmdurmuta dtam• 
til. 

Yadiıir, Salihin anlatbwatrtı 
birer lrirer anlatb. Sonra: 

- intikam pni pld 
dedi. 

-Geçti; 
Diye eliyle bfumı wm!laft

ml)'a '-tladı. Geçti inle.. Şimdi 
diyorum.. Sis iıtenenis selllM~ 
nis. ölünem de pm .,..._ 

Yadialr, ilk defa kqlarmr 
1111f ve seıt hir tetle t..nrıım1111i 

- ICaraoflan, çocuk -.~laftıtr. 
ıun.. Ölümden kim korkuyor. 
prlacak ltir it vana hepimiz 

ppacaiız .• 
- Ne duruyorm, sid•lim 
O ıece Mulravm yanma 

kaclinlarla çocuklar handa 
ıar. Kılıç kullanabilecek 
üç arlcadqla Erzurum yohma 
lanm ıürdüler. 

Kafku dailarımn ıiıleri, gün • mız doğru ord117.& sittil•. 
-,,mii~iih l d 

lki kardeı, biçare adamcataı 
dövüp iterlerken Salamon bir ca • 
mın üzerine Jl)ubmı. Cam büyük 
bir ıürültü ile lanlarak :zavallı a • 
damm damarlarmı keamiıtir. Çok 
kan zayi eden yaralı tedavi edil -

illıM ............. ~ ... .,.,. ...... .,. 
oaunla dolqıyor, a-elerl mehtap 
ta onunla ıeziyordum ..• 

düzün qıklan daidmadan kafile yabancı bir kaftti 
,.ı. ...,_Y~ lcitMle 8'in kaç dakih (Çlnde tafl Ohll11111 

dan alamazdmı ..• 
Bilklr bana bunlan anlatırken, 

ben ba)'l'et ediyordum. Nasıl ol • 
IDUftu da bu aklı batında kızken
dini kapbrmqb? .. Hem bu ne de· 
rin, ne Jeiıli bir qktı ki, Bilkirı 
bir ;,aprak ıibi tararlıp aoldur • 
muıtu! •• 

..L Yoruldun, dedim. lıteraen 
Mru dinlen. 

- Hayır, dedi ,ıana bu sevda 
ma~ramı anlatacajım •• Söyledik -
çe içb;ndeki clülüm çözülüyor, te • 
aelli huluyorum .• 

- Oyleyıe anlat. 
- Yazı geçirmek için 'bizimki • 

Kötkümüzün çok uzağında bü
yük bir çınar vardı. O çınarın al· 
tına kadar uzanır, orada otunır • 
duk. Bu çınarın a'tı, Çamhcanm 
en güzel noktuıydı. 

Annemle babam, hatta Semra, 
Mukdimi adeta nitanllm telikki 
ediyorlardı. Bunun için de bizi 
daima yalmz bırakıyorlardı. 

'°""'••• 981') 

Beynelmilel bir es
rar kaçakçısı 

ler Çamlıcada bir kötk tuttular. Adana, 26 (Hutuıt) - Dört ay 
Sia ._ib adaya laflDID&llUfbnız. evvel Adanaya lttanbuldan ıelen 
Ben • hafta Çambcaya ridecefi • bir vagonda tren memurları yep • 
mi .._ aiiylemiflim... Mektep çı. )'eni bir bavul hulmuılar ve içini 
kıtı eenden &Jnldmı, dadımla he - açmadan polise teılim etmiılerdi. 
raber kipıı&ye ıeldim. Bana epey Bavul 24 gün lıtuyon müdürlü • 
havadisler Terdi. Mukdim iki kere tünele durmuına rajmen kiıme 
Çambcaya aelmi,, hatta bir kere • tarafmdan ıelip iıtenmemeai üze
ıinde bizimkiler 11rar etmitler, rine bavul açılmıı, içinde on iki 
ıece de kalllllf... kilo 995 ıram earar bulwunutbı. 

Kltke ge!diiiıai& zaman Sem· Bavulun içinde üzerinde (Ah -
r&JI bermutat babeç lcap11mda bul met Yenali Halep - Suriye) ya -
dUll\. H6men boynuma J&nldı. Ev- zılı bir ki.iıt ta bulunmuıtu. Ki • 
vell bal.çeyi ıezdik.. GG.zel, ba • iıtta Bajdatta Mehmet Şakire ya. 
lamlı, aiaçlıldı bir bahçeydi.. Ta zılmıt bazı yazılar vardı. Zabıta 
nihayetindeki kapıdan Canahcamn bu iıimleri not •tmit ve takipten 
enain, eomuz kırlarına çıkılıyor • reri kalmaımtb. 
du. '8eyaz köık, ıarmatddarla Evvelki gün bavulun tabibi o -
1811 ... itti. Birden: "Ne tüzel 7U· lan Ahmet Yenali ele geçmiıti. 
va,, dedim. O ıünden ıon.ra otur. Halepten gelen trende büzül • 
dalmıına Jerin İMDİ yetil yuva IDÜf bir vaziyette oturan bir acla • 
kaldı. mnı hali zabıta memurlarının fÜp 

Yetil yuYamn kırlarını mavi heıini c:~betmitı üzeri aranmq, 
mineler ıiialiiyor, güneıli tepeleri- I Ahmet Yenali oldujunu ıöıteren 
ni mor menelqeler, kırmızı !ileler vesikalar çıkmqtır. s~ynelmilel 
besendiriyordu.. Kötkten mektebe earar kaçakç111 olduiu ~nlaıılan 
ieldilim hafta, çıkma sününü iple Ahmet Y enalinbı Türkiye - Su • 
çektim. Onunla bat bata kalaca· riye. Mııır, Baidat arumcla ka -
flZ, 19111 JUT&DJn lmlannı, tepele· çakçılık J&pbir aalqılmq. tevkif 
rini, zümrüt onlarını ıezeceiiz.. edilmittir. 

bldmlmıt ve ıaçhı iki karcl .. ,.... 
kalanarak haklarında takibata 
ltaılanmrıtır. 

§ Beyoilwıda Hendek cadde • 
ıinde oturan Madam Röne Okçu 
Muıa mahallesinden ıeçerken Ya 
ko iıminde l»irinin ltindili moto • 
ıiklet kendiıine çarpmıı n ha • 
tmdan yaralanmaama aeltebiyet 
verdiiinden Yako yakalanmıltn. 

Münhallere tayin 
olananlar 

Yeni yapdan lıtanllal maliye 
teıkilitrnda münhal olan mema -
riyetlere tayin edilenler dün bildi
rilmittir. Şehremini tabakln.ak me 
murlujuna Tekirdaiı varidat mü• 
dürü Osman Nuri, Yedikule ta -
hakkuk memurluiuna Deai.sli Ya • 
ridat müdürü Salih Hilmi, Yeni • 
cami tahaklmk ma&vinliiiae S.~
ban tahakkuk memura Yuauf, Ye 
nicami tahakkuk muavinliline ha 
kak mezunlarmdan Şahap, latan • 
l.ı mmtalrw müclürlüiil mümey• 
yizliiine inhiaar muamellt me -
aırlarmdan Mehmet Nuri Beyler 
tayin edilmiılerdir. 

Açıktaki mullimler 

l»ir nzı du1a1orD. IW aJnhlm BUnlarm Al.aza pap. 
10n olduiunu, hir daha huralara mensup olduiundan ıüphe _ec141 ... 

dönemiyecejini hiuediyordu. Kim bile vardı. Oç arkadaıa bir 
bilir alriheti ne olacaktı. Tamara da toplandılar. Hitıev pap.JI. 
neredeydi?. Bilmiyordu. Zavallı mek lıtediklerini aiylediler. 
Zavallı Tamara •i mı acaba?·· Bu elnada çadırlarına 

Y aliılr bildiklerini aaldamak- ayafa bdu ıilllılı bir ı~ 
ta bir mana ıörmecli. Ve bir ak • Bu, SelmandL Karlı, tipili 
f&lll U.tü yorsan vücutlanm din • (ünde Zebruım elinden 
lendirirlerkea Mutrava yaldqtı: zavallı Selman.. 

- Mutrav, dedi. Tamaram Selman, o (ündenberi ZelllıaW 
IMılacakam?.. nm qlajle tublfup 

- Matrav, arkadqmm J'ÜZÜ • A'-za P&f& üzerine yapılacak 
ne anlamamıt sibi habrak: .eferde ham buhpunak içqı. 

- Ne biliyorsun? .. cli1e sordu. larım üttünden atmamlfb. 
-Onu,......ler •• 
- Kim ıll'lllit? •• Zehrayı, Abu& papp 
_ Şah A .... ukerleri tlrmtit Mehmetle Kerim, bir dalaa 

ler ••• Abaza paf& ~mmı... dönmemitler, orada 
L_ • Acaba onlar ne obnuttu? •• 

Matrav, uuna ınanmlJOrdu. P&f& yoba oalan öldürtmiif 
A.._ pqa Tamarayı nereden bu· d·? L•' ·• d 
1 '---- L. "lird' u • Dumıyor u. up -..,,ıraDı ı. lin M L.:. 

Y .J• irm L _ _ .J• . . •---n· . . Se an, ufran Daftaa 
aaıı 1USDıGlllDl ~ ı ıçm I kad .. d""kt 

.x..ı- .J·ı· . d k f 1 U a ar ıuz u en tonra: 
..,T llSGI mı Z&nne ere U a 2e• s• 1....!- i • d d" 
• d" d' - ir &11111 nız, e ı, 

nne utme ı. nedir?. 
Uzun sünler, 7911i yerler ıeze Selman, Karaoilam a&1l'lllliı-

ıne bitti. Enanma had.dana rir- ıözünü Muirava dikerek h 
dikleri Y&kit methur Hüsrev P&f&• aormuıtu. Karaoflanla y 
nm büfik ltir ordu ile Abua paf& 
üzeriae ıehliliai haW aldılar ıirilr l&tmez, renai tapun 

di: 
Bu haber, htltiln kafileyi m· .,,..__;,1. .. I - Aanavg an ... 

Bu sene kadrolanmn darlıiı clo nun etmitti. Bu Teaile ile Abaza haykırdı. 
layııile kapatılan, pne a111i ae - pqayla da çarpıtahileatld•rdi. Ka - Karaotlan: 
hepten dolayı bazı muallimlere raotlan, eneli Giliıiaia laanma - E~ dedi. ilen ~ .... -
vazife veremiwen ecnebi ve ekal • uiramak iatedi. Y .. ~:..c., ae..bclar k" • ? ı -.- mm, sen lllllm • 
li7et mekteplerinden 180 Türkçe mini olmak iaedİJ'9 tle, muYaf • Sehnan, ne cnap 
-.uallimi açıkta kalmııb. fak olamadı. Hana aittiler. toparlıyamaclı. Ha,_,._ • .., 

Bu, açıkta kalan muallimlerden Han homltoftts. Kapmm ÖDÜDÜ te feda ettili Zehramn ... .,. 
tlmdiye kadar ancak 100 tawi 7&bani otlar bplamlfb, Kapılar raotlana ne töyH,eltlllftli. 
acık bulunan diler maallimlildere lnn1mq, tabtalan :ralalmıfb, Ka • raettaa ki en mli eıMı&I 
tayin eclilebilmittir • raoilan tea11irclen ne Japacajmı pıımıı, en kanlı harplercle 

Maarif müdürliPDd• iJr- · tatırclı. Kime 10racakb? Güll,t. 1ar,....... 
dilimize ıire, diierleri de ecnelti nerede arı7&caktı. Y .m,a,, wb · - Ben, ciiye cevap y 

ft ekalliyet mekteplerinde mtin - d"fD'm bitün ümitliain bllclıinu uker .. ~ ,... ... um•~ 
bal oldukça tercihaa taJia edile• ıiriiace dayane-ıtlıa 11111a ahtetmit l»ir .-... .. 
c:eklerdir. - Saı.ret, dedi, ~- <:a..•• 



:Y eni Belediye 
talimatnamesinin 

Deli mahkum 
edilmez 

Timarhanedeki cinayete 
ait tahkikat 

Bakırköy tımarhanesinde bir de 
linin bir deliyi öldürdüğünü dün 

DÜZELTİYORUZ! 
································································································ ································································································ 

Söz kılavuzu çıkıncıya kadar da yazı
cının özdil için harcayacağı emek vardır 

Yüz kırkıncı maddesi 

1Tamvaylarda varyete 
1 yazmıştık. Deliye cezai mesuliyet 
gelemiyeceğinden, öldüren hakkın 
da tabii tahkikat yapılmıyor. Yal. 
ruz gardiyanların delileri muha -
fazada ihmal gösterip göstermedik 
!eri tahkik ediliyor. 

Cümhuriyetten: Lagopulo Fetel ve şürekası c • 
"Biı· müddcttenheri çıkmakfa fcndiler tarafından J>angaltıda Bi

olan Akın gazetesi dl.inden itiba- lezik sokağında :J()l) No. da Kar-Yeni çıkan belediye talimatna
meıinin yüz kırkıncı maddesini o
kudunuz mu?. 

Bu maddeye göre artık tram -
vaylarda ıarkı söylemek, yükıek 
aeıle konutmak, gürültü etmek ya
ıakmı§ ... 

Amma timdi bazıları diyecek
ler ki, tramvaylarda zaten farkı 
söyleniyor muydu ki?. 

MaşalJah ! Söylenmez olur mu 
hiç?. Arasıra §arkı da söyleniyor
du, çalgı da çalınıyordu. Hiç u -
nutmam, hundan birkaç sene ev . 
vel bir cuma günü sabahı ben 
tramvayla Çamlıcaya giderken 
Bağlarbaıından tramvaya atlıyan 
methur ihtiyar zurnacı Arap Meh
met, orada kabadan bir taksime 
ba§lamıı, Altunizadeye kadar tak
simi uzattıktan sonra eski, bayat 
riftetelli ile bizi Kısıklıya indir • 
nitti. Bir kere de geç vakt bir Ba
rklı panayın dönütünde ta Ye -
Jikulede başlıyan klarnetli, livta
ı, kemanlı bir arnavut· orkeıtraıı 
a Aksarayda zor susabilmitti. Da
ıa geçende Edirnekapı ile Fatih 
l!'a11ndaki bir arka arabada küçük 
•İr bağlama ile enfes zeybek ha -
·aaı dinlemiıtik ... Ve gene bundan 
•İri~ ay evvel Bebekten Kuruçeı
ııeye kadar: 

"Bir ad~lr, bir Modalı, bir Ka
'r köylü.kız,, 

• "Adak kız, Modalı kız, hepsi 
ırer parlak yıldız!,, 

Türküıünü•dinliyerek ıelmi• _ 
1 ' • ~ T 

k. ti~ en}uhaf ı evvelki kıt, bir 
ece Harbiyeden Fatihe gelen ıon 
·amvayda olmuı, BeY.oğlunda a • 
ama1ullı pımıyı çekmi, olan zı
ırın birisi, o soğukta ve 0 karlı 
avada arka sahanlığa yaılanmıı, 
amvay tam Şithane yokuıundan 
ıağı kendini ıalverirken olanca 
razıyla: 

"A~mı mı seni böyle periıan e
en ey mah?,, 

Diye keskin bir gazel salvermiı 
~de,' sinema dönü,ü, annelerini~ 
.ıcaklarında uyuklıyan çocukları 
!rlerinden f ırlatiİıııtr. 

Bunlar, itin. ıarkı, türkü, çalgı 
rafı ... Gelelim hir de tr~vay • 
rdaki yüksek konuıma ve gürül· 
ıere: 
Bazıları sanıyorlar ki tramvay

r birer seyyar mah~Ile kahvesi, 
liut kom§u hanımın misafir oda
:1ır: 

-Vay Ahmet bey, merhaba 
.hu! 
- Merhaba azizim! 
- Ne oldu o iı?. 
- Hangi iı?. 
- Canım, hani ıu dün geceki 
ınzaıayı soruyorum! 

- Avucun.u'f yala! o geçti o?. 
- Sahi :mi? .. 
- Vallah hillah geçti! 
- Vay anasını, ~!''neaene ki 
itte .. de yaya kaldık! 
- Bi7de bu enayilik varken da· 
çok yaya kalırız! 
- ' Nazmi nerede?. 
- Nerde olacak?. Enayı hala 
laıdadır. Malum a, gece .. zomdu 
f
• ~, 
ır. 

- Na11) bu gece gene var mı
? .. 
- Benden paıo kardeıim 1 
-Pasomu?. 

n!' ,.,.!, -.-.ao. 

İki kanape aşırı yapılan bu yük 
sek muhaverenin yalnız son cüm . 
lesini duyan dalgın biletçi, paso di 

rcn tatili ne~riyat etmiştir.,, nik .:\lalpomiyan Ef. aleyhine mah 
Düzeltelim: ~ keınenin 33 - 4G3 ~o. sr tahtında 

yene sorar: "Birkaç aydır çıkmakta olan A-
1 

ikame edilen ifhis davasından do
- Liitf en gösterir misiniz?. 
- Neyi?. 
- Pasonuzu! 

- Öyle paso değil canım, bi -
zim paso başka paso! 

İtin büsbütün farkında olmıyan 
kontrol, biletçiye seslenir: 

- Canım, numarasını söylesin 
ki.fi, uzatmayın! 

Öndeki - Ne numarası?. O mı-

Hastane ne diyor? 
Emrazı akliye ve asabiye baş ta

bibliğinden: 

Gazetenizin 27 eylul nüshasm • 
ela (Delinin cinayeti) başlıklı çı

kan yazının ayni sütunda tashih ve 
tavzihini rica ederim: 

Müessesemizin müteheyyiç has
talar servisinde bulunan 60 yaşın
da f evkalacle müteheyyiç bir has-

marasızın biridir yahu! tayı srrada otururken diğer bir has 
Arkadaki - Haltetmişin sen, la iterek düşürmüş ve bu sarsıntı 

numarasız asıl kendinsin tereya- neticesinde esasen müterakkii sin-
~ 1 
gı · . ni sebebiyle damarları fazla sert -

Tramvaya o esnada yem giren 11 · l 'h · h b" .. . . . . . . eşmış o an ı tıyar asta ır gun 
bırısı arkadakının ensesıne hafif f . . 
b

. k k sonra ve at etmıştır. 
ır to at vurara : . 

Gazetenızde yazıldığı gibi zin-
- Tuzlu mu tuzsuz mu?. 
Tokat yiyen hayretle geriye dö

nerek: 

- Vaaaay ! Oğlancağzım hoş 
geldin?. 

- Hot bulduuuk ustacığrm ! 
Biletçi - (Yarı ciddi, yarı şa· 

ka) Canım efendim burada hok • 
kabaz ml oynatacaksınız, bilet mi 
alacaksınız?. 

Derken her kanapeden bir kah
kaha, arkasından şiddetli bir teh
like zili ve arabanın içinde hatırı 
sayılır bir hercümerç .. 

Bakalım, yeni çıkan belediye 
talimatnamesinin yüz kırkıncı mad 
deıinden sonra tramvaylarda gör
meye aJr,tığımız hu güdük varye -
te numaralarını gene görecek mi
yiz? 

cirini koparmak, de.mirle vurmak 
mevzuu bahsolmadığı gibi esasen 
uzun senelerdenberi akıl hastaları 
nın zincire vurulmadığı herkesin 
bildiği bir hakikattir. ef. 

ilk tedrisat müfettişleri 

İstanbul maarif müdürlüğü, ilk 
tedrisat müfettişleri vazife mınta· 
kalarını değiştirmiştir. Teşriniev -
vel ayının ba§langıcından itiba • 
ren ilk tedrisat müfettişleri yeni 
mıntakalarında vazifelerine baş • 
lıyacaklardır. Bu seneki müfettiş -
lik kadrosu 9 kişiden mürekkep o
larak teshil edilmiştir. 

Hayvan yüzünden kavga 

kın Gazetesi dünden beri çrkması
nı durdurmuştur.,, 

Cümhuriyetten: 
"İnhisar idaresi mübayaa işle

rinde tahlil ve nüınune alma usul -
lerini tekami.il ettirmektedir.,, 

DüezJtelim: 
"İnhisar idaresi satınalma İ§'e

rinde tahlil ve örnek alma yolları
nı ilerletmektedir.,, 

Cümhuriyetten: 
"Gazi Hz. nin harbr umumiden 

sonra temayüz eden şahsiyetlerin 
en nılihimnıi olduğunda ittihadı 
efkfı.r vardır ... 

.... Neşrolunan misakın bu ar -
zuları ~ltmin etmediği kendiliğin

den tezahür etmiş oluyor ... 
.... Daha doğru bir tabirle mu

hasamat, millet~eri idare eden po
litikacılar arasında mevcuttur.,, 

Düzeltiyoruz: 
"Gazi Hazretlerinin büyük sa, -

vaştan sonra kendini gösterip yük
selen büyüklerin en değerlisi oldu
ğunda düşünce birleşiği vardır ... 

.. .. Basılan misakın bu dilekleri 
yerine getirmediği kendiliğinden 

ortaya çıkmış oluyor ... 
... Sözün doğrusu, düşmanlrk 

ulus işlerini evirenler arasında 
vardır ... ,, 

Beylik bir kaprda.n gelen şu ila-
nı okuya hm: 

"İstanbul Aslive Biri~ci Hul<uk . ' 
Dairesinden: 

layı tebliği muktezi dava arzuha
li suretinin mumaileyh Karnik E
fendinin ikametgahının meçhuliye 
ti haschile iade edilmesine mebni 
H. U. I\I. K. nun 141 inci maddesi 
mucibince ilflnen tebliğine karar 
\'erilmiş olduğ1mdan müddcaaley
hi mumaill•yhin tarihi ilanın fer • 
dasından itibaren yedi gün zarfın
da mahkemeye müracaatla dava 
arzuhalini tebliğ ederek cewıı' ver 
mesi ve aksi takdirde hakkında 

muamelei gıyabiye icra kılınacağı 
ilan olunur. 

Düzeltiyoruz: 

"Lagopulo F etel ve ortakları e· 
fendiler tnraf ından Pangaltıda Bi· 
lezik sokağında 360 No. da Karnik 

Malpomiyan Efendiye kar~ı mah -
kcmenin 33 - 463 No. su altında 

açılan topatma davasından dolayı 
bildirilmesi gerek olan arzuhal 

kopyasının, adı geçen Karnik E -
fendinin oturduğu yer bilinmediği 

için geri çevrildiğinden H. U. M. 
K. nun 141 nci maddesine uygun 
olarak ilanla bildirilmesine karar 

verilmiş olduğundan adı geçen da 
vacının ilanın ertesi gününden iti· 
haren ba§la.mak üzere yedi gün i-
çinde mahkemeye başvurarak arzu 

ha ini vermesi, ôyle yapll'lryacak 
olursa kendisine kayıpmış gıbi dav 
ranı lacağı bildirilir.,, 

Osman Cemal 
Üsküdarda T optaşı caddes:n • 

de oturan Haydar isminde biri Ge 
dik hanına hayvanını bağlarken, 

mezkur hapda oturan ve hayvanı 

bağlatmak istemiyen Halil ile kav 
ga etmiştir. Bu kavga esnasında 

Halil yerden kaptığı bir taşla Hay 
darın başından yaraladığından 
yakalanmıştır. 

Esnaf bankası \ Terkos boruları 
Esnaf bankasının vaziyeti etra- Fatih, Aksaray, Samatya Yedi. 

Akay büyüyecek 
lktııat vekaleti hava ve deniz 

müsletarlığına merbut havuzlar ve 
fabrikalar müdürlüğü ile Akay i . 
daresinde yeni bazı teşkilat yapı • 
lacaktır. Fabrika ve havuzlar için 
Avrupa.dan mühim miktarda ma • 

fında şehir meclisinin geçen devre kule, semtlerindeki terkos ana bo 
toplantılarında bir haylı müzake- ruları yenileştirilmişti. Şimdi de 
re yapılmış, bankanın başına yeni Yenişehir, Kasım paşa civarındaki 
bir müdür getiriLmişti. büyük borular değiştirilmektedir. 

kine ve saire sipariş edilmiştir; ya Haydarpaşada geni lise 
kında. gelecektir. Makineler gel - için hazırlık 

Bankanın vaziyeti geçen sene- Bir ay zarfında bütün terkos ana 
ye nazaran iyileşmiştir. Nakil ve borularından dörtte üçü yeniletti -
memur kadrosunun tahdidi yüzün rililecektir. Bir taraftan da Avru
den tasarruf yaprlmlŞ, esnafta paya ıı:.marlanan borular eelmek -
kalmış ve senelerce alınmamı! o • tedir. 

dikten ıon.ra havuzlarda ve fahri· Haydarpaşadaki eski tıp fakül-
~ala:da büyük tamirat yapılması lesi binasında açılacak lise için bir 
ır~kinları hasıl olacaktır. Şimdi - komisyon teskil edilmiştir. Komis 
kı halde b .... k · l p· 1 ~ 
İ uyu tamır er ıre ve yon cumartes günü binayı teslim 
talyada yapılmaktadır. d kt' 

Ak 'd e ece ır. 
. ay 

1 
aresine gelince, Burha- Bir haftaya kadar mektepte ted 

nettın beyden açılan N h' b . . yere asu 1 risata başlanacaktır. 
ey tayın edılınittir. idarenin kad 

ro&u biraz darlattırılacaktır. Mu - /" V A K J T ' 
h.as~be, ~ontrol, levazım şeflikle . 
rı bırlettırilecektir. Gllndellk, Siyası Gazete 

Y alovadaik oteller ihtiyaca ka-
fi ıelmediğinden gelecek yaz ye
ni ve büyük bir otel yapılacaktır. 
Otel ıon derecede mükemmel ola
cak ve gelecek yabancı yüksek mi
safirler burada yatıp kalkacaklar
dır. 

Ilıtan bul Ankara Caddesi. V AKIT yurdu 

Telefon Numarala": 
Yazı işleri telefonu: 243iV 
tdare telefonu : :M378 

l'etgraı adresi: latanb~I - •ı AKn 
Posta kutwıu No. te 

Abone debelleri ı 
TUrkJye - Ecnebi 

lan paraların çoğu tahsil edilmiş, 

kumbara sahiplerine paraları ve
rilmiştir. Banka yeni bir prog· 
ram yaparak çalrtmıya ba,Iamış -
tır. Esnafa açılacak kredi hakkm 
da da yeni bazr esas!ar tesbit edile-
cektir. 

Himayeietfal cemiyeti 
Himayei Etfal Cemiyeti 29 teş

rinievel bayramında yüzlerce fa . 
kir çocuğa elbise ve ayakkabı dağı 
tacaktır. Cemiyet idare heyeti dün 
toplanmış, bu husus görüşülmüş -
tür. Cemiyet fakir çocukların cüm 
huriyet bayramında eğlenmeleri 

için de bir program hazırlıyacak· 
hr. 

Seneli': 1400 .... _ 27 v ~ 00~ 

n.uduz inek e aylık 1110 • 1450 Darülaceze ve "akir 
S M k

.. d 3 aylık 400 • 800 J 1 

amıunun uşta oyün en ı aytık ı 5o .. soo çocuklar 
Mustafa ağa kuduz bir köpek ta - ilin ücretleri: Darülazeceye yedi yaşından yu 
rafından ısırılan ve bu ısırılma ne- k k k" cuklar '.flcıarl llllnların llln aablfelerlnde aaııtl· arı imsesiz ve fa ır ço ın 
ticeıinde kuduran ineğini kesip mi :ıo kuruatan haııar, Uk aaııu~e Z.50 gönderildiği ve niza.mname müsa. 
etini ucuzca satmış ,köy halkından kuru,n kadar tıkar. it olmadığından bun!arın alınama 
34 kiti bu etten yemişlerdir. mı~ilk, fazla, deı-amb ll~n verenlere aıt drğındn bunların alınamadığl Da. 

ineğin kuduz olduğu anlaşılm- ayrı tPnzUtıt vardır. rülaceze müdürlüğünce helediye-
ca bu 34 kiti tedavi altına alınmış- , Reıımı ıııınıarııı bir utın 16 kuruıtur. ye bildirihni!tir. Belediye de, bun 

lardır. KUçUk ılAnlar: dan sonra yedi yaşından büyük co-
İneğin hastalığı esnasında sü • , tur defası so lk1 detuı 50 0c detuı 65 cukların Darülacezeye gönder~ı'l-

dört (.Cfast 75 ve on defUJ 100 kuruştur. 
tünü içen Mustafa ağa ile ailesi Uç aylık nan verenlertn btr defan mecca- memeıi hakkında şubelere emir 
efradımn kudurmalarından kor - ı nendir. Dört satm geçen lllnlarm rıuıa vermi,tir. Bu gibi çocuklar Gala-
Jrul kt d aatulan ~ lrunıştan be9ap edlllr. d k' d k ma a ır. _______ ı ______ la a ı yur a abul edileceklerdir. 

Askerlik 
Fatih askerlik tubesi riyasetin • 

den: 326,327 doğumlu ve hunlar 
la muameleye tabi ve daha evvel· 
ki doğumlulardan sevkedilmemit 
olanların ehliyetnaınesizlerin bil • 
cümle smıflarr bu celbe tabidir. 

Yevmi içtima 25- 1. Te,rin -
933 tür. 

(Yalnız bu doğumluların mual
lim, tabip , eczacı, dişçi, baytarları 
bu celpte çağrılmıyacaktır.) 

326, 327 doğumlu ve bunlarla 
muameleye tabi ve yüksek ehliyet 
nameli (muallim tabip eczacı , , ' 
baytar, dişçi) olanlar 25 teırini • 
evvelde ihtiyat zabit mekteplerine 
sevked ilecek lerd ir. 

(D) fıkrasına tabi olupta her ne 
surette bugüne kadar ihtiyat za • 
bit mektebine sevkedilmiyenler 
sevkcdilecekler. 

İhtiyat zabit namzedi olupta 
bugüne kadar ( 45) günlük ıtajı • 
nr ifa etmemiş olanlar da derhal 
şübeye müracaat etmeleri aksi tak 

d irdc 1976 ~t>. lu ihtiyat zabit 
kanununun maddei mahsusu hak
larında tatbik edileceği ilan olu • 
nur. 
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Konyada iyi bir iş Balta ile Cellat gölü kurutuluyor 
Vali, hükumet ve belediye adamları 

her şeyi yerinde tetkik ediyorlar 

Bir hoca kendi elini kesti Küçük Menderes havzası bataklıktan 
Bergamaya bağlı Boz köyde Sü 

leyman hocanın e ' inde bir sivilce ve su altında kalmaktan kurtulacak 
çıkmış, şuna buna gösterip akıl da 
nışmış, muzibin biri hocaya: KONYA, (Hususi) - Konya· dağıtıLmıya başlanmış, köylünün 

mızın bilgili valisi Cemal beyin re- kapışırcasına kitaplara karşı gös
isliği altında C. H. F. ve halkevi terdiği alaka ve tehacümden ya -
reis 'erile daimi encümen azalann· kasını güç kurtarmışhr. 

- Bu sivilce tehlikelidir, elini 
kesip atmazsan sonra seni öldürür! 

Demiştir. Bunun üzerine hoca, 
bir balta alarak var kuvvetiyle eli
ne indirmiş, elini kesmiştir. 

Küçük Menderes havzasının, 

Ce}lat gölü ile diğer göllerin kuru
tulması işi birinci teşrin içinde mü
teahhide ihale edilecektir. Üç mil 
yon lralık bir iş olan bu kurutma 
a.meliyesini taahhüt etmek istiyen 
sermayedar grupların hemen heJ?Sİ 
İzmirde toplanmıştır. Bu grupla
rın fen heyetleri, Küçük Menderes 
havzasında otomobilleri ile adeta 
mekik dokuyarak fenni tetkikleri· 
ni yapmaktadırlar. 

rinde bir "Sağlık ovası,, meydana 
aetirilmesi hakkındaki arzularını o 

da öğrenmişlerdi. 

Gazi Hazretlerinin emrü işaret
leri ile bu işe bugün başlanmış olu-dan mürekkep heyetlerin Çömre, Buradan halkın hararetli te -

Karaman, Mut ve Ermenak kazala· zahürü arasında ayrılan heyet Sey 
rile Bozkır köylerinde icra etmiş dişehire gelerek burada da ha"kın 
oldukları tetkikatı bundan evvel ihtiyaçlarını görmüş, eski eserleri 
yaı.mıştım. Ahiren halkın ve köy - gezmi~ ve Seydişehire getirilmek 
lünün ihtiyaçlarını mahallinde istenen suyun idarei hususiye tara· 
dinliyerek tetkikatta bulunmak ü- fmdan yapılan bin liralık bir yar
zere ikinci parti bir seyahat tertip dımb gelemiyeceği anlaşılmış, faz 
edilmiştir. Başta vali Cemal beye· la yardım edilmesi düşünülmüş -
fendi o' mak üzere C. H. F. ve be- tür. Bir aralık Seydişehir civarın -
lediyemiz reis.i Mustafa Şevki, .hal~ 1 dak~ k~!.lere gidilerek köy'ü.~ün 
kevi reisi f erıt, Konyanm çıflç.ı el bırlıgıylc beton borularla koy -
meb'usu Mustafa Llıtf, halkevi dil }erine getirtmekte oldukları su i~i 
edebiyat ve tarih komitesi reisi mahallinde tetkik olunmuştur. Bu 
Mes'ut ve daimi encümei azasın· civar köylerinden birinin camii du 
dan Mehmet Nakip ve eczacı Hu· varında bulunan Bizanslılara ait 
Jusi, MecJisi umumi azasından iş 'er.neli iki lahit şayanı dikkat gö· 
fırk!l katibi LUtfi, ve fotoğrafçı rülerek fotoğrafileri alınmıştır. 
mualli.m Abdülgaffar beylerden Bozkır kazasında konuşulduğu gi
mürekkep olan heyet Konyadan bi kaza ve köylerine lazımgelen 
hareket ettikten sonra T oros dağ- bayrakların adedi tesbit edilmiş -

Hoca, al kanlar içinde düşüp 

bayılmış, hastaneye kaldırılmıştır . 

Köylerde Altahlık 
taslarken 

Aydın köylerinden Dolanda 
Allahlık, peygamberlik, hızırlık 

iddia eden ve üfürükçülük yapan 
iki kişi mahalli zabıtasınca yaka
lanarak adliyeye tevdi edilmişler
dir. 

Bunların evlerinde zabıtaca ya· 
pılan araştırmada üfürükçülüğe 

ait bazı kitaplar bulunmuştur. 
lki arkadaştan Ahmet çavuşun: 
0

- Ben Allahım, peygambe .. 
rim, hızırım,, dediği iddia edil -
mektedir. 

Uzun asır:ardanberi tahribatı 
devam eden, Ef ez medeniyetinin 
sönmesinde amil olan Küçük Men
deres, nihayet cümhuriyet rejimi -
nin iradeı;ine zebun oluyor. 

Büyük Gazi, üç yıl evel trenle 
Aydına giderken, Cellat gölünün 
yarattığı faicaları vali Kazım Pa · 
~adan dinlemişlerdir. Halkın; bu 
gölün kurutularak Cel' at gölü ye~ 

yor. 
Tam dokuz bin dönüm bir saha· 

yı kaphyan Cellat gölü •iki yıl son· 
ra tamamen kurutulacak, bu suret
le Cellat gölünün su baskınına uğ
rıyarak bataklık hale gelen bir mil 
yon dönüm arazi de dünyanın en 
mümbit bir toprağı olacaktır. Mey 
dana getirilecek olan bu eser dev
let ve millete on beş milyon lira
lık bir servet kazandıracaktır. 

Bu iş1 er başarıldığı gün, küçük 
Menderes havzası, yeniden büyük 
bir varlık kaynağı olacak, o hava· 
lide ölüm saçan hastalıklar, Cellat 
gölü ve bataklıklarla birlikte tari
hin derinliklerine gömülecektir. 

Kızılcalzamamda iki Eskişehirde yeni bir 
cinayet hastane 

!arını kat' eden on sekiz saat uza
nan Mavi boğazdan geçerek Boz
kıra varmışlardır. Eski ismi Ses -
trad olan bu kasaba civarında kes· 
retle bulunan simli kurşunun iş1 e
tilmeai dolayısiyle kurulmuş ve 
maden eminlerinin makan olmuş -
tur. Elyevm o zamanlar ihraç e -

--Y.HUU• ~~ll madenlerin CÜrufu te
peler teşkil etmektedir. 

Bozkırda hükumet, belediye, 

mektep'cr ve dispanserler gezilmiş 
ve kn:ıaba içinde bulunan iki par -
ça şarki Romalılara ait olması 
m~htemd bulunan heykel tetkik 
edilerek fotoğrafileri alınmıştır. 

Burt\da cümhuriyet bayramında 

gerek kasaba içinde ve gerekse 
köylerde çekilecek bayrakların 

mikt?.rı ve adedi tesbit olunarak 
lstanbula siparis ettirilmistir. Bu· , , 

radan heyet Bozkır kazasının bir
çok köylerini eezerek Karaviran 
(Suğla) gölü civarmdaik nahiye 
Me1kezinin hangi köye kaldırılma 
sınm muvafık olaacğı hakkında te
r.na:ılar yapmıştır. Elyevm nahiye 
merkezi itıihaz edilmiş olan Yah
höyüğUne gelinmiş burada Bozkır 
ve Seydişehir civar köyleri muh -
tarlerı ile heyet görüşmelerde bu
lunmuş ve nahiye merkezinin nak· 
il ba'kkında anket yapılmıştır. 

Zaman zaman suları çekilerek 
boş ka' arı Suğla gölünün geniş mil· 
li mi1nbit arazisi Seydişehir ve 
Bczkır köy~üleri tarafından ekilir. 
Anc~k bu arazi tapuya merbut ol· 
mad"bndan her sene başında ihti
rar heyetlerinin taksimiyle köylü
ye ekilecek yer ayrılır. Bazı sızıl· 
tıların önünün alınması için bu a -
razinin köylülere taksimiyle tapu. 
ya raptı için halkın fikri alınmış, 
ekserisinin eski şekilde ekilmesi -
ne taraftar oldukları anlaşılmıştır. 
Daha birçok meseleler etrafında 
görüşmeler yapılmış ve istişareler 
de bulunulmuştur. 

Heyet köylülerden ayrıhrken 

kütüphane müdürü Mes'ut bey 
halkevi namına halka tevzi edil -
mek üzere birlikte götürmüş oldu· 
ğu Nasrettin Hoca hikayeleriyle 
atalar s8zü ve zir._: bankasının 

bastrrmış olduğu küçük bro~3rler 

tir. 
Seydişehirden hareket eden he 

yet Fasıllar köyüne giderek bura· 
da Romalılara ait olmau muhte -
mel bulunan bir şehir harabesini 
gezmişler ve tahminen beş altı bin 
ton sıkletindeki yekpare granitten 
yapılmış olan Eti heykeli üzerin -

de tetkikatta bulunmuşlar ve bu -
radan Beytehire gelmitlerdir. 

Beyşehirde de heyete Antalya 
valisi ile Antalya meb'usları mü • 
laki olmuşlardır. Heyet mahallin 

ihtiyaçlarını tetikkten gonra bura
daki atiki Türk eserlerini gezmiş· 
ler, tam~rsizlikten harabeye yüz 
tutmuş olan E§refoğlu camii için 
acil tedbirler ittihazı konuşulmuş 
ve maaşsız olarak camiin hizmet
lerini gören imamına muhafız o -
larak bir miktar para tahsis edil · 

Mustafa Fevzi Beyin 
cenazesi Akhisaragidecek 

Manisa mebusu Mustafa Fevzi 
Beyin Pariste ameliyat masasında 
vefatı Akhiearda teessürle karşı .. ' 
lanmıştır. 

Mustafa Fevzi Beyin yanın ela 
bulunan çocukları, pederlerinin 
cenazelerini Pari11le.n Akhisara ge 
tireceklerdir. Merhum Mustafa 
Fevzi Bey, evvelce Pariste gene 

ameliyat masasında ölen sabık 
mebuslardan Reşat Beyin yattığı 

mezarın yanma defnedilecektir. 

Kızı lcahamamda Binkoz köyün Eskişehirde memleket hastane· 
den Y akup oğlu Osman ile bira de- sinin bahçesine nazır olmak üzere 
ri Mehmet ayni köyden Durmuş yeni bir hastane inşasına teşebbüs 

oğlu Mehmedi öldürmüşlerdir. edilmiştir. 
Cinayetin sebibi Durmuş oğlu Yeni bina, ımahpus hastalar ko~ 

Mehmedin koyunlan~ın Y ak~p ı ğuşu, ~eccani kog~ş, em.~azı sari· 
oğlu Osmanla kardeşı Mehmedın ye koguşu olmak uzere uç kısmı 
ahlatlarmı yemiş olmasıdır. ihtiva edecektir. Bunlardan başka 

Günem nahiyesinin Eyceler bir ambar, bir çamaşırhane, bir 
köyünde de bir cinayet olmuş, Ali gusulhane, bir etüv mahalli bulu -
çavuş isminde biri ile Mehmet ve nacaktır. Yeni binanın plan ve 
kaynanası Ayşe arasında tarla projesi yapılmıştır. Bu çok güzel 
yüzünden bir kavga çıkmış, neti - ve hayırlı teşebbüsü işiden birçok 
cede Ali çavuş Ayşe Hanımı taşla zevat, sıhhi}·e müdürlüğüne müra 
vurarak öldürmüştür . caat etmişler ve teberrular yapma-

Bir kadın yandı Heı· iki cinayetin failleri adli • ğa başlamışlardır. Sevinçköylü Ali 

C d Yevc te,Jim edilmişlerdı·r. Bey hastane için bin lira vermiş -
umartesi günü öğle en sonra 

Eskişehirde ölümle neticelenen bir Bir kamyon parçalandı tir ... Şe~erh~fız zad.e ~ulusi Bey 
J H B ·· .. kl E k' h. d on uç hın tugla ve y1rmı metre taş, 

yangın o muştur. oşnudiye ma- ozuyu e s ışe ır arasın a Azizim Ahmet Bey şimdilik tio 
hallesinde kalender sokağında hat ölümsüz neticelenen bir otomobil 

tane kapak altı, Avukat Hakkı B. 
miştir. kenarında makinist Faik ve gardi- kazası olmuştur. 20 metre taş, Konyalı Ahmet Ef. 

Güzel bir gö!ün kenarında bu _ firen İbrahim Efendilere ait evin İçinde Eskişehir tüccarlarından 3000 tuğla teberru etmişlerdir. Ye-
lunan bu kasaba çam ormanlarıyle mutfağından çıkan ateş bir anda kırtasiyeci Veli, bakkal Ahmet ve ni pavyon inşaatına başlanmıştır. 
örtülü dağlarile güzel bir manza- bütün evi sarmış ve itfaiyeye haber belediye mühendisi Nuri Beylerle E 

skişehirde bir deli 
raya shiptir. Konya ovasının irva verilinciye kadar yangın büyümüş· diğer iki kadın ve bir erkeği Bur-
ve iskasmdan istifade edilen gö . tür. Civardan komşular yetişerek sadan getirmekte olan bir kamyon Eskişehirde ileridenberi zarar· 
lün suları civara kar ve yağmurun içeridekileri kurtarmağa uğraşır- şoförün yol bilmemezliği yüzün - sız deli diye tanınan bir Hasan 
fazla miktarda yağmamasından !arken itfaiye derhal yangın yeri- den yanlış istikametler takibine vardır. Bu adama zaman zaman 
dolayı azalmakta ve bundan dola- ne yetişmiş, yangmm sirayetine ma başlamış ve güçlükle Bozüyüğe nöbet gelir ve deliliği tehlikeli bir 
yı da Konya ovası ıulanamamak- ni olmuştur. İbrahim Efendinin gelebilmiştir. hal alır. Cuma günü Hasan gene 
tadır. Bundan dolayı Konya ova . karısı Hasan çavuş tarafından kur- Bozüyükte Veli, Ahmet ve Nu- kuduı·muş, sağına, soluna saldırmı 
sında Obruk tabir o'unan tahte - tarılıp dışarı çıkarılmış ise de, Fa- ri Beyler bu şoförün kendilerini ya başlamıştır. Her vakit onu yal· 
larz su cereyanlarının menfezleri- ik Efendinin refikası ateş arasmda Eskişehire ula!}hramıyacağım an .. nı zbağırıp çağırırken gören bazı 
ne konulacak olan santrfujlarla kalmış ve yanarak ölmüştür. Ha · lıyarak İstanbuldan gelen akşam çocuklar Hasaru kızdırmak iste-
suyu yukarı çekerek hiç olmazsa san Efendi Faile Efendinin ailesini trenine atlamışlardır. Diğer mişlerdir. Fakat Hasan, bu sefer 
ovanın mevzii olarak sulatılmasını kurtarmak için çok uğraşmış fakat yolcularla birlikte, yola çıkan yalnız bağırmakla iktifa etmemiş, 
valimiz Ce.mal beyefendi düşün - kadıncağıza bir şaşkmlık ariz ol . kamyon gene sapa yollara düşmüş ~~i ~eyf.i Efedinin çırağının aln:na 
mü~ler ve bunun üzerinde tetkikat muş, bu yüzden ateş arasına düş- nihayet bir yolcunun ihtarı üzeri- buyuk hır taş vurmuştur. Çocugun 

t b l la k k d b ı muş, nelı'cecle fecı' bı"r ~ekı"lde 0··ı . B .. ·· - d.. - k sol gözünün üstünde derin bir yara a u unu ra ya ın a tecrü e e- T ne ozuyuge onmege arar ver- • 
İl' yapılmak üzere bulunmuştur. müştür. Yangın hakkında tahkikat miş, hattan geçmek iıtemiştir . 

1 

a.çı mış ve hastaneye gönderilmiş-
Beyşehirde heyete iltihak eden yapılmaktadır. Kamyon tren hattından gecer • tır. 

sıtma mücadele reisi doktor Cev - ken duraklamış, hat ramp~smı Çocuğun gözünün kör olmaıın· 
d b. 1 b' l'k "} · , b' d b' l dan korkulmaktadır. Hadise zabı et eye ır ı te go cıvarmdaki ve Ebülvefa su arının Beyşehir ır en ıre an ıyamamıştır. Bu sı • l h b .

1 
. b 

Efı At l' · E ·ı .. 1.. k l k h l j d B .... ~ t l b' aya a er verı mıs, za ılfl. ve be-a un uınarma ge ınmış, tı e - go une a ıh ara e,m gö ün su va ra a ozuyug en ge en ır mar - l d. l h. H 
rin asanndan bu:unan büyük taş - ridatmın arttırılması ve hem de şandizi yolcular görmüşler ve he- le lıye mkeı_nur a·rıı ed~en Faskanı ya 
ı d 1 b d k 

. . . ta ama - ıstemış er ır. a at bu 
ar an yapı mış su ma u u tet ik batakhktan mütevellıt srtmanın ö- men kamyonu terketmışlerdır. k k 

1
. d 

1
. . 

olun t .. .1 l l M d' . k" . t' h ço uvvet ı ve azgın e mm ya. 
muş ur. nune geçı mesi çare eri araştırı - arşan ızm ma ınıs ı atta 

G k k b l k d k k 
kalanması da pek müskül olmu•· 

ere Fasıllarda ve gere se u mış ve bunların etüt edilmesi ka • amut o ara uran amyonun a- l · l' 

rada Anadolunun en eski sekene- rarlaştırılmrşhr. ranlıktan tarlalara vuran ışığını t~~· d H·aı sarık ~tanbula tıbbı adliye 
· 1 E ·ı B gon erı ece tır. 

sı 0 an tı erin bu eserleri beş bin uradan Kıreli nahiyesine uğra görmüş, bunun hat haricinde ol • 
senelik gibi kadim bir eıkiJiğe narak Konya yoluna düşülmüş ve duğunu zannederek yoluna devam -:d-:e=-k-=i=t_a_h_a-=n~te"""n __ e_k-:e-=1-=e=r--i ...,e,..,,tr:-:a:-f-..a_d_a_ğ_rl 
malk oldukları tahmin edilmiştir. Beyşehir • Konya şosesinde yapıl- etmiştir. mış, tarlalar taban içinde kalmış, 
Gölün civarında olup iki ayrt men· makta olan yol tamiratı ad görül· Bir kaç dakika sonra makine yolcuların ~7aları da parçaian • 
hadan çıktıktan sonra birleterek ı dükten sonra Konyaya avdet olun kamyona çarpmı~. kamyon param mıştır. Kaza hakkında tahkikat 
büyük bir bataklık yapan Eflatun mu~tur. parça olmuştur. Kamyonun icin - yapılmaktadır • . . 



1~panvada P,it, dlauAer : - - - - - - ---- - --
Kadına Düşman -Olan 

Gençlerin Klübü ! 
- --- - - -

lspanyol gençlerinin böyle evlenme ve 
kadın aleyhinde bulunmalarının sebebi, 
Donna ve Sinyoritaların vefasız lığı imiş 

ispanyada bu ay içinde kuruluş 
gayeGi kadınların hiç te hoşuna 
gitmiyecek bir klüp krulmuştur. 

Merkezi Madridde olan bu klüp, 
''Evlenme aleyhine olan gençler 
klübü,, dür. 

Gayesi isminden anlaşılmakla 
beraber, klüp azası olabilmek için 
sahip olunması icap eden hususi• 
yet!,er araştırılınca, bu klüp men
suplarının sade evlenmenin aley
hinde olmadkları anlaşılır. Bu 
klüp, aynı zamanda "kadın düş • 
manlığı,, düt ünce ve duygusunu 
besliyor!. 

Klübün, şimdiki halde elli altı a 
zası varmış. Fakat, müessisler, hu 
sayının kısa bir zamanda kayda 
değer nisbette artacağını, körük
liyecekleri bu husustaki temayü -
lün kııa bir zaman içinde bütün 
ispanyayı saracağım ve çabucak 
başka memleketlere de sirayet e
deceğini umuyorlarmış. Klüp ida 
re heyeti, ispanyanın muhtelif şe
hirlerinde şubeler açılması, bu hu 
susta delikanlılar arasında kuv -
vetli bir propaganda yapılması yo 
lunda ısrarla takip ettiği teşebbüs
lere girişmiştir. 

Aynı zamanda bu hususta neş
riyatta bulunmak üzere bir gazete 
çıkarılması da kararla~tırılmıştır. 

Şimdiye kadar klübe, çeşit çe
şit meslekte gençler girmiştir. Ta
lebe, devlet memuru, polis memu 
ru, sa~atkar, buga dögüşçüsü, 
muhtelıf serbest mesleklerde çalı
şan gençler, evlenme aleyhtarlığı 
dolayısiyle kadın düşmanlığı esa. 

sında birleşmişler .. "Evlenme a • 
leyhinde olan gençler,, ismini taşı· 
masına rağmn, bu klüpte bir tek 
yaşlı aza da varmış. Altmış yaşın. 
da olan bu adam "ruhan genç,, ol
duğu kaydiyle kendisinin de klü • 
be girmesine "müsaade istemiş ve 
servetinden mühim bir kısmını 

. klüp işlerine tahsis etmek tekli • 
mımnnuuttuaııımuın=ımuııı tıııunıımaııııaınımııınmmumnsıııtınmmtumıınır:. 

Bir Fark! 

finde bulunmuş. Bir hayli müza • 
kereden sonra, galiba para cihe • 
tinin ihmal edilmesi muvafık gö· 
rülmiyerek, bu zat hakkında istiı
nai bir muamele yapılmıştır .• 

En genci yirmi yaşım tekmille
miş elli beş genç aza arasında elli 
altıncısının altmışlık bir adam ol -
ması üzerine klübün ismini değiı
tirmek "Evlenme aleyhinde olan 
bekarlar,, demek düşünülmüş, fa -
kat neticede bir tek yaşlı aza için 
"Evlenme aleyhinde olan gençler,, 
isminin feda edilmesi doğru görül
memiştir. Eğer ilerde yatlı azala
rın umumiyetle klübe girmeleri e

sası kabul olunur ve timdiki yaşlı 
aza gençler arasında nazar boncu
ğu vaziyetinde kalmaktan çıkana, 
o za.man bu isim değiştirme mese· 
lesi tekrar görüşülerek bir karara 
bağlanacakmış! 

Buraya aza olabilmek için, her 
namzet, hayatının sonuna kadar 
bekar kalacağını ve kadınlara kar 
şı şiddetli bir mü.cadele halinde 
bulunmaktan bir an geri kalmıya
cağına şerefi üzerine söz verecek, 
yemin edecekmiş. Evvelce evlen -
miş bulunmanın, yahut bir kadın 

vya kızla alakadar bulumnuş ol -
manın zararı yokmuş. Yeter ki ev
lenme bağı çözülmüş, alaka bağı 
kesilmiş olsun! 

Klüp namına madalyalar hazır
lanmıştır. Altın, gümüş v. s. den ya 
pılan bu madalyalar, klüp azasına 
gaye uğrundaki mücadelelerinin 
temin ettiği neticeler gözönünde 
tutularak verilecekmiş. Ayrıca bir 
de "Şeref kupası,, yaptırılmıştır. 

En ziyade faaliyet gösterenlere, 
kadın düşmanlığında zaafa uğra -
mıyacak derecede metin davra -
nanlara, senenin muayyen bir gü
nünde yapılacak tantanalı mera -
si.mde bu kupadan yıllanmış şarap 
içirilecekıniş. Buraya girecek aza, 
hariçte güçlüklere uğrarsa, hima -
ye edilecek, bu suretle de mücade· 
le uğrundaki kuvvetinin azalma • 
ması İçin çalışılacakmış! 

-- - - - -• 
PEÇELi 
ŞAPKA 

Kadın, yüzünü tülle 
örtmeği benimsemiş 

bulunuyor! 
Kadın, yüzünü peçe ile örtmek 

temayülünü devamlı surette be -
nimsemiı bulunuyor. Fakat, bu 
sözden "kalın peçe ile yüzü ört .. 
mek,, manası çıkarılmasın. Bili • 

Şimdi Londrada moda olan 
pe41ieli şapka 

kiı, yalnız güzeller değil, ne gü -
zel ne çirkin, hatta çirkin kadın .. 
lar bile yüzlerini kalın bir peçe 
ile örterek, az görmek ve hiç gös
termemek sıkıntısına artık kat -
!anmak istemiyorlar. Kalın peçe 
altında bunalmak niyetinde değil: 
ler ..... işaret ettiğimiz peçeler, in
cecik düz, yahut kafesli hafif pe
çeler ! .. ve yarım.. Maksat, yüze 
müphem bir görünüş vermek .. 

~caba İspanyol gençleri, böy -
Doktor, sporcu genç kıza sor · le hır klüp tesisine neden lüzum 

du: gördüler? Asıl merak edilecek ci- Dünya sergisinde en CjOk 
- Bir erkek yakınında bulun · het ! İzahı da, İspanyada aile sa _ be§enilen pe~eli şapka 

duüg .. unuz zaman ne hissediyorsu· adetin' 'tt•k 1 ın gı ı çe sarsıntı ara uğrı . Hemen her mevsimde düz, ya-
nuz?. yarak evlilik hayatının can sıkıcı hut kafesli, hafif yarım peçeler, 

- Ne gibi?· bir hayat teklini alması ... İşte se • şapkaların yüze müphemlik verici 
- Mesela, vücudunuzda bir sar hep bu imiş!.. süs tarafını teşkil ediyor. Bir müd 

aınb, baştan aşağı bir titreme, he· Fakat, acaba niçin başka yer _ det evvel Viyanada açılan dün • 
yecan.. )erde vaziyet farklı da İspanyada ya moda sergisinde böyle peçeli 

- fla, evet! Ben kürek çeke · böyle? Çünkü, Donnalar, Sinyori - bir şapka, birinci derecede beğe • 
rim, eı:...1<ek kardeşim de motosiklet talar, vefasız lığı gittikçe arttın · nilmişti. Şimdi de peçeli şapka-
mer&lısıdır. Bazan, beni yanına yorlarmış ... Onun için orada evli • 1 lar, bilhassC\ Londrada modadır. 
oturttu·, dolaştırır. İşte o zaman lik aleyhtarlığı, kadın düşmanlığı! Bu sütundaki resimlerden aşa. 
vücudum sarsılır, baştan aşağı tit- Bu hareket, İspanyada, bilhassa ğıdaki bir müddet evel Viyana
reme, heyecan duyarım. Doğrusu - kadınlar arasında fevkalade heye- da dünya moda sergisinde birinci 
nu isterseniz ,motosiklet insanı ra- can uyandırmış, bu klüp kuruluşu- derecede beğenilmiş olan peçeli 
hatı;ız ediyor. Kayık gibi rahat de nu ve mücadele başlangıcını hid · şapkaya, yukarıdaki de şimdi 
ğil ! detle karşılıyan İspanyol kadınları Londrada moda ~apkaya aittir. 

Bunun üzerine ,doktor bir an da .mukabil harekete geçmek üze - Londrada moda olan peçeli şap -
düşijndü ve şu tavsiyede bulundu: re aralarında, şimdilik hususi ma- kanın biçimi, Kraliçe Viktoryanın 

- Sporla ifra t derecesinde uğ· J hiyette toplantılar yapmıya.koyul- yatarken başına geçirdiği yün 
raınıayınız ! muşlar! takkeden mülhem olmuştur! .• 
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.Auustucıµıda P,ic Vava : 
..........._._ ~ ~ ~ ,,_, ._.'-~ _ _____,, 

Kadının Çok Uyuması, 
Boşanma · Sebebi Değil! 

======-===---=====-= 
Bundan başka erkeğin çamaşırını kendi 
yıkamağa mecbur kalması da ciddi 
boşanma sebebi olarak görülmüyor 

Karı, koca arasında geçi.msiz - dörde kadar yastıktan başımı kal
lik ve bunun neticesi olarak açı - dıramayışımın sebebi de tembelli
lan bir dava .. Son günlerde Viya· ğim değil, hastalığımdır. Hem biz 
nada görülmüş ve davacı olan ko- evlenirken, kocam "karım şu ka -
canın kendisinden yedi yaş büyük dar saatten fazla uyumıyacak !,. 
olmakla beraber pek o kadar cazip d' b' t k ctı k'ı Uy 

ıye ır şar oşmamı~ ... • 
de olmıyan karısından ayrılma is.: l ı .. .. d k k l 

~ . . . <u gozum en a a a a ça ışamam 
tegı, mahkemelerce reddedılmıt • B d h f d ~ t y k 
. G k d 'lk b k h ya.. u a tu a şey ogrusu. o 

tır. ere avaya ı a an ma -
kemece, gerek sonra bakan daha gömleğini Tuna nehrinin kenarını 
yüksek mahkemece .. 

İsteği iki mahkemece de redde
dilen koca, kar11mdan niçin ayrıl

mak istemiş? Otuz iki yaşında bu· 
lunan demirci Johan Kurlun gös • 

terdiği sebepler, muhakemeyi din· 
liyenlerin, takip eden gazetecile -
rin ve gazetelerde safhalarını oku· 

yanların hayli merakını uyandır

mıştır. Bilhassa sebeplerden bir ta-
nesı ... 

tekne yapıp kendisi yıka.mıf. Za - · 

manımızda bu yalnız kadına mah
sus bir iş değil ki ... Kadın sırasına 

göre erkeğin işini görüyor. Erkek 

de kadınınkini görmeli. Kocamın 

o gün kendi gömleğini yıkarken 
benimkini de yıkamayı düşünme -
mesi, kabahat! 

Kocanın ileri sürdüğü ayrılma 
sebeplerinden en ziyade merak u
yandıranı, karısının uyku saatleri
ni tahdit etmesi lüzumunu teıbit 

Sebepler arasında kadının ko- eden sebep .. Sonra merak uyan -
caıının cebinden sokak kapısının dıran bir cihet de, kadının müda-

rından atlıyarak ,orada, çakıl taş
ları üzerinde gecelemiye mecbur 

kalması var. Bu bir .... ikinci sebep, 
karılık vazifesini yerine getirmiye 

t'azı olmaması, üçüncüsü de ev i~
lerini ihmali, çok uyuyarak ev iş· 
terini yapmakta gecikmesi ... 

Koca, her iki mahkemede de 
~öyle diyor: 

- Bahçede çakıl taşları üstün
de yatmak çaresizliği haydi neyse .. 

Karılık vazifesini yerine getirme -
mesi hususund~ da bence bir dere 

f 

ceye kadar hava hoş ... Fakat, şu 

saat on dörde kadar yastıktan bat 

kaldrrmıyarak, ancak öğleden son
ra uykudan kalkması ve ikindi za

manı ev işleriyle meşgul olmıya 

başlaması yok mu? l~te bu, beni çi 
leden çıkarıyor. Düşününüz, bir 

gün temiz gömleğim kalmamıştı .. 
Sabahleyin bir tanesini yıkayıp ipe 

asmak ve öğleye kadar her halde 

kurutmak lazım geldi de karıma 
bunu yaptıramadım. Nihayet Tuna 

nehri kenarına inerek, nehir kena
rını tekne yapıp gömleğimi ken -

dim yıkamıya katlandım. Bu vazi
yete daima göz yumabilir miyim 
hiç? Yeter artık! 

Kocanın bu ateş püskürmesine 
kartı karısı Lina da şöyle müda • 
faaya girişiyor: 

faasındaki kadın - erkek arasında 
artık fark bulunmadığı kaydiyle 
kocasının -çama,rr yıkam sına · 
mülahazası! ' 

iki mahkemenin davadaki ka
rarının neticesi, evliliğin devamı .• ---Bu vaziyette nasıl devam edebile-
cek? O ayrı bahis! Asıl mesele, 

kocanın davası kabule layık görül
meyip kadının müdafaasının mak
bul sayılması! 

Netice itibariyle böyle değil, 
mi?. Üstelik kocanın 100 şilin tu-

tan muhakeme masraflarmı öde -
meye mahkum olduğunu ilave e • 

dersek, iki mahkemenin de kadı • 
nın ne kadar lehinde dütündüğü 
daha iyi anlaşılır. Sakın bu dnvn -
ya bakan hakimleri kadın :ıanma -
yınız . Hakimler erkek olcluğu hnl
de kaclın haklı çıkıyor. Öyle tah • 

min olunur, ki her kadın bu karar 
karşısında "Bravo, mükemmel!,, 
der. 

11ıuıı1mnnnaınummmnm""ırımmıtt11ıınnmıııatınııruırınutttmttmmnn•dUm .. 

Çok Geç! 
Delikanlı, son trende kompartı

m::~.!a yanına oturan kadına he -

men söz söylemeğe davranınca, 
kadın, kaşlarını çatarak onu der -

hal imdat çanının ipini çekmekle 
tehdit etti. 

Delikanlı, birkaç defa ıöz ıöy
lemiye davrandı. Hep ayni tehdit 

kar§ıamda kalarak yutkundu, suı· 
tu. N:hayet tren kadının ineceği 

- Gece eve geç ve sarhoş gel- is~ :.:;yona gelmişti. O zaman, deli
diği için kapıyı açmadım. Benim kam, ayağa kalkan kadına göze 

karılık vazifemi yerine getirmem çarpacak derecede lekelenen etek
için onun kocalık vazifesini ne ol-

liğini göstererek, şöyle dedi: 
duğunu bilmesi lazımdır. Önce 
kendi vazifesini öğrensin. Ev işle- - Bana ağız açtırmadınız. Fa
rinin daha erken yapılmasını isti- kat işte eteldiğiııiz tamamiyle bcr

yorsa, hizmetçi tutsun. Ben, hasta- bat oldu. O•!·;dLğ-.ınuz yere, siz 

lıklı bir kadmım. Ancak gücüm g~'~:c:lcn eYvel , bir mektepli ço • 
yettiği kadar çalıtırım. Saat on 1 c;uk, hokkasını devirmiıti ! 
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Perqünt, Berlinde nasıl Almanyada irfanda edebiqatında 
oqnanmıştı? 

lpıenin Pergünt isimli eserını deniz perdesinin vapuru &§ağıda 
Berlinde Şavsiplhavz ve Lesing duruyordu. Müşavir Brand bir 
tiyatrolarında 47 defa seyrettim. eliyle İpe dokunur dokunmaz, o ko 
Lesing tiyatrosundakilerin birço- ca alamet vapur yukarıya doğru 

ğunu; ber~~er. sinema filmleri/ çıkmağa başladı. Bütün izahatı 
oynadığım ıyı hır arkadatım (T eo · esnasında dekorların büyüklüğü ve 
dorloı) temsil ettiği için sahnede güzelliği nispetinde kullanılıt tarz 
bulunuyor, dekorların değİ§mesi

ne nezaret ediyordum. Bu tiyatro 
nun müdürü (Viktor Barnowsky) 
bana kendi artistlerinden daha faz 
la hukuk veriyordu. Fakat Şav
ıiplhavz öyle değildi. Orası res · 
mi bir müessese idi, orada sahne
de tetebbü edebilmek pek güçtü. 
Maamafih Almanların en meşhur 
aktörlerinden bulunan (C. Cle
wing) vasıtasiyle hükumet tiyatro· 
lar idaresinin müşaviri Vinteri 
tanımı~ım. Bana birçok müsaa • 
detta bulunmağa o vasıta olmuştu. 
Bilhassa (Perkünt) dekorlarının 
f evkali.deliğinden dolayı o sahne
de de tetebbüe girişebilmek arzu
siyle yanıyordum, bir mektup ya
zarak bunu rica ettim, bir gün mü
düriyet dairesinden müşavir Vin
ter telefonla beni arıyarak bu mü
ıaadenin verildiğini ve bana her 
hususta izahatta bulunabilmesi 
için (mütavir Brand) ın bilhassa 
orada bulunacağını ve hatta o haf· 

--.....,....,.~l'-.... ~eııe h;mıil edilecek o],.n (Per
günt) piyesinden itibaren Hhnede 
bulunabileceğimi, pazartesi günü 
ak,amı saat altıyı çeyrek gece be
ni Brandın yanına götürmek üzere 
kapıda memurlardan birisinin bek 

liyeceğini bildirdi. Akşam altıyı 
çeyrek geçe kapıda redingotlu 
bir adam bana muntazırdı, o zat 

bana önünden geçtiğimiz artist o
daları hakkında malumat vere ve· 
re ıahnenin civarına kadar götür
dü ve orada müşavir Brandı tak
dim ederek müsaade istedi ve git· 
ti. 

Müşavir Brand Berlin sahnele
rindeki bütün fenni teceddüdat ve 
terakkiyatı meydana getiren bir 
zatın oğlu idi ve şimdi babasına 

vekalet ediyordu, sevimli, genç, 
faal bir siması vardı. Birinci sah
neyi daha. kurmadığını, beni bek · 
lediğini söyledi. Üç dakika zar -

f ındtl kayalar içinde geçen ve dağ 
eteğinde harap bir değirmeni göı • 
teren bu a.J.hne kuruldu, ondan son 
ra ıahnenin sağındaki elektrik da· 
iresine ıirdik, kendimi bir tahte!
bahirin makine dairesinde zannet 
tim, burada dört kişi daha şimdi
den renk ,renk boyanmı! yüzlerce 
manivelanın önünde vazifeleri ba-

tında idiler. Ziyalar hakkında ha
na malUınat verdiler, kullanılan 
ziyatıın derecei kuvveti numarala
ra taksim edilmişti, herkes ellirin
de piyes olduğu halde, bir renk zi 
yanın batında, önde, yukarıda, ar
kadaki ziyanın o renkini piyesin 
yürüyüıiyle beraber değiştiriyor -
du. Bu ziya dairesi bizim bütün 
sahnemizin iki misli kadar vardı. 
Oradan çıkarak sahnenin altına in 
dik burası üstü kadar geniş ve 
yüzlerce karışık tertibatla dolu 
idi. 

O aktam oynanacak piyesteki 

larının sade iğine ehemmiyet ve
rildiğini ve bunda pek çok muvaf
fak olunduğunu söylüyordu. Ara-

da sırada Pergünt ilk defa ola -
rak 1910 da oynandığı, de!rorlar 

7, 8 sene evel yapıldığı için bugün 
kü yapılanlar kadar fevkalade ol
madığını ilave ediyordu. 

Fakat ben hayretimden donmuş 
tu,m, hu sahne gözüme timdiye 
kadar Berlinde, Pariste gördüğüm 

sahnelerden daha mükemmel tec· 
hizata malik gözükmüştü, bir ara 
lık muzikaya batlaması için itaret 

verildi. Onun üzerine her §eyi hı 
rakarak yukarı çıkmamızı rica et· 
tim, çünkü benim bu piyeai 47 de-

fa seyretmeme sebep ilahi ve ülvi 
muzikası idi. Eğer Pergünte (ga

rik) gibi başlı batına bir musiki 

alemi yaratan şimal dehaıınm ter
tip ettiği beste olmasaydı, öyle 

zannederim ki İpsenin bu gençlik 
eseri bugünkü yüksek muvaff akı
yet 3t;rec:e,illl' süç •h;rdi. Her ae

f erinde olduğu gibi gene yüzümü 
ellerimle kapadım. Overtürü din
liyordum, o çalınırken zihnimden 
her şey silinir, her şeyi unuturum; 
yalnız ben, bu derin dahilerle 
bu İnsanı kıran, öldüren masalı 
ve bestedeki iniltileri anlamağa uğ 
raşırım. Muzika mukaddemenin 
son kısmına doğru gelirken sahne
ye (Pergünt) rolünü oynıyan 

(Hanı Mühlhofer) geldi, kayala • 
rın üzerine tırmandı. Muzik bi -
terken perde açılmıı ve dağın ka -
yalarla çevrilen karışık yolların -
dan Pergünt atlıya atlıya (Mote
ravza.) annesiyle yüksek sesle ko
nuşarak geliyorlardı. 

Pergünt masalının meydana koy 
mak istediği şey şudur: insan ne 
kadar yüksek hayalli ne kadar 
fevkalbeşer olmak isterse iıtesin, 
hunun için ne kadar uğraşırsa uğ
ra§sın, hazan bütün bir hayatın 

o uğurda mahvolmasına rağmen 
korkunç bir muvaffakıyetaizlikle 
karşılaşabilir. 

Mühlhofer bu tatlı sesli, bu 
genç, zinde, güzel sanatkar evve
la Clewingin yarattığı bu rolü o 
kadar güzel, o kadar iyi oynuyor· 
du ki her seferinde seyirciler ara
sındalıti gözlerim yaşlı yaşlı, bü • 
tün kuvvetimle alkışlardr.m. O ge 
ce bana tahsis edilen sahne üzerin
deki rejisörün takip locasından 
seyrederken gene ayni derecede 
müteessir o'mustum, sahne Üzerin 
de bulunmam ;e eserle adeta laü
bali olmam gene hissiyatımı uyuş
turmamıttı. Bilhassa annesinin 
öldüğü perdede . 

Perde aralarında Mühlhofer 
yanıma geliyor ve Türk olduğuma 
ve sonra Türk aktörü olduğuma 

Ertu§rul Muhsin 
(Devamı 10 ancu ııayıfada) 

Bir Türk gencinin 
muvaffakıyeti 

ii 

Alman merkez bankası i~in 

yaptlan bina projesi 

Modern cami projesi 

Ahmet Sabri Bey isminde bir 

Türk genci Almanyada ıan'at 

tahsilini bitirerek memleketimize 

dönmüştür. Ahmet Sabri Bey 
Vidinlidir... Dolnaa AeJle evvel 
Almanyaya gitmiş, Stuttgart ıeh

rindeki yüksek teknik mektebine 

talebe olarak girmittir. Ahmet 

Sabri Bey burada altı sene oku -

mut ve mektepten aliyülala de -

recesinde ve ikinci olarak çıkmıt

tır. Ahmet Sabri Bey, Alman 

yüksek teknik mektebinden böyle 

muvaffakıyetli bir diploma aldık

tan sonra oradaki değerli Alman 

mimarlariyle birlikte çalışmağa 

başlamıttır. Üç sene süren bu 

çalııma esnasında Ahmet Sabri 

Bey, tecrübe 
artırmıttır. 

ve mümareıelerini 

Genç ıan' atkarımız bilhaaaa 

modern mimari sahasında çalıt -

maktadır. Almanyada muhtelif 

mühim binaların yapılması için 

açılan müsabakalarda plan ve 

proje hazırlamıttır. Koyduğu .. 

muz resimlerden biri Hitler baş -

vekil olmadan evvel projesi için 

müsabaka ilan edilen Alman mer-

kez bankasına aittir. Ahmet 

Sabri Bey, bu müsabakaya gir • 

mek üzere yukarıki projeyi hazır· 

lamış, fakat ıon zamanlarda Al -

manyada tiddetle baş gösteren 

ecnebi düşmanlığı karşısında bu 

qeni cereqanlar 
Son günlerde, İrlanda edebiyat 

aleminde yepyeni çeşidi cinsine 
bağlı, ve bir deha eseri diyebile • 
ceğimiz bir kitap çıktı. Bugünkü 
Gal lisanının şaheserlerinden sa -

yılan bu kitap. "Yirmi senelik ö -
mür,, ismini ta§ıyor ve Amerika • 
da basılmıştır. Serbest İrlanda hü

kumetinin on bir seneden beri bu
günkü Gal lisanını üretme ve yay• 
mada gösterdiği çabalaması ve bir 
edebiyat lisanı §eklinde yükselt -

meğe uğratması ıimdiye kadar bo 
tuna bir didinme gibi görünür
ken "yirmi senelik ömür,, ün çıkı• 
şı bu engeli ortadan kaldırmış ol
du. 

Kitabın muharriri, Maurice O' -
Sullivan' dır. 

O'Sullivan eski Gal medeniyeti• 
nin en ıon betiği olan Blaıket a -
dalarında doğmuştur. Beı yaşına 
kadar idare merkezinde kalan mu 
harrir tekrar doğduğu yere dönün 
ce orada Gal lisanından batka bir 
şey konuşulmadığı için, lngilizce
sini bütün bütüne unutuyor. Ve de 
likanlılık çağına kadar orada ka· 
lıyor. 

Buesnada Kembriç darülfünu -
nu klasik diller ilimlerinden biri
si, Gal lisanını öğrenmek üzere 
Bluket adalarına gelince orada 
O'SuJlivan'a rast geliyor. Onda 
"bütün bir kitap,, ın özü bulundu· 

ğunu anhyarak, Dublin' e getiri -
yor, kendisine poliste bir iş bula -
rak yazmıya teşvik ediyor. O'Sulli 
van da bir emir ta§ıyan nefer gi • 
bi alimin sözlerini dinliyor, ve bu 
kitabı yazıyor. Yalnız eserdeki ba
zı açık sahneler ve imla meselesi
ni Gal lisanının üretme ve yayımı• 
nı idare eden muhafazakar ko -

misyonunun dikkat nazarını çeki
yor, ve bu sahnelerle, imlanın de
ğiştirmesini istiyor. Ne muharrir. 
ne de alim kabul etmeyince, ko -
misyon hiç bir yardımda bulunmu
yor. Bunun üzerine, alim bu eseri 

İngilizceye tercüme ediyor ve ba
zı kimselerin muavenetile kitabı 

bastırıyor. 

Bu suretle bugün Galway unı • 

versitesi Helen edebiyatı profesö -
rü olan alim Tomson, yalnız İrlan 
da edebiyatına bir canlılık getir -
mekle kalmamış, ayni zamanda 
dünya edebiyatı için de yeni bir 
kazanç peylemiştir. 

• • • 
Boş yerlere dört yeni aza daha 

seçen İrlanda akademisi, O'Sulli • 
van'ı kabul etmemittir. 

Blasco lbanez hakkında gayet 
etraflı ve ince bir tahlil ve tenkit 
yazmıt olan Walter Starky hiç bot 
durmamakta ve okurlara birbiri 
arkasından gayet kıymetli eserler 
sunmaktadır. Son çıkardığı ve 
Çingene hayatını tetkik eden Rag 
gle Taggle'in tadı daha hala di -
mağımızda iken, gazeteler yeni 
bir kitabının basılmakta olduğu • 
nu yazıyorlar. De Valera'nın biyo
grafisini yazmakla ün alan Sean 
O'T aolain timdi de kontes Marki
yeviçin biyografisini hazırlıyor. İr
landa akademisi reisi Y eats iki ca
mi arasında kalmıt bir binamza 
gibi, kendi hatıralarını mı yoksa, 
Leydi Gregori'nin hayatım mı yaz 
malı diye bir tereddüt devresi ge
çirmektedir. 

Bernard Shaus'un, ismi henüz 
gizli tutulan bir piyes yazdığı aöy 
leni yor. 

lbrahim Hoyl 

Alım et Vefik Paşanın 
külliqatı 

Ahmet Vefik Pata, tiyatro ta .. J BilhaHa büyük Fransız ko • 
rihimizin ehemmiyetle kaydettiği mediyeni Molierin güzel komedi • 
çok. değerli bir simadır. Ahmet lerini hemen hemen yeniden ya • 
Vef ık Paşa, uzun müddet o za - zılmıı ve tamamen hayatımıza 
manın aktörlerine san'at ders: ı uydurulmuş denilecek bir tekilde 
vererek sahne için çalıştığı gibi dilimize nakletmittir. 
tiyatro edebiyatımıza da bir çok 
kıy tl· I k d Ahmet Vefik Paşanın külliyatı me ı eser er azan ırmışhr • d . 

enılen bu güzel komediler, pek 

tir. 1 eskiden Bursada bir cilt halinde 
ve mahdut miktarda basılmıştı 

. ~on zamanlarda Stokholm şeh- bitmi§ti, bulunamıyordu. Ka ~ 
rının planı için de müsabaka açıl- t k ··t·· h · b ·· 1 l naa u up anesı, u guze eser e· 
mış, Ahmet Sabri Bey dört ay tet- ri güzel bir seri halinde Molierin 
kik ettikten ve çalıştıktan sonra 

şehir için de, bir proje hazırla .. 
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müsabakaya girmekten vaz geç - mışhr. 

ve Ahmet Vefik Paşanın resimleri 
ile de süslü olarak bastırmağa 
başladı. Kız muallim mektebi ede

biyat muallimi Mustafa Nihat B., 
kitaplara faydalı hafiyeler ve 

içindeki lugatlerin manalarını ili. 
ve ediyor. 

mi~tir • Bu iki ıehrin planı için açılan 

Genç Türk mimar mühendisi, 

tehir inıaatında da etütlerde bu -

lunmuttur. Yugoslavyadaki Tep

liç Şömav ıehrinin planının yeni -

den yapılması geçenlerde müsaba

kaya konulmu§tu, Ahmet Sabri 

Bey de bu müsabakaya iştirak et

miş ve yaptığı planı göndermiş • 

müsabakaların neticesi henüz a -
lınmamıştır. 

Ahmet Sabri Bey Stüttgrat yük
sek teknik mektebinde talebe ol -

duğu sırada iki modern mabet 
projesi de hazırlamıttır. Bun .. 
lardan biri kilise, birisi cami pro -
jesidir. Cami projesinin resmini 
koyuyoruz. 

a 
Dudu kutları, Kocalar mektebi, ;r 

Kadınlar mektebi, Zor nikah, Don .a 
Civani, Adamcıl, Zoraki tabip, il 
Dekbazlık isimli piyesler intişap ıü 
etti, bu külliyattan basılacak sekiz 
eser daha vardır • 
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H ika y e 'Pergünt, Berlinde Mısırdan gelenler bizde 
nasıl oynanmıştı ? •• d .. ki . . J t 

'l...J'astane Jen .f.ı•rar Baş tarafı 9 uncu sayıfada) gor U erJfl} an a ıyor 
rı. U ~ f 4 hayret ederek ben!.mle konuşuyor-

Cemil Bey 131 14 yaşlarındaki 

oğlu Nihadı apandisitten ameli -
yat olmak üzere hastaneye yatır

mıttı. Küçük Nihat hastanede her 
ıününü korku ve heyecan içinde 
geçiriyordu. llaçlarmı bile doktor 
lar, hastabakıcı ve yanında bulu -
nan dadıaı bin güçlükle içiriyor -
)ardı. 

Y az an: Nezahet Hasan du. Bütün meslektaşlar arasında 
pek çabuk doğan samimiyet gibi 

- Nereye gidiyorsunuz? Dedi. bizim aramızda da bir dostluk ha
Zavallı firarilerin heyecandan ko- sıl o' mu§tu. Benimle beraber bu 
nutmıya takatleri kalmamıştı. Ce- yaz lstanbula gelmek ve burada 
vap vermediler kapıcı bunları alıp Şiilerin Götenin şiirlerini, Berlin
götürürken içeride telaşlı telaşlı de bile kendisine mümtaz bir mev 
konuşmalar ve koşuşmalar işitili- ki temin eden yüksek sanatkarlık 
yordu. kudretiyle inşat etmek arzusu 

Gözden kaçmıyan bir şey: El birliği, 
ruh birliği, yurt sevgisi 

Küçük Nihadın yam başında 

yatan arkadatı Faruk ta apandi -
aitten ameliyat olacaktı. Her iki 
arkadat am~liyahn ne zaman o)a .. 
cağını dütünüyorlardı .. Nihat Fa
ruka: 

- Senin ameliyat günün acaba 
benim günüme tesadüf edecek 
mi? Derken arkadan doktorun 
sesi işitildi. 

- Merak etmeyin küçük paşa. 
lar ikinizin amelyatı da bir günde 
olacak, korkuyor musunuz baka -
lım? Dedi. 

Nihadın yüzü bir an içinde sap· 
ıarı kesilmiıti. Her ikisi de bir a
ğızdan: 

- Bu kara günden kim kork -
maz doktor Bey? dediler .. 

Doktor gülümsedi: 
- Sizin gibi aslan gençlere bu 

ı h~tir. Yarını atlattınız -mı bitti, 
1 gitti. 

Diyerek uzaklaıtı. 
Şimdi iki arkada§ derin bir dü

ı tünce almıftı. Birbirlerile hiç ko • 
nutnıuyor, y.almz ameliyat masa -

1 ımın beyaz örtülerini gözlerinde 
canlandırıyoralrdı. O gün aksama 
kad.a~ Nif}a~ ile Faruk vakitlerini 
derin bir d~ynce müthi§ bir kor• 
lcu içinde geçirdiler. Artık iyice 

• karanlık olmu,, hastaneyi derin 
· h!r ıülcunet boğmuttu. Nihadın 
ı dadısı o gün eve gitmiş ve hala 

dönmemiıti. lki arkadas aralarm
da ameliyat bahsini tek;ar açtılar. 
Bu geceyi nasıl geçireceklerini dü 

1 fÜnüyorlardı. 

Nihat birden bire: 

- Faruk, diye haykırdı, bak be 
ı nim aklıma ne geldi. Ne sen ve ne 

de hen ameliyat olmak niyetinde 
değiliz. Bunun için kaçmamız la • 
zım. Ancak bu suretle kurtulabili
riz. Y okıa buradn kalırsak zorla 
ameliyat yapacaklar. Belki de öle 
ceğiz. Faruk bu fikri gayet güzel 
buldu. Çünkü kendisi Nihattan da 
ha çok korkuyordu. Faruk Niha -
da: 

- Buradan kurtulursak doğru 
benim dadımın evine gideriz. O 
buraya çok yakın bir mahallede 0 

turuyor. Ala: Şu halde herkesin 
yatmasını bekliyelim. Sonra da 
kapıcıya gözükmeden kaçmıya 
çahtalım, 

Haıtanede ses sada kesilmiı her 
kes uyumuıtu. ikisi de hazır, kö -

1 tede uyuklamıya batlıyan gece 
nöbetçisinin İyice dalmasını bek -
lediler ... Biraz ıonra nöbetçi !.a • 
dımn baıı koHarı arasına düştü. 

Ve 4ıoruldamıya batladı. Bunu 
gören küçük hastalar baş uçların
daki pencereyi açtılar. Etraflarını 
iyice gözden geçirip yavaş yavas 
bahçeye indiler .. Şimdi yalnız bi; 
tehlikeleri kalmı~tı. Kapıcıya gö • 

1 rünmeden •okağ.-. çıkmak. 
ı Tam parmaklıklı kapıya geldik .. 

leri zaman, arkadan: 

- Kimdir onlar diye kapıcının 
sert sesini duyar duymaz oldukla--

Gece nöbetçisi hastaları dolaıır nu göstermişti. 
ken Faruk ile Nihadın yatakların- Sahne üzerinde bulunduğc.m bu 
da olmadıklarını görmüş ve he - Pergünt temsili esnasın.da vehlei 
men telaşla hemşireleri ve doktor ulida göze hayretler veren terti
ları uyandırmıştı. Her tarafta bu bindeki sadeliği gördükten sonra 
iki yaramaz aranırken kapıcı ço - tatbiki pek kolay olduğu anlaşılan 
cuklar ile beraber içeriye girdi ve vasıtaları yakından gördüm. 
onları doktorlara teslim etti. Her şeyi makine cihaziyle idare 

- Faruk gece yarısı nereye gi- olunan bu tiyatroda 28 makinist 
diyordun? yalnız dekorların tertibiyle uğraşı 

Diye soran doktora, Faruk: yordu. Bir sahne geriye giderken 
- Yarın ameliyat olacağım için yerine bir diğeri sağdan hazırlna

hayatımdan fÜphe ediyordum.Hiç mı~ olduğu halde cimendifcr rayı 

olmazsa ölmeden evvel buraya en üzerinde geliyor, biri giderken 
yakın oturan dadımı dünya gözü aşağıdan diğer biri onun yerine 
ile bir kere daha görmek istedim. kaim oluyordu, perde araları üç 

Dedi. dakikayı aşmadan, seyircilerin ku 
Doktor hafifçe F arukun kulağı- lakları çekiç darbeleriyle rahatsız 

m çekip Nihada döndü: edilmeden her ıey deği§iyordu. 
- Ya sen nereye gidiyordun?. O ak,am Branddan dekorların 
Nihat çabuk kendini topladı ve ve sair levazımın imalathanesini 

bir büyük adam tavrı ile cevap ve daha yenice bir şekle ifrag edi
verdi: 1 O h h · · · t en pen avz sa nesını zıyaret e 

F aruku gece vakti dadısına ka - 1 mek üzere sözleşerek ayrıldık. 
dar yalnız başına göndermeyi vic- 1 Ertu§rul Muhsin 
danım kabul etmediği için ben de [eu ya:r.ı, 23 ağusto• 1918 ta-

kendisine arkadaş oldum! rtblade yazalnıı1hr.1 

Geccnlerde memleketimizi ge
zen M;sırlr heyet arasında E~'eh
raıu gazetesini Ahmet Savi bey 
temRil ediyordu. 

Ahmet Savi bey geçen Gün Mı
sır radyosunda Türkiye seyahati -
ne dair bir konferans Yermiş ve bu 
konferansta şunlaıı söylemiştir: 

"lzmire yetiştiğimiz ıaman bizi 
karşıalmak üzere gelen heyet ara
sında bir de hanım vardı. Benim 
bu cinsle ilmi a' i.kamı bilen arka
da~larım beni ileri sürdüler. Bu a
ğır ba~lı hanımın halk fırkasında 
ve belediye meclisinde aza bulun
duğuna hayret edişimi anhyan bu 
hanım, Nebil Nev:zat hanım bizi 
cinayet mahkemesine götürdü. Ne 
gördük?. Irkına gurur verecek cid 
di, vakur bir hanımefendi mahke
mede hakimlik ediyor!. .. Bizde bu 
sene hukuk fakültesinden çıkan 
Naime Eyyübün devlet hizmetine 
girmesi etrafında koparılan kıya -
metleri düşündüm, bir kere daha 
yüreğim sız'adı !.. 

Türkler yalnız kadınlara bu 
hakkı, bu hürriyeti vermekle kal
mamı§, çocukları analarının kar -
nından başlıyarak tahsillerini biti
recek çağa kadar muhtelif cemi -
yeller sıyanet ediyor. 

Doktor gülümsiyerek bu iki fi. 
rariyi yataklarına kadar götürüp 
yatırdı. 

Evlenme, doğurma, çocuk ye -
A"ıerika Reisicümhuru ti§tirme çok mühim kanunlar, bir-

anıeliyat oluyor · çok hususi cemiyetlerle emniyet al 
• • • VAŞiNGTON, 27 (A. A.) - tına alınmıştır. 

iki gün sonra kendilerini foplı.. M. Ruzveltin hastalığı küçük bir Gezdiğimiz yerlerde 'birçok 
y,an Nihat ile Faruk ame1iyatın fi- ameliyata ]üz um göslermekle be ~ mektepler gördük, hastanelere gir 
rara değer bir §ey olmadığını an .. raber dün dokuz iş kanunu imzala dik, hepsi temiz, hepsinde sıhhat 
lamıtla.rdı. mıttır. cihetleri tamam: Bol ziya, bol gü-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ne§ ve bol hava! ... 

şarkta vaziyet ! Hastaneler gibi mektepler de 
bedava!... Mühendislik öğrenmek 
istiyenler kadar hukuk tahsil et -
mek, doktor olmıya çalıımak ta be 
dava okuyorlar, talebe çok gelir -
se sınıflar arttırılıyor, yeni kısım· 
lar, yeni binalar yapılıyor, bir 
Türk çocuğunun ilimsiz kalmama
sına çalışılıyor. 

emeli uzak şarka Japonyanın 
hakim olmaktı, tahakkuk etti 
Artık uzak şarkın bütün mukadderatı 
japonyanın eline geçmiş demektir! Türkler yabancı hiç bir ınem· 

lckettcn beş para ödünç almadan 
2000 kilometreden fazla demiryol
ları yapmı§lar Akdenizi Karadeni 
ze bağ"amışlardır. Ben İngiltere -
de, Fransada, ltalyada daha bir· 
çok memleketlerde yataklı vagon
la yolculuk ettim, vagon restoran -

Dokuz devlet muahedesi Çin 
mem 

1 

eketinin, alakadar devletler 
tarafından herhangi bir müdaha -
leye uğr~::namasını taahhüt etmiş· 
ti. Bu muahede, (Çin) i harici te
cavüzden sıyanet, uzak şarkta sul
hü temin edecekti. 

Fakat bu muahede bir işe ya
ramadı. Japonya 1931 senesinin 
eylulünde Çin i!lerine müdahale 
etti ve uzak farkta istediği gibi 
hareket etmesini temin eden bir 
va:ziyet aldı. Bugün uzak şarkta 
en hakim devlet, Japonyadır. U • 
zak §arkın İstikbali üzerinde en 
büyük nüfuz ve tesiri haiz olan 
devlet odur. Rusya, Çin demiryo
lunu satmıya hazır olduğunu söy . 
]emekle, Japonyamn uzak şarkta -
ki hakimiyetini kuvvetlendirdi. 
Çin, kendini müdafaadan aciz ol -
duğur.u göstermek' e, hadisat üze· 
rinde pek de müessir ole,!luyacak, 
belki de Japonya ile uzlaşarak o -
nun arzusu dahilinde hareket ede-
cektir. 

Japonyamn en büyük hedefi, 
uzak şarka hakim olmaktı. Kendi
si bu maksadına ermiş bulunuyor. 

Uzak farkla alakadar olan bü -

mn maksadını sonuna kadar ta -
hakkuk ettirmek vaziyetini alması 
ve fırsatı kaçırmamak istemesi, di
ğer devletlerin bir şey yapabiime · 
lerine i.mkin vermemektedir. 

Şayet Çin hükumeti, Japonya
nın metalibini kabul etmiyecck o- _ _..,..--=--------=--:-::--~==::=-: 

duydukları için, miJJi istikla ·)eri -lursa Japol'!ların Çinlileri yeniden 
ni korumak şartiyle Japonya ile tazyik etmek istiyeceklerinde şüp· 

he yoktur. Çinliler, Japonlara mu-
kavemetin faydasız olduğunu an -
ladıklarından, kabulü imkansız o

ittifaka hazırdırlar. 
Japonlar planlarının tahakku -

kuna kar!ı gelecek bütün mania -
ları anlıyor ve ona göre hazır:a -lan bir §ey istenmediği takdirde 

anlatmayı tercih edeceklerdir. Ja- nıyorlar. 
ponlar da Çinle ticaretlerini inici- Hali hazırda Çinliler iki şık a· 
şaf ettirmek ve Çin boykotajına rasmdadır. Birincisi Japonlarla an 
nihayet vermek istedikleri için lasmak ikincisi ecnebi devletlerin 
mümkün mertebe mül;y:.-:n davra- y;rdım:na güvenerek japonya ile 
nacaklardır. mücadele etmektir. 

Japonların (Pan Asya) nilik Japonlar Cinlilerin ecnebi dev 
yani birle,ik Asya propagandala . lef er yard:m-ına güvendiklerini 
rma hc:.şlamaları da bunları ~ös . görecek olurlarsa tüpheıiz, askeri 
teriyor. ' hareketlere yeniden bnşlıyacak . 

Japonların "Pan Asya,, nilikten lardır. O takdirde Nankhı hüku -
makntları Japonya i'e C!n birli . metinin idaresi altındaki üç vili. • 
ğidir. Ancak bu birlik -sayesinde yetle müetakil bir devlet vücuda 
uzak tarktaki garp f aikiyetini yık- getirmesi beklenir. Japonyanın bu 
mıya imkan vardır. yeni devlete yardımı sayeıinde 

n yerde donup kaldılar. Kapıcı tün devletler iktısadi buhran yü . 

Çinlilerin Jnpcnlnra k"lı·şı duy- yepyeni bir vaziyetin tahaddüsü 
dukları iğbirar ve husumet bu pro· mümkündür. 
pagandanın ilerlemesine mani olu- Hulasa, Japonya bütün uzak 
yorsa da, Çin münevverleri de ec- !arka hakim bir vaziyet almıt bu
nebilere ko.rıı şidcletli bir adavet lunuyor. 

gece yansı bu iki. yaramaz ha:;ta· · zünden Japonyamn hareketlerine 
nın yanına yakla§lı . 1 müdahale edememekte, Japonya -

larda yemek yedim ,Türkiye demir 
yolları kadar araba11, yalaklısı le· 
mizini, yemeği nefisini görme • 
dim! ... 

Sıhhat itleri Türkiyede çok ile· 
ri götürülmüttür. Dün malarya o -
lan mıntaka'ar, tehirler bugün en 

zinde, en gürbüz çocuk yetittirili
yor. Ankaraya sivrisinek girmeme 

si için İstanbul katarı yolcusunu 
boşaltınca dezenfekte ediliyor. An 
karada yapılmış olan sıhhat enı -

titüsü dünyanın pek az memleket
lerinde bulunacak kadar mükem • 
meldir. 

Bursa, Yalova kaplıcaları Viti 
ve Karlisbat kadar şifalı ve güzel 
dir. 

Ankarada süt damlasını, kre • 
§İ, ana.kucağını gezenler, çocukla • 
rın temizliğini görenler, Türk in -
kılabının ne kadar ilmi, ne kadar 
köklü bir surette yerleıtiğini he -
men görür ve anlarlar. 

ismet pafa enstitüsüne girenler 
yeni Türk kadınlığının ne yüce 
yetittirildiğini anlamakta güçlük 
çekmezler. 

Gençlik! ... itte en sağ'a.m gö • 
rülen itlerden biri daha! Çok le -
menni ederim ki bütün ıark çocuk
ları Türk gençleri gibi ırkına i.tık, 
yurduna düşkün, ilerleme ve yük
selme sevdasına tutıun olarak ye-
tiııin ... 

inkılap Türkiyeaini bet 8n .unv 
de kavr;mak mümkün olmıyacair 
gibi böyle kısa bir zamanda 
hakikatiyle anlatmak da kolay 
değildir. 

Gözden kaçmıyan bir ıey var: 
El birliği, ruh birliği, yurt ıevgi • 
si birliği ve Türk yurdunun eııiz 
kurtarıcısı ulu Gaziye ıonıuz ina
mt ve ıüvenit ! .. 

Dinleyicilerim, sözlerimi ıizi 
güzel lıtanbulda, şirin Boiaziçin· 
de ,yetil Bursada, Zümrüt Y alo • 
vada, Türk İzmirinde Mııır dost -
luğunu, Mısır kardetliğini görme
ye davet ederim. Başka yerlere dö 
külen paralarımıza yazık! yasık! 
Yazı Türkiyede geçirelim 1 Ne ga
zetecisi, ne kundura boyacısı çağ
rıl.madan ge'miyen, hiç bir dilen -
cisi bulunmıyan bir memlekette 

yafayınız !,, 

Hapisaneden firar 
MlŞlGAN SITt (Amerika), 27 

(A. A.) - On bir ınahpuı, taban
cal:ırla ve ani olarak gardiyanla • 
ra hücum etmişler, biriıini yarala
mıtlardır. 

Mahpuslar hapiıhane kapısını 
açtırmışlar, üç h:ıp:ıhane memu • 
runu yanlarına a!arak zorla dur · 
durdukları iki otomobile binerek 
baılarını alıp g:tmişlerdir 

Sökede iki kaza 
Sökede iki acıklı kaza olmuttur. 

Sökenin Kızılhiaar köyünden Ali 
oğlu gen; Oıman tabancasını te
mizlerken silah ate! l\lcıı, yakı

nında bulunan Kezban isimli bir 
genç kızı ağır surette yaralamıt· 

tır. Sökenin Gülbahçe köyünde 

çitte yatmakta olan bir ailenin il • 
zerine buğd~y ambarı yıkılmrı, a
ile efradı ankaz altında kamıı, ai
le reisi Rasim Efendi ölmüf, iki 
çocuk ağır surette yaralanmııtrr. 



Harp hazırlığında ve ca
suslukta tekimül ! 

Ticaret ve ikt zsat: 
•··········································· 
15 gün içinde 

ithalat ve ihracat 
(Bat tarafı l inci ~ lfamı7da ı 

ınanlar tarafından valındığını id
dia ediyorlar ki Fransızların 
tekzip ettikleri bu iddia doğru ise 
Avrupada casusluk teşkilatının da 
artık ne korkunç. bir hale geldiği 

kolaylıkla anlaıılır. 
Almanyadan çalınan bu dosya 

ya göre Almanlar öyle öldürücü 
zehirli gazlar yapmışlardır ki bu 
aazlar üç dakika içinde tam 50 
kilometrelik bir sahayı yakıp yık~ 
makta, değil insan, ağaç bile bırak 
ınıyarak kurutmaktadır. Bundan 
aonra bir de İngiliz gazete!ıntn 
deniz in~aatı yarı!J hakkında ver
diği tafsilatı okursanız Cenevre -
deki silahları bırakma münaka~a
larının gülünçlüğiinU dııha ıyı 

takdir edeniniz: 
Op~erver gazetesi İngiliz hah -

riyesi hakkında y<".zdısı bir ma -

kalede diyor ki: 
Japon bahriy~si hes;ıbımı. 

(67.000.000) sterlin lira:n kıyme -
tinde yirmi beş yeni harp gemisi 
nin tezgaha konması haberi A
merika bnhriyesi için hemen 
( 47.000.000) sterlin lirahk bir tah 
ıiıat açılmasını icap etti. Bu bü
yük infa.at programları büyük 
Britanya, Amerika, ve Japonya 
tarafında imza edilen Londra 
bahri muahedesine muvafıktır . 
Bina~naleyh diğer devletlerin 
bahri kuvvetlerini tehdit mahiye
tinde telakki olunmalo.rı hata o -
lur. 

Yalnız şuraıı şayanı dikkattir ki 
(1936) da muahede müddeti ni -
hayet bulunca Japon ve Amerika 
filoları İngiltere filosunun zıttına 

beri intaat tezgahlarında hazırlan İstatistik umum müdürlüğü ey
makta bulunması İngiliz bahriye hil ayının ilk 15 günlük ithalat ve 
nezaretinin bu esas meseleyi göz- ihracatım toplamıştır. Hazırlanan 
den kaçırmadığına delildir. istatistik hulasasına göre 15 gün -

Ticareti bahriyeyi himaye ve ' de itha'atrmızm (1.666 858) lira · 

n:1üdafa~ edecek olan bu ge~ile. - lık bir kıymet göstermesine kar~ı 
rın ,eklı hakkında resmen hıç hır ihracattımız bunun (151.204) lira 
şey söylenmcmi~tir. Bahri ma - fazlasile (1.818.062 lira olmustur. 
haf il bu yeni sınıf gemilerin ev - 1 

• 

f h kk d b.. ··k b' l" k Bu senenin 8 ayma ait rakam -sa ı a ın a. uyu ır a a a . . .. 
.. t · t · l · (k f'l k lar bu son rakamlarla bırleştırıhn· gos erıyor. sım erı a ı e sev • 

edecek gemiler) olan bu gemiler ce 8 buçuk aylık ithalatın (51) mil 
memleketin ia~esi tehlikeye düş . yon 439.385 lira ve ihracatın da 
tüğü zaman lazım olacaklardır . (49.976.982) lira olduğu görü"ür 
İngiltercnin bir ~ene zarfında ki bu 8 buçuk o.yda ithalatımız ih· 
muhtaç olduğu bütün erzakm racaltmızdan (1.462.403) lira faz
(Kaflle muhafızları) yardımı ile la olmuştur. 932 senesinin 8 buçuk 
nakli herkes tarafından kabul e - aylık ithalatı ise (61.379.001) ve 
dilen bir keyfiyettir. ihracatı da (57.996.792) lirayı bul 

Bunu taarruz silahları olarak muş ve bunlara göre ithalatı.mız 
ı:abul ediyorlar. Eğer lngilterenin ihracalımızı (3.382.209) lira ka -
sulhperver nüfuzunun kendini dar geçmiştir. 
gösterebilmesi için büyük Britan-

Eylulün ilk 15 günündeki baş· 
ya iasesinin tahtı temine alınması 

lıca ithalat ve ihracat maddeleri -
lizım geldiği dü~ünülürse 1936 

miz aşağıda gösterilmiştir. 
daki vaziyet hakkında gayri ihti-
y<ı.ri endişe beslenir. ithalat 

Hükfımuet bu ihtiyacı dü!Üne _ Yün ve kıl iplikler 
Yün mensucat rek Londra bahri muahedesinin 

yirmi birinci maddesi ile serbestii 
harekatını muhafaza etmittir. İn

giltere ticareti bahriyeıini müda -

faa için teslihatta fazla masraf e

dildiğinden endite gösterenlere 
kl\rtı da fU kaydedilmelidir ki bir 

(Kafile muhafızı) geminin mas • 

Boyalı pamuk mensucat 
Benzin 
Petrol 
Ağır maden yağlan 
Sair efya 

ihracat 

rafı seri seyirli bir kruvazörün _ Canlı hayvanlar 
kinden çok azdır. Yumurta 

Seri seyirli kruvazör filo halin -
de iı görebilir. Fakat kafileye 
refakatinde muvaffak olamıyor . 

Ham deriler 
Tiftik 

Lira 
76.305 
50.499 
74.728 
68.451 
62.071 
76.653 

1.2~.146 

Lira 
213.835 
125.182 
81.088 
79.572 

336.601 

t>hırrak__,_, •• .,Q.ru.--ıo·ia om bir halde l>ulu- Çü"~ü Mfil4f.Yİ ı~tkil ~a~n 1ıenıi -

n~ca~lar v~ mua~ede~e- tayin e - ı ler az yol~u olurlarsa .onlara ~efa
dılmı~ olan azamı tonılato raka - kat edcmıyerek tehlıke halınde 
tnını doldurmu~ olacaklardır. 1 kalıyorlar . 

Tütün 
Afyon 
Maden 
Sair eşya 

74.860 
180.210 

726.714 

Diğer cihetten Fransa ve ltalya 1 ------------
bahriyeleri durmadan faaliyet 1 Siyasi ziyaretler 
göstcriyor'ar. Kruvazörler, muh ip 

ler, denizaltlan gemileri inşa olu- M b ı. 
nuyor. Bunların adedi ve planı acar aşveKİlİ de bir ay 
londra muahedesindeki siyasi ve· 
ıikaya asla uygun değildir. 

Bu hadislerin büyük Britanya 
bahri in~aatini idare edenlerin 
nazarı dikkatini celbcttiği mu -
hakkaktır. İngilterenin halihazır _ 
daki va?.iyeti şudur: 

Muahedenin kruvazörler hak • 
kında kaydettiği (91.000) tonluk 
teceddüt için lazım gelen mesarif 
parlamento tarafından tasdik edil 
mittir. 1931 ve 1932 proğramları 
tatbik edilmektedir. 1933 te inşası 
mukarrer olan dört kruvazör an· 
cak ael~cek sene tezgaha konula
bileceklerdir. 

Bu üç pr .:ığramda on dört kü • 

sonra Ankarada 

Peşte, 26 (Hususi) - Macar 
baıvekili M. Gömbötün refakatle-

rinde hariciye vekili M. Kanya 
ile birçok yüksek zevat olmak üze· 

re 20 - 25 teşrinievelde Anka.raya 
hareket edeceklerdir. Buradan Ro-

doı adasına giderek Maca.r milli . 

yetperverlerinden Rakotainin doğ· 

duğu evin resmi kütadında hazn· 
bulunacaklardır. 

Macar ricalinin Ankara.dan av-
det· erinde Sof yaya uğramaları 
muhtemeldir. 

Trabzonda tütün borsası 
Trabzon 27 (A.A) - Dün bor

saya 15 bin okka kuru, 23 bin ok -
ka yaş fındık arzedilmiştir. 

11 okka kuru 30, 1 O paradan, 30 
buçuğa kadar satıldı. Bu sabah 

borsada 4 bin okka 34 kuruştan 
2 bin okka tombul 30 dan satıldı. 

Bu ak~am 73 bin 314 okka 29 bu 
çuktan 31 kuruşa 14 bin okka 22 

kuruştan satıldı. Piyasa müstakar· 
dır. 

Tütün limted şirketi 
Ankara, 26 - Ma.mul Türk tü· 

tününün hariç piyasalilrda ticari 
zihniyetle sürümünü temin etmek 

için bir tütün limitet şirketi teşki · 
line karar verilmştir. Şirketin 

sermayesi bir milyon lira olacak, 

ileride tezyit edilecektir. 

çük kruvazör vardır. Bu raka- 1 
Fransa ile Rusya 

Tütün inhisar idaresiyle milli 
bankalar ve tacirler sirketin ser-ma rağmen ipmparatorluğun e1li 

kruva.zöründen on dördü 1936 da 
harp kadrosu haricine çıkarıla
caklardrr. 

İngilterenin bahri ticareti umu -
miyetle ve memlekete lazım olan 
ııdalarm temini sureti hususiye -
de bahri kuvvete istinat eder. E -
ier filodakı kruvazörlerden onu -
nun kömür almak ve tamir olmak 
için limanlarda bulunduğu ve yir 
mi kadarının filolara tevzi edil -
diğini farz edersek l 936 da 8000 
millik deniz hattı üzerinde hima -
ye için ancak yirmi kruvazör kala
caktır. 

Bu ıenenin proğramında nakli -
ydere refakat için hususi gemile
rin intasr ve bunların aylardan -

Rus ikinci hariciye 
komiserini davet 

Leningrad. 27 (Hususi) 

Fransız hava nazırı M. Piyer Kot 

Sovyet hariciye ikinci komiseri 
Tukaçevıki yoldaşı Fransaya da -

vet etmittir. Tukaçevski yoldat 
bu daveti kabul etmittir, yakında 
gidecektir. 

Klrahk oda aranıyor 

Istanbul ve Beyoğlunun yüksek 
havadar ve 11hhi mevkiine ve gÜ· 
netli, iyi bir aile içinde döteli iki 
oda aranıyor. 

mayesini temin edeceklerdir. İnhi
sarlar Vekaleti şirketin teşkili için 

mecliste müstacelen .müzakere edil 
mck üzere bir kanun projesi hazır· 

lamı~tır. Kanun projesi bugünler

de meclise verilecektir. 

Rusya ve Mançuekuo 
Londra, 27 (A.A.) - Harbin

den Reuter ajansına bildirildiğine 
göre Sovyet hükumeti ile Mançuri 
hükumeti arasındaki gerginlik. he
nüz düzelecek bir yola girememiş
tir. Sovyet hükumetinin ihtiyat 
efradını çağırdığına dair §ayialar 

Matbaamızda R. 8. rumuzuna vardır. 

müracaat 

11-VAKIT 'l8 eylül 193;i....l9 •j 

Vapurlara konulan kıy--.· 
metler nasıl tesbit olundu 

itirazlara verilen cevap; Vapurların 
kazanç kabiliyetleri esası 

Vapurcuların kıymet takdiri 
komisyonunun raporuna itirazları· 
nı kati olarak halletmek üzere ha
kem tayin olunan İstanbul birinci 
ticaret mahkemesi reisi Osman 
Nuri Bey verdiği kararı dün sabh 
alakadarlara bildirmiştir. 

Kararda kıymet takidiri komis· 
yonunun koyduğu esaslarla kıymet 
lerin gözden geçirildiği, vapurların 
kazanç kabiliyetinin esas o'arak 
alınmadığının görüldüğü ve yeni
den bir müşavere heyeti te~kil olu
r.arak, vapurlara yeni kıy:net ko· 
nulduğu yazılıyor, sonra vapurla
rın ismi ve konulan kıymetler tes
bit ediliyor: 

Erzurum 73,484, Sakarya 65, 
bin 500, Dı:mlupınar 4,392, Bülent 
39,973, Vatan 63,818 İnönü 

Cıvata sökenler 
Bunlar getirilmedi ; Istan

bulda muhakeme 
edilecekler 

Bir refik•.mız, Tav!ancıll:ı Dil 
iskelesi arasındaki tren yo 'unda 
ray cıvatalarını sökme hadisesi do
layısiyle yakalananların lstanbula 
getirildiklerini ve adliyeye teslim 
edildiklerini yazmt§lır. 

Dün bu hususta adliyede tahki
kat yaptık. Bu yazılan feyin doğ· 
ru olmadığım, maznunların henüz 
lzmitte bu'unduğunu, hazırlık tah
kikatının, ilk tahkikatın orada ya 
pılacağını, ancak mahalli istintak 

hakimi kararı verirse, son tahki
katın burada açılabileceğini , yani 
muhakemenin burada yapılabile· 

c~ğini öğrendik. 

Takibata esas olan madde, ağır 
ceza tesbit ettiğinden, tahkikat 
safhalarının seyri böyle olacaktır. 
Tahkikatın yukarıda izah edilen 

sonuncu merhaleye gelmesi de 
müddeiumt·.~iliğin talepnamesinin 
maznun'ara tebliğinden ve bunla
rın itiraz müddeti geçtikten sonra 
olur. Dolayısiyle şimdiki halde 
lstanbula nakil , mevzuu bahis de
ğildir. 

Boğaziçindc çarpışan 
iki vapur 

Boğaz içinde Yunan bandıralı 
(Atlas) vapuriyle başka iki vapur 
arasında olan çarpışmıya ait tah· 
kikat devam ediyor. 

"Atlas,, vapuru süvarisinin tev· 
kif edildiğine dair bir refikımızda 
yazılan haber, hakiki vaziyete uy
mamaktadır. Henüz ortada böyle 
bir vaziyet yoktur. 

tik tahkikat neticesinin bugün 
alınması muhte;ne' dir . 

Bitlerin eseri 
MÜNlH, 27 (A. A.) - Volf a· 

jansından: Milli sosyalist Franz 
Eher kütüphl\nesi 2 1 O tarihin -
de Hitlerin (mücadelem) isimli 
eserinden bir milyon nüsha hasmı' 
olacaktır. 

Birinci teırinde lngi'tere ve A
merikada bu eserin İngilizce tercÜ· 
meleri çıkacaktır. 

Eserin bir ltalyan bir de Dani
marka lisanlarına tercümesi ha -
zırlanmaktadır. 

31,908, Millet 31 ,908, Sadıkıade 
36,380, Samsun 27,036, Füruzan 
25,58ô, Gerze 26,251 , Saadet 29 
bin 151, Seyyar 22613, Bartın 
27,877, Cide 13,388, Nilüfer 16 
bin 281, Kemal 23,879, Asya 9 
bin 969, Tayyar 18,946, Selamet 
15,804, Uğur 14,241, Adnan 
41, 182, Adana 14,788, Buna 
34,262, Feyyaz 9,221, Şerefnur 
2, 118, Kırlangıç 7,720, Mudanya 
Zaferi 7,250, Güzel Bandırma 7 
bin 580, İzmit 4, 729, Cihat 11, 717 

lira. 
Bu kıymetlerin §irkete sermaye 

sayılmasına kati mahiyette olarak 
karar verilmiştir. 

Vapurcular, bugün toplanarak 
vaziyet etraf mda müzakerede bu
lunacaklardır. 

Kambiyo idaresi 
Yeni teşkilat reısı ve 
müdür muavinlikleri 
İstanbul knmbiyo idaresinde ye 

ni bir teşkilat yapı'maktadır. Bu 
teşkilata göre tetkilat reiı vekilli
ğine İsmail Hakkı Bey, mi.idür mu 
avinliğine murakip Hasan Bey la· 
yin edilmiştir. 

Kambiyo muamelelerini gör
mek üzere de üç memur tayin edil 
miştir. Öğrendiğimize göre döviz 
için ilk ithalat listesi gelmittir. 

İkinci listenin ay başında gel· 
meai bek· enmektedir. Yeni te§ki
lata göre döviz muamelesi daha 
muntazam şekilde en kısa zaman
da görülecektir. 

Bir öldürnıe :iuçlıısu 
Bir müddet evel Dh·an yolunda 

(Diyarbekir) kıraath:ıneai önünde 
boyacı Salibi öldürmekten suçlu 
kunduracı Hilminin muhakemesi
ne dün İstanbul ağır ceza mahke
mesinde devam edilmiştir. 

Müddeiumumilik tehevvürle öl 
dürmekten ceza İstediği bu dava
nın dünkü muhakeme safhasında, 

avukat Etem Ruhi Bey müdafaa 
yapmı!, muhakeme karar için dört 
teşrinievel on üç buçuğa bırakıl· 
mıştır. 

Kuşlar arasında milliyet? 
Stutgart tabiiyet tarihi müze 

müdürü muhtelif kuş .seslerini ve 
tegannilerini plaklar üzerine kayl 
ve zaptetmeğe muvl\ffak olmuttur. 
Otuz be! plak doldurmu,tur. Bu 
suretle kuşların taganni dili tesbit 
edilmiştir. Bu plik'ar ile zaptedi
len bu seslerin tetkikinden alınan 
netice ~udur ki milliyet denilen Jey 
yalnız insanlara mahsus değildir. 

Bu vasıf kutlar da da vardır. M~

sela ayni cinsten olan bir Alman 
kuşunun sesi ile Rus kuşunun sesi 
her ne kadar umır:ni şekilde biribi
rine benzer'erse de arasında fark. 
lar vardn-. 

Orduda yelli yollar 
Ordu, 27 (A.A.) - Bu &ene vi

layet dahilinde yapılacak yollar 
vilayetin iktisadi inkitaf ına yapa· 
cağı tesir itibariyle çok ehemmi • 
yeti hazdir. Yolla!" üzerinde alta 
büyük köprü yapılacaktır. Köp. 
rüler müteahhide ihale ediJmiftİr. 
lntaata yakında baılanacaktır. 
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atil kim yani mi, Süley-'( __ Kı-sa-fl ... ab-er-ler_) 

man ı•ıe arkadaşı mı? Hariciyede yeni tayinler 

1 r.,,\ ( .l.l ~~· 
~(i ,, -~ 

;;:;,_~----lv~~, ~~· . . 

Yeni bir ihbar karşısında polis ve 
müddeiumuminin ayrı mütalaaları 

Ankara, 26 - Hariciye daire 
müdür"erinden Süleyman Saip B., 
Scfya sefareti müsteşarlığına, Or
han Tahsin Bey, Cenevrede vazife 
görmek üzere Bern sefareti ikinci 

'ı katipr ğ:ne, Kemal Nejat Bey, Mad 

Birleşmek kuvvettir! 
Alman spor mütehassısı lzmir 

klüplerine birleşiniz dedi 
(Baı tarMfı ı inci Nyıfadaı 

Şimdiye kadar ıüren tahkikat 
ıafhalarmı ve alınan ilk neticeleri 
!Urada kısaca hulasa edelim: 

, rit sefareti birinci katipliğine , lz
ro• köyünde cinayet işliyen, Recap zetlin Tuğrul Bey, Triycstc konso
ağayı öldürdüğünden şüphelenen loshığuna tayin edildiler. 
rum delikanlısından batkası değil- Bir yan,gın başlang1cı 

Viner spor bugün geliyor 
Bağçıvan Recep ağa bundan on 

bet ıene evel Litros köyünde, kom-

!UIU bir rumun güzel karısını sevi· 
yor, kaçırıyor ve, bununla da ka!-

mıyor: Müslüman ediyor ve nikah 
lıyor.. Kadının öteki kocasından 
biri erkek biri kız olmak üzere iki 
de ufak çocuğu vardır. Gel za-

man, git zaman, günün birinde 
rum komşu mübadil oluyor, erkek 
çocuğu yanına alıyor ve Yunaniı· 
tana gidiyor. 

Recep ağanın ailesi, dırıltııız, 
gürültüıüz bir ailedir. Köyün için
de bundan daha mc:ıut karı kocoı 
yoktur. Hemen herkeı onlara im
renmektedir. 

dir: Ne yazık!... Dün saat dokuz buçukta Çengel 

Arama ifi nispeten kolaylaşmış köyl"m~e Kulalı cnddesinde 31 
tır: Yaninin polisin e ·indeki vesi- nurın.ralı yalıda oturan eski banka 
kalan araaında çıkan ayakta çe· memurlarından Artin o~lu Aram 
kilmif fotoğraf çoğaltılıyor. Tek- 1 E~~ır'inin (3000) lirnya sigorta"ı 
mil jandarma korakollarına, polis j ev·n·n mulfağmtlı:\ çamaşır yıkan· 
noktalarına, polis merkezlerine da- makta iken kıvılcım sınamış, ya
ğıtılıyor. Ve, bekleniyor: Rum de· rım metre lav•m tahtası yandığı 
likanlıaının yaka· anması artık bir hald-:: 5Önclürülmü~tür. 
(gün} meselesidir... Millet me!depleri 

Yeni bir ihbar 

İş bu safhaya girmi~ken cvclki 
akşnm geç vakit, polise bir ihbar 
yapılıyor: 

Başvekalelt~n Maarif müdürlü-
ğünc gelen biı· tam:mde, açılalı 5 
s:nc olun Millet mekteplerinden 
şimdiye kadar alınan neticeler hak 
kında esaslı malumat istenilmiştir. 
Gu :nc·ktcplere ait beş scne1ik ista
tistildt>r, Başvekalete gönderilmek 
i:ze:·e hazırlanmüktadır. 

Fener bahçe klübü tarafından 
şehrimize getirilen Viner spor ta • 
kımı bur;ünkü kom·ansiyonelle şeh 
rimize varacaktır. 

İlk maç yarın Fener bahçe ıta -
dmda ynpılacak ve ta.nınmı! Avus
turya oyuncularmtlan mürekkep 
bu takımla lstan~ulun en kuvvetli 
takımı F enerbahç.e karşılaşacaktır. 
Çoktanberi şehrimize bu kadar 
kuvvetli ecnebi takımı gelmiyordu. 
Bilhassa Avusturya takımlarının 

bütün Avrupayı dolaşan fÖhref e -
rini ve siıtemlerini ancak okuır::ı.k 
la takip ediyorduk. Viner ıpor ta
kımı ile, işte bu şöhret ve s!stem 
hakkında saha üzerinde de biraz 
fikir edinmiye imkan bulacağız. 

lattan hariç) dört klüp yapmaları 
lazım geldiğini söylemiştir. Müte
hassıs, klüp. er bu suretle birleştik· 
leri takdirde, her klübe ayrı ayrı 
sahalar yapılacağını ve azami ıu
rette yardımda bulunulacağını da 
sözlerine ilave etmiştir. 

Bu me:seleyigörüımek üzere lz
mirde Halkevinde bir toplanma ya 
pılmış ve alakadarlar bu birle~me 
teklifini çok yerinde bu.muşlardır. 

l!ııtanbulda 
Mütehassıs İz.mirden buraya 

gelmiş ve İslimbuldaki tetkikleri • 
ne başlıyarak evvela Fener bahçe 
klübünü ziyaret etm!ştir. Çalı:ıma 
şekli hakkında izahat alan Her 
Karl D;m gördüğü intiz;ımdan ve 
mükemmeliyetten memnun oldu -
ğunu söylemiştir. 

Günler, haftalar, aylar ve u· 
zun uzun yıl'ar geçiyor, üvey kız 

artık gelinlik çağa girmiştir. Onu 
bir gün, Litros köyü ahalisinden, 
Süleyman iıminde namuılu bir de
likanlıya nitanbyorlar. 

- Müddei umumilik yanılıyor, 
Recep ağ'1.yı öl:!üren Yani değildir. 
Bağçıvan, üvey kızının nİ§anlısı 

Süleyman ve arkadaşı İbrahim ta
rafından öldürülmüştür!. 

Zabıta derhal muhbirin ifadesi
ni alıyor, çok geçmeden de Sü· 
Jeyman ve lbrahirn yakayı ele ve • 

riyor, isticvap ediliyorlar. lhbarı 
yapan adam, doğru haber vermiş
tir: 

3 ilk mektep da ha a-;ıhyor 
. İstanbul Maarif müdürlüğü, ilk 

mekteplere müracaat eden talebe 
miktarının çokluğunu nazarı itiba 
ra alarak yeniden üç .mektep aç
mağ" karar vermiştir. 

Diğer taraf tan bu karşıla!ma bize 
tam olmasa bile futbolun vaziyeti
ni de ö!çmiye fınat verecektir. Bu 
itibarla bu karşıla~r.ıamn bir hayli 
heyecanlı olmasını tabii görmek 
lazım geliyor. 

Balkan oyunlarına giden 
atletlerimiz 

Gene bir gün, mübadil rum ha 

Lig maçları hakkında 
İstanbul futbol heyetinden: 

hasiyle Yunanistana giden oğul, a- Katil biZzat Süleymandır!. lb. 

Bu mektepler Beyoğlunda kapa 
nan Rus lisesi bin.asiyle, Üsküdar
dn Sclaksinan mahallesinde ve 
Karagümriikte kiralanan binalar · 

Lig maçlarına ait hususa ta gö · 
rüşmek ve fikistür tanzimi için kur' 
a çekmek üzere müttefik klüpleri
mizin salahiyetnamelerini haiz mü 
rahhas beylerin 2·10 933 pazarte
si günü saat 17,30 da Cağaloğlun
da mıntaka merkezine teşrifleri ve 
mürahhas göndermiyen klüplerin 
maçlara ithal edilmiyecckleri teb · 
liğ olunur. 

Panıız çıka geliyor, bir fark var: rahim, cinayet işinde, arkadaşına 
On beş sene evel, babasına elini yardım etmiJtir. İkisi de, hiç bir da a~dacaktır. 

vererek tıpıf tıpıf yürüyen mini mi ı tazyik, hiç bir cebir altında btra
ni çocuk artık yetişmiş, koskoca . kılmadan, cinayetlerini itiraf el-

4200 lstanbullu yolda 
Cjahşacak 

man bir delikan'ıdır. mektedirler. Zabıtaya göre: Bu sene lstanbulda ve mülhak 
kazalarda (4200) köy-Ü yol para-

l1mi Yani ... İtte, bu vakitaiz dö Şimdiye kadar yapılan tahkikat 
sını verememiştir. Bunlar tefrini
evelin birinden itibaren vilayet 
yollarında altışar gün çalışmak su 
retiyle mükellefiyetlerini ifa ede
ceklerdir. 

nüıten bir hafta sonra, uğursuz ci- yanlıştır! 

nayet itleniyor. Kupkuru derenin Recep ağayı öldüren Y~ni de· 
içinde, zavallı Recep ağanın vah- ğildir ! 
tice boğazlanmıt ceıedini buluyor
lar. Tuhaf!: Yıllardan sonra, hiç 
bir ıebep yokken köye gelen rum 
delikanlısı da, ıırra kadem basmış 
tır.. Tahkikatı yapan adliye, hük-
münü veriyor: 

Cinayeti yapan ve Recep ağayı 
hoiazladıktan ıonra cesedi kuru 
dereye ıürüklemek iıtiyen1 onun 
üvey oğlu Yaniden başkau ola

maz.. Mübadil babanın yıllarca 
aııladığı kin, garaz, en •onunda 
filiz vermiı ve oğul, ıırf bu ıön
mez kini dindirmek için günlerce 
yol teperek, hudut nöbetçilerinin 
gözlerinden kaçarak Litroı köyüne 
wire'bilmeğe muvaffak olmut ve ci
nayeti yapmııtır ..• 

Tahkikat bu safhaya girip te, 
bütün füpheler Yanının üzerinde 
toplanınca, rum delikanlmnın pe 

tine dütülüyor ..• 

Cinayet gününden 48 saat ıonra 
Galata rıhtımında garip bir hadise 
ıeçiyor: Polis, rıhtımdan kalk
mak üzere bu1unan Romanya vapu 
runun iıkeleıinde, gizlice gemiye 
ıirmek iıtiyen pa.aportsuz, !Üphe
li bir delikanlı yakalıyor: 

- Kimıin? Nesin? Nereden gel 
din? Nereye gidiyonun? 

Cevap yok .. inatçı bir ıükiit ... 

Bağçıvan, üvey kızının nişan
lısı ve bunun arkada~ı İbrahim ta
rafından ö)düri.ilmüştür, k~ndileri 
itiraf ediyor' ar ... 

Sebep le ortada: Recep ağa, ni 
şanladığı kızını, her nedense, Sü
leymana vermek istememiş. 

Tahk!katı yapan müddeiumumi 
iıe, ihbarın doğruluğuna kani de
ğil: 

Yani, zabıtanın amansız taki
binden kurtulmak, poliıi oyalamak 
için böyle bir plan düıünmüştür. 
Bir ihbarla, Süleyman ve .lbrahimi 
ortaya atmıttır. Kendisi Türkiye 
hudutlarını ıelametle astıktan son· 
ra her fey anJaıılacak, .fakat iş iş
ten geçmit bu:unacaktır. 

Polis diyor ki: 

Aınerikada milli kalkın
ma rnücadelesi yavaşladı 

NEVYORK, 27 (A. A.) - Mil-
li ka.kınma mücadelesi yavaşla · 
mıştır. Elli bini Nevyorkta o:ıınak 
üzere dört milyon işçi Amerikada 
grev halindedir. Şimendifer idare
lerinin ağustos ayındaki safi ka · 
;:ancı temmuz ayına nazaran azal-
mışlır. 

Kap3Jı duran v~ ya muamelele
ri mahd~t olan üç bin banka da 
yedi milyar dolara yakın para de
pozito olarak bulunmaktadır. 

Mi.yonlarca Amerikalı M. Ruz
veltin derhal hc.rekete geçerek !·al
kır.ma işine yeni bir h:z vermesi • 
ni beklemektedir. 

Onu Romanya vapuruna biner- "'""""ft"'"'"'""" """" '""""" "'""ıu'""'"""'n"'"''""""""'""'""'"'"''""" 
ken Y k 1 ed~n bu aJamlar çılgın mıdırlar? 

Şeref su topu turnuvası 
İstanbul, 27 (A.A.) - Türkiye 

denizcilik federasyon~ndtm: 
29·9-933 cuma günü Büyükdere
de yapılması mukarrer Şeref su to 
pu turnuvası için çekilen h:ur'a ne· 
ticesindc su topu takım!arı a~a.ğıda 

ya:!.ıldığı tekilde kar~ıh:}a,.nkları 

tebliğ olunur. 

Birinci oyun: Fener - İstanbul 

su topları amatör tökımı 

2 inci oyun: Galatasuay - Bey 
koz su topları amatör takımı. 

3 üncü final: Fener - Su spor
ları müsabakası gnlibi re. 

Galatanray - Be:;rl-:oz müsa • 
bakası galibi. 

Münbakalar bir ~ünde ik·-:·u\l 
edilecektir. 

Alman spor mü:ehi ssısı 
fenerbah-;e klübünde 

Geçenlerde Alm~nyadnn Retiri 
len spor miitehassı:sı H~r Kari Di · a a ıyan memurun ifadesine - ;;ı 

.. d l"k 1 L' · · karanlık esı·ar min Anka raya aittiğ · ni yazmııtık. gore, ru.m a ı an 111 bitkin bir ıtr::>s cınayetı 
haldedir.. O::tü bi:.!l pcrı· :'."" ndır, l . l d Profesör mmtah.-!~rd:ı yar'l,..,,. l 

• ..... r.cn :!31 a t•n a.... l ·k f · ı · b 
Böyle bir plan tertip edebilecek bir Öldüren kim? [! ı tct cı V.:! te tış ::el!'~ ı.alın:: "t eş.~ j 
vaziyette değildir. larr.ı :J, Ar.karadan zmıre ~· ~ı-. 

w • • • 1 - Rl·m dclikan!ı:a mı? lzmirdcn de fstnnbula r,clm ştır. ı 
Eger katıl Yan.ı değıl de Süley- 2 - Sülc~7.Ilan ve arka:l~şı !b- İzmirclcn gelen haberlere cöre 

man ve arkada§ı ııe: ra'·· ·? l t . 'd reci"--rin 
•• m r;-ı · 

1 

mi.ite 'a:;sıs ;ı;rnır s;:>cr ı a -
1 - Rum delikanlı11, on bes yıl 1-!~n:.iz belli c;cğ:l... B::ll:i deci den salihiyeaar bazı zcvntl:ı yap-

sonra, babasından ayrılarak, gün •

1 

n:-..~·ci.ı yapan ne yalnız başına Y n- tığı temaslarda lzmirde mevcut 
!erce dağ, tepe, dere a~arak, r.izli- ri, ne c'c Sü!eym:ın ve ibrahimdir. kli' plerin fozla olduğunu ve bun-

Atina, 27 (Hususi) - Bl•gün 
meçhul aıker abidesine Türk at -
Jetleri namına çelenk koyduk. Bu 
seneki Balkan oyunlarına Arna • 
vutlar da giriyorlar. 

flr, <ı~ltı l ·çunı:u ~ulh 1 lukı k 1 fak im
li~iı ıdl n : 1 < ) ~nıan :\'.;l·İ bey 'e zev
Cl''ı L ·ııınıulıaıı ~1rlck lı:ııııııı \C madam 
Fırım•n\a \C \r5'1"'uhi ile firari Bcdro5 
'c ,\ lıJ;'ırclıç mt kamıı a kaını ı ~tanbul 

defcen.laılı~ınııı mu•J•arrıf ı•lduk!Jrı _ooo 
lıra J.:n mcıi muh:ımmcncli Be\ o,.:-lu l\a
nıc-r h:ııun m.ıh:ıl C'slnde mcı ek t ıkm;ız 

'rık~ğıııd~~ı <"•J..i 8- 10 \Cllİ lı • o. ltı 
diı~t"tıı<.• 'c nı .:rJe, t:ııkrdcıı maada-.;ı U· 
" r 'e 1 o ılı un da maada l.loı t ı...ıılı hti· "' 
'ukliı 'c ~ iıçukıu ~c ,i;ı; oJadıın ıharet 
ap:ııtm:ın ol:ırak kullaıııl:ııı hnar:ın tama. 
mı ~ U\ tunun iıak i r.ımrııı cl.t :ı1,ık ar
tırm:l\ a \:ıY. cdı'di~iııtkn ~-J J .Q.1,3 tari
hine mll:ıadıl pcr,t"ııılıe ~üııii ~aat 15 den 
Hı 1 c ~:ıdar l'c,ııglu sulh nrnhı.:cnıtsın
dc -atıl:;l·:ı• 11r. \rıırına heddı ~l\ ıtH ti 
muh mm cm ·inı '<:' :ı \ut.dl' '~tını~ be· 
ini bulur·• o gün ihale rdılccc\; ı•r. l'ul 

;, .ıuıı.,ı ıakdıı de en ~on :ırıır.ınııı ll .ıhtidti 
\);,kı ı-.ılııı:ık -url·tilc ikıııcı :ıı tırnı.t 15 
iııd ~iıııuı l' ıc ~dut eden lü· 11 9,11 ı·u · 
martı ,j µiinu -.ı aı J ;'i dln Ilı \C k:ıdar 
j, rn ıı 1 uıı:ı 1..ıtktır. q - 'l':ırihı ih:ı lc, c ka
darki. \ akıf ı.:ıırc:ı hclcdı H rt·:mıı; del-
1.ıfİ\ c tıi••c,!Jıl.ır.ı :ıiııır .. ~ - .\ımınıı'a 
i~tirak cJecckllr h" mcti muh:ıınıncncnin 
~ uıdc ~ cdı 1'u.,utı;u nı<.pctımk teminat 
ak.,·l~İ \c\a Millı hir bankanın tlm'nat 
ıırc kıLl unu J,:t:•ırmdni şaıttır. 4 - Ar-
111 ma bt:dt:li ı;ırılıı ıhalt:dcıı b~ş ~ün r..ar· 
fıı d:ı ın:ılıkl mc k:ı~:cına ıcdı, c cdılccck

İir a ~i ı.akdırdt: ıha le fr,h 'c far~ı fi. 
' .. ı ı.ırar H: 7.1\ :ıı 1 'c l.ıiı hılahukum 
kuıdbıı ıJcn ıah,ıl ~dılcclktır 5 - ~00-1-
.'\o. hı icr.ı 'c ıf'a, kaı ununun J _() ırcı 
nıadJt ,jııc tt' fıkan ga, ı i menkul uıt:rin· 
ık!. i lpo1 ek ';ılı lıi al:ıcai. lı ar ılc dıJ:t: r 
.ı :\l.:ıJ.u'a ı ın ga' ri menhıl liıcrlndeki 
h:ıl-1.ırıı ı •1 u usi'c faız \ c ma•r:ıta d.tir 
olaıı ıdd :ıl;ırını bpat için t.trihi il~ı <l.ın 
t 1-:ırcn 'irnı p;ı.iıı z:ırfınlla c' r:ıkı mu·
piıclcrıll· l>ı rf i ıc •atış ml muruna ımira· 
ı::ıac etınc:ıdir .• \k ı.i ı.ıkdirdc hakları tapu 
s,cı lilc -ab,ı ıılnı:ı, nıı ':ır ~·ıtı~ bedelinin 
pa, la~m.t,ıı d:ırı h~ııc k:ılırl:ır. tı - ~art· 
n:ıınc m:ıhl.l mt: <lı\:ınh:ınc i11dc her ~c

' '" c-r>rı ıl l'l'"İ bir ''re a-mı ur. l 'a;ı;la n • 

ıafs• 1a ı almak l'•lt:\ l'n criıı 9,:,1.2a :'\o. ılo 
lı:ı~kıt:ıhetc murıcaaıl:m ilnn olunur. 

Ürkme, tereddüt ... Polisin şüphesi 
artıyor. Delikanlının üzerini arı
yor. Birkaç eıki Ye!ika, ayakta 
çekilmiı bir fotoğraf. Vazifesi ba
tından ayrılamıyan poliı, füpheli 
delikanlıyı bir mu haf aza memuru 
refakatinde merkeze yo'luyor .. 
Delikanlı, punduna getirip 11vışı -
yor.. Sonradan öğreniliyor: Yani 
adını taııyan ve pek le ehemmiyet 
verilmi~n füpheli delikanlı, Lit • 

ce hudutlardan sokularak Lit·oıı ı ı1 t . 1 1 . .... d b . . !arın (Te~kilata clah·ı ''ey:ı te!ki-. . . . r.ıa tı uçu e ıJ garıp c1- -
k .. ·· ın gelmııııtır? ı -------------------------oyune nıç . ~ · . ~ ·a:·ct i~=nde birleım;!J bt1lı.:nuyor -

2 - C:nayetımuteak·r>ort:ıdan ur... Sıvas Fırka Satınalma 

:'8.)8 

kayboluşuna ne mana vermeli? 1 u' o, ikak olan .ro!da şu: 
3- Galatarıhtı-:1m:la ı: :-~apcrt 1 - Y~ninin, v.:kfyle l\O"'ıiJr.1 Komisyonundan : 

suz firar tc~ebbüsi:nü n~:;zl tefsir k~;ır4'.n; 

etmeli? 2 - Sülcymnnm, sevdi{;i n:şan-
Ej!cr Recap a~ayı öldürenler lı~·ı vcrm~k istemiyen, bağçıvan 

Süleyman ve arkadaşı İbrahim ele .Rc::cp ağaya kar~ı hır.-;ları ve hu· 
ğil de Yani ise: S:!::-:J~ .lcri vardır. 

1 - Cinayet yaptıklarını iddia 1 Reşat Enis 

Sıvaa ve Zandaki kıtaatının ıhtiyacı ıçin 300,000 "ilo ek· 
mcklik un l<apa ı miinal<asaya ko u:mu$hır. Talip'erin şartnameyi 
s:-örrr.ek üzere her gün m nakasaya 'ştııa: ıçin de ı~m:natı mu· 
vakkatelerini bavı tel<lit urt'arını 21/ irircı Teşrir/933 CLJmar
tesi günü saat 15 şe kadar ~om'ıyona vumc!cri lüzumu ı in o· 
Junur. {5207) 

, 



Yeni zabıtai belediye 
talimatnamesinde 

Yasak olan maddeler 
Arabaların görünüşü, yürüyü - matnamenin ikinci kısmında ken • 

ıü ve ıevk ve idare edenlerin hal dilerine mahsus olarak yazılı bulu 
ve hareketleri ve plakasını la§ıdık- nnn maddelere de uymağa mecbur 
ları belediyede fenni muayenele - durlar. 
rin layıkile yapılmasın:ı imkan ol- Madde '90 - Taksi otomobille
mamaaı gibi şüpheli vaziyetlerde rinde şoförlerin korne ve saire ile 
arabalar şoförler muayene ve imti- müşteri çağırmaları ve gelip ge -
hana aevkedilirler. 1 çenleri bu maksatla her ne tarzda 

Dışardan gelen nakil vasıtala -
1 

olursa olsun, rahatsız etmeleri ya
rının her ne suretle olursa olsun 1 saktır. 
sırf şehre mahsus yolcu ve yük 1 Otobüsler: 
nakliyatında bulunmaları ve bun - Madde 191 - Otobüsler için 
lorm §ehir yollarından tozlu ve dahi yukarıki maddenin hükmü 
kirli olarak ve dış kısımlarına yük o.ynile caridir. 
kabilinden şunu bunu asaralt geç- İsbu talimatnamenin tramvay • 
meleri yasaktır. Şehre giren bu gi- lar ~kısmında yazılı olup Se~·rüse
bi arabalar ilk fmıatta temizlene - ferin emniyetine ve intizamına, 

ceklerdir. yolcuların huzur ye istirahatine, a 
Bil!ka belediyelerin plakasını rabaların haiz olmaları lazım ge -

taııyıp ta lstanbulla diğer kasaba len sıhhi şartlnra ve sai,·eye taal .. 
ve şehirler arasında muntazam lilk eden hükümler otobüsler hak
yolcu seferleri yapan arabaların kında da tatbik edilecektir. 
buraya ait durakları, bekleme yer Oiobüs biletcilerinin üst ve baş 
leri ve hareket saatleri İstanbul larmm temiz olması şarttır, bunla 
belediyesince tayin edilecektir. rm, parmaklarını ağızlarında ısla
(Seyrüsefer ve ücret tarifeleri için tarnk bilet koparmaları yasaktır. 
o arabaların mensup oldukları be- Kamyon ve kamyonetler: 
lediyelerle anlaşarak hareket edi- Madde 192 - Kamyon ve kam-
lir.) yonetler de işbu talimatname; '1ü • 

Hükumetçe beynelmilel Seyrü - kümlcrine uymağa mecbur olup 
ıef'erler husuıunda kendilerile bir bunları -içlerine sıra koymak ve 
anlaıma yapılan memleketlerden saire gibi bazı tertibat yaparak ve 
gelecek arabalar o mukavelenin her ne suretle oluna olsun yolcu 
hükümlerine tabi olacaklardır. nakliyatında kullanmak ve bu gi • 

Madde 182 - Motörlü nakil va bi arabalarla cenaze nakletmek 
ııtalarını sevk ve idare edenler yir 
mi dört saatte -fasılalı veya fa • 
sıluız- ancak ıekiz saat direksi• 
yonda bulunabilirler. Bundan faz 

.,__,... __ ~ ..... "44!1o ... ~4 

Madde 183 - Şoförlere ait olan 
itbu hükümler; spor, tenezzüh ve 
ıaire kabilinden, her ne maksatla 
olursa olsun kendisinin veya baş • 
kaımın arabaıını ıevk ve idare e
denler hakkında da aynile cari -
dir. 

Madde 184 - Belediyenin ehli
yet veıikasını haiz olmıyan kimse 
lere motörlü nakil vasıtalarını 
-sevk ve iadre etmek üzere- tes 
lim etmek yasaktır. 

Tamir itleri ve tamirciler: 
Madde 185 - Her türlü tamir

ler için nakil vasıtalarının tamirci 
dükkanları önlerinde durmaları 
Yuaktır. Bu gibi arabalar ancak 
tamirhanenin içinde tamir edile • 
bilec&ktir. Yerleri buna elveritli 
olmıyan veya büyük ve kalabalık 
caddeler üzerinde bulunan tamir. 
hanelerin i§lerine devamlarına mü 

ıaade edilmez ve yeniden açıl • 
mak istenilen bu kabil müessesele
re ruhıat verilmez. 
Reımi arabalar: 

Madde 186 - Resmi dairelere 
ait her türlü nakil vasıtaları bu ta· 
limatnamenin hükümlerine tabi • 
dirler. 

Hususi arabalar: 
Madde 187 - Hususi nakil va

ııtaları işbu talimatnameye uyma 
ğa mecburdurlar. 

Kiralık lüks otomobiller: 

yasaktır. 

Madde 193 - Otobüslerle kam 
yon ve kamyonetlere belediyenin 

ı,~\ıı.ıl ettij' tipte birer regülatör 
~qy~ y1\f.M~ede 1~ılı aÜI' 
at halleri temin edilecektir. 

İstiap halleri: 
Madde 194 - Şehir yollarında 

seyrüsefer eden her türlü nakil va 
sıtalnrma fennen alabileceklerin -
den fazla yolcu almak, veya yük 
yiiklemek ve bunlardan yolcuya 
ait olanları yükse, yük nakletme -
ğe mahsus olanları yolcuya tahıiı 
etmek yasaktır. 

Beynelmilel işaretler: 
Madde 195 - Nakil vasıtaları• 

nı sevk ve idare edenler Belediye· 
ce ilin edilen ve edilecek olan 
beynelmilel seyrüsefer itaretlerile 
bunlara ait lavhalara uymağa 

mecburdurlar. 

3 Motosikletler, biıikletler ve 
el arabaları 

Madde 196 - Motörlü nakil va 
aıtalarına ve bunları kullananlara 
mahsus olan hükümler motosiklet 
lerle bunları sevk ve idare eden • 
ler hakkında da caridir. 

Madde 197 - Ehliyet veıikası 
olmayanlara binilmek üzere kira 
ile veya sair suretle motosiklet ver 
mek yasaktır. 

Madde 198 - Motosikletlerin 
fazla gürültü çıkartmaları yasak • 

tır. 

Madde 199 - Motosikletlerde 
de hem korne, hem klaksiyon bu
lunacaktır. 

Madde 200 - Motosiklet kul • 

ı ..... H·3:-·-K:-·-o:----r . . . . 
: Satınalma Komisyonu illnlan : . . .......... ·························-···-·----·········: 

İzmir Mıt. Mv. Satın alma ko -
misyonundan: 

Mst. Mv. kıt'atı için 62,460 ki
lo ıığır eti kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. ihalesi 9- 1. teı
rin- 933 pazartesi günü saat 15 
tedir. lsteklilerin şartnameyi gör 
mek üzere her gün ve münakaıa -
ya iştirak için o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mektup · 
lariyle İzmirde Mıt. Mv. Satın al
ma komisyonuna müracaatları . 

(3307) (4956) 

• 
lzmir Mst. Mv. Satın alma ko -

miıyonundan: 

Mst. Mv. kıt'atı ihtiyacı ıçın 

238.250 kilo sığır eti kapalı zarfla 
mün:ıkasaya konmuştur. lhaleıi 
9- 1. Te~ .. in -933 pazartesi gü
nü ıaat 16 dadır. lsteklilerin tart· 
nameyi görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve teminat 
mektupları ile birlikte kıtlada 
Mıt. M v. Satın alma komiıyonu -
na müracaatları. (3308) (4957) 

• • 
lzm!r Mst. Mv. Satın alma ko -

misyonundan: 
Mst. Mv. kıt'atı ihtiyacı ıçın 

74.040 kilo sığır eti, kapalı zarfla 
münakasaya konmuıtur. ihalesi 
9- (. Teşrin -933 pazartesi ıü
nü ıaat 15,30 dadır. İsteklilerin 
tartnameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iıtirak için o ıün 
ve vaktinden evvel teklif ve temi
nat mektupları ile birlikte lzmirde 
Mst. Mv. Satın alma komiıyonu -
na müracaatları. (3309) ( 4958) 

htanbul 3 üncü icra memurlu -
ğundan: Mahcuz olup füruhtu 
mukarrer. hulwaaıı Galatada Mah 
mudiye caddeeinde 5 numaralı 
dükkanda mevcut bilumum came
kanların 2-10-933 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 12 den 
13 e kadar satılacağından talip 
olanların mahallinde memuruna 
müracaat eylemeleri ilin olunur . 

(313) 

İstanbul üçüncü icra memurlu· 

ğundan: 

Mahcuz olup f üruhtu mukarrer 
bulunan Yükıek kaldırımda Ya -
zıcı soka'ğında 5 numaralı matba. 
ada kabartma ve karton ve ıair 
makinelerinin 3-10-933 tarihi
ne müsadif sah günü saat 12 den 
13 e kadar satılacağından talip o
lanların mahallinde memuruna 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

(312) 
IHUllldlllUlllU•lll llllllllH•UtQtllllllUIGMMMN• t M'tt•ı•tr•·----

cukların tehir yollarında ve mey-
danlarında dolaımaları ve bu ıibi 
lere kira ile ve ıair ıuretle biıiklet 
teslim edilmeıi yasaktır. 

Madde 203 - Biıikletlerle ya • 
ya kaldırımlarında ve yayalara 
mahsus olan sair yerlerde gezmek 
yasaktır. 

Madde 204 - Küçük çocuklara 
mahsus üç tekerlekli biıikletler 
cıncak hususi yerlerde kullanılabi
lir. Bunların yaya kaldırımların -
da, yollarda ve umuma mahsuı di 
ğer yerlerde gezdirilmeleri yaaak-

Madde 188 - Kiralık lüks oto
mobille-r dahi bu talimatname hü
kümlerine tabidirler. Bunlar an -
cak garajlardan ve pazarlıkla ki· 
ralanı.rlar. Bunların taksi otomo .. 
billerine mahsus bekleme yerlerin 
de durı.1aları yasaktır. 

tır. 

lananların önlerine başka birinin Madde 205 - Umumi yerlerde 
oturtulması ve arkalarına da bir bisikletler üzerinde cambazlık ka 
ki!iden fazlasının alınması yasak- bilinden hareketler yapmak ya .. 
tır. (Bunun için de arkada mahsus saktır. 

Taksi otomobilleri: 
Madde 189 - Taksi otomobille 

ri Seyrüsefere ait bütün hükümle· 
re tabi olmakla beraber işbu tali " 

yer bulunması !arttır.) Madde 206 - Bir ki,ilik bisik -
Madde 201 - Bisikletler de be [etlerde öne ve arkaya hiç kimse 

lediyece kayıtlı olacak ve bir pla- almmıyacaktır. 
ka taşıyacaklardır. Madde 207 - Bieikletlerin de 

Madde 202 - Bisiklete binme· geldiklerini bildirecek birer kor • 
sini bilmiyenlerin ve bunları kul • neleri olacaktll'. 
lanamıyacak kadar küçük olan ço (l>namJ Tar) 

VJlKIT 
Kitap işleri 

muhabere 
köşesi ve 
sütunu 

Devlet matbaaıı tarafından 
baıılan ve mekteplerde okuttu
rulan kitapların tevzi ve salıf 
ışı müessesemize verilmiştir. 
Bunlar lstanbulda yalnız 
(V AKIT) kütüphaneıinden te • 
darik olunabilir. 

• • 
Devlet matbaasının diğer 

netriyatı da (V AKIT) yur -
du tarafından satılmaktadır . 
ilmi eserlerle Maarif Vekaleti 
mecmuaları ve sair kitaplar için 
de (V AKIT) kütüphanesine 
müracaat edilmek lazımdır. 

•• 
(VAKiT) kütüphanesi, her 

vilayet merkezinde bu kitapları 
satmak üzere birer tube açmı!
tır. Vilayetler hududu dahi -
linde Devlet matbaasının mek· ' . 
teplere mahıuı olan kitapları 
ile diier eıerleri için bu şubelere 
müracaat olunmalıdır. 

•• 
Vilayet merkezlerinde ısım -

leri -.e adresleri •!•iıda gösteri· 
len yerler (V AKTIN) ın kitap 
ıatıt !Ubcai olarak kabul edil -
mi,lerdir. Bunları peyderpey 
neıredeceğiz. 

Ankara: (Akba) kütüp • 
hanesi, Trabzon Polotha -
neli zade biraderler , Kuta • 
monu: Gazete bayii Ahmet 
Hamdi Bey, Samıun: Halk kü
tüphaneıi, Gireıun: Tasarruf 
pazan Lutfü Bey, Amaıya: Ce
malettin kütüphanesi, Malatya: 
Eyüp ojlu Halil Bey ıazete ba
yii, Konya: Kitapçı Murat oğlu 
Sabri B., Antalya: Kemahi za· 
de Nail Bey, Çorum: Turan kü· 
tüphaneıi lımail Naim Bey, Na· 
zilli: Sebat kütüphaneıi, Musta
fa Hakkı Bey, Balıkesir: Ki -
tapçı Fehmi Bey, Eıki,ehir: 
Son Poıta kütüphanesi, Buna: 
Kitapçı Esat Bey, Edirne: Hil -
mi kütphanesi, İzmit: Halkpa -
zarı ıahibi Sadettin Bey. 

Bolu: Zafer kütüphanesi, 
Merzifon gazete bayii Adil B., 
Diyarıbekir: Şevki Bey, Mani -
sa: Hulusi Can Bey, Yozgat: 
Vakıt muahibiri Bekir Ziya B., 
Adana: Maarif kütüphanesi 
Ahmet Necati Bey. 

Dl§er tubelerlmiz 
Bitlis ıazete bayii Niyazi Yıl -
maz Bey, Siirt: Mehmet Emin 
Bey, Isparta Yunuı zade Lutfü 

Bey, Çankırı gazete bayii Hü
seyin Bey, Bayburt gazete bayii 

Halil Bey, Rize gazete bayii 
Mahmut Kara Bey, Elaziz Tu • 
ran matbaası, Urfa Feyiz kü • 
tüphanesi sahibi Abdullah E • 
dip Bey. 

Mersin: Gazete bayii Fehmi 
Bey, Kayseri Maarif kütüpha -
nesi Tevfik Bey, Niğde gazete 
bayii Hasan Cemal Bey, Kırk • 
lareli gazete bayii Ahmet Ham 
di Bey, Artuvin gazete bayii 
Remzi Bey. 

Vilayetlerde §ubemiz olarak 
adresleri gösterilen kitapçı • 
larla kırtasiyecilerden ve gaze
temiz bayilerinden henüz mua
melelerini bitirmiyenlerin temi
nat mektubu, gönderdikleri hal· 
de mukavelelerini ihzar, yahut 
mukavelelerini gönderip te 
teminat muamelelerini ikmal et
miyenlerin, yeni sipariıleriyle 
birlikte noksan olan itlerini ta• 
mamlamaları husuıuna nazan 
dikkatlerini c::elbederiz. 

•• 
Cevaplar1mız 

Bayazit merkez mektebi b 
muallimliğine: lıtediğiniz ki 
taplar maarif müdüriyeti emri 
ne ıevkedilmiıtir. 

Artuvin orta mektep müdü • 
yetine: Sipariılerinizden tab' 
hitam bulan kitaplar bayiim' 
Remzi Beye gönderilmittir 
Diğerleri ihzar edilince gene a 
nı vasıta ile gönderilecek 
tir. 

Balıkesir bayiimiz F ehm 
Beye: Mektubunuzu aldık 
Bayiimiz olan yerlerde, bayide 
baıka hiç bir kimıeden ıipari 
kabul edemeyiz. Siparitin • 
bekliyoruz. 

•• 
Perakende siparişler 

Bayilerimiz olan vlllyet 
lerden toptan ve pera 
kende siparişler yapll 
maktadır.Bu müracaatla 
bayiimiz olan yerler ICjl 
muamelltın muhabera 
yUzUndenteehhUrUnea 
bebiyet vermektedir. 
Kitap İCjin vlllyetlerd 

gazetemizde isimleri ne 
rolunan mahallere mUra 
caat edllmeal huauaun 
nazarıdikkati celbederlz 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Sah 
alma Komisyonu Riyasetinden: 

Heybeliada aanatoryomu için Mayıs 934 sonuna kadar 10 
mu olan muhtelif cins taze sebze ile 90,000 adet gilnlllk yumu 

ta ve 20,000 adet mutfak yumurtası olbaptaki şartnamesi veçhi 

ve 10 trırinievvel 933 sah günü saat 14 te aleni münakasa • 

retiJe muamele yapılmak üzere münakasaya l<onmuıtur. isteklil 

rni müracaatları. (4873) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan 

15 kalem Boya ve malzemesi: Kapalı zarfla müoakasası: 21/T 
rinievvel/933 cumartesi günü saat 14 

Sefain ihtiyacı İçin 15 kalem Boya ve malzemes'nin mil 

kasası hizasındaki gün ve saatte yapılacağından şartnamesini g 
mek isteyenlerin her gün ve mez~ iir boya mafzemuini itaya 

lip o'acıklann da miinakasa gün ve saatinde t~klif mektuplar 

birlikte Kasımpııada Deniz Levazım Sahnalma Komisyonuna m 
racıatları. (5205) 



Ucazlall •• temizlik.. Sür'at 

VAKITYURDU 
KİTAP KISMI 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi 
.Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 

•• 

Baskıya Ait Her işinizi .. 
VA K .I T YUDDU 

Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 
Yakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 

Sultanahmet .Üçüncü Sulh Hu -
~uk Hakimliğinden: 
MJımet Nazmi1"Be~rile Yerjin 

Hanrmın §&Y,ıan ve müıtereken 
:n~tasarrıf. .. oldukları KUmliapıda 
;;ad,ırcı '.Ahmet çelebi mi.h'alleıi • 
1in Boyacı~ ve B;ıipa9a. ıotia,la -
·ında eski 15 ve yeni 26;41 numa -
·alı bir bap h'ane ile 'dükkanın iza 
ei §Üyuu zımnında furuhtu takar
'Ür ederek icra kılınan açık arttır 
na neticesinde 3955 lira bedel mu 
:abilinde talibine ihalei kat'iyeıi 
cra kılmmıt iıe de ıümünü mebi 
eılimi vezne edilmemeıi üzerin~ 

' halenin feshine karar verilerek 
eni den müzayedeye vaıedilmit ve 

1 .çık arttırmasının 17 -10-933 
arihine müsadif Sah günü ıaat on 
•ette ic;ası muliarrer hulunmut • 
ur. Talip olanların kıymeti mu • ' . 
ıammeneıi olan beş bin liranın 
iizde yedi buçuğu niıbetin'de pey 
liçesini hamilen S~ltanalimet 
:UUi tk'inci Huk"uk MalılCemeaine 
31 - 497 numara ile müracaat .. 
lrı ilin olunur. 

İ•taabal a•Uy.ıı • mallkeme•I blrla• 
ı llukuk ma~kemesblaa ı 

Istanbul üniversitesi mü
bayaat komisyonundan: 

1 - Cerrahpafa •e Haseki Hastahaneleri pavyonlannın 
Elektrik tesisatı pazarlık suretile münakasaya kooulmu,tur. 

2 - Tesisata talip olanların ticaret odasında müseccel elek· 
trik tesisatile iştiğal eder bir müessese sahibi ve Istanbul elek
trik şirketinin ruhsatiyesini haiz olmaları ve eyi netice vermiş 

• telefon, sinyal ve motör tesisatını havi büyük elektrik tesisatı 
vıpmıf olduklarına dair vesika ibraz etmeleri ve münakasaya 
firmek için de mimari bürodan ve;ika getirmeleri meşruttur. 

3 - Talipler Maarif Vekaletinin güzel san'atlar akademisin
deki mimari bürosunda planlarla şartnameleri tetkik edebilecek
lerdir. 

4 - lıbu tesisatın ber biri ayrı ayrı veyahut birlikte ihale 
edilebilecektir. 

5 - Taliplerin ihale günü olan l/TeşrinievveJ/933 pazar gü
nü ıaat on beşte herbiri için teklif edecekleri bedelin yüzde 7,5 
uiu niıbctinde teminatı muvakkatelerile birlikte Üniversite mü-
bayaat komisyonunda hazır bulunmaları. (5215) 

( Devlet Demir yolları ilanları 
Yerli Tıbbi Ecza kapa'ı zarfla münakasası 17/10/933 salı 

rOnü Hat 15 de idare l:>inasmda yapılacaktır. 
Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beş lira-

• ya sahlan şartnamelerde vardır. (5231) 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

1 - Bedeli keşf~ 1166286,. lira ·'Ol,, .kuruştan ibaret olan a
yaş belinin şosa tamiri ve "7,, menfez inşaatı kapalı zarf usu· 
Jile 11 • 9 - 1933 tarihinden 2 - l O· 933 tarihine kadar "22,, iÜD 

müddetle münakasaya konmuştur. 

2 - Münakasaya iktidarı fenni ve itibari malilerini isbat eden• 
ler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil olmak isteyenler: 

A - Bedeli keşfin % 7,5 buçuğu olan "4971,, lira "45,, 
kuruş vilayet idarei hususiyesi hesabına Bankaya tevdi ettikleri
ne dair makbuz senedi veya milli bankalardan birinin teminat 
mektubunu yahut milli esham mukabili Muhasebei Hususiyeden 
alınacak ilmühaberi ibraz etmek lazımdır. 

B - Ticaret Odasına mukayyet olduklarına ve itibari malile· 
rine ait bir vesika göstermeleri icabeder. 

C- Yanlarındaki ehliyeti fenniye vesikalarını ihale gününden en 

az "8,, gün evvel Vilayet Başmühendisliğine göstererek müna
kasaya dahil olabileceklerine dair bir ehliyeti fenniye vesikası 
almaları iktiza eder. Bu "3,, şartı tamamen haiz olmıyanların mil· 

nakasaya i,tirakları şayanı kabul olmıyacağından teklif zarfları 
açılmıyarak kendilerine iade edilecektir. 

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

4 - Evrakı keşfiye ve projeyi görmek veya daha ziyade ma· 
lumat almak isteyenler her gün Ankara Vilayeti Nafıa Baımü .. 
hendisliğine müracaatları. (4885) 

HE~ AYIN 

Müddeı ~leldro Teknik Şimit 
ıaymon fabrikası ve türekumın 
ekilleri Gabay biraderlere iza .. 
!len avukat lbrahim Beyin müd. Istanbul Ziraat Bankasından: 

Sıra Semti Mahallesi s t w Cinsi No. O.<agı Hisseye göre mu-
hammen kıymeti 

. 
Emlak Hissesı 

No. 

eaaleyh Pangaltıda Yali konağı 
lddeıinde Madam Sakalaridi a • 
artımanının 1 numarasında B. 
uki Efendi aleyhine 1bet yüz 
ra alacağın tahsili hakkında ika .. 
e eylediği davanın tahkikat ıaf-
1.11 hitam bularak bu baptaki ev
.k mahkemeye aevkedilmit ve 
nri muhakemede 18-10--933 
rihine müaadif çarıamba günü 
at on üç buçuğa muallak bulun .. 
Uf olduğun'dan iliametgi.liı ha -
rı meçb'u] olan :mumaileyh B. 

704 
705 

Samatya imrahor Narlıkapı nam diğer mahzen Abıap hane 6 3/8 450 T. L 

1 lski Efendi yevm ve valdi1mez
irda mahkemeye :gelme'diği ve '_ 
. bir vekil göndennediği tali -
rde muamelei gıyabiyeye devam 
'ilece~i davetiyenin tebliğ ma • 
.mma kaim olmak üzere keY.fi
t ilin olunur. ' (8621 )' ., 

706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 

714 

il " " Kocamustafapaşa Kocamustafapaşa Su!umanastır 

" Hobyar Haseki 
Samatya Hacıkadın Pamukçu Tatyoı 
Kum kapı Muhsine hatun incili 
Beyoğlu Yenişehir istifçi 

" Hüseyinağa Mumhane 

" " ,, 
" Pangalh Bayir 

Arsa 
Kagir dükliln 
Ahşap 

" 
Klgir hane 

ti " 
Ahşap hane 

" " 
" " Ahşap iki hane ve 

bir dükkln 

5 
110 
101 
67 
17 
2 

24 
26 

82, 84, 86 

" 
Tamamı 

1116 
S!3l 

] /8 
1/l 
1/2 
112 
1/8 

,, Firuzağa Kadı mektebi çıkmazı Kigir hane 6 2/8 

75 
" 400 
" 15 
" 189 
" 625 
" 1000 " 

200 " 200 
" 250 
" 

2250 
" Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri naklen· veya gayriroübadil bonosile ödenmek üzere yukarda evs1f ı yazılı gayri· 

menkuller açık arttırma suretile şahşa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 28/9/933 perşe_mbe günü saat on beştedir. Müzayedeye iştirlk 
edecekler pey akçelerini müzayede günü saat on dört buçuğa kadar yatırmaları lazımdır. Şartname Bankamız kapısına asılmıştır • 
se:ei'h'aliye vergisile belediye resimleri müşteriye aittir. (4910) 
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• ilk mektep Tarihleri 
Maarif Vekaleti tarafından ilk mekteplerin dördüncü ve be

şinci sınıflarında okutturulmak üzere 

1. 1. 1. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii 
"V AKIT,, nıüessesesi tarafından deruhte edi

len T ARIH kitaplarz satışa çıkarılmıştır. 

Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir 

surette yatılmış bir çok haritaları ve resimleri ihtiva etmektedir. 

Bir kartonla kaplanmış olan bu Tarihlerin fi
atları nefasetine ve sayıfalarının çokluğuna 

rağmen 15 şer kuruştur. 

Sabt ve tevzi yeri : lstanbul Ankara caddeai 
VAKiT YURDU 

AL\NIZ. 

.. . . . . ' . . - . . 

Sel inik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

• 
Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 

idare rnerkezı : IS1 A ıV BUL 
TUrklyedek1 Şubeleri: 

lstonbul ( Galata ve lstanbul ) lzmir 
Samsun • Mersin . Adana 
Vunanlstandaki Şubeleri : 

Selônik. Kavttla. Ati na. Pire 

Bılümum Banka muameleleri. Kre~i me' t··.:.' arı. Cari hesap· 
lan küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar i carı . 

•ı • . . 




