
llJ Fakültesinin lstanbul 
rıf ına nakline iki haftaya 

ka.da; başlanabilecek 

Rusyaya futbolcularımızla 

beraber güreşçilerimizin de 
gitmeleri kararlaştı 

tia~~torluk zamanın.dan ka • 
~ &..tulfünun yakın hır zaman-
tnj b· ·· · · l k A ır unıveraıte o aca . ca· 

Yeni üniversitenin bu • 
U Darülfünundan ne gibi 

1 
hulunacak?. Yahut ne gibi 

~ ltı bulunması lazım gelecek? 
t tı 1Ua.l memleketin ilmi haya· 

1 daha doğrusu istikbaliyle u· 
11 Ve yakından az çok alaka· 

~.1an herkesi bugünlerde dü • 
litcn bir noktadır. 

~diye kadar memleketi_miz • 
} ka~k tahsil müeueıelerı ek • 
tt ılibariyle kitap içinde ka· 
llıııallimler, kitap içinden dı • 
~ C:tkaınıyan profesörler yata· 
il. Bundan dolayı bu mües • 
~tde okutulan dersler on beş, 

••
1 
''ne geçtiği halde bile hiç 
~ tıdi. Bir çok mu•llimler 

derrisler vaktiyle yazılmış 

1 
lerini not olarak talebeye 
ttdi. Yahut bu notlar üze • 
ı:ı henıep her ıene ayni sözle· 
tir ederlerdi. Diğer taraftan 

1'l bu derslerde her hangi 
~hur profesörün kitabı eaaa 
~i\t için burada memleketi· 
' 1t hususi vaziyetlerin tetki· 
~düf edilmezdi. 

~i yeni ünivenite prof e • 
I> ~le olmıyacaktır. Onlar 
s~Çevesi içinden ic~bında 

'ç~Srkabilen ve memle~etin 
il, • ına göre phsit tetkı~er 

•lnıi hükümler veren ılım 
tı olacaktır. 

\ ~ bundan aonra yeni üni· 
d~~rafından memleketimi • 

1~leri ve balıkları tetkik o
lfıı •uları ve toprakları tah • 
.... ~tektir. .. , .. 
~· lıniYenite ile memlekette 

lt- ·ı· ~·· 1 ıın hayatı ba,Iıyacaktır. 
~derris her sene okuttuğu 
~ llluk eden beynelmilel 
\~ tC!hnlarını yakından takip 

1'e11e nihayetinde hülasa 
ıtlır. 

t\il\k .. 
'f ll Darülfünunun büyük 
~~cttafı muhtelif fakülteler 
t'b ittzu edilen ve icap eden 

.. •lanın bulunmaması idi. 
lıtı• 
'ı 1"ersitede bu noksan da 1 
~lacaktır .Bilhassa Haydar 

Mehmet Asım 
Devamı ikinci Sayıfada 

c Loyola 
~~ b• t, b· ır saray uşaöı idi; 
' b~t Şövalye oldu; daha 
~ .•r dilenci kıyafetine gi· 

ISft K d·· .. tt ., namına u usu 
~~eğe gitti ; bütün yer 
~\ bir H1ristiyan im
t ~l'la.ğu haline getir
~ t:şebbüs etti l 
~cır· 

~ lldıp \le fevkalade esrar 
~iıl' aının havatını, pren· 

~'tı~)rnaceralarını yakıoda 
'1ıt. sütunlarında o'mya· 
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~ Londra kon/ er ansı gidiyor mu ? ~ 

1 ---- - - _ F...... ,_ ..... - ,_, d- ' 
e Amerika ve ransa an § J i ~ B A Ş K A § 

1 Almanyanın çekilmesi \ 
= = 

I Almanyanınki belli oldu, Amerika \ 
) da çabuk bitirmek istiyor ( 
e = 
~ Cihan konfe- ve etmiş, uzun ~ 
§ ransı başhyah da· zaman Londrada § 
~ ha on gün o~du kala mı yaca ğı nı ~ 
% şimdiden konfe· söyliyerek bir de ~ 
1 ransı bırakıp g:t· tehdit savurmu~- ~ 
~ ınek istiyen dev· tur. Fransanın da ~ 

Cami mi, yoksa varyete 
tiyatrosu mu ? 

Paristeki camide müsamere .. diye 
y~pılan hokkabazlıklar, sihirbazlıklar 

~ Jetler var. Başta çekileceği söylen· ~ 
~ Amerika geliyor, diği gibi Alman- ~ . 
~ Amerika murah- yanın Londradan g 
~ hası sorulan sua· çekilen murahhas· ~ 
~ le "hayır,, deme· Amerika hariciye na:r.ın larının geriye döıı- ~ 
~ cıiştir. Konferan· M. Hull miyeceği gizlen - ~ Parla camllnde yapılan alay ve hokkabazlık ı 

s sın bir an evvel bitirilm,si li· mektedir. Fransız murahhası "5 ' ( Fransız gazetelerinin dallandıra budaklandıra yaz· 
dıklar1 bu rezaleti üstat CELAL NURi Beyin sevimli 
UslObu ile bugUn 4 üncU sayafamızda okuyacaksınız.) 

~ zımgeldiğini söylemiş, mede· işin kağıtlara imza atmakla ~ 
~ niyetimizin devamı veya iohi· bitmemesini istemiştir. Bu ha. ~ 
i zamı mevıuubabso!duğunu ili· berler ikiuci sayıfamızdadır. j 
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İç hatlar Güzellik Ceza kanununun değişen 
Ç~mherlitaşta bir maddeleri ve mahkU.mlar 
cınayete sebep 1 

AKAY iş. başına 
geçti 

S•yrlaefalaln eald vapwlannda 
yeni lfaretler 

Yeni ~kllAta &'Öre ayrılmı' olan iç hat

lar (Akay) mUdliriyetl dt>rhal faa.llyete grç

miş , .e dünden itibaren mevcut vapurları l· 
darcııl altma. almı,tır . 

(Akay) mUdUrlyetl llk iş olarak \.-npur -

lann bacalarını Akayın :firmasına göre bo • 

ya.tmağa bajlamıştır. Yeni firmada düz siyah 
• baca ortasında kırmızı r:crlt, kırmrımm Uı;-

tündc de beyaz ay \·ardır. Bu surf•tle (Akay) 
baca üstünde ilk bakıJta canlanacal;.tır . 

Dün üç vapurun ba('atıı yı>nl fl'kllde bo· 

yanmıııtır. lç hatlara i~lyf'n dikı>r vapurla • 

rm bu.aları yeni şı>kle göre iki gün içinde 
boyanacaktır. 

(.\kay) miidürU Oemil Bey de dün An -
karaya gitmiştir.. Öğrrndlğlmlu• göre (Alt-

ay) müdürlyetlna l5letmo için C('nebi bir mü· 
tahas ıs &"etlrllooektlr • 

Cemil Bey Ankaradıı bilhaııs" bu ı, üze
rinde uğrapcaktır. 

olmuştu Müddeiumumilik vaziyeti etraflı 
1 
Bunun muhakemesi yeniden 
görUldU,katil ayni kararı aldı 

bir surette tetkika başladı 
1 iki buçuk sene evvel, Çenberli 

tafta kunduracı Arif oğlu Süley • 
mania kunduracı Y orgi arasında 
güzellik münakaşasından çıkan ve 
kavga sırasında ölümle neticele • 
nen vak' anın muhakemesi, birkaç 
aydanberi İstanbul ağır ceza mah-

1 kemesinde, ilk karar temyizce bo· 
bulmu§ olarak görülüyordu. 

Bu vakada ölen, Y orgidir. "Türk 
güzeli mi daha güzel, yoksa Yunan 

(Devamı 4 üncü sayıfada) 

Ceza kanununun 
bazı maddelerinde 

yapılması teklif olu
nan değişiklik, ge -
çende mecliste mü-

zakere edilmi§, la
yihanın kabulü ıu -

retile kat'iletmiıti. 
Yapılan deği§ik • 

lik henüz müddei 
umumiliğe reamen 
bildirilmemiştir. Bu. 
gün, yahut cumarte • 

Altın mütehassısı 
Dün tetkikat için 

si günü bildirilmesi 
muhtemeldir. 

Eazı mahldlmlann cezalan inecek .. 

T rabzona gitti 
lktısat vekaleti 

,_~----

Bazı maddelerde yapılan deği
şikliğe göre, evvelce bu maddeler
le cezalandırılan bir kısım suçlu -
ların ceza müddetlerinin azalması 
ciheti düşünülerek, müddei umu • 
milik şimdiden vaziyeti etraflı su· 
rette tetkike başlamıştır. Bu itibar
le değişikliğin müddei umumiliğe 

bildirilmesile beraber, derhal tat· 

bikine geçilecektir. 

İstanbul ve Üsküdar hapishane
lerinde, işledikleri suçlardan dola. 

yı evvelce verilen ceza müddetleri 
azalan bazı mahkumlar bulunduğu 
tahmin edilmektedir. 

taraf mdan getiri • 
len Amerikalı al· 
tın mütehhassısı 

M. Van Siklen bir 
kaç gün evvel 
Ankaradan şehri · 
mize gelmişti. Mü 
tehassıs dün saat 
altıda Karadeniz 
vapurile Trabzo • 
na gitmiştir. Ora-

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

Gazi Hz. 
Ayın yirmi beşinden sonra 

gelmeleri muhtemel .. 
dan Kağızmana ı 
_idecektir. Mü · M. VanSUklen ANKARA, 21 (Hususi) - Rei· 
tehassısa altın ara~a müdürü Ham j sicümhur Hazretlerinin ayın yirmi 
di, mühendis Nedım B.ler ~efakat beşinden sonra lstanbula hareket· 
etmektedir. Kağızman ve cıvarın • . . ..... 
d ı b l l 1 lerı muhtemel goruluyor. Bununla 

a evve ce u unmuş o an a tın ma 
denlerinden istifade edilmesi tet _ beraber lstanbulu şereflendirecek-
kik edilecektir. Bu tetkikat iki ay leri tarih henüz, kat'i olarak, belli 
kadar sürecektir. değildir. 

Dilene\ - Anamdan böyle dotd am. 
Efendi - Anan se nl b&yle tekerlekli 

arabayla mi doiurdu ? 



Yeni üniversite 
IJaşmakaleden /Jevam 

paşadaki Tıp faültesinin lstanbu • 
la gelmeliİ yalnız bu fakültedeki 
tedrisat noktasından faydalı ol -
makla kalmıyacak, Hut.h1 üniver· 
sitenin topluluğunu teıniu edecek· 
tir. 
Ha'f':larpaşa Tıp fakültesi lstanbu 
la geldikten sonra talebelerin has
tahaneden hastahaneye taşınmak 
suretiyle tedrisatın intizamını kay· 
bedeccğini zannedenler vardır . 
Bu da doğru değildir. Çünkü tale· 
be üç, dört ay muntazaman yalnız 
bir hastahaneye ve sabahları gide· 
cektir. Öğleden sonra da Beya • 
zıt'a gelerek fakültede nazari 
dersleri takip edecektir. Buna 
mukabil Haydarpaşada talebeye 
gösterilecek üç yüz hasta buluna • 
mazken İstanbulda hastanın mik· 
tarı en a,ağı yedi yüzü bulacak -
hr. 

Sonra yeni üniversite kurulur -
ken milli Ttirkiyenin ilmi ihtiyaç· 
lan nazarı dikkata alınacak, yeni 
tesiaat ona göre yapılacaktır. Yeni 
Türkiyenin istinat ettiği siyasi, ik· 
tısadi, idari ve mali esaslar bura· 
da iyice gösterilmelidir ki cümhu· 
riyetin mu haf azaıım ve memleke· 
tin istikable ait idari mes'uliyetini 
Üzerlerine alacak gençlik bu vazi· 
felerini yarın muvaffakıyetle ya -
pabilsin. 

Yeni üniveraite'nin kurulmasın • 
daa bahsedilirken evvelce işin i· 
çinde bir takım hususi maksatlar 
arayanlar vardı. istenilenlerin alı· 
nacağı, hoıa gitmiyenlerin ahla -
cağı ima suretiyle ifade edilirdi. 
Bu tarzda düşünenlerin de ne ka
dar yanıldıklarını zaman göstere • 
cektir. 

Görülecektir ki yeni üniversite • 
nin kurulmasında memleket için 
temiz ve kudretli bir ilim ocağı 
kurmaktan başka hiç bir maksat 
yoktur. Filhakika yeni üniversite 
kurulurken açıkta kalnalar olacak 
tır. Fakat bunlar sadece kürsüsü 
kalmıyan derslerin müderrisleri ile 
hiç bir ecnebi dili bilmiyen, dünya 
daki beynelmilel ilim hareketlerini 
takip edebilmelerine imkan görül. 
miyenlerden ibaret kalacaktır. Bu· 
nunla beraber bu suretle açıkta 
kalanların da mutlaka hayat ve 
maietlerini bir suretle temin et • 
meleri çaresi aranacak ve her hal
de bulunacaktrr. Nihayet şimdiye 
kadar Darülfünuna ellerinden gel· 
diği kadar hizmet etmiş, fakat ah· 
val ve zaruretlerin icabı olarak 
artık çekilmelerine mecburiyet 
hasıl olmuf olan yaflı zatların da 
terfihleri yolu bulunacaktn. 

Mehmet Asım 

Beynelmilel gazeteciler 
kongresinin kararları 
Budapefte, 21 (A.A.) - 29 ma· 

yıstan 2 hazirana kadar burada İç· 
timalarmı aktetmiı olan beynelmi· 
\el gazeteciler birliği kongresi ta -
rafından alınan karalardan bazı • 
ları ıunlardır: • 

lısizlere mahsus sandıklar vücu · 
de getirilmeıi hususunu tacili. 

&zynelmilel mesai bürosundan ga 
zetecileri alakadar eden meseleler
le de uğratması rica olunacaktır. 

Gazetecilerin telif hakkına dair 
olan Roma mukavelenamesinin 
müstacelen kabulü için h.ükumet • 

ler nezdinde teıebbüste. bulunula
caktır. 

Koa.,e ıazetecilerin yalnız mes 
lelcl vazi,elerini yapmak suretiyle 
menfaatlerini temin edebilecekle. 
rİlli beyan eder. 

·~SON HABERLER ismet Paşa kız ensti 
sergisi açıldı '

ANKARA, 21 (A. A.) -
gün saat 18 de lsmetpaJ• Londra konferansı şimdilik 

suya mı düşmek Üzere? 
· ·· ·· d kt b" bu dert enstıtuıun e me e ın 

içinde hazırladığı işlerden 1 J'1 
ıergi, Batvekil ismet Pat• 
retleri tarafından açılmıttır· 
talebenin eserleriyle dolud~r· 
kıt, dikiş, biçki ıapka, e\' 1

, 

ve en tasarruflu surette en 1 

leri yapmak huausunda kııl .. 
zın yüksek kabiliyetlerini 

Amerika hariciye nazırına göre konferansı tehdit eden 
en büyük tehlike : Iktısadi milliyetçilik .. 

Londra, 21 (Hususi) - Bura • 
da, bütün murahhasları, hele bil · 
ha&aa gazetecileri harekete getiren 
bir fayia çalkandı: Amerika heye· 
ti konferansına bir oltimatom ver· 
miş. Eğer konferans, Vaşington • 
dan bildirilen mukannen bir za · 
man zarfında nihayet bulmazsa, 
Amerika heyeti memleketine av • 
det edecektir. 

Bu haber duyulur duyulmaz, ga· 
zeteciler M. Hullün etrafını aldı · 
far. 

M. Hüll, bu şayiaları tekzip etmti 
tir. Amerika heyeti murahhasaaı 

reisi diyor ki: 
- Amerika hükumeti mukan • 

nen bir zaman tayin etmiş değildir. 
Y almz, burada uzun zaman kal · 
mak istemiyoruz. Konferansın ne· 
ticelenmesini istiyoruz. Bütün 
dünyanın gözü konferanstadır. Mu 
vaffak olamazsak, yalnız maddi 
zarar değil, manevi cihetten de, 
çok büyük inkisarı hayallere ae • 
•111 olacağız. Şunu tekrar edeyim: 
Bu saatte, mevzuu bahsolan yal • 
nız bir kaç milletin ıeli.meti de 
ğildir. Mevzuu bahsolan bugünkü 
medeniyetimizin devamı veya in •· 
hizamı dır. 

Konferansı tehdit eden en bü • 
yük tehlike nedir bilir misiniz? lk
tısadi milliyetcilik ve müfrit milli . 
yetçiliktir. Eğer, bu his, yerini ik· 
tısadi beynelmileliyetçiliğe terket· 
mezse, işsizlik, fiat düşkünlüğü, 

para istikrarsızlığı gibi en büyük 

dertlerimize çare bulmanın imkanı ceğine dair olan haberleri teyit 
yoktur. veya tekzip etmekten çekinmiştir. 

Almanya çekiliyor , Verdiği bir beyanatta M. Hull, kon 

B 1. 21 (A A ) B l. d k" 1 feransın oldukça iyi neticeler v ' er ın . . - er ın e ı 
• A 'hf il d d l b'" · receğini ümit ettiğini söylemiştir. 

sıyası ma e er e o aşan ır şayı 

·· Al ·h "ktısat kon M. Hull'e göre konferans 30 veya aya gore man cı an ı · 
feransından çekilmek için çıkacak 40 gün kadar daha sürecektir. 
ilk fşnattan istifade etmek niye • latikrar meselesinden bahseder· 
tindedir. ken, M. Hull, bunun Amerika ban· 

Hatta daha şimdiden Londra • 
dan ayrılmış olan Alman murah -
baslarını Londraya bir daha dön • 
miyecekleri bile açıktan açığa söy 
lenmekted ir. 

Fransa ne yapacak ? 

ka1aı ile Maliye Nezareti elinde ol· 
duğunu söylemiştir. 

Rusyanın iktısadi ademi 
tecavüz teklifi 

LONDRA, 21 (A.A) - Londra 
konferanıında M. Litvinof bir 

Londra, 21 (A.A.) - Reuter "İktıaadi ademi tecavüz protoko • 

ajansı, yüksek bir Fransız şahsi • 
yetinden Fransanın konferansı çe· 
lcilmek ile tehdit ettiğine dair çık· 
mı~ olan şayiaların asılsız olduğu
nu öğrenmitir. Fransız heyeti mu· 
rahhasası knnf erans iıleri için elin 
den geldiği kadar teşriki mesai et· 
mekte devam niyetindedir. 

Para meselesi 
Londra, 21 (A.A) - Reuter a • 

jansından: 

Para meselesi konferansı meş -
gul etmetke devam ediyor ve bu 
mesel halledilmedikçe alınacak ne 
Liceler az olacaktır. 

Şimdiki halde hararetle zemin 
hazırlanmaktadır. 

M. Hull, M. Moley Londraya ge 
lince kendisinin Vaşingtona döne· 

lu,, projeai vermiştir. 

Bu protokol projesinde bütün 
devletlerin siyasi ve iktısadi sis -
temlerinden müstakil olarak iktı -
sadi münasebetler saha.aında mus· 
lihane bir suretle teıriki mesai et
meleri esasını kabul etmektedir. 

Fransız murahhası M. Bonnet. 
pratik İf yapılmasını tavsiye ede • 
rek diyor ki: 

- Muayyen ve müsbet kararla· 
ra geçmek istiyoruz. Yoksa rüzga · 

1 

rın uçuruvereceği kağıt parçaları -
na sadece imza a'tmak iitemiyo -
ruz. 

M. Bonnet, Fransanın dünya fi. 
atlarını daimi bir şekilde iyileştire 
cek her türlü siyaseti tasvip edece
ğini ilave ediyor. 

mektedir. ,, ' 
Başvekil Hazretleri, diğe;;, 

vetliler ıerginin her kısmı ··,~ 
uzun müddet durarak mu•l.~ 
talebe tarafından verilen 1 

dinlemişler ve gösterilen e 
büyük alaka ve takdirle seY 
lerdir. 

Başvekil Hazretleri ıergid 
rılırken sureti mahsusada . 
ve teşekürlerini ve tebrikleriısl 
de buyurmuşlar ve mektep 111 

rünün ve muallimlerinin af' 
ellerjni sıkmı~lardır. Sergiyi 
ret edenler arasında Maarif' 
ye Vekilleriyle- bir çok ze"'t 
lunmutlardır. Sergi bir lı~ 
devam edec~ktir. ,/. 

idare kongre51 
Beynelmilel kongt~ 
murahhasımız reis *',) 

seçildi 
VIY ANA, 21 (A. A..) ;~ 

nelmilel idare kongreıi buı' İ 
si cümuhurun bir nutkuyla J'I 
mıftrr. Reis ve reiı vekillikİ~ 
tihabı yapıldıktan ıonr• 
Baıvekil ve onu takiben dl 
'hükUaıetler mürahhaıları ,O 
larını ıöylemiılerdir. Tü# 
rahhaslarından Muılihittiıl 
Bey seç.ilen reiı vekilleri • 

bulunmuttur. • •-6 

VAKIT'ın Hususi Haberleri 

Muhtelif mcsııilin tetkılcl.,.. ..1 
mur şuhel~r ayrılarak ~ı(j 
rına baılamıılardır. Birio"' 
Muılihittin Adil Beyin 
altında çalıtmaktadır . 

Gümüş para 
Maliye müsteşarı 

izah ediyor 
ANKARA, 21 (Hususi) 

Tedavüle çıkarılacak gümüş para· 

lar hakkında Maliye Vekaleti müs 
te§arı Ali Rıza eByle görüıtüm. A· 

li Rıza Bey şu izahatı verdi: 

"-Gümüş paraların basılması 
işi etrafında Cümhuriyet Merkez 
Bankasiyle temaatayız. İki aya ka· 
dar ufaklı gumuş parala • 
rın basılmasına başlanacaktır. 
Paraların Ankara veya lstanbulda 
basılmasını tayin vekalete aittir • 
Kuvvetle tahmin ediyorum, ki gü
müş paraların darbına İıtanbulda 
başlanacak, bilahare darphane 
Ankaraya nakledilince paraların 
bir kısmı da bura~a basılacaktır.,, 

Afyon satışını mürakabe 
lZMlR, 21 (Hususi) - Afyon 

satışının mürakabesi hakkındaki 

kanun mucibince af yon tüccarla • 
rına, ellerinde bulunan afyonların 
miktarlarını bildirmeleri için veri· 

len mühlet 23 Haziranda nihayet 
bulacaktır. Bunun için vilayete be
yanname vermek üzere yapılan 

müracaatlar son günlerde çoğal • 
mıştır. Afyon azami 4 liradan ıa· 
tılıyor~ / 

- .--

Vilayet heyetleri 
Maaşlı idare heyeti 

azaları seçildi 
ANKARA, 21 (Hususi) 

Yeni teıkil edilen maaşlı vilayet 
idare heyetleri için tayinler baıla· 
mıftır. lstanbul idare heyetine 
mülkiye müfettişi Enver, mahalli 
işler umum müdür muavini Hüse· 
yin Sabri, Ankaraya da mülkiye 
müfettiılerinden Yahya Sezai,Hak 
.kı Haydar, iDvrik kaymakamı En· 
ver Beyler tayin edilmişler, kendi· 
lerine memuriyetleri tebliğ edil -
miştir. İdare heyetlerine dair tali· 
matname hazırlanmaktadır. 

Belediyeler bankasına 
hazırlık 

ANKARA, 21 (Hususi) -
Belediyeler bankasının nizamna· 
mesi hazırlanmaktadır. Banka ö • 
denmiı sermayeıi bir buçuk mil • 
yon lirayı bulunca işe başhyacak
tır. Yüzde beşlerin tahsili kolay -
lıkla ilerlemektedir. 

İzmirde bir cinayet 
1ZMIR, 21 (Hususi) - Karşı· 

yakada Soğuk kuyuda Kayserili 
Mustafa isminde birisi karısı Mak 
bule hanımı öldürmüş, katil yaka· 
lanmıştır. 
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Husust Haberlerimizin 
devamı 10uncu saylfada 
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Terfiler 
Terfi eden polis

lerin isimleri 
Ankara, 21 (Hususi) - Emni • 

yet umum müdürlüğilnce yapılan 

üçüncü komiserlik imtihanında ka.. 
zananların terfileri Cümhuriyet 
bayramında yapılacaktır. 

imtihanda kazananlar şunlar • 
dır: 

Reiıicümhur, Hufburl tJ 
vekillerini kabul etmittir· ,,,1. 
cümhur müıahabeleri ıır~~ 
hasaa Türkiye Reisi cüınıhlJI". 
Mustafa Kemal Hazret# 
derin ıavszılarla bahse~ 

1 
ihtikarı J111 Kağıt 

IZMIR, 21 (Huıusi) ...,,, 
de kağıtçılık yapan bazı . 
rin ihtikar yaptıkları bildı 
den ticaret müdürlüğü te 
baglamııtrr. • 

Manisa valisi 
IZMİR, 21 (Hususi) 

İatanbuldan: Necati, Mustafa, 
Kadri, Hilmi, Şevket, Ihsan, Hadi, 
Necati, Ziya, İsmail, HulQıi, Kad· 
ri, Muhittin, Fahri, Hayrettin, Sa· Maniıa valiıi Murat Be)" 

lih, Nedim, Vehbi, lbrahim, Ha - ne baılamıttır. 
bip, tbrahim, Fikri, Halit, Abdul - -------.-·. """"'~d~ 
kadir, Fahri, Hamdi, Galip, Muhit Ali, Sait, Rıza, Hılmı, S• d 
tin, I.:ütfi, Sabri, Akif, Şükrü, Ke • Muıtaf a, Etem, İrfan. }. . 
mal, Halit, Ahmet Rüştü,, Bahat - Rıza, Zonguldaktan: ~~~I 
tin, Naim, Münir, Lütfi, Vehbi, birden: Mahmut. Hakarı f' 
Muhsin, Bahri, Niyazi, Nazmi, Ze· lat. Konyadan: Mevluttl· 
ki. vaatan: Hasan, Mehıııetı 

~ocaeliden: Hüsnü, Tahain, Mu Diyarhekirden: lhaan· ~~1 
harrem, Rıfkı. Huluıi. Yandan: Salih, ~~ 

Mardinden: Avni, Fikret, -Kırk- met, Sabri. Urfadan: }.~ 
larelinden: Mustafa. Yozgattan: man. Bali.kesirden: BabS 
Salih. lzmirden: İbrahim, Nuri, Şe zeden: Kadir, Mehmet· t
rif, Ali Galip, Nuri, Kamil, Nuri, Vahit. Artivinden Ahtıle 
Bedrettin, Safa, İsmail, Muzaffer, zondan: Kazim, Ha:~ 
Kemal. Kayseri den: Rıza, Refik, neden: Muharrem. Ecl • 
lbrahim, İbrahim. Aydından: Is - mal, Şükrü. Niğdedetı· 
mail Rıza, Talat. Cebelibereket- Meninder:.: Tevfik. ç.• f4 
ten: Mustafa Hilmi. Afyondan: Bahaettin. Aksaray~a:~d~ 
Arif. Malatyadan: Lütfi. Kastamo dudan: Hakkı. Er:ıın~ gefr 
niden: Hamit, Rüştü. Ankaradan: sun. Denizliden: 5a,nıı 



~ETLER 
(öy kasabadan 

ileri 
llln aklına §öyle bir tasnif 

~~.: ~Üyük tehir, küçük şehir· 
~ .. Usuk §ehir kasabadan, kasa· 
:~~en daha ileridir. Kafala • 

tfı 0 Yü terakki merhalelerinin 
il kademesinde saymıya alıt· 
t, I\" oy ve köylü asırlarca bir 
~'· b~r hödük sayılmı§tır. Or· 

.'n ırnparatorlukları köyleri 
~ içinde bir müstemleke hali· 
iı~!du. Orta zaman zembereği 
t,'Yen tehirli hala kendini üs
Qır d 

avanın kahramanı sanır. 

• .y. zt. "" 

~-ı d .. b" . k ag tepe atınız, ızım a· 
~ t~a.n köylere bakınız, köy · 
'b ıleri teknikli medeniyete 

' 1 ?1z, göreceksiniz ki ölçüle-
oı · 
d 

lı kararlarımızda aldat • 
ır. 

fark l k · · k '" · .. ı an amn ıçın oy pı ·· 
J~ai ile kasaba pisikolojisi 
~ a bir seyran yapınız, göre

§eyler harıkulade olacak ·· 

~haiarımız tarihin yükünii 
~11lda ta§ıya taşıya kam · 

lf bir haldedir. 

illa o kadar halli hamur ol-
h ki bir inkılap bir tekm~ 
lfızasını, itiyatlarını deği§· 

~}l İttir. Yaylaya çıkınız, yay
~ er· 
' •ni dolatınız, kadın, erkek 

&.tıcak yatakta bulursunu:T .. 

~~&.illan yaylanın kadınım 
d· e'kten ayırmak mü.mkün 
it 1(.. k d ttı ' oy a ınının karakteri 

'ealek kadını olmaktır . 
haya geliniz, bütün yayla 
tının kadın için tek üni -
"ar: Çar§af ! .. Dokuma v~ 

ı "ı~)\h çarıafh kadın gördü -
~fl) ~layınız ki bir kasabaya 
~.0rıunuz, hiç sıkılmadan 

~· 1tliz, en kısa me:;afeyle köy 
it 'k 1 İ Yüz sene gerilere dalı-
!tt~.' Çünkü artık kadın bu • 
~.kı §erifin giydirip ku§attığı 
~1 

etektir. 
L halın . 'k 1 •.. '\f ın pısı o OJısı roman· 
~al hülyalı ve bütün düşün-

tık 1 . . . b' ma zemesını gerı ır 

· ~alıyor. Onun için kasaba 

1 Yll§ıyor. Ve kasabalı ka · 
"

111
1l t 'h' ·1 . k . . r1~ arı ı ı e geçınme ıstı· 

1 

1~ medeniyeti hala bir cer 
tıb· k ı asabanın kapı halka· 

i:~l>ı~ınış bir türlü ayrılmak 
Ot, 

ıuııu . 'k ı . . . . .. . n pısı o OJısı realısttir . 

~~le g.ördüğüne, eli ile do • 
~ lla ınanır. Fıkıh medeni

İt, )~ kol sa lamadan geçip git· 

~ l'lun için köylü kendini 
•ea.1· 

j,.. tleye kaptırıyor. Hülyi\ 
"\'il} 
~ lla mevcut.. Hayalden 

~İt- l bir torba saman ve ya • 

İ)() a\>tıç tezek kadar kıymet 
t', 

b 
... •da ıöz, köyde iş birinci 

~i 
~'il '~~k ıiz hükmünüzü veri· 

tı•ı Yeni adam?. 

Sadri Etem 
"-mtsıınannnmmtn111umımnnmımınnıımt1nmıı 

'1aki Bey 

~~~.d: bulunan tictret u • 
'~İi!-~ru Naki Bey dün tica -
St\lil'etine gelerek bir müd
l' ~ olınuı sonra Sanayi 
,"il~ katına giderek çalııma
~ 1tlır · Sümer Bankın u · 

\ ''"<!" )\r \irü Nurullah Esat Be-
ec1?1 tehrimize gelmesi bek 

il'. 
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Son sefer 
Iskenderiye hattı 

kaldırılınca .. 

Evkaf Kadrosu 
··································-

Memurlar 
Yeni kadro Üzerine 
maaşlarını alacaklar 

Vapurlar 
Kıymet takdiri 
üzerine toplantı 

Devamını istiyenler te- Evkaf Umum Müdürlüğü latan· Bütün vapurculara 
mektuplar yazılıyor şebbüslerde bulunacaklar bul evkaf kadrosunu tebliğ etmit· 

tir. Memurlar arasında mühim 
bir değişiklik yapılmamıttır. Evkaf 

Seyrisef ain idaresinin lağvı üze
rine İstanbul - İzmir - Pire -
lskenderiye hattının kaldırılması
na karar verilmiştir. 

Ankara vapuru da lskenderiye • 
ye son seferini yapmııtır,. Bu hat • 
tın kaldırılmasının sebebi idare • 
nin değişmesi ve hattın da zarar 
etmesidir. 

Yeni kanun şekline göre hazine 
dış hatlara verilen bu vapurların 
zararlarını ödemiyeceğinden hat
tın lağvına karar verilmittir. Ma -
mafih bir çok meb'usların hattın 
devamı için hükfımet nezdinde te· 
tebbüsatta bulunacakları söylen • 
mektedir. 

Hattın kaldırılmamasını isti -
yenlere göre; son senelerde bu hat 
ihdas edildikten sonra Yunanista-
na ve Mısıra ihracatımız artmı~ ve 
son günlerde hat zararını kurtara· 
cak vaziyete gelmeğe ba§lamış • 
tır. 

Bir genci öldürmekten 
suçlu olan kahveci 

Gebzede Şahin Efendi isminde 
bir genci öldürmekten suçlu kah· 
veci Halilin muhakemesine dün İs
tanbul ağır ceza mahkemesinde 
devam edilmi~tir. 

Dı.inkü muhakemede de bazı "'. 
bitler dinlenilmit, bunlarda, cina· 
yetin Halil tarafından itlendiğini 

memurlarına aynı zamanda barem 
kanunu tatbik edildiği için asli ma 

aşları (15) lira olan memurların 
maaşları (16) ya çıkarılmıf, küçük 
memurlar hiç zam görmemiıtir. 

Yalnız ücretli memurlarına bir kı· 
aımlarının ücretleri arttırılmıştır, 
Orman kalemi memurlarından Ha 
lis ve muhasebeden Y a,ar Beyler 
Ankara Evkaf katipliğine, Masraf 
kalemi katiplerinden Salih Bey An 

kara Hukuk mütavirliğine, Leva· 
zım kaleminden Ali Rıza Bey Ela· 

ziz müstakil Evkaf memurluğuna 
nakledilmitlerdir. Muhaaebe mü -

meyyizi Salih Bey Vakıf akarlar 

kalemine Vakıf akarlar mümeyyizi 
~erver Bey muhasebe mümeyyizli

ğine, tahsilat müf etti,i · Sabri Bey 

mahlulat mümeyyizliğine, mahlu -

lat memurlarından Sedat Bey tah· 

silat müf ettitliğine tayin edilmit -
!erdir. 

Kadro tebliğ edilmediği için Ev 
kaf memurları §İmdiye kadar ha· 
ziran maatlatını ala.nıamı,Iardır. 

Bordrolarının tanziınine batlan • 

mıştır. iki güne kadar maatların 
tevziine ba§lanacaktır. 

Eroin ve esrar 

Deniz Postaları inhisarı kanunu 
üzerine mevcut vapurlara kıymet 
takdir edecek olan heyet dün öğ
lenden evel ilk toplantısını yapmış 
tır • 

lktısat Vekaletinden gelen e -
mir üzerine bu toplantıda vekale· 
tin müralıhası makine mütehassısı 
Sırrı Bey reis olarak bulunmuş -
tur. ilk toplantıda faaliyetin şekli 
görüşülerek hazırlanmıştır. Top -
lantıdan sonra komisyonun reisi 
Sırı Bey bir muahrririmize §U ma· 
lumatı vermittir : 

"- Bugünkü toplantımızda ça
lLjma şeklini tesbit ettik. Bütün 
vapurcu1ara birer mektup yazarak 
vaziyetten haberdar ettik. Her gün 
öğleden evvel s.'\at 10 dan itibaren 
çalışmıya başltyacağız. Her vapu
ra giderek kıymet takdir edeceğiz. 
Günde bir iki vapura birden kıy· 
met takdir edeceğimiz için bu işi 
en kısa zaman zarfında bitirmeğe 
çalışacağız.,, 

Romanyadan gelen 
seyyahlar 

anlatmışlardır. Eroin ve esrar kaçakçılığından 
Kt:ndilerine celpname gönderi • 

Dün Romanyadan §ehrimize o
tuz be, kitilik bir &eyyah kafilesi 
gelmittir. Bükreıte çıkan "Realito
tea 1lluıtra,, mecmuası tarafın· 
dan tertip edilen bu seyahata itti· 
rak eden kafileye ayni mecmua 
muharrirlerinden matmazel B. Ma 
deleine riyaset etmektedir. Seyyah 
lar pazar gününe kadar İstanbul -
da kalacaklardır. 

suçlu Onnik efendinin mubake· len bazı §ahitlerin gelmedikleri an 
latılmış, bunların zorla getirilmele mesine dün lstanbul Ağır ceza 
rine karar verilmiştir. mahkemesinde devam olunacaktı. 

-------------~--------~----

Is t-a n b-u I Yeniden Yapılıyor 
Vali, yakında suların şehrin her 

tarafına temin edileceğini söylüyor 
Vali ve belediye reisi Muhittin 1 

Beyin bugünlerde iti çoğalmııtır. 

Yeni bütçenin gelmesi, T erkos ve 
ebniye kanunlarının meclisten çık
ması, biribiribi takiben ecnebi mü· 
tehassısların gelmesi Muhittir 
Beyi epeyce meıgul ediyor. Buna 
rağmen Muhittin Bey dün kendi • 
sini ziyaret eden bir arakdatımıza 
§U beyanatta bulunmuıtur: 

Sularımızın dUzelmeaı 1 de edilmiıtir. Şimdi de Beyoğlu 
Terkos kanunu ıneclisten çıktı cihetinde Takı!m ve ~ümüısu~ 
b . bl'Y d'ldi Terkos idare civarlan takvıye edılmektedır .. ve ıze te ıg e ı · · • . . . . 

si bu kanuna göre tahsiyeti hük. TaksJmdekı Taksım ıuyu hazıne -
· · h · b" ·· ısese h ı· sine bir tulumba konmaktadır. Bu-

mıyeyı aız ır mue a ıne T k . . . . . 
• '( • · B""t ' idaresi bel radan er 01 IÇın de ııtıfade edı-

getırı mııtır. u çesı, e- l kt' 
diyeden ayrıdır .. Alım, satım işleri er; I ır. b .. d JS0-400 t 
için ayrı bir talimatname Yapıla • du ufm la gubane k d B on 

h . ka ar aza su ama ta ır. un-
caktır. Bu talimatname şe ır meı · 

dan sonra oradaki apartımanların 
lisinin tasdikinden geçtikten sonra k k k 1 k d en yü se at arına a ar ıu çı· 
Dahiliye Vekaletine gönderilecek kabilecektir. 
ve vekaletçe tasdiki müteakip tat· Ayasofya yurdu 
bik edilecektir • Ayasofyadaki yurdu yersiz ve 

T erkosun bütün ihtiyaçlarının yurtsuz kalmıt kimselerin yer bu· 

SOHBETLER 

Evkaf 
Evkaf artık neye benziyor bilir 

misiniz?. Baloda, lata ve potur la 
dolatan sof taya.. 

Miras, talak, nikah ahkamı de • 
ğişti. Ama ve lakin, evkaf iılerin
de hala şer'i ilamlar fermanferma .. 
Hala, zükurdan zükura mevrus 
haklar, hala ebnai ebnasından o· 
larak tevliyetler gırla!. . 

Hele son zamanlarda, yetmiş 

yedi göbek ecdadını sayan asilza
deler görünmeğe başladı. Pe§le -
rinde bir alay insan, erkekli ka -
dınlı, çoluklu çocuklu, evkafın eıi
ğini aıındırıyorlar. Şu vakıfta bi -
zim de hakkımız var. Falan vakıf 
bizim ceddimizin vakfıdır, filin 
vakıfta bizim de hissemiz ol.malı
dır iddiasında bulunmıyan, he • 
men hemen kimse kalmıyacak ... 
Eline fi tarihinden kalma bir ilim 
geçiren, zengin bir vakıf mütevel· 
lisiyle, büyük babasının, amcası • 
nın oğlunun toronu bir bardaktan 
su içtikleri için ter'an akraba sa • 
yılacaklarını iddia eden, soluğu 

evkafta alıyor. 
Ayıp değil ya, bu valöf denen 

nesneye ve bu vakıftan aranılan 
haklara bir türlü akıl erdiremiyo
'rum. llamı ıer'i ile maliki.nelere 
sahip olan mütevelli, Kanunu Me· 
deniyi adeta kendine eıir etmiı 

bir derebeyi değil de nedir?. 
Mesela ıu evkaf f etvuını bera· 

her okuyalım: 
"Ayazpafa vakfının ıeraiti 

vakfiyesi mucibince tevliyet ve 
hasılatı vakıf batnı evvelde bulu
nan zükiırdan zükura metruta o

lup evladı inasa ve evladı inaıtan 
gelen zükiıra tevliyet ve hasılatı 
vakıf meşrut 'değildir.,, 

Bütün mahkemelerimizde, Me· 
deni kanun hükümleri tatbik edi • 
lirken, bütün miras meselelerinde 
kadın ve erkek arasında fark gö • 
zetilmezken, hala "zükurdan ina-

" u• t '"k" " d' d sa , ınas an zu ura ıye o-
lambaçlı cümlelerle her hangi bir 
mala sahip çıkıvermek, cümhuri • 
yet kanunları ile taban tabana zıt 
düpniyor mu? • 

Şer'i mahkemeler, medreseler, 
tekkeler kalkt~. Evkaf neye duru -
yor?. 

Bize kalırsa evkafı ve vakıf 
itlerini medeni bir çerçeveye ıok • 
mak zamanı artı'li gelmiıtir .• 

Sellml izzet 
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Arjantinli iki mühendis 
otomobille geldiler 

Abraham Simıieviç ve Joze Sor 
kin isimlerinde Arjantinli iki genç 
mühendis otomobille uzun bir ae • 
yahate çıkmıtlar, dün lıtanbula 
gelmi~lerdir. 

iki genç seyahatlerine Portekiz· 
den ba1lamıılar, ispanya, Franaa, 
ltalya, Çekoslovakya Yunanistan -
dan geçerek Mısıra gitmişler ora -
dan Suriye ve Anadolu yoliyle teh 
rimize gelmitlerdir. Buradan Av
rupaya geçeceklerdir. 

"- Şehir mütehassıalarından 
Mösyö Lamber'le itfaiye mütahas
sıaı bugün geliyor. Kendilerile gö· 
rüştüm. Refakatlerinde bulunacak 

arkad&§larımızla lstanbulu geze • 
cek ve tetkikatta bulunacaklardır. 
Parisin yüksek mühendislerinden 

M. Ergos ise iki ay evvel gelip git
mişti. Raporunu yakında göndere· 
cektir. M. Aga§ ta buradadır. Pa -

zartesi gününe kadar işini bitirip 
gidecek ve §ehrin vaziyeti ve pla
nı hakkındaki raporunu sonra gön 
derecetir. 

tatmini için iki milyon liraya ihti • luncaya kadar bir kaç gece barın· ı-_,-... -,, ... -:-==ın°=ın-011=•au=ınıımmı--ııı-ıı1-.a-111u-11n-,n-111111-.-----""-,--.-.,., 

yaç vardır. Elimizde mevcut 900 maları için açmıttık. Gaye ve mak L ...... !~111!!!._~~111~~.~!..n.~"~~I!., ... ,,, 1 

Sorbon Darülfünunu şehircilik 

müderrisi M. Prost ise T etrini ev • 
velde gelecek?ir. Konservatu -
var mütahassı M. Marka da bura
dadır. latanbul yeni ba§tan yapılı
yor.,, 

bin lira vardır. Bununla Avrupaya sat buydu. Burada kimsenin daimi 
su kontrolları ısmarladık. Beı bin bir surette oturmasına müsaade 
ton boru münakasaya çıkarıldı . edilmemek te ,arttı. Fakat İ§ güç 
Su mütahassısı M. F elner de Ka • sahibi olanlarla talebenin burada 
ğıthane sırtlarında yapılacak olan oturduğunu, hatta odalara mü -
teşrih ve tasfiye havuzlarının plan kemmel surette yerleıtiklerini gör
larını yakında gönderecektir. Ge _ dük. Yurt adından da anlatılaca -

b ğı veçhile kimsesizler barınma yur lecek yaz için ıehrin ütün su ihti· 
dudur. Bundan dolayı burada o-

yacına yetiıecek kadar çok ve turmaya hak sahibi olmıyanları 
temiz suyu temin edebileceğiz. çıkarttık. Ve yurdu muvakkat bir 

Samatya ve Y edikule civarında müddet için kapadık. Eylulde yeni 
2000 metre kadar boru değiştirdik. bir talimatnameyle tekrar acaca -
Oralarda bol su bulmak imkanı el· ğız.,, 

22 Haziran 1918 
- Zoııguldaktn bulundukları )"DT;dnuı .. 

lan Azt·rbay<'an hey ptJ mıirabhıuı:ısını ı;etlr • 
mek ll7:ere OIUıılhıtl vapuru per,,rmbe günü 
limanımızdan hareket etmlı:ıtır .btlhbaratı • 
mıza na:ııırnn heyeti mllrahhaııa bugün şeh
rimize mu\.·asnlı\t t"deccktlr • 

- Hllı\llahmerln en·eJkl gtln içtima eden 
merkezi umumi"! gcçenkl bUyllk yanpndll 
duçarı felAket o1nn nllelP.re mua\·cnet bak -
kında bir karar \"ermiştir. FelAkP.tzedelere 
muavenet için f>UI bin 11m tahıılıı olıınm&kta· 

dır. 

- Bulgc tt-lgmf ajansına Atlnadaıı ~ -
lf'n bir habere göre Llyon ~Jıılz telgmf lııtu· 
;'!"ODU, kıtlık ytizUnden 8ulgartııtnnda l!yan 

ı:llhıır ettiğini ~.-e bu ıııynnm askerlerin mil -
dahl\IMıl De bastınldığını bildirmektedir • 
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Varyete Tiyatrosu mu? Sıva& .. Erzurum hattı i~in 
istikşaf 

Sıvas ,, Erzurum hattı ietikşafatı 
devam ediyor. lstikşafa memur 
heyet Divriğe muvasalat etıniştir. 
Heyet Divrikte üç eün kaldıktan 
som·a hattın Malatya ayrılma nok· 
taıı Qlan Denizdekten Mamagar 
denilen mevki istikametinde tetki 
kata devam için yola çıkmı§tır. 

• 
Vapurcuların şirketı 

ne değildir, bir hokkabazhanedir. 
Guili - Guili ile Fas Charlot'sunun 
son cemaat ;yerindeki şaklabanlık
larını dü~ünüyorum. 

Muammer Raşlt Bey 

vapurcular muhalif JJ1 
Vapur sahiplerinin te,kil ettik · 

leri şirkete bazı vapurçularm mu· 
halif oldukları söylenmektedir • 
Öğren~iğimize göre şirketin teşki
linde htç bir vapurcu muhalif va -

şirketi ls:uranla,r tarafındt' 
rilmektedir. 

Tütün ihracatı 

Vereceğim havadis yalana ben
zer. Bununla beraber doğru söyle· 
diğime namusum üzerine söz veri
rim. Eğer havadisimi kontrol et . 
mek isterseniz Pari&te çıkan met· 
hur "Le Jonurnal,, gazetesinin bu 
ayın 16 tarihli nüshasına bakınız. 
"Hava Fas diyarı havaları gibi sı
cak. Bütün Paris, camiişerifin o 

ıairane ve ressamane havasında 
toplanmı~. Danimarka prensesi A · 
age'nin ve filan, filin, filıin ma -
damların riyaseti, himayeıi altın 
da toplanıldı. 

Niçin?. Naneli çay ve fark pJ.s· 
taları yemek için. Bu toplamıtan 
maksat hem hayalen islim alemin. 
de bir gezinti yapmak, ve hem fi
lin, filan, filan madamların tesis 
ettiklel'i müeueıelere maddi 'bir 

O halde, Paril§li ince ve zarif, 
güzel kokulu ye çok boyalı, turun· 
cu yanaklı ve kiraz dud~klı Ma -
dam ve matmazelleri için camii· 
şerif, müsavi, Moulin Rouge veya· 
but F olieı "" Bergerc demektir! 

Müıtamir devletler, müstame · 
rat halkının insanlığını, aklını, fik
rini, servetini bacrediyorlar. Ce.za · 
irden, Tunustan, Fastan kaç dok • 
tor, kaç jeneral, l<aç avukat, mü -
hendis, muallim yeti§ti'?. Hiç. Co· 
lonitation insanları hiçe indiriyor. 

Tedavi edilmek üzere Viyanaya 
giden Darülfünun Emini Muam -
mer Raşit Qeye, ba§ından bir am~ 
liye yapılmıt ve ameliyat muvaf -
f akıyetle neticelenmiştir, nekahet 
halindedir. istirahat etmek üxere 
hususi bir sanatoryoma nakledile -
cektir. 

ziyette bulunmamııtır . 
Yalnız miieui•ler meclisinde 

S-.dık zidelere takdiri kıymet me
ıelesi aörüıülürken buraya seçile
cek azanın se~ilme tarzına bazı iti 
razlar da bulunınuılardır. 

fakat ekaeriy~t bul)u k~bul et -
mediği için Sadık zadelerin teklifi 

Tutulan istatistiklere 
senesi ilk üç ayında 8, . 
7,359,648 liralık tütün 1 

miştir. 

Ayni müddet zarfırıd• 
kuruştan 200 bin kilo S 
tünü ve 21-120 kuruştaı:ı 
kilo Erbaa tütünü satılot';f 

Muvakkat itil" 

yardımda bulunmaktı. Bunlarına· 
rasında !U muteber zatlar bulundu. 
(isimleri geçiyorum) Blitün gUn, 

öğlenden sonra, oyunlar, eğlence -
ler biribirini ta'kip etti. Hiçbir eğ· 
lence bu kadar hoı tertip edilemez 
di. Muvaffakıyet btiyük oldu. Gyi-
Ji - Güili .nam me§hur hokkaba:z 
kimseye nasip olmıyan hünerlerini 
gösterdi. Meşhur komik Aptullah 

o kadar güzel pandomima oynadı 
ki, Fas Charlot'su unvanını hak · 
kile kazandı.,, 

Şiındi §U sahneyi başka bir ye-
re nakil buyurunuz. 

Paris camiişerifi, lstanbulda, 
Bcyoğlunda katoliklerin en büyük 
katedrali olan Saint - Eşprit olsun. 
Ve orada bir varyete oyunu veril
s · n. Bütün u<liJer, kernaniler, bok • 
1 öl.bazlo.r, perendeba~lar, maska • 
ralar, göbek çalkıyanlar, mukallit· 
fer hep orada. Katolik kilisesinde 

verilen bu eğlenceyi ~yşe Mehmet~ 
F abna ,Ahmet, Zehra Mahmut, 
Nazmiye Mustafa, Seniye Ali, Sa • 
miye Veli hanıinefendiler tanzim 
etmişler. 

Kilisede ıila pandispanyalar, 
pastalar yenmiı. Dondurmalar ga
yetle nefismiş. Bütün yerler fıstık 
ve kaba\:çekirdeği ile dolmuş. Bu 
eğlenceden hasıl olan 118 lira 72 
kuruşu da başpapas hazretlerine 
vermifler, ta ki F eriköyündeki la· 
tin mezarlığına bakılsın. "T eşhihte 
hata olursa ba'krlmaz,, diye bir a .. 
talar ıözü var. Lakin, emin olunuz 

' benim bu yaktaştın~ımda !bir dir-
hem bile yanlış yok, Pari~teki cami 
ne ise, buradaki katedr~l de odur. 
Bu halde cidden sorarım: Pariı ca 
mii bir ibadethane midir,yoha yük 
se'k tabakaya mensup Parisli adam 
ve madamların varyete tiyatrosu 
mudur? 

Zanmmda yanılmıyoraam bu 
süslü ve cicili bicili camiteriifi 
Fransızlar yaptırdılar. Modem bir 
en.mi. Alafranga bir cami. Eğlen -
celi bir cami. Montmartre ve Mont. 
parnasse'taki Kutu (boite) }arı an
dıran bir cami ... 

Tuhaf! Fransızlar müs~mere • 
]erindeki yerlilere (indigene) der
ler. Bunun ingilizcesi (native) dir. 
Bu yerliler, emin olunuz, hayvan 
muamelesi görmezler. Yani koyun, 
inek, manda, deve, beygir gibi aa. 
tılıp alınmazlar. Hayir, müstamere 
sahiplerine asla ve kat'a bu isnat
ta bulunmam. Lakin yerliler, her 
halde, pek de beni beşerden adde· 
dilmezler. Maymun ve şebek, O -
rang - utang ve titi denilen nesnaı· 
lardaa dört derece yüksek, §u ka -
daT' M, Avrupalılardan 2017 kat 
a§aiı. 

Onun için camileri de ibadetha· 

BirkaG yüz milyon müstamere 
halkı tavuk, fıjndi, ördek menzi -
Jestne indirilirse Pariı camiiterifi -
nin dünyaca meıhur hokkabaz Gu. 
ili .. Guiji babayJıı Fas Charlot'au· 
na sahne olması &ok görülmemeli
dir, aıiz brileriın. 

CeUU Nuri 

Güzellik 
Çemberlitaşta bir 
cinayete sebep 

olmuştu 

Muammer .Ra§it Beyin tedavisi
ni, burada cerrahii etfal ınuallipıi 
Akif Şakir Bey yapını§h. Hattayı 
tedavisi, hestalığını teıhis etmesi 
Viyan alı prof eaörler tarafından 
~on derece isabetli görülmü§tür. 

Yabancı :bankalar 
Memleketimizde it ıyapıpakta o 

lan bazı ecnebi müesseaab maliye· 
~i jşlerini d~raltmayı ve miJli ban
kalarımıza devretmeyi dü§Ünmiye 
baJlamışlardır. Kat'i kararlarını 
bu bir kaç gün içinde verecekler -
dir. Bunun iki sebebi vardır: 

Birincisi halkımızın milli banka 
larımıza kartı beslemekte olduğu 
tewıccühün günden güne artmaaı 
,,...e bu itibarla yabancıların f ula 
mühim olmıyanlarına iş kalmama 
tıdır. 

ikincisi: Hükumetin son zaman 
Jarda meclisten geçirttiği bir ka • 
nunda halkın bankalardaki mev -
duatmı korumak için bu gibi mü· 
esseselerden teminat akçesini iste 
meyi nazarı dikkate almıt olması
dır. 

(Baş Tarafı 1 inci Sayıfada) 
güzeli mi?,, münakaJasmdan çı -
kan k&vga, önce Yorginin yaralan
ması teklinde ibibnİJ, yaralı, Cer
rahpaşa hastanesine kaldırılmış, o 
raCla bir müddet yatmıJ, çıkmıştır. 

Çıktrktan bir müddet sonra, tekrar 
hastaneye yatırılarak ameliyat ya
pılmaınna lüzum görülmüştür. Ba
lddı hastanesinde ameliyat yapıl
mıı, Yorgi ölmü§. Bunun üzerine t1pı.--~!!!!!'!" ..... ~~"!!"'!!!!'!!!!!!!!!'!'"'"""""!""'""~~ 
de, onu bıçakhyanm S".ıçundaki va- B Ü R S A 
sıf değiJmİ§. 
ilk muhakemeden sonra •• 

llk muhakemenin kararı, on beş 
sene hapse mahkumiyetti. Tem ... 
yiz, bu kararı bozar,ken, bilhassa, 
yaralı olarak haataney.e kaldırılan 
Y orginin haıtaneden çıktıktan son 
ra ölmesine göre, aldığı yara tesi
rile ıııi, yokta başka bir hamlık 
tesirile mi, öldüğünün etraflıca a

raıtmlması Jüzumuna jşarct etmi§ 
tir. Bu i,arete göre, a2:İyet, tekrar 
Tıbbi Adlinin tetkikine havale o · 
lunmuş ve ''karından yaralanma 
neticesinde em'a itlisakı husule gel 
diği, bunun da ölüme sebep tetkil 
ettili,, cevabı gelmiştir. 

Bu yeni ara,tırma safhası bitin • 
ce, müddei umumi Kaşif Bey, 
"ölüm sebebi iyice araştırıldı. Yor
ginin aldığı yaranın tesirile öldüğü 
anlatıldı,, diyerek, eskiıi gibi ceza 
iıtemi§, yapılan müdafaada ise, 

' 
} lizalnrında yıldız işareti olıınl:ır üzer-

lf'rinde 21 Haziranda muamele olanlar· 
dır.] Rakamlar~ fıyatlannı gösterir 

1 
rtukut (Sataş) -l 

* l..oıı4ra 
* Nevyort 
* Parl~ 

720, -
l'/:1,-
110, 50 

* Vlyıına 
• Madrlt 
* Herlin 

:t~.-

1'/, -
49, -

• l\Jl!ı\no 

* Brühel 
2l.9, -

f lfi, -
* Vaışoı·a 2.ı, • • 
* Budapeşte 30, -

* Atfnı '1Ş, 50 • Bukreş 24, -· 
• Cencne SiO, - * Belgrat 5:5, -
* Soha 
* Amsterd.m 

H,150 

84, -
* YoLohama 4:5, -
* Altın 9!$, ,.... 

• Prııg 12<1, - • Mecidiye 34,!0 
* Stoli:ho'm S8t •• * B. ııli:aot ~36. - ı 

Çekler_(kap. aa. 16) 
* l.ondra 718,- • Stokholm 
* !\c\>Or~ 0.585 *Viyana 
* Paıfs 12 03 * Mıdrlt 
• Mi!Ano 9.03 5 • Derllıı 
* Brüksel 3.3865 • Varşon 
* Atına 81. 45 * Bodnpeşte 
* Cenevre ~.4~00 • Biıkreş 

* Sof)'a 67.62!?5 • Be'grat 
* Arrıst.rdarı. l.178~ • Yokohama 
'* l'rag 15...867:1 • Mo~kon 

2.7 ı'l5 
4.3925 
ll.5816 
l.91'124 
4.2171'1 

3.76i 
71'1.405 

lll.!1575 l 
2. 2225 
ıooa:; 

''ölüm ıebebinden §ek ve tereddüt E S H A M 
bulunduğu, hunun suçlunun lehine lıı~1=====-.;========:..: t f · · Jş Baıılı:ası 9.~o Terlrns 29,'iO 
e sırı icap ettirdiği, esasen Süley- An~dolu 2M5 • <;lmcoto as. ıs. ıo 
manın haksız tahrike ve tecavüze ReJl 3,55 Cnyon Dey. 21,so 
uğradığ111 ileri 5ürülmÜ§tÜr. ,SJr. llarriye ıs. ~ark Değ. 2.-

Mahk J'ram\ay 51:30 Balya 2,20 
eıne, yeniden muhakeme l~. lgortn ıo,30 Şark m. ccı:a 2,85 

sonunda, vaziyeti uzun uzadıya Bomonti 21,65 Telefon 13..-

gözden geçirkrmi,, temyizin bozma· istikrazlar tahviller 1 

sına göre te ar yapılan araştır w l ,===-..;;;o;;:;:;::::;:;::;==..:;:;;:;;:=;:;:;=:===-: 

manın, ilk muhakeme sonundaki l 
vaziyeti deği~tirmediği neticesine : 
varmıf, gene eski mahkumiyet kn· i 
rarını vermiştir. 1 

• ı fl3J da lst. 
lsıı k razı da. 
Sark D. yol. 

• D l\IU\'Oh 
Gumrukler 
Ul.8 MU. .A. 

95.- Elektrik 
96,liO Tramı•ay 

2,75 • Ergani 
S0.?5 * llıtıum 

5.!15 * Anadolu ı 
o,ı>o * Aaadolu ıı 

51,53 
95,
lil, --
44 4:\ 

4C,45 

Zonguldak'ın tenviri :'- Hağdat il:'~ * A. i\lüme sil 48,1:. 

Zonguldak, 21 (A.A.) - Ereğli ,-.., __ ..---..,....___,~_..__..._ ...... 

belediyesi, kuabanın elektrikle 111 M • t b • a mı :a • G e I e • ı J ı 
aydınlatılması için 160 beygir kuv E s E R L E ~ • 

vetinde iki lokomobil almıştır. 
Makinelerin montajına başlan • 

mıthr. Temmuz içinde kasabada 
eletrik tevziatına başlanacaktır. 

Holivut 
Holivutun (21) haziran 33 ta • 

rihli nüshası renkli ve çok aüzel 
resimlerle intişar etmiıtir. 

tek bir reyle muhalif vaziyette kal- Yunanistan hükumeti 
mıştır. dan alacağı fazla kah'fe1' 

Bunun §irketle hiç bir alakası bil tütün ve zeytin ihraÇ 
yoktur. MILamafih Sadık zadeler Brezilya hükumeti ile 
dün gazetelere gönderdikleri bir bir itilaf yapmıştır. 
mektupta nıeclisi idarenin intihap • a 
ıekline itiraz etmektedirler. Tütün enstitil6 

Maamafih şirket bir anonim şir· Verilen haberlere göre 
1 

ket olduğu için Sadık zadelerin bu ı lar Dramo.da bir tütiiO 
iddialarının da yerinde olmadığı açr.ıışlardır. 

Dar-ülfünunda ıslaha 
Tıp, Edebiyat ve Hukuk fakülte~ 

inkılap enstitüsünün derslet1 
Tıp fakülteıjnin lstanbula nakli 

ne jki haftaya kadar başlanahile · 
ceği tahmin edilmektedir. Evvelce 
yazdığımız gibi fakülte Darülfü -
nun binasının alt ve orta katlarına 
yerleşecektir. Buralarda icap eden 
bazı ufak tefek tadilat da yakın-

da yapılacaktır. Üst katın Fen fa
kültesine tahsisi de kat'i surette 

tekarrür etmittir. Zeynep Hanım 
konağındaki Fen fakültesinin nak
lin~ de temmuzda başlanacaktır. 
Edebiyat, Fen, Hukuk fakültelerin 
de nakil itlerini tanzim ve idare i· 
çin fakülte reislerinin riyaseti al -
tında birer komisyon seçilmiştir. 
Darülfünun konf er anı aalonuda 
tamir edilerek boffiaacaktır. 

Diğer taraftan Maarif vekaleti 
nin yeni mühim bir karar verdiği 

de bidirihnektedir. Bu karara gö -

Bir gazete aleyhine açılan ( 

dava : tertip yanlışı mı ? T A 
"Son Posta,, gazetesi aleyhine 

bir itaitistikin kısmen değittiril -
mi§ olarak neşrolunduğu kaydile 
açılan bir davaya, dün lıtanhul İ· 

kinci ceza mahkemeıinde bakılmış 
tır. 

Bu dav,,_, matbuat kanununun 
34 üncü maddesine uygun olarak 
açılmt§br. 

Dün mahkemede müddei umu -
mi ceza istemif, gazetenin vekili 
müdaf aaunı yapmıf, istatistiğin 
her hangi bir makıatla değiıtiril -
mit olmadığını, değişikliğin bir 
teı·tip yanlışlığından ileri geldiği -
ni söylemiıtir. 

Muhakeme, karar için 24 hazi .. 
rana bırakılmıştır. 

" Türk Dili ,, bUlteni 

Tiirk dili tetkik cemiyetinin 
"Türk Dili,, adiyle çıkarmağa baş· 
ladığı bültenin ilk sayısı lstanbula 
gelmiştir. idare merkezi Hakimi· 
yeti Milliye, tevzi merkezi de Ak· 
ha kitap evidir. 

Ihsan Rlfat Bey 

İstanbul kambiyo borsası komi. 
seri Ihsan Rifat Bey dün Londraya 
gitmi§tir. 

Perşembe 
22 Haziran 

28 Sefer 
Giın do~uşu 
Gün l :ıtışı 
Sabah namazı 
Ôğle namazı 
ikindi namazı 

4,29 
19,44 

3,20 
ll!,16 
16,16 

Akşlm namazı 11'1,44 
Yatsı namazı 21,49 
lmsık 2,09 
Yılın geçen günlen 1:'3 

kalan 196 
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ehirlerin yenileşmesi 
kkında bir konferans 

rin teneffüs cihazları: Meydanlar, 
r sahaları, bahçeler, eğlence yerleri 
buhın planını yapacak olan 

111.::.ıkbircilik cemiyeti ikinci 
~endiı M, Agache mühen
~liğinin daveti üzerine An. 
. 'lke\'inde "Şehircilik ve şe 
\·)eniJeımesi,, mevzuu etra
.ır konferans vermiştir. 
1t'tiliğin bir fen, bir sanat, 

e, bir siya.set ve bir miatik 
~'rdrr. Bütün bu taraflarını 
hlnız fenni bir takım for· 

4i "'1rarak ıehir böyle olmalı-
~erıı · Ç" k .. ~ .ere ınanmayınız. un u 

, ~ llıği ekseriya bir tarafa bı 
~lhuki tehrin evleriyle, yol 
. 'bideleriyle, her şeyiyle 
1 ~, güzel olması lazımdır. 
~afına gelince: şehirci iyi 
~ ıyatçı değilse iyi bir fe -
~ değldir. Zira tehrin hal -
l,tın meyillerini bilmesi, 
~irlerini nasıl görmek is-
~ İ doğruya yakın bir su· 

lbin edeblmeai icap eder.,, 
e bu sanatın malt, iktısa-

I k · . d ld .. ır aıyaaetı e o ugunu, 
~•ıl para getirmek, parayı 

,l'tarnak, ticaretini nasıl ko 
,~İza ettiğini de kısaca i-

• 1!tir: 
I'. 

. cı Yalnız ıehri kuranlar 
l Onda oturanlar da şehir

\ ~dtr. Şehirciliğin mistik ta· 
Udur. Şehirliler onu sev -

'111 büyüyeceğine, güzelle· 
, irıanmalıdırlar.,, 
~ ~ tehre göre bir hekim 
• ~edir. Çünkü eski tehirler 
~· iyileımek, yaJ&mak ia 

Şehir mtltehaHıaı M. Ag .. 

fakat güzel olmıyan bir adamın ya 
ıamaaı gayet tabii iken, güzel ol
mıyan bir şehrin güzel olmasına 

-hatta yaşamak için bile- zaruret 
olduğunu, bilhassa şehircinin bunu 
da hesaba katması elzem olduğu
nu söylemişti. 

M. Agache Ankara.ya geldiğin -
den beri hemen herkesin Jansen 
planı hakkında neler düşündüğü -
nü kendisinden aormuş oldukları -
nı söyledikten aonra bu hususu 
mütalea beyan etmekte mazur ol
duğunu, ancak Latin tehirciliğinin 
umumiyetten teferrüata, Cermen 
tehirciliğinin de teferrüattan u -

mumiyete gitmek sureti ile hare -
kt.t ettiğini , mesela Cermen ıehil"' 
ciliğinde biribirni kateden anayol -
ların şehir ortasında toplandığını, 
Latin §ehirciliğinde böyle ana.yol
lara mesağ verilmekte ise de an -
cak kenarlarda yapıldığını ilave et 
miştir. 

~ tençtir, büyümek, geliı
, aı.1 iletmek isterler. itte şeh 
tt:ttkta.n kurtarıp tazeleştire 
._~kasabanın inkipfından ============== 
· tııı temin edecek hekim 

~dedir. Çünkü eski tehir · 
1~Ptir, iyileımek isterler. 
:~l:L 
· 11«1tyarlıktan kurtarıp ta-

ek; g~nç kasabanın in!d · 
~ k.tmamasmı temin ede -
J~ ı 'd' . te ırcı ır .,, 

~e. tıpkı insan vücudünde 
~~ bir (deveranı dem) ha 
. dır. Umumi ticaretinin za 

~İYeceği, içeceği, gelen -
. leri hep bu hadisenin te

l\ dir. Bunlar iyice tetkik e· 
(~~ına göre hareket edil • 

ts::tıkanı dem) keyfiyeti -
. muhakkaktır.,, 

"1it· tr kurulurken, fehirler te 
İ)lllc.en (hazım) meselesi de 
. ~le tetkik olunmak la · 

rı~ı;~Hyon itleri tanzim 
(ıe-hirlenme)nin önüne 

k; ondan ona geçici haı· 
1'-i'birini kovalar, tifo, sıt· 

."tib· ~ ı,, 

... t . 
"ı tin (nefeı alma) hususu 

' ~~ .•aydıklarım kadar e · 
~)•dır. Geniş meydanlar, 

. 'tı, bahçeler, eğlence yer 
11

1 
teneffüs cihazlarıdır. 

0 ı.ıadıkça tehir de ol-

'( 
~l •'-ıtala.rı, yolları, tele -
' lJ"a.f hatları, poata i9le
l-:'. bı gibidir. Bunların 
~~leıneaini temin edecek 
\'t~ircidir.,, 
it; , İnıanların yafama -
~olan unsurlarla tehir
~) •ı için lazım olan un· 
~ biribiriyle karıılaştır 

' )'alnız arada bir fark 
, o da sıhhatli olan, 

itfaiye mütehassısı 
Dün geldi, raporunu 

hazırlamakla meşgul 

İstanbul itfaiyesinin ıslahı için 
belediye tarafından çağrılan Al • 
man mütehassısı M. Weinmager 
dün tehrimize gelmiftİr • 

Mütehassıs aaba.hleyin tehirde 
bir gezinti yapmıf, bir aralık vali 
ve belediye reisi Muhittin Beyi zi
yaret ederek görüşmüştür. 

Mütehassıs; Almanyada Kolon· 
ya şehrinde Ren nehrinin aağ mm· 
takası itfaiye teşkilatı amiridir. 
Ayni zamanda Kolonyaya tabi köy 
ferdeki gönüllüler itfaiye tetkilatı· 
na da kumanda etmektedir. 

İnşaat mühendiai olan mütehas· 
sıs 1912 denberi itfaiye işlerinde 
çalışmaktadır. 

M. Weinml\ger dün bir muharri
rimize ~unları söylemittir: 
"- Buradaki vazifem itfaiye 

teşkilatım, talim ve terbiye işlerini 
ve vesaiti tetkik ederek asri itfai
yecilik bakımından eksikliği olup 
0lınadığmı araştınnak ve bir rapor 
hazırlamaktır. Vali Beyin de işa
ret ettiği gibi tstanhul belediye 
bütçesini nazaı ı itihare alarak itfa 
iye teşkilatının ıslahı için beş on 
yıl içinde tedrici ~urette neler ya
pılabileceğini raporumda izah ede 
ceğim.,, 

M. Weinmager şerefine itfaiye 
müdürü Ihsan Bey tarafından dün 
Perapalas otelinde bir ziyafet ve· 
rilmiıtir. Mütehassıa öğleden son· 
rada tehri gezmif, Beyazıt ve Ga
lata kulelerine çrkmııtır. 

Polis Haberleri ---· ·-···················· 
Çocuk carihler 

Evvelki gün saat 20,5 ta Küçükpa 
zarın Hacı kadın caddesinde 17 
No.lı evde oturmakta olan 14 yaıın 
da Mehmet ile kafadarı 13 yatın • 
da Ali el birliği ile Mirza isminde· 
~i diğer bir çocuğu çakı ile sırtın
dan yaralamı,lardır. 

iki ahbap çavuıla Mirza birbir
lerile anlaıamaz ve bu yüzden ara 
sıra kavga ederler, kah bir taraf ö
bür tarafa; kah da öbür taraf bu 
tarafa dayak atardı. Son dayak 
yiyen Mehmetle Ali partiıi oldu • 
ğundan bunu bir türlü hazmede • 
memişler. Nihayet dünkü vak'aya 
sebebiyet vermitlerdir. 

Mehmetle Ali akıam Mir • 
zaya raıt gelince: 

- Vay sendin değil mi bize da· 
yak attıran! 

Diye önünü kestirınitlerdir. Mir 
za da böbürlenerek bendim ya .. 
Ne zannettin baba torik. 

Diye kafa tutunca, zaten Mirza· 
ya içerliyen ahbap çavuılar çocu -
ğa saldırnııtlardır. 

Fakat Mirzanın kolay kolay da
yak yemiyeceğini onun zorlu ıille
lerini gören kafadarlardan biri 
çakısını çıkararak Mirzayı sırtın -
dan yaralamııtır. 

Bunun üzerine Ali ve Mehmet 
tutularak karakola götürülmüttür. 

Sebil parmaklığı aşıran 

sabıkalı 

Evvelki gece saat 2,5 ta Eyüpte 
Dabağhane caddesinde Şah Sultan 
türbesi sebilinin pannaklıklarının 
söküldüğü haber alınarak takiba -
ta gidilmit dıvarın üzerinden bir 
şahsın &aklanmak istediği görüle -

rek korkutmak için silah atılmış • 
tır. Bunun üzerine meçhul ıahıı 
kaçmıt ve Dibağhıınede derilerin 
altına saklamrken yakalllnnnıtır. 
Suçlu sabıkalılardan Tatar Abdul
lahtır. Kırdığı parmaklık parçala· 
rı otlar arasından çıkarıimııtır • 

§ Küçük Mustaf apaıada yeni so
kakta oturan sandalcı Eminia 6 ya 
fındaki oğlu Yusuf iki metre yüli
sekliğindeki duvardan dütmüı, ya 
ralanmııtır. Çocuk hastahaneye 
yatırılmııtır. 

§ Galatada oturan Tanaf Beyza.. 
de camii içindeki avluda uyurken 
cebindeki 70 lirası ile bir altın sa
ati sabıkalı Recep tarafından ça -
lmmıttır. Recep yakalanmııtır. 

§ Boğaz kesende lbrahim Efen
dinin garajında ıoför Melunet Ali 
garajdan 3 otomobil lastiki ile 525 
lira ve bazı çamatır çalmıt, yaka.
lanmııtır. 

§ Bimekan takımından Hasan oğ 
lu Sait dün ıa.bah Gümü§surunda 
Eksosilon apartımanına su borula. 
rma tırmanarak çıkarken Yaka.lan· 
mıştır. 

Konyada sanayi sergisi 
Konya, 21 (A.A.) - ikinci milli 

sanayi sergisi parlak merasimle va 
li Cemal Bey tarafından açıldı. Me 
rasirr.de davetlilerden başka bü -
yük bir kalabalık hazır bulundu. 
Sergiye inhisar idaresiyle beraber 
78 firma ittirak etmektedir. Kon . 
ya gazeteleri aerginin açılı,, nıüna 
sebetiyle yurdumuzun iktısadi İs· 
tiklalinj temin etmek için Büyük 
Gazinin ipret ettiği nurlu yollarda 
durmadan yürüyerek büyük ülkü -
yü en kısa bir zamanda: tahakkuk 
ettirileceğini yazıyorlar. Serginin 
açılıfı münasebetiyle Gazi Hazret· 
lerine ve yüksek makamata tazim 
telgrafları gönderilmittir. 
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Kurt, Kuzu, Kartal 
Kavgası 

Muharriri: Ömer Rıza 
26 

Gün doğmak üzere olduğundan 
Meryem, gözlerini açtı ve etrafa 
baktı.. Odanın bir köte1inde be
yaz bir elbise ve beyaz saçlar gör· 
dü.. Yaklaştı ve dikkat etti. Bu 
bir ölü değil, canlı bir iskeletti. Bü 
tün hayatı gözlerinde parlıyordu. 
Meryem bu canlı cenazeyi tanıdı: 

E11enlerin sabık reiıi Teofil bi
rader bu idi. 

On rün evvel bu birader bir az 
hava almak için mağara.dan çık -
mı§ ve bir daha dönmemitti .. Me
ğer yahudiler onu yakalayıp bu -
raya atmıtlar.. Meryem ona bir 
az yaklattı ve sordu: 

- Üstat!. Burada itin ne?. 
- Sen kimain? . 

- Kızın Meryem. 
- Meryem, Meryem!. Senin 

burada, bu itkence yerinde itin 
ne? ... 

- Beni eıİ'r ettiler.. Fakat sen 

buraya nasıl geldin? .• 

- Beni yakaladılar.. Benim 
kendileri gibi aç olmadığıma dik
kat ederek nereden yiyip içtiğimi 
aordular.. Onlara sırrımızı ifta 
etmedim... Çünkü bu yüzden bü
tün biraderlerimiz mahvolurdu ... 
Onun için beni buraya attılar ve 
aç bıraktılar.. Açlık yüzünden 
ıırrımızı ifta edeceğimi zannetti -
ler.. Artık ölüyorum .• 

- Ölmezsin üstat!. 
- Yanında yiyecek bir teY var 

mı? .. 

- Bir lolana et ile ekmeğim 
var.. Bunlan Y,anıma almıttım ... 
Al üstat! .. 

- Hayır Meryem!. Yqamak 
istemiyorum.. Bunlar sana lazım 
olur. Bak turada bir az au var .. 
iç .• 

ihtiyarın gözünden bir kaç dam 
la yq geldi. Meryem, ihtiyarın ken 
diaine acıdığım anladı: 

- Benim için ağlama üstat. 
- Kızım, ıen nuıl buraya düı-

tün?. 

Meryem vakayı anlattı. ihtiyar 
ona dua etti: 

- Allahm inayeti aeni konııun 
evladım!. 

Teofil, daha ıonra gözlerini 
yumdu ve bir daha bir tek aöz aöy 
lemedi. 

Meryem, ihtiyarm yanına çömel 
di ve ağladı .. 

Halbuki çok geçmeden kapı a
çılarak iki adanı içeri girdi ve Mer 
yemi alıp götürdüler, onu ıütun -
lan beyaz mermerden büyük bir 
odaya ıoktular. Kötede on iki, on 
dört adam oturmutlardı Hepsi de 
muhteıem elbiıeler içinde idiler. 
Hepıinin yüzleri deri ile kemik -
ten ibaretti.. Bunlar yahudilerin 
ıanhedrim yani mahkemei kübra -
smı tetkil ediyorlardı. 

Meryem, buraya girdiği za -
man, mahkeme bir hükmünü veri· 
yordu. Hükmü okuyan zat, kendi 
büyük babası Nenoni idi. Büyük 
babaıı ne kadar değişmitti. Beli 
bükülmii§, ve diıleri yeıilletmit -
ti. Yalnız gözleri, aç bir kurt göz • 
leri gibi parlıyordu. Benoni son 
aözlerini söylemekteydi: 

- Sefil ve hain herif! Biz Je
hovanın evini müdafaa ediyorken 
sen düımanlarla muhabere ediyor 
dun. Seni mabedin suru önünde ve 
dostların olan Romalıların karşı -
sında idama mahkum ediyoruz. 
Bu adamı götürün ve öteki haini 
getirin ! . 

Sıra Meryemindi. 
Meryem, hakimlerin önünde 

durdu. 
Benoni onu tanıdı. 
- Meryem! Meryem! Sen mi • 

. ' ıın .. 
- Benim. 
Benoni heyete bakarak fu aöz -

leri söyledi: 
- Bu kız bir kimseye zarar ve

remez. Onu muhakeme etmiyelim. 
Azadan biri itiraz etti: 
- Aleyhindeki ithamı dinliye • 

lim. 
Bir diğeri ilave etti: 
- Bu kadın hıristiyan değil 

'? mı .• 
Benoni cevap verdi: 
- Biz timdilik kimsenin Clin ve 

itikadile meırul olmuyoruz. Fakat 
hakimlerden biri aordu: 

- Kadın! Sen hıristİY.an mı • 
sın?. 

- Evet. 
Hakimler birer tat k'eıildiler. 

Fakat azadan biri bu iti bertaraf 
etmek istedi. 

- Din ve itikat meselesini bir 
tarafa bırakalım. Bu kadının aley
hindeki töhmet nedir?. 

Meryemi tevkif eden zabit iler• 
ledi: 

- Bu kadını, Romalı za.bit Mar 
küsü kaçırmakla itham ediyorum. 

Hakimlerden biri hiddetle aor· 
du: 

- Kadın, bu itham doğnı mu· 
dur?. 

- Onun doğru olup olmadığını 
tahkik etmek size ait bir it! 

- Mürtet ve küstah karr!J ! lt
hamınızı izah ediniz!. 

Zabit vak'ayı izah etti, aonra 
muhafız aakerler dinlendi. Daha 
aonra Kalip davet edildi. O da i -
fadesini verdi ve ili.ve etti: 

- Bu kadın Marküsü ıevdiii i
çin onu ka.çınnıttır. 

Benoni kızını müdafaa etti: 
- Bir kule harabesi içinde ya

payalnız kalan bir kız bir düftllan 
zabitini nasıl ve nereye kaçırabi -
lir?. Bunların hepsi tasniat, hepai 
tezvirat. Bu kızın hıyanet ettiğine 
dair hiçbir delil yok. Onu aerbeat 
bıralCalım. 

Fakat hakim Simon razı olmaa. 
- Bu kadın, Roma cuuaudur. 

Dedi. idamını istiyonım. 
Benoni yerinden kalkarak üstü 

nü batını yırtmıya ve bağırmıya 

batladı: 

- Bu mukaddes harim için de 
akıtılan kanlar kafi gelmedi mi ?Bu 
masumun kanını da mı dökecek -
siniz?. Yazık değil mi?. Günah de
ğil mi?. Bu kadına kartı bir tek 
deliliniz yok. Allahın mukaddes 
ismile bu zulme kar§ı isyan ediyo· 
rum! 

Hakimler, evveli Benoniyi tes· 
kin ettiler, aonra tahkikata deva -
ma karar verdiler ve Meryemin 
üzerini aramayı emrettiler. iki za· 
bit Meryemi aradılar. Onun inci • 
lerini buldular, aonra kadif.eden 
bir kutu içinde Markıisun ona gön
derdiği mektubu yakaladılar. Mek 
tubun imzası kafiydi. Hakimler -
den biri bağırdı: 

- Bu kadın haindir. idamına 
rey veriyorum. 

Meryem cevap verdi. 
- Bu mektup iki sene evvel 

yazılmıttır. 

Fakat rlinliyen olmadı. Çünkü 
hepsi birden konutuyor, hepıi bir
den bağırıyordu. 

(Devamı Var) 



Ik atKonfera 
ya iktısadı e 
akkın·daki 
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Cihanda re1:a-beti temin edebil· 

mek için istihsalatımızda istihsal 
masrafım asgariye indirmek mec -
buriyetind-eyiz; ziraat, ev ve el sa 
nayiini karıştırmamalı, ve ekleme 
suretile istihsal masrafım ucuzlat
malıyız, çiftçiye uzun vadeli ucu:ı 
ve kafi para bulmalıyız. Uzun se -
nelerin ihmali yüzünden nefasetle 
rini kaybetmiye başhyan mahsulle 
rimizin kalitelerini yükseltmeliyiz. 
ihracat emtiamızı fenni tasnif ve 
ambalaj usullerine tabi tutarak 
mallarımızın emin ve sağlam mah
reçlerini elden çıkarmamalıyız. 

leketlerden biridir. fakat itiraf et· 
meliyiz bu sağ bünye çok dikkate 
kate, ihtimama ve bakıma muhtaç 
lır. Tüccar sıhıfmın maruz kaldığı 
sıkıntıları gayet tabii bulmalıyız. 

Bu sıkıntıyı buhran nişanelerinden 
biri telakki edersek aldanırız. Spe 
külasyonda kaybetmek kazanmak 
gibi tabii bir haldir. Ticarette eğer 
kaybetmek olmasa kazanmanın ne 
manası, ne de yeri olur. Diinya ik· 
t11adiyah röstlere, sindikalara 
gittiği bir devirde artık fertler spe
küla&yon yapamazlar. Türkiye, 
devlet kapitalizmine doğru gider· 
ken ferdi kapitalizmin ortadan 
kalkma:;ı gayet tabiidir. Eğer Tür
kiyede ikhsadi kriz varsa bu kriz 
köylünün satınalma kabiliyetinin 

ürkiye 
uhran 

azalmasındadır, yoksa tüccarın sı· 
kıntısında değildir; köylünün 
"buhran var,, demesi gayet ha.klı 
ve tabii olurdu; fakat onun sağlam 
mantığı ve saf hissi, tabiat içinde 
büyüyen ve inkişaf eden dürüst 
muhakemesi, ona tn.biat kanunları
m öğretmiş olduğu için o ~ikayet 
edecek yerde ıstıraplardan bir kat 
daha ümit ve kuvvet alarak sapa · 
nına sarılıyor; §ehirde, köylü sır • 
tında yorulmadan, spekülasyon ile 
müreffeh geçinmeğe alışmıt tüc -
car ve mutavassıt iıe buhran var 

diye haykırıyor; tüccarın buhran 
var diye haykırması, buhranın vü
cmluna değil, tatbik edilen iktısa· 
di sistemin gayet iyi İ§letildiğine 
delalet eder. (Devamı Var) 
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Yarınki futbol 
Rusyaya futbolcularla beraber g' 
çilerimizin de gitmesi kararlaştı 
Bu seneki lig maçlarının yarın F enerbahçe-1J 

yapılacak Beşikta§ - İstanbul • Diğer taraftan yarın 
spor maçı ile biteceğini yazmı~tık. stadında F enerbahçe ile 
Bugün bu maç üzerinde dü~ünce • takımları şild için kar~ıll 
lerimizi yazmak istiyoruz. Beıik - dır. Malum olduğu üze 
taşla lstanbulapor arasındaki pu · I hafta evvel başlanan bu ~ 
van fukl~rı ~azla olduğun~an _hu l rafın dövüş etmesi netice 
maçın netıcesı dereceler uzerıne sine (29) dakika l·ala yr. 
tc .. :,. etmiyecek, İstanbul spor üc;ün mıştı. Yarın işte bu yat 

cülüğünü, Beşiktaş ta ikinciliği maç tamamlanacaktır. 
ni muhafaza edecektir. Bu itibarla Futbol heyetinin kara 
evvelce de işaret ettiğimiz gibi bu Vefalı Saim, Fenerbahçe1ı 
maçın ance.k müsabaka itibariyle Cevat Beyler bu maça işf 
kıymeti vardır. miyecekler, evvelce de bit 

Ziraat mevsimleri haricinde 
boş kalan el emegini seferber hale 
koymalıyız. Yolsuz topraklarda, 
bataklık topraklarda ziraatin kıy · 
meli ve manası olmadığından bu 
seferber emek kuvvet ile bir an ev
vel kır yollarını inşa etmeli ve ba · 
taklıkları kurutmalıyız. Musolini 
ltalyasının tatbik ettiği "Bonifikas 
ya,, sistemi bu :ıuret!e memleketi
miz ziraatinin de işleme cihazının 
esasını korumuş olacaktır. 

··································~································ .. ···••····· .. ··•······· 

Taraftarları arasında bir çok id- yuncu sahadan çıkarıldıi 
dialara yol açan bu netice ne ola- takım bu yirmi dokuz 
bilir?. Bizce Beşiktaş Fenerbah • maçta ancak dokuz 
çeye kar§ı gösterdiği yi.lksek mu - karşılaşacaklardır. 
vaff akıyeti gösterebilirse yarın Is- Maç yarım kaldığı va~ 
tanbulsporu da kazanabilir. Gös - bahçe 1-0 galip va:ıiyel• 
teremezse maçın neticesi daha çok nuyordu. Bu itibarla bu ( 

Ankaradaki bir cinayette 
kadın parmağı var talie bağlanacaktır . kalık maçın çok entresııll 

Çünkü Beşikta§ın Fenerbahçe - ihtimali kuvvetlidir. 

Cinayet namus korumak yüzünden 
ye kar§ı muvaff akıyeti, rakibinin . ~er halde F en.er~a.hçe, 
bütün varhğını iyice hesaplıyarak tını J;açırmamak ıstıyece~ 
ayni zamanda bir kuvvet ve bir mağlubiyetten kurtulma' 

Traktörler için beş on sene ev· 
vel "arice ödediğimiz milyonlara 
mukabil muattal demir hurdaları, 
bugün yanlı§ bir iktısat sisteminin 
kurbanlarını temsil eden cesetler 
gibi tarlalarımızda yatmaktadır -
lnr. Binaenaleyh bir taraftan hay -
van yetiştiriciliğini himaye etmek 
diğer taraftan istihsal masrafını u
cuzlatmak ve memleketin iktısadi 
bünyesinin motör sistemine jntıba 
kına imkan vermek için hayvan 
kuvvetlerinden istifadeyi ihmal et· 

yapılmış, bir koca öldürülmüştür k f · · d' tiin varlığım ortaya kO a a oyunu yapması netıcesıy ı. 

Fenerbahçenin daha çok idareyi Şild maçlarında mağlUp 
merkezden bekliyen ve' merkezsiz raf tasfiye edildiği içirı 
iyi işlemek temposunu kaybeden kalındığı takdirde maçı 
vaziyetini iyice kavrıyan siyah be- saat uzatılması icap etrrıL' 

miyeceğiz. · 

Mahsulat cinslerimiz ıslaha muh 

taçtır, hayvanlarımız ı&lnha mqh • 
taçtır; sıhhi mevzuda vitaminin ve 

umumi surette meyvanarın maz -

Ankara, 21 (Telefonla) - Bu 
sabah Ankarada tUyler ürpertici 
feci bir cinayet oldu. Vak'a etra • 
f mda yaplığLm tahkikQh bildiriyo 
rum. 

Atıf Bey mahallesinde Bayburt 
lu Durıunun evinde kiracı olarak 
Afyon Karahiaarlı Seyit Ahmet i .. 
le karısı Huriye oturmaktadır. Ah 
medin l~arı~ı geıı~tir. Bu evi.n kar 
ımndıı da bakkal HAmit oturmak 
tadır. Hamit le evlidir ve üç çq<:u· 
ğu vardır. 

Cinayet ni\muau korumak yü -
2ünden olmu~hır, Seyit Ahmet kal 
binden yediği dört kurşunla öl .. 
mü~tür. Hamit ise başından ağır 

yaralıdır. Harlise henüz tame\ımile 
har olduğu rağbet meyvalarımızn tenevvür etmemiştir. Aldığım ma• 

bir istikbal temin etmesi lazım~e - IQmata göre, b.akkal Hamit evli ol 
lirken yaş ve kuru pıeyvalarımı;ı:; duğu halde arkadaşı Seyit Ahıne
en milhim rnahreçlerden bozuktur, din karısı Huriyey~ göz koymuş 
kurtludur, çürüktür diye iade edjl. ve kadına musallnt olmuştur. U -
mektedir, zun bir ınijddcttenberi devam e • 

Avrupanm büyUk bira fabrika- den Hamidin bu hareketi mahalle 
ları Türk arpası yerine ba§kn mem de dedikoduya sebep olmu§tur. 
Jeket arp larını aarfediyorlar. Ocdikodular büyüdükçe, büyüımü§ 
Türk tütilnünlin meşhur isminden ve nihayt>l Huriye Hanımın kocası 
diğer şark memleketleri tlitilnleı·i Ahmet buna tahammiU edeme~ ol 
istifade ediyorlar. Pamuldarımızı muftur. HattP. bir aralık Hamjdin, 
adi ve karııık bularak kimıe yü:ı:ti· Huriyenin r~ musuna el sürdüğü 
ne bakmak ictemİyQr. Binaenaleyh bile fRYi olmu§tur. Ahmet bu çir -
Türk camio.şmın en büyük kısmını kin 9nyialar karşısında AltmtQ.y 
ve Türk 3ervet ve iktısadmın en mahalleı;inde ba§ka bir eve ta ın • 
büyük parçaemı teıkil eden ~ürra mıya karar vermiş v~ bu oabah ye 

ve ziraftt kendisine layık olduğu dide eşyalCJ.rını denk yııpmıya bRş· 
ehemmiyeti celp ve temin edpbil - lamııtır. Tam bu ııradn Hamit ko. 
melidir. PJYf. day-9.nnuı: 

Memleltetimizin zirai mahsula· - Ulan kerata, dıoarı çık stmi 
tı bugün çok ucuz ve kıymetsizdir. !'İyeceğim diye bnğırmı.tır. Bu 
Memleketimizde imal edilen emti· be.ğrış Üzerine bir tecavüz karşı • 
a ise gümrük tarifelerinin himaye. ~unda kalacağını tahmin eden Ah
si suiistimal edilerek yüksek fiatla met eline bir satır alarak dı§arı 
satılmaktadır. Mahsulatını ucuza fırlamıştır, Fakat kapıdan dışarı 
satan köylümüz ihtiyaç maddeleri· adım almca Hamidin dört kurşu -
ni pahalı almıya mecbur olmakta • nunu kalbine yemiş ve can hevliy
dır. Köylümüz aç ve muztarip de- le Hamidin üzerine atılarak satın 
ğildir; fakat borçlu ve sıkıntı içer· Hamid in başına indirmiştir. Silah 
sindedir. Memleketimizde ikhsadi seslerin~ zabıta memurları yetiş -
buhranın tecellisi mahsulitnnızın mi§lersc· de Ahmedi yerde ölü bul
kıymet düşüklüğündedir. Memle - mu~lardır. 
ketimizde işsiz amele, aç halk kit· ZavaJJı Huriye kocası Ahmedin 
lesi, kapılarım kapamış imalatha- başında ağlamaktadır. Katli Ha • 
neler yoktur; Türl<iye hiç şüphesiz mit cürmünü 6rtmek malrnaclile 
ki bugün dünyada iktisadi bünyesi I doğruca pol;r. noktasına müracaat 
sağlam olarak kalmış mahdut mem ı etmiş, başındaki satır yarasını sak 

lıyarak: 

- Dursun Ağanın evinde biri
sini öldürmüşler gidin Hakın ! de· 
miştir. 

Polis memurları halinden şüp · 
helendikleri Hamidi nezaret altı -
na almışlar ve hemen tahkikata 
girİfmitlerdir. 

yazhlar o maçta bütün kuvvetleri- Ciüreş heyetind 
ni açıklardan yürüterek rakibi- Mmtaka güreş heyetitı 
nin merkezine iş vermemeğe çalı§· Rusyaya gidecek Fut 

Katilin yarası biraz sonra ağır • 
la§mı§, nümune hastanesine kaldı· 
rılmışhr. 

mı~lar ve bunda adeta muvaffak si ile beraber bir güreş 
olmutlardı. Fakat lstanbulspor da gönderilmesi takarr 
takımı Fencrbahçe gibi çok "mer· Bu münasebetle pek ya~ 
kezi,, değildir. manda seçme müsabakı 

Hadiseye müddei umumi mua -
vini Asım, k1&m1 adli reisi Meh • 
met Ali, Hacı Bayram merkez me 
muru Hürrem, birine\ komiser Fik 
ret Beyler vaz'ıyet et.mitlerdir. 

Huriye 25, katil Hamit 35, mak 
tul Ahmet 33 ya§ındadır. Cinaye -
tin $İzli bulunl\n t"raf ı maktulün 
mü evvela satırı katilin başına vur 
<luğu veya katilin mi dört kurşunu 
uınktulün cöğ8ÜDe 11ktığı noktası
dır. Tahkil!at ehemmiyetle devam 
ediyor. 

Daha doğrusu merkeze sıkı su -
rette bağlı olacak derecede itiyat 
haline getirilmiı bir temposu yok -
tur. 

Bu itibarla ayni manevra ile 
ayni vaziyete düteceğini kuvvetle 
iddia etmek doğru olamaz. Sonra 
iki tarafın da mühaci.m hattı atak 
ve şahsi teşebüs s~hibi oyuncular
dan terekküp ediyor. 

Hatta hız itibariyle İstanbul • 
sporlular daha faik bile görünü -
yorlar. Bu itibarla Beıiktaş mü -

Muhafız gücü bisikletçileri dafaasmm da rolü Fenerbahçe ma 
çındakinden daha az tehlikeli ol -

Edirne, 21 (A.A.) - Muhafızgü mıyacaktrr . 
cü bieikletçileri bugün saat bir bu· 

Bil'inci devredeki maç, çamurlu çukta munta~am bir kafil ha • 
bjr sahada oynanmış ve İstanbul • linde §ehrimize geldiler, lialkevi 

spor şubesine misafir olmak üzere sporlular kaybettikleri bu maç i-
Jise biıı~nmda indiler, bu sabah çin e11 kuvvetli sebep olarak ça • 
Kırklarelinden hareket eden bisik- murlu sahadan müteessir oldukla
Jetçilcl' jandarma mektebinden al- rını söylemiılerdi. 
tı ~işilik bisjklc:;t grupu tarafından lstanbulsporhdarın böyle bir 
ls:tender köyü civarında kar~ılan • hadiseden müteessir olmıyacakları 
mışlar, müteakiben vilayet ve fır· daha tabii sayılabilir. 
ka, belediye erkanı ve gen~ler tara- Hülfüm bizim dütüncemiz bu 
fından Hadımağada istikbal edil· maçın çoJ< alal~a uyandıracak bir 
.miglcırdir. Yarınhi per~enbe günü maç olncaiif merkezindedir. Her 
· •lirnhr.tla Edirneyi geze~ek olan 1 halde lig maçlarının dn böyle gü
bieiJ~lqt~ıler cuma günü Uzunköprü ı zel ve heyecanlı bir maçla bitme • 
y,; hal'elc:et edecelderdir. ~ini temenni ediyoruz. 

cağından güreı klüpleri~ 

çilerindcn ~alışmaların& 
daha ehemmiyet atfetnı 
mu tebliğ olunqr . 

Şehir mütehassı 

M. Agaş bu akf 
konferans veri 

İstanbul planının hııj 
için belediye tarafmdaJJ 
milel şöhretli şehir miil 
arasında açılan müsab~1'' 
edenlerden f ransız mil1l"' 
ques Lambert dün şehri 
miştir. 

M. Lambert dün J>jr ıı1 
mize demiştir ki: 

"- !stanbulu tamınıY 
nüz şehri gördüm, hile 
Bunun için şimdilik siıı 
söylememe imkan yokttJ 
tetkiler yaptıktan sonrn 
cağım projeyi belediye) 
ğim.,, 

Diğer · taraftan ayni İŞ 
evvel gelmiş olan M. A 
karaya gitmiş ve lstanbıı1 

tür. Ankarada bir konfe 
M. Agache bu alc~apl giı 
lar akademisinde şchirtl 
bir konferans verecek (t 
ıni altısında fransayıı d. 

-~ 
Karyesi Mev:ıii 

Pendik Bıışlamış 
Cinşi Miktarı Kıy, Mulı8 

Ta.,Jiı Dönüm 3 100 'f. 
.. A''ıızma 

J<artal Üsküdar 

[
Mukaddem bostan elyevm] 3 lOO 
tarlanın 3l de 4 sehroi " 

C. d, Arsa O 100 ,, 
., ,. Arsa O 100 ,, , 

Biilada y~211ı emvali gayri menkule pey akçeleri v~ ihale bedelleri naktep Vf!VB ııa>''' 
bonosıle ödenm~I< üzere pazarlıkla sata'ığa çıJ<anlmıştır. Kat'i ihaleleri 3/71933 paznrtec;İ 
beştedir. Taliplçrin ylizde yedi puçuk pey akçelerıle H9nkamıza m:iracaallan. Senei bali~e 

ile bi!fımum rüsum müşteriye aittir. (26Z 
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V°AKITın Tefrikası: 36 ~apalı Hudutları -1 
2 inci kısmın listesi AŞANLAR 

--------··--······ .. ········· 
3 MAYIS GECESİ .. 

Dilimiz 

- Karıtık iJ. - Peki, bir şey daha sorayım. 
dl'::sKARA, (A. A.) - T. D. T. cemiyetin- lyı· düşününüz! .. Bu yola bir defa gı· ril-

J{arşıhkları aranuc.nk arapça. ve farı;Ça 
- Ben o esnada hiç karı, ık bul· - Sor. 

..._dmı. Bir köteye saklandmı. Ha· - Sahiden masum mu?. 
kdiınderln 9:> numarah Ustcııl ~ııdur : 

ı - 1''e\;ka1Ade - HarılmlMe, fe,,kalbat. 
2 - Alelade • 

dimi dönmesi yoktur. Sonunda ise 
l&ıı Sıtkı bey yukarı çıktıktan son- - Nahide mi?. 
r, ıizlendiğim yerden çrklım, kaç - Evet. 

8 - a .. rnmtot. 
4 - Alehtlıık • ölüm ve işkence var .• 

tını. Hasan Sıtkı bey beni giderken ı - Nereden bileyim? Her halde 
törnıüı. Karıaını ben öldürdüm katile benzemiyor. Ortağım Cemil 

5 - Aelhesap - ı\lııh11uben. 

6 - Hasbclicap - Hasbelltizwn, haııb<>z- -10 -

llnnediyor. Kazım masum olduğuna kani .. 
- Olur tey değil! Neyse, şimdi ziyaretimin sebebin\ 
- Kerime hanımın göğsünde anlatayım .. 

'bir mektup bulmuılar. Bu mektu - - Ne var!. 
~da ben yazdım sanıyor. -Ane, davetini geri bıraktığı· 

- Ama neden?. nı söyledi. 
- Bunu anlatmak uzun. Ben - Evet. 

!\erime hanımı evlenmeden evvel - Bunu neye yaptın?. 
tlnırdım. Bunu tesadüfen öğren - - Canım istedi. 
llıit, benden şüphe etmiye başla. - Ne sebep buldun?. 
lllıt ... Ama ıüphelenmekte haksız, - Sen sebebini biliyorsun. 
Çiinkü Kerimeyle aramda dostluk • - Ben bir ıey bilmiyorum. Bu 
~başka bir münaısebet yoktu. daveti tehir etmiye hiç.bir sebep 
m:".ıca.t buna rağmen mektubu ben yoktur. 
)'lzdnn zannediyor. - Bence vardı. 

- Sahiden ıen mi yazdın?. - Beyhude yere dedikoduyu 
- Neriman! Buna nasıl ihtimal mucip olacak .. 

'lerirain?. Bana kalırsa mektubu - Olsun. 
S-.fa yazdı. - Bari makul bir sebep bulsay~ 

- Olabilir. Şimdi, ben aana bir dın. O da yok. Adeta ahbaplarını 
ley sorayım. istiskal ediyorsun. 

- Sor - Ne yapayım?. 
- Ama zannediyor musun, ki 

- Beni nerede gördün?. 

- Sol kaldırımın üstünde. Bir 
O\onıobile işaret ettin, bindin. 

- O stümde ne vardı?. 
- Fötre küçük bir şapka, uzun 

bir manto. 

- Evet, gördüğün bendim. E
ier bunu geçen gün söyleseydin be 
ili büyük bir dertten kurtaracaktın. 
O heni; Kerimeyle beraber gör -
tkıiiş. Onu zorla eve sokmuşum, so11 
t, kotarak çıkmışım. Sa;fayı gör · 

~~ll'lc.dıkten gelmiı, yolumu de · 
~irip uzaklaımı,ım. Ben deiil · 
ıın, tledim, inanmadı. 

rahat bırakacaklar? Gelecekler, 
ıoracaklar, neden vazgeçtiğini an· 
Jamak istiyecekler. 

- Sebebi onlara izah edemez • 
dim ya. 

- Mektqpların çok fena tesir 
yapacak. 

- Ne yaparsa yapım. 

(Devamı Var) 
11-..mnu .... tth1lllt11tUltnlHltllHllCltllltlfllntllltttlllU•1HıtlfllNUllU1flllMllllflllllflllllllll1 

Ekmek fiatı 
Şehrin her tarafında başka 

başka türlü 

:z.arurc. 
7 - Ledcllcup - 1cabmdıı, lüzumunda. , 

ledellktıza, ledelhaee, indelleap, lndeUlctrza, 
lndl'llllzum, lndelhace. 

8 - Tahtelhıfz - l\lllhfuzen • 

9 - HUA.fı U!'öUI • 

10 - Mıışsallah. 
ıı - tnşaallah. 

t2 - :Neuzlbllllih 
JS - Maazallah. 
u - He~ibadabat • 

Muhtelif mektep mual-
limlerinin buldukları 

karşılıklar 
65 inci liste 

17 inci mektep: 
Tanzim: Dizlemek, yoluna koymak - Ta.s

sU: ıJzun uzun anlatmak, öğmek - Tavsiye: 
İl ısmarlamak - Tavzih: Açına, açmak, a -
çık anlatı&mt - Temelllik: Yaltakla.nnıak, 
dlkvukluk - Temellllk: Benimsemek - Tem 
ldn: Ağırlık - Tenkus: Azalmak, eksilmek 
Tena.stll: Doğup liremek - Tenazur: Kareı -
lık - Tenezzül: A!}ağılamak, inmek - Ten 
kibat: Azaltmak - Tenkil: Uı.aklaştırnıak, 
pUskürtmı>k. 

40 ıncı mektep: 
Tanzim: Dllzeltme - Tavsif Sanla.mak -

Tavsiye Tanıtma, öğüt - Tavzih; Açma. -
Temelluk; Yaltaklanma - Temellük; Elde et 
mek - Tenakus; Eksiklik - Tenastll; Döl· 
lcşme - Tenazur; Uygunluk - Tenez:ı.ill; 

lııme, düşme, aşağılanma. - Tetıklhat; Kes
me, budama - Tenkil; Ezme, pll8kllrme. 

41 inci mektep: 
Tanzim; Sırala.nıa, Düzeltme, Dllzme -

Tavılyc; Yarannıa dileği - Tavzih; Açma.
Temelluk,; Yaltaklanma, Dalka~"Oklok - Te
mellllk; Tutucu, Yerletme - Temkin; Daya.
yanıklı, Ağırlık - Tenakus; Azaltma. eksil· 
mo Tene.stil; Artırma, Doğup artına - Tena
zur: Birbirine karşı bulunma - Tenezzül; 
lnme, düşme - Tenkit; arpışma, Didişme, öl
çttştllrme - TenkUıat; Çoktan çıka.nna, Ek
siltme - Ten1'1J; Kovma, Atma, nzaklaetır -
ma. 

12 inci mektep: 

Adet itibarile bu az görülebilir. 
Bu vasi çöllerde, turpluklarda ve 
timal ormanlarında yafıyan Finua 
köylülerle, Lapon ve Skolt kabile· 
leri ceman yekun bir büyük tehir
deki nüfus kadar bile yokturlar. 

Maamafih Sovyet casusları bu 
halktan çok istifade ederler. Bun· 
lar hariç tetkilit ile irtibatı temin 
ediyorlar. Bizim en ziyade çekin • 

diğimiz kimseler bu casuslardır. 
Doatlarmıızm mesaisinin ne ka • 
dar mütkül olduğunu bu "özlerim 
size anlatır dejil mi? 

larar etti: 

- Evet hem mütküldür hem de 
tehlikelidir. insan karşıdan gelen 
tehlikeye göğüs vermekte müşkü • 
lat çekmez.. Fakat arkadan gizli 

gizii yapılacak bir ihanet hareke • 
tine kartı nasıl kendini müdafaa 
eder? Şimdi Rusya tarafım tetkik 
eclelim. 

Leningrad'dan Murmanak'a doğ 
ru çıkan bir demir yol hattını par
mağı ile itaret etti. bu hat Finlan
diya hududu boyunca imtidat edi· 
yordu: 

- Bu, Rusyanın akaayı şimal de 
miryoludur. Sovyetlerin Çarlık mi
rasından kondukları en kıymetli e 

serlerden biri budur. Lomboşka' -

dan itibaren yani sekiz yüz kilo • 
metre imtidadmca bu hat askeri 
hat haline getiri im ittir. Buradan 
yalmz askerlerle kürek mahkUm • 
ları sevkolunur. - Saf anın seni nasıl gördüğünü 

kit iyi anlıyamadım, tekrar eder 
"ıiıin ?. 

Fırınlardan ba,ka bakkallar, 
seyyar ekmekçiler ve sureti mah -
ıuaada yapılan küçü·k ekmekçi dü·k 
kanlarında muhtelif nevi ekmek -
ler satılmaktadır. 

Haysiyet; Değer - Heybet; moiuk, kor -
kunçluk - Heyecan: Coııına, coşgwıluk _ Kürek mahkfunlarının çoğu si -

Neriman tekrar anlattı, Müfit 

dd~atle dinledi ve ıöyle neticelen. 
ltdi: 

- Safa rüya gömıüt. 
- Olabilir. Fakat 8etl hem ben-

den füphe ediyorsun, hem de Na -
~İdenin vekaletini alıyorsun?. 

- Sey, •• 
d - Anlqılıyor, beni katil zanne 
~n .. Bu hakça bir ıey midir? 

- Benim iltediiim .. 
- Lafı uzatma. Mademki ben 

~tilim, Nahide muum demektir. 
L.~u açıkça söyleıeydin, o kız ser 
.,..t bırakılırdı. 

- Sana fenalığı dokunacak bir 
~ eöylememe imkan yoktur. 

1-f - Sana tetek:ı&.ir etmem lazım. 
ı.._'1~uki edemiyorum. Bir masumu 
~- uğruma feda edecek misin? 
l .-Onu da kurtarmak için veki
eti~i aldım. 

- Peki, ya mahkum olursa?. 

11
• - Acele ediyorsun. Bir kere ıe 
1
1t kerimeyi öldürdüğüne in·ana • 

. :'adım. Fakat hakikaten öldür -
ilt de olsan haklısın. 
- Haklı mıyım?. 

,-:- Beteriyete büyük bir hizmet 
) lf olurdun. Fakat senin bu iti 
~•iına kani değilim. 

lctı ': Peki, neden Nahidenin ve • 
"t eliııi aldm. Sen ceza itlerine ka
~Zlın. 

' Seni bqka bir tehlikeden 
'~ l'lnak için. Benden batka bir 
~Jc.t, Kerimeyle Safanın qkmı 
~· Mektup meydana çı -
ıu.._ ·~ • ismin kanıacaktı. Bunu 

-..aiJordum. 

Heyet; Görünüş, kılık - Heykel; Koca kı - yaıi bir cürümden mahkiimdurlar. 
ilk_ Hile; Oyun, oldanak - Himmet; Yar· dbah l 
dım _ HUner; BUgl, ustalık _ Hllviyet; Ben Be t ar türlü itkencelere ma • 
ilk, kimlik. ruzdurlar. Fakat meselenin hiasi 

13 üncü mektep: - cihetini bırakıyorum. Teknik vazi-
Birkaç gün evvel lzmirde bu 

yüzden bir hidiıe çıkmıJlı. lzmir 
fırıncıları ekmek satıımı yalnız fı · 
rıncdara hasretmek iıtemitler fa -
kat bir türlü muvaffak olamamıt· 
lardı. 

Hevea; htek - Heybet; Göstertı - Reye- yetine gelelim.. 

Belediyenin daima kontrol et • 
meaine rağmen mahlut ekmek ek • 
sik olmuyor. But1dan bqka Fatih, 
Kasımpaşa ve Cibali gibi bir çok 
semtlerde bireı· haftalrk kuru ~k -
mekler ikiıer, üçer kurup aatıl • 
maktadır. 

Bundan batka birçok büyük fı
rınlar tehrin muhtelif semtlerinde 
birer ekmekçi dükkanları açtırmıt 
lar ve buralarda gayet ucuza ek • 
mek sattırmaktadırlar. Bundan bir 
çok fırıncılar tikayet etmektedir -
ler. ( ,- • ...... .• 

Piyasada yaptığımız tahkikata 
göre ekmek fiatları her yerde 10, 
20 para farkla satılmaktadır. ld -
dia edildiğine göre ekıik fiatla ıa
tılan bu ekmekler mahluttur. 

can; Korku - Heyet Toplulok - Heykel; 
Cansız örnek - Wle; Yalancıhk - Himmet; 
Gizil yardım - Hü.ner; BUgi - Hllviyet; Var 
ilk. 

40 mcı mektep: 
Mesafe; A.rahk - Mesaha; Ölçü, ölçme -

Meslek; Gidiş, tutulan iş - l\leskenet; Uyu
ıukluk, beceriksizlik - Meskono: Yerletll -
mlı, tutuımuı - Meııullyet; Ylik - Melllre; 
Gezinti yeri - Mt>;Şgullyet Uğraıma, ıı -
Meşrep; Yaradılış, gidiş, huy - Meşru: Yaa. 
uygun - Meziyet; t'iııtilnlllk, df'ğer. 

39 uncu mektep: 
Haysiyet; Değer - Heves; lstek eğlence-

Heybet; ıcorkunç - fff'Yecan: Coşkunluk
Heyet: Görün~. topluluk - Heykel; Kişi kı
h,tı - Hile; Aldat1J1a - Aldatan - Himmet; 
Kırma, yardmı - Jfilner: Bilme, ustalık -
Hll\lyut; Ucllılik. 

23 üncü mektep: 
Hayıılyct: ~j{er - Hews: fstek - Heye

can: lç atması - Heyet; Topluluk - Hey -
krl; DikmP, - Hile Mıtdrnbazlık - Hüner; 
Usbtlık - Hüviyet: lk-111111(. 

38 inci mektep: 
Haysiyet; Defe- - Uı•yetan; Coşkunluk

Hevıııı: İstek - Heybet; GörUnUJü büyük -
Illle; Aldatma yolu - Hiır.met; Yardım -
lfiinc.r; Ustalık -- Ulivl~·et: Özlllk • 

36 ıncı mektep: 
Haysiyet; J>t'J;er - IIC\es: İttek, Eğlen -

Şark demiryollarındaki ce - Hı>ybet; Korkunç - Heyecan; Coşkun
lıık - He.ret; G<irünü~, 1'onluluk - Heykel: 

sui istimal meselesi Diri taıılağı - Hile; Aııl:ıtan - Himmet; 
Kurma, l!stalrk - Hhlyrt; Bı>llUlk. 

Geçenlerde Şark demiryolları bi 19 uncu mektep: 
let gişesinde aui istimal yapıldığı Hevc.<ı; 1stf'k - Heybet : Gosterııı - Heye

iddiası ortaya atılmıf, adliyece ta- C'..\n; Co!}kunluk - Hı·~·rt: Trıl'lulnk - Hey -
kel; Örnek - Hll<', l>lizen - HJmmet; Var-

kibat başlamıştı. dım - uııner: Bilgi. 

Haber aldığımıza göre, tahkikat 55 inci mektep: 
tamamlanmıştır. Neticede, baş &yır.l;ııet: Dı•ğer _ Huve•ı; lıoteıt _Hey -

müfettiş Refet Beyle kontrol dai- hf>t; Gbı;t .... rı, - Ueyetnn; Coı,,llunluk - He

reai müdürü M. Kohen ve arkadat yet; Toplıılul,, bllfü, görUnn, - Heykel; 
. h . b' .1 1 T1U>lak - ~ile; Düzen - Himmet; Ozden 

)arının, bu ışle her angı ır tekı - ı;alıımu -- Hhner; Uıı.falık - Bllviye&; Öı.-
de alakası görülmemittir. IUk. benlik. 

Mösyö Tim tarafından bana ve-
rilen malumatı buraya aynen geçi· 
remiyeceğim. Belki bu yoldan ka
çan bedbahtlar olur. Beyhude ge
vezelik ederek onların yegane ü -
midini kırmak emelinde değilim. 
Yalnız bana çizilen Şemadan Bol
teviklerce de malôm olan miktarı· 
nı anlatacağım: Kem civarında 
mahkUmların toplanma kampları 
hatlar. Tahminen yirmi otuz bin 
kadar mahkUm bataklıkh ormanı 
kesmekle muvazzaftır. Bunlarına 
rasında burjuvalar, eıki zabitler, 
Rus papazları, "Kulak,, lar velha· 
ad şimdiki idare tarzının düşmanı 
olanların her cinsinden vardır. Bu 
kamplar daha doğrusu kürek ce -
zası mevkilerinde hayat pek fe • 
cidir. 

içlerinde bir tanesinin ziyareti
ne müsaade ediliyor. Bu kamp O· 
nega körfezinin methalinde ve 
Kem'in kartısındaki Soloviyeçki a 
dalarındadır. Soloviyeçki adala • 
rında mahkUmların en iyi muame· 
le görenleri bulunur. Eğer Alek -
sandrovsk kampına gidilecek olur 
sa insan gördüğü fecaat karşısın • 
da şafırır. Burada senenin sekiz a
yı mülhit bir kıt yapar ve günet 
gözükmez. Bürudet santigrat de • 
receıile sıfırdan &§ağı elli ila yet
mit derecedir. Bu kamptaki mah· 
kUmlar güç gıda bulurlar ve nöbet 
çilerinden bet muamele görürler. 
Burada mahbus kadınlar da var -

. 

dır. Mösyö Tim bir riyaziyeci ye 
has soğuk edası ile diyor ki: 

- Bu kadınlar keşke bir kaç a
sır evvel Kudüste doğsalardı da 
Titüı'ün yaptığı katilamade öldü
rülseydiler. Ölmek kolaydır fakat 
azap çekerek yaşamak güçtür. 

Barit tavırlı adam bundan son -
ra tekrar esas meseleye avdet etti. 
Mahkum kamplarının muhafazaaı 
dahilde Gepeu tarafından idare o
lunmu,. Bu işe ekseriya cünha ve 
cinayet iı!emiı "Çeka,, i.zası tayiıı 
edilirmif. Hariçte ise kızıl uket 
kordonları varmış. 

F enlandiya ve bu azap yerleri 
arasında ancak elli kilometre bir 
mesafe vardır. Maalesef yollar ga 
yet fena olduğundan kaçmak aon 
derece güçleşiyonnuı. Bazı geçit 
yerleri varmış; oralarda da Sovyet 
hudut muhafızları beklerlermif. 

Profesör ilave etti: 

- Bundan başka Kola ıibih ce
ziresinde oturan Samoyed'ler de 
mahkumlar için bir bela teşkil eder 
ler. Nakti mükafat almak heveai~ 
le kaçanları tutarlar; onların e • 
line geçen kimse ise türlü itkence
lere maruz kalır .. 

Mösyö Tim eaularını anlatmıt 
olduğu mesele hakkında uzun u
zun dütünmekliğimi tavsiye etti: 
"Kendinizi kaptırmayınız; iyiden 
karar vermeden iıtirak etmeyi • 
niz.,, Dedi eğer ,imdiden çekilir -
ıem çekilebilinnitim. Fakat iıe bir 
defa girdikten sonra rücat etmeie 
imkan yokmuş. iş başladı mı her
kes kendini fedaya hazır olmalı 
imiş. Son söz olarak ciddiyetini 
belki de f azlalattırarak c;edi ki: 

- İyi dütününüz .. Meselenin so 
nunda yakalanmak ve ölünciye 
kadar azap çekmek de vardır. 

Mösyö Timin odasından çıkar
ken sergüzette atılmıya ve her te
yi göze aldırmıya karar vermiı -
tim. Sonra anladım ki bende o
nun tarif ettiği adamların kahra • 
manlığı ve pervasızlığı yokmut
llk atılııım cakadan ziyade f&f. 
kınlıktan idi. insan bir işe perva. 
sızca atılır hakikat meydana çıkın 
ca, tehlike kartısında ricat etme. 
mek her yiğidin kin değildir. 

Yazın Helsinki'nin geceleri ne 
kadar latiftir. Zulmet yoktur. Guru 
bun parlak rengi ile şafağın zerren 
rengi sanki birbirile izdivaç eder. 
Cenup şehirler henüz horul horul 
uyurken bu şimal şehirde tatlı eğ· 
lencelerin saati çalar. Güzel kız • 
lar, Baltık suyu gibi yeşil gözlü 
bahriyeHler, en &on moda elbiseler 
giyinmiş olau zengin burjuvalar, 
bankerler, diplomatlar cihamn her 
tarafından kopup gelmiş seyyah • 
lar ( Esplanadikatır) caddesinin 
ağaçları altında dolaıırlar. Kapel· 
le orkesh·ası Sibelyüs'ün valslarım 
çlaar. Güzel mevsimin kısa sürme· 
si zevki fazlalaştırır. Yaşamak 
zevkinin bu kadar fazla hia olun -
duğu bir mc..mleket daha bilmiyo
rum. 

Mösy.ö Tim bana bir araba aöe
tererekr 

- Üç vatandatınız. 
(Devamı var) 





Sanca "'a Muhabbet r-tHTiYAR'-1 g, Al d n • J Soluk mavi gözleri içeri batmıf, ( 
manca a · '' Ellerde uzun bir asrın izleri ~ 

. Hans, sancağa muhabbeti eski 1 çok müteessir oldu. j Bezgin bir kalp belli her zevki il 
bır muahrip olan babasından da- Aradan haftalar geçti. Hanı bu- I tatmıf .. f j 
he. pek küçükken öğrenmişti. As - nu bir türlü hatırından çıkaramı - Kuvvetsizlikten titriyor dizleri, 1 
terli~ zamanı ~elip te alaya dahil yordu. Niha~et k~~~ye haber ver- ı) Belki ömründen bir fey anla - e 
0ldugu gün de ılk olarak ona san- 1 meden ve nobetçılıgı esnasında \ mamış, ,_ 
Cağa muhabbetinden bahsettiler .. sancağı mükemmelen tamir ede - I Canı gönülden istiyor genç ol -

~.angaıının onbaıııı, bölüğünün rek arka~aşların~ ve alay kuman- I J . . . mak 
)uıhaııaı ve nihayet alayının ku- danına hır sürprız hazırlamıya i Tıtrek eller~ hıç ~anlan~amış, ;I 
llıandanı sancağın kudıiyetini, a- karar verdi. Dııarıdan tedarik et- 1 J Mukadderdır kalbı kan ıle dol-
•ı '- t' v • k b l b' .. h t § mak raıardanberi binlerce askerin bu ıgı ırmızı ez e ır gun er a • ıı . . 
1lnca.ğm gölgesinde nasıl can ver- rafını yamadı, sancağa tekli müs- _ As~yı t~tmıya hıç ~~dretı .yok, j 
diğini anlattılar. tatilini verdi. Artık kalbi müste - ı;5 O asa ~ı onun kalbı~ı ezmış .

1
13 

rihti. 

1 

Onunçın gezmeğe hıç kuvve-ta 
. Ve §Üpheıiz ki Hansta da her G . . .. 1 · d yok.· ene reımı geçıt gun erın en . 1i 
'l'i vatandaş ve asker gibi sanca- birisindeydi. Sancak açılacaktı. I Artık gezmez ölümü sezmı§.. D 
ia karşı büyük bir muhabbet pey- v • • d Ey eli, kalbi titriyen ihtiyar!.. l 
d Hans yaptıgı hayırlı ışın arka af-

5
.. .. .. 1 . I h j 

l oldu. Ayda bir isabet eden I .. . d b k v t .. d" onmuf goz erın, ne mut u a ... ' , arı uzerın e ıra acagı esın u· S , 
lncak muhafızlığı esnasında tıp- ana· .. 
k b d şünerek göğsü kabarıyor, yüreği Gözümüz görür, sanma biz bah- r 1 İr mabedin kapıaın a duru - d ' " çarpıyor u. t" 

' "0rınu! gibi huşu duyardı. ıyar, 
Nihayet sancak kılıfından çıka - 1 Ölürken yardımcı hep Allah ... 

L· ~Ü yük resmi geçit günlerinden rıldı. Her ağızdan gayri ihtiyari 'ı . Sana!.. J
1 ' •rıydi. Bugün sancak açılarak a- e 

1 sesler yükseldi. Bu her halde tak-

1 
Pertevnlyal ll•e•l = 

.'nn önünde taşınacaktı. Bunun dir sesleri olabilirdi. Her taraftan A. Şeref J 
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Yazısız Hikô.ye 

• 

Cabi Efendinin Başından Geçenler 
Kayseriden hediye gelen meşhur pashrmayı ikindi 

kahvalhsında nasıl yedi, bitirdi ? 
~in sancağı daha görmemiş olan bunu kim yapmı§?. Kim yapmış... ,ıııı:ııııını 11nııııınınmııı111ıııımıı11ııuııırııııın1Mnıııımııınııııı"ılllllllııtııınııımııınl 
lnıta büyük bir merak vardı. ,-----...._.._ ________________________________________ ,, 

s Suali yükseliyordu. B 1 s·ıı musunu~? 
ancak acıldı. Üzerinde muh - O vakit Hanı göğsünü kabar_ Ll n arı l y<S>r ~ 

·~lif muha;ebelerin madalyaları tarak iki adım saf ilerisine çıktı -----------------------------------------• llıtı' pırıl yanan bu sancak •üphe-
'J' ve: 

•i~ ki cok heybetliydi. Fakat alay B t kumandanım, 
\tkada-~ lannın ve hele kumanda - d -d. en yap ım, 
~ • e ı 1n nası i olup ta bu mukaddes san • .y. .y. • 

ttğa, luı.uı bu kadar lflkayt kal - j • · · 
dtkla " ı t l kt k d' Ertesi günkü alay emrı yevmıaı 

rına ıayrc e me en en ı - . . 
tli •l d alay sancağına kartı hürmetsızlık-

"' ama ı. 1 
tc bulunan ve nöbet vazifesini ıui-

~~~n~ü .san!.ağın _k~~e-~e:,ind.~n istimal eden Hansın altı ay küre -
\· aını hır lop mermısı goturmuş, 1e mahkum olduğunu bildiriyor -
~leri olduğu gibi sarkıyor, bir du. 

;~~ d~rb~~i sancağı h~§~~n. ba~a ı Bunu itiden Hansın ağzından 
~· >'e bolmuş, fakat tamırı ıçın hı~ gayri ihtiyari şu kelimeler dökül -

~~ biT §ey d~şünmemiş ve ya.~· 1 dü: 
~ llıı§. Halbukı bu mesele ne guç 1 - Bak şu dünyanın tersliğine .. 
~ne de masraflıydı. Tekmil işler- Fakat genç bir zabit ona vazife
' hu kadar sert olan alay kuman- sini şöyle hatırlattı: 
'-'Ilı nasıl oluyor da buna müıa - - Vatan işinde vazife alan her 
llıa ediyordu. k k d' · ·1 · · 

I 
es en ısıne verı en tfı tam yap· 

"-Sancağın bu haline doğrusu o malı, f azlaıına karıtmamalıdır .. 
·········································-·············································· 

Gelecek 
V. hafta: 
. Qtan için 
1'inıli çok 
tiizel bir 
hikaye 

>.t \'ardır. 
\lhakkak 

0~uyunuz 

!"'----.. ·······-········-·····-·······-.. ·-·-························································ . !..._,Faydalı Bilgiler i .............................................. ·-··························································: 
ni, Georg Alekıander, Volf Albah, 
Retti. 

"S. O. S, Aysberg ,, 

Ne 
Olayım? 

ilk mektebi bitirenleriniz kim 
bilir ne kadar seviniyor? Fakat bu 
mektebi bitirmek okumak için ka
fi değildir. Daha önünüzde orta 
mektep, lise, darülfünun var. 

Fakat bu kadar çok okumak pa 
ra ister. Bu kadar çok parası olan 
da memleketimizde azdır. Yoksa 
ilk mekteplerdeki milyonca talebe 

nin hepsi birden darülfünundan 
mezun oluncaya kadar okuyabilse 
memleketimiz iki senede okur ya
zar ile dolardı. 

Parasızlık kabahat değil, bet 
parmak bile hep ayni büyüklükte 
değil. Herkes paralı parasız oldu
ğuna göre kendisine it bulur. 

ilk mektebi bitirenlerden zengin 
olanlar hemen bir orta mektebe gi
rer. Okur, İiseye geçer. Fakat fa· 
kir olanlar için şimdiki halde bir 
çok mektepler var. 

1 - Askeri mektepler: - ilk 
kısmı bitirenler askeri mekteplerin 
6 ıncı sınıfına kaydolurlar. Yani 

orta mektebin ilk sınıfıdır. Kayit 

müddeti Haziranın sonuna kadar 
olup askerlik şubelerine müracaat 
etmek lazımdır. 

Askeri mektepler lstanbulda, 
Bursada, Konya.da, Erzincanda -
dır. Bu mektepleri bitirenler za -

bit olur. Askeri doktor, eczacı, 
ve diğer askeri vazifelere girerler. 

2 - Sanayi mektepleri: - ilk 
kısmı bitirenler bu mekteplere gi· 

rerler. San'at sahibi olarak haya-
ta girerler. 

3 - Ticaret mektebi bu 
mektebe girenler tacirlerin yanın· 

da hayat adamı yetitir. Gözü açık 
olan çok para kazanır. 

•• Hlkim olan aşk,, 
111-f~jiaörü Hanı Ştaynhof olan 
til 'kiın olan aık,, filminin çev· 
d,~eai bitmiıtir. Bu filmde Mag
\t'1~Yder, Volf Albah Retti, 
~\o rg, Liui Ama, Vüıt, Pavl 

Hazırlanan batka bir film: "S. =============== 
be yıldızı,, dır. Bu filmin re1'isörü Al-

• Falkenftayn rol almıtlardır. 
•• Sevgi, anlatllmıt .. ., 

t;.S."ıi., anlqılmıı olmalıdır!,, 
\l~ 1-fanı Ştaynhofun rejisörlüğü 
~ -!" Çevrilmektedir. Bu filmde-

rJer, tunl~udır: Roze Bano 

0. S. Ayı rg,, Oynıyanlar, Leni 
RifeD§lal ve Ernıt Udettir. Bu fred Zayslerdir. "Valenıiya yıldı· 

zı,, kısmen ispanya sahillerinde filmdeki vak'a, buzlar arasında 
geçiyor. Harici kısımlarından ço- çevrilmektedir. Oynıyanlar, Liyan 
ğunun çevrildiği yer, Grönland Hayd, Ossi Osvalda, Pavl Veıter • 
dır. mayer, Peter Erkelenz, Edvard Ve. 

" Valensiya yıldızı ,, 
Almanlar tarafından hazırla -

nan filmlerden birisi, "Valenaiya 

zener, D~;>pe, Odemar, Sima. 
Gnaı ve Şurdur. Bu filmin çevril
mesi bitmek üzeredir. 

Yaz geldi 
Yaz geldi. Banyolar batladı. 

Mektep tatilinde su içinde bol bol 
banyo etmek, eğlenmek ne hot o
lur? • 

itte iki küçük bu eğlencenin ta
dını çıkarıyorlar. 

Kızlar neden 
Erkeklere benzemez? 
Mektepte, ıokakta, evde hemen 

he ryerde görüyoruz. Kızlar, ka • 
dmlar erkeklerle beraber çalııtığı 
halde hala erkek gibi olamıyorlar. 
Neden?. işte bu nedene cevap ver• 
mek zordur. 
Kadın doğşunda erkeğe göre 

daha nazik yaradılmıştır. Vücudu
nun te~ekkülatı da batkadır. Bu -
nun için sesi incedir. Vücudu za• 
yiftir. Erkek gibi her feye, her 
zorluğa tahaınül edemez. 

Halbuki erkek yaradılışta ıert 

tabiatlıdır. Zorluğa ehemmiyet 
vermez. Bunun için kız çocukları 

oyun oynarken dai.uıa bebek, ip 
atlama, gibi oyunları tercih eder
ken, erkek çocuklar kavgayı, ge • 
miyi sever. Hele harp hikayelerin· 
den zevk alırlar. Kız çocukları ise 
bilakis hissi hikayeleri daha çok 
severler. Hele erkek çocuklarının 
ho,Iandıkları asılma, kesilme, öl· 
dürme hikayelerini ellerine bile 
almazlar • 

Bu tabiatın yaradışındaki esrar 
den ileri gelmektedir. 

ı········································································-······ .... -·---······ .... ·-..... ···ı 
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150 Okuyucumuza Hediye 
Bu haftaki bil

mecemiz aşağı • 
daki karıtık rea -
min noktalı kı -
ıımlarını boya -
maktır. 

Elinize ıiyah 
veya kırmızı bo -
ya kalemi alımz .. 
Nokta yerleri si -
yahla boyayınız .. 

Çıkacak tekli 
gönderiniz . En 
güzel yapanlar -
dan 150 okuyu -
cumuza muhtelif 
hediyeler verece -
ğiz. 

Hediyelerimiz arasında kol sa

ati, §eker, çikolata, pisküvi, kart · 

postal, kitap vardır. 

Hal varakalarına isimlerinizi ~ 
kunaklı yazınız ve (Çocuk sayı -
fası) muharriri adresine gönderi· 
nız. 
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HiKAY 
Erkeksizlik 
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. • . .. • . ~ . • • .•. -,. ._.'(, ~"ll">t"'ft' .. 'T,, Yazan : Mediha Münür 
"Bir sonbahar gülü, her gülden ğının ucunda kocaman, siyah bir 

güzeldir,, Ya üç .onbahar gülü?. örümcek duruyor. 
Güzelliğin derecesini anlamak is • Yazık, ki Seyfi yok. Seyfi ol • 
terseniz, biri üçe darbediniz. Ne • saydı, örümceği yakalar, ıokağa a
vin, Selma, Şahende, 35 yaşında tardı ... 

Suikastçılar 

Meşhur çete 
reisinin mektubu 
Alakası olmadığı anla
şılınca ortaya çıkacak olduklarını itiraf eden, ogzijenle Nevine gelince. O, uzun müd • 

sararmış saçlı, kırmızla kızarmış det bavulun anahtarı ve kilidiyle 
Atina, 20 (Hususi) - Suikast 

dudaklı üç arkadaştı. 35 yaşında • uğraştı. Bavul bir türlü açılmıyor- hakkındaki tahkikata devam edi-
yız dediklerine nazaran, bal gibi 1 du. Açılmadı da. Aslına bakılacak 
kırk be§i aşkmdılar. 1 olursa, erkek geceliği oan pijama· 

Üçü de evliydiler. Filvaki ni-1 ~ını çıkaramadı, bir gömlekle yat· 

liyor. Bunu hazırlamakla maznu -
nen tevkif edilen Avukat Bosini 
serbest bırakılmı~trr. Müstantik, 
Kaçinbaro ve Leguyanis isminde 
iki polis zabitini dinlemiştir. 

kahlarma ne imam karışmıştı, ne 1 h. 
de nikah memuru: Ama evli sayı· f Ertesi gün hava çok güzeldi. 

1 la d ''nk" .. .. d 1 d Koruluklarda bülbüller ötüyor, de. 
ır r ı, çu u uçu e, sene er en Bu zabitler, sabık emniyeti umu 

miye ile bir gün görütürlerken 
Plastrasın öldürülmeden nasıl ka-

b · · d l 1 d niz, sahillerde şakıyordu. Fakat üç erı aynı a am a yaşıyor ar ı. . . 

H d uhakk k b l l 
hanımefendı, yalnızlıktan esnıyor-

er yaz a, m a , ey er e I d 
b ah f . 1 d b" . . ar ı. 

er er say ıye er en ırıne gı • H d' k l çırıldıg"' ı mevzuu bahsolmu!ltur. . . . - ay ı po er oynıya ım. :r 

derlerdı. Bır gün Selma ısyan bay· O l .. k' · · O sırada emniyeti umumiye mü ... - ynıya ım, ama uç t§tyız. 

ragını açtı. Arkada•larına: B d'' d" ·· b l Elb t du"r" o''ldu'' ru"1ecek adamın Plastras 
- Size bir teklifim var! dedi. - en or uncu u urum. e u 

le pokere meraklı bir hanım var - olmadığını, onu kukla gibi kulla -
- Söyle bakalım. d nan Venizelosun öldürülmesi li. -
- Hep beraber Büyükdereyc gi ır. ld' · · b k 

delim. Kararlarından dönmÜ! olma • zım ge ığmı ve unu yapaca o -
m&'.k için pokeri bile kadınlar ara- lanların emirine epey para amade 
sında oynamak istiyorlardı sanki... bulunduracağını söylemiştir. Bu -
Bula bula, zayıf nahif, cılız bir bey nunla betaber suikast tertip eden 
buldular .. Onunla oynadılar. Ak • ler hakkındaki tahkikattan henüz 
~am geç vakit o bey onları Şişliye ı kat'i bir netice alınamamıttı~. 

- Zaten gideceğiz. 
- Hayır, öyle değil. Erkekleri 

bir yana bırakıp biz üçümüz yal -
nız gidelim. 

- lyi fikir! Mükemmel bir dü-
.. 1 §UnCe .. 

- Ben, benimkinden otomobili 
isterim. 

- Tabii şoförü almayız. 

- Şoförü ne yapacağız?. Oto -
mobili ben kullanırım. 

- Kahrolsun erkekler!. 

Bir sabah şafakla beraber oto • 
mobile binip yola düzeldiler. Zin -
cirlikuyuyu geçtiler. Çilek tarlala -
rından kıvrılan yokuşun başına ge] 
diler .... Pat! .. .Lastik patladı. Kör 
olası ~eytan !. .. Lastik patlaması -
mn smıaı mıydı?. 

indiler. Vidalar çok sıkıydı. Hay 
li uğra§ıp yedek tekerleği söktüler. 
Fakat gel de yerinden kımıldatabi. 

hrsen kımıldat !. .. Bir. tekerlek 36 
kilo geliyor. Ya lastiği patlıyan te · 
kerlek ! ... Onun vidalarını sökmek 
imkansız .. Paslanmı§ ... 

Görünürde otomobil yok .. Çilek 
tarlasından, altmış beşlik, beyaz 
sakallı, titrek bir ihtiyar çıktı. 

- Ne oldu?. Ne yapmak isti -
yorsunuz?. 

Anlattılar. ihtiyar tekerleği sök 
tü. Yedeği taktı. Üç kadının )'apa· 
madığı İ§İ, bir ihtiyar erkek yapı

vennişti. Hanımların canı sıkıldı. 
Bir şey demediler. Otomobili ür -
düler. 

Otellerden birine indiler. Öyle 
yorulmuşlardı ki, ağız tadıyla ye • 

mek yiyeme'diler. Yemekten sonra 
esnemiye b&§ladılar. Yattılar. Ak -
şamı güç ettiler. Tekrar az bir §ey 
yeyip odalarına çıktılar. 

çıkardı. Üçü de, cılız beyin etra - Diğer taraftan suikastla methal 
fında pervanele§mi9lerdi. dar olduğu yazılan ve aranıldığı 

Nevin dedi ki: halde bulunamıyan eıkiya reisi Ka 
- iyi bir gün geçirdik. Gene ra Tanaş, Akropulos gazetesine 

gidelim. bir mektup göndermiştir. Kara Ta 
Selma dedi ki: na! mektubunda, suikast işinde 
- Ama yanımıza erkek de ala- bir alakası bulunmadığını, yapılan 

Jım .. Değişik bir §ey olur!. neşriyat dolayısile muvakkat dahi 
olsa tevkif edileceğini anladığın -

Al dan saklandığını ve tahkikatın ıo 
manya ümitvar nu alınarak kendisinin bu işte ala

Hariciye nazırının müh"m 

bir hitabesi 
Londra, 21 (A.A.) - Almanya 

Hariciye nazırı Von Neurath, A -
merikan milletine radyo ile neşre
dilen bir hitabe irat temiştir. Mu
maileyh bu hitabesinde evela Al
man ve Amerikan milletlerinin ay
ni iktısadi müşküllere maruz bu -
lunduklarını söylemi§ ve Amerika 
hükumetini 15 haziran taksiti do· 
layısile bazı memleketler tarafın
dan izhar edilmiş olan arzuları 
olduğundan dolayı tebrik et
miş ve dünya iktısat konferansı
nın muvaffakıyeti milletlerin mus 
lihane ve basiretki.rane teşriki me· 
saidc bulunmalarına bağlı olan 
müşkülünü başarabilmesi için bu 
gibi mukarrerata muhtaç bulun -
duğunu ilave eylemiştir. 

kadar olmadığının anlaşılması ü • 
zerine meydana çıkacağını bildir-
mektedir. n "' 

M. Venizelos Avrupaya 
seyahate gidiyor 

Atina, 20 (Hususi) - Mösyö 
Venizelosun Avrupaya gitmek 
hakkında gösterdiği arzu tabak -
kuk etmektedir. Mumaileyh, Mös
yö Kafandarisin ısrarı üzerine bu 
seyahatini Selanikt~ yapılacak o -
lan intihabattan sonraya bırak • 
mıştır. 

2 Tem muzdan sonra Mösyö Ve
nizelos Parise gidecek ve orada re 
fikasının sahibi bulunduğu evde o
turacaktır. Abrar fırkası reisi ga -
zetecilere demiştir ki: 

"Bosnada deniz banyolarına gi
deceğim. Meclisin açılması sırala
rında. gelerek müzakerelere İ§tirak 
edeceğim.,, 

Bir demir yolu kazası 
Sofya, 21 (A.A.) - Radonir -

Doubinitza yolunda i§leyen ve bir 
işçileri vazife batına götüren bir 
tren bu sabah tunellerin birinde 
geçerken küçük bir vagona çarp -
mıştır. 

Londra kon/ er ansı 

Altın mübadelesi 
teklifi ve Amerika 
Bu fikri bir çok devletler 
murahhaslarının tasvibi 

Londra, 21 (A.A) - Bir Ame • 
rikalı diplomat, altının beynelmi
lel mübadeleler için müşterek bir 
ölçü olarak alınması hakkın -
da Amerika murahhas heyeti tara· 

fından yapılan teklifin M. Ruz -
vclt'in tasvibile olduğunu anlat -
mı§lır. Bu proje, Va9ingtonda bir 

çok devlet murahhaslarile yapılan 
müzakerelerin mahsulüdür. Pek ta 

bii bu projede tadilat yapı~abilir 
ve ihtiyati kayıtlar konulabilir, fa

kat derhal tatbiki kabil değildir. 

Murahhaslar dün istikrar mesele

sini müzakere etmi~lerdir. Fakat 
muayyen bir program üzerinde hiç 
bir anlaşma yapılmamıştır. 

Dolar istikrarı 

Vaşington, 21 (A.A) - Maliye 
Nezaretinin salahiyettar şahsiyet -

' terinden birisi dün dolar istikra -
rmın yakında yapılmak tasavvuru 
olmadığını söylemi§tir. 

Hükumetin hadisatın tabii bir 
sekle dönmesini beklemeğe karar 
vermiştir. 

.Alman işçileri 

Marksçılık 

ve 

Berlin, 21 (A.A) - Volf Ajan· 
ıından: 

Cenevrede Marksist İfçiler mu
rahhas heyetinin' Afm~n ışçileri li
derine karşı aldığı vaziyet, Berli
nin büyük sanayi merkezinde nef
ret uyandırmıştır. 

Yeni Alman işçileri beynelmilel 
Marksistlerin terbiyesizliğine ta -
hammül etmek istemedikleri için 
bugün öğleden sonra Berlinde eski 
İmparatorluk şatosu önünde kütle 
halinde, beynelmilel Marksismin 
kindar hareketine karşı protesto 
mahil'ei1nde tezahürat yapacaklar 
dır •. 

Avusturyanın maliyesi 
Paris, 21 (A.A) - Havaı A -

jansmdan: · 

Ticaret Nezareti tebliğ ediyor. 
Fransa hükumeti bir çok müşkül -
lerin sermayelerin nakline mani 
olduğu memleketlerde Fransız ti
eari kredilerinin karşılıklarını te • 
min etmek ve beynelmilel tediye -
lerin tabii bir hale dönmesini ha -
zırlamak maksadile Avusturya 
para vaziyetinin iyileştiğini nazarı 
itibara alarak Avusturya hükume
tile mütemmim bir mukavele yap-

Selmanın odasının yanında bir 
banyo dairesi vardı. Musluğu akı • 
yordu. Selma, su &esinden uyandı, 
bir türlü uyuyamadı. Banyo daire· 

sine gitti. Musluğu kapamanın im· 
kanı yok. Zile bastı, hizmetçi ka -
dın geldi. 

M. Neurath, bu münasebetle ye 
ni Alman hükumetinden bahsede -
rek Alman devletinin idaresinde 
Filhakjka deği§iklik hasıl olmut 
ise de Alman harici siyasetinin 
evvelce olduğu gibi sulhperverane 
olduğunu söylemiştir. Yeni Alman 
devleti, komünist tehlikesine kar
şı en sağl&.ın bir kaledir. Esasen 
başvekil Reichstagda söylemiş o! • 
duğu nutukta Almanyanın harici 
siyasetinin sulhperverane olduğu· 
nu teyit vebu nutuk nasyonal sos
yali6tlerin harici siyasette ittihaz 
edecekleri hattı hareket dolayısiy
le izhar edile gelmekte olan endi
şeleri izale eylemiştir. 

Bu kaza neticesinde beşkişi öl
mıştır. 

müş, on üç kişi de ağır surette yara 

- Şu musluğu kapasana. 
- Gücüm yetmiyor. 
- Bir güçlüsünü çağır. 
- Otelde patrondan başka er • 

kek yok. Garsonlar gitti. Patronu 
da uyandıramam. 

Gördünüz mü siz işi!... Eğer 

Selmanın yanında her zamanki gi
bi Murat olsaydı, bir tutup çeviri§· 
te musluğu kapardı .. 

Şahendenin başına daha büyük 
f el ak et geldi. Bilmem siz örümcek
ten korkar mısınız?. Şahendenin Ö

dü patlar. Aksi gibi de, tam yata~ 

Almnn hükumeti, gerek Cenevre 
de silahları bırakma konferansın -
da ve gerek Roma misakının akti 
sırasında ve sair fırsatlarda sulh -
perver ve her türlü uzlaşmaya mü
temayil olduğunu isbat etmiştir. 

M. Neurath, netice olarak, iktı 
sat konf eransınının pek ağır olan 
vazifesini muvaffakıyetle ifa e -
deceği ümidini izhar eylemittir. 

lanmıştır. 

İş konferansı ve Alman
yanın çekilmesi 

Cenevre, 21 (A.A) - lş konfe
rans. itçi grupu reisi M. Martens 
verdiği bir beyanatta, Alman he -
yeti tarafından verilen mektupta -
ki isnadatı reddetmektedir. 

Cenevre, 21 (A.A) - lş konfe· 
ransı dün öğleden sonra 28 reye 
karş 90 reyle faşist İ§Çi murahhası 
M. Rnzza'run itimatnamesi aley -
hinde bulunan protestoları reddet
mi' ve netice olarak itimatname 
kabul edilmiştir, 

Rusyada bir tek 
müddei umumilik 

Moskova, 21 (A.A.) - Sosya -
list kanunlarını kuvvetlendirm«"k 
ve sosyalizm aleyhtarlarının sui 
kastlerine karşı umumi mülkiyeti 
himaye etmek maksadiyle merkezi 
icra meclisi ve Sovyet Rusya Halk 
komiserleri meclisi bütün Rusya i
çin bir müddei umumilik ihdasına 
karar vermişlerdir. Şimdiye kadar 
Sovyet ittihadına dahil Cümhurit
yerin her birinde ayrı ayrı müddei 
umumilikler vardı. 

Bulgaristanda .................................... 
Cinayet serisi 

devam ; ediyor! 

Bu katiller de karanlıkt3 

kayboldular 1 
f·ı·bt SOFY A, 20 (Hususi) - ı 1 

de de dün gece aaat onda gen~ ~1 
cinayet olmuştur. Göte caddts1~ , 
30 ya§ında tüccardan BlagoY ··~. 
tanasof yedi kortunla öldürü]Jııil~-c 
tür. Bu adam, birkaç gün er1el)., 
miteciler taraf mdan öldürülen d 0 
tanas Mihailofun muhafızların ~ 
dı. 

·od' Saat dokuz buçuk raddelerı ·~ 
Blagoy, Görgi Ankof Popof i&~ 0 
de bir arkadaşile ticaret işlerin de 1 
bahsederek gezen bu iki ark" ~ 
!aat ona doğru ve Blagoyun ıo rt 
sokağındaki evine doğru yollaııı:~ 
lardır. Göte sokağının karanl~,. 
yerinden geçerken Blagoyun • bİ' 
sından iki kiıi yeti§mit ve an• 

1 
, 

şekilde silahlarını çıkararak S ' 
goya ateş açmışlardır. ııJI 

Ölüm derecesinde yedi kıJ~f ~ 
yiyen Blagoy yere serilmit ve bt~, 
sonra ölmüttür. Katiller karaııl' 
ta kaybolmuılardır. 

Bulgaristanda si~9' 
si cinayetlere 

karşı 
•Jif 

Sofya, 21 (A.A.) - Dah!~· 
nazırı M. Giurgiunoff siya.si c::ı d' 
yellerin mon ve tenkili h~s11,,. 
kaleme alınan bir kanun layıfı' dİ 
nı bugün mebuaan meclisine te~~ 
etmektedir. Şimdiye kadar ti? 
edilen cezalar bu kanun JayihtıPe · 
da ağırlaştırılacak ve bu ağıt ; jf 

zalar hem siyasi cinayet ve katfr 
leyenler hem de bu kabil cin' t • 
lere teşvik edenler hakkında tşd' 
bik edilecektir. Bunlar ha~ıt' 
vP.rilecek ceza idamdır. J' • 

Siyasi katil ve cinayet itle!~ 
lerin muhakemesi nihayet y~1 ~; 
içinde mahkemeye sevk ed•1 1ş~ 
suretile muhakeme usulide h1ı 
dırılacaktır. 

Almanyada komü11i51 

tevkifleri ılı 
Stutgar, 21 (A.A.) - ~t~11tıl 

civarında komünistlere aıt et 
istirahat yurdu,,nun yanoıat1 ~ııi' 
cesinde tevkif edilen 60 koıtl: 1 . oe 
üsera garnizonlarından birU1 

la.konacaktır. l,İ 
Bu yangının yangın çıkar•'1 1'i' 

balarla ika edildiği aöylerııe 
dir. 

Şarki Türkist8ı1 
karışıklık içind:,,. 
Sima, 21 (A.A.) - Şar~ rıl. 

kiıtanda Y arkend theri cı"a şif( 
vukubulan bir takım çarpı§~ 1ı' 

• ıtıf".J 
neticesinde Kırgız aakerlerı J<e~ıı'. 
lerle insan öldünneğe, asıP J•' 
ğe ve çnpulculuğa koyuirıııJf 
dır. etıef 

Bu göcebe aıiretler ve ku~e D' 
·une~· ıc' Y arkendden Ka§ger' e gı \jft"' 

lan Çinli ve T unguzlardan :,itle', 
kep iki kafileye de hücuın ~ ··ıdJ', 
bunlardan birçok kiınselerı 0i9ıe< 
müşler, mallarını yağına etıJ1 , 

dir. ş1' ~o' 
Bu kafilelerden ıağ ota;er de 

tulup Yangi-Hiıaara gelen 
rada idam edilmişlerdir. 



Şirketi Hayriyeden : 
lş'an ahere kadar Cuma günleri Salacak iskelesine 

işliyecek vapurların hareket saatlerini 
gösterir tarifedir. 

l<.öprllden 7,30 10,30 13,30 15, 16,15 17,30 18,20 19,20 
Salacak 7,55 10.45 13,45 15,15 16,30 17,55 18,35 19,35 
l\öprllden 20,30 21,10 22 23,30 
Salacak 20 45 21,25 22,15 23,45 
Salacaktan 1:55 10,45 14 15,30 17 17,55 19 20 
Köprü 8,10 11 14,15 15,45 17,15 18,10 19,15 20,15 
Salacaktan 20,50 21,45 23 1 
l<öprü 21,05 22 23,15 1,15 

Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü akşam
ları Salacak iskelesine yapılacak gece seferleri : 

Köprüden 22 23,30 Salacaktan :ll,45 23, l 
Salacak 22,15 23,45 Köprü 22 23,15 1,10 

(4789) 

Devlet Demiryolla.rı ilanları 

650 ton yerli kok kömürüniln münakasası 12 - 7 • 933 tari· 
binde Ankara'da Devlet Demiryollan işletme Umum Müdürlü
ğünde yapılacaktır. Tafsilat beıer liraya Haydarpaşa ve Anka· 
ra'da idare veznelerinde sahlmakta olan şartnamelerde yazıla· 
dır. (2875) 

1 - Asgari 1 O kişilik Türk ve ecnbi izci ve sporculara, iş 
bulmak üzere seyahat edecek ırgatlara, 

2 - Biltlmum mektepler ve birlikler, Turing klüpler, ecnebi 
memleketlerdeki seyahat şirket ve acentaları tarafından tertip 
edilen tenezzüh veya tetkik seyahatlerine iştirak edecek asgari 
25 kişilik gruplara, 

3 - Haydarpaşadan F evzipaşaya veya miitekabilen gidecek 
aıgari 25 kişilik seyyah gruplarına esas tarifeler Uzerinden % 50 
tenzi'atı, 

4 - Belediyeler, Halkevleri umumi menfaatlere hadim ce· 
illiyet ve birlikler, mesleki birlik ve teşekküller, resmi ve gayri 
resmi müesseseler "bankalar, fabrikalar gibi,, tarafından tertip 
tdilecek seyahatlere iştirak edecek 25 kişilik yolcu grupları için 
tsas tarifeler ilıerinden % 4{) tenzilatı havi 57 numarala hususi 
tarifenin J • Temmuz· 933 tarihinden itibaren tatbikine başlana· 
caktır. istasyonlara asılan ilan varakalarrnda tafsilat ve şerait 
Yazılıdır. (2878) 

Haydarpaşa Liman arazisi dahilindeki eski ahşap büfenin 
Yıhtmlarak yerine (4000) lira bedeli keşıfti kirgir bir büfe yap· 
\mlacağı ve yedi sene müddetle talip olanların istifadesine veri
leceği cihetle böyle bir bUfeyi işletmek istiyenlerin şeraiti müza
Yedeyi anlamak ve müzayede şartnamesini görmek üzere Hay
darpaşada Yol baş müfettişliğine müracaatları evelce ilin olun· 
llluş idi. 

işbu müzayede temmuzun birinci cumartesi günüoe talik 
tdilmiş olduğundan t&liplerin (300 • lira teminatla mezkur günde 
•aat 15 te Haydarpaşa işletrne Müfettişliği dairesine müracaat· 
icarı. (2797) 

Banliyö tipi makas göbekleri ve teferruatının kapalı zarfJa 
nıünakasası 2/ Ağustos/933 çarşamba günü saat 15 te idare bi
nasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde onar li· 
raya satılan şartnamelerde yazılıdır. (2768) 

8 • 10 adet ray otobüsünün kapalı zarfla münakasası 5 - Ağus
tos. 933 cumartesi günü saat 15 te idare binasında yapılacaktır. 

fazla tafsilat Ankara da Malzeme Dairesinden ve Haydarpa
tad;ı Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden bilabedel temin edilebi-
lecek şartanemelerde yazılıdır. (2834) 

Osküdar hukuk hakimliğinden: mahkemeye kabul edilmiyeceği ve 
giyabında icap eden karar ittihaz 
olunacağına dair muameleli giyap Katlıköy Osmanağa mahallesi -

~-h •n Osmancık sokağında 5 No. lu 
h lnede sakin Saime Hanımın ma-
lllei mezkurede Muhtar Sadrettin 

~kağında 26 No. lu hanede sa -
h 11\ ve elyevm ikametgahı meç -

lll kocası Reşit Efendi aleyhine 
lçtığı boşanma davasının giyaben 
~ti tahkikatında müddeiye Saime 
'nr.mın kocası Re,it Efendi yedi 

~ne evvel karısını terk ve mahalli 
ik4- . h 1 .. . l •uetı meç u ve mutegayyıp o -
bllp hu müddet zarf mda karısını 
~kıp beslemediği ve para dahi 
~l\dermedi~i ve nerede olduğu da 
b·~hul ot.:uğuna şahadet etmif ve 

dır ay zarfında hanei zevciyete av 
er ed· 1 hakkında mahkemece ihtar 

931ldiği halde evine dönmediği 
k 2-1081 No. lu dosyanın tetki -
!~~den anlaşılmış olduğundan işbu 
~d.et ve tahkikata karşı bir di -

t
.. ti varra müddeialeyhin 15 
~l'l ~ ~arfmda mahkemeye gelerek 

ı, )an etmesi ve aksi halde vakıa-
Q kllbul etmiş addile badema 

kararı tebliğine karar verilmiş ve 
bu baptaki giyap kararı da mah • 
keme divanhanesine talik edilmi! 
olduğundan mumaileyh Reşit E -

fendinin müddeti mczkure zarfın· 
da mahkemeye müracaatla işbu 

tahkikat ve şahadete kartı beya • 

natta bulunması ve aksi halde ka
rar veçhile muamele ifa edilece -

' ğı gazete ile de ilan olunr. (4804) 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesinden: Beyoğlu beledi
ye hastahanesinde tedavi edilmek-

te iken 31-3-932 tarihinden 28 
4 933 tarihine kadar vefat e -

den 71 kitiye ait eşyaya mahke -

me vaz'ıyet ederek paraya çevir -
miştir. llan tarihinden itibaren 
ölenlerden alacağı olanların bir 
ay ve mirasçılarının üç ay içinde 
Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mah 
kemesine müracaatları lüzumu i -
lan olunur. ( 4767) 

·-····3~··········K~ .......... o:········==I 
Saıınalma Komisyonu ll Anları ......................................................... 

M. M. V. SA. AL. KOM. dan: 
Hava kıt'atı ihtiyacı için yerli fab 
rikalar mamulatından 5,960 metro 
kışlık elbiselik kumaş kapalı zarf· 
la münakasaya konmuştur. ihalesi 
15-Temmuz·933 cumartesi günü 
saat 15,5 tedir. Taliplerin şartna -
me ve numunesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya iştirak e
deceklerin o gün ve saatinden ev
vel teklif ve teminat mektuplarile 
Ankarada M. M. V. SA. AL Kom. 
una müracaatları. (3120), (2867) 

M. M. V. SA. AL. KOM dan: 
Yerli fabrikalar mamulatından 
15,000 ila 19,650 metro kurşuni 
renkte kaputluk kumaş kapalı zarf 
la münakMaya konmuştur. ihalesi 
22-Temmuz·933 cumartesi günü 
saat 15 tedir. Taliplerin şartname 

ve nümunesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak ede -
ceklerin o gün ve saatinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarile An
karada M. M. V. SA. AL. komia· 
yonuna müracaatları. 

(3119) , (2868) 

iLAN 
lktlsııt VekAietlndcn nlman %5 - 15 -

9SZ tıırlb \'6 2162 numaralı birinci ıtmd mu-

vakknt ruhsatnanıesı yerine knlm olan 27 -

8 - J93S tarUı ve 2162 numal'ftlı knU mu· 

nflyet rulısatnıırnesı ı - ıı - 1982 tarl· 
hlndo Jstanbııl Altıncı Notcrllğlnde yazılan 

ınuluwele ile f.eşeklctil oooock Kurtulut 
!pllk \'O ~lensuc.-ıt Fabrlkııııı liml -
tct tjlrkc!lne dcvredllnıı ve bunu mU • 
teni.ip nıh!5Atnnnıe Zil) l olm~tur. Hu defa 

ıılrkct J"CSmen te§ekkUl ctmlıt olup ruhsat -
namo ıılrltet nnrnına knydllo yenisi istihsal 

edileceğinden eskisinin hlQ bir hUkrnU kalma-

dığı il.An olunur. {4689) 

ZA Yl - 2127 nurnaralı bisik -
let plakasını zayi ettim. Yenisini 

alacağımdan zayiin hükmü yok -

tur. Yeniçarşıda No. 72 hanede 

Koço. ( 4809) 

Kiralık Odalar 
Orhan Bey hanında ki
ralık odalar vardır. Talip 
olanlar VAKiT idaresine 

müracaat edebilirler 
•• - • : • • ...... ,. ..... .,ııpı :'"'1: 

n s k e r i li s e ue o r ta e k te ~ ı e r e 
lole~e alınıyor 

1 - 1933.1934 ders senesi için lstanbulda bulunan Kuleli 
ve Maltepe Liselerile Eursa'da l;u'unan l!ursa Askeri Lisesine 
Konya ve Erzincan'da bu'unan Askeri Orta mekteplerine talebe 
alınacaktır. 

2 - Liseler 9, 10 ve 11 "l, 2, 3,, üncü. Orta mekteplerde 
6, 7 ve 8 ''l, 2, 3,, üncü sınıfları muhtevidir. 

3 - Lis~lerin muhtelif sınıflarına 600 ve Orta mekteplerin 
muhtelif sınıflarına da 300 talebe alınacaktır. 

4 - Almanca okuyan talebeler tercihan alınacaktır. 

5 - Liselerin 11. inci sınıflarına iyi Almanca bilen talebe
ler alınacakbr. Bu talebeler Liseyi ikmalden sonra yapılacak 
müsabaka imtihanmı da kazandıkları takdirde Askeri mühendis 
ve Fen memuru yetiştirmek üzere Al manyaya gönderilecekler 
ve mtisabakayı kazanamadıkları takdirde harbiye mektebine gi· 
derek zabit çıkacaklardır. 

6 - Mektepler leyli ve meccenidir. Talebenin iaşesinden 
başka giydirilmeıi, techizatı ve kitapları hükümete ait olduğu 
gibi ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 

7 - Liseyi muvaffakiyetle bitire.nlerden arzu edenler mü· 
sabaka imtihanına girerek kazandıkları takdirde Beşinci madde· 
de olduğu gibi askeri mllhendis ve Fen memuru yetiştirilmek 
ilzere Almanyaya gönderilirler. Buna arzu etmiyenler Harbiye 
mektebine iİderJer. 

8 - Bütnn mekteplerle kaydü kabul mekteplerin bulunduk. 
lan yerlerde lffemmuz/933 tarihinde başlar ve Ağustosun bi
rinde biter. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa ders 
senesinin devamı mOddetince sivil lise ve orta mekteplerden 
nakil suretile talebe alınmağa devam olunur. 

• 9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askeri lise ve 
orta mekteplere kaydedilmek istiyenler 1/Haziran/933 tarihinden 
Temmuz sonuna kadar bulundukları yerlerin askerlik şubelerine 
müracaat etmelidirler. 

10 - Mekteplere girmek için Jizım olan şartları muhtevi 
kaydü kabul şartnameleri ve muhtaraları bütün askerlik şubele
rinde mevcuttur. Talipler askerlik şubelerine ve askeri lise ve 
orta mekteplere mUracaat ederek mezkur şartlan 
Jer. 

Ucazlak •• Temizlik .. Stlr'at 

VAKiT YURDU 
• 

KiTAP KISMI 
ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

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

ış nızı .. 

• • 

VAK 1 T Y U.D D U 
Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 

Vakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 



Bu bir harika değil midir? 
Bi r kaç beyaz tabletçık ve bunların içinde isti

rahat ve uykunun bütün s ı rrı ' 
Kim s ı n i rl i , heyecanlı . yorgun ise bu tabletçık

ler, ,,~" Adalin tabletleri sayesınde ertest sabah in
sanın yataktan keyifli ve neş ' elı olarak kalkmasını temın 
eden bı r ıstirahata ve uykuya naıl olur 

dal in 
tabıetleri. 

ECZ AN E LE RDE N AEC
0
ETE i LE ALINABI LiFI 

ADAPAZARI 
Türk Ticaret Bankası 

Merkezi : Adapazarı 

lstanbul şubesi : Yenipostane karşısı Tel. 22042 
Sermayesi : i,200,000 
ltıtiyat akçesi: 130,000 

ŞUBELERİ 
Bam:hrma • Barlln - Biga • Bilecik • Bolu - BozUyUk 

Bursa • Düzce - Eskişehir • Gemlik - Gerede • 
Ge~ve - Hendek - lzmit - Karamursal • 
t<ütahya - Mudurnu • M. Kemalpaşa -

Safranbolu • Tekirdağ - Yenişehir 
Müsait ~eraitlc mevduat, hanle kabul eder tahsi le senet alır ,.e ikraz mua.meJAtı 

) ap:.tr meyduat faizleri müdüriyctle gür üşüterek tesbit edilir 

Komisyon ve t icaret kısmı her nevi emtiai ticariye 
satışma deJalet eder Sigorta yapar 

r Cumh~riyet Halk Fırkası 
Zonguldak Vilayeti 

idare heyeti Reisliğinden : 
Zonguldak Vilayeti merkezinde muhammen yetmiş bin lira 
bedeli keşifli mevcut projelerine göre yapılacak HaJkevinin 
inşası 1 Temmuz 933 tarihinde pazarlık suretile iba)ei kat'i· 
yesi icra edileceğinden talip olanların müzayede ve münaka
sa ve ihale kanununa tevfikan depozito veya teminat akçe-

Jerile Zonguldak Ha!k Fırkası Reisliğine müracaat 

•••••••• etmeleri ilan olunur. ••••(4698 
lstanbul Belediyesi ilanları 1 

Belediye Zabıtası talimatnamesinin 377 inci maddesine tev
ftkan yalnız bir nevi ekmek çıkarılacağından asker tayın ekmek-
lerinin hariçte satılması memnu olduğu ilan olunur. (2872) 

Büyük TAYYARE Piyangosu 
15 inci Tertibin 3 Üncü keşidesi 

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

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Marsilyada vaki "Arnaud,, müessesesi mamulatından "13887,. 

numarnlı kararname ahkamı dairesinde umumi takasla ve paıar
hkla "250/260,, litrelilr "40011 adet Konyak fıçısı satın aJınacak
hr. 

Taliplerin pazarhğa iştirak edebilmek üzere " % 7 112,, te
minat akr,elerini hamilen ':28 - 6 - 933,, çarşamba günü saat 
"fıf 112,, ta Galatada Alım ve Satım komisyonuna müracaat· 
lara. (27 41) 

T~QKiYE 

llRAAT 
BANKASI 

' 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT.., ~ Ot;R 

1 lstanbul Evkaf Müdürlüğü illnlar1 J 

Evkaf Umum Müdürlüğünden : 
T aşdelen suyuna son senelerde pek ziyade artan rağbetten is· 

tifade emelile bir takım suların TaşdeJen suyu namı altında sa· 

tıldığmdan şikayet edilmesi nazarı dikkate alınarak bunun kat'i 
olarak önüne geçilmesi için damacanaların ağzına Evkafça da 

bir kurşun vurulması muvafık görülmüş, taklidi müşkül, takibi 
kolay olan bu mühürler arzuya tabi olmak üzere vurulmıya baş

lanmıştır. Kurşun mühürler dört köşelidir. içinden tel dört dafa 

dolaşmaktadır. Üzerine vurulan damganın bir. tarafında \istünde 

ufak bir ay ve altında ''Evkaf,, diğer tarafında Taşdelen yazılı· 
dır. Taşdelen suyu satıcılarının ve behemahal Taşdelen suyu 

içmek zaruretinde olan ve sularından şüphelenmekte bulunan 
2evatın nazarı dikkatine arıo~unur. (2698) 

Kıymeti 

muhammen esi 

Lira K. 
150 00 Eski Rüstempaşa yeni Tahtakale m~' .. ~ 1!esinde Balka· 

300 
300 
300 
50 
50 

150 

pam ham derununda 51- No. lı kamaı .ı. 

00 Mezkur handa 53· No. h oda. 

00 ti " 52 " " 
00 " " 30 " " 
00 ,, ,, ı3 ,, harap oda. 
00 29 

" " " " " 
00 ., ,, 54 ., kamara 

69 00 23· arşın miktarında bulunan Mah mutpaşa 'da Yeşildi-
rek sokağında 21· No. lı arsa. 

400 00 10-metre terbiinde bulunan Mahmutpaşa'da Çuhacı-

hana üst katında 60/60 No. lı oda. 

1205 82 401,94- arşın miktarında bulunan Kasımpaşada Kaza· 
ganisadi mahallesinde eski • 3 yeni • 7 ili 17 - No. 1ı 
arsadan müfrez 490 - arşın miktarında bir kıt'a arsa. 

Yukardaki emlak Temmuzun 17 • ci pazartesi günü saat 

15 • te kazarlıkla satılacağından taliplerin Evkaf Müdiriyetinde 

mabliıiat kalemine müracaatları. (2860) 

S ADIKZADE Biraderler 
VAPURLARI 

SAKARYA vapur~ 
fi 

lstanbul·lzmir sürat post' 

Müddeti seyahat ~2 saattir· 
dS 

Her hafta Cumartesi n-ünü saat f 6 ıl 
h "il 

Galata rıhtımından hareket, Pazar ;o e 
lzmirc mu\'asala:, Pazartesi barc~et 
Salı gi.inü lstanbula avdet eder. 

Fazla tafsilat için Sirkeci rJef' 
~ , 

menet Ham a ltında acentalı~) 
müracaat. Telefon: 22134. (475 

SEYRiSEFAi~ 
ı•---------------------~ Q, Merkezi idaresiGalata köprüt aşı D ~~:o 

ŞubeA, Sirkeci :\1ühürdar zade ilan 22ı.r 

lzmir - Mersin • Postası 

ÇANAKKALf: 
23 HAZiRAN CUMA 10 pP.. 
idare rıhhmmdan kalar. 

(2861) 

1 Askeri Fabrikalar iUir1'"'
1 

·ai'J 
510 Ton Gazoil ( takasa tabı ,f 
Yukardaki malzeme kapalı ı"ıA 

suretile 15-7-933 tarihinde sa~\e · 
te ihalesi İcra edilecektir. 'f alll'ae" 
• t . . h .. o"gvJe 
rın şar name ıçın er gun ·çil' 

.. k ·..-.ek ı sonra ve muna asaya gıı ... ) ;ıe 

de o gün teminat (ve teklif at 
müracaatları (2701 ) . 

Sahibi: MEHMET A.51~ 
N<'şriyat l\Ilidllrü: t g.~fl' • .\ _ ı 

-
. 1staftbuı 

V AKIT Matbaası 


