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Londrada Para 
Kadın - Erkek Beraberliği .............................................................................. 

Hitler kadının eve dön-
emrederken .• • • 

mesını 

Buraya gelen bir Romanyalının kadın 
hakları ve evlenme hakkındaki fikirleri 

Romanya krallçeal Marl Ye bir 
Rom-yalı kad.uı 

Dünyada kadınlık alemi büyük 
değişiklikler geçiliyor. Bir taraf -
tan Almanyada Hitler bütün ka -
dmlann işten eve dönmesini emre
derken geri kalan memleketlerin 
hepsinde kadınları gün geçtikçe 
fazla hak tanrmaktadır. Bu hare-

İşleri Bir 

Londrada 
Umumi müzakereler 
Sona erdi 

LONDRA, 16 (A. A.) - M. 
Mac Donald umumi müzakerenin 
aona erdiğini bildirerek demiştir 
ki: 

- Bu konferansın şimdiye ka
dar riyaset ettiğim en işe yarar ve 
en çabuk it bitirir konferanslardan 
biri olduğunu görüyorum. 

Hayali haberler ...... -............................... . 

Yeni Misak 
Türk - Yunan anlaşması 
için çıkanlan rivayetlerin 
· önüne geçecek 

Çıkmaza Girdi! 
iki Büyük Düşman ! 
, ............................................................ . 

Şark şimendiferleri 
otobüs rekabeti önünde 
Edirneye yeni bir sefer tertip etti, 

bilet fiyatlarını ucuzlaştırdı 

Belgratta çıkan (Pravda) ga -
zetesinin Atına muhabiri Yunan 
başvekili M. ÇaldarisJe bir miila -
kat yaparak Yunanistanın harici 
siyaseti etrafında Yunan başveki-
linin fikirlerini almıstır. BAtlD dilnyayı aarsan otobüuekabeU anGnde tlmendlfer ve Iatanbul·Edlnıe ha 

1\1. Çaldaıis Türk~ Yunan mü- lıtanbul ile Edirne arasında iş· den birer muharrir iştirak etmiı 
nasebatı hakkında şunları söyle _ liyen otobüslerin şimendifer ida ·· ve şark şimendiferleri hareket 
miştir: resine yaptığı rekabet üzerine! müdürü M. Antumari ve hareket 

"- Yeni ticaret mukavelesi _ §ark şimendifer idaresi de İstanbul müfettişi Asım, Şemsi, cer müf et• 
nin imzası gibi mesut bir vesile _ ile Edirne arasındaki yolculara tişi Sacit Beyler de refakat ettiler. 
den istifade ederek iki memleket mahsus olmak üzere yeni bir sefe.. lstanbuldan perşembe günü sa-

t es is etmi,tir. at dokuzda kalkan ilk tren, Kum 

ket İskandinavya, Danimarka gibi 
şimal memleketlerinde başlamış - , 
tr. 

Bugüne kadar yalnız akşamla- kapı, Yediküle, BakırkiSy, Yeıil 
rı Eclirneye kalkan tren bundan köy, Çekmece, !aparta kule, Ha· 
sonra sabah ve ak§&m İ§liyecektir. dımköy, Çatalca, lncegiz, Kapak
Her gün sabahleyin lstanbuldan ça, Formalı, Sinekli, Çerkes köy, 
kalkıp Edirneye varacak olan bu Çorlu, Muratlı, Seyitler, Alpul• 
yeni şimendifer hattının faaliyet~ lu, Mandra, Pehlivan köy, M. J. 
geçtiğinin ilk günü şimendifer i · Uzun köprü ile Yunan hududun
daresi, bütün İstanbul matbuatını da P.ityon istasyonuna uğriyaraJC 
davet ederek Edirneye kadar bir akşam 6.15 Edirne şehrine var • 

Şimdi bütün Avrupa ve Ameri-
1 

ka kadmr nazıı·, meb'us yapıyor .. 

Amerikanın Avrupaya bir sefiresi 
geldi. Bu hareketin, kadınlarla · gezinti yaptırmıftır. 

Bu gezintiye bütün gazeteler • 
mıştır. 

• ' (Devamı 3 GncCl aayıfada .... , 
ij~;iki;i;i'~··ı;~~d~~··~~·~= 
l'a tutacağı yol hangisi? 
Carp musikisini e~vela ~~J,,~ arasına 
Yaymak, anlaşılır hale getirmek .. ,, 

1ll Konservatuvarın ıslalu işlcrile ~ 
l1a.e§Jnıl olmağa memur edilen Vi
bq~alr Profesör M. l\1arks 1stan -
te daki çalışmasına devam etmek 
lih konservatuvar talebesinin im-

anıaııuda bulunrnaktdır. 

' Yunan ba,veklll M. Çaldarl• 

araıındaki münasebetlerin daha 
sıkı bir hale getirilmesi imkanları 
etrafında fikirler teatisinde bu -
lunduk. 

"Bu mükalemeler devam etmek
tedir ve eylülde Anka.rayi ziyare
timiz eınasında daha kati bir ıaf

(Devaım 6 mcr Sayıf ada) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir Mütevelli Tipi 
Salahattin Molla ayni zamanda hem 
Kevakibi zade, hem Ayazpaşazade 

haya girecektir. Bununla beraber Ailelerinin erkek evladı olabilir mi? Yahut iki erkek 
kati olarak bilinmelidir ki, Türk izdivaç ederek bir erkek çocuk meydana getirebilir mi? 
Yunan dostluğunun hu tezahürü 
batkalarını endişeye dü§Ürecek - 4 -
bir mahiyette değildir. Maalesef Kevakibi ahfadından Salaha.t- nin iki taraftan da aynı zamanda 
bu mükalemeler ecnebi matbuatın tin Molla Beyin bu sıfatla Keva - erkek evlat olması lazrm gelir ki 
tamamiyle hayali haberler neşrine kibi vakıflarına mütevelli olduk - buna maddeten imkan yoktur. 
sebep olmuştur. tan sonra Ayaz paşa ahfadından Çünkü bu iddia netice itibarile iki 

"O zaman bunları kati surette olmak iddiasiyle bir de Ayaz pa- erkeğin izdivaç ederek bir erkek 
tekzip etmittik. Şimdi de tekrar şa vakıflarına mütevelli yapılmış· evlat meydana getirebileceğini id· 
edeyim ki bu havadisler hayal tır.. Bu muamelenin doğru olma- dia etmekten başka bir §ey değil
mahsulünden ba~ka bir manayı dığmı evkaf idaresince mazbut dir. 

1)1' l>rofesör Marks. bugün rnusiki
bu~ bir veçhe vermekle meşgul 
~r Unuyor. Omm için bu salahiyct
isti}{~'ltt_en musikimizin halini ve 
fes·· alıni öğrenmek istedik. Pro
~~ or Marks dün bir muhan'İrimi-

, haiz değildir. Eğer bu mükaleme- ve muteber olan en kuvvetli tarihi Bu imkan olsa olsa bir suretle o-

~~nları söylemiştir. 
~i - latanbula bundan evvel- ' 

~eı· · ~i h •tıınde memleketteki muıi • 
.-, t ar~~etini tetkik ettikten son - · 

"i ı>~bıni tavsiye ettiğim bir ne-1 Kon•ervatuvanmızı~ lallhı itile 
\o\t -aranı hazırla.mı§ ve konser - me,guı Vlyanah PROFESÖR MARKS 

l'tıe ~"ar talebesinin nasıl yetiftiril· ş· d"d · · · t"b l ld tt·~· 
1 •ı la ·-· d . f" . . ım ı en ıyı ın ı a ar e e e ıgı· 
Qİ).1· 2ım geldıgıne aır ıkrimı . .. ı· b"l" · 
1 '-'ltın' r . "h mı ıoy ıye 1 ırım .. 
lt'cf 1§ ını. Bu defa, ımtı an-

l'tılle,~ ·hulunmak ve tavsiyelerimin "ilerisi için düşündüklerime 
d,

11 
1ınler ve talebeler tarafın - gelince; Musiki sahasında ilerle -

~İti ~e dereceye kadar tatbik edil miş garp memleketlerini §İmdiden 
l\to tıı tetkik için geldim. imtihan- taklide kalkı§manın doğru bir ha-

i>erıenıbe günü ba,lamıftır. ,(Devamı 8 inci Sayıfada) 

ler Ankarada bulunduğumuz sı- bir vesikaya istinaden isbat ettik. la.bilir: Kevakibi ahfadından bir 
~ rada iki memleket arasında bir Bununla beraber bugün elimizde erkeğin Ayaz paşa ahfadından bir 

misak şeklini alırsa heyecanlı ha- bu veıika olmasaydı gene Salahat- hunsa (yani hem erkek, hem diti 
vadis heveskarları aldandıklarını tin Mollamn iddiasındaki çürüklü- olan kimse) ile evlenmesi, Keva .. 
ve muhayyelelerinin oyuncağı ol· ğü anlamak zor bir şey değildir.. kibi ailesinden bir adamla evlen· 
duklarını anlıyacaklardır. Çünkü gerek Kevakibi vakıfları - miş olan bu hunsadan bir erkek 

"Yunanistan bütün memleket - nin, gerek Ayaz paşa vakıflarının çocuk doğması ve nihayet bu hun
lerin müşterek bir ideale doğru i- tevliyetlerine ait intikal şartı zü - sanın Kevakibi ailesine o çocuk i· 
lerlemelerini arzu ediyor.. Fakat kur evlattan zükiir evlada geçmek- le beraber tevliyet hakkını ver-
bu ~uretle siyasi gruplar te~kkü- tir. miş olması! ... 
lü için taahhütlere girişildiği neti- Bu itibarla Salahattin Molla- Halbuki Salahattin Molla elin-
cesini çıkarmak sadece bir hata nın hem Kevakibi vakıflarına, de Ayaz pa§a ailesine intisabını 
değil aynı zamanda Yunanistanın hem de Ayaz pata vakıflarına zü- isbat için tuttuğu ilamda böyle bir 
takip ettiği siyasetin tam manasile kur evlat olarak mütevelli olabil- hadisenin vukuunu gösteren hiç 
cahili olınak demektir.,. meıi için aynı zamanda kendisi • Det•amı ikinci Sagıfaaa 

• 



Bir mütevelli tipi 
(Bnşı 1 inci Sayıfada) 

bir §eY yoktur.. Salahattin Mol -

Altı Balkan 
memleketi 

lanın iddiasına göre büyük baba - D e ı A k e 2 e e K S f d k · 1 devatll t o ya a i içtıma ar . 
Kevakibi ahfadından Hacı Ahmet - I edıyor, murahhasunız 
sının babası Mehmet Raşit Efendi ııtıııııııılllllllını:Kıll 1 n e 1 ıncı ısını "'ııımJ11111lıııtıııııın~ • bıt 

Efendi ile Ayaz paşa ahfadından _ 1 teklifte bulundu 
Ayşe Hanımın izdivacından doğ • « Karşılıg" ı aranacak keıı·meler ve 1 Sofya, 16 (A.A.) - Bulgar J' 
muştur. Ayaz paşa vakıflarının ı;j 1 
tevliyet şartı erkek evlattan erkek i jansı bildiriyor: ytJf' 

evlada geçtiğine göre Ayaz pa§a J bundan beklenen netı•celer •• 1 Mimarlar ve mühendisler ssl' 
ahfadından tevliyet hakkını haiz i dunun büyük salonunda altı ·ıe 
olmıyan bir kadın nasıl olur da bu ANKARA, 16 (A.A) -T. D. T. Cemiyetinden: mektedir, Bugünkü yazı dilinden bugünkü arapça kan memleketi murahhaılarıl~ır 
hakkı Kevakibi a ilesine verebilir? Cemiyet pek yakında anketin ikinci kısmına ve farsça kelime ve terkipler kaldırılacak yerlerine 1 sefirler ve bir çok kimseler bo re' 

Vaziyet böyle olunca Kevakibi 1 ba§lıyacaktır. Bu kısımda bulunacak sözler tun - Türkçe karşılıkları konunca yazımzın üstünden duğu halde Bulgar milli groP~ of· 
ail.,...ine mensup olu b fatl 1 ı d 1

1 isi sabık nazırlardan M. Sak1~ ..... ..... P u sı a ar ır: ağır bir perde kalkmış olacağını umuyoruz. Anke- ,.P' 

Kevakibi vakıflarına mütevelli o- 1 - Amma, lakin, binaenaleyh, hatta gibi cüm- tin bu ikinci kısmında da timdiye kadar gidilen 1 münakalat, tayyarecilik ve tıı~• ·ııı 
lan Salahattin Molla. kendisinin ~ leleri biribirine bağlamıya yarayan sözler , yoldan ayrılmıyacaktır. Ankete girecek sözler Balkan konferansının ınesaııı 
aynı zamanda Ayaz paşa ahfadın· ~ 2 - Esasen, ekseriya, külliyen aibi .-ok kullnm- 1 açmııtır. fı 
d ld i • ~ liste liste neşredilecek ve her birine cevaplar bek - ti 

an o uğunu, binaenaleyh bu sı lan zarflar, Mumaileyh murahhaslar• ·ı·..:. 
lenecektir. .. .. 

falla Ayaz pafa vakıflarına müte- I 3 - Mümkün mertebe alelumum farzımahal geldiniz dedikten sonra me1•
1 i• 

velli olması lazım geldigv ini iddia l ' ' Türk Dili Tetkik Cemiyeti bu listeleri de Ana - l -""et i gibi birleşik söz er ve ayrı bir mana anlatan söyle- nin muvaffakiyetle netice eı .. -
ederek evkaf idaresine müracaat 1!! doluAjansı, Ankara ve İstanbul radyoları ve bütün 

• w . • _ ~ yişler. temennisini izhar etmiştir. ·,i 
ettagı vakıt alakadar makamlar bu · A kefn b k d h ki d ... }" neti Türk gazete ve mecmualar la neırettirecektir.. I D . ll "'d"' .. 010oı1 

mühim noktayı nazarı dikkate al- 'I n . ıı· ul ıdamın an ek enenken ekger lı ki • A k 1 k b k b' 1 emıryo arı mu uru u ~" 1;.ı 
ce yem ısle er e ortaya onaca ve artı ı arı n et ere pe üyü ır gayrete çalı§mıt olan mühendis M. Bozkof, ınüıı,...J•jıı' 

md alhı idi .. Biraka~b~ın dayn~ zamhan 1 aranacak sözlerin de kılavuzda yer tutmasıdır. Ajanı, radyo ve matbuatımızın bu işte de özlü ve 1 nazırı namına murahhasları ,e ..ıı 
a em Kev ı ı za enın, em ~ B l d·ı · . d k k k 11 ld ~ . . b" d ~ 1· d 1 • eme ki . d . l rt' J'p 

d A d 
. k k J un ar ı ımız e pe ço . u anı ıgı ıçın ır ço • eger ı yar ım arını esırg yece erın en emı - J lamı§ ve Balkan memleket e ,..,, 

e yaz pafa za enın er e ev - 1 ~ bel. 1· ~ J d ... h d . H lk d . ki" b" ld b .. .. ,.,.r 
1• d I w • • dd gunu ır ı karıılıgı, o.ırna ıgı, ya ut vana a nız. a rımızm a gene ııte ı ır yo a u soz - sında demiryolu ve hava ıııiil' t 
a ı o amıyacagına gore re et · )!:!tl 1 d ... • • h b. ·· l k ı ki kl · d _J -"lı' . . . u anıma ıgı ıçın yazımızı er zaman ıraz ort ~ ere artı ı ar arayaca arına manımız var ır. rt ·1 t · · · k" f ııı.,. 1 melı ıdı. d~~"~~~~~-~-~~~~·~~~~~~uoomM-~mM~~~~~-~~~~rn~~rn~•DM~~·~~~-~•u a ı ı e urızmın ın ıta a ~ 

Acaba bu çok esaslı cihet nasıl olmasının ehemmiyetinden ·ııet' 
olmuı ta düşünülmemiş?.. Ya - L d c • h K f d mit ve hu sayede Balkan ııı• ti' 
hut düıünülmüş ise neden dolayı on ra ı an on eransın a lerininbirbirlerinimütekabileJI~ 
bu cihete ehemmiyet verilmiyerek nıyacaklarını ve aralarında oııJ . . . ~, 

Salahattin Mollaya Ayaz paşa va- renet hasıl olacağını söy}eııı1t .J 

kıfları mütevelliliği verilmiştir?. Artık nutuklar dı·nıenmı·yecek . Yunan murahhası M. Ag~P:d 
Görülüyor ki her hangi taraf- ' Romanya murahhası Prens ~J 

tan bakılırsa bakılsın Kevakihi •• k enzene ve Yugoslavya mur•bl"'r 

zade Salahattin Mollanın Ayaz az soz, ço iş tavsiyesi M. Chiarchitchevitch birbirini~ 
pafa vakıflarına mütevelli tayine· teakip söz almıılar, Sofyad• 'j. 
dilmesi tama'!'en haksız ve usul - dükleri iyi kabulden dolayi t~ 
süzdür. Tevfik Rüştü Beyı·n konferansta söylediği nutuk kür etmi,ıer ve konferans? 

Bütün bu malumata bakılınca sinin mutat ehemmiyetinden 

• hu tayin iti insanın gözüne adeta Londra, 16 (A.A.) - Dün iktı- caktır .. Zira bu suretle hareket ö • yonları tetkik ettikten sonra içti - seylemişlerdir. . __ J 
bir muamma gibi görünüyor. ıat konferansında bir nutuk söyle· nümüzdeki mütkülleri arttırmak - mamı paraztesi gününe bıraltmıt· Türk-murahhası Ruşen f.t') 

ltalyan tayyareleri pazara 
hareket edecek 

mi§ olan Türkiye Hariciye Vekili tan baıka bir netice venniyecek • br. Beyin t~lifi iizar in• k -; ... &e~Jiiİ' 
Dr. Tevfik Rüttü Bey, Türk hüku- tir. Yeni bir takım ihtilaflara mey- Komisyonun bugünkü toplantı· vanı teşkil edilmiş, divan re~'le" 
metinin harpten sonra Türkiyede dan vermeden buhran ve inhitata sı çok ıürmem\ttir. ne M. Bojkof ve ikinci reiılilı ~I 
vaziyeti ıslah etmeai vazifesi cüm çare olmak üzere saruri bir takım Türk, Arnavutluk, YunaJ1ı ·t' 

Ortahcllo, 16 (A.A.) - Cene - • rtutuklar, nutuklar •• y 1 h t1eı1 
lesinden bulundugu~ nu hisaebnit tedbirler ittihaz etmek her mem - manya ve ugos avya eye 

ral Balbonun idaresi altında Ame L d 16 (AA ) C'h · 1 • · ·1 · · olduğunu söyledikten sonra demit- leketin vazifeıidir. on ra, · · - 1 an ıs erı getırı mıştır. w' 
rikaya gidecek olan 24 deniz tay
yaresinin hareketi esas itibarile 
pazar gününe kalmıştır. 

Bununla beraber hava şaraiti 
müsait olursa, tayyarelerin yarın 
hareket etmeleri de ihtimal hari
cinde değildir. 

lngiltere borç vermiyecek 
Londra, İ6 (A.A.) - Maliye 

nazırı M. Neville Chamberlain, 
ecnebi milletlere uzun vade ile pa· 
ra ikraz etmekten çekinmelerini 
para ve esham borsasından ısrarla 

rica etmittir. 
M. Chamberlain, İngilterenin 

timdi ecnebi memleketlerde uzun 
vade ile külliyetli miktarda para 
yatıracak vaziyette olmadığı fik -
rindedir. 

İşsizler azalıyor ! 
Roma, 16 (A.A.) - 30 nisan· 

da sayısı 1.025.000 i bulan işsizle
rin miktarından geçen mayıs için
de 25.000 kiti raddesinde bir azal · 
ma görülmüftür. 

Silahlar konferansı tesiri 
Vaıington, 16 (A.A.) - İtalyan 

elçisi harp borçları hnkkında M. 
yük Fatiıt meclisinin kararlarını 

kısaca bild.iren bir muhtırayı bu -
gün hariciye nezaretine vermiıtir. 

Harp borçları ve İtalya 
Londra, 16 (A.A.) -. Gaze -

lelerin verdikleri haberlere göre 
ailihlan az;ıltma konferansı tehir 
edftecek ve d<Srt1er misakının im-
zumdan sonra Romada toplana -
caktır. 

tı·r kı" .. iktıaal konferansının iktısat ko - Konferans bundan aonr• ~:,. Borçlar hakkında memnuniyete ••iJI'" . 
misyonunun açılı§ celsesinde reis · l t · t · t" I'• · "Bu vazifeyi ifa ederken gayet 

vahim bir cihan buhranı karıııın
da bulunduk. Dahili piyasamız pek 
o kadar inkipf etmi§ değildi. Bin· 
netice vukuatın almı§ olduğu itti· 
kametlerden pek ziyade müteeasir 
olduk. Ve bütçemizin varidat mem 
halan olmak üzere büyük bir nis .. 
bet dahilinde gümrüklerimize isti· 
nat etmek mecburiyetinde kaldık. 

Harpten sonra, harbin neticesi 
olarak muhtelif matalebatı düzelt• 
mek ve bunları yerine getirmek 
mecburiyetinde kaldık . 

Bunlar bizim için birer ağır yük 
teşkil etti. Bu sebepten dolayı ga· 
yet ciddi bütçe müşkülatı kar§ıaın
da bulunduk. Harici ticaretimiz 
inhitat görüldü. B~ynelmilel teşri· 
ki mesaiye hususi bir ehemmiyet 
atfederiz. 

F nhat böyle bir te§riki mesaiyi 
nazarı itihare alınca her memle -
kette hüküm sürmekte olan muh
telif ahval ve ıeraiti hesaba kat -
mak lazımdır. Her memleketin ih-
tiyaçlarını müsavat esasına müste
niden tetkik etmek gerektir. 

Buhran dolayıaiyle her memle • 
ket kendi menfaatleri namına bir 
takım tedbirler almışlardır .. Bina
enaleyh bunları ilga edebilmesi i -
çin çok ihtimamlı mali ve ikt11adi 
tetkikat icraıı zaruridir. Biz daha 
§İmdiden tahdidatın tedrici suret
te ilgasına matuf tedbirler alıyo -
ruz. Biz beynelmilel tefriki mesai 
zaruretine kaniiz. 

İttihaz eaiLmi§ tedbirleri ayni 
zamanda tediyatın muvazenesini 
temin edecek diğer tedbirler al • 
maksızm ilga etmek faydasız ola• 

fayan itilaflar yaptık. Alacaklıla- mısyon arını ayın e mıf ır. fOl 
M. Coljin, umumi mahiyeti haiz k 1 k · 1 ~ rımızın anlayıı ve kavrayıı zih - a at omısyonu reis iğine ' .1' 
hiç bir nutuk söylenmemesini tek- k f aı P" 

niyetini .-0 k takdir ediyoruz. Müt· o , tayyarecilik komisyon t' 
:3' lif etmi§ ve demiştir ki: e 

küllere azimkaree göğüs geriyo- liğine Ceneral Lasvarakiı "0 J "- Umumi mahiyetteki nutuk rtr 
ruz... Ve icap eden fedakarlıklar- rizm komisyonu reisliğine 

ları konferansın heyeti umumiye · 
da bulunuyoruz. içtimaında ve umumi müzakere es Saffet Bey intihap edilmitU'' ~ 

Türkiyenin vaziyeti ve Türk nasında dinledik. Artık bu kabil Murahhaslar öğleden ıoıı".,.11P 
milletinin halini ıslah etmek için nutuklardan kendimizi muaf &aya ri gezecekler ve bu akıaJ11 ~· 
bir takım nafia İ§lerine teıebbüı biliriz. (Alkışlar). grup tarafından ıereflerine ~' 
ettik. İhraç edemediğimiz pamuk Bu sözlerden sonra M. Coljin lecek ziyafette hazır buluıı• 
ve ipeği kullanmak mecburiyetin- ileri sürülen muhtelif teklifler na· lardır. ti 
deyiz. Binaenaleyh, bu maddeler zara alınarak eksiksiz bir ruzna • Yarın komisyonlar topları• 
aanayiinin inki,afına çabııyor - me hazırlanabilmesi ve bu ruzna- tır. /., 
ruz. Fakat, bunu yaparken "kendi menin yarıu fi urahhaslara dağı . '"'""''"""""""''11111"''""rm•ıunwııımıı11111ıımt11111ııiıııım"""' e >' 
kendine kafi gelmek, alemden tılması içi~~ ... z~ün ancak bir top • leri komisyonunda Fransıı ~- tı' 
müstağni olmak,, siyasetini iatih • lantı yapılmasını teklif etmiştir. merikan murahhasları ara•1

" 

daf etmiyoruz.. lktısadi ademi te • M. Coljin, bu suretle hareket zı müşkülat bat gösterıni!l~~li ~~ 
cavüz misakı projesine taraftarız.,, edildiği takdirde gelecek pazarte- Komisyonun eheınm1Y ,.,~ 

Londra, 16 (A.A.) _ Cihan si günü asıl meseleye temas imki- çıkmazla karşılaşması rnohte 
iktıaat konferansına memur Yu - m hasıl olacağını söylemittir. Ko dir. l~.,,-· 
nan murahhaa heyeti gümrük mü· misyon müzakerelerini pazartesi Reuter ajansının aldığı ııı•~ 

gününe bırakmıttır. ta göre bu mütkülat para."' .... ııf tarekesine Yunanistanın bazı şart- b r .. •· etf 
larla, bilhassa mütarekeyi lüzüm Konferanstaki lıveç murahhası lerinin teıb;ti hakkında 1 p 
göreceği her hangi bir zamanda M. Chamberlainin söylediği nut - ma elde etmek maksadiyl~ıı 'f'P 

/ 

kun müzakereye esas tutulması- ka murahhas heyetinin do .. ı,;,;'. f eahedebilmek ıarliyle iıtirak el - h\J~ .• tt 
nı teklif etmittir. tığı teıebbüsü Amerikan jJr tiğini konferansa bildirmiıtir. deP 

P k ti 1 
tinin tasvip emtemesin 

Vakitten istifade ara ıyme er kt d" .t 
gelme e ır. tiııJ': 

Londra, 16 (A.A.) - Londra Londra, 16 (A.A.) - Reuter a- M H ·ıı V . darı t• ·!iıt' 
· d' d"... 1... .. l . u , aııngton ıed•• -'-
1ansının e ın ıgı ma umata gore, 1 1 . . b 1 ki bek ,.fV' konferansının malı komisyonunun 

hu sabahki açılıt celsesinde M. 
Cox, mümkün olduğu kadar çok 
çalııılmaunı ve imkan görüldüğü 
derecede az ıöz söylenilmesini tav 
siye etmittir. 

M. Cox, vakitten istifade husu· 
sunda sabrın büyük bir ehemmi -
yeli olduğunu, mali vaziyetlerin 
kavranılmasının da çok değerli bir 
ıey oldutunu kaydetmiştir. 

Komiıyon bu sabahki toplantı
sında lüzum gördüğü tali komiı -

ı . . F . .. ge mesını sa ırsız ı a ft,... , 
ngıhz, ranıız ve Amerıkan mu- ! .. 1 • t" B ·yet e~ 

j soy emış ır. u vazı ··fi" 
teha1111ları araaında para kıymet-~ h f.

11 
• . d' e diif" 01,ı' 

1 · · LJı • l . h kk d 1 ma a ı erını en ıteY h ,,ı ~ 
erının tesıntı mese esı a ın a l d. B h f'll de • 11d e ır. u ma a ı er • ,. ., 

hiç bir anla§ma husule gelmemit· intibaa öre Amerika p&1 "ıa1'l1 

tir. İngiliz, F ranaız ve Amerikan J ti • ~ t' b"t" bahsinde .. ., 91' 
ı . ı me erının es ı ı bul° 

merkez bankaları ve ma ıye neza- 1 d d v ·· ınitleri . . . . e uyan ır ıgı u ( 
retlerinin mümeaaıllerı ıkı üç gü- t• 1 d" ktedir. ·ıı ıe 

ld 
ıce en ırmeme titı' • 

ne kadar bir anlatma e e etmeğe F l ara kıyıne JıU"'e 
çalısmak için buaün yeniden top· b.t. hraaknkaız dar PAınerik• hiİ ebi'U'' 

- ı ı ın a tef ..-· 
lanacaklardır., t• k t• b' hareket 'Ve .t fn 

ınce a ı ır • fe1 

Para işlerinde bir çıkmaz te bulunmadıkça hiç bır edit· 

d A "ıddı·a etıııekt Lon ra, 16 { .A.) - Para iş- mıyacağını 
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/(cı.!~'!. .. ~rker beraberliği 
Lr ···································· 
nitler kadının 
tve dönmesini 
enırederken .. Uzun köprüde bir hidisel Floryaya 

SOHBETLER 

Beyneln1ilel Siya
set Hokkabazları 

Senelerdenberi, Cenevrede, çe
ne yarıştıran politika erkanı, ni
hayet bir noktada birleştiler. 

-
erk (Bat tarafı 1 inci sayfada) 

~ ;k~~ arasında tam bir müsava· 
ogru gittiği meydandadır. 

Yunan pasaportları olmadığı için 6 
kişiye neden müsaade olunmadı? 

... ... .. 
~ R.orrıanyada "E. M. Basarab,, 
~ttr lılektebi müdiresi Madam S. 

eaL h . . l . . t9' l\ll fe rımıze ge mııtır. 
f .... 'danı Petresku Romanyadaki 
"'«ltrı • 
~ ·~~ h~reketleri hakkında bir 

lrrırınııze tunları söylemittir: ,, 
lıa,1::-- ~eminizm, Romanyada 
~an~ ın~ışaf etmiştir. Biri prensses 
U~,küzen'in öteki Madam Bra
~ın· nun riyasetindeki iki kadın 
~lYeti Romanya kadınlarını top 

ıştır. 

~ı.ı iki teşekkülün de fahri reisi 
ltcı arıya valide kraliçesidir. 

- ..ı. --

dıkJ llıanya kadınlarının kazan - . 
~~haklar ŞU suretle hülasa e· Peraemhe stlall Edlraeye gfdealer Llllebıırsaz lataayonunda .. 

. lli;lır: .. . .Evvelki akta.ırıı lst.anbul~an j c~ h~ınen . kapılar kapc.nıyor ve 
~ı al kadın kocasının musaadesı- 1 kaıkan Avrupa konvansıyonelıyle hıç kimsenın bu mmtaka dahilin -
~trıa~a lü~um hissetmeden her Edirneye hareket eden 6 kişi Uzun deki i~tasyo~.larda yere hasmala

debilir bır ves~kayı, se~edi_i~1z~ e- kö_!'r~~e :un~ pasapor~ları olm~- rı~a ?ıle ~us~ade edilmiyordu. 
~d ~ beledıye meclıslen ıntıha- dıgı ıçın mdırılerek Edımeye gıt- Şımdı gene aynı karar olduğu hal
~ ıntihap ~tme ve edilme melerine .~~~aade .olu~~amııtır. de transit suri!tile :unan hudu • 
~ \7ard~~· Yu~k.mekteplere, Uzunko~ru kom~serlıgı lstan - dundan geçecek dıye Yunan pa -
dthn· teoloJı fakultesıne devam e- buldan Edırneye gıden konvan - saportu almak garip olmaz mı? 

lıt ır. siyonel için üçüncü mevki yolcu - Öyle olacağına mademki birinci 
\t~US intihap etme ve edilm'! ları arasında Türk tebaası 6 kişi mevkileri~ yataklı vagonlar aran
ltaıb ~z henüz tanınmamıştır. b~lunduğunu g~rmü~ Av~paya nuyo;. 7 lır~ verip pasapoıt çı~a _ 
~"Uki kadın meb'us, sefir ve g~d~n ko~v~~aıyonelle Edı~neye racagına 4 lı~·a.verip yataklı vagon 
~ ?lazır olabilir. Bugünün ka _ gıdılemeyıcegınden bahsetmış ve almak daha ıyı değil midir?. 
~r artık dünün kaömı değildir . pasaport n.lmalları icap ettiğini Öğrendiğimize göre yeni vazi • 

ı~ .. 1 . . d ~o, malCımat sahibidir ve ça- soy emıştır. . . .. • . yet.şu ur: 
ta)~ ktadır. Niçin onun cemiyete ~ olcul~rm ıtır~zı uz~rı~e. ko':nı- Evvelce ls~anbuldan hareket 
~,~al1 bir unsur olduğu kabule _ serlık Edırn~ polıs ~ud~rı~e.tın~ eden kon~ansıyone~ treninin son 
~~ \ıtenmi'-•or? He ,. 

1 
_ telgraf çekmış ve pohs mudurıyetı tarafına hır vajqn ılave ediliyor. 

"~ı.et~ " • r rncrn e d Ed' ·ı· · · k O · 1 aı·ı C\l ikt a· . t k a l . e ırne VI ayetını eyfiyetten .zer1ne de ( •taııbul - Edirne) 
e ısa ı vazıyc a mı, Jlr h b d · · ·· · '- ~\>!I.. ld w h ld l a er ar etmıştır. Bunun uzerıne levhası asılıyordu. Evvelki akum 

~il bı -..aı o ugu a e, ça ışma- U k.. .. k · ı·~· ·ı h k k r-ecbu t . • :_ zun opru omıscr ıgıne verı en are et eden onvanıiyonele bu 
r e ınışwı. · d Y 1 1 h 1 d w • • On . . emır e unan pasaportu o mıyan ev a ası ma ıgı ıçın polisin naza-

'
~~· Un ıçın kadın bu noktai na - hiç bir yolcunun konvansiyonelle rı dikkatini celebtmit ve Ed' ~""ilan. c . te f d l w ırne laı-.. emıye ay a ı olmaga hareketine müıaade olunmaması vilayetinin emrı üzerine kon-

''ııştır b'ld' ·1 · · ~ .,, ı ırı mı§tır. vansiyonel ile geçeceklerden 
~~ Petresku izdivaç hak • Maamafih bu emir yalnız ikinci pasaport alınması bildirilmiştir. 
"ı diitüncelerini de §Öyle v~ üçü~c~ mevki yolcularına tat - Şimendifer idaresinin bu husus-

1c •ıtır: bık edılmış yataklı vagonla birin- ta verdiği izahata göre lozan mu-

~ı~:- Serbest izdiva" cemiyet Y ci mevkilerde bulunanlara tatbik ahedesi mucibince lstanbulla E _ 
~: · filtj :.- e d 0 l · · d' l 1 ·~~ .. rlerine uygun değildir, ailt: e ı ı:ne~ıştır~. . ırne arasındaki yo cu ardan pa _ 
dil' ~l nıahveder ve bunun için- Nıtekım dun sabah Edırneye gi- . saport alınmaz. Hatta bu yolcular 
~tıııe~ ~rbest izdivaçla mücadele den ve ~ ~o~cusu Yunan pasaportu Yunan hududunda transit suretiy
l'r nru 1'tımdır. Diğ~r taraftan ay- olmadı~ı ı.çın seyahatlerine müsa- le geçtikleri için Yunan hükume _ 
~l et ve dine mensup kimseler ade edılmıyen konvansiyonelin ; ı tince hiç bir muameleye tabi tutul-
~~.daki evlenmele f d 1 d yataklı vagonunda bulunan Edir- mazlar. 
:ı.. 4'U r ay a ı ır. . .1 • 1 1 . 
"tl'!I bu tarzdaki · d' • 

1 
nenın ı erı ge en erınden iki zat Şark şimendifer idaresi hükii _ 

._ ~neı ız ıvaç ar h. b' .. ~lit .eri, kinleri yıkmağa ve muh ıç ır mumanaata tesadüf etme- met nezdinde derhal teşebbüsatta 
'e:llletıere ve dinlere mensu den Edirneye varmışlardır. bulunmuştur. 
~e ler arasında tesanüt ~mf. Öğrendiğimize göre şimdiye Gelecek cevaba göre h~reket e-
ld:atdını eder. kadar aktamları hareket eden ls- dilecektir. 

~~al kadın k h h tanbul - Edirne ve İstanbul _ , .. •ıııım--------.. llıııı.. 
ı..~. . ocasmı er sa a . A . V A K J ~ l P eden n ·· f'k b l .. vrupa konvansıyoneli ilaveten T 
.ı ıa , ıuş ı , sa rı· r, mu~ .. d" .. ·~hı. Jat nıu" . d l · d :. gun uz ıervısme başlayınca latan-
··q ed ca e esın e ona yar·· b ld Ed' . ~~.ı en Q.o f' . ·ı u an ırneye gıdecek yolcular 

~••:ı.ı ~re mm, aı e yuvasının h kk d b' 
d 

:tasına d · h 
1 

k a ın a ır tereddüt hasıl olmuş-
L" l?' aıma azır o an a- t 
°""er~- ~Uayyen bir yaşa gelen ur •. . . 
~ ~ek Ve kad 1 v• b' Şımdıye kadar Edırneye giden 
~~""' lturı11ağı m ev en~e~ı, . 1~ yolcular tren Pityonde Yunan hu· 
·~l'~k bir id vel ~~daa~.e~?1 duduna dahil olunca Kuleliborgaz 
"'til'ılıeg"ı· d'~a .. ,aı el'dı . ea 1 ıçın ve Yeni Altın Karaağaçtan Türk 

tı,."&"'- uşunme ı ır • h d d d h' ~ ---~ b' l u u una a ıl oluncıya kadar 
~ aı'ın:;aeş~elerde nazarı iti - transit olarak geçiyorlar ve bu is· 
~~~ evıe k ılk unsur olmalıdır. tasyonlarda inmelerine müsaade e 
~ ·ı... necekle · b' · · · , , ıl\İsi . nn ınsının veya dilmiyordu • 

ıM. hnın Parası varsa tabii da-\_'1l. · l' aka Yeni tren gündüz hareket edin-
.. , 1ı"t t kadını drahuma ile · . ~~ ~ ın ce aynı transıt usulü kalmıştır. ls-
\ "ah • :ıınıağa,, mecbur et - tanbuldan akşam hareket eden 
~ ~~ı ?ır adetttir. Parası olan konvansiyonel ise ayni transit u -
qı..~es·nhın parasız bir kimseyle sulüne tabi olduğu halde Edimeye 

'Qil'. 
1 er halde en iyı' bir se-b .. geçecek yolculardan pasaport is _ 

\~"'O~~an yıa .ka. .d. ınlan, Tü'rk ka - tenmesi hayreti mucip olmuştur. 
~ Nitekim Edirneli bir zat bu hu-
\ , k buyuk hamileri Gazi susta fu malumatı vermittir: 
\..._'Ierienıaı Hz. sayesinde el - . "-Bütün trenlerle Edirneye gi
~.~ ~ se~?esti?en dolayı çok dıyorduk. Şimdiye kadar tren Me-

e lnüftehırdir.,, riçte Yunan hududuna dahil olun-

Güııdellk, Siyas1 Gazete 
Istanbul Ankara Caddesi, VAKrr yurdu 

Telefon Numaralar. 
Yazı f§lerl telefonu: 243711 
idare telefonu : 2437tı 

reıgrat adresi: Istanbul - ·ı AKIT 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri : 

Seneli': 
6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

Türkiye 

1400 Kr. 
7:i0 .. 
400 .. 
150 .. 

llAn Ucretleri : 

Ecnebi 

2700 Kr. 
14110 .. 
800 
800 

Tk.ııri U4nlarııı llAn sahifelerinde santi-

mi 30 kuru~tun ba'lnr, ilk sahifede ıso 

kuru;,a kadar çıkar. 

Bllytik, fazla, dcnımJı llAn \'erenlere alt 

ayrı tcnı.lliit vardır. 

Resmi llAnlnrm bir s:ıtın ıo kııruıtur. 

KUçUk llAnlar : 

• Bir defası 80 iki defası 00 Uç detaın M 
dört defası 7ıl ve on defası 100 kuruştur. 
Uç aylık llAn verenlerin blr defası mecca· 
nendir. Dört satrn geçen llA.nların faz.la 

aatırları beş kuruştan hesap edilir. 

Tramvay ve trende 
bir tek bilet 

Şark şimendifer idaresi yaz 
mevsimi dolayısile Floryaya gide
cek halka mahsus olmak üzere ten 
zilath tarife tatbik edecektir. 

Öğrendiğimize göre şimendifer 
idareıi tramvay şirketile tramvay 

yolcularından olup Floryaya gide

ceklere kolaylık olmak için tram
vay ve şimendifer bileti bir arada 

olarak yeni bir tenzilatlı tarife tes 
biti için müzakere yapmaktadır. 

Müzakere iyi surette neticelen· 
diği takdirde Bebekten veya Şiş -
liden tramvayla Sirkeciye ve ora -

dan Floryaya gidecek olanlar bir 
tek biletle seyahat edeceklerdir . 

Mısırlı Prens 
Seyfettin Bey bir Paşa 

kızı ile evlendi 
Şehrimizde yaşamakta olan Mı

sırın maruf zenginlerinden Prens 

Seyfettin Bey Reşit Paşanın keri -
mesi Ulviye Hanımla evlenmiştir. 

Merasim, yalnız çok yakın aile 
dostlarının iştirakiyle pek samimi 

ve sade bir şekilde tes'it edilmiş -
tir • 

Halum ya prens Seyfettin aklın
dan hasta olduğu iddiası ile lngil
tereye gönderilmiş ve orada bir 
hastahaneye yatırılmıftr. 

Mütehassıs doktorlarımız kendi
sini muayene ettiler. Onun bir şeyi 
olmadığını anladılar. Buna rağ

men Mısırda bulunan emlaki ken. 
disine iade edilmedi. 

Bu ihtilaflı vaziyet el'an devam 
etmekte ve hukukçular arasındi' 
münakaşa edilmektedir. 

Bir kişi öldürdü, bir kişi 
yaraladı .. 

F eriköyünde Şafak sokağında 
bahçıvan Mahmut bahçesinin ya . 

nından geçen lağımın önünü tıka· 
mış ve lağımın sulariyle bahçesini 
sulamağa başlamıştır . 

Dün yağan yağmurlardan hasıl 
olan sular lağım kapalı olduğu i
çin sokakta birikmi§, o sokaktaki 

7 ve 8 numaralı evlerin alt 
katlarına dolarak bir hayli hasarat 
yapmıştır. 

Bahçıvan hakkında, hem sebze 
yetiştirilen bahçesini pis sularla 
suladığı, hem de lağımın mecrasını 
değiştirerek hasarata sebep oldu
ğu için takibat yapılmaktadır. 

17 Haziran 1918 
- Xı•,·york Tnymls gıuet•'Slnde neşre • 

dllt'n bir makule Fransa \ ' P. 1ngllwre hakkın· 

da pek ncı trhditlerl Jhth·a l'lmektedir. Bıı 

mnkıılrdt> drnlllyor ki 

( tngllf.ere ve Franııanın blı.lm rmlrlrrl • 

ml:ıl takip etnlf'forl kerıdl mt>nfııntlerl lktır.n-

sındımdır. Mu&\·eııf'tlmlı.dt>n ınahnım kalaca!;; 

olıırlürsa aç kalmsk tehlikesine maruı. bulun-

maları mııbtemeldlr . ., 

1 

- Urfa meb'uıu ,.e MUdafııal Milliye 

~mlyel rt'lıl Faik Bt>31n iaşe meclisi Ar.alı _ 

1 ğmdan lıtlfa ettiği haber alınmıştır. 

1 

- Dlln J«'dln<;l dersi ırrif huzuru hilına _ 

yuıııı cenahı mUIQkl'ınede mllderriılnden Hü -

llf"J1n Avni Eff'ndl tarafından takrir buyunıl· 

muşhır. Bu me<'llııte maht>ynl hllmayıın er • 

kin ve memurini bazır bulunmUflardır. 

-Elde bulunan silahlar fazla -
dır. Mütemadiyen silahlanmak, 
cihan sulhünü tehlikeye düşürebi· 
lir; ayni za.mandada lüzumsuz bir 
israfa yol açar. Çünkü silah, top , 
tank, dretnot çok pahalıya malolu· 
yor. Bu sevdadan vaz geçelim .... 

Bu fikir esasında, hiç bir ihtilaf 
ları yoktur. 

Böyle olduğu halde anlatabildi
ler mi?. Hayır, anlaşamadılar, an
laşamıyacaklar da .. 

Milletlerin elinde bulunan si -
}ahların fazlalığına, mütemadiyen 
silahlanmanın manen ve madde -
ten yıkıcılığına kani olanlar, bir 
"mütecaviz nedir?.,, diye tuttur -
dular, işin içinden çıkamıyorlar. 

Bir meselenin esasında ihtilaf 
olmazsa, teferruat kolay halledilir 
değil mi?. 

Hayır, beynenlmilel siyaset hok· 
kabazlarının elinde, teferriıat dip· 
siz kile boş ambardır. 

- Tankları on tondan dokuz 
buçuk tona mı indirelim, yoksa 
tankları on beş tona çıkarıp, top -
ların hacmini mi küçühelim? • 

- Tüfek namhları on bet san
tim yedi buçuk pus mu olsun, yok .. 
sa on dört santim yedi pw mu ? • 

Sonra mütekabil emniyet mi 
dediniz, gırla! .• 

Hepsi kürsüye çıkıp tasdik edi • 
yorlar ... 

- Gaz muharebesini ilga ede
lim .• 

Ve bir ağızdan tuv~pler: 
- Hay hay! .• 

Peki amma, zehirli gaz imal e
dilip edilmediğj ~ı nasıl kontrol e• 
dilecek?. Hiç birinin, diğerine iti
madı yok .. 

lşte, bir seneden fazladır bey
nelmilel siyaset hokkabazları, 

namlıların milimetresini hesap et
mekle vakit geçiriyorlar. 

İ§te bu zevatı muhtereme, bu 
ayni insanlar, bu beynelmilel siya• 
set hokkabazları, Cenevreyi bırak· 
tılar, kalkıp londraya gittiler. 

Ne yapacaklar? Beynelmilel ik· 
hsadiyatı düzeltecekler •• 

Biraz düşünelim. Esasında 

müttefik oldukları silahlanma me
selesinde bir türlü anlaşamıyan bu 
adamlar, daha A 11nda anlatama
dıkları iktısat itlerinde nasıl bir .. 
leşirler?. O iktısat, ki hiç bir iktı· 
satçının dediği, diğerinin dediği • 
ne uymıyor. 

Eğer itler, bu beynelmilel kurt
ların, siyaset hokkabazlarının elin 
den alınmazsa, ne Cenevre, ne 
Londra, ne Berlin, ne Paris, nere
d~ topl.anırlarsa toplansınlar, hiç 
hır netıce çıkacağı yoktur. Bugün 
Londrada toplandılar, yarın Ro • 
mada buluşurlar, öbürgün Berli • 
ne giderler .• 

Değil kürsiye vaiz, araş çrksan 
adam olamazsın! 

Denildiği gibi, değil orası bura
sı, devri aleme çıksalar nafiledir • 
Bunların hali, leyleğin yuvasına 
benziyor: Leyleğe sormuşlar: 

- Nereye gidiyorsun?. 
- Yuva değiştiriyorum. 
- Sende bu pisletme huyu va~ 

ken daha çok yuva değiştirirsin !. 
Bu beynelmilel siyaset hokka. 

hazlarında da bu çene varken, da• 
ha çok konferans aktederler ! . 

Selimi izzet 
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Almanyadan ikinci mektup ...................................................................... 
• pye hastane e 

Alınan Tıp darülfünunları bütün ilmi 
ve sıhhi müesseseleri toplamıştır 

Alma.oyada uzun müddet kalan
lara pek yabancı gelen nefis bir 
ilk bahar devam edip gidiyor ... Ta 
biate bile hükmetmeyi bilen hu 
millet bütün Almanyayı birbirin -
den güzel ormanlar, kırlar, man
zaralarla süslemiş. Vortsburg kon· 
gresinde tanıştığım meşhur Kolle
nin oğlu ve emrazı akliye müte -
hassısı Privat Dozent Kolle Frank 
fortu ziyaret edeceğimi duyduğu 
zaman büyük bir nezaketle beni 
hususi otomobiline davet eUi. 

Yolumuz Mein nehri boyunca 
uzanıyordu. Sahil biribirinden gü
zel in~, çıkışlar, traslar, ormanlarla 
süslü ... Bazan yüksek, pek yüksek· 
lere kadar çıkıyoruz.. Orz.da ge
çici bir kar bulutu bizi sarıyor ... 
Yerden aşağılara, ta nehrin kena • 
rına kadar iniyoruz ve tatlı bir ha· 
har güneşi ile karşılaşıyoruz. 

Yol da asırdide bir köy lokanta
sında öğle yemeği yedik. Böyle 
birbirinden güzel değişikliklerle 

geçen dört saatten sonra F ranfor· 
ta vardık .. Gün cumartesi ve saat 
iki idi. 

Almanyada hafta tatili cumar
tesi öğleden sonra başlar, pazar · 
tesi sabahına kadar devam eder .. 
Bu sebepten ziyaretlerime korka 
korka lbnşladım.. Her ~ye rağ -
men bir kere de emrazı akliye v~ 
asabiye seririyatını ziyaret te~eb • 
büse karar verdim. Prof. Kleis'in 

tahtı idaresinde bulunan Frank -
fort seririyntı dünyanın en yeni ve 

ri müessesesidir. inşası 1929 dıı. 
hitam bul n bu ibina bütün teka • 
mülatı nefsinde ceinetmiıtir. 

Şehir dışında bulunan mües • 
sese bir (U) manzarasındadır . . 
Ort sı idari kısımlar, laboratuvar· 
lara, iki kanatlar kadın ve erkek 
servislerine tahsis edilmiştir. Ha • 
rici manzarası mutedil bir kübiz· 
me dc!alet ediyor .. 

Kartımı gönderdim. Seririyat 
yanındaki apnrtımanında bulunan 
Prof. Fünfgeld beni büyük bir ne
zaketle ka111Iadı ve tatil zamanı· 
m feda ederek müesseseyi gezdir
di .. 

Mü~esenin 300 yatağı, 18 he
kimi vardır .. Üç hastaya b ir ha3ta 
bakıcı düşüyor. iki büyük teşri
bi marazi laboratuvarı bir de se

rolozi laboratuvarı var. Teşrihi 

marazi laboratuvarının birinde 
sırf dimağ hücrelerinin arehitek· 

tonisi ile meşgul oluyorlar, diğe • 
rinde umumi işler görülüyor. Mü· 
kemmel bir mikro fotoğrafi daire
leri var. Kadınlar tarafı Prof. 

Fünfgeld, erkekler tarafı Prof. 
Beclc tarafından idare edilmekte .. 
Prof. Fünfgeld beni akıam yeme· 

ğine davet etmek nezaketinde ibu· 
lundu.. Diğer misafirleriyle bera-
ber F rankfortun pek eski fakat 
çok kibar bir restoranında. güzel 

vakitler geçirdik.. Beni ismen ta
nıyan, fakat şahsen asla bilmiyen 
bu meslektaşın gösterdiği :r..eza • 
ketin doğrusu hayramkaldım. 

~ ~ ~ 

Münihten geçerken yanında u
zun müddet çalıştığım hocam 
Prof. Spielmeyer'i ve yeni mües • 
eesesini ziyaret ettim.. Kendisi 
seyahatte idi.. Muavini Prof. 
Scholz beni kabul etti. Karacpelin
nin kurdu~u (Dimağ taharriyatı 

ilmiye müessesesi) Münihin bir 
kenannda muazzam bir binadır ... 
Teşrihi marazi, seroloji, şimi - bi
oloji kısımları vardır. Spilmeyer 
Plut, Y ahnel gibi dünyanın en 
meşhur alimleri burada çalıımak -
tadır. 

Almanyada her ilmi müessese
nin olduğu gibi burası da darül • 
fünuna merbuttur ve dersler veril· 
mektedir .. Alman tıp darülfünun
ları bütün ilmi ve sıhhi müessese
leri nefsinde toplamakla yüksek 

kemaline vasıl olmuştur.. Bizde 
de yakında vukubulacak darülfü· 
nun ıslahatı meyanında tıp fakül
tesinin şehir hastaneleri mesaisin
den istifade edeceği şüphesizdir ... 
Nitekim geçen sene son sınıf tale· 
helerinin hastanelere gönderilme
si bu talebelerin çok istifadelerini 
mucip olmuı ve hepsini memnun 
bırakmıştır. 

T aharriyatı ilmiye müessesesi 
yanındaki Schvalinz hastanesi se
ririyatı akliyesinde .şayanı dikkat 
yeni mesai mevcut.. Bu meyanda 
cümlei asabiye frengisi tedavisin· 
de mühim ve yeni bir yol tetkik e
dilmektedir. O da altın tedavisi· 
dir.. Damar içine ıırınga edilen 
altın mahlüllerinin mayii dimağii 
şevkiye kadar nüfuz etikleri gö • 
rülmüş ve bundan istifade düşü -
nülmüıtür. ilk tecrübeler muvaf· 
fakiyetli ve ümit vericidir. Bu u· 
sulü memleketimizde de tatbik ı

çin lazım gelen tafsilatı aldım. 
~ ~ ~ 

Yazıma nihayet vermeden ev
vel şahsen alakadar olduğum atlı 
spor hakkında Almanyada gördük 
lerimi kısaca anlatmak isterim: 

Almanlar Concour hipique de • 
nilen at sporhınnda düynamn en 
kuvvetli ekiplerinden birine ma • 
liktirler .. Bilhassa iki sene üst üs
te İtalyanlar gibi bu hususta pek 
ileride bulunan bir milleti mağlup 
ederek Musolini kupasına en kuv
vetli namzet olmuşlardır. 

Eğer bugünlerde cereyan et • 
mekte olan Roma müsaba • 
kalarım da kazanırsa kupn 
daimi olaark Almanlarda kalacak. 

Almanyanın hemen her şebi • 
rihde müteaddit ve muntazam ma 
nejler var .. Bunlar şirketler tara • 
f ından idare edilmekte ve 50 -
150 hayvana malik bulunmkata • 
dır.. Hayvanlar mükemmel ho -
calar tarafından yetiştirilmekte· 
dir. Tam manasiyle konfor hay
vanı.. 7 - 8 yaşlarında yetişebi
liyor ve bunlann fiatları bizim pa
ra ile 1500 liradan 5000 lira.ya ka
dar tahavvül ediyor. Bundan faz
la edenler de var... Bunlar 1,60 
irtifamda ve 5 metre geni~liğinde 
manialar üzerinde bir parkur ya
pabilmek üzere yetiştiriliyor ... 
Haf tada üç gün ufak manialı ge
zintiler yapılıyor. On beş günde 
bir yüksek manialar üzeı·inde ça • 
lı§ıyor l ar. 

Burada fazla ehemmiyet veri
len bir terbiye tarzı da Haut ecole 
dir .. Bu suretle çalışılmış hayvan
lar usta süvarinin altında en güç 
hareketleri büyük bir kolaylıkla 
yapıyor.. Bu spora hasrı vücut e· 
denlerin günlerinin büyük bir kıs
mı at üzerinde ve manejlerde ge
çiyor. Temas etiğim bu sporcular 
tarafından gösterilen büyük ikram 

KISA HABERLER 

Bursa hapisanesine 
gönderilenler 

lstanbul hapishanesinde mah -
kumların çoğalması ve yerin dar -
lığı yüzünden bazı m~hkumların 
diğer vilayetler hapishanelerine 
nakillerine lüzum görülmüş ve bir 
kısmı Sinop hapishanesine nakle
dilmiştir. 

Mevcut mahkumlardan bir kı&
mının da Bursa hapishanesine na
kılleri kararlaşmış ve bu mahkUm
lar da evvelki gün Bursa hapisha~ 
nesine gönderilmişlerdir. 

Süleymaniyenin tamiri 

Mimar Sinanın en güzel eserle 
rinden olan Süleymaniye camiinin 
tamirine başlanmıştır. Tamir altı 
ay sürecektir. Evkaf bunun gibi 
diğer büyük camileri de sıraaile 

tamir ettirecektir. 

Beraet kararı 

Çorumda kendisine müritleri ta
rafından Allahlık atfolunan Amas 
yah Mir Saidin muhakemesi neti
celenmiştir. 

Mir Sait, Fahri ve Talat hakkın· 
da ekseriyetle, Osman oğlu Ömer, 
Mustafa oğlu Hamdi, Mehmet oğ· 
lu Ahmet hakkında ittifakla bera 
at kararı verilmi~tir • 

Bursa müftisi Nurettin, katibi 
Kemal Efendiler hakkında da 
ademi mes'uliyet kararı verilmiı 

tir. 

Elektrikli hat 
Nafia Vekaleti Filyos - Ereğ

li hattının elektrikle işlemesi için 
tetkikat yaptırmıya karar vermiş 

ve müsteşar Arif Beyin riyasetin • 
de bir komisyon teşkil edilmiştir. 
Komisyon 26 Haziranda ilk toplan 
tısını yapacaktır. 

Mal istiyenler 

Bir çok Avrupa memleketlerin· 
den ihracat ofisine yeni müraca • 
atlar yapılmıştır. Hamburgtan fın· 
drk, kaysı çekirdeği ve diğer mey
vaların çekirdekleri, Anvarsten 
kendir, Pireden ceviz tahtası isten
mektedir. 

Yerli pirin~ 
Hükfunetin yerli pirinci koru -

mak için aldığı tedbirler darhal 
tesirini göstermiştir. Bir aralık 
17 - 18 kuruşa satılan pirinçler 
21 - 23 kuruşa kadar satılmıya 

başlamıştır. Dün de bu fiatlar ü
zerinden piı·inç satılmqtır. 
•ııııu1111111ıı1tıurum"mıınıırmmıa 11mrımmımnnnmutm1lll1l1l!CllmaNmrw111111111ue 

ve nezaketler ne kadar methedil-
se azdır. 

Böyle manejlerde bir saat ata 
binmek 2 - 2.5 liradır. Aynı za
manda hoca ders te vermektedir. 

Berlinde Tiergartende sabahla
rı ~ık şık süvarilerin güzel bay -
vanlar üzerinde geçişlerini seyret 
mek, hele onlarla ~beraber gezmek 
şüphesiz zevklerin en mükemmel· 
!erinden biridir. 

Memleletimiz gibi atçılığa mü
sait bir yerde böyle büyük manej
lerin, mükemmel hayvanların ye· 
tişmesi bir sporcu için en büyük 
emeldir. Ankarada son zaman • 
larda bu hususta atılan adımlar 
bize büyük ümitler vermektedir. 

Almanyada atlı spora merak 
saranlar en ziyade yüksek aile ka
dınları, ilim adamlarıdır. Manej· 
lerde hocanın eberiya (doktor, 
profe .. r) diye talebelerine hitap 
ettiğini duyarsınız. Bu meyanda 
Berlinde 5Ô yaşlarında bir riyazi
ye muallimi gördüm ki(S) sınıfı· 

nı, yani en yüksek bir parfuru bi· 
latereddüt ve kusursuz yaptı. 

Hele kadınlar bu hususta bir 
çok erkeklerden daha ziyade mu· 

Ik tıs at Haberleri 

Sumer ban teşk 
0 

hazırlı • •• 
ıçın ar 

Sumer bank kanunu thir tem -
muzdan itibaren tatbik edilecek -
tir.. Sanayi ve maadin bankasın
da yeni kanunun hükümlerine in· 
tibak etmek için hazırlıklar başla· 
mıştır. Evvelce de yazdığımız gi
bi, bankanın merkezi Ankarada 
bulunacak, teşkilat daha ziyade 
genişlP.tilecektir. 

Yeni teşkilatta, fabrikaları i -
dare etmek için bir fen heyeti bu· 
lunacaktır. Bugünkü ıerait altın
da sanayi ve maadin bankasına a
it fabrikaların idaresinde muhta -
riyet idaresi caridir. Sumer bank 
fabrikaların idaresini bir teşkilata 
bağlıyacaktır. 

Çimento eshamı 
Kambiyo borsasında esham ve 

tahvilat üzerine iş yoktur. Ünifiye 
haftalardanberi 54 kuruş üzerin -
de durmaktadır. Rumeli Demir -
yolları tahvilatı 270 kuruıtan yu· 
karıla çıkmamıştır. 

Çimento tahvilatı yükselmiştir. 
Aslan çimento tahvilatı bir kaç 
sene evvel 33 liraya kadar çılanış 
iken sekiz liraya kadar dii§müş -
tü ••• 

Bunun üzerine beş altı ay ev -
vel heyeti umumiye toplanmış, mu 

d ..,. tiril 
rahhas idare azası egış b c 

"' ~' muamelat tensik edilnıege ( 
. b ltı ı. 

mıştır. Yenı heyet, eş a .., 

çinde eski heyetin bırakt1.~~~ 
ların mühim bir kısmını 0 al: 
tir. Bunun üzerine eshaın Y 
miştir. . 

11 
Bir kaç hafta evvel 12 lı~ 

larında dolaşan esham s011 

lerde on üç lirayı geçmiştir· 

İpek sanayii 
ipek sanayiine dair ya:ıılıı.: 

pota göre memleketimizde eed 
yade harcıalem mallar irıı8~ i~ 
mektedir .. Bunlar Türkiyeıı~ 
yacını tamamiyle temin et 
dir.. . ı.f: 

Klasik mallar, krep döş111'ııi 
birman, krep saten, gibi. f1'f•b~ 
dır. Bu gibi mallar üzenn.'\i/ 
kalarımız arasında şiddeth 
kabet vardır. (. 

Bundan başka AvrupadJl>f 
mal gelmektedir. Bunlı:ı~. / 
breton ve krep onüs ve JJ'iil9 fY 
kuma~lardır. Son zamanlardı 
rikalarımız bu malları da Yş 
tadırlar. I 

Avrupadan gelen ağır JJ1I 
nevileri de şunlardır: Ağı1 !( 
kadife, ipekliler, döşemelÜ' 1 

kumaşlardır. . / 
•• t ············································~····································· 

ce5~ Elbahreyn Sultanı' Parçalanmış 
--- .~e 

Gazi Hz.ne hürmetlerini Şark şimendif erlet1~ 
arza veliahhnı memur etti 

Berut, 14 - Elbahreyn hüku · 
metinin veliahtı Prens Mehmet 
Sait maiyeti ile beraber rreldi. Bir 
kaç gün kalacak, sonra lstanbula 
gidecektir .• 

Bu arap Prensi diyor ki: 
- İstnhulun hasretini çekiyor· 

dum. inşallah bu arzumu bir kaç 
güne kadar yerine getireceğim .. 
Esasen babam Elhahreyn Sultanı 
da Türkiyeyi son derece sevmek· 
tedir ve beni Gazi Hazretlerine 
hürmetlerini arza memur etmiştir. 

9 senelik muhakeme 
9 sene evvel Kadıköy belediye· 

sinde sui istimal yaptıkları iddia
sile muhakemelerine lüzum görü· 
len muhasebeci Cemal ve vezne -
dar Ahmet Beylerin dün ağır ce
za mahkemesinde muhakemeleri -
ne devam edildi. 

Kuşdilinde müteahhitlik yapan 
bir zat şahit olarak dinlendi ve: 
Ben (1530) liraya bir in§aat teah· 
hüt etmiştim. Belediye dairesin -
den çıkarken bu memurlar bana 
bir kağıt imzalattılar. Ben de o~ 
kumadan imza ettim. Sonra be -
Iediyeden tahakkuk eden inşaat 
parasını almıya gidince: cıNe pa -
rası istiyorsun?. işte o gün (300) 
lira avans aldın ya.,, dediler. Hal· 
buki ben para almamıştım dedi. 

Müddeiumuminin dosyaları tel 
kik etmesi için muhakeme başka 
bir güne bırakıldı .. 

vaffak oluyorlar. Almanyada gör· 

bir amele oldıı§V 
anlaşıldı ~ 

Eyüpte bir çuval içinde bıl ıl 
parçalanmış ceset hakkınd~r 
kikata devam edilınektedit• ~l 
tulün 22, 23 yaşında bir 1~fJ/ 
duğu ve Şal"k şimendifer]eri~1/ . fıJ I 

lıştığı ani aşı im ıştır . Yar ~ı 

Yaşa, Ahmet ve Ihsanrıı tıı ( 
til olduklarını kat'iyycl!e te'. ~~ 
den deliller pek kuvvet?i cJd /! 
Maamafih cinayet etrafrnM :P 
ta kuvvetli İp uçlaı ı elde e~~ 
Cinayette kadın parn ; ğt 0 l 
anlaşılmıştır. Katiller bir 1'şÇ J' 
ne kadar meydana çıka~ıl"111 J 
caktrr. ~ 

'TAKvil\11 1 

Cumartesi paı9'.. \ 
ifil .. 

17 Haz.İran l 8 .f-lıııfer 
23 Sefer 24 Se ,.~' 

Glia doııuşu 4,23 r9·~ 
Güa 1 atışı 19,4:ı s,i 
Sabah ıu~zı 3,20 ıı•5 
oıııc namazı ı ~. ıs ,ı;.16 
l indi namazı 16.16 ı<ı·'' 
Akşıım namazı 19,43 ~ı·"~ 
\'am uamazı 21.48 Sl-~ 
lmsaı.: "07 16 

- 9 Yılın ı:cçcn günleri 91~~8 '9/ 
kalan. ~/~ 

\._ HA\'A - Y<'ŞUl<öy n kod ..... ~\ 
zlrıdcıı \·crilı'n ın:ıJClnıuta görı> 11 

t ıııtl 
l'' ğıtıll bul<ı!ıtru w sakhı olacaktır. 11 t 

yoktu r • t.fl ,1 zl, 
D Unlt scaklık en tnzl:ı ~.4J • 

derece, h:ıl'n. hızlila 757 nıU(JıJC • 

düğüm sivil atçılar meyanında :;;!;..===-..:;:=;;..;;;=---
(Madam Francke) kadar mükem· Bugün ),1. 
melini görmedim .. Fevkalade bi. ıs TA N u u L - 10ıoıı ~#;./ 

ıs den ISJIO n k nd!lr Gfllll (~ılil' ~ 
niyor.. Nitekim bizde de kadın • 7.cıı ders :ı .ı.ır 

dıın J 9 n k ndar F.rıııısı l'2'lf:lr iJi:t r 
larımızın bu hususta daha merak· m:ıhsus) - 19 Wın 19·"

5 '"~r '" ~ 
h ve daha muvaffa.ki'ı-etli olduk • heyeti - 19.45 t " ıo.so ~ " ıuıctı' rıf .A 

J Hanını - 20.so dan :ıı .so: 11 2ı ~ 
0 ııetl"' 

!arını görüyoruz. musll\lye heJ ı-tı - 2uo :ı Mıııt' Jıll 
Ulbllrcn Dr. Ihsan ŞUkrü Gramofon - 22 den 
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3 MAYIS GECESİ .. 

~lllltmeıni iaterdim. 
...... Sen de ama kutkuluaun, ku

oraun ama, hiç te delil •. Dü· 
tikçe, ben dt:ı menin kadar mü· 

h oluyorum .. Söyle bakaJDD, 
et ne merkezde?. Entreuan 
ketfettba?. 

-.. Benim canmu akan teY de 
~ 1a.. Hiç bir teY ketfetmedim, 
""' lrir feY bilmiyonmı .• 

Ya! .. 
-.. Ne o?. Elleniyor muaun?. 

Sen ele ama lmfkulluean, im
nem kapıyomm •• iman ya 

diyemiJor •• 
Refika 7arduna, taelliye ih· 

yar •• Tepib muhtacım .. 
perİfall.. 

Tekrar ediyorum aiaheJ, a· 
,..ılnıı bibi delil, kafuı olur. 
...... Sen fena kızanı. 
-.. V ui1eti bir az olsun tayaz • 

ettirecek hiç bir teJ bulama· 
-1. 

..._ Bulamadım Ye büt6n emek· 
lu6a oldu. 

.._ Şapl.cak tef .. 
l.Am olan mavi ep.rpb ka· 
halmaktır. Ben bu huıusta 
elin gok teJ bildiline lsaoiim. 

' ..,.... WliJor' ............ 

bilmiyor •• 
- Demek adree bırakmadan çı· 

kıp ıitmit öyle mi?. Garip teY ! · 
- Yalnız kapıcıdan bir tiiz al· 

dım.. Kaclma a.ukat Zeki Bey 
iuninde bir adam milafir ıelir • 
mit··· Kendiaini tanmuyorclam .. 
Somurtpn ltir adam. Konupnadı. 
Nahidenin Tekili oldutumu ölre
nince, çenelerini tamamiyle kilit -
ledi. 

- Demek o da bir teY söylemek 
Qtemiyor?. 

- 5ayledi.. Bol bol Nahidenin 
aleyhinde bulundu .. o biçare mı 
çekittircli.. Babannm ikinci kan· 
una, bayatını rehiz etmit•• Fena 
bir knmq, bqma bir fellket ıe
leceli enelden belliymif.. Baba • 
amm yüreliae inclirmif, adamca -
im kızının terrinden llmif ••• BeJ.. 
ki aizınclan bir llf kaparım diye 
bütün b\anlan dinledim.. Herifin 
sırtlatma aanbnamak için keneli· 
mi aüç -~ordum. 

- Sanlaayclm ne kaDnırdm? 
- Na.bidenin hey aımeeini hu-

lamayıDca, evlenmeden enel Na· 
bidenin den verdiii bir aileye mü 
raca.at ettim. Kızlarma hmual den 
YeriyonnUf •• Kartona cadmm biri 
çıktı •• 

- S- de ama taliaiain. 
- O da bol bol Nahideyi çelrit-

tirdi. Blyle olacalı zateD ltelliy· 
dL.. lpllatt MUlar dt;e d• et-
ti •• 

- Ne iyi )'llnldi kadm !. 

- Yet, 
ıey çıkmaz ... Yalmz bu kadmı hu-
kuku umumiye ıahidi olarak ıe • 
tinnelerinden korkanm. 

- Peki, oe yapacakım?. 
- Bibnl,.onam lranlefİID, bil • 

mediğim için de çıldırıyorum. 

Koltuia, bitkin bir halde aömül 
d .. u. •• 

(l>namı ftl') 

D i l i m i z Kapa/.ı Hudutları -
Muhtelif mektep mual- C A ~ANLAR ·:::ı:= 

limlerinin bulduklan y~ 
karşılıklar Bir numara, iki numara, üç numara 
83 inci ll•t• 

28 inci mektep: 
ı..w: bitmek - hkaa: Yerletmek -

ı-at: Balatkrmak - !arar: ............ -
ımnp: Aeı, atn, 81E1 - lta'a: Ya,.U -

rat: .......... 

43 üncü mektep: 
JlaW: Tapılacak 19r - lllaarlf: 0ttH 

..,... - ilacımı: Knamb - lladen: 'ha, 

tua - Jllarllet: "BIJlm - Karat: BIUnetl. • 

mun - Meel•hat: it - llaltlaat: T ... 111-
MerM .. : ........ yuı - ......-: Aaak· 

.. - ........ ı lf]dlU - ~= Dlle-

te --- • 
._....: Yerinde cıı1ı1a, 19Ub1e ...,... -

hkb: ~ :rer1ett1rme1ı: - ı-.&: tt.taae 
aaa.k - !arat: T~ - htmü: 
Sis Mltbd - htlrat: 84fs p3laıl - llrar : 

Ayak dlrenle - t~: Yeyımlc - ..... : 

GllMrnM·k, Wleadf1'1111'k - fıpl: ~ 

kaplama - 't.aat: lilöa clJJllemek, lla7anP 
01-mak - itminan: inanı; r.hterme - ltt.1-
rat: Yalmaa sinne, yelana bJma, mn1ama. 

33 üncü mektep: 
.....,.: ~ yerlDI ........ ll7J'llll 

...... - hiia: Yeılettlrme - !mat: o.ta

• ..... - ı...ı A7* ...,_. so"- -
....,.., Ulk .... ....,.,. - teluw: .... 

....._ - ltaa: Yaıma, ........ - lp.rel: 

m.u. ,....... - ...... Samtl - ltPJ: Kep 

..... ttllllla, atrattua. - hut: Sis .... 

.... .,.. - ......... : ~-tUlnt: ... ..... llrt,...... ..... 
38 inci IDektepı 

._...:Dnhc--t.111a1Yllettlıllle-

ı..t: ...... - 1-': Zedemalr - .... -
IWI ...... - Lta.ıp lldmtl - .... : Ya,y • 

-- - llaret .............. - ..... 1Jlnl-
-- - itaat: ..,.. etme - " t =: .. 
ano - ittırat; 11,.._ 

39unaımel&tep: 
....... .&DotRI--.... 

~ .............. , .. , ........ _ 
....... : ll3ml&ı - ...... : .......... -
ltaa; Y .... - lpıe&: Glı .... w - ttpl ı 
" ftl'lm, ...,1u ......... .....,_ - t • 
tut: ....... - • ...,...: ......... - lt. 
tlntı ..... 

23 6nc:il mektep: 
t..w: DlpDe - t .... : Ytıllıa•:www, la

"9ma - '-' IJlıı1Uaa - ı.u-: r.om... 
.......,, Aeı - ı.-t: Y~ - itan&: lleJle. 

.. - ltPJ: Aı.a - tt.at: ..,_ itme -

ttmlua: ..,.. 
1 

·-- - ........ BPr ....,.. 
38 mcı meldepı 
...... DnılM ..,.., 1'9rtlll ...... - ... 

... ,........, - ı.at: ... ,...... -
tsr.r: A,U a..p ......_ fltkı.'NI leli ... ... _ ............. - ................. 
--lpa:Y_,--t..,.Olıl•- -
llPI: .. wnıae, .................. .,... 
hMt: Dtn' ı - I' • '•:hl' 17 - ıt
Ura&ı ....... 

25 IDCi melt'IPI 
._..;Yedld ..... - ..... :Y ..... 

... -t.MıY ....... a.lr-ftuet: ........ 
,...., Dl il 111 - ......,, Matı - 1111 • 

IWI lat '•-ttra: y.,.__tp: 17i • 
...... _ - llMt: llaJil - ....... : im. 
-" - IUanılı 17Jpm. 

29 ancu meldePı 
._...:Y.W...._- ..... ıYeılettb'-

me-ı..r: ........ -llru:..---. 
lstmıpı Bdaatır, - - l.atav: ....... -
ı.-ı y.,_. --- - ..... : Glıl?ıer • 
ltpıl: 11tnıatu-. .,. .... - ltM&: .... 
,_ - ............... - btlrat: u,.... .... 

21 inci mektep: 
...._, ....... - hkia: Yerleftbw 

ı..tı ..,....ar - llrar: Danm ........ __ ......,, ...... _....._:....._ 
w- .... ;Y..--ı.u.eo11111•e -
.... : 1Jlnotta.., A.bkoı-. - lllıM: .... 
,_ - ı ..... ;.,,....,.. 1b11• -
IUirat: 17>1 Jak • 

48 inci mektep; 
ı..a.etı ....... - t.lraa: Olmü - .. -

IW;Slr' ... _ ...... , ........ _ ... 

........... -ı.-ı-........... . 
~- .... ; ........... __ ... 

Bulacağım adamlann tanınmış 
isimleri buydu .. 

- 11-
2 ımma.rab tröatün merkezleri kelerle örtülü kara ıularmı el 

Anupada aovyet cuua tqkilltlan doğru akıtıyordu. Sahillerde 
bulunan bütün tehirlerde meYcut • b meyhanelerin kırmızı 
tu. MuhaberatnH kızıllar tarafm • açılıyordu. Siı kokmut balık 
dan kullanılan "menzil hatb,, tek· kokuyordu. Kötelercle umum• 
Diline taıbikan idare ediyordu. Ni.. kadmlan 1&rhot tayfal 
hayet kıaımlara aynlmıt Ruı hu· -.uya çalıııyorlardı. BaracWd 
dudunda huaual ekipler faaliyette hanelerin "Kulular kuleai,, •A, 
idiler. lar klteai,, gibi ilimleri ftl'llL 

Tatbik olunan plln 0 kadar va· Konplelu ikinci ımıf bir 
ıi, mecnunane ye penuızdı ki her neydi. Burada bir kadm: 
ket onu batalı sannediyordu. Ma· Die Klaynen Meclbm.. 
amafıb mUYaffakıyete ermemek· Diye l»ir tarkı 11Jlü-yor-da..1n 
le lteraber l»GJ6k bir kudret ıh - az yaklqtım. Kadmm ~ 
termit olcluiuma ikrar etmek il . lr&f olmUflu. Ell.ri kaap eli 
-"" dardı. Meier kaclm kıyafeti8' ZPPUlr• 

Pariate Ye Londrada toplamıt mit bir erkekmi9. Salonda 
oldujum malAmatla iki numaralı kalabalık olmakla 
trWGn faaliy~ __.kelerinden " Kalinayı andıran iri._ 
birini Dançiıde ı-. e1111if oldu • Mütterilerin hepei tam .... 
tuna ajreımıiftim. Rlaa, Reval, ve alabl'09 keailmit eaçlı 
Heleinsi sibi fUbelerde halanan dı. Yabm aalonmı meU.liılil 
te.ınlit Dançite mer&uttu. Tetki • muada tek ba_..~ p 
llbn bazı memvlan tarafmclan liyen bir mütWrl ~liz • 
tefebbiia edilen haJrel Yerici İfl• di. Cetaretimi, ....... 
hakkmda bana pek mühim malO - yalda..,.. • •mmll 
mat yermitJercli. Bunlar binlerc:e çia m.üeaade .-u.. 
ld~ meedecle bulunan Ruı • hwlu Mla reddetmezler. Nalllııiiıııı 
:ranm ıimal sindanlan • rabıta adam bana dik bir~: 
teli.ine JDUYaff• olmuflarcb. Bu - Meyul.. eledi. 
ftıllle• haha. Wter celaennma • Alman olmaclıima ba 
dir, Ba1uW,,.az kenanncladırlar. kanaat aetirdikten IODI'& .._ 

Sovyet tGralannm tabık sahipleri ~u oyna.dım ve Parilte 
olan burjUY&lar hu zindanlarda diiim veçlııle konutlDIJ& 
müthit ve meyua bir ifkenceye ma.. dım. Bu adam yüzde bir iJı" a. .. 
.......... 4e ~~ aradıima ~ -4··-

lki 1111:m.U • llJM.zg 3 ıl'h- ..UdL Fakat tali hana .......... 111;; 

n timcliJe bUr Solowki adalarm mİJ. Adam; Tröetmamdaa 
dan altı mnlmfu bçmnıılanh. mif. Bqlıyan mülrileme 
Zind•nlann buhmduiu mın•aka • bir ıurette devam etti. Ko 
p bir heyeti tef•iye ıidecek ve m~ tefleri burada nalıtleclleliibl 
heJ'elİD oıap ftl'lfl Ruayayı altiitt ceiımden dola7-1 okuY11C:allıM 
edecek bazı bacliteleria vukuu ta· özür dilerim. T~ 
rilıine iaabet edecekti. a aalarmm ıami 

Cebeanemi, buz cehennemini da.; herde haldannda 
and~ bu mmtakalara ıitmek ka ler JUJ)muı mahtanel 
dar in•ncl• emel uyandıracak bir ldüp,, Ye "83 numarab 
tef oJabilir mi?. Buna muvaffak iıimlerl de IÖJ'lendi. 1 
olmak iPa tetkilltı idare edenler- tefldlitmm ett mlhiii~iıil 
le tema etmek lbımdL Bunlar üç klüb,, e menauntw..teıııg 
kitiJ'diler Ye reunl iıimleri: Bi • lı oda,, ya plince, ba da 
rinci, ikinci, üçüncüydü. llllcla müttefikler tetldl'b 

"Birinci mhJi, ikinci m6qö, ela rabıta tetkilitmı ~ınallil 
içUncü möıyö.,, killttı. Ba mlikllemelenlm 

1>art J'ÜZ bin kitil• hir telrirde Cllltilmen tanm nleiiftircli. 
Ma lwlar müphem ywflarla Jatı· Söz J&Y&f y&ftf KaHna w 
pn 6ç kiti,.1, h.ttl onlanlan bir tiae intikal elti. Ceatilmea 
tekini bulmak kadar ıüç teY ola • adamı tarURt -'İ1'1'•1DGf. 
mu. Filh•kik• itimi kolaylq • buaün me,-...,. telmemiilNI 
bracak ban bHsilerim ftl' • ıiliz han•an anlablm ta 
dL Banlann biritİDc:İli, 6ç illYe .-aiı 
meçhul tabtm Kalina Ye Fatini -Yamk oldu. Eiw aeli'*' 
ada llkı taruMlt etmıeleri,.di. ~ •Jclıl~, en mühim memu.-ll!lıı 
riacln INri, y.ı..t ikiai iki .,. ca • cluı bın olan "Macar,, ı 
..tak reilinin bulandutu mmta • bulacaklardı. AldMıba talriatlt 
bela mutJaka lndunurdu. Baodaa rif bu •k .. m burada. a.-.. 
batb tra.tan en mühim UUllllD ıelmeainin ziyanı 7ok. Cii" llktlJI 
aralarmda lmll•adddan buı ip • tanımaz. F Mat "Birinci 
rellerl llrenmiftim: NibaJ8l Gç a- Yiİ tanır .. Eter onu ,armDt 
damın ela lnsiliz olchalunu biliyor Ve centilmen birdeaıbiıe sİllllİll 
dum. ıimtek sibi çakan fll .azı..t 

Kalina •• Patmla ltiyatlan hak. etti: 
kında maltmat elde etmiye mec • - Dün •• Macar ltir ~ 
bunlam. Dolt .. elevletin •t&te • tılatblar. Dün; herifin ~ 
mUlteri IMa .,_.. lbım ıelea. ma• lünceye kadar kalacak bir ~ 
l6matı +.rdf: raktı. 

- Gece saat on birde JCom· Bir~ lqilia, muhaffefi 
...... Dile 1-nila ıidiniz. Buruı olan "Dünclu,, i.-iai 
ahlilraa kiwelerin toplandıiı bir "Bir numaarlı ma.1a,. 
y.ü. Hiçbir kaclm uiramfu. iki dedeki arbdqua 111°Ma"'-" 
raa caı-ta~ tanıya• du ianÜM!e olm-n, • 
c•k•pa•. Zatea 9'•..ı.n U..inde bir adam olmuı elemek 
'11qok ~ tS.-i ~. lildi. Fabl ... ~· o 

O. ol4fiL V"'utill aelaft an ı.-
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28 Mehmet Efen dinin 
Paris Seyahatnamesi 

· Bir banyo ve tövbe Kllrt, Kuzu, Kartal 
Kavgası Kurabiyeci denizde yıka

nırken zor kurtuldu Muharriri: Ömer Rıza 

- 24 -

Cwna günü kalkıp yedi milde { yüksektir. Etrafına merdiven ha -
Bon kasabasına konduk. Oradan samakları gibi yerler yapmışlar .. 
soll'ra Liyon ismindeki büyük şeh- Halk gelip o yerlerden binanın i
re vardık. Bu güzel bir dağın ete· çini seyrederlermi§. Musevilerin 
ğinde içinden Sen dedikleri bü - Üzerlerine bir aslan salıverirler, 
yük bir nehir geçiyor. Üç köprüyle çırılçıplak adamı öldürtürlermiş. 

Seyyar kurabiyecilerden Adil ev· 
veki gün Akbıyıkta yıkanmak üze
re denize girmiş, Adil yüzmek bil
mediği için sahilde yıkanmış, te -

- 21 
giymesini emretmit bulunuyordu. 
Meryem, serapa muhteşem elbise -
ler içindeydi. Saçlarını taratarak 
altınları bir file ile tutturmuş, yani 
murassa bir kemer takmış. (Mar· 
kus) ün gönderdiği gerdanlığı boy 
nuna. takmıştı. Yüzüğünü parmağı 
na geçirmişti. Meryem yemek oda
sına girdiği zaman büyük babası 
onu karşılıyara.k misafirlerine tak· 
dim etmiş, Meryem Kalibin misa· 
firler arasında bulunmadığını gö
rerek derin bir nefes almış, fakat 
çok geçmeden Kalip de gelmişti. 

- Romalı Markusu mu?·· 
- Evet. 
Kalip dişlerini gıcırdattı: 

- Onu öldüreceğim!. St" 

bu nehir geçiliyor . Bu Nim şehri güzelleri gayet 
Nehrin kenarında da Ron çok bir yermif. Zira çok güzeller 

nehri akmaktadır. Bu şehir hizi.m gördük. Oradan kalkıp sekiz mil 
gördükle'rimizin hepsinden daha ötede Monpelliye denilen meşhur 
mamur, daha parlak, binaları şehre geldik. 

mizlenmiştir. Fakat yıkanırken 
farkında olmıyarak yavaş yavaş 

sığ yerde ilerliyebilmiş ve birden 
ayakları boşluğa gelerek suya bat
mıştır. Adil başına gelen felaketi 

Kalip ne kadar da değişmişti. 

Kalip bu sözleri söylerken 
noni göründü ve: d • 

- Haydi kızım, dedi, sen ° 1 

·ka' na çekil.. Biz kadınların ala 
dar olamıyacağı şeyler konuşa 

cŞ. 

~ ' gız.. . 
- Fakat anlaşılan bu i,ıerı; 

yükünü gene kadınlar taııyacak · · 
Meryem büyük babasına eğile • 

rek geri döndü ve ayrıldı. 
-13-

dehtetli mükellef, hazirgan yatağı Bize tahsis olunan iki kalyon on 
ve frenk kumatları, fabrikalar bu- beş gün evvel gelerek Sent kalesi 
rada dokunuyor. önünde de.mirlemiş, bizi bekliyor -

Parise bile buradan kumaş gön- muş. 
deri)iyor. Hemen tezgahlarım gö - Daha evvel gemiden Tulon'a 
rüp kumaş dokumalarını seyrettik. çıkmıttık. Oarada tersaneler ve bir 
Buna ikinci Paris dense yeridir . çok kalyonlar vardı. Bizden sonra 

Bu şehirde bize pek fazla ikram orada hastalık çıkmıt ve şehrin 
ettiler. Lala mareşal Dovil Rova 38 bin nüfusundan kala kala 6 bin 
bu eyaletin valisi olup kendi kral kişi sağ kalmış. 
terbiyesiyle meşgul olduğundan Bu sebeple 0 limanın yolu ka • 

anlamış fakat iş işten geçmişti. Bir 
miktar deniz suyu yuttuktan sonra 
çırpınmıya ve bağırmıya başlamış
tır. Etraf ta yakında kimse bulun -
madığından ancak uzak evlerden 
ve daha uzak sahildeki çocuklar 
tarafından görülmüş ve etrafa ha 
her verilmiştir. 

Halk sahile koşuşmuş, Adilin 
baygın bir halde ve son dakikala
rını yaşadığını görmüştür. Bir kaç 

kişi hemen soyunarak denize atıl
mıştır. Yüzücüler Adilin yanma 
yanaştıkları vakit o batmak üze 
reydi. iki kişi kolundan yakalıya 
rak çıkardılar. Adil baş aşağı edi 

)erek içtiği sular getirtildi. Masaj 
yapıldı. Zavallı adam kendine gel 
oiği vakit etrafındakilerin ellerine 
sarılmış ve öp.miye başlamıştır. 

Bi: taraftan da: 

Bu toy ve ateşli genç, iki sene için· 
de muhte§em bir erkek olmuştu. 
Herkes ona hürmetle iğiliyor, Be· 
noni bile onu karşılamak için ye -
rinden kalkıyordu. Kalip bütün bu 
hürmetleri müteazzımane ve lau -
baliyane karşılamış, fakat Merye
mi gördüğü zaman hemen ona kot-

Vil Orşim e ! Vil ! 
iki sene daha geçti. Jki k0~ 

kunç, kanlı sene!. Kudüıte 
taraf birbirinin canına kastediYo'd 

1
. ,, 

du.. Halepte meşhur yahudi 1 • 

ri Eleazar kıyam etmiş ve RoJll' 
lılarla uğraşmağa başlamıştı•· ~; 
kat Roma kumandam Veı.,-11 

burada vekili varmış. panmıştı. Franaanın Akdeniz sa -
Her gün yanımıza gelerek ken· 

di arabasiyle bizi gezdirirdi. Bir 
hafat orada kaldık. 

Bir gün bile hizmetimizden ka · 
çmmac!ı. Lalanın oğlu burada ar· 
tidükmüş .. Herkesten muteber ve 
tehirde adeta hükumet cari idi. 

iki defa ziyaretimize geldi. Bi
zi evine davet etti. Büyük ziyafet
ler verdi. Evi bir nehir üzerinde 
oldu~undan kayıklarla kendileri -
ne m.-hsus bin türlü eğlenceler ya
pıyordu. 

Gece olunca bütün şehri mum • 
larla donatıp nehrin henarını kan· 
dillerle süsliyorlardı. Nehrin orta
sında sal üstünde bir kale yapmış· 
lar. Bir çok fişek şenlikleri yaptı· 
Jar ki tarif edemeyiz . 

Teşrifatçı de iki defa ziyaretimi 
ze geldi. O da bizi davet etti ve 
bize azim ziyafetler verdi. 

Ziyafette şehrin güzelleri ta -
mam hazırdılar. Doğrusu bu mec
liste bir sohbet ettik ki Pariste bi
le emsaline rast gelmedikti. Gece 
olunca tekı ar büyük şenlikler yap
tılar. Fifekler attılar. Üç gün otu· 
rup gitmek istedik. 

- Ağırlığı daha ~vvel gönderip 
kendiniz nehirle git~cniz, karadan 
bir haftada gidilen yere nehirden 
üç günde varırsınız! Dediler. Doğ
rusu biz üç günde buranın tadını 
alamadık. 

Ağırlığı kahyamızla ve adamla
rımızla gönderip biz burada beş 
on kişiyle kaldık. 

Bir pertembe günü kayığa bine
rek nehirde yürüdük. Akşamı Tor· 
non ismindeki küçük bir karyeye 
vardık. Orada kayıktan çıkmayıp 
yattık. Ertesi gün kalkıp kayıktan 
çıkıp bir haneye indik . 

bilinde iki limanı ve tersaneleri 
varmıt, birine Brest, ötekine Roş· 
for derlemıit. Brest limanından -

biri 64, öteki 51 toplu iki kalyon 
emrimize verilmiş. 

Kahyamızı tercümanla birlikte 
daha evvel 

(Devamı var) 
NlllllflUUtlllllınllUJIUmmıılUIHllP111UttmSD111111 1 1111•11tt"ıtmmtunıutttrtftrtellllnmtlllM 

iki büyük düşman ! 
Baştarafı Birincl Sayıfada 

Bu suretle tam on saatte Edir-
neye varan ilk tren Edime iatas • 

yonunda büyük bir kalabalık tara
f mdan karşılanmıştır. 

Şimendifer idaresi gene otobüs 
lerin rakabetine mani olmak için 
bilhassa yolcuların çok ehemmiyet 
verdiği ikinci ve üçüncü sınıf bi
let ücretlerini indirmittir. 

lklnt'l mevkide CVV('lro gidip gelme 22,12 

lirl\ üeret \ erenler !'imdi ancak 17 lira ile-

ret \ ·erecektir. Vı:iin<'Ü sınıfta M'yahat etmek 

lııteyenler de eveke vermı, oldukları gidip 

gelme 1429 kuru, ;yerine 1092 kuru, verecek-

lı-rdlr • 

Şinıenrllfrr ldaresı ylllnız ;)·az ırn-vıılml ı

ı:ın tertip ettlAl bn teıumıt için 6 gün mUd-

det ko~ mu,tur • 

Gidip jt'('lmo bilet alanların bileti 6 gün 

lc:ln mutf'ber o)a(".aktır • 

Şlmf'ndller ldareııl bundan batka ka\ıın, 

kıırp117., mey"\·a, hulnıbat, ot nakllyatı m evsl -

mı dolayıslyfo mal naklinde dt' tarif Pyl in • 

dlrmı,ur • 

r·--·I·········K~·········o:···· .. -: 
~ Sa tı nalma Komisyonu il anları i ......................................................... : 

M. M. V. SA. AL. KOM. dan: 
Yerli fabrikaları mamulatından 

535.000 metre yazlık elbiselik bez 
kapalı zarfla münakasaya kon -
muştur. ihalesi 26 haziran 933 
pazartesi günü saat 15 tedir. Is -
teklilerin tartname ve nümunesini 
görmek üzere her gün ve münaka-

Henüz adamlarımız gelmemiş -
lerdi. Onlar bir çok kasaba ve şe -
hirlerdcn geçerek Pon San Espri • 
de gelip bizi buldular. Oradan 
hep birlikte Nim şehrine vardık. O 
fehirde iki bin yıldan daha fazla 
bir za.man evvel yapılmış taştan 
yuvarlak bir bina gördük. Bu bi _ saya gireceklerin o gün ve saatin-
nanın aslı §uymuş: den evvel teklif ve teminat mek -

Hazreti lsa gelmezden evvel tup)arının makbuz mukabilinde 
putperestliğin şayi olduğu sıralar- Ankarada M. M. V. SA. AL KOM-
da musevi olanları yakalayıp : nuna vermeleri. 

- Kendi elinizle yaptığınız put- (3076) (2461) 

lara niçin ta~sınız?. 

- Allah göstermesin, yetmiş se 
ne kir içinde kalsam bir daha de -
nize girmem, tövbe olsun diyordu. 

§ Galatada Kara Mustafapaşa 
caddesinde aşçı Mehmet ile aşçı A 
li birbirlerine daima rekabet eder· 
ederler ve bu yüzden daima ara -
larında münzaa çıkar ekseriya a -
ğız kavgası ederler. 

Evvelki gün gene böyle bir 
kavgaya batlamışlar fakat bu 
sefer Ali tehdide başladığından 
yakalannuıtır. 

§ Sütlücede Muharremağa ma -
hallesinde oturan Osman, Vahra -
mın evine taarruz ettiği iddiasile 
yakalanmıştır. 

§ Hasköyde Piripaşa mahallesin 
de oturan Zeynep· Hanım polise 
müracaatla Hahcıoğlunda Abdüs

selam mahallesinde oturan Kirkor 
tarafından tahkir ve tehdit edil
diğini iddia etmiş, Kirkor yaka -
lanmıştır. 

Bir hırsız kumpanyası 
Erenköy ve Suadiye tarafların c 

da bir çok evleri soyan bir hırt\rl 
şebekesi meydana çıkarılmış el~ 

ba şıları Nuri ve Recep yakalan -

mıştır. Hırsızların yataklık yaptık 

ları klübe ara.ı".Tlı~ hir çok çalın -

mış eşya bulunmu~ ve mü:;adere e

dilmiştir. Diğer hırsızlar hir kaç 
giı!le kadar yakalanacaktır. 

Benzinin parlaması 
Kadıköy Söğütlü çeşmede elek -

trik tamircisi Halil Efendinin dük 
kanında çıkan 12 yaşında Koço 

benzinle temizlik yaparken benzin 
parlamıştır. Koço feryatla dışarı 
fırlamış, koımtusu Bekir yetişmiş 
ve bir kazaya meydan verilmeden 
söndürülmüştür. Koço dizinden 
Bekir kolundan hafifçe yaralan -
mıthr. 

İtalya elçisi 
Derler Ye bahsettiğim yuvarlak 

Mnanın içine adamları çırçıplak 
atarlarmış .. 

Bu binanın da duvarları gayet 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları müteha11111 

Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 

İtalya büyük elçisi M. Lojacono 
ve zevcesi dün Ankarada nşehri -
mize gelmitlerdir. ltalyan elçisi 
yazı Trabyada geçirecektir. 

muş, 

- Tekrar buluştuk. Beni 
mekten memnun musunuz? 
mişti ! 

gör- ile bütün kumandanlar, yahudi {. 
de _ birlerini birer birer yıkarak h~ • 

katli aam ediyor, her yerde b•" 1 

)erce, on binlerce insanın k'1'1" 

döküyorlardı. . 
Meryem cevap verdi: 
- Tabii memnunum! iki çocuk 

luk arkadaşı biribirlerini bulmak
tan elbet memnun olurlar. 

Ka.lip bu cevaptan memnun ol
mamıftı. Fakat Benoni sözü kı • 
sa keserek herkesi yemeğe davet 
etmiş, Meryem ev sahibi sıfatiyle 
yerini almıştı.. Köleler altın ka -
dehler içinde muattar sular dağı
tıyorlardı. Meryem, ellerini suya 
batırıyorken parmağındaki yüzü -
ğünün Kalip tarafından görülme· 
mesini temin için tersine çevirmiş, 

Kal ip onun bu 'hareketini · kaçıt -
mamı§h. 

Yemekten sonra Meryem oda
dan çekilerek denize bakan traça· 
ya geçmiş, Kalip onu takip etmiş
ti: 

- Neye çekildiniz Meryem!. 
- Yalnız kalmak istiyorum da 

ondan!. 
- O halde parmağınızdaki yü

zuğun kimin tarafından hediye e
dildiğini sorabilir miyim?. 

- Onu Markus gönderdi. 
- Ben de öyle tahmin etmiştim. 

Fakat Markus Neronun mahkara
larından olmuş, herkes ona gülü-
yormuf .. 

- Ben gülmüyorum. 
- Ne kadar sadık olduğunuzu 

bilirim. Acaba hana gülüyor mu -
sunuz?. 

- Hayır!. Sizin büyük ve teh
likeli bir işe sarıldığınızı görüyo-
rum. 

- Çok doğru!. Çünkü yüksel -
mek istiyorum. 

- Nereye kadar?. 
- lndeanın tahtina kadar. 

Meryem bir şey demedi. 
- Siz ne dersiniz?. 
- Tehlikeli bir oyun derim. 
- Ben öyle görmüyorum . 
- Fakat ben Romalıların sizi 

mahvedeceklerini zannediyorum. 
- Siz de bizim mukadderatı -

mıza iştirak ediniz. Ben size ya 
bir taht veya şerefli bir mezar he· 
diye edeceğim Meryem. 

- Kabul edemem. 
- Niçin?. 
- Çünkü siz yahudisiniz. Ben 

değilim!. 

- Ben yahudilikten çıkar ve se 
nin dinine girersem bana varır mı 
sın?. 

Sahil şehirlerinde Suriyeliler r' 
le yahudiler harp ediyorlardı .. yı• 
hudi1er Godara, Golonitis, S~ 
ta, Aklan, Anteden ve Gaze felı . 
)erine hücum etmiş, suriyelil~ 
bir çoğunu kılıçtan geçirmif, fi 
kat suriyeliler de rumlar da o~; 
ra muk.ahele. ederek yahudilerı ,
ha elmıtlerclı. Tayrada henü:ı fı , 
dökülmiyordu. Fakat liu kası~ 
nın orayı da istila edeceği bt~1~ 
di.. Mücadele esnasında kofı#i~ 
den koguldukları için Kudii-' ~ 
tica eden Essenler Meryeme h' ,,ı 
göndererek Tabreden çıknı~~ 
istemişler, Tabere bir katli ~ Ji' 
vuku bulacağını haber verı01~, 
ve onun Kudüse de gelmenıe• 
bilakis deniz aşırı bir yere gitıı"' 
sini s~~le~işlerdi. J• 

Hırıstıyanların hepsi de J' l-' 
şehrinde toplandıkları için ~~ 
da Meryemin kendilerine illi ,
etmesini istemişler, fakat Mer1Jı' 
büyük babasından ayrılmıyac•lbl" 
nı anlatmıştı.. Büyük baba•1; 

yere kaçacak olursa o da ka~• il' 
tı.. Aksi takdirde T abrede "'eti' 
cak veya Kudüse gidecekti. 1' t' 

disini büyük babasını bırakdl•ııs 
ğa yemin etmişti.. . ,,tJ • 

Meryem Essenlerle hiriıtıY b~ 
ların elçilerini savdıktan sorır~f1tİ' 
yük babasının yanma gitti.. ı.e' 

·ıı ,. 
yar Ben.oni onun dolgun, der• e1' 
derli olduğunu hemen farkeder 

sordu: tı• .. 
- Tanıdıkların sana fena 

herler mi getirdiler!. 
- Evet babacığım. ~eti' 
- Onlara inanma kızıJ11· ye•' 

cede biz muzaffer olacağıı.. JtO' 
pasian artık imparator oldıI~".t' 
maya vardıktan sonra nıuh ~i • 
ki burasını unutacak. Geride gi• 
mizdeki düşmanlar kalaca~: 1,: 
de ya bunları yola getirecegıı~if1İ .. 
hut mahvedeceğiz. Bizi~ ~eiı 11~ 
miz, bizim hakiki mesıh•·~ere • 
kurtarıcımız zuhur etnıek u deCe1' 
dir.. Hakiki mesih zuhur e ~tıt" 

rt taca '1' ve Kudüs esaretten ku u . ıed• 
Meryem bütün bunları .dırı 

ten sonra cevap verdi: JJe1' 
· Jet" 

- Bütün bunlar ayrı ıt oıı"" 
sizi tehlikede görüyoruJ11:· tli bit 
için burad~n ayrılıp enııı•Y~rel " 

- Hayır. 
. . . . eye ce yere gıtmenızı tavsıy 

- Niçin?. 
- Çünkü başka11nı seviyorum. 

diyorum.. ~,r ). 
.(DevaJIU 



F e:~(~J:ç~f~:fki~~;~~~iil~!~ten Bisikletle Türkiye turu 
Muhafız gücünden on iki sporcu 

dün Istanbula geldi güç kurtuldu. Maç berabe!e bitti 
Galatasaray güzel bir hamle ile Vefayı 1 - 5 

vaziyetini kt1:rlardı 

Muhafız gücüne mensup on iki 
bisikletçi Samsundan ba§lıyarak 
bir memleket turuna çıkmışlardı .. 
Bu sporcular, 60 küsur saatlik bir 

suf, Mehmet, Ahmet Hayri Efen
dilerden mürekkeptir. 

yenerek Misafirleri hükumet, belediye, 
Halkevi erkanı ve sporcular kartı· 

fır sıfıra berabere bitti. 

Dünkü maçın neticesi iki tara
fın puvanlarını aynı derecede ar
tırdığı için Sarı - Lacivertliler 
1932 - 1933 futbol tampiyonlu -
ğunu kazanmış oluyorlar. Lig 1 

maçlarının umumi vaziyetine göre 
bu şampiyonluğu hakketmişlerdi .. 
Kendilerini hararetle tebrik ede -
riz. 

Betlktat takı .... ı dUn matem formalarlle •• 

Şampiyona ikiciliğinde kalan 
fakat dünkü maçı kazanmışçaama 
oynıyarak (Şeref} lerinin ruhunu 
şadeden Beşiktaşlıları da aynı ha
raretle tebrik ediyoruz. 

,... . !>\in yapılan Fener - Betiktaş, l lileri çok mütkül vaziyetlere bile 
"llataaaray - Vefa maçJarile lig soktu. . 

Galatasaray-Vefa 

~ç.larına bitmit gözile bakabili - Yirmi dördüncü dakıkada Be
l'ı~.. Gerçi henüz son maç Is- tiktaş merkez muhacimi maçın ye 
ltnbulsopr _ Beşiktat maçı oy - gine golünü güzel bir tülle çıkar
~l\ına.nı1ş ise de bu maç derece - dı. Fakat hakem ofsayt sa yara~, 

l' Üzerine bir tesir yapmıyacak - Nazım vurut yapmadan evvel du-

Günün heyecanlı bir safhası da Bisikletçiler kendilerini karşılayanlar arasında 

Tak'sim stadında geçti. Burada da yürüyüşten sonra 900 kilometre 
Galatasaraylılar son kozlarını oy· katederek dün sabah şehrimize ge] 
nıyacaklardı. Bunu iyi oynadılar mişlerdir. · 
ve güzel bir hamle ile Vefalıları Sporcular, mülazim Refet Be -
1 - 5 yenerek vaziyetlerini kur - yin kaptanlığı altında mülazım 
tardılar.. Nüzhet, Beyle Rıza, Cevdet, Ka -

lamışlar, Fenerbahçe klübünde 

şereflerine bir çay ziyafeti vermit 
lerdir.. Sporcu gençler burada 

Halkevinin • misafiri olacaklar ve 

pazar günü Çatalcaya doğru yola tıt.. l dük çaldığı için sayı tabii surette 
sayılmadı. Fener - Beşiktaş 

İ>ünkü F enerbahçe - Beşiktat 
ltı'çr, mevsimin en heyecanlı ,en 
••• {:' "ıe\ maçlarından biri oldu ve 
l\~bahçe, kuvvetli rakibine ye
t•~~ten kendini çok güç kurla· 
. ildi rünkü bütün tahminle -.. , . '.: 

ı 11 hilafına Besiktaş takımı fev -
~.ı, . 
k tde bir maç yaptı. Maçı ra -
h~llıla kazanamamit olması ancak 

lt- §ana eseri sayılabilir. 

Ma4jın tafsiUUı 

Umumi kaptanları Şerefin ölü · 
'-'" ~ \i dolayısile Beşiktaş evvelce ha-
f t' Verdiğimiz gibi sahaya siyah 
-..0't'trıa., siyah pantaJon, siyah ço · 
~~ \'e ayak kabı ile çıktı. Fener 
~eliler de bu mateme iştirak 
~~k için göğüslerine siyah kur-

'1'r takmıtlardı. 
ltı }:'tner takımında değifiklik yok 
k ·1 lleşiktaş takımında ise yalnız 
}·ede deği§me vardı. Sadri ye · 
' 1 tı l• l\e t 'Ytehme Ali o~nıyordu. Ma~ı 

l'llal Halim Bey ıdare cdecektı. 
k iki takım yerlerini aldılar. Fa-
't ş . . h el • . b el eref'ın atırasını ya ıçın eş 

ı '~ika oldukları yerde bekledi · 
er .. 

Devre sonuna doğru Fener ka
lesi üst üste ciddi tehlikeler atlat· 
mıya ba§lamıştı. Çok güzel oynı
yan Be§iktaşlılar şimdi tam bir ha 
kimiyetle ağır basıyorlardı. Kısa 
bir müddet icinde Fenerlilere üç 
favul, iki korner oldu ve devre sı
fır sıfıra bitti .. 

Bu devrede en muvaffak olan 
Fener müdafileri idi.. Son dere· 
cede çalıımalarına rağmen akıllı -
ca oynıyarak sayı olmasına mani 
oldular. 

ikinci devre 

Maç bir haylı entressan oldu.. mil, Ziya, Sabahattin, Celal, Yu - çıkacaklardır. 

Tevfik hastalandığı içinGalatasa - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" 
ray müdafaasında Burhanla Mit - mürekkepti. Mithatın oynatılma - ı sine neticeler verdi. Çünkü eksik· 
hatı Oynatmıya karar vermiş ve ması üzerine Nihat müdafi, Süphi liğin Galatasaraylıları akıllı, dü • 
sahaya bu şekilde çikmıştı. merkez muavin Fazıl sol haf mev şünceli ve açık bir oyuna doğı:µ 

Fakat Vefalılar, Mithatın oy - kiini aldılar. M~çı Sait Salahattin sürüklemişti. Daha altıncı dakib· 
namasına itiraz ettiler. Mithat, An Bey idare edeceğinden maça baş- da-Vefa aleyhine verilen bir kor -
karadan geldiği ve bu maç tehir !anmadan evw~ı. Şerefin hatırası- ner Muslihin güzel bir §Ütüyle gol
edilmiş bir maç olduğu için nizami nı yad için iki dakika beklendi . le neticelendi. 
müddetini doldul"llma.ıruştı. Sonra maç başladı. Muslihin mühacim hattında yer 

Bu itibarla Vefanın haklı oldu- Yukarıda işaret ettiğimiz se _ almasının bu hattı akıllı ve işlek 
ğu söyleniyordu. Galatasaraylılar beplerden Sarı_ kırmızılılar on bir hale getirdiği adamakıllı gö • 
bu itirazı kabul etiler ve ikici ta· b k • 1 k rünüyor ve senelerdenberi idare it kişi oynamıya mec ur aı(lı -
kımdan bir oyuncunnun takıma il· ları için vaziyetleri nahoştu. leriyle uğraşarak topa ayağını ıür-
tihak etmesine kadar, yani 16 da- miyen Muslih koşmak, atılmak ve 

k Kuvetli rakiplerine karşı ilk da-İkinci devre gene Beyaz - Si- kika on kişi olara oynadılar. hakiki bir mühacim gibi oynamak 
1 k kikalarda partiyi kaybedecekleri yahlıların ~imşek gibi akınlariy e Galatasaray ta ıımı Avni, Bur - hususunda adeta arkadaşlarına 

l h. kanaati hasıl olmuştu. açıldı. ilk hücum Fener a ey ıne han, Nihat, Suavi, Suphi, Celal, ders veriyordu . z 
kornerle bitti. Sonra Beşiktaş le- Muslih.._ Necdet .. Rebii. Fazıldan Fakat vazi>:et bu kanaatin ak ~ Bunun neticesi olarak sekizinci 
hine bir favul oldu. Bir şüt Fener dakikada güzel bir sürüş ve atla • 
kalesinin direğini yalıyarak geçti. yışla takımına ikinci sayıyı da ka-
F ener kalesi gene üat üste tehlike zandırdı. 
atlatmıya başlamıştı.. Fener ta • On kişi oynıyan Galatasaray ta-
kımı bir türlü tazyikten kurtula • kımının daha ilk dakikalarda iki 
mıyordu. Top Beşiktaşlıların ida- sayı çıkarması takımın maneviya • 
resine tabidi. Buna rağmen Be• tını birdenbire arttımııştı. 
şiktaş muhacimleri de sayı kaçır- Buna mukabil Vefalılar bir bay-
makta yarış ettiler. Bu kaçan fır- li yadırgamış görünüyorlardı. Fa• 
&atlarda Fener kalesinin şansı da kat derhal kendilerini buldular ve 

amil oluyordu. ileriye atıldılar. Onuncu dakikada Ilı Su bekleme müddeti biter bit- F enerbahçeliler ancak yirmi be bir goJ fırsatını k1\çırdılar. Al'ka -
~ tı, Şerefin ruhundan ilham al - şinci dakikada yeniden toparlanır 

1 
sından Galatasaraylılar bir hücum 

•i ~- aihi, Beıiktaı hücum hattı se· gibi oldular. yaptılar. Güzel bir ~ütü hu sefer 
clr ır al~ınla Fener kalesine dnyan- Yorgunluğunu· mecburi bir va·. Vefa kalesinin direği kurtardı. Fa-
ı,." bu hücum semeresiz kaldı. Ar· ziyette gidermiş bulunan Fener kat Vefalılar yılmadılar, bir hü • 
h .. '

1

ndan Fenerliler üst üste iki muhacimleri üst üste iki hücum cum daha yaptılar. Bu sefer de Ga 
1 Utunı Yaptılar. Beıiktaı aynı hız. yaptılar. Birincisi avutla biti. 1- zi kafayla bir gol fırsatı kaçırdı .• 
: huna mukabele etti ve maçın ilk kincisini kaleci geri gönderdi. O. Betlktat - Fener ma~ından bir safha Bu dakika da ikinci takımdan b?ıt da .. kiktısı avt ile biten müteka- yunun bitmesi yaklat.m.asına rağ· , 

h f d Fethi Galtasaray takımına iltihak ucumlarla geçti. men sayı çıkmaması ıkı tara ı a L M ı N • • 
b. On birinci dakikada Hayatinin I asabileştiriyordu. Maçın bitmesi- ı•g aç arının etıcesı etti. Nihayet kendi yerine Suphi de 
ır kta l müda .. filiğe geçti. Fak.at Vefalıla • tliti.inü Hüsam yakaladı. Arka· ne on beş dakika kala Beti f ı-

'•rıd 'd hak" · · Jl · 1 ıo llbi 6 maıo;IQbl,·ı·t 20 ı>u,·an. Be.} koz - ı galibl.\<•t, rın hucumu devam edıyordu. 18 • .ı an Fener kalesi bir tehlike lar yem en ımıyetı e erıne a - ı·t'ncrbahçc - ga yet, 2 berabere ,., .. 

'l\h F b h bl t ıs inci dakikada elJerine geçen fır • b r:-a atlnttı. Bu dakikadan son- dılar ve bu sefer maç ener a çe s.ı punn. ~ıkt~ - 8 gallbl~·et, ı ma~ıa - ' bcrabc:'rllk, 7 maııa Yt' PU\·an • 

.. "' d b 1 d satı bu sefer golle neticelendirdi • t' ellerli.ler bir az daha canlana· sahasın a oynanmaya aş a ı.. blyr.t, 2 bcralM'rc 29 puvan (Beşlkta§- İslan- _ Gcl~k hafta yapıhlt'ak tstıınhulıı;por 
~k 0Yunu ele almak istediler ve F en.erbahçe m. Ü.da. fiJeri ile hafları bul ırpor maçı bundan hariçllr) btanbulepor _ Beıtlktaıt maçı ile lig mnı:ıarı bllel'cktır • Jer. 
~ d k k k k t h V cfahJarın bundan sonra daha .... ,, a. ika kadar bu çalışmada Beşı taş tazyı ın. ı anca op. u. a · _ :ıs g-aliblyı-t, 5 berııberlik s mağlfJbiy et 22 

..... \' f l k k Fakat bu maçın lıitmCAi ~ukarıı.ı ııırayı d<' • akıllı ve daha kapalı bir sistemle ~·ıh..~ fak oldularda. Fakat. yir- rice atmak sure~~ ~ esm~ ıslıyor puvan. \.'l'fa - s gllliblyet, 3 beraberlik, 6 

, ... ""'"
1 

dakikadan itibaren Betıktaf ]ardı. Fakat butun hakım oyun- mağlOblyet 21 pm·an - Galata
88

ray _:ıs ga· tf~tlrt'miyC('('ktlr. <iıılP.tnsnra~ıa suıc~nın • oynıyarak maçı kazanmaları 
~l' baanıağa başladı ve bu ağır larına, ıütlerine, atılıtlarına rağ - •yet, 2 !Wrabullk . .., lllaJIOblyet 20 puvan. ıtl~· .. nın ht·,lnd vf! a•tıımlı!< lı;ln bir maç da· mümkünciü. Fakat bu~1u yapa.ma• 
~--... rtıa oyunun sonuna kadar de- men Beşiktaşlılar, kurdukları çem) Silleymanlye _ ı gallblyf't, , lıf'rabcrllk, ha }'Rpmalaı ihtimali vardır. dılar. Galatasaraylılar cidden iyi, 
'-'i etti. Ara sıra da kati haki- ı herden ıayı çakannak hususunda L,, __ ____ __ _ ,,J (Li'1tfen sayıfayı çeviriniz) 

)et teklini alarak Fenerbahçe - gene istifade edemediler. Maç ıı- -=-- - - -
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HİKAYE 
Nikahtan evvel Atinada iki taraf! Kısırlatma! 1 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Nakleden: MedihaMünür Venizelos halkın büyük bir 
Almanyada teklif 

edilen tedbir ! 
Malumdur, aık meselesinden, 

ikiden biri, ötekini daha fazla se
ver. Behice - Kenan sevda.sın -

da, hiç §Üpheniz olmasın, Behice 
Kenanı daha çok seviyordu. Ne 
yapalım, Kenan durendiş bir a
damdı. iyiyi düşündüğü kadar 
fenayı da düşünürdü. Yirmi be§ 
yaşındayken, altmış beş yaşını göz 
önüne getirirdi. Bunun için Be -
hice ile evlenmeğe karar verme -
den evvel iyi düşündü. 

Çünkü Behicenin metaliği yok
tu. Bütün serveti güzel vücudu, 
şen kalbi vetazeliği idi. Ama pa
rası yoktu, olması ihtimali de mev 
cut değildi.. Bu ıarait içinde ev
lenınek, akla yakın bir şey olur -
muydu?. 

Kenan endişesini açıkça Behi· 
ceye söyledi. Behice dedi ki: 

- Evet, anlıyorum ... Param ol

saydı iyi olacaktı... Ama yok ... 

Yok fakat bana olacakmıt gibi ge 

liyor, görürsün, param olacak, ol

mazsa ayrılırız .. 

- Allah göstermesin!. 

Çünkü Kenan da Behiceyi se

viyordu.. Bir kaç ay daha tered
düt etti, nihayet: 

-- Haydi, dedi, evlenelim. 
..... Nikah günü kelip çattı. Be

hice Myazların içinde çok güzel 

di.. Tuvaleti pek yaratmıştı. Bil
hassa ona yakışan, saadetti... Ke· 

nan geldi .. Nikah memurluğuna gi
deceklerdi. Behice Kenanın elle
rini hararetle ı;ılctı: 

- Merak etme... Göreceksin 
param olacak. .. 

Kenan da çok zengin delildi, 
ama küçük bir otomobili vardı ... 
Elden düşme, ucuz almıftı .. Başta 
onlar, arkada davetliler, yola ko
yuldular. Behice Kenamn kolu~u 
ııkıyor: 

- Bal ayı seyahatine çıktık gi
bi geliyor bana, diyordu. 

Güzel bir gündü.. Hava yağ· 
murluydu, yağmur yağıyordu, a -
ma, ne oluna olsun güzel bir gün· 
du ... 

Otomobil yol alıyordu. Fakat 
birden arka tekerlekler kaydı, o
tomobil kaldırıma çıktı, bir elek
trik direğine çarptı.. · 

Eyvah ! .. Aman Behice ne ol
dun! .. 

Behice bayılmıftı. 
Derhal bir eczaneye, oradan 

hastaneye gittiler. 
Behicenin kolu kmlmıttı!. 
.... Bir iki gün sonra, Kenan, 

Behicenin bat ocunda özür dileyor 
kendine bir mazeret bulmağa ça• 
lıtıyordu: 

- Naaıl olduğunu bir türlü an
lıyamadım .. Araba birdenbire kay 
dı ... 

- Evet canım, sen üzülme, se
nin kabahatin yok ..• 

- Ben ne kadar dikkatliyim bi
lirsin... Ama kaza gelirken naaıl 
geleceğini söylemiyor.. İtte bak, 
gene bir kaza olmuf ... 

Ve gazeteyi açıp okudu. Sonrl\ 
birdenbire haykırdı: ... -- -

- A !.... / 
- Ne var?. 
- Sigorta!. 
- Ne ıigortaıı?. ....__ ·· 
- Otomobilim kazaya t<aqı ıi· 

gortalıydı. E~er Ben yaralacak ol
saydım on bin lira alacaktım .. . O
tomobilde bulunan her kim olursa 
olsun, beı ibin lira alır .•• 

- Demek sigorta timdi bana 
bet bin lira verecek öyle mi?. 

- Öyle ya .• 
- Ala. Mükemmel. Sana çehiz 

paramla geliyorum .. 
Ve sonra gülerek ilave etti: 

- Evlenelim, görünün bak pa~ 
ram olacak demiyor muydum?. 

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

Musikimizin bundan son
ra tutacağı yol hangisi ? 

( lfa~ı 1 inci Sayıfada) 
rcket olmadığı kanaatindeyim .. 
Halkın büyük bir kısmı garp mu
sikisini anlıyacak ve takdir ede -
cek dereceye gelmemittir. Bunun 
için evveli garp musikisini halk 
arasına yaymak, ve onun tarafın· 
dan kolayca anlaşılalbilir bir hale 
getİriJi,ek lazımdır. Bununla be -
raber halkın - Ne kadar ileri dü
şünceli olursa da olsun - musiki 
duygusunda yapılacak bu tahav -
vül ve istihalenin o kadar çabuk 
mümkün olacağını zannetmeyiniz. 
Bu, zamana ihtiyaç gösteren bü -
yük bir iştir. 

"Asıl türk musikisine gelince; 
bu musikiyi garp tekniğiyle inki -

ıaf ettirmek lazımdır. Bu itte ga.
ye, tam manasiyle garp muıikiıi 
yapmak değil, garp muıikiıini 
Türk Musikisine göre adapte et
mek olmalıdır. Bunun içindir ki 
projemin eıaslarını Türk musiki
sine göre hazırladım. 

"Musiki bilha11a tafııt duygu -
dan doğan bir sanattır. Konser
vatuvar talebesi klasik ve modem 
musiki eıerlerini tam manaıile ne
zaman kavrarlarsa halk ta o za • 
man daha inkiıaf bulmut bir mu
siki duygusuna ıahip olacaktır. 

"Ancak o zaman operalar te -
tekkül edebilir ve hakikt konser -
ler verilebilir.. Bu gayeye bir kaç 
yılda varıla:bileceğini sanıyorum.,, 

Posta T.T. Binalar ve Levazım 

Müdürlüğünden: 
ı - Mfibayaası mukte:ıi Uç nevide 60 ton bakır tel ile iki 

nevide 5000 adet Manşon kapalı zarf usulile mUnakasaya ko· 
nulmu~tur. 

2 - Mevaddı mezkOrenin 19 Ağustos 933 taribi!lde ihalesi 
icra kılınacağından taliplerin şartname almak için ıimdideo, 
pıtnamedeki tarifat dahilinde ihzar olunacak teklifnamelerle 
teminatları ibti~a edecek zarfları tevdi için de mezkur tarihe 
mUsadif cumartesi günü saat 14 te lstanbul'da Yeni postanede 
Miluayaat komisyonuna müracaatlara. (2740) 

kısmınca ölüme mahküm 
ATINA, 15 (Huıuıi) - Elefte· 

ron Melon gazetesi yazıyor: 

Muhalefet rüesası hükUmet ga
zetelerinin netriyabnı ileri sürerek 
tedbir alınmasını istiyor .. Şayanı 
dikkattir ki, bu reisler jeneral 

Plastras ır,illet alcyi ıine silah çe -
v;rerek ihtHı\l ve iıy3n bayrağını 

çektiği zamf\n bu l•areketi tasvip 

eden gazeteler hakkında hiç bir 
talepte bulunmamıılardı. 

Yunan milletinin menfaatlf'rİ i
çin ne gariptir ki bu reisler bugün 

muhalif netriyatta bulunan ga -
zetelerin ıusturulmaaını iıtiyorlar. 

Biz, 6 martta millet aleyhine ıi

lahlOl kıyam eden adamlar deği • 
liz ! 

Biz, millet aleyhine harekete ge 
Çen Plaatraıı kaçırmadık!. 

Ve biz bu hareketi mecliıte 

mevzuu bahsettiği zaman Metak • 
ıaaı ıuıturan ve tehdit eden kim -
seler değiliz!. 

Biz mecliıi meb'uaanda 6 mart 

ihtilalinin hakikati etrafında söz 

aöyliyenleri ıuıturmıya çalıtanlar 

deiiliz!. 
Ve biz ihtilalci jeneral Plaıtrası 

mecliıi meb'uaan kürıüıünde mü -
dafaa eden kimseler değiliz!. 

Biz, Yunaniıtanda cinayetler, 
facialar meydana getirerek Yunan 
tarihini kanla boyıyan kimıeler de 
iiliz! 

Görüyoruz ki, Venizelosun a • 
leyhinde ıuikaıtler tevali ediyor, 

ve bu ıuikastler memleketin asa -

yiıini muhafazayla mükellef bulu· 

nan zabıtayı bir tahıın hayatını 

muhafaza için lüzumundan fazla 
ifgal ettiriyor. Venizelos, memle • . . 

Almanyada, yeni bir kanun li. • 

yihası tetkik edilmektedir. Bu ka

nuna göre, umumi sıhhati koru -

mak için, bazı kimseler hadım edi 

lecektir. Bu münasebetle Leipzig

de intişar eden dünyanın en meş · 
hur tıp mecmualanndan biri dok-

tor L. Vellguth imzalı bir makale 
neıretmittir. Bu makalenin, şaya -

nı dikkat bulduğumuz kısımlarını 
naklediyoruz: 

"Hadım edilmesi lazım gelen in 
sanlar yedi kısma ayrılır: 

1 - Akıllarında hiffet olanlar. 

2 '- Deliler. 

3 - Mefluçlar. 

4 - Katiller. 

5 - Sağır - dilsizler. 

6- Müteverrimler. 

7 - Ecnebi ırktan olanlar. 

Son kısmı hadım etmekten mak 
sat, milletimizin kanına, yabancı 

kan karıı.mapıasını temindir. Ya · 
hudiler, zenciler kendi nzalarile, 
hadım edilmelidirler. 

Bu itin baıarılma11 için, hüku -
met maddi fedakarlıklar da yap -
malıdır. Bilh.a11a hadım edilmesi 

lazım olanlar, akıllarında hiffet 

bulunan kadınlar ve genç kızlar • 

dır. Onlara bir aylık bağlamalıdır. 
Gayri meıru bir çocukları oldu mu 

aylığı yarıya indirmeli, ikinci ço -
cuktan sonra kesmeliair. 'Bunun ü

zerine hadım edilmiye kendilikle 
rinden razı olacaklardır. 

Ecnebi ırktan olanlara da, yük· 
sekçe bir tazminat vadedilirse, ha
dım olmıya riza gösterirler.,, 

Bu Alman doktor, hadım edil -

ketin büyük bir kıımı ve halkın menin işkence olmadığına propa -
büyük bir ekseriyeti tarafından Ö· ganda etmek lazım geldiğine de 
lüme mahkilm edilmittir ve bu kanidir. Diyor ki: "Eğer hadım e· 

mahkUnıiyet, mazideki feci hare • dilen birine hadım edildiği söy -
ketlerinin neticeıidir. Venizelos lenmezıe, kendisi kat'iyyen farkı -
kanlı hareketler meydana getiren na varmaz.,, 

ihtilallerin imilidir. iki üç ıene VAKiT - Doktorun bu sözün 
zarfında hayatı aleyhine iki ıui • den anlatıldığına göre Almanya 

kutin vukubulması da göıteriyor da mevzuu bahsolan garip tedbir 
ki, Venizeloı ölüme mahkum etti - kısır bırakmak için yapılacak bir 

ii, kürıuna dizdirdiği kimıeler ta- ameliyedir. 

r~fından ölUme mahktım edilmiı - ----------
tir. Venizeloı her gün, her saat 41 • k 
bu .. areketlerinin cezaıını bulmak er mısa 1 
mevkiindedir. 

Kim bbe temin eder ki Giritten 

gelen tüpheli klmıeler emniyeti u· 

mumiye mildUrüne intikam mak • 

aadlle taarruz etmiyeceklerdir. Ve 

kim temin eder ki bir hareket 
Manyat ve Mıinalılar mukabil bir 

Londrada imza 
edilmek üzere 

Londra, ı6 (A.A) - Alınan bazı 
haberlere göre dörtler misakı bu 

intikam te§ebbüıünde bulunmıya- hafta içinde Londrada imza edile· 
cektir. 

caklardır. Venizeloa memleketin 

aaayiıi no§tai nazarından bir teh· 

like tetkil etmektedir. 

Venizeloı ehmen Yunanistan • 

dan çıkmalıdır ve hükumetin asa • 

yiti muhafazayla mükellef olanla
rının bir vazifesi de onu Yunanis
tandan çıkarmıtbr. 

Atina suikashnda yara
lanan biri öldü 

Atina, 16 (A. A) - M. Veni-

2eloıa yapılan ıui kast eınasında 

1 
yaralnmıt olan muhaf ıalardau bi· 
risi ölmüttlir • 

Büyük ve mutantan merasimle 
yapılacak bu imza muamelesinden 
sonra dört devlet silahların azaltıl
ması hakkında ameli bir anlaıma 
elde etmek makaadile müzakereye 
giriıeceklerdir. 

Amerika harp gemisi 
inşasile meşgul ! 

V AŞtNGTON, 16 (A. A.) 
M. Svanıon gelecek 3 ıene içinde 
32 harp gemisi yapılması hakkın -
daki programın 238 milyon dola -
ra mal olacağını bildirmiıtir. 

F ransanın borcll 
· · · vere' Busenede taksıtını 

miyeceğini bildirdi 
- VAŞiNGTON, ı6 (A. ~·? a 

. k itıtll Fransanın ıs hazıran ta s 
. · fr 

demiyeceğini bildirmek ı~ın ·cb 
1 . . f d d "' harı ıız e çısı tara ın an un . 

nezaretine verilen notada deıı• 
ki: . 

. biti 
- Geçen ı932 senesı 

kanununun ıs inde vadesi bt 
taksitin ödenmeıinin sonrnY'' ı. 

.., jlleı' 
rakılması kararını vermege 
usan meclisini sevkeden hal ~~ 
ziyette hiçbir değişiklik olnı•. 

'ti ndan Fransa 15 haziran tak•• d 

kında da ayni vaziyeti hali '° 
hafaza etmektedir. .1,. 

Bununla beraber Fran••1 '/ 

bir tesviye sureti bulunnıstl ,..ı' 
A n!erika hükumeti ile müzeS 
girişmeye hazır bulunmaktadı1• 

Bir kadın mebılf 
I 

Berlin hastanesinde 01-

olarak bulundu I 
Berlin, (Hususi) - We / 

milli meclisinin sabık azaıı f' 
Reichıtağda sosyal demokrst.J. 
kası meb'usu Madam Pluelf I 
vi edilmekte olduğu hastanedt 
lü olarak bulunmuştur. .Ml 

Madam Pluelfin, fazla rni~/ 
da uyku ilacı aldığı ve bunııı' 
ticesi öldüğü anlaşılmıştır. 

Çelik miğf erlileriO 

Parise göçü , 
Pariı, 16 (Hususi) - ,, 

manlarda, Parisin, ağırla rl.. 
güç mültecileri var. Bunlar, ,1/ 
lerin müzaheretine uğramıysı' f 
lik Miğfer,, lilerdir. BunlarıfJ ~ 
riyeti, "Çelik Miğfer,, te§kilİ J 
mühim rol oynamıt reislerle, ~ 
cenaha mensup münevverle~ 

Onl ır da, Yahudiler gibi, 
himayesine sığınmı§lardır. 

Askeri masraflar ~ 
PARlS, ı6 (A. A.) - R~ 

sosyalist grupunun dünkü t ~ 
bıında M. Palma, bütçelere ,,ı I 
askeri masrafların azaltılitl ; 
murakabaya tabi tutulması~/ 
lesi hakkında silahları sı . -

·ıı konferansında müdafaa etti 
ze dair bazı izahat verınitlİ/ 

M. Heryo Fransayı Ce?~ /: 
temsil hususunda gösterdıi'1/ vaff akıyetten dolayı M. pa 
grup namına tebliğ etmittit• 

Dolar kıymeti fi 
NEVYORK, ıs (A. A.) ~~ 

zerv federal bankasının bii~." ~ 
murları, dünkü günün bii1" 1. 
kısmını müzakerede buluı1;)( 
geçirmi,lerdir. Bunların d0116~~ 
metinin tesbiti meselesi hll eJ~ 
görüşüp konut tukları zarıı1 t"'~ 
mektedir. Bununla bera~~ir r 
mahf eller bu hususta hıç 
söylememektedir. 

Para yok ı 1 ı ,.,, Jj 

VAŞiNGTON, 16 .(A· t-1"~ 
Leh hükumeti, ıs hazıratı ttıJ' 
ödemeğe imkan bulaınadı ., 

"ld" itti • riciye nezaretine bı ırıtı 
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tt! mnıııı l~~l~ 
eşı aşa 1 ! o M~rmıı~ et IHI~Jb'K~f'Il~ırn o ~ 

enilm ekten gÜ Ç kurtul- ~witl 1U•ını11m ımı!ı~~ııııııı ll'lulli~''.m i\Tii1111IDllllllilllIDOOmıııılınımınıııııııııııımııııırnııııınnııır•1m111@ımı ~11111 11 ıı .111:111mınmlllffiiLilrnllwıııJ' 
du. Maç berabere bitti Kadirlide Yağmurlar Dörtyol 

portakalını ihya etti (Başı 7 inci Sayıfada) 1 harekette bulunan Vefalı Lutfiyi 
Pılı b' otuzuncu dakikada, gene Vefalı 
1ıı ır maç yapıyorlar. Fazıl 
l\tb'• bir oyuncu 36 ıncı dakikada saha-

t{. ~.ı kombinezonu aıkaık 
" ~ d dan çıkarttı. 
~ .~ af aasını yarıp geçiyor - fakat Vefa sahasında serbestçe 

~.1 b'uncü dakikada Rebiinin 
" oynamalarına rağmen Galatasa -

Bir şakavet 

yatağında rahatlık Geçen sene kuraklığın bozduğu por
Eşkiyanm kimi diri, kimi takallar bu sene o kadar mükemmel ki .. 

e b ır Pasını alan Celal iyi bir raylılar batka sayı çıkarama - ölü ya}calandı 
ik Unu gole çevirdi Otuzuncu 
tı·'da. bu sefer de Galatasaray dılar. Maç bi~i. :c. "" Kadirli, - Geçen senelere ka-

k111İrı direği muhakkak bir sa- dar Kadirli kazası ve havalisi he-
\l t Galatasarayın sükunet ve akıllılı 

~H t &.tınıya yardım etti. Bunu men hemen şakavet yatağı denile 
"''- lık sayesinde kazandığı, Vefanın 
,1 arayın soldan bir akını bilecek ıbir manzara arzederdi. 
~ ldı. da ani sayılar neticesi, kaybettiğ! 
'"'ıl b mar. Galat,.•ara l l •onuncu Hiç bir gün geçmezdi ki bir .. ın l . d b' u ~ _, y ı arı .. 
~I aın yerm e ır pasını kalmaktan kurtarmış, Vef ahları male, bir hayata tecavüz vakası 

r,t 1tı:fia bir tandelle tekrar Ve-
" ta da üçüncülüğü kazanmaktan me- kaydedilmemiş olsun.. Bütün ~a -33 .. •ne soktu. ~ 

11 \ırı .. netmiştir. Hakem Sait Salahattin kavetin merkezi olan bu muhit a-
~bh• cu dakikada Galtasaray V ' ın b Bey en ufak bir şiddete müsaade 
tf·t ı e İr penaltı verildi. Artık 
" ı il d etmemiş ve iyi idareye güzel bir 

~11 l r a ikinci sayılarım kaza-
~.:· t 8.td F h misal vermiştir. ~ ı. akat Avni bu mu ak-
~ı:;Yıy1 yatarak kurtardı .. Ar - Diğer maçların neticesi 
~ ~~n bir kurtarış daha. Devre Galatasaray B, Vefa, takımları 
~"'-ta.ıaray akını ve Celalin sa- üçer sayı ile berabere kaLmıtlar 

-qqa.sı ile bitti. ve bu maç gürültülü olmuş bazı 
oyuncular kavga etmiılerdir. 

razinin vaziyeti de eşkiya için bir 

melce olabiliyordu. Bu itibarla ya

pılan mahalli zabıta takibatı akim 

kalıyor ve yahut buradaki eşkiya 

Andıran taraflarına kaçıyordu .. 1-
ki sene evvel gün geçtikçe çoğa -

lan şakavet vakaları artık mahalli 

Altınordu - Anadolu maçı da vukuatı meyanında sayılamıyacak l'-· * * * l{tllc. 
•t~i 1 devreye 1- 4 mağlup bir 

>'ttt b tot~ e aşlıyan Vefalılar çok 
\,)' 

11 ~.Örünüyorlardı. Galata -
~ ttluhacim hattı artık istediği 
~~ ,°J'rııyor, fakat ihtimal lüzum
' dederek 11kı ve atılgan dav
taı k Yordu. Onuncu dakikada bir 
da~~Sıran Rebii bunu kornerden 
'~ dan doğruya bir gol çıkar -
'fi 'lttetiyle parlak bir tekilde te-
Lı~ti. 11,k 

u~lt 11n oynamalarına rağmen 
ı~. ~"Ylılar Fazılı geri çekmiş· 
c,ıtla muavinle uynuyorlardı .. 
dr!1 ~~ay müdafaası gittikçe açıl. 
Ilı%- : tüzel oynadığı için Vefa 
tiLi c~ll'>lcri adeta vaziyete seyirci 

alrnı§lardı. Hakem hatalı 

~ltay Macarlara yenildi 
~mir, 16 (l~uıusi) - Macar 
~il\ t tkımı ılk maçını bugün 
~ klübile yaptı. 

~'~ 'çlardan evvel takımlar sa -
b,~ Çıktıkları sırada sporcular ve 

h~ ~§iktat umumi kaptanı me.r 
~tt,t\ ~ef Beyin hatırasına hür -

f f~ \ır dakika sustular. 

''lld, tolü oyunun betinci dakika
lc..d, .\ltay yaptı. 16 mcı daki· 

~~t\ ~ltay aleyhine bir sayı oldu. 
b· C:ı 1 'tti - 4 Macarların lehine 
bit ~ ~acarlar ikinci devrede de 

'Yt Yaparak maçı kazandılar. 

1\1\lhafız gücü güreş 
birincisi 

tut\;f'H-\ARA, 16 (A.A.) - Bu 
d,lt\ l~t 14 te evkaf apartımanın· 
~ıllta.ktdrnan salonunda Ankara 

~ılrtııtt aaı güreş birincilikleri ya -
lul>le ~· Müsabakaya muhtelif 
~u~ en 50 güretçi girmiştir. 

l-.~ .. afı2: gücü 21 puvanla mın-
ti; &uret b" • · · 1 'ttet k .. ırmcısı, 16 puvan a 
tt~le ul~bü ikinci, 3 puvanla 

r bırtiği üçüncü oldular. 

Ankarada maçlar 
~.\~l<A ~"'tllta. R.A, 16 (A.A.) - ~ugün 
~lllllYa. - Muhafız gücü birinci 
~-~a.tr a.raaındaki lig maçı 15 

Anadolu lehinde devam ederken şekilde umumileşmiş bulunması a
Altın ordulular hakemin kararını sayişin muhafazasında çok titiz 
kabul etmemitler ve sahayı terket bulunan hükfunetin nazarı dikka-

mişlerdir. tinden kaçmamış ve kati tenkil ka-
F ener - Vefa B. takımları birer ı k rarı veri ere takip müfrezesi teş-

sayı ile berabere kalmışlardır. Hi
lal - Beylerbeyi maçı da 2-1 
Beylerbeyi lehine bitmi~tir. 

Apollon - Kurtuluş 
Dün Taksim de "Apollon,, Yu -

nan takımı ile Kurtulu~ takımı da 
karşılaşmışlar ve güzel bir oyun · 
dan sonra Apollon takımı 2-1 
galip gelmiştir. 

Bundan başka Pera ile Moda 
karşılaşmışlar Pera 3-4 mağlup 
olmuştur. 

Atletizm birincilikleri 
ANKARA, 16 (A.A.) - An -

kara mmtakası atletizm birincilik 
leri 23 haziranda başlıyacaktır. 

Müsabakalar iki hafta sürecek· 

ve Gazi terbiye 

pistte yapılacaktır. 

enstitüsündeki 

M uğlada spor kongresi 
Muğla, 16 (A.A.) - Spor kon 

gresi bugün öğleden sonra ilk de-

fa olarak halkevinde açılmıştır. 

T onplammya bütün sporcular işti
rak etmişlerdir. 

Muvakkat heyet merkezi umu

mi ile temas ederek mıntakamn 

tasdiki için uğraşacaktır. Vilayet 

spor ittifakına dahil olabilecek bir 
seviyeye yaklaşmıştır. 

Ankarada at yarışları 
ANKARA, 16 (Hususi) - tık 

bahar at yarışlarının sonuncusu 

bugün yapılmıştır. Y arıtlarda Ba~ 
vekil Hazretleri de bulunmuşlar -
du .. 

Yeni bir tayyare 
Berlin, 16 (A.A.) -Volf ajan

sından: 

Loft Hansa hava kumpanyası 
Selaniğe ve İspanyaya işliyen ha
va ahtlarında Junken tipinde 
süratli yeni bir tayare itletmeğe 
başlamı~tır. 

kil edilmiştir. 

Bu sayede hanümanlar söndü
ren eşkiy_amn bir çoğu diri, bazı

ları da ölü olarak yakalanmıttır .. 

Kadirli kazası halkı bugüun tam 

bir sükunet ve asayiş içinde işleri 

ile meşgul bulunmaktadırlar. Bu 
havalide ~akavet yapıp barınamı• 

' . ' 
yacağmı anlıyan iki ki§İ Andrine 

kaçmışlardı. Gelen haberlere gö· 

re bunlar da Ceyhan köylüleri ta
rafından yakalanarak hükumete 
teslim edilmiştir. 

Manda azgın fakat 
kuduz değil ! 

Sillede şayanı hayret bir vaka 

olmuştur.. Azgın bir manda bir 

kişi öldürmüş, diğer bir yurtda§ı 

da yaralamıştır. 

Sillede değirmen köyünde Mah 

mut uğlu Mustafa ağanın bir man 

dası vardır.. Yavrudan yetişme 

olan bu manda senelerden beri 

Mustafa ağanın evinde imiş. O 

kadar alışmış ki kendiliğinden gi

der gelirmiş. Evvelki gün Musta

fa ağa mandayı dışarı çıkarmak 

isterken uslu manda birden bire 

kızmış ve Mustafa ağanın üzerine 

hücumla onu başından ve göğsün
den yaralamıştır. 

Mustafa ağanın feryadına yeti

şen çoban Mehmet oğlu Mustafa 

da hayvanı zaptedernerniş ve da· 

ha fazla kızan manda bu sefer 

zavallı çobanı feci baş darbelerile 
öldürmüştür. 

Bağırsakları dağılan zavallı ço 

ban çok acı bir ~ekilde ölmüttür. 

Yaka haber alınınca merkez -

den baylar Zeki Bey derhal gön

derilmiştir. Mandanın muayenesi 
neticesinde kuduz olmadığı anla -

şılmıştır. Ağır surette yaralı sa -

Dört yol, 12 - Dört yolda her 
sene gek kısa süren ve seyrini he
men yakıcı sıcaklara bırakan ba
har, bu sene birbirinden güzel 
günlerle dört aydır devam ediyor. 

Ve günetli günler insanlara neşe 
verdiği kadar mezruata ve porta
kal bahçelerine de feyiz ve bere· 
ket bahşediyor. 

Geçen sene şiddetli bir kurak
lık yüzünden bahçe sahipleri çok 
ıztırap çekmiılerdi. Bu yüzden 
portakal mahsulü de miktar ve ne· 
faset itibariyle ümidin dununda 
olmuştu.. Bu sene mahsul geçen 
senekin;n iki misli fazladır. Son 
yağmurlardan sonra susuzluk teh-

likesi de kalmamıştır. Bu vaziyet 
bahçe sahiplerinin daha şimdiden 
yüzünü güldürmektedir. 

Geçen sene bütün varidatını ve 
faaliyetini otel ve park intalına 
sarfeden belediye, in~tın hitamı 

dolayısiyle artık diğer belediye it
leriyle uğraşmağa başlamak üze -
redir. Memleket ahalisi bu faali
yeti dört gözle bekliyor .. Zira ka .. 
sabanın tenvirat ve tanzifat işleri 
bi mmenuniyet olmaktan uzaktır •• 

Memleketin iki yüz metreden 
ibaret çarşısı yağmurlu havalarda 
baştan başa bir çamur deryasıdır. 
sokaklardaki taşlardan insan yü • 
rümesini şaşırıyor. 

f 

Yağmura muhtaç olan 
pamuklar •• 
Tarsus ovasının sulanmıya ihtiyacı 

küçük bir tecrübe ile anlaşılıyor 
Tarsusa fazla miktarda yağmur 

yağdığı bazı gazetelerde yazılmış 
isede maalesef yağan yağmurlar 

miktarı ancak 250 - 280 milimet
re derecesindedir. 

Bunun ihtiyaca kafi olmadığı 
anlaşılmaktadır. Yalnız yayla kıs
mına fazla miktar da yağmur yağ-

mıştır ki oralarda da pamuk eki· 
lememektedir.. Pamukların yağ -
mura çok fazla ihtiyacı vardır. 
Yağmur yağmadığı takdirde koza· 

lardan endişe edilmektedir. 
Memleketin ihtiyacı olan su ta.1' 

simalı meselesi tekrar vilayet ma
kamının nazarı dikkatine arzedil
miştir. Sulanan mahsul çok bere
ketlidir. Buğday, arpa !bire yir -

mi, hatta bire yirmi bet vermiştir. 
Bu da gösteriyor ki Tarsus ovası
nın kati surette 11ulanmıya ihtiya
cı vardır. Bütün Tarsus halkının 
köylülerinin temennileri ovanın su 
lanması işinin halledilmesidir. 

Sergi zararlı olur mu? 
Açılacak Konya sergisinden Konyalı 

bir tüccar acı acı şikayet ediyor 
. ~onya, 1~---: ~onya san~yi ser- ı alt üst etmiştir. O zam~ın sar • 

gısı ayın yırmısınde Gazı Pata smtısı bugüne kadar geldı. ~üc
mektbenide açılıyor. Hazırlıklar carın vaziyeti daha henüz düzelir 
hemen hemen ikmal edilmiş gibi- ken bu seneki sergi tüccarın baıı· 
dir. na inecek ikinci büyük darbedir •• 

Konyanm kıymetli bir tücarı - Bir memleket iktısadiyatı bir ser
mn sergi hakkındaki sözleri Yeni gi için berbat edilmemelidir. A
Anadolu gazetesinde çıkmıştır. Bu lakadar makam bunu behemehal 
sözleri nazarı dikkate koyuyoruz: düşünmelidir. 

"Sergi hakkında §İmdiye kadar Sergiler ekseriya lehimize de-
neler denildiğini gazetenizde oku· ğil, aleyhimize dönüyor. Bunun 

dum .. Bunların ekserisi yanhı ğö
rüşün mahsulüdür, ki sergi satışlı 
yapılmalıdır diyorlar. Bir sergi 

açılmazdan evvel evvela o memle
ketin iktısadi vaziyeti göz önün -

de tutulmalıdır. Fakat, maalesef 
şimdiye kadar bu yapılmadı. Ge
çen seneki sergide tüccarlarımız 

pek çok zarar ettiler. Bunun gö:ı 
göre yapılması doğru mudur?. 
Geçen sergi Konya iktısadiyalmı 

' K. l k ıra ı 

için bir sürü delil göstermeğe lü -
zum yok; vaziyet bütün vuzuhiyle 
meydandadır. 

tktısadi vaziyetin günden güne 
fenalaşması bu seneki serginin de 
fazla bir sarsıntı tevlit etmesine 
sebep olacaktır. Tekrar ediyorum; 
bunu alakadar makamat iyice tet
kik etmeli ve ona göre hareket et
mcl idir. 

Göz göre göre 
edilemez.,, 

Konya berbat 

Orhan Bey hanında ki· 
ralık odalar vardır. Talip 

hail devam etmit ve yağmur do 
"" ~~elec~!t haftaya bıralulmı~ 
~dal~ ~rdu - An~a•:a gücü 
iQ't- i . 1 ~ılt maçına Ankara ~~ç 
'~k etmediğinden Altınor-

n galip gelmi§tir. 

Altı yolcu alan bu tayyare 525 
beygir kuvvetinde bir motörle mü 
cehezdir. Sefer esnasında vasat\ 
sürati 2'15 ve nzami sürati saatt~ 
272 kilometredir. 

hibinin muvafakatiyle azgın man- o 1an1 ar VAK 1 T idaresine 
da jandarma vasıtaaile öldürül·~ müracaat edebilirler 
müştür. ~ 



lktısat konferansında Türkiye Gölle~, k~mışlar şairiD 
D.. .k d .k d" b h aıt hır hatıra : 

unya I tısa ı ve ı hsa ı U ran Sazlar, kamışlar, kurbağalar' 
hakkındaki fikirlerimiz arasında bir alem! 

- 9 - ı den endüstri ve antrıprizin tecelli l Japonya ile Hindistan onları takip 
1899 tarihinde emteanın pera . ettiği sahayı tayin ve tahdit etmek 1 etmek tehdidini gösteriyorlar. 

kende satış fiyatlarının bu fevkala lazımdır. llu sanayi sahası yirmin Umumi harbin parçaladığı garp 
de yüke-ekliği fevkalade bir suret· ci asrın başlangıcına kadar hemen memleketleri iktısadiyatı harpten 
te hissediliyor. Fakat bilhassa bu hemen Avrupa ile Amerika Mütte ı;onra küçük bir intikal devresi ge
sene (faiz miktarının yüksek olma bit Hükumetlerinin garbine inhi çirdikten sonra harp iktısadiyatı 
sından dolayı) amele ücretleri pe- sar ediyordu. Bu yerlerdir ki müs sulh iktısadiyatına inkılap ediyor 
rakende eşya fiyatlarma tekabul e. temlekit ta dahil olduğu halde ci ve ycnileştirilen kadrolar işlemeğe 
decek surette yükselmemiş oldu • hana mamulat yetİftİriyorlardı. haşlayınca iptidai maddeler yetiş -
ğundan ıbu yüzden birdenbire ya • Kezalik müstemlekatta bu sanayi tiren memleketlerle olan mutat 
pınm bir küçiik taşı kopuyor ve sağ kıt' alarma iptidai maddeler temin münasebatşn bozulduğu ve cihan 
Jam olmıyan bina çökmeğe mah • ediliyordu. Sanayi memleketlerin iktısadiyatında kat'i bir tahavvül 
.kU:m oluyor. Amele evvelki kadar de şehirler, kasabalar, köyler za • vukua geldiği görülüyor. Harpten 
satın alamıyor, perakendeci tacir • rarma büyüyorlar. Ameleler çiftçi evvel garp, dünyanın diğer aksa · 
ler bunu görerek furnisörlerine si· ler zararına çoğalıyorlardı. Müs _ mını kendi mamulatile doldurdu -
parişlerinin tenkis ediyorlar. Niha. tem1ckelerde ise ziraat inkişaf P.di ğu ve İptidai maddeler yetittiren 
yet ıiş büyük tacirlere ve fabrikacı· yor ve organize ediliyordu. Mesela memleketler bu mamulatı güçlük· 
larına intikal ediyor. Bunlar bu te· kahve Afrikadan Brezilyaya da in le ödedikleri halde şimdi, dünya -
nakusu görünce imalatı durduru . tikal etti. Halbuki Brezilya yalnız nm diğer aksamı garbı kendi ipti· 
yorlar. Fabrikacı piyanın çektiğin kauçuk istihsal ediyordu. Kezalik dai ve gıdai maddelerile iş.ha hali
den fazla imalat yaptığım anlıyor. Seylan ve Hindi Çini de de siste_ ne getiriyor. O halde ki garp bun· 
Bu merhalede in~aat, tevaiat, teai· ları ödemiyor. Çünkü bu memle • 

- matik surette kauçuk zeriyatı is • 
t k b l ~ d 'kt ketler garbın mamulatını artık sa· sa yapma a es 0 acagın an 1 ı· tihsalatı başladı. Küba bütün zira 

sadi hayatın bilumum sefabatında tın almıyor. Bu hal, garp iktı&adi· 
atini tahdit ederek dünyanın ikin-

her ~ey duruyor. Fırtınalara teşad- yatını altüst ediyor. Avrupa iktı • 

d .. ed d luk r Vazı" et· ci şeker istihsal memleketi olmağa sadi mekanizması felce ugru~ yor, 
um en urgun · Y 1 ve koyuldu. ihana kereste veren Ka -

hakikatı görmek ve duymak sıra • fabrikalar artık i~ bulamıyorlar. 
sı bankalara geliyor. Emniyet emni nada buğday yetittiren ve ihraç e Amele ve halk kitlelerini beslemek 

den memleketlerin başına geçti. 
yetsizliğe inkılap ediyor. Yeni kre. işini kapital artık devlete bırakı -

Avuıtralyada Yeni Zeland'da Ar-
di ltcsiliyor, verilen krediler r.:ıüra • ' yor. Bu felç garp memleketlerin • 
kün sür'atle geri alınıyor. Şimdi çı jantinde ve Cenubi Afrikada hay de iptidai maddeler istihsalatına 
k h , . 'nh' k A van yetiştirmesi ancak yirmı' otuz ış areıcetı aynı ı mayı ma m . .. hatta kömür, demir, çelik istihsa· 
veçhede takip ederek inişe inkılap s:ned~nberı vucut ~ulmuştur. Ka !atına da sirayet ediyor. 1920 se • 
ediyor. Fabrikacı tacir stokları ııü- lıfo.rn_ıyam? ve OrJonun meyva nesi nihayetine doğru Avrupa ve 
remiyeceğindcn korkuyor ve hepi- ı yetı§tınnesı son zamanlarda vuku Amerikada İ§siz amelenin yekunu 
si satışa atılıyorlar. Evvela küçük a gelmiştir. Endüstri sahasınm nü takriben on milyona baliğ oluyor
kıymetteki esyanm fiyatları üzerin j fusu çoğaldıkça onun iptidai ve du. (Bir milyon Almanyada, bir 
de tenzilat ;apıhyor. Fakat her ta gıdai maddeler ihtiyaçları artıyor buçuk milyon İngilterede, üç bu • 
cir diğerinden geri kalmış olmak - du. iptidai maddeler İstihsal eden çuk milyon Amerika müttehit hü • 
tan kor.ka:-ak bütün emtiasını satı- memleketlerde çiftçierin, ihayvaıı kumetlerinde.) 

Bir .. zamanlar, E~ü~te ~ençler • ı ~üyo~lardı. Burad~ .artık 
den murekkep edebı hır zumre var kendınden geçer gıbı: . 

. ıll 
dı. Hatta Beşiktaşta oturdukları - Sen yazılarında .n~Ç ( 
Halde Salahattin Enisle şimdiki (T erkos gölü mütevelhsı) ~ 
Akşam muharrirlerinden Musta - bul su yolcuları kahyası) 
fa Ragıp ve Salahaltin Enisin o za sun?. 
manki yazı arkadaşlarından ve - Ne yapayım üstat, sell. 

Haşimin azat kabul etmez kölele - çok tiirlerinde ördek gibi .1 
rinclen Beylerbeyli Tarık bu teşek dan, gölden çıkmıyorsun 1'1• 

külle alakalı idiler. Zümreyi diğer :(. :(. :f. 

tamalıyanlar da ntşunlardı: Silahtarağa o akşant. ~ 
O zaman iyi bir şair olan şim- tam istediğimiz renkteyclı·. 

diki İzmit maarif müdürü Ekrem terkos köprüsünden öte511 

Vecdet, şimdi Yakıtta (fa) imza - bir şimal esintisi ile yelPıı:ı 
sile yazı yazan Fikret Adil, yeni çe tıpkı yeşilbaş ördeklerııt 
deniz ticaret müdürü Müfit Nec - leri gibi men-:vişleniyordıl· 
det, bir zamanlar (Zümrüt Anka) Sağ ve soldaki sazlık}a.rı.1-
mizah gazetesini çıkaran ve şimdi lıklar Haşimin susmak bl 
Zonguldak polis komiseri olan Ha bUlbülleriyle doluydu. pert,P 
şim Sami, elyevm İzmir Karşıya - olduğu için bunların, ıne.rd ~ 
kasında mühendislik ve yol müte· b~lan nihayetsiz vakvaklal ~ 
ahhitliği yapan Adnan ve daha bir zım dört çifte küreğin şıP ı'V 
çok gençler... geliyordu. Soldaki sık ve ıı ~ 

O zamanlar en çok bu zümrenin mışlığın, o kendine mahsıı• 
his ve fikirlerine tercüman olan tısına dalan Haşim gülüııt111' 
bir de edebi (Şebap) mecmuaaı çı. Tam bu sırada çocuklard,_ 
kardı ki, işte ben Hatimi de, Yah· yavaşça mırıldandı: 
ya Kemali de, ayrı ayrı o mecmua Akşam gene akşam, gene 
idaresinde tanımış, o zamanki ilk Göllerde bu dem bir kan'JlŞ 
yazılarım için her ikisinden de o • Biraz sonra, daha giiıtef 
rada yaman ve faydalı teşvikler ve varmamıtken bir gece 
takdirler görmüştüm. veren ulu ve top ağaçlarııı 

Günlerden bir yaz günü, bizim ki bahçenin önüne geldik· 
bu edebi zümre, bu her iki üstada çeşit çeşit ve renk renk o,,/ 
birden bir ziyafet çekmek istedi. kazlar, bu koyu nefti, dotfj 

Uzun görüşmelerden sonra ka· yun üzerinde gerdan kır'1' 
rar verildi: Her iki üstat birden karşıladılar. .Jİ 
Eyübe çağrılacak, Bostan iskele • Fazıl Ahmed in bu mi1"~ 
sinde hususi sandallara binilip ak· !osunu idare eden en fl'..t. 
şam üstü Silahtar ağaya gidilecek; bir anaç kaz, sandallarJ~. 

oradaki ulu, top ağaçların lot göl- ve çarpık bir bakışla bira''/ 
geıinde, akşam üstü büsbütün nef ten sonra, yabancı ohxı&J 1 
tileşen derenin bir kenarında ye- anlamış gibi dümeni biıt ~ 

nilecek, içilecek, söylenilecek, gü· kırdı, sancak tarafımızda~ı1' 
lünecek, okunacaktı. Nihayet her i le beraber üzerimize kaytP'~ 
ki üstadı da davet bana düşmüştü. ladı. Haşim onlara bakar~.J' 
Çünkü ben artık bilfiil, yazıcılığ; gülümsüyordu ve gene geııf~ 
ve onlarla ııkça görüşmeye başla- biri mevzuun tam bamteliıı'4f 
mııtım. "Suda yorgun, mazı t~ 

Sıcak bir öğle üstüydü. Fuzuli "Ediyor bir takarrübÖ; 
ve Ruhinin hemterisi Babıaliden "Mahmulu hande keştil,J' 
iniyor, ben de yukarıya çıkıyor • "Kuğular geliyor sine 1""/; 
dum. Kendisi, o zaman beni çok ~ ~ li-

ıeviyordu. Hiç hoş beşe meydan Çayırda hemen gece ~ 

bırakmadan hemen meseleyi aç • kadar oturduk ve bütün b" el' 
tım; gülerek: det içinde hep eski, yeni ~d / 

lığa ç.rkarıyor. yetiştiricilerin miktarı arttıkça on Avrupanın satın alma kuvveti • 
MüthiJ panik b~lıyor. Evvela kü- ların sınai mamulata ihtiyaçları da nin müthiş surette azalması onu 
çük tacirler, fabrikatörler, sonra fazlalaşıyordu. Bundan başka Çin, bundan sonra iptidai ve gıdai mad 
orta derecede olanlar sonra da hü· Hindistan gibi eski medeniyetler deler ithal etmek imkansızlığ;na 
yükler krizin net:cesinde yok olu· Y&ı}amı} memleketlere kapitalizm soktu. Çünkü Avrupanın satama • 
yorlar. Harbi umumiye ~.adar te - nüfuz ediyor. Buraları Avrupalaş yınca alma kudreti olamıyacağı 
kerrür eden bu kı·izlerin hepsi bo!~ hrmağa başlıyor, ve bunların fab gibi, İptidai ve gıdai maddeler ye· 
luk buhranlarıdır. Bugün bizim ik rika mamulatına ihtiyaçlarını ge tiştiren memleketler de henüz bi • 
tisadiyatımızı te~kil eden ımai is- 1 nişletiyor. Bu .memleketler bu ma rikmiş stoklar temin edecek kapi . 
tihsalat teskilat ve techizatı tam 1 mulatı satın almak imkanını te • tale malik olmadıklarından kredi 
bir asırda kurulmuş ve vücuda gel min edebilmek için ihracat zarure ile veremezlerdi. işte §İmdiye ka _ 
miştir. Bazan inkişaf eden iktisa - tini hissediyorlardı. Bu suretle Hin dar Avrupa bolluk krizleri tecelli 
diyat için kadro küçük ve dar ge- distan ve Çin sınai memlekelere ve tekerrür edip dururken şimdi 
liyordu. Bu mes'ut yükseliş devre iptidai ve gıdai maddeler ihraca bunun aksine olarak az istihsal et· 
ıini vücude getiriyordu. Kah ikti başlıyorlar. Öyle ki, Soya denilen me krizi baş gösterdi. Şimdi yal _ 
sadiyat kadrolara uymak zarureti yağ nebatının Çin; ve pirinç ile mz İfsiz amele değil, Avrupanın bi 
ni hissediyordu, ve bu da inhitatı Jüt'ün "Jute,, Hindistan dünya liimum halkı açlık ıstırabına dü~ _ 
yani krizi doğuruyordu; ve işte bu müteahhidi haline giriyorlar. Bun tüler. Avrupa bu açlık ıstırabını çe 
mütemadi ve ~aru~~ .. tabavv~ila~m 1 dan başka mesela Japonya gibi kerken, Arjantinde hububatın sa -
ortasındadn kı butun kapıtalıst sırf iptida! naddeler yetiştiren ba tılmıyan fazlasını ·lokomotiflerde 
sistemi inkişaf ediyordu. zı memlekeiler kendi sınai mamu· kömür yerine yaktılar; evvelce 

Harbiu tahrik ve tevlit ettiği İn !atlarını te.min edebilmek için hun feyz ve bolluk allahm İnsanlara 
kı~ neticesinde harpten sonraki ları dahilde imal etmek, yani sana ıbir rahmeti olarak telakki edilir • 
krız~er artık bol~uk ~ri.zleri değil: Yİ kurmak imkanlarını buluyor - J ken şimdi mahsulde görülen feyz 
lerdır. Bolluk krızlermı artık hakı lar. Diğer taraftan iptidai malısu- bir musibet amili oldu. Zirai mem
ki işleme teşevvüşatı iıtihlaf et · lat yetiştiren diğer bir takım mem 

1 
leketler de sınai mamulat alama -

mitlerdir. iptidai maddeler fiatı le!-{etler ele mamulat satın almak dıklarından kendi mahsulatını sa -
müthit surette düştüğü halde gıdai hususunda günden güne büyüyen tamıyorlardı. Bir taraftan Avrupa 
v~ sınai maddeler ucuzlamamıştır. ihtiyaçlarını temin edebilmek için halkı yokluk ıstırabından kıvra • 
Bır taraftan çiftçi ve amele fakir· bir taraftan İptidai ve gıdai mad- mrken ziraat memleketlerinde hu· 
leımif diğei" taraftan da hayat pa deler !stihsalatını ıırtırıyorlar, di • bubat ve mahsulat yerlerde ve de· 
halılaşmıştır. Tekniğin hararetli cer taraftan imkan nishetı'nde ıa _ 

- Baş üstüne, dedi, gelirim. tan konuştuk. Divan edeb1f 4 
Hem çok memnuniyetle gelirim! yi bilen Haşim Sami, arası!' 1 
Zavallı gafil ben, o zamana kadar dimden, Nailiden rindane f~ 
hiçbir şeyin farkında olmadığım kudukça Haşim coştu ve ~ot p· 
için ağzımdan kaçırmıyayım mı?. açıldı, açıldıkça söyledi. s•;,- ~ 

- Yahya Kemal de gelecek! uzun Fuzuliyi, Ruhiyi, iste fı 
Vay efendim, sen misin hunu larwneyi, Ren eyi, Emil \f e~\e 

söyliyen?. Bir de ne bakayım, hid- anlattı. Sonra, o zamanl11r ~~ 
detten zavallının gözleri faltaşı gi- rin kayıtsız bir aşıkı ola~. -~·. 
bi açıldı ve bana öyle bir köpürüş Fikret Adille Bodleri tJJ~(ıc'
köpürdü ki, yoldan gelip geçenler ettiler ve nihayet Ekre~ j;, 
şimdi bize bakıyorlardı. Neden ben, baktık ki, bu işin bıte'tı'jfı 
sonra onun ağzından girip burnun faslın tükeneceği, bu beı O 
dan çıkarak yumuşattım, daveti - türlü nihayete ereceği yolc" 

polarda çürüyordu. Kapitalizm ik-
terakkiyatı da durmustur. Buhar na.yi kur:mağa çalrsıyorlar Bu su , d' t bo ki y il . . . . • · · - lısa ıya ımn zu ugunu a et • 
makınelerı, şımendıferler, vapur - retJedir l;i kapitalizm saha.-ın- ı · · t b' t k i . . . ., ... meı.c ıçın gene a ıa anun arının 
Iar, elektrıkçılık, esans motörleri mah:ms olan iktisadi bozukluk b·· 1 "d h 1 · 1. ld' b' . . .. . . . u· 1 mu a a esı azımge ı; ve ta ıa -
gıbı muhım ıhtıraat yoktur. Bugün tün dünyaya sirayet etmİtt oluyor 1 t' n tt·~· k ti' k ··1· tı 

.. • ... • ':t • ı emre ıgı uvve ı a su ame.ae 
ku t~knıgın ya~~ı~ları me;cutlar~n Ve Umumi harbin kamçıladığı u - müthiş bir fiat 11ukutu başladı. 
sadece tekemmulatmdan ıbarettır. mumi teıevvüşat 1920 tC\rihleı-ine 
Bu sebeptendir ki ihtira olmayınca do~ru açıktan açığa tezahür edi • 
sermayeyi tahrik edecek amil or - yo•. 1920 tarihinin en karakteris -
tadan kalkmış oluyor. Teknik te • tik hadisesi olmak üzere 0 zamana 
rakkiyat motörü işlemeyince kapi- ka~nr bilhassa iptidai maddeler 
taliıt sistemi felce uğramaktadır. istihsalcisi olan Amerika müttehit 

iktisadi buhranın tarihçesini mü hiiktimetleri kat'i surette sınai 

(Devamı var) 

Ciöz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınıf Mutehassıs 
Habıılli (Anı ara caddesi No. 60 > 

mize gelmiye tekrar razı ettim. Fa- man: tı' t' 
kat öteki gelmemek şartile! (:f.) _Haydi dedik kallcal• ' ... ... ... , ,, 

Üc gün sonra sünbüli bir hazi- hah yaklaşıyor! . ~e' 
. S . f ıı "fıe 

ran akşamı, Eyüpteki Bostan iske. essız geceyarısı, ers #ti' ~ 
lesinden Fikret Adilin narin iki fı· ca mehtapta daha esrarlı d,.ıı s' 
tasile hususi bir sandala dolduk ve sazlarla kamışların arasf11.ıı1: A 

Haşimin bindiği iki çifte fıtanın dallarnnız ıüzülürken J-Iı:ıSs.r• Jt'. 
küreklel'ine FikretJe ben geçtik. Ar - Aman dikkat çoeu oıııV 
tık netemize, keyfimize payan rilip de kurbağalara kepaıe 
yoktu. O iıe bizden daha neşeli, yalım! 
ve keyifli ve biraz da hayran ve Diyordu. 

~I 
cer1' 

osrnal"I 1fl mağrurdu. 

Bizim fıta ötekilerin ortasında 
gidiyordu. Bahariye ile oradaki 
küçücük ada yavrularının arasın -
dan geçerken yalıların penceresin· 

~ . 
------ bC) Jll ("') A '71İ gençler on . . )·ıı 

ol • bll • fr 
sonra Defterdardaki .. ifttl1~ 

talea ederken kapitalizmi teşkil e· memleketler sımf ına geçiyorlar ve iilmiiiEBım•••••••ımıii! den tek tük kadın başları, bizi sü-

Yahya Kemal beye de blle de 
vafeti çekınisler ve o gede. 
ka bir alem geç.irnıişier l· 
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Sabık Osmanlı imparatorluğunun 
taksime uğrıyan Düyunu umumiye

meclisinin tediye ilinı • 
Si 

Pariı; 7 Haziran 1933 1 caktır. 1 takdirde, bu ilanda zikredilen te· 

11 Sa.bık Osmanlı imparatorluğu j Hamilleri bu suretle itilafı ka- diyat tatil olunacak, şu kadar ki 
rtt~ ~kaime uğrıyan Düyunu u· . bul etmiş olan Osmanlı tahvilleri· itilafı kabu! eden hamillere tedi
ll llıı>iyesi Meclisi, Osmanlı Düyu· ' nin yekunu 28 mayıs 1933 tarihini ye edilmi§ bulunan mebaliğ bun -
~ lırtıumiyesinden Türkiyeye isa- takip eden altı ay zarfında Oı - lar için hakkt müktesep teşkil ede
il eden borçların yeniden tesbiti manlı borçlarının tedavülde bulu· cektir. 
h t tesviyesine tekrar baılanması nan itibari resülmalinin o/o·50 yüz· Meclis, diğer bilcümle husuıata 
d lltkında 22 haziran 1933 tarihin· de ellisini tecavüz ettiği takdirde ait malUmat için Osmanlı tahvil -
~ Pariste aktedilip başlıca ahka- itilafname sureti katiyede meriye· leri hamillerine hitaben 7 haziran 
ot 'Yvelce hamillere bildirilmi~ le girecektir.. 1933 tarihinde neşreylediği tebli
~~tt ililafnamenin Türkiye Büyük Meclis keyfiyeti hamillere bil· ğe ve itilafname metnine müraca
~ •llet Meclisi tarafından 28 ma· direcek ve "·o/o 7 1/ 2 faizli 1933 at edilmesini alakadarlardan rica 
tı'.' J933 tarihinde tasdik edildiği· Türk borcu tahvilleri,, adını ala- eder. 
il~ Oarnanh tahvilleri hamillerine cak olan yeni tahvillerin ihracına ltbu tebliğ ile itilafname tedi .. 
ıtıı eder. tevessül edecektir .. Bu tahvillerin yatı icra ile mükelJef müesseseler 

1triJ Binaberin, işbu itilafname ha· ilk kuponunun F. Fr. 500. - Fransız nezdinde 20 haziran 1933 tarihin-
lerin kabulüne arzolunur. Franklık beher birlik tahvil eçin den itibaren hamillerin emrine a-

~ 1'a.hul l(eyfiyeti her tahvil için Fr. Fr. 18,75 Fransız Frankı hesa· made bulundurulacaktır. 
ij ~ut cetvelde gösterilen ve 20 bile 25 ikinci tetrin 1933 tarihin· Türkiyede tediyatı icra ile muvaz 
ht~ran 1933 tarihinden itibaren de tediyesine başlanacaktır. Mec- zaf muesseseler i~bu _ilanda mün· 
d lllıllerin emrine amade bulun • lis, ketidelerde çıkmış olan ikra • deriç cetvelde ve diğer memleket· 
lllll-tılacak olan mebaliğin tahsili miyeli Rumeli Demiryolları tah • )erdeki tediyatı icra edecek mües· 
t teahit olunacaktır. villerinin tasfiyesine müteferr\ seseler de salifüzzikir 7 haziran 
~ lıbu ilanda zikredilen tediyat, muhtelif muamelatın icrasına dR 1933 tarihli tebliğde gösterilmit -
~0nu havi olan tahviller için tevessül edecektir. tir. 
tit elde muharrer kuponların is· Kabullerin mikdarı muayyen Meclis, şimdiye kadar tediye 
~ dadı mukabilinde ve ikramiyeli müddet zarfında o/0 50 niıbetini mevkiine konulan bilcümle tak • 
~bıeli Demiryolları tahvilleri ·ile tecavüz etmediği takdirde, iki ta· aitler için muhtelif tahvillere ait 
Si l>onları fekkedilmiş tahviller i - raf, yeni itiJBftan mütevellit taah· olan karşıhklarm her bir taksite 
~il tahviller üzerine damga vazı hüdattan kurtulmuş ve işbu itilaf· müteferri tediye ilanında gösteri· 
~.tile icra edilecektir. tan .e:velki vaziyette bulun~uf a~ len ~aral~r ile ve mephus ilanlar· 

d ınaenaleyh, mephus kuponun· ve ıtıbar olunacaktır. Meger kı da zıkredılen müesseseler nezdin
~ te<:rit edilen yahut kukarıda Türkiye hükumeti bu müddeti ye- de teşkil edilnıit bulunduklarını 
tı ln olunan damgayı havi bulu niden azami altı ay için temdide bu münasebetle tekrar hatırlatır. 
l~ her tahvilin hamili itilafı bi· muvafakat ede. Sabık Osmanh lrnparcıtorluğunun taksime 

'Ydüıart kabul etmİf addoluna ltilafname meriyete girmediği ugnyan DUyunu Umum.iye mecllııl 

~~ Nisan 1933 tarihli itilaf namenin Osmanlı tahvilatı hamil/erince kabul 
edildiğini tesbit edecek olan tediyatın cetveli 

~~-------------------------------------~~------------------· -

latıkrazlarmn ismi 

Kabul için 
ibraz olun:ıc:ık ku

ponlar 

Vadeler ~c 

Birlik kupon \'eyn 
tahvil için tediye 
olunacak gayri 
safi meblAğ ( l l 

~ ~ 
"" :a Ü 

§ ~ işbu ilanda gösterilen tediyah 
c .~ lstanbulda ıcra edecek olan 
:; ·e müesseseler 
~ ;& 
~, :s 
"" .,, 
~ -----------· '-....... 

%. 
~alz.ıı Düyunu l\lu,·nhhnde 

Fr:ın.m: Frankı 

1 1) cU Hıımeıı Demlryolları tahvilleri 

.. -..•delerde cıknıamı!I olan tahvlller) 
'• i ~ % taız.11 1890 Osmıınlyc (8) 

~ i 11lbJI 189S imth'tltlı Tömbeki 
~ g taı1.11 1890 • 
'• i .. taıt.ıı 1902 Oümrük 
'• . .. fat1.11 l w.>ı 
'•' '-t1t 1901 - 1005 

A 

.. B " " 

% ~ .. ,. " •• c 
1 '-•ı.ı ille ~ 1 1028 (Harlne bonolnn I\onso -
~t \IU rl) 

• 40 
lfM.. ·OOo.00o (Ş:ırk l><'mlryollıın) 

-'"'!)·tıı 

!(~ - nıta 

:hı. °'"aaı İr\"a ''o hka 

% • 
' t"ı 7ll ınos Snydı mııhl 

%t 
'·•~ıı :Sıı[:dnt seri ı 

't 
~'-b.at 

l Aakerlyc 

%4 
taı.111 

% t Ba.tdat seri n 
'·~ % t t Bııfdnt ııerl llJ 
aıııı ısı ı Olimrük 

f 
1 

{ 
{ 

1 ı i\laıt 1928 .ı~ 7,45 

14 l\1art 1Q28 
14 ., ubat 1928 
14 Temmuz 1 lJ28 

' 2 . 
' . 
' 

14 Temmuz 1028 51 
14 Temmuz 1928 44 
14 Tl'mmuz l 928 46 

14 Tem mu?. l 928 38 
1-1 flaziran 1928 37 
1 Xisan 1928 34 

14 ;\la}IS J928 
. 
' 

4,-
5,45 
5,50 
o,85 
5,50 
5.50 
5,50 

5,50 
5.55 
6,35 
8,40 

.ı.5 Teş ~:ıni 1933 5 4,60 

25 Tcş Sani 1933 5 10-1 

,5 Te~ sani l93j 8.45 

25 Mayıs 1932 8 8,40 
1 Temmuz 1928 2 6,40 
l Kisan 1928 34 6,25 

1 Tcş.sani 
1 Tcş.!'ani 

1 ı-:) lül 
1 E) lül 
l Eylül 
ı Eylül 

- elde bulunım meba· 
liğin tamamı 

1927 50 
1928 52 
JQ27 50 
1928 52 
1927 45 
1928 47 

3,-
3,
:i,-
4,25 
3-, 
4,30 

1 Temmuz 1928 4r 7,55 
1 Temmuz 1928 33 6,90 
l Temmuz 1928 3~ 7,60 

Osmanlı Bankası 

Osmanlı Bankası 

Osmanlı Banka&ı 

Osmanlı Bıınknsı 

Osmanlı Bankası 

Osmanlı Bankası 

Osmıı.rılı Bankası 

~ Oıım:ınlı :BanJmSl 

~ Osmanlı BankaSı \"C Doys:.e Bank mıd 
,.!:c: Dlskonto Qe7elptt 

C: Osmanlı Bankası 

CU Osmanlı BankB!ll 

,.,.,, Osmanlı Bankası 

....... Osmanlı Bıınknsı '"e Doy~c Bank und 

Dlskonto Gezel:>:ıft 

o .... 

Oıımanh nanknııı \"c Doytc Bank ond 

Dlskoııto Qt'Z<'l~:ıft 

Oıımanlı Bankası ve Doyı;e Bnnk und 

Dl!ıkonto Ge.7.el&nft 

Osmanlı Bankası 

- -
Osmanlı., Bankası 

§ Do.}Ce Bank und Dlskonto Gezelpft ve 

;;; -; 0-;manlı Bankası 

5 -g Doyçe Bıınlc unıl J>lskonto Gr.:ı:l'lşaft ,.8 

ll .S Osmanlı Bankası 
uı 

c - Do;:ı~ Bank und Dlskonto Geulşaft ,.e :s • 
.!ıı: ~ Osmonh Uıuılmsı 

; .!!! Doyçe Bank und Olı;kont.> Gr.z<'l,aft ve 

Q ~ Osmanlı Banka!n 
Q) & (.j Doyçe Rank und Dl kont o Gez<'I aft 

>.. o Doycc Barık unrl Dlskonto Gr.7.t'l:'Jllft vf' 

::ı Doyçc Orlant Bank Flllal dl'r Den:dner 

~ Bank 

~---------!-----,--J.....:__ _____ ..J..-..l--..------·-----· 
OJ Bll sütunda Fransız Frangı olarak gösterilen mebaliğin muadıli tediye mahallerinin her ban· 

gi birinde kuponlar veya tahviller ibraz edildiği gün cari olan avista kambiyo fiah muci 
(
2 

·hince ve vergilerin tenzilinden sonra mahalli para ile tediye edilecektir. 

3
) Bu ~ahvillerin kuponları olmadığı cihetle tahviller damgalanmak üzere ibraz edilecektir. 

( ) Yenı kupon varakaları alındığı halde muamelei llzımeıti henüz icra ettirilmemiş olan Osma· 
niye ishkrazı tahvillerine ait tediyat mUnha11ran lstanbulda Osmanh Bankası tarafından 
Japılacaktar. 

. 

~ 
Büyük TAYYARE Piyangosu 

15 inci Tertibin 3 üncü keşidesi 
. 11 Temmuzdadır. 

Bu keşidede Büyük ikıamiye_ 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 ve 2253 No. lu kanunun muvakkat mad
desi mucibince 1933 senesinden evvelki seneler mahsulünden el
lerinde bam af yon lan mevcut olanlar 23 • 6 - 933 tarihi akşamı
na kadar bulunduktan mahallin en büyük mülkiye memuriyetine 

aıağıda sorulan suallerin cevabını ihtiva eden bir beyanname 

vermeye mecburdur. 

Beyanname sureti : 

(VeriJen makamın ismi) vasıtasile uyuşturucu maddeler inhisar 
idaresine: 

Malı yedinde bulunduranın ismi ve adresi • • • • • • • • • • • • • • •• •• •• • • •• 

Malın bulunduğu yer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Mahn miktarı (kilo hesabile)· ••• • • •• •• • • • • •• •• • • •••• •• •••••• •••••• 

Ticari evsafı (kabil olduğu kadar) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Beyanname Yerme tarihi Malı elinde bulunduranın 
imzası 

25 kuruıluk pul 

Bu beyanname malın bulunduğu yerde tanzim ve ibraz: edilir. 
işbu beyannameler iki nüsha olarak tanzim edilecektir. iki 

nüaha da mahallin en yüksek mülkiye memuruna ibraz edilecek 
ve ikinci nüshanın alhna mezkur makamın 1 inci nüshayı aldığı
nı kayt ve aldığı tarihi resmi mühürle tastik edecektir. Musad
dak nüshalar mal sahibine iade edilecektir. 

Beyannamesi verilmiş 1933 den evvelki seneler mahsulü olan 
ham afyonlar yalnız 31 Kanunuevvel 1933 tarihine kadar sahip· 
leri veya bunlardan satın almış olan kimseler tarafından ihraç 
edilebilecektir. 

lıtanbul veya lzmirde beyannamesi verilmiş olan malları sahn 
alacak olan kimseler mübayaayı mUteakip bu beyannamelerle 
bulundukları mahallin inhisar idaresine müracaat ederek kayıt 
muamelesini yapbracaklardır. 

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

31 Kinunuevvel 1933 tarihine kadar mallarını ihraç etmiyeo· 
ler bunları inhisar idaresine teslime mecburdurlar. 

Uyuşturucu maddeler inhisarı kanununun 7 inci maddesi mu
cibince timdilik lstanbul ve lzmir limanlarından Afyon ihraç e
dilebilecektir; Afyon ihraç edenler ihraç etmek istedikleri mal· 
tarın beyannamelerini idaremize ibraz etmeyince ihraç müsaade-
si verilmiyecektir. (2733) 

Yeni Tarih 
Her sınıf tarih kitabının hulAsası 

Tarih imtihanım Yermek isteyenlere lüzumlu bir rehberdir. 

100 kuru, fiatla Iıtanbulda Kanaat Kütüphanesinde satılır. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

50 Ton Kalın benzin: Kapalı zarf: 3/Temmuz/933 pazartesi 
saat 15 te. 

50 " Makine yağı: 
" 

,, : 3/Temmuz/933 pazartesi 
saat 10 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile mübayaa 
edilecek olan yukarda miktarları yazıh Benzin ve makine yağı· 
nm ıartna mesini görmek istiyenlerin her gün ve ita va talip olan· 
!arın da hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kasımpaşada Denis 
Leva21m Satınalma komisyonuna müracaatları. (2593) 

I' Hatıralar ve Vesikalar' 
Harp kabine/erinin isticvabı 

Bu eser, mütarekeden ıonra, umumi harp mes'ullerinin di· 
vam alideki isticvaplarmı, r~smi vesikaları ihtiva etmektedir. 

Harp kabine/erinin isticvabında 
Bütün harp senelerinin ve mütareke yıllarınan en canlı saf
halaranı, bu eserde bulacak, lezıetle, merakla okuyacaksınız. 

600 sayıf alık kitap bir lira 
~ Dağıtma yeri VAKiT matbaası ~ 
~ ................................ -111111" 



Ta~ıması daha kolay 
ve temizdir. 

ihtiyaç halinde yeni paketlerden 

ASPiRiN 

Hereke 

'20 ve '2 taoıetı ik clmOalAllar i çinde 
her yerdtt bul unur. 

ve Fesane 
Kuınaşlarında.n 

(5994) 

Ismarlama kostüm ı 

Liradan 
1 başlar 
2 

25~, 27~ 

30~, 34~ 
Liraya 
Kadar 

Yerli Mallar Pazarı 
İstanbul: 

SEYRiSEF AiN 
l\leık ezl idares i Galata koprülı a$ı n 2b23 
Ş11beA, Sirkeci Mühürdar zade Han 22640 

17 - Haziran - 33 den iti· 
baren tatbik olunacak Adalar 
ve Yalova hattı Yaz tarifesi 
iskelelere asılmıştır. (2707) 

SADIKZADE Biraderler 
VAPURLARI 

SAKARYA vapuru 

• lstanbul-lzmir surat postası 
(Ul2) ,,6 

Bahçekapı 

~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~üddeti seyahat ~2 sa&tti~ 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

1500 Ton Livamarin kömürü : Kapalı zarfla münakasası: 10/ 
Temmuz/933 Pazartesi günü saat 14 te. 

100 Ton Mazot "Mayi mahruk,,: Kapalı zarf:a münakasası : 10/ 
· Teromuz/933 Pazartesi günü saat 15 le. 

Gö~ük Deniz Fabrikaları ihtiyacı için kapalı zarfla münakasa· 
ya konulan yukarda cins ve miktarı yazıtı kömür ve mazotun 
şartnamelerini görmek istiyenlerin hergün ve mezkur malzemeyi 
itaya talip c lacaklarm münakasa gün ve saatlerinde Kasımpa
şada Deniz Levazım Satmalma komisyonuna müracaatları. (2703) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden; 
(8 - 7 - 933) Çarşamba günü saat (14,5) ta pazarlıkla mübaya 

edileceği evvelce gazetelerle ilan edilen Kalk üte malı \2 l /4) 
iki ve bir kartlık, üç yeşil çizgili (80) bin adet çuval, bu kerre 
görülen lüzumu acil üzerine tamamen satın alınmıştır. 

Binaenaleyh mevzuu bahis çuvalların mübayaa edileceği hak
kındaki (4 - 6 - 933) tarihli ıaıetelerde intiıar eden ilanın hük-
mü yoktur. (2769) 

Tlcr hııhıı Cumartesi ~ünü saat 16 da 
Galata rıhumından hareket, Pazar ı;ünü 
J ;ı:mirc muvasala~. Pazartesi hareketle 
Salı günü lstanbula avdet eder. 

KARADENİZ Postası 

Sadıkzade 
VAPURU 

19 Haziran pazartesi günü saat 

18 de Sirkeci rıhtımından hare

ketle Zonguldak, lnebo~u, Ayan
cık Samsun, Ordu, Giresun, T rab· 

zon, Sürmene ve Rize limanları
na azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey

menet Hana altında acentalığa 

müracaat. Telefon: 22134. (4495) 
-4585-

Sahibi: Mehmet Asım . 
Neertyat MUdürU : 1. Safa 

V AKIT Matbaası - latan bu) 

T~QKiVE 

llRAAT 
BANKA51 

DAQA 
BiRit<'TiREN 
QAl-IAT-t;Ot;Q _/ 

Emniyet Sandığı 
Müdüriyetindeıı: 

Sandığımızda 15-Haziran tarihind~ 
itibaren yapılacak ikrazlarda tatbl~ 
olunacak faiz ve komisyon nisbetle 

aşağıda gösterilmiştir. , 
. " 1 - Emlak mukabili ikrazlarda: Kargir binalar için sene"'. 1~ faiz ve peşin % 1,5 koro1

' 

ahnır. . '° f 
:Ahşap binalar için sene"' ı 0~ 

faiz ve peşin % 3k omisyoP 1
1
1

0
,, 

Bu nevi ikrazlarda borcunu vadesinde ödeyenlere peşin 8 1 

komisyo ı:; un yüzde yarımı iade edilir. ıı' 
2 - Mücevher mukabili ikrazlarda peşinen alınmakta 0 l 

maktu % 3 komisyon bundan böyle almmıyacaktır. Hesap 1'~ 1 
diği zaman senevi % 9 faiz ve yine senelik olmak üzere 
komisyon alınmakla iktifa edilecektir. 0 , 1 

• • 
3 - Meskiik ve külçe altın mukabilinde yalnız sene"' ' 

faizle ikrazat yapılacaktır. fıi• 
4 - Esham ve tahvilat mukabili ikrazlarda senevi % 9 · '' 

alınacaktır. Altın ve tahvil kıymetinin % 75 ne kadar a"3115 

rilecektir. .,di' 
5 - Tevdiat bonoları mukabilinde yapılacak ikrazatl8 flJ ııtif• 

Sandıkça verilen faizin % 2 fazlası alınmakla iktifa. ~d~le::ı '' 
Sandığımıza elyevm borçlu bulunanlar muamelelerını ııı> ııO~ 

tecdit ellirdikleri tarihten itibaren komisyonlardaki ~u ~~~8!,/ 
den istifade edeceklerdir. ~ 

inhisarlar idaresinde=;~· 
Müzayedeye çıkarıhpta haddi layık görülmiyen kabı.t~;eoi" 

hisarlar ambarında muhtelif eb'atta sek~en bin küsu~. şp•ı'"' 
19·6·933 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te kat. ı 011""' 
lığı yapı)acakhr. Talip olanlarm Cibah'de satış koff1;5/3) 
müracaatları ilan olunur. (2 


