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T. Cemiyetinden: 
()smanlıcadan Türkçeye kar -

şılıklar anketi 92 listede bitti: 
Bu anketin sürdüiü mfidde~ 

her ~ listeleri neşretmek yo -
lunda Anadolu Ajansile Ankara 
ve lstanbul rad101armm w bü -
tihı gazetelerin göste= • timiz ça-
lışma cemıye • için bir 
eevinç ve t.eeekkür kaJa&II ol -
llllJIWr· 

Avrupadan Amerikaya .. 
24 tayyare gidiyor 1 

Bu 24 ltalyan tayyaresi yere inmeden 
2300 kilometre uçarakŞikagoya inecek 
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T. D. T. Cemiyeti gölterilell Tanareler hareketleri sünü öl-
bu ~ sevgi ve isteie ;le lwi Amltenlama .anıcaklar, 
yapaeaiı 'lcariilı~ ~ iJW9 ineceklerdir • .Ameterdamdan 
elinde~ geldiği kadar eoma lalandaya uinJ'Kaklar, ora• 
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bılmektecijr. .__,. • ı1 eki clir. 

.... :ı1111•~ıköçük _.. pec er 
,.,~·· • d Sefer _ ......... tıılı .... 

çOk kullanılan ft 111&1eri 1b;.iı: maliat MIUI ._. .. ........., iciaa 
mıya yarayan arapça ve farsça ..,.ı.at plim ona slre huırl&n • · 
tabirlerle de karşılık aranması • mqtır. Filonun eabilden uzak ola· ~ 11na --. _; -. 
na bütün Türkçe sevenleri ça _ rak ve hiç bir 7ere inmeden ala - a--=·· ••••NI ..... 
ğınnaktadır. cai• en uun mel&fe 2300 kilomet- merika için mektup bhul ecleceli 

Balkmnzm bu zeyle de ank"- redir. tir. 
t.e ~rdllf ~da.~ istek!e ortak ltalya hükameti bu ıefer müna- ltalya ban namn iki sün *'91 
olacağından hic; şupheınız yok - eebetile hu1111I potta pulları bastır Orbetello limanına ıelmit fi1oit 
tur. mqtır. Filo lalanda, Kanada ve A nun kumanduım almqbr. ft 

................................................................. 

... kMal ediline w- '""""Si;=:ı ... ;:;;;;;·;;;; .. ş;z;tüB'i:'ç;;;;;;,........ Bir Mütevelli ..... iiPi 
meeel•i halledilmit ol y 
~ = unan gemisi "imdat in SaJahattin Molla Nasıl Ayazpaşa 
,.m 1t1er çdan" 0 1a • işareti veriyor f Vakıfları Mütevellisi Olmuş? 
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(Bg tarafı 1 inci sayfada) 

ilim almış olması münferit bir ha
diıe değildir. Umumi kanaat o 
merkezdedir ki çok dikkat ile a -
ranına bu hadise gibi diğer bir ta
knn miıaller bulunur. Bu yüzden 
evkafın yüz binlerce, belki mil -
yonlarca liralık hakları şunun bu
nun elinde bulunmaktadır . 

Onun için bu hadisenin nasıl ol· 
duğunu ara§lırmak heım efradı a
lakadar eden bir hak meselesi, 
hem de evkaf idaresinin istikbale 
ait tanzimi noktasından ehemmi
yeti haiz bir memleket meselesi -
dir. 

Şimdi bir kaç gündür verdiği· 
miz izahata devam cdel:.m: Sala -

ttin Mollanın babasının babası 

~hmet R8'it Efendi Kevakibi 
ahfadından Mehmet Veliyyüttin 
Efendinin oğludur. Fakat Salahat
tin Molla babasının babasına Meh 
met Veliyyütin Efendiden ha§ka 
hayali bir baba ve gene hayali bir 
ana bulmuftur. 

Hacı Ahmet Efendiyi Kevakibi 
ahfadından, Hacı Ahmet Efendi -
nin gene hayali zevcesi Ay§e Ha
nımı da Ayazpa9a sülalesinden 

göstenmittir. Bunu bir ilamla tev
sik etmece de muvaffak olmuştur. 
Bu tevıik muamelesi nasıl olmuş· 
tur?. 

lıin içinde hakikaten kuvvetle 
zannedildiği gibi bilerek yapılmış 
bir ıahte muamele var mıdır?. 

Yoksa bir buçuk asır evvel veril -

mit o:an, bugün evkaf idaresince 
mahfuz bulunan bir resmi beratın 
hükmü hilafına bir ilam çıkarıla· 
bilmit olmaıı nasıl izah edilebilir? 
Her llangi bir adamın şeceresini 

teıblt için çıkarıJımıt bir ilam mün· 
derecatının yanlış olabilmesi için 

ilamı veren mahkemenin muhtelif 

tekillerle iğfal edilmit bulunması 
hat.ıra gelebilir. 

Ohalde Kevakibi zade Salahat
tin Mollayı Ayazpata zade Sala · 

hattin MoJla olarak gösteren ila -
mın alınabilmesi alındıktan sonra 

da kendisine bu ilam mucibince 
mütevellilik verilebilmesi için bu 

if kimlerin elinden ne şekilde mu· 
ameleler görerek geçmittir?. Bun-

ları evkaf idaresinin sorup aoruş-
1 

. ., 
tunrrası lazım ge mez mı · • 

Mantıkan ve kanunen bu lazım 
gelir. Fakat bu lüzumun filiyr.tta 
eıeri timdiye kadar görülmemiı -

tir. Niçin? Çünkü evkaf idaresinin 
takip ettiği hattı harekete göre e · 

ğer Salahattin Mollanın elindeki 
ilim aahte ise bundan mutazarrır 
olanlar hak ıahibi olarak ortaya 

çıkmalı, mahkemeye müracaat et -
meli. Salihattin Molla aleyhinde 

dan açmalı, davasını ispat etme -
li. Ondan sonra evkaf idaresine 
müracaat etmeli. Hakkını iste· 
meli!.. 

Halbuki Salahattin Molla yalan 
beyanat ile alınmış.bir ilam aistinat 

ediyor, binaenaleyh hakkı olmadı
ğı alde Ayazpqa vakıfları üzeri· 

ne ınütevelli tayin edilmit bulunu
yorsa bundan en ziyade mutazar -

rır o1an evkaf idaresi değil midir? 
Ayazpafa vakıflarının asıl sahibi 

Cihan konferansında Rus 
hariciye komiserinin sözleri 
Dünyanın 
birer birer 

geçirdiği müşküllere 
cevap vermeye hazır 

karşı Sovyet heyeti 
olduğunu söylüyor 

MOSKOVA, 15 (A.A.) - Lon-
dra konferansında söz alan Sov -
yet Hariciye komiseri M. Litvinof 
demiştir ki: 

" Me.mleketimin iktısadi bünye
sinin bazı hususiyetleri, cihanda 

'1üküm sürmekte olan iktisadi buh 
ranın memleketimin iktısadi ha· 

' 
yatının devamlı surette inkitafı 

üzerinde bir tesir icra etmesine ma 
nidir. 

Bununla beraber buhran harici 1 
ticaretimiz üzerinde gayri müsait ' 
bir tesir icrasından hali kalma · 
maktadır. 

1lk bet senelik programın ta -
hakuk ettirilmesi sayesinde ecnebi 

memleketlerin ith;latmdan müs -
tağni olarak kendi kalkınma ve in 

kişafını temin imkanlarına malik 
bulunan hükUmetim1 bu vaziyete 

rağmen, bir takım iktısadi mania
larla harici alemden kendisini ay· 
rı tutmak niyetinde değildir. 

Konferaiısın ruznaınesinden 
bahseden M. Litvinof şöyle demiş-
tir: 

"Eğer konferans mürahhas hey
etleri azaıının ağızlarından mem
leketlerinin iktıaadi hayatı yeni -

den canlandırmak, ithalatı arttır
mak ve iktısadi sahada uhtelerine 
düten faaliyetlerde bulunmak için 

ne gibi vasıtalara malik oldukla -
rım dinliyecek olursa elde edece -
ği ecnebiler daha müessir olur. 

Sovyet heyeti bütün bu suallere 
cevap vermeğe hazırdır. Sovyet 

heyetinin hesaplarına, Sovyetlerin 
uzun vadeli krediler temin etmiş 
olmalarına, ihracatlarının normal 

tartlar altında icra edilmekte bu· 
lunmasına ve diğer müsait amille
re nazaran Sovyet Rusya, yakın -
da harice takriben bir milyar do -
lar kıymetinde siparitlerde bulu -
na bilecektir.,, 

Sillhlar1 bara kma 

M. Litvinof söze devamla de -
mi~tir ki: 

,; Evvelce de bir çok defalar, ik· 
hsadi sahada silahlan bırakma 

bu harekete geçilmemittir?. Niçin 
Salahattin MoUanın aleyhinde bir 
dava açılmamı§tır?. Niçin onun 
elindeki ilamların hükmünü diğer 
bir ilamla iptal ettirmek için te -
şebbüslere giritilmemittir? Acaba 
evkaf idareıi bizim bir gazete ve -
saiti ile öğrenebildiiimiz hakikat· 
leri kendi elindeki kuvvetli ve res
mi vasıtalarla meydana çıkara -
mamış mıdır?· 

Sovyet hariciye komiseri 
M. Litvinof 

teklifinde bulundum. İktısadi bir 
ademi tecavüz misakı vücuda geti
rilmesi lüzumunu ileri sürdüm. 
Maatteessüf bu projem, tecavüze 
maruz ve Milletler cooıiyetinin 

komisyon hapishanelerinden bil -
mem hanffisinde mahpus kaldı .. 

Bu projeyi tekrar mevzuu hase
diy.orum. Çünkü bu projenin ilk 
teklif ettiğim zamandan daha zi · 
yade şimdi mevsimi olduğu ve 
fay dalı olacağı mütaleasmdayım. 

GUmrUk mütarekesi 

Sovyet heyeti gümrük müraka -
besinin ancak bütün devletlerin 
yeni yeni iktrsadi haıı> usulleri ka

bul etmekle değil, evvelce mevcut 
olan bu kabil usullerin tatbikin -
den vaz geçmeleri sayesinde mües. 

ıir olabileceğine ve ancak bu su -
retle timdiki iktısadi havayı tasfi· 

ye edebileceğine kanidir. itte b~ 
sebepten dolayi Sovyet heyetı, 
gümrük mütarekesine ait teklifi 
kabul etmittir. Ve bu teklifi bütün 

memleketlerin iktısadi mücadele 
sahasında kanuni veya idari ma -

hiyete kabul etmit oldukları bütün 
tedbirlerin ayni zamanda ilga e -
dilımesine müteallik bir teahhüt ile 

ikmal edilmesini Heri ıürmek ta -

1avvrundadır. Ve bunun için bir ka 

rar sureti tevdi edecektir. 

Siyasi endişeler uyandırmış o -
lan en mühim amillerden birisi de 
170 milyonluk bir millete karşı ka 
pitalist aleminin ittihaz ettiği hat
tı hareketir. 

Her ne kadar 1927 ıeneıinde 

toplanmış olan beynelmilel 
iktısat konferansı, aJmıt olduğu 

bir karar suretinde tarihin her 

hanngi bir devrinde iki sistemin , 

arada sırada yeniden koymakta · 
dırlar. Sovyet hükumeti ise, mu -
kabil tedbirler almak mecburiye • 
ti müste.Jna olmak üzere beynelmi
lel hayatın her sahasında her tür
lü mütecaviznne tedbirlerden im
tina etmek suretiyle muslihane bir 
tarzda teşriki mesai prensi pini mu · 
hafaza etmiştir. 
işte Sovyet heyetleri bütün konfe 

ranslara hükUmetlerinin ve mil -
letlerinin bu muslihane ıiyasetleri 
zihniyeti dairesinde ittirak etmiş
lerdir. 

Sovyet heyeti şimdiki konferan · 
sa da bu zihniyetle iştirak ediyor. 

Bir karar ve sureti 
Sovyet heyeti konf eransm ma -

liye encümenine, şu karar suretini 
tevdi etmiştir: 

"12 Mayısta gümrük mütareke -
si hakkında ittihaz etmiş olduğu 

karar suretinin istihdaf etttiği ga
yeleri nazarı itibare alan ve bu 
mütarekenin mü.mkün olduğu ka· 
dar tam bir surette müessir olma -
sını arzu eden nakit ve iktrsat kon 
feransına dahil hükumetlerin mu· 
kaddema ittihaz edilmiş olup ha -
len mer'iyet mevkiinde bulunan 
ve her hangi bir memleket muva
ridatma karşı hususi gümrük re -

simleri, bir memleketten diğer 

memlekete girecek veya çıkacak 

emtea için konulan memnuiyet· 
ler, şartlar, her hangi bir memle -
kete ticaret yapılmuına kartı boy 
kotaj gibi i~ y~avii .. ~ a 
,_. ... um ma ıyetmde olanbu 

kanuni ve idari ahkamı mütekabi· 
len ilga etmeğe muvafakat eder
ler. 

lstıkrar yapılmadan 
refaha kavuşulamaz ! 
Londra, 14 (A.A.) - Londra 

konferansında dün söz almış olan 
İtalya murahhası: 

"Bütün. milletlerin, ne kadar zen 
gin ve para siyasetleri ne olursa 
olsun karıılaıtıkları beynelmilel 
müşküller, para sahasından hariç-

tir. ltalya hükumetine göre para 
manevraları fenalıklara mani ol -

mak töyle dursun bilakis arttır -
maktadır., demittir. 

İtalyan murahhası, İstikrar ya -
pılmadan refaha kavuımak imka -
nı olmadığını söyliyerek sözlerini 
bitirdi. 

yani kapitalist ve sosyalist sistenn- Balkanlılar arasında 
}erinin beraber ve aralarında sulh ı 

ve sükun cari o~m.a~ üzere bulu. -
1 

Sofyada münakalat ve 
nabileceği pren~ıbın.ı ka.bul etmış tayyarecilik konferansı 
i~c de bu prensıp, şımdıye kadar . 

hic bir devlet tarafından tatbkj e- S~fya, 15 (A.A.) -. Bulga~ mıl-
d"İ . d v•ıd· li grupu reisi M. Sakızoff, dun bu 1 

mış egkı ırd. h d b .. b" rada Balkan münakalat tayyareci-
Hatı a i tııa i sa a a ugun ı· 

· lik ve turizm konferansı açmıttır. 
le bir takım hususi manialar var - Bu konferansa altı balkan devle -
dır. Ve bu manialar bazı memle - 4o hh · · 

sının ilk manza 
Başmakaleden 9" 

olacağı zannolunuyordu: "~:. 
L. . f bılaböyle olmadı. ıtvıno ,.ı 

ferans kürsüsünde çok uy b 
dil kullandı. Yalnız dün~ 
ranmın mahiyetini zarut• bit 
ayrı bir noktai nazarla tef 

ifade etti. ., 
Konferansta buhranın fil dil' 

cins sebeplerinden bahse ah• 
dikkate değer bir nokta d İO 
dır. O da hiç bir meınlek~ rı 
ı·anı doğuran siyasi unsur a 
zuu bahsetmemit olmuıdır· fi 
:.-:-~i harpten evvel Avrupa~ 
yada kaç devlet vardı? B 
clevlet vardır? Bu miktar 
da bir fikir edinmek içiıı l ..-.,_. 
konferansındaki murahhaJ 
dedini ve mensup oldukl•tl 
Ieketlerin hudutlarını batı 
kafi gelir. Heyeti murah~ 
her biri ayrı ayrı birer g" 

dutlarmı, ayrı ayrı devlet~ 
met teşkilatlarını, ayrı ord 
rı ayrı masraf bütçeleriııi 
ediyor. Masraflar da hal'P~ 
ne nisbetle o derecede afPI"'"" 
nuyor. Kaldı ki umumi har9 fi 
rı. ortaya çıkan yeni de~e:t
kiimet te§kilatlarımn hep~~ 
feransa davet te edilmefllı ~ 
zı heyeli murahhasalar di~ 
memleketlere burada • 
söz söylemektedir. A 

Dünya haritası harpten , 
ne nisbetle bu derece deği~ 
ıa fU veya bu nevi iktıaad!so 
li tedbirlerle harpten ev~ ,,_ 
ıadi ve mali ıeraiti yenıd 

V O kA d r' etmege ım an var mı ı • • 
Mehmet 

Bursa 

R ~..A, ~o \Hususi 
mızden, telefonla) -

lik tahrikatı yapmaktan 
kufların muhakemeıi h 
velce verilen selahiyetsizlİi' 
temyiz mahkemesi tarafıll 

zulmuştu. Bu karar üzerirt' 
mizde bulunan maznunlar 
hah adliye dairesine getiril 

kinci mustantik İhaan Be1 
fmdan aleni dunıtmaları . 
Mevkufların mevkufiyetld#. 
vamına mahal olup olına 
kında bir karar verilmesi 

ıiye bırakıldı. Durutmad•; 
Hik~et ve Nail Vah.~e~i {;J 
ötekı mevkuflar komunı• ~ 
dıklarmı, bunun iae kan 

suç teşkil etmediğini, gizli 
la alakaları bulunmadıi1°'' 
bir efsaneden ibaret bul 
söylediler, serbest bırakı.-- J. 
istediler. A 

Bundan ıonra dosya ~ 
.. . d-komunızm propagadall Jıd 

kağıtlar okundu. Ve nı:d·ıdi
rar hapishaneye iade 1 

lzmirde talebe s 

evkaf idareıi olduğuna, bu idare
nin bütün vakıflar üzerinde "Vi -

liyeti amme,, ıi bulunduğuna gö
re ferdi hak u.hiplerinden evvel 
evkaf idaresinin harekete ıeçmeıi 
lizım delll midir? • 

Eğer evkaf idaresi her hangi 
bir sebeple Salahattin Mollanın e
lindeki ilamların çürük olduğunu 
öğrenememit ise hiç oJmazsa bu 
hadise bundan iki ay evvel gene 
(V AKIT) gazetesinin bu sütunla
rında bir havadis teklinde yazıl
dığı zaman olsun nazarı dikkate a
lınmuı icap etmez miydi?. Hiç ol
mazsa meselenin eaumı tetkik i -
çin ıırf arzettiğimiz noktadan bir 
tefti, ve tahkik yaptırılması lazım 
ıelmez miydi?. 

tini temsil eden mura as ıttı-
ketJer)e Sovyet memleketleri ara - rak etmittir. Konferans münaka - =======~=;;ıı;ı;;;;-
sında iktısadi teşriki mesainin lat, tayyarecilik, turizm için üç 

serbestçe inkişaf etmesine engel komiıyon teıkil etmiştir. Bu komis 
obnaktadll'. yonlar Balkan memleketlerinin de 

... Lizım iae niçin timdiye kadar 
Bazı memleketler bu mania1an miryollariy)e adi yollan araıında 

bida,eten kaldırmıtlar ise de gene ahenk vücude ıetirmek, umumi ta· 



Şehitlik 
Il'n- • • ··&Ctr cemıyetı ne-
lere çalışıyor ? Vilayetimizde 

yağmurlar 
. ~hitıikleri imar cemiveti umu -1 ld ' ~ . 
n aıe heyeti toplanmış, cemıye- Mahsulü bollaştırdı. 
e eski nizamnamesini değiştir - k 
~ek . . n· k . ço ucuz n :ırar vermıştır. ır o~ms - . . A • • 

ç·l k Menemende yapı-
1 e lacak abidenin 

tna bu ışle uğraşacaktır. Aynı za - Bu sene vılayetımızde yetecek 
t~~a Çanakkale şehitlerini ziya- kad:ır yağmur yağdığı için mahsu
t?n Yapılacak olan vapur seya- lün geçen senelerden bol olacağı 

~. ·ttın da ağustos nihayetine doğ nnlnşılmaktadır. Hele meyva pek 
•l))n. ·1 k f' 1 ... Ct··ı~sını kararlaştırmıştır. boldur. Kiraz, çı e . ı~t :~· gun 
:ın ~•Yetin reisi Cevdet K~r~m ~· I geçtikçe di.işmektedır. Çı~egı.n ok
,, hır ınuharririmize deınıştır kı : ' kası perakende olarak (yırmı beş) 

llıit~dirnekapıda yirmi bin şehidi ! kuruşa, yirmi kuruşa inmiştir. Bu
~ıtı. Yattığı şehitlik imnrını hü - ı nun hir sebebi d: Karade.ni~ .Er~ğ 
t~ bır Vazife telakki ediyoruz ve 

1 
lismde pek cok çılek yetışt·ı·rılmış 

ı._1/1 '~neden beri bnşhyan imar , o!mnsıdır: Buradan her. gun se · 
~k Yetıne ehemmiyetle devam et-

1 

petlerle çılek gelmektedır. 
~ıl ~'l'iz. Şehitlik abidesi tnmir e- Diin ilk arpa rnahsulu borsnya 
~t~~'·.aafalt yollar yapılmış, ağaç getir;lmiştir. Bu mahs~l ~y~psul -
~~ kılrniştir. Şimdi ise şehit tar- tan tarafından elde edılmıştır. 

t-ın . . 
~ ~ 1ll ve mezarlarının tanzur.ı-
>~li~~lanıldı. Bu işleri parnmızın Maliye vekili Ya ovada 
t Rı kadar ikmale çalışıyoruz. iki ay mezuniyetle şehrimize 

• • 
pro1esı 

~)•kaftan verilen tahsisatı ban - gelmiş olan Maliye vekili Mustafa 
'1~ )'b~hrmaktayız. Bir kaç. sene .Abdülhnlik Bey dün sabah Yalo - Şehit "Kubilay,, için Menemen
~ . ır yekun tutacak olan bu vaya gitmiştir. Maliye vekili Yalo- de yaptırılacak abidenin inşasına 
~d: ~le Çanakkaledeki şüheda a- vadn bir hafta kadar kaldıktan son esas olarak, Edirne muallim mek-
,:~i mükemmel bir surette y~p ra tekrar lstanhula gelecektir. tehi resim ~oc.ası Raşit A~i~ B.e!.i~ 
~~d·gız, Bu da en büyük emelı - yaptığı proJenın kabul edıldıgmı 
lfi '"~ Elçiler Ankaradan geliyor• yazmıştı~. • • • . tldıstan kadınlarından 1 r . . T .. 1 Bu abıdenm POrJesı resımde de 

bit)·"' . ı Büyük Millet M~c ısının talı 1 u- görüldiiğü üzere, altı köşeli bir Lı ıge bır mektup zerine ecnebi elcıler Ankaradan ·a .. · d .. k 
1 

.. b .. ··k 
,~f · d kaı e uzerın e yu se en uç uyu \tt.

1

tıdistandaki kadın ce - ı şehrimize gelmeğe başlamışlar ı.r. t dur. Sutunların önünde iki 
~t 

1 
İyrk kadın birliğine bir Dün de Mısır elçisi Aptülmelık su un .. k ki""" d l' b' k :d 

~1 111> göndermiş, Türkiyedeki Hamza Beyle lsviçre elçisi M. Hen me~e yu ·.~e ~g~n ~· taT1 .• ~r k ~·ın~ 
\ıtı1terniyetleri ile ileri gelen ve ri Martin Ankara dan gelmişler - hve ku~~n u~erı~; J 1~ • ~r .. a rine 
!t 'tt •ahibi olan kadınların bi - ı dir. ey e 1 var ır. . n < aı e uze. 
L- l'e'İtııl · · · t · t" Al elcı'lı' gw inin Ankaradaki Gazi Hazretlerınin gençliğe hıta -'\\J erını ıs emış ır. man k l" · 
• "

1
rt1-· ı· w • · t }"' t ~d ·· ebetile besi yazılacaktır. l'ndın hey e ının •aj~I ?•r ıgı ıs enen ma uma ı ve bürolarının a yaz munas . . . . . 

~l\~ erı toplamaktadır. Yakında Trabyadaki sefaret binasına nak - vücuduna ırtıcaı temsıl eden hır yı 
~il~ektir. line, dünden itibaren, baılanılmış- lan sarılmış olacak, yılanın başı 

bİı>t, '"''' birliği fakir kadınlan tır. Sefaretin konslosluk ve ticaret kadın tarafından kuv_;etle yaka • 
'-'e~ı:e. ~İni ehemmiyetle takip et kısmı yazın dahi Ankarada kala - lanmış ve aşağıya dogru tutulmuf 
~t ih. dır, Simdiye kadar fabrika caktır. bulunacaktır. 

"
1-.I· ~ l b ~lll' athanelere 33 kadın yerle~- B Proje bu olmak a era'ber bun-

' '1tir. Hasta olan kadınlarda Mazhar Osman ey da bazı ufak tefek değişiklikler ya 
\ıı,.1.tıelerc yatırılma tadır. Birlik Alman emrazı asabiye cemiyeti pılması ve kadın heykelinin yerine 
k.·,ık k · · ·· ·· azasından bulunan Dr. Mazhar Os l k 1 d ..l ~k ongresını paznr gunu ya- bir erkek heyke i onu ması a ~ü 
~· man Beyin bu kere Hamburg emra şünülmektedir. Bu proje dokuz pro 

/\ zı akliye ve asabiye cemiyeti azayi · f 
1. "'\lay köşkünde fahriliğine intihap edildiği bildiril- je arasında seçilmış ır. 

~'lk~.lip Bey tarafından dün mektedir. Meşhur Münih hocası Abide Menemende Ay yıldız te-
\1\:~~tıin Güzel sanatlar şubesi Krepelin ve Roma hocası Mingazi- pesine dikilecektir. 
'\ltı ~.olan Alay köşkünde tiyat- ni gibi ancak beynelmilel büyük 
~'e\~ .. ~hernmiyeti ve devlet mües alimlerin seçildiği bu şerefli mev
~ h~ 'tasına geçirilmesi lüzu - kie Mazhar Osman Beyin seç~lme
~~~ltıi ~~tıda güzel bir konferans si memleketimiz için bir kazanç -
~r.t ftır, Alaka ile dinlenilen bu 
hı "il tır. ıL be,i !\atan sonra Halkevi temsil 
~~lcr ~tıatkarları Akagündüzün Bir pastacıda hırsızlar 
~~jrı:.1Yeaini, umumi istek üzeri- Boğnziçinde Y eniköyde iskele 
~il 1 

defa olarak oynamışlar, caddesinde pastacı ve tütüncü Rıf · 
l'c'-1 tı~1§la.rdır. kı Beyin dükanı evvelki gece ya-

~I\ ~&tiden sonra Tahir ve Sel - ru;ından sonra soyulmuştur. 
'7~1er tarafından piyano ve Hırsızlar bu dükunm yanmda-

tle b' k · ı · · d 1 k ~l ır onser verı mıştır. ki Kazım Efen inin o anla ve 
flll} birahanesinin deniz taraf mdan ca ~t liaşimin ailesinin mını kesmek suretiyle evvela bi -

~~ teşekkürü rehaneye, ara dıvarmı deldikten 
\ l . et lia · · 'l · hte r.onra da Rıfkı Beyin dükanına gir ~'l Ş1mm aı esı , mu • -
~i._, ~lltif Vekili, vali beyefendi- mislerdir. 
'~ lltp ak d · · · · .Bütün çekmece ve bağlı paket-~ t-eu . a em ısı reısı paşn 

1, i~ ttı~ınin, hükumet erkanı ve lerin açık ve karışık bulunması 
; \tc t ~lisi azalarının, dostları - hırs:zların maldan evvel para ara· 
~!trt\d&. ebelerinin, Haşimin has - dıklarını gösteriyor. Fakat hula -
oqlılcJ,' "e veftamda göstermiş mayınca altmış lira kıymetinde 

' ~~il kt\ 8~tnimi alaka ve lütüfle- pul ve ne kadar sıgara, tütün var 
~l'., &. bı teşekkürlerini takdi~ ise hepsini alarak açtıkları delik-

'y ten tekrar birahaneye geçmişler -
~tıi p dir. 
~'tib atih kaymakamı Burada bir kaç şişe bira içip 
~ li ~"Yınaka.mlığına tayin e - yorgunluklarını dindirdik-ten son -
ıf,,i a uk Nihat Bey dün yeni ra ... birahanenin, plaklariyle bera-
" tıe başlamıştır. ber gramofonunu da almağı unut-
t lbb mamışlardrr. 

1 " i .. 1 
\~~l~, tnusamere er Bütün emmarelere nazaran san· 
\ 

1
1\e l ı~e Yedinci tıbbi müsame- dalla geldikleri anlaşılan hırsızlar 

llıl '-'~tı· 6·933 pazar günü saat 17 gene geldikleri yoldan kaçmışlar-
~~ Operatör M. Kemal Be dır. Zabıta tahkikata devam et -

1 altında başlanmı§tır. mektedir. 

Mali sene 
Mali sene sonu münasebetile be

lediye müfettişleri belediyenin tah 
sil şubeleri ile diğer bazı daireleri 
teftişe başlamışlardır. Bu teftişler 
haziran sonuna kadar bitirilecek -
tir. 

VAK 1 T 
Glliıdellk, sıyııst Gazete 

Istanbul Ankara Caddesi, VAKIT yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı tşlcrl telefonu: 243711 
idare t clc!onu : 2437e --l't'l~rnt ndrc~ı . lstnnbul - ·ı AIITT 

Posta kutusı.1 No. l6 

Abone bedeller~ 

Seneli'· 
6 aylık 

3 aylık 
ı aylık 

TUrklye 

1400 l~r. 

7M • 
400 .. 
ı:ıo .. 

ilAn Ucretleri : 

Ecnetıı 

2700 Kr. 
14:10 

800 • 
800 

Ticari llllıılarııı ll!ııı ımhHclulııde untl-

nıl SO kuruljtnn bıışlar, ili; 5nhlklle 250 

kuruşa kadar j.'ıknr. 

Bllytılc, fndn, dc\·ııınlı illin \'t'rt•nlere alt 

ayrı tenzil t \"ardır. 

Rr.!lmf llllnların hlr l!!latırı ı O kunı~tur. 

KUçUk ilAnlar: 

Bir dclası 30 iki defası 50 Uç defa& fi5 
dôrt clefaııı 75 ve on defası l 00 kuruştur. 

Uç aylık Ullı:ı \'Crenlcrln bir defam mecca· 
nendir. Dört satın ~eı:en llllnların tnzıs 

sııtırlan be' kuruşUı.D he.."np c:llllr. 

'------_,. 

Amerikada 
bir Türk 

Bir kızın öldürülmesinden 
idama mahkum oldu 

-
SOHBETLER -
Bazı tipler ..• 

Üç gündür, gazetemizde bir mü
tevelli tipinin macerası tefrika e· 
diliyor. Macera diyoruz; çünkü Sa 
lahettin Molla Beyin mütevelliliği 
cidden meraklı bir maceradır • 

Bu macera, yalnız merakla oku
nup geçilmemeli, ayni zamanda da 
ibret alınmalıdır. 

Amerikada Boston şehrinde çı- Bu zat evvela Ayaspaşa zadeyim 
kan Erm~nice Bay kar gazetesinin demiş, Ayas paşa vakfım ele ge • 
verdiği bir habere göre Amerikada çirmiş, mütevelli olmuş. Sonra Ke
Masa Cozet eyalitinin Norvurt şeh vakibi zadeyim diye çıkmış, o vak
rinde iki Türk bir katil hadisesin- f ın mütevelliliğini almış .. Ve böy
den dolayı muhakeme edilmişler, le, aşağı yukarı, nefsinde bir mü • 
içlerinden biri idama mahkum ol- tevellilik inhisarı vücude getirmiş. 
muştur. Gözlerimizin önüne bir takım in 

Gazetenin verdiği hah~re. göre j sanlar geliyor, bu gözlerimizin ö
geç.en sene Noelinde Amınlı K:- nüne gelen insanların hayatta ye -
ras isminde dokuz yaşlarında hır 1 gane sırrı muvaffakıyetleri, çevri
kız öldürülmüştür. Bu katilden suç 1 lecek bir fırıldak sezdikleri zaman, 
lu olarak Ali Osman ve Ahmet Os işi el çabukluğuna getirebilmek • 
man isimlerinde iki kişi tevkif e - tir. 
dilmiş, bunl rdan Ali cinayeti Ah- Ez kaza, fırıldağın bir ucunu ya 
medin yaptıgım, sonra ikisinin bir- kaladılar mıydı, onlar için mesele 
likte cesedi kömürlüğe sakladıkla- kalmaz .... 
rmı söylemiştir. Neticede Ahmet Ellerine ipin bir ucunu veriniz, 
idama mahkum olmuş, Ali beraat halatı tomarile benimserler. 
etmiştir. Bir evin, bir temeline bir çivi 

Senelik ziraat sergisi 
Her sene vilayet tarafından ter 

tip edilen senelik ziraat sergisinin 
hu sene daha mükemmel ve geniş 
olmasını temin için eylülde kurul
masına karar verildiğini evvelce 
yazmıştık. Alakadar daireler, zi -
raat odasile ziraat müdürlüğü bu 
sergi için bir talimatname vücude 
getirmişlerdir. T alimatnameninı 
son bir defa tetkik edildikten son
ra, tatbikata başlanacaktır. Bu se
ne verilecek mükafat miktarının 

da geçen senelerde verilenlerden 
fazla olmasına da çalışılacaktır. 

Küstah bir ziyaretçi 

çakmıyn görsünler, uzun sürmez, 
tapusunu üzerine geçirirler. 

Bu zevatın kollarının altında 

gezdirdikleri dosyalar, altı aylık 

ikizlerin çamaşır bohçası kadar 
büyüktür. 

Senet, sepet, evrakı müsbite, i
lam, ne isterseniz onlar da hepsi 
mevcuttur. 

Resmi dairelerden bir çoğunun 
eşiklerini aşındırırJar. Emirlerinde, 
işlerini başramak için tevatürü bey 
yine ile meseleeyi isbat ettirebile • 
cekleri kadar şahitleri vardır. 

Hakları, ahkamı şer'iyeye 
vafık ve mutabıktır. 

mu· 

Sırasına göre ve adamına göre 
tavır takınırlar. 

Ön iliklerler ve eski usul: 
Beyoğlunda oturan Hamayan is - Allah ömürler versin efendi-

ıninde birisi dün y edikuledeki Er- miz, veli nimetim! diye kandilli se 
meni. hastanesinde tedavi edilmek 

lam verip insan eteklerler .. 
te olan akrabasından bir kadım _Sen bana iyi baksana .. Sen be 
ziyaret gitmiştir. Hastahanenin nim kim olduğumu biliyor mu -
ı<abul günü olmadığından hademe 

sun? diye kafa tutarlar .. 
ler Hamayani içeri almamışlardır. iltifatları riya, kafa tutmaları 
Uzak yerden geldiğini söyliyerek cakadır. 

hastasını görmekte israr eden Ha- Kendilerine mağdur hali ve -
mayanın gürültüsünü hastane ser rirler, tavsiyeler alırlar. Hakim tav 
tabibi işitmiş, yanma gel ·ek ısrarı rı takınrrlar, tavsiyeler yazarlar. 
nın beyhude olduğunu söylemiş - Bu tiplerle mücadele ebnek, hem 
tir. Hamayan içeri alınmamasına de şiddetli mücadele etmek lazım 
fena halde kızmış, cebindeki rakı 

dır. Elzemdir. 
şişesini çıkararak ser tabibin başı- Bu tipler, tefecilerden muzır tip 
na fırlatmıştır. Hamayan hademe - l d' 

d k ı k l. ı er ır. fer t;ırafın an ya a anara po ıse 
teslim edilmiştir. 

Fransız romancısı 
On gün kadar evvel memleketi

mize gelen Fransız muharriri M. 
George Simenon dün Rusyaya git 
miştir. Fransız muharriri bir ay son 
ra tekrar lstanbula gelerek bir 
müddet kalacaktır. 

Romanya siyasisi 
Seyahat maksadile f stanbula gel 

miş olan Romanya liberal fırkası 
lideri M. G. Bratiano dün Daçya 
vapurile memleketine dönmüştür. 

Ayni vapurla "Romanya yüks.ek ev 
idaresi,, muallim ve talebesınden 
mürekkep grup ve lstanbul Ro -
manya ikinci konsolosu M. Ghika 
da Köstenceye gitmişlerdir, 

I Saray burnu antrepoları 
Bir gazete Saray burnu antrepo

larının kapatılarak Haliçte başka 

antrepolar açılacağını yazmıştır. 

B..ı haber gümrük müdürlüğü tara
fından tekzip edilmektedir. 

Selami izzet 

Kolejde merasim 
Bııglin J~obl'rt Holll'jde, )nrın Ar:ıuwut

kil.l u ı.11. Jrnllcjlndc çıluııı t.alebe,l e eahndct -
lllllllf ieri \"erllt'i'Cl\tlr, lJu münasebetle 11,( 
ınel.tepta de rnern!llm .lnpılııc:ıkhr • 

1000 Seyyah 
Temmuzun ilk haftasında iki va 

purla 1000 kndnr ltalyan seyahi Is 
tanhula geleceklerdir. 

16 Haziran 1918 
- lng lli1Jerln 1rıın dııhDlnde ll<"rlcmrll'rl 

ü:ı:erlne 1 u fkıısyn Cl'l>hrslndl'l.I ordunıuıun 
ı•ı•nnhıııı nıuhnfnza ctmt>k mıılcsndl~ le Uum
ye g ölUnlin tarnft'~ nl w Tibrlz ı,ı:nl edllmlıo
tır. 

- Bud.ıpeşte, 14 (Brl'n) den blldlrUl~or: 
Son ı:llnkrde l'nrls gazetclcrlndo gurip blr 
hab<-r görlilnıelctl'dir. Bu habere göre Alman
~ n lmpnratönı bllrllmle muhn mılara 5Ulh 
teklifini ha\ ı bir tl'lsl:ı: t elgraf göndermiştir .• 

_ \'angın dol:"'l!ll) iP. kliprü mllnırl~ ~ı 

artmı tır. Si l.'tfo~ ıs t:ırihinde nıku hul ı:ı 
harllcl halhlen 7Jlrnr görenlerin lııkl\n mna -
mnnnna ı.ıırşıhl< olmak lll.l'rP Haliç köprti· 
ll'r mllmrly 1 1887 seni' l Hadrnn lptldıııo• 

k!td-ır bir mi il nrtıralmıştır. Bu lnıdef !!Pr>1 

tılsııt'd:ır Mlhrnn Aplk~nn F.frndlnln Kn1mıt 
,rnln IC'rnsınn Dahlll~P nn7.ın memurdur. 
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Küreiarz, Bir 
. ' ;,, __ ~ : ) •• ·• • • • -· •• . ..ı'!..:. .... ~ ~ .. = - ... "'' 

Türkiye toprakları, dünyanın 
en buhranlı bir devrinde, çeşit çe· 
şit düşmanın istilasına uğramıştı. 
Osmanlı devleti dağıldı. Pek ke • 
sif bir gece başladı. Çok şükür, 
kendisine müstesna bir reis bulan 
Türkiye, mevcudiyetini bu sayede 
kurtardı. Yeni bir devlet kurdu. 
tlmin, tarihin istilzam ettiği bir i· 
dare şekli ihtiyar etti. Eğer dünya 
İstirahat, hatta nisbi ve izafi bir. 
İstirahat halinde bulunsaydı, bu • 
gün ilerleme vadisinde daha bir 
çok adım atmış olacaktık. Fakat, 
ınaateessüf, tnrih kitaplarının kay
detmediği bir buhrana tesadüf et
tik. Evet, küreiarz mihverinden 
çılanış bulunuyor. 

Vakıa, şu cesim küre maddi 
mihveri üzerinde dönüyor. Münec
cimlerin hesap ettikleri saat ve da· 
kikada gün doğuyor ve batr.yor. Şu 
kadar ki, siyasi mihver, iktrsadi 
mihver:, içtimai mihver ortasından 
kopma~, kırılmıştır. Kimbilir za -
vallr insanlar yeni bir mihveT e • 
dinmek için daha kaç asır çalışa
caklar, çabahyacaklar, yorulacak· 
lar, ölecekler .. 

Medeniyetin bir miktar gerile -
mesi, bir uzun müddet hü ufa uğ
raması pek tabiidir. Buna intizar 
etmeliyiz. Bunun için mücehhez ol 
mahyız. Adem oğulları 20 inci, 21 
inci a1nrlarda pek kara günler ya
§ıyacaklar. Bundan evvelki fık -
ramda söylediğim gibi (hayat için 
itilaf) yerine, (hayat için mübare
ze) düsturu her sa.haya şamil ola -

, bilir .. Behimiyet medeniyete gal~be 
edecektir; lakin bir müddet iç.in. 
Dünya böyle bir berzehta iken Tür 
kiye cümhuriyetinin, bilhassa, mad 
deten de, kalben de çok müceh • 

bez bir askere dayanması fali ha• 
yırdır. Evet, devletimiz son derece 
sulhperverdir. Kimsenin kılma do
kunmaz. On küsur senedenbcri 
milli hüklımet, bunu filiyatile is • 
pat etmiştir. Fakat şurasını açık -
ça söylemeliyiz ki dünya ahvali 
redaet kespcdiyor. Muvazcııesizlik 
ihtimalleri muvazene ihtimalindcr 
her halde fazladır. Ahval, tabii dn 
ğildir. Beşeriyet hasta, küreiarz ta· 
mire muhtaçbr. 

ten, bunların müteşebbisleri bile 
büyük bir keramet umuyorlar. 
Şarkta bir atalar, sözü var: "Tec
rübe edilmiş olanı bir daha tec · 
rübe etmek nedameti muciptir,,. 
Gördük ki kağıttan vesikalaT, pa· 
zarlıkla aktedi~miş itilafnameler 
ne milletlerin ruhunu değiştir.ehi -
liyor, ne de buhranı ehvenleştiri -
yor. Bunlara iştirak edilir: Kah -
vehaneye, klübe gidildiği gibi. La· 
kin mi!aklara bel bağlamak? Pi -
yanko ikramiyesine güvenerek işi, 
gücü bl'raltmak kabilinden bir şey 
olur. 

Şuna kat'iyyen emniyet hasıl 
olmalıdır ki 1919 dan itiba1·en Pa· 
ris civarında aktedilen muahede -
ler cihan sulbünü temin ve tan -
zim edemedi. Bu muahedeler isti
naf ve temyiz edilecektir. Lakin bu 
hadise gönül hoşluğu ile olmıya -
caktır. lhtiiaçlar tabiidir. Kezalik 
şuna da kat'iyyen emniyet hasıl 

olmalıdır ki, bütün cihan iktıı;adi 
ve mali rejimini ergeç deği§tire -
celhir. Fakat l>u değişildik te as -
la gönül hoşluğu ile olamaz. Bu 
ikinci hadisenin ihtilaçları da pek 
zaruridir. 

Bunun içindir ki ufukta, şimdi -
Iik, ancak bora ve kasırga bulut -
ları keşfetmek mümkündür. imdi 
icabında bir kulübeye muhtacız. 

Şemsiyesiz, yağmurluksuz, çizme -
siz ob.mayız. Tekrar ederim ki ta
li imiz muktezası bulunduğumuz şu 
çirkin ve tarihçe emsalsiz buhran 
işleri böyle askeri bir gözle görür 
bir heyete malikiyetimiz taliimize 
delildir. Belki biz muasırlar bu ni
metin farkına varamayız. Fakat e
min olalım ki eğer devleti başka 
bir zihniyet idare etseydi böyle ra· 
hat uyuyam2'.zdık. 

Buhran devam ~rken en zi -
yade dü~ünülecek cihet emniyettir. 
lktısadiyat ikinci planda kalır. 
Bunu bilmeli. 

CeUU Huri 

Dü 
Sokakta gizlice 
eroin çel<eı·ken .. 

Yakalanan birisi çekme
den rahat edemezmiş ! 

Aram isminde birisi, eroin kul· 
lnndığı iddinıile dün İstanbul ikin. 

kaza 
Y aralanmıya sec: 

hep olmaktan 
mul1akemede 

lktzsat 

apurcular ş e i 
heyeti seçil i 

t l!ll!J 

ida 

Motosikletle hanımı gez- Aralarınd.~ ~ir. şi~ke~ ~uran va-ı lstanbul gümrüğü~e teblii 
dirirken karşılarına oto- purcular dun ıkmcı ıçtımalarım ğuna göre, Yunanıstandnıt 

yapm1şlar ve yeni idare heyetini sakız, değirmen taşı, her 
mobil çıkmış.. · 1 d' y · h y Ik · ı seçmı~ er ır. enı eyete e encı lumba, suni ve uzvi ınaY8 

Salahettin Bey isminde bir genç, zade Lütfi, Sadrkzade Ruşen, Na- falt mamulatı tırpan, kiit 
dün lstanbul birinci ceza mahke - im, Kocaeli şirketinden Rıza, Ta- pan ve saire ~irai makinele 
mesinde yaralanmıya sebep ol:nak vil :zadelerden Hafız Hüsnü, Paşa k h ka 1 

. me mayası, asır şap 
tan muhakeme edilmiştir. bahç.elı Cemal ve Bartın vapuru sa l . h . . . c&t 

. . . . . ye rnntenjan arıcı gıre 
Yirmi gün kadar hastanede ya- hıb! Cemal Beyler getırmışlerdır. . 1 

h B. f' h.b. ·d h t' · Yunanistan ile Türkıye tarak iyileşen Şeküre Hanım, ma • ır ırma sa ı ı ı are eye mm 
kemcde yoktu. Yazılı ifadesinde vapurlara kıymet takdir edildikten daki ticari münasebatı a ~ 
davacı olmadığım bildirmişti. sonra seçilmesini ileri sürmüş ise için teşkiline karar verileP 

Salahettin Bey, hadiseyi şöyle t.lc bu fikir ka'hul edilmemiştir. lit ofisin hazırlıklarına batd 
anlatmıştır: Yunanistan ve kontenjan tır. Ofisin Pire ve İstanbul 

- Şeküre Hanım, arkadaşımdır. Gümrükler vekaleti tarafından merkezi bulunacaktır. 

~ii;o;~:m~~:~~k~;~~İ~~:im;!;o!~ <··:;;;~·;;~~~;;;~·=··"''"'T;k~i;ii"'if 18 
Ietle gezdirmemi söyledi. "peki,, -:: ,r 
dedim, gezdirdim. Y eniköy yolun· Tehlikeli kavis 30 bin lira açıkla, 
da, karşımıza ani olarak bir oto - sı 
mobil çıktı. Manevra yapayım der· tstanbuldaki kaza sebeplerin • sın muhakeme 
ken> yere yuvarlandık. ikimizde den biri daha dün sabah tarihe gö- Bir müddet evvel 30.0oO ~ 
yaralandık. müldü. Be}azıttan Şehzadebaşma 

Bu, elde olmıyan bir §eydir. ka- İnen tramvay yolundaki çirkin d'.>
çınılamıyan bir kazadır. Şeküre nemeci, h:ç §Üphesiz hepimiz bi!i
Hanım da bunu tz:kdir. ettiği için, riz. Gün geçmezdi ki fen fakültesi 
davacı mevkiinde bulunmuyor. 

Mahkeme, kazaya ait zabtı ha • 
zırhyan Y eniköy merkezi komise
rinin şahit olarak mahkemeye çağ 
rılmnsı kararile, muhakemeyi baş· 
ka bir güne bırakmıştır:. 

Birinin kaçmasına sebep 
olmaktan suçlu 

Yorgi Efendi isminde bir Yunan 
lı hakkındaki tahkikatı yarıda bı
raktıkları ve kendisinin kaçmasına 
fırsat vererek vazifelerini ihmal et 
tikleri iddiasile sivil polis memur
ları Raşit ve Ziya Efendiler, dün 
İatanbul birinci ceza mahkemesin 
de muhalceme edilmi~lerdir. 

Dünkü muhakemede, polis mü -
fcttişi Cemil Bey şahit olarak din
lcnilmi§, bazı izahat verıni§tir. Ne
ticede müddei umumi dosyayı mü , 
talea için iGterniş, muhakeme, bu
mın için kalmıştır. 

önünde bulunan bu katil kavisle 
bir tramvay, bir otomobilğ veya bir 
araba kazası olmasın. 

İ§te günlerdenheri devam eden 
bir çalışmadan sonra bu kavis or • 
tadan kaldırıldı. Bunun için de ev-

velki gece münakalat bittikten son 

ra yeni hattın eski hatla birleşti -
rilmesine başlattmıJ ve sabaha ka • 
dar yeni hat eskisile bağlanarak 

münakalata bu sabah açılmıştır. 

Artrk Beyazıt yokuşundan inerken 
de çıkarken de bir kaza korkusile 

ürpermeden kurtulduğumuz 
ne kıldar sevinsek yeridir. 

ıçın 

iki köy halkı 
arasında i hadise 
Bakırköye tabi Şamlar ve Aya -

yorgi köylüleri ile Resneli Osman 
Bey arasındaki arazi davasına ait 

BORSA 
" muhakemenin son safhasında Os· 

man Beyin mahkemeden aldığı 

[Hizalannda yıldız i~:ıreci ol:ınlar üzer· 
{erinde 15Hazirand:ı muamele olanlardır 1 

Rakkamlar kap:ınış fıyatlannı ~österir 

ihtiyatı tedbir kararı infaz edilir -
ken çıkan hadise tahkikatına adli
yece devam olunuyor. 

Nukut ___ (S_a_t_ış_) --- Alınan ihtiyatı tedbir kararı, yal 
----- --------- nız itilaflı arazi üzerindeki otların 

Kurus ı 

•20 ı. Fransız 17 l.- * 1 Silin Av 
•ı Sterlin 717.- *I Pezera 
*I Dnlıu 17.J.·- I *I l\1:ırk 
*20 Liret 2113.- * ( Zolııt , 
•20 ı. Relçlk.1 116.- *1 Pen~rı 
*201>rııhml 2~.50 *20 l.cv 

I{ 'lr·n 

~6.-
17.-
49 •• 

ra açıkla iflas eden anti1'' 

halı ve saire tacirleri Lütfi 
ve Bahattin Efendiler, diitl 

bul birinci ceza mahk 
taksirli iflas iddiasile ıtı 

edilmişlerdir. 

bnhsolmadığını söyleme 

Dün mahkemede meseleyi t 

den iflas bürosu azaaınd&tl 

lzidor Kohen Efendi §ahit 

dinlenilmiş, hesapların te~ 
ticesi etrafında izahat ve~ 

Mahkeme, ticaret mah 
den iflas dosyasının geti 

kararlaştırmıştır. 

'TAKV·~ 
Cuma Cuııı~ 

16 Haziran 17 f-1• ft' 
22 Sefer 23 5e ~ 

Gün doğuşu 
Gün lıatışı 
Sabah namazı 
oııe nam:ızı 
h:lndl namazı 

4,28 

19,42 
3,20 

JJ,14 
16,IS 

Akşam namazı l'l,42 
\arsı nam:ızı 21 ,43 
lmcak 2.08 
\'ılın geçen günlen 167 

L:nlan • 201 

1 

\... J 
JIA Y.A V - l'e~llköy askeri rıı-~ 

zinden 'erilen m:ılQm:ıt:ı. gort' 

kısmen bulutlu ve mlitebavvll I~ 
den rtl:Q.>iltlı olacak-tır. ,, 

ı\ 
Dllnt;:ü ıcııklık ~n fıızll.1 ';#' 

ttf• derece, hııva lnz.ylkı, 760 mUlınt' 

Bunun içindir ki fıtraten allker, 
mücerrep asker, büyük a ker, fıli . 
cenap asker ricalin Türkiye dev -
letine şu dakika rehberlik etmele· 
ri milletimiz için bir nimettir. F cl
sefey e uğraşılacak, {pacifisme) 
in şiriyetine i:ibar edilecek bir dev 
re yaşamıyoruz. İstikbalin, zavallı 
be~eriyete ne gibi (surprise) ler 
ha:l;ırladığm keşfetmek kabil de -
ğil. Onun içindir ki niyasiyntm, i
darenin, iktısadiyatm, mali işlerin 
bir askeri adeseden görülmesi mil· 
Jetin selameti §artlarından biridir 

*2tı Oinar ci ceza mahkemesinde muhakeme •20 I~\ içre R20 - ı 1 çervoncı; 
•20 Leva t4 so • ı Alrıo 

2-J - • 
30 --
24, -
55 -

biçilmesinin tehirine dairken, köy
lülerin araziden çrkarılması şeklin 

de anla!ılması ve infazın bu şekil
de yapılmak istenilmesi cih~tin -
den tahkikat yapıldığı gibi, müna

Sağda, sold hiç bir heyete itimat 
edilemez. Avrupa ve Amerikada 
tebe11ür etmiş hiçbir fikir yoktur. 
Buhran azalabilir. Akıl ve hayale 
gelmiyen beynelmilel ihtilatlar pey 
da olur. Kariha açıktır. Küreiarz 
volkanik bir topraktır. Onun için· 
dir ki sulh muvazenesi, askeri bir 
zihniyetin idamesine bağlıdır. Ne 
bahtiyarız ki, şu cihan buhranının 

için.de meseleleri bu askeri gözle 
gören ve laldn gayet müaalemet • 
perver erkana malikiz. 

Konf eranslarm, kongrelerin, 
misak ve ahitnamelerin, devlet 
gruplarmn beceriksizlik gösterdik
leri böyle bir devirde (militaire) 
bir aklıselimle i~ler mütalea edil • 
tnezse sulhe hizmet edilmiş olmaz. 

Beynelmilel toplamşlardan, za· 

edilmiştir. Ovaya göre, Aram bir 
çe .me yalağı kenarım siper alarak 

gizlice eroin çekerken, bir polis 

memuru tarafından görülmüş, ya
kalanmış. 

Kendiai, bu iptilanın bir hasta -
hk olduğunu, bir kere alı§ınca ar -
tık eroin almadan insanın aklı ba-

tına gelmediğni söylemiştir. Mu • 
hakeme, üzerinde bulunan beyaz 
tozların Tıbbi Adli kimyahanesin· 
de muayenesine kalmı§hr. 

Buda sahcısı! 
Tavuk pazarında eroin ı;atışı 

yapmaktan suçlu on dokuz yaşın • 
da kahveci çırağı Mehmet, dün lı 
tanbul ikinci ceza mahkemesinde 
muhakeme edilmiş, mahkeme, su -
çun mahiyetine göre bu davayı a • 
ğır ceza mahkemesinde bakılması 
lazım geldiğine lrnrar vermiş, dos· 
yayı ağır cezaya göndermiştir. 

• ı Florin 4.- ! • ı l\lccidlve 
•20 Kuron Çct 120.- ı • ı flanl:not 

Çek fiatlan (kap. sa. 
---

•Parls 12.03 *Pr:ıl(a 
•l.ondra 714- $ \•ıyanı 

• ~cv·York "5:'40 •f\l:ıdri• * ~lll~no 9.10-· • ncrlin 
• Rruksel 3 38 2 * Var~ova 
•Aılna 1 >'850 *Peste 
•Cenevre 2. ;sGı •Butreş 
*Sotyıı 67.772S •Belgnıt 
•Amscerdam 1.1781 1 .~ıoskova 

Esham 

* iş Bankası 9 5 ı ı Terkos 
Anadolu 25 05 • c,'lmenco \ı 
Rcıı 3.5~ l'nvon ney 
Sir. flayrlyı: ıs. Sark De~ 
l'ramv 1\' ,'\1,10 !falya 

9llO.
ll3.-

2J6t-

16) 

15 89ıi0 
4,3675 
5 5475 
2.00JI 
4.21:"~ 
3.7725 

N.86-
!14 9350 
1091,75 

2Q 50 
13.-
çı.~O 
ıt.-
2 %0 

ll. !\lııorrıı ı0.30 Şark m. ccuı 2.35 

Romontl 21,6'i 1 •Tclclon ıs.-

- -
istikrazlar Tahviller 

··----
ı~r. dahlll 
19Jl .... 

Q6 ~o ! r:tcktrlk 
97,25 ·ı rnmvav "1.5;1 

~arlı ıı.yoll:ırı 2.75 
tı 0.l\lo\·nhhndc 54.
Gümrukleı ~ :i!i 
192/l Munıc~ A 7 cıs 
Ra~daı ıı 75 

\.. 

* t:rıınnl 
Rıhtım 

• Anadolo ı 
*Anadolu il 
• A. Mümcssll , 

95-
18.2.5 
44,!'lS 
44.JS 
56,20 

../ 

ka§a, kavga, mücadele ve yarala- ı-....;'--"--------
ma cihetinden de tahkikat derin • 
leştirilmektedir. 

Dün gerek jandarmalardan, ge
rek her iki köy ahalisinden bir ço
ğunun tekrar ifadeleri alınmıştır. 

Yaralanan kadınlardan Hacer 
Hanım, henüz hastanededir. Sıhhi 

vaziyeti, iyileşmeğe yuz tutmuştur. 

Yaralanan diğer köylü kadınlarda 
tedavi edilmektedir. 

Bu husustaki müddei umumilik 
tahhikatmın önümüzdeki hafta i -
çinde bitmesi kuvvetle muhtemel
dir. 

iskambil ile kumar 
Cihangirde Kılıçali mahallesin

de Şevketin kahvesinde lskender, 

Ahmet, Salamon, Bayram, Ahmet 
İsmindt;: beş kişi zarle ve iskambil 

ile komar oynarlarkeı:ı yakalanmış· 
lardır. 

Bugün 
ISTANBUL: ,,; 

JS den 10 ıı lmd:ır Gr:ıınofoıı ,,, 
l pııı' 

20 l c kıı.dnr S:lZ, l\Iü~crref 1 ' , 
,.;" 

20.30 lmd:sr O!lnınn ıl('tılh ıııı dr' ., . 
ti - .. 21 c kadar Hanmılnr he.)C rt" 

ıtıtı' 
knd:ır Omnıo!on - 22 den 

lınberlcrL 

Yarın 

1 8 T A N n o L - ıoJI 
0 10• 

18 drn 18.SO u imdat Otfl (~ıJ 
def!! dan 19 n kadar Fransız.c'Jı ,vf 

e ı.ıı 
malı!IU!I) - 19 dan J0.40 r \ 

ı.ndJl 
hryctı - J 0.45 tcıı 20.so 11 ııd~ 

ilanım - 20.so d:m :zı.so ıı " ... ı: ,r 
"0 ,11111 ,, 

mmılkly<' he.)etl - 21.v \pli* 
Gramofon - 22 den itlb:lreıl / 

""ltRH!tnllttllllUfflUfllll1111llllUIQlm IUflltlıtdnl• ıtltJIT t eşe~ 
T eberrü ve bır .ıı· 

~tııı"' . ,ı 
l'erem mllcndı.-le <'enıl.) t:Jlıf 

dPlC tC (lf 
tstnnbul \'erem ımıc:ı 11,ıı . ı:nılll ...:1 

ten (SOO) llm teıwrrlidc ıeıt"' 
ucl' Moralı 7.ddc Kesili örnr.r 

rln teı;dtkürlcrlnl ıırzeder. 



~!l!!ıı!!!~~---~~--...... "'!"'-'!!"'!'!"'!"'"!!"'!'!!!"!'!!'!!!!!!'!!!-!!!!!""'~~~-------------------------- 5 - VAKiT 16 Haziran 1933-

"AKIT'ın Tefrikası : 30 --..... -. __ _... ...................................... . 
• 

3 MAYIS GECESi 
- Sizi nikahıma davet etmiye 1 - Oynadın ya, klüpte kumar oy 1 

~eldiın. nadın. 
Safa, bu sözden bir şey anlamı

~at~k arkadaşının yüzüne baktı. 
etıınan güldü: 

s· - Şimdi bunun sırası değil. 
• 1~dilik seninle konuşacak daha 
illuh ·ı b" . • tn ır şeyımız var. 
a - Konuşmasanız daha iyi olur. 
al, şevler vardır, ki söylememek, 

... J 
0Ylernckten evladır. 

5.afa haykırdı: 

b• - Müfit, söyliyeceğimiz şeyi 
ıl' 1Yor mutun?. - ... 

Neriman söze karıştı: 
S - Müfit, sen ailedensin artık. 
ana. her şeyi anlatmalıyız. 

b - Tamamile aileden olmamı 
k ~kles~niz olmaz mı?.. Pek ya
'11da nikahımız kıyılacak .. 

- Ciddi ol Müfit. Bizim şaka 
't·decek: ne keyfimiz var ne de vak
ı1n· 

1• ıı ... Sana Kerime hanımın kat-
llıden bahsedeceğiz. 

- Ya!... Bir genç kızın tevkif 
'dil~·~· . b·ı· ? "'~Sını ı ıyorsunuz .• 

Safa cevap verdi: 
-Biliyorum. 

~ - O kızın vekili de benim. Bu-
\ı da biliyor musunuz?. 

Neri:nnn, sesi titriyerek sordu: 
-Bu da ne demek Müfit?. 
- Anlamadım?. 

- Sahi, hayal meyal hatırlıyo
rum .. 

- Eh, artık bu-akınız da gide
yim. Allaha ısmarladık. 

Karı koca yalnız kaldılar. 

İkinci kısım 
-1-

O gece sofrada, Cemil Kazım 

suratlıydı. 

Esasen, bir haftadır, öyle keyif
sizdi, ki annesi oğlunun bu haline 
üzülüyor, kız kardeşi Refika da, 
ona takılıyordu. 

Yemekten biraz sonra annesi 
odasına gidip yattı. Refika karde
şini cinayete dair konuşturmak i -
çin fırsat bekliyordu. 

Y almz kalınca, mevzun girdi. 
- Ağabey, senin iş ne alemde? 
- Berbat bir halde. Vazıh hiç 

bir şey öğrenemedim. 

- Seni bu mesele fazla üzüyor. 
- Bu genç kızı kurtaramıya -

cağımı düşündükçe çileden çıkıyo 
rum. 

- Ne yapalım canım, bu kadar 
sıkılma. 

- Sen ona acımıyor musun? 
Biz burada güzel güzel otururken, 
o orada, korku içinde kıvranıyor. 

Biçare kız. 
- Hastalanacaksın. 

D ı i • • z 
Muhtelif mektep mual

limlerinin buldukları 
karşılıklar 
62 inci liste 

32 inci mektep: 
Uumlyct: İ.)I gidiş - Hamt: füııııluınmn., 

i.)lllk bllnw - H.ıruııı: Tarın .)nsağı - Hn
\:ı: Yl'I. y!'rlc gök nrasr - Ilıl\:ıl: Gtık ren -
ı;-1, başı hoş - Hıl\udi : Ol:ııı işlı-r - Hava: 
lfl: Sunma.. taht;: duvnr - Hmsala: Alt ka • 
rııı, anin.) ı:ı - Hayat: ı·ıışnmnl< 

48 inci mektep: 
Haınl~ct: İ.)lllğl korumak - Hamt: Tu.n

rı.)ıı öğUş - Hnnım: J{nı;mtı, çt-ldııllecc•k lş

lr.ntııer - Hına: Uçuntu, çalgı, bo - Hn • 
,·ndls: Olu lnr nlığı - Hııvnlc: Çc•vlrmc -
H::ws:ıla: D:ı.)nııık, l<ur alc - Havuz: Su bl· 
rildntlllğl - lbı..) at: J)lrllk, Sağlık, yn:ınyış. 
Hn.) \'tin: J>uyguı.-uz., Dlrlllli: • 

4 üncü mektep: 
ııumt: h1 s<Sz - llıırnm: Ynpılmam:ı -

lia,·ndis: Yeni süz - lln,·ulc: Bn::kusınn 

vnlll('i{ - Havsala: Algı - lbı.\'uz: Su ÇU· 

ınını -Hnyvnn: Canı olan. 

9 uncu mektep: 
JI:unlyı t: lforuyıın - Hamt: T.mn~·ı Ö· 

ğUş - Huvn: \:çuııtu - llnvnl: Uçucu -
HuvnıUs: Du.)urmn - Hr:ı\'lız: Suluk - Jla -
yut: Dirlik, sn••lık - Ifa.)"\'an: Dirilik. 

41 inci mektep: 
JJamly<'t: l'l'rgllı - llumt: l'<"rgl nnm:ıın. 

Uıırııın: l'nsnk - H:ıvnl: Uçucu - llıwndls: 
DU.)'llnııı - Ha\"nlc: 'üste çmirme - Hnv -
sal:ı - Kurs:ılc - Hn,'llz: Su blrllrnn - Ha· 
yut: Ynşnm:ık, dlrlllk - lln)"\'Un: Dlrlllğl o
lan • 

2 inci mektep: 
Hamiyet: 'l"ıırt ıu kançlığı - Hamt: Ojt

ml', iyi ;\nptı deme - Ilnrnnı: Tnnn ynsngı
Havn: Hoşhılc dolduran, salım nr.snf"sl -
Hın"lll: Boşlu~n takılı - Jfa\'ndlıı: Ol:ın bl -
ten - llavnle: Ilaşknıımıı löneltme, lr.ıekıısı
nm buynıj'.,'tlıı& ''<'nnc - ll ''sala: l{u' lrur
snkf, nnbyış - lfabayt: Dirim - llııJo"'an: 
Dört Bl aldı • q - Neden onun vekaletini al

ırı "). 
- Adam sen de.. . 

- Hem orada yalnız o yok, mev . irtihal la - Çünkü Kerime hanımı biraz 
'ım. Davayla alakadar ol -

ı' kuf kadınlar dolu. Alpullu şeker fabrikası müdürü 
_ Anlıyamazsın. Şefik Beyin refikası hanım hazi-

~ . · Kızın masum olduğuna mı 
tı ain?. 

- Anlıyamadığım nedir?. ranm 9 uncu cunıa günü Almanya 
- O kız bir melek.. Bu mele- da Leipzig şehrinde yapılan ope -

~: insen hiıtıiyata kapılarak, 
l>ıe tıbi meselelerde hüküm vere -

~. 

ği katil zannediyorlar. rasyon neticesinde vefat eylediği 
- Sen avukat değil misin?. istihbar kılınmı!tır. Zevci Şefik 
_Bu sualin ne münasebeti Beye ve kederdide ailesine samimi 

'e ~ica ederim, sualime cevap 
)a:· ~u kızı masum mu zannedi-

var?. taziyetlerimizi beyan ile sahurlar 
(Devamı ı:ar) 1 temenni ederiz. ( 4581). 

~aı? 

'o'- .Bc.ınu bir hafta, on gün sonra 
te~?~z, belki o zaman cevap ve
tid~hrun. Şimdilik müsaadenizle, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
' . . .. ' : .. ~:· '· ,. \ :-• .· .. .. : --: . 

• ıyoruın. 
R 

,,
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Neriman, Müfitle kapının ara
. "'l?ircli, avukatın yolunu kesti: 

f~,' Gidemezsin. Bu kızın müda
liy 'ırıt neden deruhte ettiğini aöy
ra,~kıin. Sen cinayet işlerile uğ
si... ~aın. Bu sefer neden işin i -

Bugün yapılacak maçlar 

.. e i' 
~· ltdin?. Bunun elbette bir se-
ba,~ \'~ .. Safanm, beni neyle it -

ettiğini biliyor musun?. 

Vefa ile Galatasaray, Beşiktaşla 

F enerbahçe karşılaşıyorlar 
......_ b F enerbahçeyle Beşiktaş, Vefa 

~i" 0 ilmiyorum, bilmek de iste-
,,~ ile de Galtasaray bugün karşılaşı-,,-. um. Bırak da gideyim Neri-

yorlar ve gelecek hafta yapılacak 
......_ llı·ı· ı b ? lstanbulspor - Beşiktaş maçın -ı ıyonun ga i a •. 

~a. ':' Farzet, ki biliyorum. Bırak dan sonra da lig maçları bitmiş o-
aıcleyim. luyor. 

~e~ Seni Kerime Hanımı katlet- Evvelki gün yazdığımız yazıda 

S 
e ilham ediyor • bu son maçların oynanması ihti -
lffl: mali bulunan rollerden bahsetmiş 

l;. 'Yavaş söyle, dedi. ve Beşiktaş - Fener maçı üzerin-
lifit başını salladı: de düşüncemizi bir başka yazıda 

t~d~ itte bunu bilmiyordum. Ne· hildireceğimizi işaret etmiştik. 
: bilebilirdim?. Bu yazıda bu bahse temas et -

tttj ~· Anıa hiç şnşmadın. Şüphe r.ıek istiyoruz. Bununla beraber 
•Yordun?. <lerhal işaret edelim ki bu mevzu 

' Si:ı .k. . d d ı· · · ........_ 1\1·· .1 ınız e e ısınız.. iizerinde bugün, dünkü düşünce -
\on 'Ufıt, eğer Nahide masum - mizle hüküm verecek vaziyette 
~t\ d: ına~u.m sanıyorsan, demek değiliz . 

...... henı ıtham ediyorsun. 
1 

kt k 
~ S Çünkü BEJşi aşın umumi ap -

"-ll\n af a. delirmiş. Böyle saçma tanı Şeref Beyin hazin ölümü yeni 
~iına ~asallar uydurup zırvalıya- biı vaziyet ihdas etmiş bulunuyor. 

'
~i ··~r <>r_cunu ödesin... Bir iki 

.. "' k 5 Şeref, Beşiktaş klübünün en canlı 
~ ~ i . ' 1 af ayı, borcunu verme 
'~artn Ortadan kayboldu zanne- bir varhğı, en samimi başlarından 

ar. birisi olduğu için ölümiyle her Be-

:: ~e borcu?. şikta~lının gönlünde derin bir te· 
......_ .\ 'Unıa" borcu. essiir yaratmıştır. '?. 'Y, ben kumar mı oyna· Bu teessürün Beşiktaş takımı 

nın bugün yapacağı maç üzerinde 

iz bırakmaması ihtimali de pek az 
dır. 

Bu itibarla, bugün sahaya böyle 
derin bir teessür havasiyle çıka -

cak olan Beşiktaş takımı Fener 

bahçe gibi en kuvvetli, en tehlike
li rakibine karşı ne dereceye kadar 

mücadele edebilecektir. Bunu an
ca;.; bugün sahada göreceğiz. 

Bizzat Bc§iktaşhlar bile bu mü· 
cadelenin daha çok F enerbahçe 

lehinde neticelenmesinin tabii ol
duğunu işaret ediyorlar. Evet, ak· 

la gelen ihf.mallerin en makul gö
rünüşü de budur. 

Bununla beraber bu teessür ha
vasının bir aksülamel yaparak si
yah - beyazlıların maddi, mane· 
vi kudretlerini iki misline çıkarı
vermesi ihtimalini de unutmamak 
gerektir. 

Bu itibarla maçın neticesi üze -
rinde hiç bir tahmin yapmamayı 
daha muvafık görüyoruz. 

Fener bahçe - Beşiktaş maçı 
Kadıköy stadında, Vefa - Gala
tasaray maçı da Taksim stadında 
ynpılacaktır. 

-3-
Serbest Dançing hükumeti ara· 

zisinde çalışmakta olan casusluk 

ve mukabil casusluk teşkilatı ara -
sında üç tanesi büyük bir faaliyet 

gösterir. Bunlar İngiliz, alman ve 
Sovyet teşkilatıdır. Alman teşkila

tı iki mühim şahsiyet tarafından 
idare olunur. Bunlar: Hitler istih
barat şebekelerini idare eden 

Kont Dünenber Ekhard ile 1914 
tenberi alman casus teşkilatında 

büyük hizmetleri görülmüş olan 

kaymakam Veberdir. Veber harp 
esnasında meşhur IIIB teşkilatı -
mn reisiydi. Rührün Fransızlarca 

işgali müddetince menfi mukave -
meti idare etti. Da:ha sonra bet -
baht bir Fransız zabitini baştan 

çıkararak kendine hizmet ettirmi
ye muvaffak olan Kolonya teşki -
IS.tının başına geçti. 

Alman teşkilatı başında pek 
mühim şahsiyetler olmakla bera -

her bu teşkilat İngiliz ve sovyet 
teıkilatının dunundadır. Bu iki ga 

rip teşkilat hakkında biraz malu
mat verirsem okuyucularım alaka 
gösterir zannındayım. 

Kızıl teşkilabn başında Dançig 
Rus konsolosu Kalina ile konsolos 
muavini Patin vardır. Bunlar as -

len leh yahudileridir. Kendilerin • 
de fevkalade meharet ve vatan -
daşları Cercin&kiye bile dama de-

dirtecek soğukkanlı bir gaddarlık 
vardır. 

Kalina ve Patinin birçok işleri 
vardır. Moskovanın garptaki ko -
münist fırkalara gönderdiği giz -
li muhabereleri yerine ulatmakla 

meşguldürler. Lehistana karşı ca
sus teşkilatını idare etmek onlara 

düşen bir vazifedir. Jeneral Kutye. 
pofun kaçırılması gibi bazı sui -

kastlerde b.ile ellerinin olduğu 
tahmin olunmaktadır. 

Komünizme karşı ihtisas ka -
zanmış bir adamla görüştüm. Bir 
Baltık devletinin polis kısmı siyasi 
müdürüydü. 

O, bu iki adam hakkında bana 
bir çok malumat verdi. Bundan 

bir kaç evvel bu kısmı siyasi mü -
dürü gayet tehlikeli iki komünist 
casusu meydana çıkarmağa mu -

vaffak olmuştur. Bunlann biri ça
rın akrabasından prensses L. .. dir. 
Diğeri kontes Z ..... dir. Kışı Niste 

geçirir, orada büyük bir sayfiyesi 
vardır. Bu kadın ayni zamanda 

"Bolşevikliğe karşı teşekkül etmiş 

büyük bir cemiyetin idare azası,, 
dır! .• 

Prenses ve kontes Kalinen ve 
Patin idare ettikleri istihbar hey

etinin en mühim vasıtalarından 
sayılırlar. 

Moskovanm bu iki mühim ca -
susu karşısında bunlarla mücadele 
edecek kuvvette bir teşkilat var -
dır. O da İngiliz casus teşkilatı -

dır. Bir defa "resmi,, ismi verile -
bilecek ola nve cihanın her köşe -

sinde faaliyetini gösteren "Enteli· 
cens Servis,, mevcuttur • 

Bu teşkilatın mücerrep bir kaç 
memuru malumu metodlarla ç.alı
şırar. Bu çalışmak için mühim bir 
mali kudrete maliktirler. 

Maamafih asıl faaliyet gösteren 
bunlar değildir. Bunlar başka bir 
teşiklata mensupturlar. Mensup 
idiler desem daha doğru olur. Şim 

di dağılmı§ olan bu teşkilatm ismi
ni söylemekte beis yok.. 

O isim, Tröst 2 idi. 

Bu teşkilatın gayesi komünizmi 
diinya yüzünden kaldınnak ıçm 

kalpgahına hücum etmek ve ko -
münist diktatörlüğünü yıkmaktı. 

Bunun için teşkilat; bolşevikle -
rin galebe çalmak için müracaat 

ettiği bütün usulleri yolsuzluklara 
karşı harşı tatbik ederdi. Orduya, 

idareye, polise, sindikalara hülul 
ediyor, en yüksek Sovyet muhitle· 

rinde ne bahasına olursa olsun 
kendine şerikler bulmağa çalışı -
yordu. 

Bundan başka burada tafsil e -
demiyeceğim mücadele vasıtaları 
ihzar ediyordu. 

Tabiidir ki bu teşkilatın bir de 
mukabil casus te~kilatı vardı. Teş-

kilatın tanzim ve tertibinde zan -
nedilecek bu muvaffakıyet elde e
dilmşit. 

(Devamı var) 

Polis Haberleri --·----·····--··----
Bir alacak kavgası 

Samatyada Sulumanastırda 61 
numaralı dokuma fabrikasının ka· 
pıcısı Karabet ve bahası Agopla 
Karanlrkyahda Baba Yaninin yaz
ma fabrikasında kiracı Kirkorla 
alacak yüzünden bir kavga olmuf 
baba oğul kızarak, Kirkora 
hücum etmişler, Kirkor da 
boş durmamış, on1ara mukabele e
derek gırtlak gırtlağa dalaşmışlar 
ve zabıtanın müdahalesile ayrıl -

mışlardır. Her iki taraf da biribi -
rinden şikayetçi odluğundan Kir • 

kor, Karabet ve babasını yakala -
mıılardır. 

§ İstanbul üçüncü ceza mahke
mesinden talep edilen sabıkalı A-

cem Şemsettin yakalanmış ve üze
ri aranarak bir kasatura zuhur et
miştir. 

§Evvelki gün saat 17 de Beyoğ 
lu Melek sineması önünde Musta

faya ait fıstık tablasından bir 
miktar fıstık aşırarak kaçarken 
yakalanan İsmail hakkında taki -
bata başlanmı§tır • 

§ Çağaloğlunda Nuruosmaniye 
caddesinde Mehmet Cemil beyin 
5 numaralr çorap fabrikasında ça
lışan Fatma Rukiye H. evvelki gün 

merdivenden düşerek bazı yerle -
rinden berelenmiş ve ağzından 
kan gelmiştir. 

§ Ayvansaray Karabaş mahalle
sinin Dibek caddesinde 118 numa
ralı evde oturan seyyar satıcı Sa -

batay efendi polise müracaatla, o
dasına hırsız girerek bir yüzükle 

bir takım elbisenin sirkat edildi -
ğini ve bu sirkatin ayni evde otu-

ran Nesimin çocukları Sabatayla 

Jak tarafından yapıldığı anlaşıldı
ğından ikisi de yakalanmıştır. 

§ Evvelki gün saat 12 de Sirkeci
den Ankara caddesine geçmekte o 
lan 2299 No. 1ı şoför Mehmet Sai -

min idaresindeki otomobilin önü -
ne çıkan Salahattin isminde bir 
çocuğa çarpmamak için fren yap
mışsa da şaşıran çocukçağızm aya 

ğı kayarak yere düttüğünden sağ 
ayağı otomobilin çamurluğuna çar 
parak hafif surette yaralanmııtır. 
Şoför yakalanmıştır. 
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Di~e~ odacıklarda ayılar, kurt • ı Sabahleyin veda ederek Parise 
lar, tılkıler, karakulaklar, maymun 

1 

döndük. Bütün yüklerimizi bağ -
ve garip şebekler ve sair nice gör- lanmış hazır bulduk. Aktam ter • 
mediğimiz garip şekilli ve acayip cüman gelerek: 
görünüşlü hayvanlarla doluydu.. - Yarın size kralın hediyeleri 
Yeni dünyadan gelmiş bir hayvan gelecektir!.. 
gördük ki tırnakları geyik gibi, Dedi. Sabah iki tetrifatçı öne 
gövdesi sığır kadar var. Tüyleri düşüp: 

koyun tüyüne benziyor, gerdanı - "Kralın hediyesidir.,, diye ö
at gibi, kulakları da at kulağı gi - nümüze bir şey koydular. Meğer 

bi. Lakin başı, ağzı ve burnu ve bunlarda idetmif. Kral kendi su . 
gözleri geyik gibiydi. retini yaptırıp elmasla etrafını 

Ceylanlar, süt gibi beyaz geyik· süsler elçilere verirmİf .• 
ler gördük. Oradan baw.ka bir da - M·· l l :ı us üman ara resim caiz olma-
ireye gittik. Burada bir çok oda - dığı için onun yerine bize kıymet· 
lar yapıp kuşları kuymuşlar. Ta · tar tatlı, iki paftalı bir elmas ku -
vusların envai var. Süt gibi beyaz tak, iki tane Pariste dokunmu§ ha
tavuslar gördük. h, bir büyük ayna, bir tüfek, ta-

Oraya g?ttik. Kargir küçük oda- bancalar, yaldızlı prinç kakmalı 
1ar gibi yapılmı,, demir parmak - bir sandık, bir de yaldızlı prinçten 
lıklarla kaplanmış. Bunlardan bi - saat, iki yaldızlı ve prinç kulplu 
rinde üç büyük aslan, ötekinde iki b 
büyük kaplan vardı. 

uz koymaya mahsus kalın f ağfu -
ri ve bir !ekerlik getirip teslim et· 

Bir höcerede iki papağan gör - tiler. 
dük ki hiç emsali görülmemiıtir • 
Vücutça tavuk kadar vardı. Ağız -
ları insan ağzı kadar, kuyrukları i
ki karıştan ziyade uzun nar çiçeği 
renginde al, göğsünde sarı nokta -
lar vardı. Bizi görünce frenkçe 
feryade başladılar. 

Daha nice görmediğimiz kutlar 
gördük, hayran olduk. Bir sürü 
kutlar ki her biri bir dilden öter 
dururdu. 

Bir havuz içinde iki kunduz 
gördük. Hatta yavru bile haaıl et
miıler. Kah suda, kah sudan çıkıp 

• 
havuzun kenarında dolaşırlardı .. 
Bu kuıların her biri için başka yer 
ler vardı. Her yerin de başka ha -
vuzları .• 
Akşam olduğu içiiı saraya dön

duk. Yemekte sazendeler çıkıp 
çalgı çalmıya başladılar. Yemek . 
ten sonra "havuza bakan pencere
den bahçeyi seyredelim.,, dediler. 

Kendi kendimize: 

- Ne garip! Gece vakti bahçe 
seyredilir mi? • 

Diyerek pencere kenarına gittik. 
Meğer on binden ziyade kandille 
bahçeyi süslemişler. Öyle ki gün
düze dönmüş. Büyük havuzun iki 
tarafına da kandiller koymu,lar .. 
Bunların bir de aksi suya vurmuş. 

Bir hal ki tarif edemem. Sara • 
yın kapısı önündeki köprünün ba
tına da yirmi pare toplar koymut· 
lar. Topları attılar, sonra da ha
vai fişekleri atmıya başladılar. Bu 
esnada baktık ki bir beyaz ziyadan 
bir kule peyda oldu .Onun üstün
de ay göründü. Onun üstünde de 
bir tac .•• 

.Bunlar her hünkra göre bir ala
metmiş. Bizim padişahımızın işa· 
reti kamermiş. Bize göstermek i -
çin bu §ekli takilt etmişler. 

Sağında. solunda havan fişekle
ri, Şcl~ırvan fişeklt:>rİ, al!:ın kadeh
ler, değirmenler, dolap fişekleri 

atılmaağ başladı. iki saat kadar 
seyrettik ve bu mertebe masrafa 
hayran olduk. Hatta: 

- Sizi eğlensinler, sıkılmasınlar 
diye bunları hazır etmiştim. Be
ğenesiniz diye bulsam daha ziya
desini yapardım. 

Diye özür l?ile dilediler. Doğru
su pek ziyade ikram etmişti. 

Bu, Möıyö Lö dük kralın en 
yakın akrabasından ve kahyası o
lup halkın arasında da ihtişamiyle 
?!'Y!.1ftu. 

Hele salı günü oldu. Gitmeğe 

hazırlandık. Gördük ki yüklerimiz 
henüz avluda duruyor: 

- Buna sebep nedir, neden bu 
yükler bizden evvel gitmedi?. 

Mihmandarnruz: 

- Siz gidin, onları arkanızdan 
göndeririz. Dedi .• 

- Ben eı yayı burada bırakıp 

gidemem. Evvela gönderirim. 
Bu yükler yüklenip gozu -

mün önünde yola çıkmadıkça be
nim gitmek ihtimalim yoktur. Ne· 
den ihmal eyledin?. 

Diye sorduk. O gün kalmamıza 
sebep oldu. Bu mihmandar da 
nazır kadar yalan söylerdi. Hele 
mecburen o gün de ak§ama kadar 
bekleyip yüklerimizi kaldırttık .. 
Ertesi günü vatanımıza doğru yo
la çıkmak nasip oldu. 

Yedi mil gittikten sonra Ason 
karyeıine vardık. Bu frenkler ıa -
ate bakmayıp mille yol ölçerler .. 
Yol defterinde de mil diye yazmış 
lardı. Milleri de pek biribirine uy
mayıp küçük mil büyük mil der -
lerdi. Bazı yerlerde bir mil bir 
saat, bazı yerlerde ziyade, bazı 
yerlerde de azdır. 

Oradan da kalkıp yedi milde 
F onten Blü ismindeki kasabaya 
indik. Bir gün oturak ettik. Orada 
kralın bir sarayı var ki dehıetli 
bahçesi, yuvarlak bir havuzu var· 
dı. 

Kadirga ile havuzda gezmek 
kabildir. Havuzun ortasında bir 
güzel kötk yapmıtlar. Oraya ka
yıkla varılırdı. Bahçenin bir ta -
rafında bir havuz var ki eni kısa 
amma boyu bin metreden fazla ol: 
mak gerek .. 

Saray ise gayet parlaktı. Burada 
bir oda gösterdiler ki yapılalı ü 
yüz yıl olmuı. Altınları öyle par : 
lak dururdu ki yeni yapılanlara 
tercih olunurdu. 

O gün bu sarayı seyrü tama§a 
ettikten sonra ertesi çarıamba gü 
nü altı milde Vilnöf ismindeki kö
ye konduk. 

Oradan oraya ve nihayet Dijon 
şehrine vardık. Pek güzel bir §e -
birdir. Pek büyük değil amma za -
riftir .•• 

Her konağa iniıimizde vilayet 
e§rafı meyva •e tekerlemeler he • 
diye ederlerdl 

(Devamı var) 

Yerli kumaş 

Zonguldak memurlarının 
kararı 

Zonguldak, ıs (A.A.) - Batta 
vali ve C. H. fırkası reisi olmak 
üzere bütün rüesayı memurin Ada 
nanın pamuklu kumaşlarından el -
bise geymeğe başlamışlardır. Bu 
kumaşların giyilmesi gitgide umu
m ileşmektedir. 

Kastamunuda yol 
faaliyeti 

Kastamonu, ıs (A.A.) - Vila
yet dahilinde büyük bir yol faali
yeti başlamıştır. Bu sene 20 bin a
mele çalıştırılmak suretiyle vilaye· 
tin sekiz yolunda 6S kilometrelik 
muntazam şoıa, Araç-Zafranbolu 
yolunda 30 kilometrelik toprak tes 
viJ:eıi yapılacaktır. Hususi idare 
tarafından İnebolu yolunda 4, A • 
raç-Boyabat yollarında da birer ol
mak üzere yeniden altı beton ar -
me köprünün inşası ikmal edilmiş
tir. 
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Uğur perisi 
Mersinde muallim Suıı.t SnJlh &>yle Mu

zaffer Basri Beyler yazını,, orada. bastır -
mı~tır. Duru ve Chlvot'un (La Maıırotte) 

adlı eserinden adaptcdlr. Dağıtmssını burada 
Ahmet Halit kütliphancsl üstüne almıştır. O· 
kuyuculanmıza tavsiye ederiz. 

Kısaltmalar lôgatı 
Bir Çok dillerin yazılarında. çok kullanı -

lan kellm('ler, mf'slcklcre ~re, kı!lllltmalar, 
rümuzlar suretinde gösterlllr ve bunlara her 
dilin lügatinde fÖyle dokunalup geçilir. Şim
diye kadar bir kitap haline getlrilmt'nıl tir. 

Ba., konsolos tıımaıı Hakkı Te\"flk &ov 
ı,te bu orijinal f'.scre vücut veriyor. Uu eserı'e 
ticaret muhaberdcrlnde, gazctt'lerdc, 11lyast, 
askt'rl llınl, fenni kitaplarda rilmu:r. l'lllr<'tlnılıı 
görülecek ht'r kelimenin ne olduğu, mnnıun 
toplu olarak izah edllml!J olacaktır. A harfi 
Ue baflıyan lnııaltmalııt' Hk kitap olarak bas

tırllmrıı, neşrolunaımıtur • 

Yalnız bu clltt~ Almancadan 713, Fnın -
ıızcadan 40S, tnglllzCE"den 421, lı\tlnceden 
2.)1, Türkçeden 101 kısaltma ,·ar. Daha bu~ka 
IS dile alt te bir çok kısaltmalar .• Mrsclı\ bir 
yf'rde A. A. görml\ıısUnUz, Ad. Y. ı:örmUşsli
nUz. Birincinin Anadolu ajansı, lklnc-lnln Ad
llyn Vt'kAletı oldıııtunu bilmh·l'n biri bura,·a 
müracaatla medlllllinü anlıy~bllir . . 

On bir yıllık bllyllk bir emek mahsıım ol
dııfunu gördU!ümliz ve basılı')ından mt'mnıın 
oldu~nnız bıı kitabı her yazıhan" ve kil 
tUpbanc için IU:r.umlu bir \"arlık flaynr, mllf'I· 
liflnl tebrik ederek oklı~·ucuL'\rımmı ta'\.·<ı lJfl 

<'df'rlz. 

Seyyahlara Bursa rehberi 
Bıınıa, güzel bir rc-hb«>r baırıtırıp n~rC'ttl .. 

'11Ayctln harltaıılylc ,ehrln plAnı da hu rı•h· 
herde .. Bir c;:ok re!!lmlerle, malfimaUa nltı 

Mat, bir w•ya bir kaç ır;ün kalacaklar l~lıı bl· 
rt'r program '1nlyor. ESC'rl (ok faydalı bir 
te!Jebbll!ıı bulduk. Bunu lll'rlde dnha gÜ7.f'l \"fl 
tekrar ba~cııklarından da emlnl7.. Ra'!kıt ,.ı. 

!Ayetforiml:r.ln dıı bunu örnt'k alm:ıırıını arzu 

ederiz • 

Rasputin 
Ruııı tarihinde pf'k büyük bir rolli olan 

bu ke-:i<:ln hayatı ibretlıı okuııma,tıı lllyıktır. 
Bu f'!M'r Rnıııputlııl öldilrt'n pn'n!I Yusııpof 

tarafından blunt ya:r.ılmı' oJduJ;u için luy • 
mc-t ve C'hcmmlyct pek fadadır . 

l\fuktc>d.Jr mııharrlrlf~rim17.dım \'a, Xıı . Re,· 
b\rafmtlan llııannnn:a çcnllmlş olnn hıı kltı~
hı r..-ıııımıı Ay mathaa•r pek n.-fl!I bir 1111 -

rette ba.ıımıştır. Okuyııculorımı:r.a hllh:uısa 

ta,·ıııı~·t' t'derb: • 

Oz diHmize do~ru 
Muallim Hli!lf'Jln IUzım Bf'~· ırı ~·ıkarıh~ı 

bu mecmuanın 12 lnel ııay1111 çıkmıştır. Son 
ııın~·ı,..r il~ birlnc-1 <'ildlnl tamanılı;rnn hu dl'~t'r· 
il me<'muayı okuyu<'ıılarrmı:r.a ta'·"IY" ııdı:orh;. 

Başka yere taşınan mah
cuz eşya 

Ayşe ve Mahire Hanımların icra 
dairesince haczedilen ve "yedi e· 
min,, sıfat ile kendisine bırakılan 

e§yalarını başka yere ta§ıdığı id -
diasile, Halepli Mehmet Efendi is
minde birisi, dün İstanbul ikinci 
ceza mahkemesinde muhakeme e
dilmiştir. 

Halepli Mehmet Efendi, böyle 
suç mahiyetinde bir it yaptığını 

inkar etmif, muhakeme, icra dosya 
sının ıetirtilmesine kalmıttır. 

Kurt, Kuzu, Kartal 
Kavgası 

.. R a Muharriri : Omer ıt 
- 20 -

Gallus tekmr eğilerek ayrıldı. ğım için herkes bana bahti!ar,I;. 
Meryem meJ\.ıubu açtı ve okudu: evime de bahtiyar evi dıyor ır 

"A.ıiz dost! Neron, hıristiyanları ziftlere b~ 
Selam ! . . yarak yaktırıyor ve bu yanaıt f'1 
Size daha !'·.,vclde bir mektup cutlardan bahçesine meşaleler 

gönderdimsede elinize varmadığı- tırıyordu. , 
nı ve onu ta~ıyan geminin Sicilya Kendisi, birkaç gün evvel ııı~ 
sahilinde taraya oturduğunu yeni htıfaza ettiğim mabedi ziyaret f' 
h b l t . B" k h . . . ..ere 1 

:ı er ~ dun. Onun için bu ikinci ı. ır aç ırıstıyanı senın :s f 

mektubu ~önderiyorum. Sizden ay ne kurban etmek istedi. BuıtııJt 
rılmamı müteakip Tayreye uğrıya- zerine senin de hıristiyan old fi"_ 
rak büyük babanızı gördüm. Her nu, ruhunun bundan ferah dı.ıJO" 
halde sizi, ziyaretimden agah et- yacağını söyledim. O da h~ ti 
miş olacaktır. Tayreden Romaya vazgeçerek bundan böyle hırı•.; 
va-_ı A d h yanlara iw.kence yapı(rrıarrı•• • nım. mcam son erece ra at- :r 

sızrJı. Ve ııı.nc~k bir kaç hafta ya - emretti. it 
şat.lı. Onur: ölümü ile büyük bir ser "Memleketinizde bir tak

1
0l P" 

vete va.ris olJnm. ti§aşlar vukubulduğu için ve• fı' 
Ş d 

yen namındaki kumandan tıt' ti' d 
İm İye kadar avdet edememe· i1e t 

· b b' nıza izam olunacak, onun rrı• """ 11 
mm se e ı, sizin yaptığınız bus - k k t I>" .ı ne girme için çalışıyor, fa.''~·"' 11 

tümdüı. Büstü evimin en güzel ye v:affak olacağını ümit etrnı1Dl'"'5i 
rine yerleştirdikten sonra heykel - s· . htı.,,. 

.ızı temin ederim ki betba . .ıd• 
tra.~ Glacus ile hir kar arkadattmı h d k'k d it" x :r zı er a ı a üşündüğürrı ,; 

Davet ettim. Hepsi de hayran ol sizden ırak kalmıya mahkô~ ~ 
dul ar· Bütün gece yalnız ondan . "Size pek ehemmiyetsiz ~~ .J 
bahsettiler ve cumartesi günü tek· dıye gönderiyorum. YüıiiP~ 
rar gelerek eseri uzun uzadıya tet· zümrüt parçasını bizzat Gla~~· 
kik ettiler. Çok geçmeden eserin kesti. İncilerin bir gün size ~I' 
şöhreti o kadar yayıldı ki impara· mayı ümit ettiğim bir tarih• . / 
tor Neorn da bir gün ansızın evi - Bunları liitfen kullanınız. seıı~..11' 
me gelerek eseeri fersiz gözüne diğinizi söylediğiniz için bu ıtJ' 
koyduğu zümrüt parçasının yardı· ri söylemiye cür'et ediyorUlll' '/ 
mile temaşa ettikten sonra sordu: Sizden cevap bekliyordu~~l 

- Hangi memleket bu dehayı yet yazamazsanız beni unu~ 
yeti•tird i?. :ı nız. 1 

- Judea ! dedim. Sadık dostunuz ve sed~ 
Onunu bu memleket hakkında Mat'_.. 

bütün bildiği, orada kendisini tanı 
inak istemiyen bir sürü müteasaıp 

lar bulunduğundan ibaretti. Eseri 
gördükten sonra: 

- Bu san'atkarı, bu ölkenin va 
lisi yapalım! dedi. 

Sanatkarın kadın olduğunu söy 
ledim. Fikrinden vazgeçmedi. Ve 
Kudüsteki mabede konmak üzere 
senin tarafından bir yenisinin v•
pılmasını İala.l~ • .--=~"-

O zaman hata ettiğini anladım 
ve vaziyeti telafi için çare aradım. 
Çünkü seni bir kere görecek olur -
sa bir daha bırakamaz. Onun için 
derhal kemali teessürle sanatkarın 
bu dünyadan göçtüğünü söyledim 
ve senin küçük bir heykelini ona 
gösterdim. Neron senin ölümünden 
n kadar m.üteeasir oldu ki hüngür 

hüngür ağladı. Fakat bir türlü kal
kıp gitmedi. Onun adamlarından 

biri büstü imparatora hediye et -
memi kulağıma fısıldadı. Reddet -
tim. Büstü hediye etmezsem onu 
zorla elimden alacağını, belki bü
tün malımı yağma edeceklerini 
söyleciikleri için ben de yere kapa· 
narak imparatorun büstü hedi -
ye olarak kabul etmesini istirham 
ettim. 

Neron o kadar memnun oldu 
ik evvela büstü sonra beni kucak· 
ladı. Ve büstün sarayına götürül -
mesini emretti. 

Meryem mektubu tekmili~ 
ten sonra onu bir daha okud"' I_, 
ra mektubu öperek göğsüne 'f 
du ve paketi açtı. Fildişind~,, 
kutu içindeki güzel bir in'1 ,,.• 

danlığı çıkardı ve hemen b01jtl~ 
taktı. Zümrüt yüzii~ l".:K. ~~,t: 
Taıın ii-~.:!.a~e kendı resmıle~ 
Kusun resmi vardı. Glaucu• ~ 
rın ikisini de taşın üstüne 1' .~ 
tı. Meryemin küçük model, 
İstifade ederek yüzünün çif 
ni teshil etmitti. /' 

- Bak Nu, Markus nelet 
dermi§! 

- Nu incileri tetkik etti: . İ 
- Harikulade inciler! S~ 

ri~ e~erim Meryem. Faka~ ,!~ 
gıdehm ! Bu akşam misafırl 
var. 

- Kim bu misafirler?. ~ 
- Büyük babanızın ~· 

dostları! Kudüsten Romalıl,tl ~ 
ğacak yahudi suikastçiler· ~ 
de Kalip de onlarla beraber 
nacak!. 

- Kalip mi?. 1... 
- Evet. Haber aldığ~~ 

Kal ip son zamanlarda Roı1' ·ısi ~ 
döğüşmüş ve Musada kale••' 
}erinden alarak orada butu1' 
kılıçtan geçirmi§. tıl/ 

- Dentek Kalip, Roııı• , 
döğüşüyor? !.. . )1ii1'~ 

- Evet, çünkü yahu<h ,, 
darı olmayı kurmuştur. . ti' 

k ı• 
- Onunla karşılaşrrıa 4' 

yorum. ıı'f 
lat1 

-Hayır onunla kar§• I 
korkmayınız!. c1ııt ~ 

- Nu ! Ben bu adaJ11 
1 

• 

ı 
) 

d 

iki gün sonra imparator büstü 
bir mabede koyarak kendisini se -
venlerin ona ve onu yapana tap -
malarını emretti. Beni de mabede 

muhafız tayin etti. Bu suretle be -
nim Romadan çıkmama imkan kal 
madı. Vazifem haftada iki gün 
mabede giderek eserin yanında o· 
turmak ve gelen gidenler tarafın -
dan temaşa edilmektir. Eserin ü ~ 

zerine şu levha asılmıştır: 

kuyorum ! 1' 0 d-'., • 
Ak,am Meryem Y~~e }>ab' ti' 1 

na girdiği zaman büyuk ııd"r'e' 
.k. . f" . bulıı 1 ı 

"Bu ilahi eseri vücuda getirerek 
uful eden dehanın ruhuna adaklar 
ada! Ey zair ! 

Neronun teveccühünü kazandı-

nın on ı ı mısa ırı _.,.ıf• İl" 
öğrenmişti. Hepsi de otur 11' ~i 
meği bekliyorlardı. zate~i,e 
onun en muhte§errı e ,,ı> 

(De"_..,ı 



~ '--------
FRANS 

32 yaşında hayata gözlerini yuman bu san'atkar, 
en büyük zevki izbrapta bulmuştur 

.Genç ve kıymetli musiki san'at- acı ile sesinde teselli bulduğu de· 
karımız Celile Enis Hanımın San' - reye tekrar dönere. 
at say f ·k· "Winterreiıe,, "kış seyahati,,: ll) ı amıza muntazaman musı ·ı 
du~kaleleri yazmak vadinde bulun Şübertin çok sevilen, konser prog· 
d ~nu yazmış, Brahms hakkın - ramlarında hiç eksik olmıyan bir 
d akı ilk makalesini geçen hafta §aheseridir. Hayatının son ıenele • 
ı.~tcetnıiştik. Şübert'e dair olan i- rinde yazdığı bu 24 şarkı hüzün, 
G.lıci d b ·· k keder ve hasretle doludur .. Hasta ,.. ,_: Yazısını a ugun ·oyuyo -
'"<: bestekarın bütün ümitsizliği, haya 

)~&u iıiın, seven, ve duygu besli -
> ~ RGnülleri titretir. Fan tezi, bul· 
d~ \'e tabiate 8.§ık gençliğin ebe
~l &e-.gilisi olarak kaldı. Bütün ru· 
J.1t toınantik olan Şiıbert'in melo-
111 tt' . 

ta kızgınlığı bu şarkılarda duyu -
im-. Bu eserleri vücude getirdiği ıı 
ralarda bir gün Şübert bir arkada
şına: "insanlara en fazla zevk ve· 
ren musiki, istırabın doğurduğu 

musikidir,, demiıti. lb' 1 hu toprağa yıldızlardan in • 
, 1

1
f hissini verir. O melodiler, bizi Şübert, sayısız şarkılarından 
"'tık ki k başka bir çok triolar, kuvartet'ler, }~ k . tiçük ırma arın enarına, 

htı· lı kır çiçeklerine, nihayetsiz varyasyonlar sonatlar, piyano için 
lıltikl • · d .. .. .. Katrmenler, ( 4 mains) mesler ve ~ ere neşe ıçın e goturur. 

~ atdan fışkıran taze bir hayat - senfoniler yazdı. 
1 Ot Üstat, bütün büyük adamlar gi-S l'rlanları, dağları gezeriz. 

L .. -llbeı-t'' 'k" . d b' . bi anlaşılamadı. Muvaffakıyetsiz -
"lıt ·· ın muıı ısın e ta ıatın d 

lltı lik, parasızlık, mütema iyen neşe-'ttı .. neşe ve hüznü çınlar. O, e -
~. liiıgardan heyecan duyan lirik sini ümitlerini kırdı Uzun hasta -
' •a ' lıklarında yalnız ve kimsesizdi. 0-
S"bn atk&rdır. nan dehasını hayatta yalnız Betho 

ııı~-ll ert, ıarkı sahasında irişil -
"~ · ._ fen anlamış ve "Şübertte ilahi bir a.ı l'tillsekliklere çıktı. Yarattığı 
~~- kıvılcım var.,, demiıti. ~ ~.tden birisi, methırr Mülle · 
··ıı 1) Büyük bestekar, vatanı olan Vi-tj ı ıe schöne,, güze) değirmen-
~·~ yanada kendisi için dikilen hey -bi.. t,, isminde 18 şarkılı küçük 
' 't~ kelleri şerefine yapılan bayram -
··~ hikayesidir: ları, alkış tufanları kopan konser 

'- tteli küçük bir derenin ke - salonlarını göremedi. 
~•::.~n. geçen bir genç, gi!zel bir "Genç kız ve ölüm,, şarkısında 
lJ~ ~~ci kızına teıadüf eder. tasvir ettiği ölüm, bütün o muka -
)'I l•nin doğurduğu ümitli, he· vemet edilmez kuvveti ile kendisi 
do) r, gizli korkulu, tatlı kreşen ni de 32 yacını bitrimeden aldı gö-l .... i . 3' 

'tdl Çtnde dokuzuncu ıarkıya türdü. 
~~ İ~·t devam eder. Çok kısa ıüren Şübertin taze bir hayat sunan 
\~, 

1 
!atkıda biten saadet zaman- şarkıları be§eriyette taganni kabi· 

~it 
1 

'e\'giliıinin hiyaneti ile zehir liyeti kaldıkça, kırlarda, ormanlar 
'"Ond ~1 an sonra bütün ıarkılar da, salonlarda söylenecek ve akis· 
'~ kalbinde açtığı yaraların, leri duygusu, zevki olan kalplerde 
''d~~lıkların ezici iıtıarparın i - çınlıyacaktır. 

•dir, Aldatılan genç, derin bir Celile Enis ........__ ___________________________________ __ 

~danada musiki hayatt 

Eski Mısır metin
lerinde Türk izleri 

• 
HAŞIM 

Büstü, Yaşı, , diploması 
Dünyanın en eıki ve büyük rn~ Ahmet Haşi-

deniyetlerinden birini eserlerile min ölümünden 
gösteden Mısırın en eaki zaman - sonra Güzel Sa· 
larda aslen Türk olan ve şimdiki natlar akademi
halde Afrikanın büyük çölünde o· sindeki talebesi 
turan T uarekler olduğu ilmin ıon tarafından şai -
cereyanlarında tamamen tabak - rin yeni bir hey 
kuk etmiş bulunan bir hakikattir. kelinin yapılma 

Milattan beş bin sene evvel Sü- aına imkan ve -
veyş kanalından geçip orada bul· rilmek üzere yü 
dukları Libyalı =: (kıvırcık saçlı • zunun maaki 

alınmıttı. , lar) la temasta bulunarak bun -
Ahmet Haşi

larla karışmış olan bu Türklerle min evvelce de 
kendilerinden üç bin sene sonra ye bir büıtü yapıl . 
ni bir akın neticesi gelip hükumet mıştı. Bu müna 
idaresini ellerine alan Alam Türk- sebetle onu ha - , 

lerinden Hiksos (İge - sos) lar tırladık; bundan bir iki yıl evvel Haşim, nüfus kayıtlarında 1303 
devrinde Mısır, elimize intikal e • heykeltraş Sabiha Hanım tara· yılında Bağdatt~ doğmuş olarak 
debilen en mühim medeniyet eser fmdan yapılmış olan bu büstün yazılıdır. Bu hesaba göre tam 
)erini bırakmıştır. heykeltraşla birlikte çekilmiş kırk altı yaşında ölmüştür.' 

Bu medeniyetin büyüklüğünü bir resmini elde ettik, dercedi - Ahmet Haşim, esbak Fizan 
gösteren yazılar bizzat eski saray yoruz. mutasarrıfı merhum Arif Hik -
harabeleri divanlarında, ehramlar Sabiha Hanımın yapını§ oldu- met Beyin oğludur. Galatasaray 

v b'' t" Ah t Hacim çok be lisesinde (eski ismile Mektebi daki imparatorların mezarları için gu us u me Y ' -

~ · t' B·· t c ı"rı'n evindedir Sultani) okumuctur. Edebiyatı -de, (Sarcophages) tabutlarının üs genmış 1• us ',.a · -s 

tünde, ve bulunan papiruı kağıtla- Ahmet Haşimin ölümünden mızın bu kuvvetli imzası, garip-
aonra gazetelerde tercemei ha - tir ki, mektepten mezun olurken 

rında okunuyor. Elan Mısırın eıki linden bahsedilirken yaşı hak - edebiyat zümresinden "Karibi a 
ahalisinin bakiyesi olan Koptlar ta kında da her gazetede baıka la,, derece ile şahadetname al -
rafından konutulan bu lisanın en Ah rnı,tır. 

başka rakamlar çıkmıştı. met Y 

~hl~kli~~t~Mbu Hi~o~if ~---••••••••••••••••••••••••• yazılarında daha çok menteine ya 
kın olan izler daha bariz bir şekil
de görülmektedir. Derin ve ciddi 
bir tetebbü bunu daha çok vuzuh 
ve kat'iyyetle meydana çıkaracak 
tır. 

Bu yazılarda şimdiye kadar te
sadüf ettiğim bazı mütabehetleri 
kaydediyorum: 

1 - Türklerin içtimai hayatın -
da pek mühim bir mevkii olan ka 
dm ( (Katun, Katın) eski Mısırlı. 
larda da ayni yüksek mevkie çıka· 
rılmıştır. Bütün Türk diyalektlerin 
de birbirine yakın suretler göste -
ren bu kelime hiyerogiflerde 

(Kat) ıeklinde okunur. 
2 - Türklerin cibilli ve fıtri o -

lan atalara hümıet ve onları unut-

mamak hasleti eski Mısırlılarda da 
görülür. Hatta bu keliıne gene bü-

tün Türk diyalektlerinde ayni fe • 
kilde görüldüğü gibi hiyeroğlifler
de de ataf olarak okunur. 

3 - Bugünkü liıanda, konutur
ken (nan, nen) diye telaffuz etti
ğimi.t ve "Divanı lugat - üt. Türk,, 

de (kan ken,) teklinde görülen 
musahabet edatı hiyeroğliflerde 
(han) oarak okunuyor. 

Konservatuvarda 

Dünden itibaren imti
hanlara başlanıldı 

Artistik muhabere 
İkinci Katerinanın Grim
m' e yazdığı mektuplar 

İstanbul konservatuvarının ısla- Fransız muharrilerinden Mösyö 
hı için belediyece kendisiyle mu· Louis Reau, son zamanlarda hay
kavele yapılmıt olan Profesör li alaka uyandırmı§ olan bir eser 
Marksın bir iki gün evvel tekrar neşretmiştir. Fransız san'atı tarihi 
ıehrimize geldiğini yazmıştık. - cemiyeti neşriyatı arasında çık -

Mütehassıs, konservatuvarın ta- mış olan bu eser, meıhur Fra111ız 
şınmış olduğu Beyoğlundaki eski edip ve münekkidi Baron de 
Kroker oteli binasını, bir konser- Grimm ile Rus Çarı üçüncü Petro
vatuvar için bütün evsafı haiz ol- nun meşhur karısı ikinci Katerin 
mamakla beraber müessesenin arasındaki "artistik muhabere,, ye 
Sehzade başındaki eski binasına ait vesikaları ihtiva etmektedir • 
~azaran müreccah bulmuştur. Baron de Grimm ismile tanın • 

Profesör Marks, mukavelesi mış olan Frederic _ Melchior'nun 
mucibince bu seferki gelişinde de (1723 _ 1807) ec~ebi saraylarile 
lstanbulda yirmi gün kalacaktır.. muhabereleri ötedenberi malum -
Profesör, bu müddet za.rfında mü dur. Bu muhaberelerde Didero ile 
esaesenin bütün talebesinin mük - d 

Meister'in de yazı yardımın a bu-
tesebatım ayrı ayrı tetkik edecek- lunmuş oldukları biliniyordu. Bu 
tir. Bunun için dünden itibaren arada Grimm'in ikinci Fredrik'e 
konservatuvarda imtihanlara baş- gön~ermiş olduğu mektuplar da 
lanılmıştır. imtihanlarda Mösyö vardır. 
Markı bizzat hazır bulunmakta -
dır. 

4 - Bundan baıka müşterek 
Türk dilile alakadar Pek çok keli

meler vardır ki bunlardan bir ka • 
cını arzediyorum: 

Mütehasaıstan başka konser -
vatuvar müdürü Yusuf Zıya Bey 
Profesörün geçen seferki gelişin -
de teşkil edilmiş olan müşavir sa
nat heyeti ve alakadar zümre mu
allimleri de imtihanlarda bulun -
maktadırlar. 

Gri.mm'in ikinci Katerina'ya 
göndermiş olduğu bazı mektuplar 
la almış olduğu cevaplar da ayrı 
ciltler halinde neşredilmişti. 

Viyana Fransız enstitüsü müdü
rü olan Mösyö Louis Reau, Grimm 
le Rus İmparatoriçesinin birbirle
rine yazmış oldukları bilinen ve 
bilinmiyen uzun ve karışık mek -
tuplarmı toplamış, tanzim ve ten • 
sik etmiş, iki tarafın birbirlerine 
cevap olan yazılarını bir arada net 
retmiştir. 

~- ~.ı "dıuıa erkek mualllm mektebi konser heyeti 
" '4'ra~ ( ,•ı.t ,1~· Husuıi) - Adanamız kırk kiıilik koro heyetinin söyle -
' l'ıld 1 

ay İçinde muaiki hayatı diği çift sesli şarkılar da pek zi -
\._d~ ~~ • B~r. kaç defa kız lise - yade alkışlandı. Seslerdeki ahenk, 
'lliltal l'i~ızın kıymetli muıiki f alsoıuzluk takdirle karıılandı .. 

, ,11.~ .. ilc:~rı .~onıer verdiler.. Mektepte görülen bu canlı varlık 
ı ~ ~f:kt iu~ evvel de erkekmu- yüzlerce münevver davetliyi haz 
f~1 ~~ .. il .ebınde bir muMki zıya- içinde yaşattı. 

b dı. .. :L• lı· . s M kt L. 'k' k l b ~~ . 'YtUıuu mua ımı a • e euın musı ı o unun u 
~ ~ la •da.resi altındaki talebe faliyetini faydalı bir ıekle koyan 
'~ .,_ eyeti rarp musikisinin en müdür Necmettin Halil ve muau -
~ı, .. ?larını çaldılar. Solo ki muallimi Safa Beyler tebrik e

a dikkatle dinlenildi, dildi. 

Mana = meme. (Kep - kap -
mak, tutmak (Honu-u)u, (Do= 

dağ. (Kar = karın)· (Sah - ıaç.) 
(Pfis = pitirmek.) (Mou, - 0 • 

muz) vesaire .. 
Asaf Halet 

Hüseyin Rahmi Beyin 
. 

yenı romanı 

Üstat Hüseyin Rahmi Beyin ev
velce gazetemizde tefrika edilmiş 
olan Şeytan izi isimli güzel ve me
raklı romanı İbrahim Hilmi kitap 
hanesi tarafından kitap halinde 
neıredilmittir. Tavsiye ederiz. 

Konservatuvardaki imti~nlar 
salı gunu bitecektir. Profesör 
Markı, ondan sonra şehir bando· 
su hakkında tetkiklerde buluna -
caktır. 

Aleksandr Düma 
müzesi 

Pariste Fransız edibi Alek . 
sandr Dümanın eserlerinin, yazı -
larının, eşyasının ve hatıralarının 
bir araya toplanması suretile vü -
cude getirilmiş olan Aleksandr 
Düma müzesi son zamanlarda ye· 
niden ıslah edilmi,, muharrire ait 
toplanılan muhtelif yeni e§ya, ki -

Muharrir, imparatoriçe ile Fran 
sız edibi arasındaki artistik mu -
haberenin daha iyi anlaşılabilmesi 
için bunlara bir çok notlar ve bir 
mukaddime ilave etmiştir . 

tap, yazı ve resimlerle zenginleş -
tirilmi~tir . 

Islah v~ ianzimi için bir zaman· 
danberi ziyaretçilere kapalı tutu -
lan Aleksandr Düma müzesi, hal
ka yeniden açılmı§br. 
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HİKAYE 
Hakkı heyet 

····---·--·········-·-··············-········-····· i Dünya Haberleri i 
······---······················-················ .. -··· 

• Amerika ve dünya 
ve kıraz .. iktısat konferansı 

Ankara mektupları: 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Nakleden: MedihaMünür İngilterenin yaptığı alel-
Hakkı Bey, tam yirmi beş se -

nedir tuhafiyecilik ediyordu. Kü -
çük bir dükkanı vardı. içinde ne 
isterseniz bulunurdu. Dört köşesi, 
iğneden ipliğe kadar tıklım bklım· 
dı. Bin bir çeşit düğmesi vardı. 

- Bu ne namussuzluktur!.. O hesap tediye 

Ank;"i="ada hayat heın 
pahalı, hem de ucuz·· . l 

Pcµar alış verişi ile çarşı arasında fark' 

Bir sabah, Hakkı efendinin ba
şına devlet kuşu kondu. Tayyare 
piyankosundan yüz elli bin lira 
kazandı. On beı bin lirayı cebine 
indirdi. 

herif biçare Ayşenin safiyetinden 
istifade etmiş! .. Ayıp şey! .. Ay,e, 
bir okka diye aldığına emin misin? 

- Eminim efendim, rirmi beş 
kurut verdim. 

den eminim. 1 

! .-' 
1-: 
~ 

Kansı Hatice hanım, bu ervet 
kar'§ısında afalladı, puslayı şaşrr -
dı. Hakkı hey de, atağı yukarı çi
leden çıkmıştı. Fakat az sonra ken 
dilerini topladılar. Dül&:anı şöyle 
biraz büyültüp tertiplediler. 

Evlerini döfeyip dayadılar. 
Bir de hizmetçi tuttular. 
Hakkı bey: 

- Kız doğru ıöylüyor. Doğru 
söylediği sesinden belli.. Herif 
hırsızmıı! ... Hem de ne çalıyor; 
kiraz çalıyor. O kirazlar, ki yerden 
hüdayi nabit yetişiyor, güneşte kı
zarıyor, ağacının özsuyu ile besle· 
niyor ... Yani bedavadan oluyor .. 
karata, bu bedava olan yemişler -
den yüzde üç yüz kar çıkarmıya 

başlıyor ... Hayrını görmez .• Kazan 
dığı paralarla istediği kadar tay · 
yare bileti alsın, ona on parası 

çrkmaz ! .. Hak yerini bulur! •• Bn 
adam da cezasını bulacaktır! .• 

M. Ruzvelt, lngilterenin yapti
ğı alelhesap tediyenin harp borç • 
ları meselesi heyeti umumiye ha • 
linde münakaşa edileceği zaman 
Amerikayı bir taahhüt altına al • 
mıyacağını ıöyledikten sonra, kat'i 
müzakerelerin sonraya bırakılma
sının doğru ve akıllı bir hareket 
olacağım ilave etmiştir. Şimdiki 
halde iktısat konferansı müsait 
bir hava içinde açılmıştır. Daha 
ilk günlerde çok nazile ve müşkül 
bir mesele olan uzun harp borçla
rı münakaşaları ile konferansı 
meşgul etmekten çekinmek hayati 
bir lüzumdur. 

\ •. 
Ankara pazarlarından birer klişe ve alış veriş-in;nı•'' 

- Hak yerini bulur, diyordu, 
yirmi beş sene namusumla çalış -
tım, trcaret et'.:im, cenabı hak mü -
kafatını verdi, diyordu. 

Hatice hanım başını sallıyor -
du: 

lc;ini böyle döküp boşalttıktan 
sonra, Hakkı Bey bahçeye çıktı, 
biraz dolaıtı. 

Yemekte, karı koca üc; yüz dir· 
hem kirazın hepsini yediler. Yal· 
mz çürüklerini - ceza olsun di -

- Ama unutma, tayyare bileti-
1 

A b kt l 
ni benim zorumla alırdın.. ye - Yfeye ıra 1 ar. 

V b .. l mes'ut b. h t .. Birkaç gün gonra, bir saıbah, e oy e, ır aya su· 
riiyorlardı. Hakkı Bey Ayşenin getirdiği eti 

Evin hesabına kitabına artık tartıyordu. Bir de baktı ki, et b~r 
Ha'kkı bey bakıyordu. Her sabah, buçuk okka... Halbuki Ayşe hır 
hizmetçinin çarşıdan aldığı şeyle- okka demişti ve bir okkanın para· 
ri tartıyordu. sını vermişti. 

Bir gün, Hakkı bey terazisinin Hakkı bey mutfakta yalnızdı. 
önünde, kiraz tartıyordu. Birden • Ayte ortalığı süpürüyordu, karuı 
bire hizmetçiye seslendi: bahçede çiçekleri suluyordu. 

- Kız Ayşe, kirazcı seni aldat~ Hakkı bey hiç sesini çıkarmadı. 
mış .. yoksa sen mi yanlışlık yap· Teraziyi ortadan kaldırdı, eti dola. 
tın? ... Kiraz için bir okka deme · ha koydu. 

mif miydin?. 
- Evet efendim, bir okkadır . 

2S kuruşa aldım. 
- Herif sana ~ç yüz dirhem 

vermiş. 

Hakkı bey fena kızdı, karısını 
ça\1'trıp herifin hırsızlığını ona da 
anlattı. Haykırıyordu: 

Geçen seferki gibi nutuk irat 
etmedi. Bu eti iki övün yiyecek -
)erdi, Ayşeye de iyi bir parça bı • 
rakacaklardı. 

Kasaba da bir şey demiyecek -
lcrdi. Manavın hıncını kasaptan 
çıkaracaktı .... işte hak yerini bul • 
muştu. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Buhran 
Sinirleri bozuyormu? 

:E>üzeltiyor mu? 
Pariste iktısadi buhranın sinir -

t~ ve umu.mi sihhat üzerindeki te· 
siri hcdckmda yeni bir tetkik yapıl 
dr. 

Ruhiyat alimlerinin en meşhur -
la.rmdan bir kaçı yeni hayat müş
küllerinin bugünkü insanların asa· 
bi cihazını sarsmakta olduğunu 
söylemekte ve bunu cinayetlerin 
çokluğu ile ispat etmektedir. 

1'u cinai hadiselerin ekserisi, 
nevrasteniden ileri geliyor. 

Bir boşanma kararı 

Amerika Cümhur Reisi
nin oğlu boşanıyor 

Son posta ile Londra gazeteleri
nin verdiği malumata göre Ameri
ka cümhur reisinin oğlu Mister Al
but Ruzvelt ile karısı birbirlerin -
den boşanmak istemişlerdir. Ame
rikanın beyaz sarayında vukubu -
lan ilk taliik hadisesi ,budur. 

iki genç daha geçen sene evlen 
mişlerdi. Talakı kolaylaştırmak 

için ikisi de Renoya gihnişler, 
genç Rozvelt kansının aleyhinde 
talak davası açmasına müsaade 
istemiştir. Talak sebebi, zevç ol
mağa liyakatsizliğidir. 

M. Ruzvelt demiştir ki: 
- Bir teşriki mesai fikrile ve 

reiaicümhur sıfatımla, 15 haziran 
taksiti için İngiltere hükumetinin 
tekliflerini kaydettim. Şuna da işa 
ret ebnek isterim ki, lngiliz tedi· 
yesinin yanında bizzat borcun a • 
çıkça tanınması vardır. Bu teklif • 
lerin ve tediyenin mahiyetine na • 
zaran bu vaziyetten doğan netice
nin mahiyetine nazaran bu vazi · 
yetten doğan neticenin bir (ı-et) ol 
madığını aöylemiye şahsen hiç te· 
reddüt etmiyorum. 

Amerika reisicümhurunun no -
tasını okuduktan sonra, M. Çem
berlayn. nikbin olduğunu söylemif, 
Amerika hükumetinin gümüş ma • 
denle tediyeyi kabul ettiğini ilave 
etmiştir. 

Amele fırkası namına M. Crip
po, Amerika cümhur Teisini vazi· 
yeti realist bir fikirle karşılamış 
olmasından dolayı tebrik etti. 

M. Krippo, hükumete de teşek· 
kür etti. 

Suriye tahtında 
değişiklik mi var? 

Kral Faysalın Avrupa 
seyahati dedikodusu 

Halep, 14 (Hususi) - On gün· 
denberi bütün Suriyelileri ve Su
riye matbuatını işgal eden bir me
sele var: 

Bununla !beraber mütehassıslar i 
çinde bu fikrin tam zıddını da ile· 
ri sürenler vardır. Bunlara göre 
insan nasıl eski hayatın şeraitine 

intibak etmişse ayni ~kilde yeni 
hayatın şeraitine de intibak etmek 
tedir. 

Kral F eysalın Avrupa seyahati 
ve Suriye tahtına kralın, büyük kar 

Amerika cümlıur reisinin karı- deşi Emiralinin getirilmesi. 
sı iki genci barıştırmak için haylı Bu mesele etrafında o kadar 
uğraşmış, bunun için Vaşington • çok yazılar yazıldı ve o kadar çok 
dan bir tayyareye binerek Reno • mütalealar yürütüldü ki, artık işin 
ya gitmişse de muvaffka olama - ne renk alacağım şimdiden kestir-
mıştır. meğe imkan ve ihtimal kalmadı. 

Onun için bunlara göre asri ha- -- --- - · Efkarı umumiyenin ekseriyeti E -
yat, bütün sinirleri uyandırarak 1 bir felakete uğradı. Bütün serveti miralinin kral olarak Suriye tahtı· 
onları ataletten kurtarmaktadır. ni bir anda kaybetti. Bu felaketin na gelmesine taraftar gibi görü · 
Hayati müşkülleri, hayat tela§ları, onu yere aermesını bekliyorduk. nüyor, Vatanilerse, evvela bu işin 
hayat heyecanları sinirleri sağ · Öyle olmadı. Bu adam, hadiseyi aleyhinde gibi göründüler ve hatta 
lamlaştmmaktadır. metanetle karşılamış, kısa bir za· kral Feysalı istikbal için vataniler 

Doktorların biri şu bP.yanatta ıman sonra hayat ile daha fazla a- namına Ammana hiç bir kimsenin 
bulunmuştur: lakadar olmağa, daha muntazam gitmiyeceğini ilan ettilerse de son 
"Adamın biri melankoliden çahşmağa ba~lamış ve kendi anla- saatte fikirlerini değiştirdiler. Ve 

mustaripti. Onu kurtarmak için hşrna göre on sene daha gençlet - ani bir kararla f ırkanm en ateşli 
uğra!ıyor, bütün tavsiyelerimiz bo- mi,ti. ve muktedir azalarından Sadulah 
ta gidiyordu. Acaba iki tarafın hangisi daha 1 Cabiri ve Afif Salih Beyleri Kral 

Nihayet bir gün bu adam, mali 1 iyi düşünüyor?. Bu malum değil!.! Feysalı Kudüste karşılamak üzere 

ANKARA, 15 (Hususi) - An-ı zardayıa 4-5 kuruşadır. ~~ ~ 
karada hayat çok pahalı, geçinmek · Pazarı dolaşıyordum. Bir 1'i'ıl" \ 
çok zordur, diyorlar. Evet, Anka· kadını oturmuı patates satıfot / ~ 

uJ'ı ~, 
rada hayat hem pahalı, fakat hem - Buyurun beyim, buyur ";/ ~~ 
de ucuz, geçinmek de böyle hem yordu. Çarşıdan almıya beııZ ,

1 
zor, hem kolay!.. okkası beş kuru~a!.. · ~ )~Ilı 

Ankarayı İzmir veya İstanbul • Köylü kadının yanma l ~~ 
la mukayese edecek olursak far - dum. P~ta~esler~ b~rer birer ;1' I" 
kı yalnız ev kiralarında buluruz. den geçırdım. Hıçbır tane ~ 
Gerek giyecek ve gerekse yiyecek- yok. Pek güzel ve pek ala pıı ~· 
ler heme nhemen lzmir ve lstan • Köylü kadının patatesi b" I 
buldan farksızdır. dar ucuz satmasında aradıP 

Ankarada hayat hem ucuz, hem 
de pahalı dediğim vakit hiç düşün-

meyiniz: Alışverişinizi haftanın 

beş gününde Ankaranın muhtelif 

semtlerinde kurulan pazarlardan 
yaparsanız, Ankarada hayat ucuz. 
Böyle yapmaz da yiyeceğinizi her 

gün için çarşıdan almrya kalkarsa
nız Ankarada hayat pahalıdır. 

Geçinmek de zordur. işte bir iki 
misal ve çarşı ile pazar alışverişi 

arasındaki farkı gösteren birkaç 
fiat: Beş kuruş mukabilinde çar-

hepleri bulamayınca sorduJll: ~ 
- Bunları nereden aldııı ~ 

ça aldın?. 

Köylü kadın cevap verdilı 
- Kendi malım. Ben d ~ 

ben yetiştirdim, ben satıyorıf 
beyim kimden alacağım!.. I 

- Dört beş kuruşa satft"' 
na ne kar kalıyor?. ı 

- Beyim, bunun karı 
satmaktır. J' 

Biraz ileri yürüdüm. Te~·, 
re doldurulmuş taze ve tuıstP J 
reyağları .. Genç. bir köylü r 

şrdan ddığınız iki demet taze •o - bağnyor: J 
ğanı pazardan yedi, hatta sekiz - Yüz kuruşa okkau ks'f' 
on demet olarak alırsınız .. Yoğurt inanmazsan ye de bak.. ~ 
çarşıda 35 - 40 arasındadır. Pa · Velhasıl çarşıyla paza~ '/ ,_,. 
zarda ise 10 - 20 kuruşa.. Hem rişi arasında yüzde 50 nıt~ J '+, 

bu on kuruşa aldığınız yoğurt çar- fark vardır. ı'ı \' 
şınrn sulu yoğurduna da hiç ben - , Ankara pazarları §U Z \ı 

günlere taksim edilmiş bol:,~ ~ 
tadır. Cuma günü ismet P. r. 
hallesinde, pazar günü ltfe.ı~ 
danında, sah günü Koyu11~~.11r. 

zemiyor. Köyden gelmiş halis yağ
lı ve torbada süzülmüş yoğurt! .. 

Patat~s çarşıda on kuruta. Pa -

UUftdO-llUlllllllllPllllQlllllUllll-llJlllQ!UllWllllllUllUlllllfflmımtlllllllllfttnJIRWllll da, çarşanba günü y enifef1JI"' 
otomobille gönderdiler. · 

şenıbe günü de Hamamönil ~ Fransızların bu neşriyata ve bu 
hareketlere muhalefet etmedikle - nında... /. 
rine bakılırsa; onların da Emir Pazarlardaki satıcıları ~ 
Ali meselesine muhalif olmadıkla· f', her pazarda gördüğünüz.', • J~ 

zardan alışverite alııan bı ~ rına hükmetmek lazımgelir. de 
k Ş b 

ile kadınlarını, erkekleri . • ' 
Çün ü, amda alenen ir maz· b• 1 

bata yapıldı ve bu mazbatada bu pazar yerlerinde göre ~ 
kral Feysal Suriye işlerini Avru • Evinin bir haftalık ihtiY"',o-!J. 

min edip de bir hafta çştf~ pada halletmek üzere Suriye na -
mma tevkil edildi. Fransızlar bu - ltşveriş yapmıyan aileler t f 

gibi, maatını aldığı gü_ne ,.1ıtw na da göz yumdular. 
Bütün bu hareketlerden çıka • 

rılan netice; Suriyede yakında 

cümhuriyet yerine krallık usulünü 
ikame edileceğidir. 

Para istikrarı ve Fransa 
PARIS, 15 (A. A.) - Havas 

ajansından: M. Daladyenin Lon -
dradaki nutkundan bahseden Tan 
gazetesi, bu sözlerin, para istikra • 
rı hakkında Fransanm başlıca 
prensiplerini açıkça bildirmiş ol -
duğunu yazıyor. Başvekilin para 
muharebesine bir nihayet verilme
si için söylediği kısmı kaydediyor. 

Gazete, altının sun'i bir şekil -
de tekrar tevzii fikrinin reddedil -

eden pawdan ahşverıf Y ,ı 
bir ay hazırdan yiyen Si' I 
da pek çoktur. /.. 4' 

1 

Pazarda dolaştığıın .'s',I./ 
ziyade nazarı dikkatil1111't' ~' 
hayretimi mucip olan no 1 ~ı' 
sı oldu ... Resim ahyordııJJl~-' / 
sında 241 numarayı tş~ıY ,.,1 
tai b~lediyeden bir poh• f~ 
geldı ve: ııt 1" l ~ 

k sal< ~e , 
- Resim alma . ~a b e~ 11, ~· 
Dedi ... Sebebint ııe. ııdiıı't~ O 

1 

rica ettim. Memur efe .• tıf ff 
rıı~ . -""' o' 2mdan kelime almJY~ .. 10t"".,) 

lamadım. Hala düşiı:;eıı ~ 
zarda resim almak n ı',~ 

mesi noktasında ısrar ederek mE-. - lur acaba?.. ısl' 
kalesini bitirmektedir. A. C ertl 
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eşsiz bir 
•• 

camıı eseri : Birgi 
~İtgi nahiyesi, nüf-u-su-,-k-ö-yleri, du

huliye ile gezilen asırlık ev 

() Birgi nahiye merkezi ve camii 
d~nı· • ı l" ı 1 'b· 1§, (Hususi) - Munta - Birğiye gelen ngi ız er ya nız 

~i~ b~l' §oseden kayan otomobili- mimberc yirmi bin İngiliz lirası 
l~t ır Çeyrek saat ~onra bizi Bir- vemrşilerdir. Şüphesiz bu kıymet 
\'cı ketirdi. Birgi; Boz dağın ya - li Türk eserinin kıymeti paraya de 
ı tıda Öd · · · · b. h" - l 1 d - · · b ~ltt emışm §ırın ır na ı- ger ve satı ır şey oma ıgı ıç.ın u 
lıt~tkezidir.Nahiye merkezi 700 teklif kabul olunmamıştır. 

'dal "e 3,000 nüfusludur. Etra - Cami anlatılamıyacak kadar yük 
'tı 22 köyü vardır. Nüfusu sek bir sana't eseridir. 

&\ıl!u on iki bindir. Camiyi gezdikten sonra kapı ya 
~!ı,,taıı; güzel binaları, düzgün nmclaki türbeye gittik.Burada dört 

~İt 1 l:eniş sokakarile küçük bir yatır vardır. Birisi Aydınoğlu Meh 
~d rtlanzarasını arzetmektedir. met Beye, diğerleri de oğulları l -
\~ lgdan inen bol sular nahiye sa, Hızır ve Umur Beylere aittir. 

\ ~ t:ıitıin içinden bir çay halin- Mehmet Beyin kitabesinde 734 ta· 

'~~ar, Her yirmi adımda beş rihinde vefat ettiği yazılıdır. Ka
~f )'e= au değirmeni var. Her ta - mmi Sultan Süleymanrn cami kar -
~··?•ilik 

i \i~tıl ••• şısmdaki medresesi de hala dur -
\ılt, 'ietemiz bir kahvede otur- maktadır. 

~ Sitg; Biraz ötede eski devrin kütüpha 
~ i~ LllahiyP. müdürü Fikri Bey nesi hala mevcudiyetini muhafaza 

ıt.ı, t .. l"at verdi. Sözlerini eser -
ı. "". eylemektedir. Burada asırlık bir 
"LLI •71 t ed b"I k . . k.. .. 
\~ İı)· • c ı me ıçın oyu gez 

ı:.IJn ev var. 
J k-· •ıi teklif etti. Hep bera -
'la o:r 

dıı ll geziyoruz. Bir cami önün 
\i l'duk. Anıan yarabbi: Boz 
\ et, .... d 
tıt' ~ın e bu ne muhteşem, bu 

\ b~ı bir T~irk a bidesi, bu ne öl 
it r·· l , 

~ bit -ı-~rn.k san atı, bu ne yıpran 
il' 'Ur · d. ltğj • eserı .... 
~ llın t "h· b" k · • "tlt . arı ı ır ıymetı var · 
~ ilıt ,~le Bizansa ait olnn bu ye 
-a.lar>oı· 1 Diyas sonraki adı da Ki 
'f lg • 
\''ita 1tl'ıiş, burada imparator-
~ hllt llat sürmüş, burası bir za -
&)dıı:ı ~edeniyet kaynağı olmuş. 
)~~i>'i 

0

,.1:u1Jarından Mehmet Bey 
\ ~ lat-ih?? tarihinde fethetmiş ve 
i~ Sor· '?de sevgilisi Bizans pren 
•q' •rı, .. 

'>'i " :mezarı yanında bu 
tlt..·l'aphrnııştır 
~~ ~•ın· . 
~ ~ltj;n . kapıları, pencereleri 

Bu evi sahipleri 10 kuruş duhu· 
liye mukabilinde gezdiriyorlar. Ev 

geniş bir çardak üzerinde sıraya 
dizilmiş bir kaç oda ve bir cumba

dan ibarettir. Altında hayvan koy 
mak için damları vardır. Pencere· 
ler tahtadan kemerle çevrilmiş u -

zun ve geniştir. Pencerelerde eski 
kafeslerin parçaları kalmıştır. 

Şehri dolaştıktan sonra dere ke· 
narında gayet güzel bir manzaralı 
bir kahveye geldik. Nahiye müdü
rü Fikri Bey memeketin bugünkü 

vaziyeti hakkında izahat verdi. 
L unları da yarın yazacağım. 

Muammer Kemal 

Muhafızgücü bisikletçileri 
İzmitte 

spartada 
Söz derleme faa
liyeti ve muallim

lerin seyahatı 
lsparta, (Hususi) -lspartada; 

söz derleme faaliyeti büyük bir ha 
raretle devam etmektedir. Mayıs 

1 

nihayetine kadar gönderilen fişle
rin yekunu 3255 e varmıştır. Di
ğer vilayetler arasında dördüncü 
dereceyi kazanmıştır. 

İstanbul 13072 sayıyla birinci; 
Ankara 9345 sayıla ikinci; Konya 
4524 sayıyla üçüncü: lsparta 3255 
sayıyla dördüncü gelmektedir. 

Bu ay zarfında yeni gönderile -
cek fişlerle bu yekunun 4000 i bu
lacağı muhakkak addedilmekte -
dir. 

Dil savaşına memleketin bilhas
sa muallimleri; maarifçileri; mü -
nevverleri büyük ve yorulmaz bir 
aşkla iştirak etmektedir. Söz 
derleme riyasetinin büyük bir 
gayretle ve muvaffakıyetle başa -
ran muhterem valimiz Fevzi Bey -
efendinin ve genç maarif müdürü
müz Ziya Beyefendinin faaliyetle
ri şayanı şükrandır. 

Dil inkılabında verimli çalışma
lar yapan muallimlerimizin, bugün 
kü neticeden dolayı kutlularken va 
limiz Fevzi Beyefendiyi; maarif 
müdürümüz Ziya Beyefendiyi iç -
ten bir sevgi ile takdir ederiz. 

İsparla ilk mektep- muallimleri
miz; ba§larmda maarif ınüdürü 
Ziya Bey olduğu halde haziranın 
son haftasında büyük bir kafile 
halinde Antalyayı ziyaret edecek
lerdir. 

Seyahati hazırlamak için arala -
rından intihap ettikleri koınite ha
raretle çalışıyor. Birbirini seven; 
pek yakında demir bir ağla birbi
rine bağlanan bu iki memleketin 
ilim ordusu arasında yeni ve kavi 
bir rabrtanm temellerini atacak o
lan bu seyahat pek isabetli olacak
tır. 

Isparta ilk mektepleri 8 haziran 
da kapanarak imtihanlara baş -

landı. Orta mektehimizde 10 hazi _ 
randa tatil yaptı. llk mektepler 15 
haziranda imtihanlarını taınamlı -
yacaklardır. 

Hakkı 

t'Illtıf hır şekilde oyma olarak 
\tla "e Üzerlerine de sülüs ya· 
~ lıır.R~et güzel kitabeler kon -
~ Q-. !lı.ı ~hrap, tamam ile çini kap 

Bir diplomanın 
hakkı yarım lira 
İzmit, (Husu!İ) - Burada zira

İzmit, 15 (A.A.) - Muhafızgü- at fidanlığında yarım lira günde _ 
cü bisikletçileri dün saat 16 da şeh )"ki 1 l"k d bir g 

~.. çınnD b .. .. ··ı . •e '"r ugun goru emı -
:~))ltç~aı>ılaınıyan işlerdir. Çini· 
~))lte '.l>arça konduğu halde 
._.i.. aıbi n .. •• •. 

\ .. l?iler .t..orunuyor. 
taı:ı ' Çıçekler o kadar san '-

ı .ı. e Yap 1 . 
1.11kk ıştırı mıştrr kı; bun -
• &.tli b 

\t·~' l'ok Ce ~kınadan anlamak 
ı.. 1ti h I lllr. Üzerinden asırlar 
·qı a de .. 
~.~llh f çınıler hala parlaklı. 
f1fliler~ aza etmektedir. 
~"'e l'a~~ karşıdan görünüşü baş 
ı~.ıt, an görünüşü gene baş

'tıl.. 
, d· ~t· t h 

1~b· çiv·a tadan işlemeli ve geç. 
' ~~·el' () k namına bir şey yoktur. 
' ı_1 i ici ;dar mahirane işlenmiş 

ll\h~ tı eki çiçeklerin nereden 
• 'l\~·ı nasıl b"tt•w• . b l \ ı di 1 ıgını u mak gay 

ıı~... r, Bu isi 1 .. • 
·~ k 'b ~ eme er uzerıne çı 

'!tıt, u beler de çok güzel ya -

. . . . . . ı e ame e ı e en enç var. 
rımıze geldıler, bısıkletçıler İzmit S k" ··f 1 b" ı"ley·ı g · d. 1 e ız nu us u ır a eçın ır -
gençleri tarafından 30 kilometre - mek mecburiyetile bu vazifeiy ka-
den karşılandılar. Kendilerine bu i bul eden genç, ziraat mektebi me· 
ketler verildi. Sporcular şehri mu- zunlarmdan Alaettin Beydir. 
vasaletlerinde halk tarafından ha Yüksek tahsil görmüş bir ada -
raretle alkışlandılar ve istikbal e- mm böyle küçük bir iş kabul etme 
didiler. Bisikletçiler bugün şehri - si, acı da olsa olagan işlerdendir, 
mizden hareket edeceklerdir. hoş göriılehiliri; fakat burada ayni 

Kiraz bayramından 
dönerken 

Erdekte kirez bayramı yapılmış, 
köylerden birçok kimseler bu bay· 
rama İştirak etmiştir. Bayramdan 
sonra Bandırmaya yolcularını gö
türmekte olan bir kamyon yolda 
devrilmiş sekiz ki~i muhtelif yer · 
!erinden yaralanmış iki kişininde 

kolu kırılmı~tır. Bu iki ki~inin ya
raları tehlikelidir. 

fidanlıkta böyle ziraat mektebi me 
zunu bir Türk gencin pek ala yapa 
bileceği yetmiş beş lira ücretli bir 
vazife var ki, şimdi bu iş için ecne
bi bir işçi çalıştırılıyor. Bana asıl 
bu, tuhaf geldi! 

Alakadar yüksek makamlar her 
halde burada bu i~i görebilecek 
Jiyakatta biı· Türk genci bulun
duğundan haberdar değildirler. 
Bu satırlar, burada tuhaf görülen 
vaziyetin tashihine sebep olacak-
tı., ümidindeyim. :ı··:t-

Göre e e tica e a en 
ar! çok k hveha e· 

Şehir günden güne sönüyor, ·htimam 
ve alakaya ihtiyaç var 

Görele, (Hususi) - Görele Ka 
radenizin hemen tanınmış bir kaza 
merkezidir. Burada civar kasbala
ra göre gösterilen hareketler tak
dire değecek kadar göze çarpar. 
Aralarında tesanüdü eksik olmı • 
yan bir gençlik vardır. 

Görele her yıl çıkardığı bol fın
dığı iç ve kabuklu olarak 1stanbula 
yollar. Burası denebilir ki, mer -
kezi Giresunun büyücek bir fındık 
deposudur. 

Son zamanlarda köylü çok fakir 
düşmüş yerini yurdunu tüccara re
hin bırakmış ve satmış köyünün i
çinde dayançasız, borç altında kal 
mışhr. Mahsülsüzlük yüzünden ya 
rın sanki de marabala§acaktır ... 
Şu günlerde yağ 50 kuruş yu -

murta 20 paradır, sepze adeta be
dava .. Bir canlı kuzu 25 kuruştur .. 

Burada be!ediyece elektrik ve si 
nema teşebbüsleri yapılmışsa da 
mutabık kalınamamış, vaz geçil -
miştir. Henüz bir hamam yok1a.n 
hükumet binasının önünde beledi-

Kadınlar Burgü ve peş
temaHarı ahnıya karar 

verdi 
Çine belediyesi, cuma günü ka

dınlara bir çay ziyafeti tertip et -
mişti. 

Ziyafete birçok kadınlar iştirak 
etmiştir. Bu ziyafetten maksat, gün 

den güne eksilen ve unutulmağa 

mahkum olan bürgü ve peştamal

ların tammen terki lüzumunu anlat 
maktr. 

Ziyafet, belediye dairesinde ve
rilmiştir. Daire bayraklarla donan 

mı§ her taraf çiçeklerle bezenmiş
tir. 

Belediye reisi Sakıp Beyle refi
kaları hanım iyafeti büyük bir 
nezaketle idare etmişler, kadınları 
tenvir etmişlerdir. 

Bu esnada kabile Feri de ve mu
allim Sacide Hanımlar kadınlığın 

yükse)mesi yolunda bazı sözler 

söylemişler, kadınları ışıklandır -
mışlardır. 

Bir katil yakalandı 
Adanada Yumurtalığın Bozdağ 

köyünde yatağında yatmakta olan 

M-lhmut çavuş oğlu Aliyi tabanca 

ile öldürerek kaç~n ve Geveli kö • 

yünden H~cı Ahmet oğlu Mehmet 

bir evde saklandığı haber alın -

mış, komiser muavini Avni Beyin 
refakatinclc giden polis memurları 

merkumu orada yakalıyarak evra

kile birlikte adliyeye teslim etmiş· 
lerdir. 

Yıldırım 

Bigada panayırda çınar ağacı al 
tında hayvan satmakta olan Daniş 

ment köyünden nalbant lsmaile 
yıldırım düşmüş ve ölümüne sebep 
olmuştur. 

yece btiylicek bir park yapılmış Ye 
gelecek seneye hnzırlanmıştır. Çar 
şının içi ve paznr meydanı yerind! 
yeni bir kaç be~on bina inşa edil -
miş, kasaba dahil;nde ki kab~iFt..1n 
harice çıkrılmııtır. 

300 kadar evden ibaret olnn ka -
sabanın yalnız avuç içi kadar Ç3.rşı 
sınd" tam on bir tane yanyana, iç 
içe kahvehane \•ardır. 

Bir kısım memurların yaşayışı 

hariç olmak üzere burada gece ha
yatı yoktur. Kahvehaneler dediko
du yatağıdır, işsizlerin oyun tica• 
rethanesi ve tesellihanesidir. 

Burada maarifin daha çok ihti· 
mama ihtiyacı olduğu görülüyor. 
Nafıa i~leri evvelce daha iyi idi; 
Trabzon ve Görele arasında mun
tazam utomobll seferleri yapılır .. 
ken çok yazrk l:ci bu ihtiyaç müna• 
sebetimiz daha çok cJan Giresonla 
temin edilmemektedir. 

Bu güzel kanba günden güne 
körleşmektedir. Şehrin alaka ve 
ihtimama ihtiyacı vnrdır. 

Düğün evinde 
öldürüldü 

Mecidözü (Hususi) - Mecicö -
züne üç saat mesafede bulunan Al 
veran köyünden Arif oğlu İzzetin 
evlenme düğününde keyif için si
lah atmak isteyen kazanın Elvan-

çelebi köyünden Necip oğlu Meh -
medin elindeki tabanca kaza ile 

patlamış, çıkan menni Alveran kö
yünden 8 yaşlarındaki Mehmet oğ 

lu Muradın arkasından girerek gö 
beğinden çıkmış, çocuk yaranın te 

sirile bir müddet sonra ölmüştür. 

Katil yakalanarak adliyeye veril • 
miştir. 

Dağda bir cinayet 
Mecidözü, (Hususi) - Kasaba

ya üç saat mesafede bulunan Be -

bük köyünden davar çobanı Os -
man oğlu Hüseyinin davarını sir -

kat eden Fugani köyünden Ali oğ
lu Halil, dağda karşılaşınca kavga 

etmişler, Halil, tabanca kurşunile 
Hüseyini öldürmüştür. Katil yaka
lanarak adliyeye teslim edilmiştir. 

Üç kişi bir kızı dağa 
kaldırdılar 

Adapazarına birkaç saat mesa
fede Akyazı nahiyesinin Boztepe 
köyünde bir kız kaçırma hadisesi 
olmuştur. 

Hamit oğlu Hüsnü, Mustafa oğ
lu Mehmet ve Mahmut oğlu Yu-

suf Ali gece yarısı ayni köyden 
Mehmet kızı Haticeyi zorla dağa 
kal d ırmışl!'\rd ır. 

Yapılan takip neticesinde mü -
lecasirlerden Mehmet ile Yusuf yn 

kalanmışttr. Hüsnü şiddetle takip 
edilmektedir. 



Yunan gemisi 
işareti 

m t ' 1 a . '' ı--·~------
•• 1 ucuzLUK 

LJaşıarafı /Jirınci Sayıfada 1 gün (S. O. S.) işaretini çekse, "bi-

çin bir vasıta olarak kullanılmak zi kurtarın!,, dese yardımına kim 
istenilmesi!. koşacaktır?.,, 

Hastahanede bir teşebbüs I Zannediyoruz ki, bu davet ce -

S 
. k . vapsız kalmıyacak ve tehlike için-

on suı astta Madam V enize· d ı · · c o an bu gcmının kurtraılması 
losun yaralanarak hastaneye yatı- · · b .. ··ı ı h ık d d' ld ~ l" d . ıçm uyu c ve ca raman ı a e 1-

rı ıgı .m&. um ur. Atmada çıkan lecek fedakarlıklar yapılarak git -
(Eelenıkon Nebon) gazetes·ın'ın kt ld ~ f · · d .. me e o uuumuz ecı vazıyet u-
ya~dığma göre doktor Alcksan • zetilmiş bul~nacktır.,, 
dr.!! Kanelopolo bu gazete idare -
h.:.nesini ziyaret ederek Evengelis- Yunan bahriyesinde şübhe· 
mos hastanesinde çalışan hasta'ba- li bir hareket 
kıcılardan, Madam Elena Ven ize· 
lo ı;un üzerinde hiç bir yarası ol -
madığını öğrendiğini bildirmiştir. 

Evangelismos hastanesi baş ope -
ratörü Diyamandapolos hastayı ve 
yaralarım muayene etmek arzu et· 
miştir. Muavini Fikigoris hasta -
ya doktor Papanın ameliyat yap
tığını ve ondan başkasının buna 
bakamıyacağmı söyliyerek kendi -
sini muayeneden menetmistir. Bu
nun üzerine baş operatör sıhhiye 
vekaletine müracaat ederek hasta 
nesinde ve kendi koğuşunda teda
vi edilmekte olan bu hastanın ya
ra arı ve vaziyeti sıhhiyesi hakkm
ta tetkikatta bulunmak üzere bir 
trhbi heyetin hastaneye gönderil -
mesini istemiştir. Hastanın dört 
yara almasına ve üzerinde bir a
meliyat yapılmasına rağmen hara
reti derecesinin asla yükselmiye -
rek tabii halini muhafaza etmesi 
ve halbuki böyle ameliyatlarda 
Mutlaka böyle bir hararet tereffü-

Yeni gelen malumata göre Yu -
nan bahriyesinde, bilhassa tersane 

ve Averof zırhlısında son suikastı 

müteakip bazı zahitlerin şüpheli 

hareketleri görülmü, Bahriye nazı-

rı Ho.cı Kiryakos derhal tersaneye 
giderek tersane kumandam Amiral 
Panas'ı azletmi~, yerine Nikoçara 

isminde birisini tayin eylemiştir. 

Hacı Kiryakos vaziyeti ehemmi -

yetli gördüğü için bütün gününü ve 
gecesini tersanede geçirerek §Üp -
heli he.rel<atla bulunan zabitanı 

tebdil etmiştir. Haci Kiryakos hii-

kumette bulundukça donanmanın 
siyasi emellere alet edilmesine mey 
dan vermiyeceğini söylemiştir. 

Venizelistler bir iutihap 
kaybettiler 

Suikast hadisesinden mütevellit 

cereyanlar ile Yunanistan dalga -

lanmakta iken bir taraftan da E-

ğine' de bir mebus intihabı yapıl -
·· , i.zım geldiği bildirilerek vaki 
·&an. teşebbüse ehemmiyet veril _ mıştuı. Maliinıdur ki, Yunanistanm 

. son mebusan intihabatından son -
·tır. , 

Bir gazete Venizelosun 
memleketten ~ıkmasını 

istiyor 

ra temyiz mahkemesi yirmi Venize 
list mebusun intihabına fesat karış 

tmlmış olduğuna hükmederek bun 
ları feshetmişti. işte Eğine intiha· 

hı bu suretle feshedilmiş olan me
busluklardan: birine aittir. Yeni ya 

pılan intihabat neticesinde: hüku -
met t:ıraftarı namzetlerden Pepas 

TEMİZLİK 

~LR'AT 

KIT 
u u 

• 
K 1 TAP 
K 1SM1 
ÇALI ŞMIY A 

BAŞLADI 

Kitap, Mecmua, Defter, 

Makbuzlannızı ve T ahı 

işlerine Ait bütün iste
ğinizi Vakıt Yurdu Ki-

tap kısmına veriniz .. 

Basılıştaki nefaset 
ve ucuzluğu bir 

yerde bulamazsınız 

. ~ I" " ... .,, .. u: .. . ~ ' . 
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.E.linikon Melon gazetesi M. Ve

nizelosun memleket asayışını teh -

likeye ilka ediyor iddiasile Yuna

nistanı terketmeğe davet eder bir 

makale yazmıştır. Ay.ni gazetede 

Yunanistaru terketmeğe davet e -

der bir mnkal~y.cumıştırı. Ayni ga

zetede Yunan efkar:ı umumiyesi • 

nin gjtikçe hükumet lehine bir va

ziyet aldığını v,e (Eğine) intinalla

tı neticesinin bunu açıkça anl&.ttr -
ğını (Bu intihabat hakkında biraz 

aşağıda ayrıca malumat verile • 
cektir.) ve Sclanik intihahabnın da 
muhakkak surette hükumet lehine 
netice vereceğini y,ozmaktadır. 

kazanmıştır. Bu mebus (1495) rey nizelosa karşı yapılan suikast tah
almı tır. Venizelist mebus Hacis i- kikatı azami ketümiyetle devam 
se (684) ı:ey alabilmiştir. Hükumet etmektedir. Mamafih zabıtanın, 

s.o.s 
(S. 0. S.) İ§areti, malumdur ki, 

batmak tehlikesine maruz olan va ... 
purların telsiz ile verecekleri (im .. 

dat!) işaretidir. Atinada çıkan 

Akropolos gazetesi bu işareti baş -

hk yaparak şayanı dikkat bir ma -
kale yazmıştır. Bu makale "Yuna· 

nistah tehlike içindedir.,, fikrini 
heyecanla ifade etmektedir. 

taraf tarı gazetelctin neşriyatına 

göre Venizelistler Atinadan bir ta-

kım işsiz ve güçsüz adamları Ati -
nay,a çağırmışlar.dır, bunlardan el-

l~si ahiren Yunanistana gelmiştir:. 
Bunun üzerine Dahiliye nazırı Gi-

rit vali umumiliğine emir vermiş, 
iş ve güç !ahibi olmıyan ve mem· 

lekctte §Üp_heli vaziyette bulunan 
eşlıasın sey,ahatlerine meydan ve -
rilmcsini emretmiş.tir. Gelenler i -
çin de liman dairesine emiı: veril
mi.~, gelc::ı: .i"İn vapurdan çıkarıla
r.ak haklarında tahkikat yapılması 
bildirilmiştir. 

H:ua iz aranıyor ! 

AT-iN~, 15 (Hususi) - M. Ve-

suikash tertip edenlerin izlerini 

bulmağa muvaffak olduğu temin 
edilmektedir. 

Bir Venizelos~u gazeteciye 
hucüm 

ATINA, 15 (Hususi) - Gazete 

ci Calayı öldürmek için üzerine 

tabanca ve sopalarla hücum eyle

mişlerdir. Bu suikast te~ebüsü de 

akim kalmıştır. • 

Zonguldak Belediye reisi 
ZONGULDAK, 15 (Hususi) -

Zonguldak belediyesi reisliğine 

operatör Hayri Bey seçilmiştir. 

Hskeri lise ue Uru Me~ıuıer~ 
l H 1 e ~ e alını Yor ~11,,,; 

1 - 1933. l 934 ders senesi için lstnnbulda bu'unan . e 
M ı L. l o 'd . Lisesın 

ve a tepe se erile ı:. ursa a Lu unan eursa Askerı bC 
Konya ve Erzincan'da bu unan Askeri Orta mekteplerine tale ı 
alınacaktır. ı rde 

2 - Useler 9, 1 O ve 11 "1, 2, 3,, üncü. Orta ınektep·e 
6, 7 ve 8 • · ı, 2, 3,, üncü sınıfları muhtev dir. 10 

3 - Liselerin muhtehf sınıflarına 600 ve Orta mektepler 

muhtelif sınıflanna da ~00 talebe alınacaktır. 
4 - Almanca okuyan talebeler tercihan a 1 ınac1ktsr. be' 
5 - Liselerin 11. inci sınıflarrna iyi Almanca bilen tcıle ak 

ler alınacaktır. Bu talebeler Uscyi ikmalden sonra yapıls'dıt 
müsabaka imtibanmı da kazandıkl.nr takdırde As'<eri ~iibe~Jtt 
ve Fen memaıu yetiştirmek üzere Almanyaya gönderı!eCt t• 
ve müsab&kayı kazanamadıkları takdırde harbiye mektebiııt 
derek zabit çıkacaklardır. . def 

6 -:- ~~ktep~er ley~i ve mecc"nidir. Talebenin ~aşe!•~.,jll 
başka gıydmimesı, tech·zcıtı ve lcıtap arı hükümete a t ol 
gibi ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. ,; 

7 - Liseyi muvaffakiyetle bitırenlerden arzu edeofet ddl' 
sa baka imtrhanıua girerek kazandıkları takdirde Beşinci 111' ~ 
de olcuğu gibi askeri mühendis ve Fen memuru yetiJtirİ~ 
üzere Almanyaya göoderilırler Buna arzu etmiyenleı fi• 
mektebine g!~~rler. , .. , dıı~· 

8 - Butun mektep erle kaydu kabul mekteplerin bu uıı tıİ' 
~rı yer~erde 1/Temmuz/933 tarihinde başlar ve Ağustosı>ı> ~ 
rınde bıter. BuaunJa beraber kadroda münhaller kahrsa dı' 
sencsioiu devamı müddetince sivil lise ve orta mektepltl 
nakil suretile talebe ahnmağa devam olunur. t' 

9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askeri tiıedtO 
orta mekteplere kaydedilmek istiyenJer 1 /Haziran/~33 taribİO ·ol 
Temmuz sonuna kadar bulundukları yerlerin askerJik şubelel 
müracaat etmelidirler. fi 

1 O - Mekteplere girmek için Jazım olan şartları fJltJbl 
kaydü kabul şartnameleri ve muhtaraları bütün askerlık ştJb 4' 
rinde mevcuttur.Taıiplcr as'.<erlik şube1eıine ve aslseri ııse.~f 
orta mekteplere müracaat eder•k mezkür şartları öğreıı~ / 
ler. !/-..f 

~ ........ 
3 
................ K ................. 

0 
............... i 1 Sultanahmet sulh 3 ~ 

: • • • : h h ·J141~,. 
: Saun:ılma Komisvonu ll:ınl:ın : ukuk ma kemeSl / 
: ............................... : ........................ : Fnz.ıl ile~ le lll Ül.C) ren ~·e şr ~ 

M. M. V. SA. AL. KOM. Dan: nımlıırm Dll~lnn ve mU,tereken % 
Yerli mamulatından 500 adet mah olduktan Kumkapıdn Muhsine hattı"% 
ı·uti çadır kapalı zarfla münakasa- , inde HJsıırdlbl Orta oı.-ağn1da J

8 ~· 
ya konmu~tur. İhalesi IS-Temmuz. .ı odn ve lld bel~ iki sofn bir .,.f"' li 
1 '-'33 rt . .. .. t 15 t d' / -., cuma esı gunu saa e ır · mutnık bir tulumh:ı. ve lılr rn•' ;' 

l~t~kl~~erin n~mune ve Ş.~rtname.: ımtmiliı odun , ·e ıwmUrlilğU mll·•""~I' 
sını gorm~ uzer~ ~er g~~ ve mu- çcıli h:ni bir bııp ha.neıılıı ız:ııeı 11'·;' 1 

~akasaya gırmek. ıçın o g~n ve vak nınd::ı ruruhtu tek:ırrur f'dl!rek ~ 
tinden e-,,vel teklıf ve temınat mek \'llz'edilmlstlr. Kıymeti muharnpıt j 
tuplariJe Ankarada M. M. V. SA. ıırndır. Birinci aı;ılr nrttırm:ısı ıY'1ıl' 1 
AL. komisyonuna müracaatları. rlhlnc mUsadlt 5!1lı gUntl sa.ut 15 tt ,ı 

(3103), (2751). nacaktır. Kıym~tl muhamnıeııt'ııl",/ 
t'I'.,.. f9 

:t- :f. :t- 75 nl bulduğu takdirde lhıılt'l ı-ıı. ~ 

İzmir Mst. Mv. Sa. Al. Kom. pılaCl•ktır. Bulmadığı taklllrdo cıı tt ı~ 
dan: rıınm tnnhhUdli baki knlmnlt rıı"/ 

Kapalı zarfla 478000 kilo arpa mliddPtle temlikte llda<'J açık ":ıı ,i 
alınacaktır. ihalesi 31 -Temmuz --8--98S tarihine müsadlf salı ı ıııııl 
-933 P!lZartesi günü saat ı 5 te _ tıı icra oluıuıcnktır. İpotek ı;ıı oJ~ 
dir. isteklilerin 'şartnamesini gör • larfa diğn aliıkndnrlann gn) rl # _., 

k 
·· h ·· ·· k rludr kl hnkl!ınnı husu lyle fa~ : ~O 1 

me uzere er gun ve muna asaya 11,... 
· k · · ·· kt' d dıılr lddl::ılarmı evrakı mtlsbıtt .• tıiC ' 

gırme ıçın o gun ve va ın en ev- 1 ı;tl iP' 1 
vel teklif mcktuplariyle lzmir kış- içinde bildirmeleri l!ı7:ınulır. ft. tıtdt 
la'!mda Mst'. Mv, Sa. Al. Kom. _ lclllerllo ımblt olmadıkça t!Bı"rd,r , 
nuna müracaatları. (3085) , (2607) payltışımısmdan hariç knlııeııWi' ~ <r I' 

~ :f. ~ l\lüterııklm vrrgllrr hlssedıtr111 ~eti 

"'' 
M M V SA AL KOM 

.l llyc lm~·ıe nltttr. Talip ol:ınlnr111., .. ı1ıı pt
1 

· · · . . . (lau: ., .. hıımmeur inin yüzde 75 1 )lt&IJC ~/ 
Yerli fabrikalar mamulatından 

15.000 kilo çoraplık yün ipliği ka
palı zarfla münakasaya konmuş 
tur. İhalesi 29 haziran 933 perşem 

ı:eslnl hllmllen yr\'llll ,.e sııııtl ~~-t 
tannlımet sulh UçUncli huku~ ı:ı1"olıl"ıı' 
OSS-1S No. ile mUmcaatınrt :~') 

be günü saat 15 tedir. İsteklilerin ========-::::::-=----
nümune veşartnamesini görmek ii 

Akropolos gazetesi makalesinde 
Y ~anİ$tanm bugünkü vaziyetini 
uzun uzadıya tetkik etmekte, bu -
nu asla memnuniyetini mucip gör- ı -=- ~ 
memektedir. Gazete Yunan vatan
da§larmm her gün bir takım nageh -
zuhur hadiseler ile işgal edildiğini, 
bı.ınların ikinci derecede ehemmi . 1 
yet; haiz olmakla beraber vatan -1 
daşlar arasında çok derin infialler 
meydana getirdiğini ve bu infial
lerin aradaki samimiyeti her gün 
biraz daha izale ederek nefr.et his
lerinin ortalığa hakim olmağa baş 1 

laC:ığını yudıktan sonra diyor ki: 1-

el inik Bankası 
Tesis tarihi: t888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare merkezı: 1S1ANBUL 

Türktyedeki Şubeleri: 

lstanbul ( Galat ve lstanbul ) lzmir 
Samsun. Mersin • Adana 

- zere her gün ve münakasaya gir
mek için o gün ve vaktinden ev
vel teminat ve teklif mektuplarile 
Ankarada M. M. V. SA. AL. KO. 

rJ"·S' 
tuplariyle lzmirde Mst. (S 

k · ·· atııır•· 11 omısyonuna muraca (" 

:{. ~ il-

. ,ı\L· 1' ~ 

"Yunanhlık sefinesi büyük dal • ı 
galar arasında çırpınıyor. O bu -

Yuoanistiındaki Şubeleri : 
Selanik. KavttJa. Atina. Pire 

- na müracaatları. 
(3083) (2574) 

lzmir Mst. Mv. SA. AL. KOM
dan; İzmir Mst. MV. Kıt'alarr ihti
yacı için 341,000 kilo un kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. i
halesi 4-liemmuz-933 salı günü sa· 
at 15 tedir. isteklilerin §artnamesi 
ni görmek üzere her gün ve müna
kasaya girmek için o gün ve vak -
tinden evvel teklif ve teminat mek 

lzmır Mst. Mv. SA· ·Ltif 
tı ll' 

dan: Kıt'alar hayvana l'9tı 

çin 417,000 kilo kuru ot 1'tışt1'" 
la münakasaya k011~

0 

cııtt' 
halesi 8 - Tem muz : 

93 btei'Jı1 

si günü saat 15 tedır. ııe' 
k ··zere 

şartnamesini görJlle uk "'r..ifl O 
• Jile ı'5" 

ve münakasaya gır ·rcle 
1 tzr:ıı ~ 

ve saatinden e-,rie iit-
ııı 

Mv. S~. KOM· na 

atlaı·ı (3088), (2642>· 



ktısat konferansında Türkiye 
Dünya ikbsadı ve iktısadi buhran 

hakkındaki fikirlerimiz 
-8-

Aasüraas sosyali ve amele hima
teaiıai yapıyor, ve en nihayet ka -
l'alcteristik bir hareket olmak üze
;~ fİlnendif erleri devletleıtiriyor. 
ilk Potas Ye kömür ıindrkaıını ve 
le., demir kartelini yapıyor. Ameri 
. llıüttehit hükumetleri onun ese

~lli takiben himaye rüsumunu, 
taııaa azami ve asgari tarif eyi 

''-diyor. Endividüalizm'den ao .. 
~lizme doğru kuvvetli harek~ bat 
"'10t, Ruhr madencilerinin kanlı 

~' Londra dok amelesi ıırevi, 
-..yet Alman soıyal demokratla· 
l'IJa Rayiftai intihabmdaki kat'i 
~ebeleri vukua ıeliyor. Artık dev 
'tll (etat de gendarme) olmaktan 
~•f, milletler 1erbest ekonomi • 
tla organize ekonomiye ayak bu· 

::; bulunuyor. Karteller, sindika· 
bi taaddüt ediyor ve nihayet har
ır_ llınumi devletlerin iktıaadiyata 
ol t'i surette müclabelelerine aaik 

111or. Harbin bitmesinden sonra 
"-i>eıt ekonomiye ııidileceği zan· ......... li 1111 •ıona da bir taraftan ku'Y'Yet· 
~~ llluazzam karteller, tröatler, 
~İlcalar tetekkül ediyor, diier 
~ deYletin i.kbsat sahaamda 
~ aheleai sün ıeçtikçe artıyor 
'kunetleni,... Nihayet bir afin 

e.tl1or ki, dnlet ücret Ye fiyat me 
~ine de müdahele etmiş bulu -
1ıa.:.•r. Bu içtim•• Ye rktıaadi hare
~ heyeti umumiyesine birden 

k olursak ıörürüz ki, Libe-
' etatizme doiru, endiYidfil • 
) IOayalizme doğru mütevazi -
~mektedir. Ve içtimai kay
cft feYeranlı ırevler teklin 

)er Y., ........_. aörünmekte-
'· ''Lilwe ........... ,, Amesilı:a-
!~e laailtereyi çeviren gümrük di 
-~çarparak kırılmaktadır. 

Cnomie mondiale fiki Geneve 
-... di konferansından itibaren 

•t.ata yüz tutmakta ve aynı za -
~ nuyonal iktuat sahneleri 

bulmaktadır. Nuyonal fik -
IOeyal fikirle hem ahenk ola -

hl .\..; lemeai buna istinat eden 101 

tir--~okratlara emsalsiz büyük 
~etler kazandırıyor. Ve de -
~ sayesinde kapitalizmin vü 
.....; letircliii amele aımfı hükU • 
>-.. e o kadar iyi kaynqıyor ki, sos 
~~devletin yaptığı reaksi
~ ~ekitile birleıiyor. Devlet 
~ lcitıc.inin ve halk kitlesi dev • 
ı._ ~~a iyi ruhuna giriyor. Ve 
"-~ lcunetle devlet iktııat 
ı.._ htıı.daki tarihi rolüne lizımge
-.. ~et Ye aalihiyetle hazırlan· 

-aunuyor. 

~~ istihaal fazlabğmdan 
~~dilini yukarıda ipret et • 
~; Liitün dünyada bugünkü 
~ diitkünlüğünün derecesi ve 
~ lraıQ amelenin adedi dütü -
tip b~ünkü beteriyeti musta· 
~İ): ~- cıbanıümul felaketin ma 
~daha iyi kavramr. Rusyada 
İt.it ~ldutu halde 1931 ıubatmda 
tııai ~l11aq amelenin yekunu yir
'-il QaİIJondur. Bqün bunun otuz 
~ çdruiiı oöyleniyor. 

~ • ~takip eden ihtiram aa 
fao~ lltiaman, ve onu takip eden 
"- tel bu bolluk neticesinde vücu 
Si;en ~r~, buhranın yapbiı 
~ ı.lleticeamde avdet eden hali .... :beri kapitalist si.

bir kanunu olarak 
~--. bir İttİrat ile Jedİ MDe-

lik devrelerle tecelli etmektedir. 
Bu hali krizin ıu tarihçesinde 

ıüratle takip edebiliriz: Malumdur 
ki ilk buhran buhar ve dokuma ma 
kine)erinin istibaal imkanlarım ge. 
nitlettiii ve Napolyon harplerinin 
(Blocuı continental ve büyük ordu 
lar) iatihlikitı tetviı ettiği 1815 
te vukua ıeldi. Fabrikacılar bilhaı 
aa lngilterede fabrikalarını büyük 
bir istihsal temin edecek surette 
teçhiz "ettiler; fakat umulan alıcı 
bulunmayınca fiyatlar düftü. Ve 
bir çok fabrikalar kapandı. Tüc.car 
lar iflas etti, ve büyük bir amele it 
sizliği orduların terbiıiyle bir kat 
daha Yehamet keıbetti. 

.Ameleler makinelere hücum et • 
mek suretiyle tef aletlerini ifade et 
tiler. iyi bir mahlul yüzünden zür· 
raın alım kabiliyeti çoialdı ve em 
tia aabn almmaia bqlandı. lktı· 
sadl vaziyet aeliha yüz tuttu. Yeni 
ihtiraat (tramvay, ve hava gazi) 
bir kerre daha teıebbü fikrini tab 
rik etti. Bankalar tetekkül ederek 
yeni antripirizlere kredi verdiler • 
Sonra 1825 te yeni bir iktıaadi he· 
zimet oldu. Krediler kesildi, faiz • 
ler yükseldi, fiyatlar düttü Ye pa· 
nik batladı. 1836-1839 ta yeni bir 
iktıaadl hezimet baılıyor. Amerika 
da 618 bank iflas ediyor. Sonra bü 
yük şimendiferlerin intaaına sıra 

geliyor. Kapitalizmin aynı meka • 
nizmaıı gene iılemeğe bathyor, fi 
yatlar yükseliyor. 1847 mahsulü· 
ntin fetaalılı da buna 7Udma edi • 
yor; yeniden iktıaadl hezimet; hu· 
bubat fiyatlan bir kaç haftada ya· 
n yarıya diifüyor. Hububat ticaret 
haneleri bankalar ve diğer antrpriz 
ler birbiri ardınca iflia ediyorlar. 
Fat.rikalar kapanıyor.Amele i .. izli 
ği ba,lıyor. Vapurların, timendifer 

lerin ve büyük bankaların tekem· 
mül ettiii 1857 tarihinde aynı iktı· 
sat hayatının aynı meddücezirleri 
vukua geliyor. Ve bu defa ciıhanfÜ 
mul bir genitlik alıyor. Ve 
ilk defa olarakdır ki, bütün ekono
mi mondiyalı buhran sarıyor. Aksi
yonları ıatmak imkanı kalmıyor. 

Emtia fiyatları diifüyor, faiz mik· 
tarı yükseliyor. Evveli Amerikada 
pathyan bu buhran oradan lngilte 
reye, lngiltereden Almanyaya, la
kandinavyaya ıeçiyor ve Kırım 

harbinin araya girmesile tiddetini 
arttırıyor. Bundan sonra mevzii 
krizler oluyor. 1836·1864 Fransa
da 1866 lngilterede, 1869 Şimali 

~ası için üç ıene aradan geçıyor. 
1882 Fransada 1890 lngilterede, 

1893 Şimali Amerikada ara buh -
ranları oluyor. 

Bu buhranı bütün cihanda par -
lak bir yükselit devri takip ediyor. 
Bu devrin hamiai teknik ve antri • 
pirizdir. Elektrik sanayii muzaffe
rane yürüyütüne baılıyor. Cenubi 
Afrikada timdiye kada~ itletilme
mit nisbette altm eksplovataıyonu 
bqlıyor. Yeni mahreçler bulunu -
yor Ye açılıyor; iıtihsalat ziyadele 
ıiyor, yeni antripirizler çoğalıyor, 
fiyatlar ve ücretler artıyor. 

1900 de iktıaadi hezimet vukua 
geliyor. Yeni büyük bir qın gibi 
bütün dünya)'! sarıyor. BiRıuaa A
merika Müttehit hükümetlerinde 
bütün iktııadi faaliyeti felce uğra -
tıyor ve bu kriz normal kapitalist 
ıeraiti içinde cereyan eden son bii 
yük buhran oluyor. Suitefehhüme 
meydan vennemek için derhal ili 
ye edelim ki, bugün içinde bulun • 
duğumuz kriz bilahare izah edile
ceii veçhile normal kriz değildir. 

Fiyatlann düfkünlüğü alıcı ha· 
rekitmı çoialtıyor. itler artıyor ve 
amele ücretleri yükseliyor. Talebin 
çoialmuı antripiriz fikirlerini tah
rik ve teşvik ediyor. Tesisata ve in 
pata germt veriliyor ve yenileri ku 
ruluyor ve artan itler bütün sanayi 
ıubelerine mütezayit iıtisalit le • 
min ediyor. Zannediliyor ki, bu 
yükaelit ebediyen devam edecek -
tir. Ve bu kısa int(ıp.flll aun'i oldu 
la Ye ini yapmm kGçiik bir tatmm 
dütmeıile büt6n binanm çökeceği 
dütünlmiyor. Bu intaat ve iktısadi 
inkitaf ııtmaıı içinde emtia ait 
gide nedret ke.t>ediyor. Ve binneti 
ce fiyatlarçılanakta devam ediyor. 
Emtianın nedreti imanlann haleti 
ruhiyelerine teair ediyor, Herkes 
satın almai& koyuluyor ve uzun 
Yadelerle ıallın alıyor ve bu hum • 
malı aatm almalar daha hararetli 
bir surette fiyatları çıkartıyor. Di
ğer taraftan zaten büyütülmüt olan 
fabrikalar bu talep icabatma uya· 
rak birkat daha büyüyorlar. Bütün 
bunlar para ile oluyor ve para ve 
kredi talebi atıyor ve bu talep kar
ıısında bankalar muktedir olabil -
dikleri miktarda kredi veriyorlar, 
ve bu kredi talepleri nisbetinde fa 
iz miktarı artıyor. Rayba Bankın 
1899 may11mda yüzde 4 olan faiz 
miktaı 1899 birinci kanununda yüz 
de 7 ye çıkıyor. 

(Devamı var) 

Amerikada. Sonra muazz~ yeni --------------
bir kriz bat gösteriyor. "Cnmder 1 
Krach,, tesisat hezimeti. Bu d;fa Askeri Fabrikalar illnlar1 I 
bu hezimet 1873 te Almanyada vu 510 Ton Gazoil (takua tabidir) 
kua geliyor. Almanyanm muzaf • Yukardaki malzeıne kapalı zarf 
feriyeti Alman imparatorluğunun suretile 15-7-933 tarihinde saat 14 
kurulmuı, Framadan alman harp te ihalesi icra edilecektir. Taliple -
tuminab, mecnunane tekildeki ıi rin f8.rtname için her gün öileden 
peküliayon senelerini yaptıyor. sonra ve münakaaaya ainnek için 
1870 den 1873 e kadar üç senede de 0 gün teminat (ve teklifat) ile 
kapitalizm muazzam bir nisbette müracaatları (2701). 

G6z Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınat Mutehassıs 
HabıAli (Ankara caddesi No. 60> 

inkitaf ediyor. Bu üç sene zarfın -
da Almanyada 3 milyar mark aer-

1 
mayeli olmak üzere bir tirket (ak
siyon tirketi) tefekkkül ediyor. Bu 
çıkıt devrinin initi Viyanada bq
lıyor. 28 mayıs 1873 de kriz tahri
batla Almanyaya doğru yürüyor. 

1

••••••••••••• 

Almanya dan lngiltereye atlıyor. 

Oraclan Amerika Müttehit bükii -
metlerine geçiyor. Oradan tekrar 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Avrupaya (Pamuk buhranı halin· Dahili hastalıkları mütebuıısı 
de) dönüyor. Kriz tufanının dur· Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 

Emniyet Sandığı 
Müdüriyetinden 

Sandığımızda 15 - Haziran tarihind 
itibaren yapılacak ikrazlarda tatbi 
olunacak faiz ve komisyon nisbetle • 

aşağıda gösterilmiştir. 
1 - Emil" mukiılbilı ıknazlarda: Klrgir binalar için seneYI % 9 

faiz ve pqin % 1,5 kom11yoa 
alanır. 

:Ahşap binalar için senevi % 9 
faiz ve peıin % 3komiayon ahnar. 

Bu nevi ilcraz1arda borcunu vadesinde ödeyenlere pefİD alman 
komiayonuo yüzde yarımı iade edilir. 

2 - Mücevher mukabili ikrazlarda peşinen alınmakta olaa 
maktu % 3 komiıyoo bundan böyle alınmıyacakbr. Heup ketil
diği zaman senevi % 9 faiz ve yine senelik olmak üzere % 3 
komiayoo abnmalda iktifa edilecektir. 

3 - Meskak ve klllçe albo mukabilinde yalnız ıenevl ~ 1 
faizle ikrazat yapılacaktır. 

4 - E.ham ve tahYillt mukabili ikrazlarda seneYI " 9 fala 
alaaacaktır. Afbn Ye tahvil kıymetinin % 75 ne kadar avans _. 
rilecektir. 

5 - Tevdiat bonolan mukabilinde yapılacak ikrazatta ...a .. 
Sucbkça Yerilen fama % 2 f azlaıı almmalda iktifa edilecektir. 

Sandığımız• elyevm borçlu bulananlar muamelelerini imbal Ye 
tecdit ettirdikleri tarihten itibaren komisyonlardaki bu tenezzlJ. 
den istifade edeceklerdir. (2708) 

Deniz Levazım Sahnalma 
Komisyonundan : 

20 Ton Tarbia yalı 

20 ,. Makine yatı 

24 
" 

Dizel yağlama 

yağı 

30 
" 

Motorin 

ıo ,, Gaı yajı 

17 
" 

Benzin 

ıs Benzin ,, 
40 ,. Dizel mayii 

mabraka 

: Paıarhkla mllDakalUI : 17 - Huiraa • 
933 Cumarteıi gGnll •aat 14 te. 

: Pazarlıkla mllnakaaası : 17 • Haziran• 
933 Cumartesi gUnll saat 15 te. 

: Pazarlıkla mllnakasası: 17 - Haziran• 
933 Cnmartesi gilnü nat 10 da. 

: Pazarlıkla mOnakaıa11: lf.. Haziran• 
933 Puarteai rDnll saat 10 da. 

: Pazarbkla mDnakaıaıı : ı 9 - Haziran • 
933 Pazarte1i gUnll saat 11 de. 

: Pazarlıkla milnakasaaı : 19 • Haziraa • 
933 Pazartesi rDnO saat 14 te. 

: Pazarlıkla mllnakasaaı: 19 • Haziraa • 
933 Pazartesi gUnll saat 15 te. 

: Pazarlıkla mOnakaaa11 : 19 - Hazina .-
933 Pazartesi gDnD saat 16 da. 

Deniz Ku"etleri ihtiyacı için yukarda cins ve mikı:.rlan 
yazılı malzeme pazarlılrla mllnakanya konulduğundan enaf ft 

ıeraiti iğrenmek fıtiyenlerin bergUn Ye mezkGr malzemeyi ita
ya talip olacakların da hizalarandaki rtın Ye saatlerde .Kuampa
ıada Deniz LeYazam Satınalma kom;ıyonuna müracaattan. (2702) 

MUfll• Mehmet Arif efendi m•-•• taraflndan tanzim 
olunan alacakhlar a1ra defteridir. 

No Alacaklılann ismi ve 
hüviyeti 

kayidi talep kabul olu- sırası 

-
1 - Dl Nort beretiş vekili 

Daniş bey 
2 - Nobar efendi: Gedikpa

şa. peştemalcı sokak No.4 
3 - Sait bey vekili Ali bey 

4 - Halide R Eyüpte tabak-

olunan nan 

90,00 

25,00 
23834 

1402,50 

90,00 

2500 
23834 

1202,SO 

hane caddesinde No. 2 67_;0 67,50 

S - Serkisyanc:bmyan efendi 
Çll'Şl kebirde acı çeşme 

sokağında numara 5;6 
6 - Karabet karabetyan efen· 

di yeni cami karşısında 

kunduracı No 66 68 
7 - Melkun karabet acemyan 

efendi yenlcami No.25/~6 
8 - A~ak Mlnasyan efendi: 

kapalı çar~ı perdahçılar 

naman 25 
9 - Eminönü mal müdürlüğü 

100,00 

304,65 

474,00 

110,00 
179 66 

2991,55 

100,00 

30465 

474,00 

11 o.oo 
17955 

:/791.55 

-O Emanet malların 

desi kabol cdllml 

mümtaz 
mümtaz 

6 200 00 iki yüz Ura 
rilmiş olmakla ret e 

muza kadar nalaaa 

6 

6 

6 

o 
65 

Müflis Mehmet Arif efendi masasına ait muamellt ifa edilmış olup bu rnı

saya dokuz alacaklı mDı acaat ederek bunlann talep eyledikleri 2991 lira .>5 ku
ruştan 2791 lira 55 kunış kabul ve her birinin dere~leri hizalarına işa1'et 
mlş ve yalnız bir alacaklının ta'ebinden ktsmen 200 yüz lira esbabı muclbef9' 

binaen ret edilmiş ve işbu sıra defteri tanzim edilmiştir. ikinci alacaklılar toplan

m1S1 8(f emmuz/933 Cumartesı günü saat f 1 de ,·apılacakttr. Müflis alacaklılan
na kongurdatu teklif etmektedir. Alacaklarım meztı.Or günde sut l 1 de dairede 
ha.zır bulunmaları teblig ve ilıln olunur. (4582) 



Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Bedeli keşfi ' '83431,, lira "41,. kuruştan ibaret Ankara·Kı· 
zılcabamam yolu üzerinde ''95,. menfez He bir kısım şosa inşaatı 

_ lOfTemmuz/933 pazartesi günü saat 15 te ihale edilmek üzere 

kapah zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talipler şeraiti an· 
lamak için her gün Başmühendisliğe müracaat edebilirler. 

Münakasaya girmek için "6257,, buçuk lirahk teminata mu· 
vakkate makbuzunu, veya muteber bir bankanın kefalet mektu· 
bunu, Başmühendislikten alacakları ehliyeti fenniye vesikasmı, 

Ticaret odası vesikası ve itibarı mali mektubunu teklif mektu 
buna leffetmeleri lazımdır. 

Münakasa ve ihale kanununun 10 uncu maddeıine tevfikan 
hnzırhyacakları zarfları ihale gününe kadar Vilayet Daimi encü-
Dleni Reisliğine vermeleri ilin olunur. (2746) 

Büyük TAYYARE Piyangosu 
Tertibin 3 üncü keşidesi 15 inci 

11 Temmuzdadır. 
Bu keşidede Büyük ikramiye 100.000 Liradır. 
Ayrıca: 25.000, 15.000, 10.000 Liralık büyük 
ikramiyeler ve 50.000 Liralık Mükafat Vardır 

Uyuşturucu Maddeler inhisar 
idaresinden ; 

8 Haziran 933 tarih Ye 2253 No. lu kanunun muvakkat mad
desi mucibince 1933 senesinden evvelki seneler mahsulünden el
lerin-de ham afyonları mevcut olanlar 23 • 6 - 933 tarihi akşamı
na kadar bulundukları mahallin en büyük mülkiye memuriyetine 
aıağıda sorulan suallerin cevabını ihtiva eden bir beyanname 
Yermeye mecburdur. 

Beyanname sureti : 
(Verilen makamın ismi) va11tuile UYUfturucu maddeler inhisar 

idaresine: 

Mah yedinde bulunduranın ismi ve adresi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Malın bulunduğu yer • ••••• • •• • ••••• • ••• • • •••••••••••••••••••••• 
Malın miktarı (kiJo hesabile)· ••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••• 
Ticari evıafı (kabil olduğu kadar) •••••••••••••••••••••••••••••• 

Heyanname Terme tarihi Malı elinde bulunduranın 
imzası 

25 kuruıluk pul 

Bu beyanname malın bulunduğu yerde tanzim ve ibraz edilir. 
işbu beyanname!er iki nüsha olarak tanzim edilecektir. iki 

nüıha da mahallin en yükıek mülkiye memuruna ibraz edilecek 
Ye ikinci nüshanın altına mezkur makamın 1 inci nüshayı aldığı
nı kayt ve aldığı tarihi resmi mühürle tastik edecektir. Musad· 
dak nüshalar mal sahibine iade edilecektir. 

Beyannamesi verilmiı 1933 den evvelki seneler mahsulü olan 
ham afyonlar yalnız 31 Klnunuevvel 1933 tarihine kadar sahip· 
leri veya bunlardan sabo almıı olan kimseler tarafından ihraç 
edilebilecektir. 

lstanbul veya lzmirde beyannamesi verilmiş olan malları satan 

alacak olan kimseler mübayaayı müteakip bu beyannamelerle 
bulundukları mahallin inhisar idaresine miiracaat ederek kayıt 
muamelesini yaphracaklardır. 

ihraç limanları olan lstanbul ve lzmire sair yerlerden vaki o· 
lacak sevkiyat, beyannamesi muhteviyatına istinaden mahallin 
en tükıek mülkiye memurluğunca verilecek olan imrariye ile, 
yapılır. 

31 Kinunuevvel 1933 tarihine kadar mallaflnı ihraç etmiyen· 
ler bunları inhisar idaresine tes!ime mecburdurlar. 

Uyuşturucu maddeler inhisarı kanununun 7 inci maddesi mu· 
cibtnce şimdilik lstanbul ve lzmir limanlarından Afyon ihraç e
dilebilecektir; Afyon ihraç edenler ihraç etmek istedikleri mal
ların beyannamelerini idaremize ibraz etmeyince ihraç nıüsaade-
ai verilmiyecektir. (2733) 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 

Müdürlüğünden: 
1 - Mübayaası muktazi 50,000 tane 2 numarah porselen 

fincan kapalı zarf usulite münakasaya konulmuştur. 
2 - Mczkür fincanların 17-Ağustos- 933 tarihinde ihalesi ic· 

ra edileceğinden taliplerin şartname almak için her gün ıartna
medeki tarifat dahiJinde ihzar kıJınacak teklifname ile teminata 
ihtiva edecek zarflan tevdi için de mezkur tarihe müsadif per
tembe günü saat 14 te lstanbul'da yeni postabanede sahnalma 
kt'miıyonuna müracaatları. (2679) 

Tl:IOKiVE 

llRAAT. 
BANKA51k 

D~oA 
BiRiKTiREN 
RA'-IAT-~ Ol;Q A 

l~~--~~~~~~~~~--~-1 Ade~llklldarve~ 
_ Devlet Demiryolla.rı ilanları 

Devlet Demiryolları idaresinde tahminen 10 ton kadar balye 
haline konmuş kırpıntı kağıtla takriben 15 ton kadar yaprak 
halinde hurda kiğıt mevcuttur. Bunlar 26·6-933 tarihine müıa
dif pazartesi günü saat 15 te bilmüzayede sablacakhr. Talip 
olanlar pey 11kçelerini hamilen yevmi mezkfırda Haydarpaşa ma
ğazasma gelmeleri ılan olunur. Arzu edenler her gün mevcut 
kiğıtları görebilirler. (2767) 

idaremiz için pazarhkla sabo alınacak "9,, kalem sarı bal
mumu, civata, mikrafon levha kömürleri, c~reyanı daimi pirizi ve 
fişi, Vestinghavz irtibat, hortum başl.kları için !istik rondela, 
Parafin ve saire gibi muhtelifülcins malzemenin pazarhğı 
21 6 933 tarihine müsadif çarfamba günü mağazada icra kıl1na-

cağından taliplerin yevmi mezkürda saat 9 dan 11 e kadar is· 
bata vücut ederek tahriren fiat vermeleri, bu baptaki malzeme· 

nin müfredat listesi mağaza dahilinde asılmış olup nümune geti
rilmesi icap eden malzeme için pazarhk günü nümunelerioin be-
raber getirilmesi, nümunesiz tekliflerin kabul edilmiyeceği ilin 
olunur. (2766) 

lstanbul Belediyesi ilAnları 

Beher metro murabbama 175 kuruş kıymet konulan Fatih 
yangın yerinde Monla Hüsrev mahallesinde 66,26 metro murab
baı Belediye malı arsa satılmak üzere açık müzayedeye konul· 
muştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere her gün Levazım 

Müdürlüğüne, müzayedeye girmek için de 9 lirahk teminat mak

buz veya mektubu ile 6· 7-933 perşembe günii saat on beşe ka· 
dar Daimi Encümene müracaat eylemelidirler. (2762) 

Beyoğlu Belediye Dairesinden: Kasımpaşada Seyit Ali Çe· 
lehi mahellesinin Mahmudiye nam diğer Nisa mektebi binasmm 

enkazı sihlmak üzere açık müzayedeye konulmuştur. istiyenlerin 
şeraiti anlaşılmak üzere her gün daire muhasebesine iştirak ede
ceklerin takdir edilecek bedelin yüzde yedi buçuk nisbetinde 
teminat .akçesi daireden alacakları irsaliye ile bankaya tevdi edil
dikten sonra alacaklan makbuzla ibate günü olan 10-Temmuz·933 
tarihinde ve saat on beşte Enclimene gelmeleri. (2764) 

gevşekliğine ~ 
karşı en müessir deva SERVO~ 
landır. Deposu, lstanbu\'da S t:: 
Ali Rıza l\]erkcz eczanesidir. !i.' 
150 kuruş posta ile gönderilir. JJ P' 
Irgat pazarındaki, Trabzon'da "i (~ 
rah eczanelerinde bulunur 

İstanbul İcra 
liğinden: ; 

Yc§ilköydc ?r!Uhendls sokağıncı- "/. 

maralı hanede ikamet etmektcıerkeO ssı' 
lkamctglı.hları meç bul kalan VIJ<tO~,ı" j 
keşya.n ve Anber Karagözyan :aaıı yl' 'İ 

Hl"8edan bulunduğunuz ~etl11'6 ıa1' 'j 
ht>ndlıı sokağında 24 numaralı 11aııe -'· 

hisseda r Mihran Apikyan Efend:::-- I 
E ff'n dlye borcundan dolayı satıt ~ 
~ini dhf'tlnc gldilcerğlnden ye\'111

1 ~ 
olma k ü:ırre tayin olunan s-1-95'~ 

• )ol tıı 
nıUııadif perşembe KUnU saat I 
kra tetk ik nwrcllnde bin.at , ... ,,. ,,..ı 

ğl ,·e 
hazır bulunmanız IAzım gelect' v:f' 
rette ademi huzurunda rnnratall ~ ~ 
takibat ifa olunarak sahıt taıunııı ~" ~-

olO
nacağı tebliğ makamma ıcaıın (~) 
llı\n n tebll~ olunur. 
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fıt 
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