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Bulgarlara bir ihtar Güzel nutuklar ve dilekler arasında 

k··~'Y'Velki gün Ankara hukuk fa -
u lesinin altıncı yılı mezunla -

rına. d' l P 1P oma dağıtılırken İsmet 
.~§a Hazretleri mühim bir nutuk 

'Y
0
Y
1
ledi. Bu nutkun ehemmiyeti 

anız d. l 

Dördüncü Balkan kon
feransı ~apandı 

ıp oma alan mektep me -
ıunlarına h. . d d. B ıtap etmemesın e 11\ 

~.!\'ekil Paşa ahval ve şeraitin 
~usaadesinden istifade ederek 

Reis ve murahhaslar alınan güzel 

SoıJerine .. il b' h' ın. !Umu ü ır ma ıyet ver-
ıfş, hilhasea devlet adamları ta -

ra d 
" ın an verilen sözler iJe alı· 
·•an ·· ı d soz erin kıymetinden bahse • 
erek şöyle demiştir: ,, 

b ti- Biz beynelmil~l münase -
k:a erde .~ö~ verdiğimiz zaman ne 
ğ ar l11uhıın bir şey yapmış oldu-
Ulntızu dü~iincrek ve bilerek 

ı11addi \"ö :. • b. t hh .. d . 
ı·erj .;; nıanevı ır ea u e gı-
ğ z. Fakat buna mukabil aldı
v~rnJ ız h~r sözün maddi ve mane-

ı ıer ·ı t' k ı ı ımale kar~ı kıymetini ve 

neticeden memnundur 

1 .u~vetini anlamak için de dikkat-
1;1 1assas - bu kelimeler az ge -
~k-:- ve~veseli olarak hadiseleri 
" t.1I> edıyomz. Bizim harici siya . içinde konferansın toplandığı Sel4nik üniversitesi binası Qe ırn· . 
. . ızın ana hattını iyi anlamak 
ıçın .. . 
v Soz v~rdiğimiz zaman ciddi 

1.e Banıimi olduğumuzu iyi bilmek 
i~zun olduğu gibi bize söz verir 

8 
en sozun ciddi olma · 

Se!anik, 12 (A.A.) - Dördüncü 
Balkan konferansı çalışmalarını 

dün bitirmİ§tİr. Reis M. Papa -
naılaıyu, konferansın faaliyet 
ve mesaisini kısaca anlatmak üze -

eleğimsağma nazarıyle bakabiliriz. 
" Hepinize en derin şükran duy

gularımı ve başarılan eserden dola 
yı tebriklerimi sunarım.,, 

(Devamı • mcı pydoda) 

ından haska çare olmadrğr -
~11 hu hus~ta gösterilecek her 
~ -;ı,\~ti bir tc~cb:ülü daha vukuun -

k l . '""'""""'"'""'""'"mımtttttııımıııtmıımııı1tmmmtıı1111111nuııtınrıuııııtıınnııııt1111tı 

re söylediği nutu ta yapı an muza- d 
kerelerin, bu müzakereler esna - Emniyet müdürlüğün~ 

ıtn evvel, daha tasavvur Jm . 
ll'ı~d.eyken taınamiyle farkettiği -
ecİ21 ve fark~decğiınize göre icap 
e : 1-se on tedbiri birden ala -
agrnırzı düşitnınek lazımdır.,, 

sında ve neticesinde kabul edilen 
karar suretlerinin ve Bükreş toplan 
tısındanberi elde edilen neticelerin 
fevkalade ehemmiyetini bariz bir 
surette kaydettikten sonra demiş -

1 
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Yeni tayinler 
İstanbul emni-

yet müdürlüğünde 
yeniden bazı ta
yinler yapılmıştır. 
İkinci şube ikinci 
kısım merkez me
murluğuna Anka-

, .. laınet Paşa Hazretlerinin bu 
tir ki: 

Papa Anastasyunun nutku 
0~leri b. k · d ·dd ı· l k, ır aç yerın e şı et ı a • "Siyasi yakla§ma ve uzlatma 

,,Jlarla karşılanmış, her taraftan 1 hakkındaki itilafla hep birlikte 
ra...,o 1 l · ··k 1 · · k I k \t b ... ,, ses erı yu se mıştır kabul edılen arar suret erı ar a 

s:,1 u. ~asvip hareketleri ve takdir arkaya toplanan birçok konferans
li b ~rı ıle söylenen sözlerin kuvve- lar arasında bu konferansa müstes 

ır kat daha artmı,tır. na bir mevki ayırmağa yalnız ha -
Vakıa, ba.,vekil paşanın yukarı- şma kafi gelir. Bununla beraber 

l'a kaydettiğimiz sözleri umumi bu konferansın en farik vasfını teş 
Mehmet Asım 

'1......., (Ocvamı 4 Uncu aayıfada) 

kil eden cihet, müzakerelerimiz 
esnasında biribirine zıt olarak ilen 

ra emniyeti umu -
miye dördüncü şu
be memurlarından 
ve hukuk mezun -

Kadri İbrahim B. !arından Kadri lb-

rahim Bey tayin edilmiştir. Bun -
dan başka Eminönü merkez me
murluğuna mülkiye mezunlarından 
Ahmet Nazım Bey tayin edilmiı -

2-.'l'L• .:u""''"R'"""'"'M'""''"u"'""Ul""yıu""A"''-"?-"""''" .. '""""""'" sürülen düşünce!cre galebe çalan 
--.; vifak ve sulh zihniyeti, samimi me tir. 

8 sai iştiraki zıhnıyetıdır. Fakat Ankara hukuk mektebi mezun-
"Yoğıu l"adrlc~lııde bir pasaj, bu pas:ıJm 1 b ld b 1 1 d · B b 

ı:ı%nıı,. de nı . . . biraz Atinada biraz stan u a, e arın an Nurettın ey de hinci 
eat..1n b· ' c\simıııde lakerda 'e karıdcs ki bir parça daha fazla olarak Bük şube emrine verilmiştir. 
vı:rı, işp rt . reşte e geçır ıgımız ır ına ar a Emnyeti umumiye müdürü T ev-ı.. ır adam nırdır .na adam, sf'nelcrdcn· ı d . d. ~. . f t l l 

0 aıımı o pa ajın onüne lmrar ve h 1 1 b 
ltı;u•nı satar .. · bu zıddıyet ve .mu a efetler arasın fik Hadi Bey atan ul emniyet 
lı.b-ltn\atına • llo~lc bir satıcının belediye da ~iç bir benzeyiş yoktur. Bu müdürlüğünün mühim menıurluk
~a.tıcılık rııuga~ır hareket ettifl 'c l7.ln~il'. konfearnsta ortaya çıkan itiraz ve larına hukukçuların getirilmesini 

~llPhfı hııtıra gelebilir mildi~. h } f tl · d k. iltizam etmektedir. Merkez me-lııııan .. mu a e e er, geçmış zaman. a ı 

l· ıoı; oniındc ııenderee nl7.aımıı"(. i~ f"k. · ki b. murluklarında da yenıden bazı te-"Pabııır rn .• ı ır ayrı ı armm, uyanan ır 

~l'rı 1 
• :\lf'ğerııe ;ynpabillrmi~ · Ge • aksinden haı:.ka bir ıt.ey deg~ildir. beddü1ler olacaktır. Genç hukuk-

aıt,Rıtı b" ~ :r 

ılıır1 ır 7..ahıta m<'muru geldi '"e ll\ker· İste bunun içindir ki bu konferan rulara yeni vazıfelerinde muvaffa-
~a orad k • ' ~ 
~ an "alkmasmı emrett

0 d h · · ·· l ·· ·d ı· b. kıyet temennı· ederiz. ~ · · sa a a ıyı gun er muJ e 1yen. ır 
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Hanım, bu ilaçtan günde altı ka
şık alacaksınız •• Anladınız mı?. 

- Peki doktor bey amma benim 
evde yalnız ü~ kaşığım var! .. 

., 

Alman intihabatı neticesi 
Alman milleti, hükumetin 

büyük bir ekseriyetle 
siyasetini 

tasvip etti 
Verilen reylerin yüzde 93 Ü lehte, yüzde 4 Ü aleyhte

dir. Rayiştag intihabatında da: yüzde 93,2 rey 
milliyetçi sosyalistlere verilmiştir 

Berlin, 12 (A.A.) -Volf ajan -
ısından: Alman milletinin bugün 
umumi reyine yapılan. müracaat -
tan maksat Alman hükumetinin si
yasetini tasvip edip etmediğini mil 
Jetten sorup öğrenmek idi. Bu 
maksada tamamiyle ulaşılmıştır. 

Alman milletinden ;erbest su -
rette verilmiş bir cevap almak isti
yen hükilmet halkın kahir bir ekse 
riyetinin reye iştirak ettığını ve ıda 
resi başında bulunanların aldıkla

n vazıyet lehinde en açık bir 
surette rey verdiğini görmek imka 
nını elde etmiştir. 

Milli kanaatteki birlik evelki 
intihaplardan farklı olan bu inti
habatın harıci manzarası ve şekli Almanyada geçen intfhabal:ta fırka• 
ile de pek açık surette meydana ların kqllandıklan propasanda afı,ıerl 

çıkmıştır. Çünkü bugün halkın ğın resmi ve aleni bir surette teza
reyine yapılan bu müracaat bir in- hürü olmuştur. 
tihap mücadelesi mahiyetini alma- Almanyada her yer yalnız si • 
mış, bilakis milli kanaattaki hırlı (l>M'amı ı ınct aayıfada) 

Irak kralı yeni enişte
e m re diyor! • 

sıne 

"Halamı boşa, 

Prenses Sarayı boşayıp . hoşamıyacap;ı 
merak edilen 

Ata Emin Bey 
Kral Faysalın ansızın ölümü 

sırasında dillerde dolaşan fakat 
bu beklenilmıyen hadisenin doğur 
duğu merak içinde kaybolan bir 
mesele, kral Faysalın hemsiresi - . 
prenses Sara ile lrakın Londra se· 
fareli katibi Ata Emin beyin evlen 
meleriydi. 

Bırıbırını seven hu iki ıenç iki 

• 
gerı .. d ' gon er.,, 

ay evvel ,eylulün 6 ıncı günü lstan 
bulda evlenmişler, daha sonra Lon 
drada bir otele çekilerek münzevi 
bir hayat sürmeye başlamışlardı. 

Londra gazetelerının verdiği 

maİU.mata göre !rakın yeni ve genç 
kralı Birinci Gazi, so.n günlerde A 
ta Emin beye bir emirname gönde
rerek halasını derhal boşamasını 

istemiş, ve halasını hemen Bağ -
dada döndürmek için hususi bir 
memur göndereceğını bıldırmıştır. 

Irak kralı tarafından Ata Emin 
beye böyle bir emirname gönde -
rilmesı Londra gazetelerını büs • 
bütün meraka düşürdüğü için ha -
disenin tahkikine ve iç yüzünün 
anlaşılmasına lüzum görülmüş, 
bilhassa Deyli Ekspres gazetesinin 
hususi muhabiri bütün vazıyeti an 
lamıya muvaffak olmuştur. 

Deyli Ekspres gazetesının mu .. 
habiri evvela hadısenın kahramanı 
olan Ata Emin Beyle görüşerek 
şu malumatı almış bulunuyor: 

Ata Emin bey diyor ki: 

"Prenses Sarayla evlen~em 

kral hazretlerını rahatsız ettiği için 
iradelennı hemen icra edeceğim. 

Gerçi bu iradenin icrası bizim ıçın 
ölümden acı olmakla beraber, ben 
de, prenses de, krala itaat ederek 
b w 1 
oşanacagız .,, 

Filhakika Ata Emin bey son 
derece bedbin ve meyus bir halde 
olduğu gibi prenses de hasta yat • 
maktadır. 

(De\·amı 8 ıncı .ayı.fada) 
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Günün siyaseti 

Bulf::st~~r~~Bal-R&s O N;H_A_B_E-RL_E~R-
Sofya - Merkezi Londrada o -

lan Balkan komitesinin reisi (Sir 
Edvard Boyle) birkaç gündenberi 
Sofyada bulunmakta ve Bulgar ri
caliyle müzakereler yapmaktadır. 
Bu ziyaretin, küçük itilafa dahil 
olması için üç aydanberi Bulgaris
tana kartı yapılan tazyikle alaka
dar olduğu söylenmektedir. Matbu 
at taraf mdan yapılan bir kabul res 
mi eınumda (Sir Boyle) bu za _ 
manlarda reviziyonu değil, Avru
padaki buhranlı vazıyetten dolayı 
tehlikeye düşen sulhu düşünmek 
li.zım geldiğini açık bir surette söy 
lemi§tİr. (Boyle) in ziyareti Ma 
car başvekili (Gömböş) tarafından 
geçenlerde yapılan ziyarete bir mu 
kabele tarzında telakki edilmekte 
dir .. 

.... ,_,, .... ~ _......,....ws _,, 

Aslı olmıyan 
mütareke 

Sofya mahafilinde söylendiğine 
göre Sovyetlerin Ankara sefiri 
lefriniaani zarfında Sof yaya gide -
rek Bulgaristanla Sovyetler ara
sındaki münasebatın yeniden tesi 
si meselesini müzakere edecektir. 
Bu esnada da Romanya başveki li 
,(Bayda Voyvod) Bulgar kralının 
,(Sinaya) ziyareti için hararetli ha 
zır1ıklar yapmaktadır. 

Bu aralık Romanya hariciye na
zırı (Titüleıko) nun refikası 
da iki gün Sofyada kalmış ve kral
la kraliçe tarafından kabul olun -
mu§tur. Yapılan tekziplere rağ -
men bu ziyaretin Bulgar prensle -
rinden (O'doksi) ile Romanya lcra 
li Karolün izdivaçlariyle alakadar 
olduğu tekrar söylenmektedir. 

Almanyanın sabık Ankara se -
liri (Nadolni) nin. Ankaradan av
detinde Sofya isyaıtonunda uzun 
müddet Bulgar başvekili (Muşa -
nuf) la konufması da nazarı dikka 
ti celbetmiştir. 

Bulgar, Sırp ve Rumen kralla
rının ne zaman ve nerede toplana
caldarı henüz malfun değildir. Bu 
toplantının Belgratta ve ki.nunusa 
ni zarfında olac~ğı rivayet edil -
mektedir. Ba§vekil (Mu,anof) 
tarafından vaki olan beyanatta bü
tün bu müzakerelerin ve içtimala
rın bir Balkan itilafı tahdidine müs 
tenit olduğu reddedilerek Bul -
gar hükumetinin buna benzer an
laşmalar~ ittirak eyliyeceği söylen
miştir. 

(Muşanof) Sof ya ziyaretleri 
müzakereleri hakkında muhtelif 
Bulgu firkaları IÜlerlerine verdiği 
izahatta· Balkan de-;.l~tlerinin şim 
diki istatokoyu muh'af aza etmek 
azminde olmata";.mdan dolayı Bal
kanlarda hudut teslihatı yapılması 
nm mümkün "oı.;mıyacağım anlat -
mıştır. 

Sofya siyaıi mahafilinde söylen 
d!ğine göre Romanyanın Bulgar 
hü~Uımeti nezdinde, yaptığı teıeb
hüsler "'adeta bir ülti~atum mahi -

r .., 

yetinde imiş.. Bulgar hükumet·ı .,,.._ ~ 
Romanyanın arzularını yerine ge-
tirmiyec~li'olursa Romanya ile Bul .. ~ ... ~.. ~ ... 
garııtan arasında JT una üzerinde 
i~şa edj!-:cek ~lan büyük köp;üden 

• """'°"' ( • t Romanya sarfınazar edecekmiş. 
• ~ "' • ılt ""' Sırbistan da Bulgaristana karşı bir ..... -... ~--··· .. tazyılC !'&parak Bulgar e1yasınm 
"·r:: ....... • --· bh ' nakli~çin mevzuu a solan tarife 
ftuet,l" ... . "dd ·_ı" k y ten7ı abnı.4!,e euece \ve una -

ni:t'an1Selini~t;'Bri°lgarlar için bir 
• • • ... , ,,. 111' 

!.lerbeıt mıntaka ayrılması fikrin.e 
yanaJmıyic&kmı~. 

Maamafih, bu üç devletin Bul-
sıariıtana :karşı :zahi; i tedbirler 
almakta acele etmiyeceklerine ve 
dört devlet arasında cereyan eden 
müzakerele.,.jn İyi neticelere erisi-• ~ 

leceğine §Üphe edilmemektedr.,, 

Alman intihabatı IY unan matbuatı önünde 
neticesi 

Beynelmilel iktısat konf er~ıı • 
d "' ratı•' nın Londrada toplan rgı sı_ • 

kolaY 
(Baş tıırııtı ı .... . l>J.\ atamızda) 

yah - beyaz - kırmızı renklerle 
ve gamalı haç işaretini taşıyan bay 
raklarla donatılmıştı. Umumi ha
yat büyük bir milli bayram man
zarasını andırıyordu. Cadde ve so
kaklarda külliyetli miktarda zabı

ta kuvvetleri yerine ancak birkaç 
devriye kolu dolaşmakta idi. 

Bulgaristan, Yunanistana ait topraklar- . uıı1• 
!aştırmak emdiyle hır g k t 
··k .. k · · 1 ...... 1~ fa • 

konferansın mesr.:sini 

da gözü olmadığını iddia ediyor ru mutare esı ımza auu• ,., de" 
konferansın bir netice verrııe de 

Rey vermeye ve intihabata işti
rak edenler büyük bir yekun tut
muştur. Reye iştirak nisbeti he -
ımen hemen yüzde yüzdür. 

Sofya, 12 (A.A.) Bulgar ajan -
sın dan: Yunan matbuatının bir 
kısmı son zamanlarda Bulgarista · 
nın Yunanistana ait toprakları zor 
la ele geçirmek fikrinde olmakla 
itham eden neşriyata başlamıştır. 

Bu neşriyat Bulgar siyasi maha
filince hayretle kar~ılanmıştır. Bu 
ittihamların ciddi hiç bir esası ol
madığını ehemmiyetle kaydetmek 

hükumeti hiç §aşmaksızın bu siya- dağılmaaı üzerine hu mütareke 
seti takip etmektedir. Selahiyct kıymetini kaybetmişti. . 

h defı, tar Bulgar mahafili, iki memle - Gümrük mütarekesinin e • 
ket arasındaki muallak meseleler beynelmilel itilaflarla gürnriik t• • 
için müzakerelere girişeceği bir sı rifelerini indirmek, gümrük bardı 
rada yapılan bu kabil neşriyatın bini kaldırmaktı. Bu ınak•\i 
duracağım ümit etmektedir. Mual-. tahakkuk ettirmeğe müsait ıer•~. 
lak meselelerin halli Bulgaristan - 1 vücude getirmek için mütareke 
da samimiyetle arzu edilmektedir. zırlanmı§ ve imzalanmıştı. 

Hükumetin takip ettiği siyase
tin tasvip edilıp edılmedığı ha.kkın 
da saat 20,30 da halkın umumi 
reyine yapılan müracaat ilk neti -
celeri vermi~tir. 

Ve Bulgar hükumeti bu müzakere· Bu mütarekeye göre alakadır 
lazımdır. lerin muvaffakıyetle neticelendi- hükumetler, iktısat konferansın•" 

Bulgaristanın siyaseti bir anlaş· rilmesini kolaylaştırmak azmin - d "dd t" b yneJrııilel 
evamı mu e ınce, e 

ma ve sulh siyasetidir. Bulgar den mülhem bulunmaktadır. t' t • d d t •• l'"t " rlu·· t0Üt • 
----------------------- ıcare 1 

ur uran ur u u I 
Bu müracaat neticesinde veri -

len 1.151.650 reyden: 1.068 350 
si yani y\izde 93 ü lehte 44.900 ü 

yani yüzde dördü aleyhte tecelli 
etmiştir. 

Sovyet ihtilalinin 16 ıncı yıl dönümünde külleri arttıracak, yeni kararlara. 
mıyacaktı. .. 

• Gazi Hz. nın tebriki 
38400 rey puslası muteber adde 

dilmemiştir. Bunlar yüzde 3,3 rad 
desinde bir nisbet teşkil etmekte -
dir. 

Aynı saatte Rayıştag meclisi 
için yapılan intihabat da şu ilk ne
ticeleri vermiıtir: 

1.171.351 reyden 1.091.500 ü 
yanı yüzde 93,2 si milliyetçi sosya
listlere verilmiştir. 79.851 rey P\lS

lası muteber sayılmamıştır. Bun -
ların nisbeti yiizde 6.8 dir. 

İntihabat neticesine göre .. 
Berlinden, Fransızca Stambul 

gazetesine yazılıyor: 

Geçen 30 kanunusani intihaba
tmdan gelen Mösyö Hitler, Rayş -
ta:ğın bellibaşlı grupunun lideri 
oldu. Fakat partisi, M. Hugenberg 
partisiyle birleştığı halde, meclis · 
te gene ekseriyeh teşkil edemıyor 
du. 

Mösyö Hitlere karşı sempatisi 
olmıyan Reisicümhur Hindenburg, 
buna rağmen kendısıne, Alman -
yayı kurtarabileceğini göstermesı 

fırsatını verdi. Mösyö Hitler, baş

vekil oldu. 
O zamana kadar ihtiyar mare· 

şal, Nazilerle reislerıne karşı olan 
hissiyatını gizlememiş olmasına 
rağmen~ Hitlere bat vekaleti ver -
meıine çokları hayret ettiler. 

En esaslı meıele meydana çı -
karılmamıttı. Hitler başvekil ol -
mazdan evvel, nazırların intiha -
bmda, dört nezarete karııacağına 
dair söz verdinnittir .. Bu dört ne
zaret meyanında hariciye ve har • 
biye nezaretleri vardı. 

Sovyet ihtilalinin 16 ıncı yıldö

nümü münasebetiyle Reisicümhur 

Hazretlerinin Sovyet Şuralar itti· 

hadı icra meclisi reisi M. Kalenin 

Hazrelerine gönderdiği tebrik tel
grafı ile cevabı aşağıdadır: 

"Sosyalist Sovyet Şuralar itti -
hadı icra meclisi reisi 1\I. Kalenin 
Hazretl~rine : 

Türklerin dost büyük mcınleke· 

tin heyetini kendi aralarında gör -

mekle bahtiyar olduklan hugün de 
Teşrinievvel ihtilalinin 16 mcı yıl
dönümü mi.lnasehetiyle en hararet
li tebriklerimi ve sizin ~ahsi san -
detinizle dost ittihat milletlerinin 
refahr hakkındaki en samimi te -
mennilerimi kabul buyurmanızı 

rica ederinı.1 , 

Gazi M. Kemal 

Romanya kabinesi 
istifa etti 

Bükreş, 12 (A.A.) -· Rador a
jansı bildiriyor: Kral Sinayadan 
buraya gelmiş, istasyonda M. Vai
da ile bütün nazırlar tarafından 

istikbal edilmiştir. Nazırların ak
tetmif oldukları kısa içtimadan 
sonra M. Vaida saraya giderek 
krala. kabinenin istifasını vermiş -
tir. 

Hükümdar istifayı kabul etmiş 
ve M. Vaidadan gündelik işleri 

görmeğe devam etmesini rica eyle
miştir. 

Mösyö Hitler Rayştağ yangı - ~~~~~!""""""""""""""""""""""""""""'!"'!!!!!~..,.~ 

t k .. t h' ı reıi altında bulunan bu dört neza-nından ıonra, e rar mun e ıp e -
rin reylerine müracaat etti. rete vazıyet edeceklerdir. 

Naziler reylerin yüzde 46 sını 2 - Mareşal, Hitlerin intihabat 
kazandılar:. Möıyö Hugenberginki ta ekseriyeti kazanmasına rağmen 
lerle yüzde 52 sayılabilir. sözünü geri almasına müsaade et-

Bu muvaffakıyete rağmen, Hit· miyecektir. Bunun üzerine de isli
ler, reis maretala verdığı sözü ge- fa etmesı lazımdır. Hindenburg 
ri alamadı: Dört nezarete karışa - it,tifa edince, Hitler reisicümhurlu
mıyordu. ğa, İmparator ikinci Guillaumenin 

lşte bu ayın 12 sinde yapılacak üçüncü oğlu Ogüst Vilhelmi geti· 
olan intihabatın ,artık tahammül recektir. Vilhelm, hüsnü hizmeti -
edemedığı bu vazıyete nihayet ve· ne mukabil, Hitlere bu dört neza-
recektır. reti bırakacaktır. 

1 - Mareşal, Hitlerm sözünü 12 teşrinisani intihabatı, Hitler 
geri almasına müsaade edecektir. nazarında, ikinci Nazi ihtilalinin 
Tamamiyle hafi olarak teıekkül başlangıcıdır. 

eden n.aayonal - sosyalistlerden mü Reichswehrin vazıyeti ne olacak
rekkep siyasi ofisler - ki bunlar- tır. Hindenburg öyle merbuttur, ki 
dan bırının başında M. Rozenhert yüzde yüz Hitlerci bir idareye bo
vardır. Ve harici meselelerle meş· yun eğer mi?. 
guldür, diğerleri harbıye ve mesai Pek yakında hadiseler bu me· 
işlcrıne bakarlar - Nazilerin ida- seleyi aydınlatacaktır. 

Tiirkiy~ Reisicümhuru Gazi 
Mustafa Kemal Hz. ne 

"Teşrini evcl ihtilalinin 16 ıncr 

yıl dönümü münasebetiyle vaki 
halis tebrikleriniz beni deıin bir 
surette mütehassis etti. Sovyet 
Rusya milletl~ri iktısadi ,.e harsi 
ihya ve imar sahasında tahakkuk 
~ti ı111 iş olduklan ~eyleri ve sulh 
siyaseti ~ahasmdaki ınuvaf f akıyet 
lerini tekrar gözden ge~irirken za
tı devletlerinin idaresi allmda 
mühim muvaffakıyetl l?r elde ctıni~ 
ve daha geçenlerde Türkiye ciinı -
huriyetinin lcessüsünün şerefli o -

nuncu yıhlönümü tes'it edilmiş,o -
lan Türk milletinin layetegayy~r 

odstluğunu hususi bir memnuni -
yctle müşahede etmektedir.,, 

Sosyalist Sovyet Şuralar 

İtt i hadı İcra Meclisi Re
isi Kalenine 

Ergani istıkrazı 

İkinci tertip tahvilleri 
A N K A R A, 12 (Hususi) -

Ergani istikrazınm ikinci tertibi 
olan dört milyon liralık tahvil için 
9 Birinci kanunda kayda başlana -
caktır. 

tir. 
Kayit i~i bir ay SÜl'ecek-

36 profesör 
Ankara, 12 (A.A.) - Maarif 

vekaleti İstanbul üniversitesi için 
36 profesörle mukavele yapmakta
dır. Mukavelenin tanzimi işi biten 
21 profesör İs tan bula gelmiştir. 
Diğerleri de gelmek üzeredir. Mu
kavele müddetleri bir ikisi müstes 
na beşer senedir. 

Efganistanda vaziyet 
Paris, 12 (A.A.) - Paristeki 

Efgan orta elçiliğine dün akşam 
Kabilden gelen bir telgrafta bildi
rildiğine göre taşra ve eyaletler 
mümessilleri yeni krala sadakat 
yemini etmişlerdir. Efganistanda 
tam bir sükun °hüküm sürdüğü de 
telgrafa ilave edilmiştir. 

Gümrük tarife rehberi 
ANKARA, 12 (Hususi) -

Tüccarın gümrüklerden şikayetle
rinin önünü almak için hazırlanan 
gümrük tarif esi rehberi ikmal e -
dilmiştir. Yakında tabolunacak
tır. 

•• • •• 111rtl 
Bu itibarla mutarekenın ° t 

d ~ ·ıd · s· l. k. iktı•• sonsuz egı ı. ı a ıs , 1 
konferans mesaisini resmen il<J11~l 
edip bila müddet faaliyetini t•~1e 
etmemiş olsaydı, bu mütarel<e 

bul ....... 5iyle konferansın nihayet ••• P 

kendiliğinden nihayet bulacaktı• 

Kendiliğinden nihayet b~Jrıı• • 
dığına göre, bu müarekeyi bir 1'•' 
yit mahiyetinde telakki eden hii • 
kumetler, bu mütarekede ayrılJ11'' 

·rıe 
ğa ve ayrıldıklarını hiribirlerı 

bildirmeğe başladılar. 
. . Je 

Bu yolu tutan devletlerin bırı 
İngiltere idi. İngiltere hükfııt'~ 
ti gümriik mütarekesinin, ıniitş 
rekenin tarihi olan 12 mayısl~~ 
sonra yenı liir takım resiınler~rı 

, . ıerı vaz ına, yahut mevcut reşım 

l . l:l ~ 101'' 
arttırı masına manı o ugunu, . • 
ra, en çok mazharı müsaade k'' ıi 
desinin kayitsiz kabulü gibi ~;i. 
siyasetine ait kararları geçiktır I . 
ğini görerek mütarekeden aY.

11 eti 
mamağa karar vermiş ve keyhY' 
tebliğ etmiş bulunuyor. 

y•" Bu suretle esasen aslı olm• ~ 
bu mütareke de zeval bulm\Jf ·ıi 

b .. ik 1 
iktısat konferansının bu ır•' 
de ortadan kalkmış sayılır. 

.. il• o. 

İtalyadaki Almanlar 
d' 

Roma, 12 (A.A.) - Jtal~o. 
bulunan Almanlar bu sabah cı· 
mada toplanarak hususi trenle or' 
vıtavecchiaya gitmişlredir "'e , 

ur"11 
dan Alman Duisbourg vaP s'/ 
binerek ltalyan kara sularındatl I< -

1 k · · h'ld ·· rnil uı' rı ma ıçın sa ı en uç . • 
l n 111 

)aştıktan sonra umumi A nıa dif• 
tihabatına iştirak eyle111ifler d' 
Alman sefiri ile sefater erkirı' 
hazır bulunmuşlardır. 

Vekiller heyeti / 
A N K A R A, 12 (J-l~•:~~r"t' 

Heyeti vekile toplandı. Muz . 
etli• 

üçten altıya kadar devam 

hab F enerbahçe bu sa 
geliyor .. i ,.,~· 

lzmirde Türkiye birincıhi lflııı' 
sabakasında İzmirıpor .tak~jtiJ1' 
8 - O galip gelerek Türkıye ,b'~ 
cisi olan Fener takımı bu :eııri' 

· le :s saat 7 de Anafarta vapurıY 
mize gelecektir. .._,. 

"iJ ~ Fener ~kımını kartıladlşSi,.ÇO, 
re ha:zırlıklar yapılmıştır. I< }7cJ 
klüpler rıhtımda kartıhyac' 
ketler vereceklerdir. 





~ 4:VAKil132.'Dci teşrin-1933- zmr= -- - s -

Poll• haberleri lr = 'B l l bir ibta 
G Ü N Ü N H A B E ~ L E R l 1 u gar ara 

yaralanmasına sebep oldu ' I' ... aeye M " flaşmakaleden °·-hi 
Dün saat 11 de Sultanhamamı M d L •• ld •• 1 b 1 ? mahiyettedir. Söz 5öylerk~~aırİ 

::~~:;:::;k1:·~;::a;!;:;niı::ı: a am eayı o uren er un ar mı . ::~:;::~~e;.::a:il~~~:0;:~~ oğlu Ya!efe gof ör 1lyasm idaresin- ve r.erait ve beynelmılel ı ··ı 
deki 3636 numaralı kamyon çarp· lncirliköyü cinayetinin muhakemesi devam ediyor sel;r göz önüne getirilince bu 

10 
o 

m11 ve Y aısefi yere düşürerek gö - . . 1 kari1 ç len bılhassa Bulgar ara r 1ck 
zünden mecruh olmasına sebep ol- B k l I . h l d . d b. . ·ht nibi te a a ırköy civarında ncir i köy- du. A la utaa a an revayı hak mı Müddeiumumi Ahmet Muhlis Bey, yerın e ır nevı ı ar • 
muştur. Şoför yakalanmıştır. de!ı;:i cinayetin muhakemesine, ls- dır? Bizi salıveriniz ! tikayetçi mevkiinde olan Pol ve Ya etmek mümkündür. H•·' 

Arkadaşa ihanet lan bul ağH" ceza mahkemesinde Mütalensı sorulan müddeiumu - ninin ifade!eri, ceza verilmesi için Zira, Başvekil lsınet Pt· d bet 
Beyazıtl4'. Yeni Safa otelınde dün devam olunmuştur. miı Ahmet Muhlis Bey, suçun ma - kafi delil te~kil edemiyeceği nokta nin Sof ya seyahati esnasın ~ıtıı: 

mi!:~·Jireten oturan An ta' yalı Yu . İdtı.m cezası yazılı 450 nici mad hiyetine, asayişe müessir olması- sın dan, beraet kararı istedi. sene için bir dostluk misakı ~r ,. 
suf, dün polise müracaatla Antal _ deye göre muhakeme edi 'en rene- na ve esasen daha davacı ile bü - Reis Aziz, aza Kemal ve Sakıp olunmuştur. Bununla bera ı.1i· 

eçnıe• 
ya h.,.pishanesinde tanıdığı arka - per Talip ve Mustafa, Bakır köy tün sabitlerin dinleniL:nemiş olma- Beyler, müzakere ettiler. Kana- raclnn çok ~ir zaman .. g - sııl • 
da~ı Muslafanm tavsiyesile Kadı . civarında incirli kö}'de oturan Da- larına göre, bu isteğin reddini is- ati kazanmıya elveri~li deliller bu- zin Bulgarıstandan Turk ,~ 
köy iskelesı yanında e::nanetçi Su!- vit Ef. nin evine bir ge~e yarısın - tedi. lunmadığı kaydıy'.e, iki jantlar - ga.r dostluğu ile telif oluna:ı•~:ıl•' 
tananm dükkanına bıraktığı eıya- dan son.ra baskın yapmak ve para Reis Aziz, aza Kemal ve Sakıp .manın da beraetine ve serbest hı - bir takım haberler gelmese 
larrn Mustafa tarafından alındığı· i!temek, para Yeril meyince c!e Bey' er, yarım saat süren müzake- rakılmalarına sözJer birlikte ol - mıstır. ,1 . e"" nı iddia etmiş ve Mustafa ya.kalan Davit Ef. yi yaralamak, bağırmı - reden sonra, sözler birlikte olarak maksızın karar verildi. Mesela daha bir iki hafta 
mıştır . ya başlıyan karısı Lca hanımı öl - 8erbest bırakılma isteğini reddetti- Mücip Beyin muhakemesi Trakya l:ongresi kapanırkel'l :f ,. 

dürmekten suçlu mevkiindedirler. ler. Gelmiyen şahitlerin ve dava- 1 _ Anl:ara muahedeıinin e 
Sokakta sızan adam 

Tünel meydanında sarhoş ola • 
rak yattığı görülen Anjelo merke -
ze götürülmüş, Anjelo kendisini 
isticvap eden memurlara hakaret 
etmiş. hakkında nyrıca zabıt tutul-
muştur. 

Mezbaha mı, ev mi? 
Karagümrükte Neslişah mahal· 

lesinin Çmarçıkmaz sokağında otu 
ran barutçu Mehmedin evinde ka
çak et kesilerek satılmakta oldu • 
ğu haber alınmıf, memurlar tara -
fmdan yapılan arama neticesinde 
bir miktar et bulunarak müıadere 
edılmıştır. 

Esrarcllar yakalandı 

Galatada Kara Mustafa patada 
Ahmet, Oıman, Mehmet isminde 
üÇ kıtı garson Alinin nezareti al -
tında esrar içerlerken cürmü meş
hut halinde yakalanmışlardır. 

<Jzerleri arananlar 

Galatada yapı!an silah arama · 
sında Ali ve topal Mehmedin üzer 
lerinde esrarlı sigara ,Veyselin ü • 
zerinde bir bıçak bulunmuş, her 
üçü de yakalanmıştır. 

Ka&ımpaşada yapılan aramada 
sebzeci Ha&anm üzerinde bir ta -
banca, Rizeli Y akubun üzerinde 
bir bıçak, İ&mail isminde bırının ü
zerinde bir ıaldırma bu1unmuş, 

bunlar da yakalanmışlardır. 

Bu;ak «jekmiş 
Galatada otomobil durak ye • 

rinde beklemekte olan taksi §of Ör· 
lerinden Mehmet bir müşteri meıe 
lesinden hırslanmış ve arkada§ı 
Mehmede bıçak çekmiştir. Meh -
met yakalanmıştır. 

Güzel mavi Tuna 
1. Strauss'un bu güzel valsi, bu 

Ç&rfamba akşamı gece yirmi bir 
buçukta Saray sinemasında (Eski 
Glorya) 20 ki~ilik sanatkar kadın 
çigan heyeti tarafından çalınacak· 
tır. 

Teşekkür 
Sevgili annemin ölmünden duy· 

duğum derin acıya iştirak ve bizi 
taziye ye tesliye llıtfunda bulunan 
zevata !Ükranlarımı arzederim • 

Nevzat Ayas 

ıs TA l"t BUL BELEDiYESi 
Şehir Tiyatrosu T cmıilleri 

S3lı akşamı 
saat 21 de 

Pergünt 

111 

11111111111 il il 
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Yazan : Henrik 
ibsen. Besteli-
yen : E. Grieg lllflllll 
TOrk~eye çeviren: Seniha Bedri 

Dünkü .muhakemede, bu hu - cının zorla getirilmesi karariyle 
Kumkapıda Nuri Ef. isminde bir · 

sustaki hazırlık tahkikatını yapan- m\1hakemeyi dört kanunuevel pa
şoförün ölümüne sebep oldukları 

kayclıyle İstanbul ağır ceza mnh -
lardnn kü!rük Çekmece karakol zartesi günii saat on buçuğa bırak- kemeıinde muhakeme edi'en birin 
kumandam Emin çavuş, şahit ola tılar . 

ci komiser Mucip Beyle bekçi Adil 
rak din'enmiş, şöyle demi§tİr: Bir irtikap davası 

Ef. nin muhakemelerine, dün de-
- Biz, yol üzerinde tahkikat ya- İstanbul ağır ceza mahkemesin 

vam olunmuştur. 
parken, uzaktan Taliple bir arka- de, dün bir irtikap davasına ait 

Muhakeme, bazı §ahitlerin ça
daşının gc!diklerini gördük. Nere- muhakeme neticelenmiştir • 
den geldiklerini sorduk. Bize, ge- Mevkuf o!ara.k muhakeme edi _ ğırılması için dört kanunuevele bı-

rakılmıştır. 
ceyi Galatada bir umumhanede ~e len jandarma Tahir oğlu Ali ile 
çirdiklerini söylediler. Ali oğlu Kazımın Pol ve Yani isim Sekiz ay hapise mahkQm 

edildi - Suçu itiraf ettiler mi? lerinde iki kişiyi karakola götür -
- Hayır, inkar etti' er. meğe kal kıştıkları, fakat sonra Po 
- Cinayeti bunların itleyip lun parmaklarındaki on sekiz lira 

işlemedikleri hakkında kanaatiniz kıymetinde iki altın yüzüğü ala -
ne merkezdedir? rak esrbest bıraktıkları iddia edili-

- Bir şey diyemem. Yalnız, 

hunların evelce Davit Ef. nin evi 
yakınında kurulan çadırlarda ya -
tıp kalkmış olmaları, noktasından 

bizde şüphe uyandı, tahkikat yap
tık. 

Bu ifadeye karl!ı, Ta1iple Mus
tafa, kendilerinin bu :ıuçun faili 
olmadıklarını ileri sürdüler. Ta
lip, ağlamağa başladı: 

- Bigünah olarak altı aydır 

yordu. Davanın mahkemeye geliş 
~ekline göre, bu iki jandarma, 2 
nisan 1933 pazar günü, Hazine -
dar çiftliği civarında devriye ~ezer 
lerken, orada bir gezinti yapan 
Pol ve Yaniye rastge 1mişler, nü
fus kai!ıdı istc.mişler, onlar "Ya· 
nımızda yok!,, cevabını verınce 

"Sizi posta edeceğiz!,, demişler, 

sonra yüzükleri alarak posta etmek 
ten vazgeçmişler. 

Gemlikte, evinde on üç kilo 
570 gram esrar bulundurmaktan 
muhakeme edilen Ha'it Ef., dün 
adliyedeki dokuzuncu ihtisas mah 
kcmesincc sekiz ay hapıe ve do -
kuz bin kıı·k altı lira para cezası 
vermeğe mahkum edilmiştir. 

Üzerinde ka~ak ~akmak taşı 
bulundu 

İt portacı İzrail, dün Sirkecide 
üzerinde dört çakmak taşı bulun
duğu halde yakalan.mış, aaliyeaeKi 
dokuzuncu ihtisas mahkemesine 
gönderilmiş, tevkif edilmiştir. Mu
hakeme, şahitlerin çağırılmasma 

yatıyorum. Evim barkım mahvol- Kendileri inkar ediyorlard1. •kalmıştır. 

üniversite cumar
tesi günü açılacak 

, 
. ' Univcrsite hiimmalı faaliyetler- ı 

le açılma merasimine hazırlanmak 

tadır. Tamiratm ehemmiyeti ha
iz kısımları tamamlanmış, merkez 

binada yerleşecek olan Tıp fakül
tesinin ekseri lnboratuvarlnrı ve 
dershanelerinde hazırlıklar bitiril· 

miştir. Hafta sonuna kadar bü 
tün eksiklikler tamamlanacak ve 

cumartesi günü Üniversite Maarif 
Vekili Hikmet Bey tarafından me-

rasimle açılacaktır. Maarif Yeki· 
li açılma merasiminde bulunmak 

üzere per§embe 
gelecektir. 

günü ~ehrimize 

Üniversitede bir inkılap enstitü· 
sü teşkil edilmetkedir. Bunun için 
üniversite bahçesinde yeni bir bi

na inşa edilecek ve bu bina tamam 

lanır tamamlanmaz tedrisata bnş· 
lanacaktır. 

Bugün 

1 S TAN BU L -: 

J8 - 18,30 ı;rnıııofoıı. l 8,30 - rn llr.rlc

ml1 ohıılnr:ı Frunsıu:l ders. ıo-:rn l\tlinlr 

:."inrrclıllıı P.cy , .e ıırl.ada&hrı. 20-21.30 Ilı'· 

fik 'l'nlıit ne~ \e 

<irnmofon. 22 den itlb:ırcn Ajans, Uorı;:ı., !laat. 

,\ N K ,\ J: A: -

ı:,so - 13,30 Gr-.ımofoıı. ıs - ıs,ı :ı ııl:ı· 

tur!t .ı saı. ı s,ı:> - 19,ZO d:ıııs muıılklsl . 

19,~0 - 20 ııl ııturka s:l7.. 20 ajaus. 

\.l\' A."iA: 618.l m. -

12,SO lrnııscr. U,10 - Hi 

nıl'şhur besteler . ı i fiC&li filınl••rılen mıılıtcıır . 
lın\'Ular. :uı lrnn•rr. 23 kon!l('r. 

Hl' ll .\l'E~TE: 6.:>0.rı m -

Hl lıons!'r. ıo, rn k!'m:ın. 20,J.> pl€ı l>. 21 ,/10 

k:;oııııcr. 28,Stl çlgıuı hn\"nlnrı • 

KtlKltEı,;· 8!11.2 nı. -

18 rnd)o orke traııı .10,15 1. Samnrinl\ 

tamfmdan l'un:ııır.a arlul:ır. 19.30 orkr5trn. 

zı,ı.; ltoıuoer. ~2,41S nımeıı musllll 1 • 

\ .. \HŞO\A: Ul2 m . -

lG,5S h·oıı l'rcııt:ııı lrnııst'rl. 1'7 ,ı~ kıın&('r. 

Tapudaki 
Suiistimal 
İki sene },adar evvel kadarslro 

lahriratı yapılll'ken hnzineye mal
eclilmesi icap eden bazı binaların 

§ahıılar elinde bırakıldığına dair 

bir müddet evvel tapu umum mi\ -

dür
0

üğüne bir ihbar yapılmıştı . 

Bu mesele etrafında tahkikat ya -

pan tapu müfettişleri yaptıkları 

tahkikat fezlekesini tapu ltmum 

müdürlüğüne vermişlerdir: 

Fezlekeden anlaşıldığına göre 

bu mühim suiistimalden iki alaka

dar memur r.ıe~'u1 bulunmaktadır . 
Tapu umum müdlirlüğü bu mesele

ye dair tetkikatta bu!ur.mak ve 

icap eden kararları vermek üzere 

tahkikat evrakını vilayet idare hey 
etine göndermiştir. 

İdare heyeti tetkikat ve tahki -
katına devam etmektedir. 

n ,.;;; l'azb:uıt. 19,20 ı•iynno. !?O,o.; ı.on5rr. ıı 

Bu enstitünün profesörleri hey - Lco !;"a lin (l>c'nr prrıı esi) op~rrtl . 28,25 K 
eti vekile tarafındım kararla ... tırı- aç kişi çıktı ? 

-:ı: d;ıııs Jı:n-ııl ;ırı , 

lacak ve fahri olarak konferans tmum.\1>: 4:il m. - Şimdiye kadar İstanbulda nf 

şekli~de d~~~ v~rece!derdir. 12 pFıl•. 1'7.30 k~~srr. 2rı,311 • ı:,ı. Pipins ku I kanunundan istifade etmek sureti· 

Ögr~nd1gımıze göre bumda l t a rnfımlnıı koıı srr. ~:ı rıuı:u. ~• )l~zurtın ı le serbest bırakılanlar, 450 kişidir. 
Başvekıl ismet ve büyük erkanı lırı;tl.'lrri. :.:ı,:ıo ı:osııııııın (Se,·ii btrberı) "ıır.- H . h el 
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.. 

. . . .. . • apıs anc e;ı O uşı çıkmıştır . 
harbıye reısı mu§ır Fevzi Paşalar rnsı. Diğerleri htımbul ve Üsküdar 
Hazretleri de ders vereceklerdi • ımn1 A: 411 .:z m. - tevkifhanelerinden çıkanlardır. 

ıs,to pllıli. l\U\"İlllf'I. tı pl.il:. Ji,&!l ~o • 
Tedrisatı ikişer aylık devreler . 

den terekküp edecek olan ·bu en&· 
titüden sertifika almağa aerek 
iiniversite ordinaryosları ve gerek 

Üniveuite ~lebeıi mecbur tutula-

.. 
f'ıtl< t.l) ,e .. ı . uı,so ı:omuno kıı v:ır tett tı!ltın u ıı 

lrn:ıseri . 21,30 lton!'ir r. 22,15 h:ıfif ınmıllıi. 

P.'\lll!<I: S2K.2 m. -

21 plı\k. 21 ,ııo r11t.bant. :2.so nııınıı. 

Eroin meselesinden ceza verilen 

Bernard Blumental Ef. ile kendi -
siyle birlikte cezalandırılanların 

da, af kanunundan istifade ede -

hine, ) 
('furıt' 2 - Bulgaristandaki · • 

ve (Altmordu) gibi Türk et~~ 
yellerinin ortadan kald1rılnı••1J t' 

h&J"" 3 - Bulgaristanm cenup 
!arının feshine, , 

4 N.. . h d . ·ı "'" - oyı mua e esı ı e fİf 

her ( Lozan) muahedesinin de ,i. 
tirilcrck Bulgaristan için Akde 
ze bir ml\hrcç alınmasına, Je-

·11 o 
5 - Gene bu muahedeler• ·d, 

ğişfo·ilcrek şarki Trakyanın r.fı , ,,, 
ye - Enoz hattına kadar Sll ~·, 
ristana iadesine ... Ve saireYe. bil 
rar vermiş!!! llave edelim 1'1 ~e· 
haberler Türklerin uydurın•11 ~
ğildir. (Zora) ismi ile Sof1' , 

et' çıkmakta olan bir Bulgar gaz 

sinden almmı~tır. p 
Denilebilir ki Bulgariı.t~,rl 

hürriyet vardır. Her hangi bır i1' 
5U veya bu tarzda fikirler ile~.ı 
sürebilir. Bu sözlerden B\J !•' 
hiikümcli yahut Bul~ar mesul 

0 

maz. . bıJ 
Bizim fikrimizce mesele11 i(J 

tarzda mütalea etmek asla dO -i· 
değild ir. Çünkü (Trakya '~~ • 
J··eti) denilen teskilat Bulgar ., , 

~ . ti 
kümelinin tasdikinden geçnı•t ,,i 
Faaliyetinde devam edebil.-S

1
, 

için Bulgar hükumetinin b'el / 
nelmilel siyasetini kabul 
m;ş olması iktıza eder. • 

E v B 1 h"•kA ti ,,. ger u gar u ume ,ti 
mi kontrolü altında bulull~e, 
icap eden teşkilatlara söz ge~~' 
mez, Bulgar milleti namına 1.tl•' 
etti ğ i mukavelelerin bu teJkil• bİ • 
tarafmdan kolayca yırtılac~ ttt'' 
rer paçavra suretinde kar!ıl~~det 
!ima mani olamazsa bir ~&ltı.t' 
sonrn aynı sözlerin re~mi agıS itİ • 
elan da işitilmiyeceğine neyle 

mat olunabilir. 1'' • 
Hulasa bu aibi tcskilatlarııı .,jt 

u • • ,.,, • <ff1-• 
rarlan eazetelere geçtıgı d'" 
hiç olmazsa hükumet tarafııı d•'' 

l. ıııı' 
resmen takbih olunması. ~ ıo'"' 
IIalbuki Trakya kongresının ,y' 
zuu bahis kararları matbuat• ~' 
tikten sonra bir kac hafts ı bıı 

• w b .. J kıld"' 1 
mesınc raı;men ugune tıf•' 

takbih vazifesi de yapılınaıı11fıt' 

----~ 
TAK V iM 
Pazartesi 

13 T.sırni 
2!> Recep 

Gun do~ıı ~u 

C ün 1 atışı 

Sah:ıh namazı 

O~lc nama7.ı 
lfndt namazı 
.'ıl.:şam namazı 

\'aısı nanıa.ıtı 

imsak 
\'ı lın ı:eçen ı: lin lerı 

6,36 
17,0 1 

!l,50 

Jl ,5S 
14,IJ 

17,01 

18,!!5 

•."fi 
~tiİ.llim Ye talebeye tenıillt 

Aırd1r. ( eaklardır • 
:?3,3o filın ~ ıldı:ıluunıo 

hab"rlrr. 

ı:ırkılaı·ı. 21,30 son ki · • · l b 31~ 

5~ ce erı netıcesıne varı mış, unlar Yılın ı.aıan " 
da ıeı·bcst bıı·akılmıştır. ~ L ______ _ 
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VAKIT'ın yeni Tefrikası : 12 Okudum, uyudum, tamamile sa-

kinledim. Üçüncü gün lstanbula 
~vdet ettim. Süleqman Askeri B. Dr. Baha Beqe 

- Şırınga yaptın mı? 
- Evet, Antitifik serum yap -

tım. 

Yolda kendi kendime soruyor - - Neden? 
duın: - Ben de ne söylediğimi bilmi-

.. Orada beni kim bekliyor?.. yorum. Klorur dö kalsium fırın -

Ferdi ölmüşt:ir.. . Acaba Behireyi ga ettim. 

~önderdiği mektubunda neler istiyor 
ne halde bulacağım? ,, - Aklından ne hastalık geçiyor. 

Camdan, Anadolu sahillerine Süregü bir tifo olmasın diye dü -

Öyle bir maksatla hareket eden 
heyetler daha faaliyete başlama -
dan bu acil ve yarım tedbirlere 
ihtiyaç bıraktırmıyacak bazı baka
yik anlaşıldı. Sırf seferberliğimizin 
ilan edılmış olmasından dolayı, 

Ruslar Kafkasyadaki kuvvetlerine 
ilişemediler. Bu maksat böyle is -
tihsal edılmce artık çat, pat rabı
tasız ve hafif §urişlerden sarfma -
zar eyliyerek, az zamanda kabili 
istihsal teşkilatla devamlı ve irti -
batlı bir ihtilalı umumi ikama ça
lı~.mak imkanı vücut bulmuştu. 

li, ehemmıyetsız tahrip edilerek 
sevkiyat ve münakalatı tavik ey -
lemek, her mıntakadaki telgraf ve 
~elefon hatlarını her yerde ve ka· 
milen bozarak tamir ve işleti'me -
sine filen mani olmak, ordunun 
efkarını ifsada sai bulunmak, ka -
bil olan her türlü müşkülatı ika ey 
lem~k gibi teşebbüsatı maniadan 
ıbaret olacaktır. Bunlar kuvvet~i -

bakıyordum... şündün değil mi? Belki de. lhti -

Ve fikrimde herkesin ağzında 1 
mal kuvvetli. Anlarız. Eğer şimdi

dolaşan bir za;bımesel dolaşıyor • lik hemorajinin önünü alamazsak 

du: Hamamda düştü bir taş, ister kurtulmaz. Tripaflavinle serum 
kaldır, ister bas!.. jelatine şırınga ettim... Arkada -

- 28-
Eve ayak basar basmaz uşağım 

tclaıla adeta üzerime atıldı: 
- İyi, ki geldini, ... Hemen Be

hire Hanıma gidiniz. 

-Neden? 
k' - Behire Hanım üç gündür se-

12 on kere telefon etti. Ferdi Bey 
~ok hastaymış ... Sizin bulunmadı
iınııa çok cam aıkıldı. 

- Söyledin mi ... 
- Söyledim. Nerde olduğunu -

ıu., adresinizi bilip bilmediğimi 
•ordu. Çok telaşlıydı. 
Dudaklarım kuru, gırtlağım kıl

Sıklı, ellerim titriyerek telefon et
lirn. 

'f elefona Behire geldi. 
-Allo!.. 
- Allo! .. Sen misin?. Nihayet 

1~hi bulabildim. Üç gündür deli 
i•biyim. 

- Şimdi geldim, haber aldım. 

1 
- Ferdi birdenbire fena hasta

--:ı'ndı. Amma çok fena. Seni bu
~a.yınc:ı dOktor Şakiri çağırdım. 
lrıırsın ! 

- Evet .. 

}'f - Doktor vaziyeti 
b eınen gel, çabuk ol, 
ekliyorum. 

- Geliyorum. 

beğenmedi. 

dört gözle 

f ~iderken, onlara ilk doktor sı -
~lıle gittiğim günü hatırladım .. . 
li ıaman vicdanen ne rahattım .. . 

.. ' 1buki şimdi... Adam sende dü-
~un ' 

?\'tek neye yarar? .. Olan oldu .. 

" Or,da kapı açıktı. Zil çalınmı -
JOl'd k . u, apı vuruluyordu. Hizmet • 
Sı 'd· gı 1P Behireye haber verdi. 
b· Behire geldi. Sapsarıydı. Bitkin 
• ır haldeydi. Bana atıldı eller ime 
•lrıJd ' r, Yavaşça: 

h - Galiba ölüyor, dedi. Öyle bir 
arareti var k' V .. d' ~ , ı... e mutema ı -
(!n kan l' d ge ıyor ... Doktorlar bura -
~. 

Zavallı z 11 B h ' ı . . clj . ' ava ı e ıre .... Kımın 
d ~ı sıktığını, kimden medet um • 
uaunu bilse ... 

Şım Cemili çağırdım, takdim ede • 
rim, kan vereceğiz. Kan verecek 
birini arıyoruz. 

Şakir, F erdiler le çok yakından 
dost olduğumu biliyordu. Heye -
canımı anlıyordu .. 

Bir taraftan Behirenin perişan K fk d ı k h k~ t 
• •w • a asya a yapı aca are a 

hah, dıger tarafta doktorlar, berı- 1 f l' t d l 1· ı· · K f ve aa ıye , ev e ı a ıyenın a -
de can çekişen bir adam ve ara k d eya b k b' tak . ·asya a v aş a ır mm a -
yerde hır de ben... da Ruslarla esaslı harbedeceğine 

Ne söylesem yanlı§ söyliyecek • göre değişebilirse de asıl ilanıharp 
tim. Ne söyleseler peki diyor - ten evvel ve ilanı harpten sonra 
dum. yapılacak işleri ihzar eylemektir. 

- Hastanın yanına gidelim Bilhaua Gürcistan tarafların -
mi? da kafi silah yoktu. Halbuki en 

- Gidelim.. büyük rol Gürcıstanda oynanabi -
Yüzü irin gibiydi. Gözleri ka - lir. Binaenaleyh, esliha, bomba ve 

palıydı. Kalbi çok fenaydı. Ken- saire gönderıldıkçe muayyen mm
dini hemen hemen kaybetmişti. takalara süratı tevzıleri için Tiflis, 

ce ve mütearrız çetelerle, muhtelif 
me\•e.kide maksada imale edile -
cek silahlı ıilihsız yerlilerle kami
len kahili istihsaldir. 

Hükumet harekatı esasiyeye 
Kf\fkasyada teşebbüs ederse: Şe .. 
hirlerde ve mevakii meskunede, 
eşkali muntazamasıyle kuvvetli 
bir ihtilal ikaından ziyade, müte -
harrik teşkilat ve büyük kütleler 
fayda verecektir. Bu halde kuv -
vetli çeteler düşmanın hututu mu -

vaaalasını tehdit ve erzak, cepha -
ne kafilelerini ızrar ve tahrip ve 
ele geçirilecek zayıf dü!man müf-
rezelerını imha ederek bütün ıev
kiyat ve nakliyatı filen duçarı her 
cü merç. ederler ve düımanı temi
ni muvasala ve nakliyat için kuva
yı mühimme ifrazına mecbur bıra
kırlar. Fakat, esasen hiçbir kuvvet 
nakliye katarlarmı,. azimane ve bi

karar hareket edecek cür'etli ve 

Yatağın yanında, kanlı bezler Kütays gibi kuvvetli merkezlerin 
bir liğenden sar:kıyordu. Başka kanallarka sahilde temin oluna -
bir liğcn, ağzına. kadar kan do - cak kanal başlarına raptı ve mev -
luydu ... Halbuki bu oda, bir za - cut teşkilatın takviyesi temin edil
man gözüme cennet görünmüş, bu dikten ve ihliyacat mümkün mer· 

cennette yaşamıyor diye mütees - lehe ikmal olunduktan sonra ilam 
sif olmuştum... harpten akdem icrası iktıza eclen müteşebbis çetelel'in taarruzatın -

Tuvalet masasının üstündeki teşebbüsala tevessül edılebilir. 1·~ş dnn kurtaramaz. 
kremler, pudralar, taraklar bir ta _ kilat için sevkedılecek eşhası mün
rafa atılmıştı. Onların yerine şı • f eride ve gayet zayıf kuvvetli -
rıngalar, iğneler, ilaç ıiıeleri, pa • kolaylıkla müsteidi tahaffuz - çe 
mu'Klar Cluruyordu... teler bu makasıdı temine kafidir. 

Gürcistan havalisinde şeraiti maru 

Kuvvetli çeteler bu tacizat ve 
yağmağerlikle meşgul olurken kuv 
vetli kütleler doğrudan doğruya 

ı..!;işman ordusunun gerilerine taar
ruz •rferler. Bunlar hariçten gele' -
cek k'..lvvetli akınların sürükliyece 
ği yerli eşhası müslimeden terek
küp eder. Binaenaleyh, bu hare -
kat bilhassa ve en büyük kuvvet -
le cenuptaki heyetlerimiz tarafın -
dan kabılı tertip ve idaredir. Ona 
göre yapılacak akınların düşman 

ordusu gerisine düşmesi iktıza e
der. 

Artık bütün bütün çöktüm. Ma
zayla çalışılmaktadır. 

neviyatım bütün bütün mahvoldu, Mukaddema, bu umumi noktai 
kırıldı.. d T b 

Bir doktor sıfatile burada bu~ -
lunduğumu gördükçe, kendime 
lanet ediyordum. Yaptığım şeyin 

fecaati bence büyüyor, kocaman -
}aşıyordu ... 

Fakat ayni zamanda da, daha 
rahat nefes alıyordum. içimde, i -
tiraf edemediğim bir sevincin baş 
gösterdiğini duyuyordum. 

Hayır, içimde vicdan azabı yok. 
llk defa olarak buradan içim rahat 
gidecektim. Ben gittikten sonra, 
Bchireyi koynuna alamıyacaktı. 
Kurtulmuştum. 

nazar hakkın a ıra zona yazdı -
ğım bir mektubun Vana da gönde 
rilmesmı Rıza beyden rica etmış -
tım. Bilmem geldi mi?. llanı harp
ten evvel yapılacak işler teşkilat 

sayesinde Rusların tecemmü nokta 
larını, muhtelif kuvvetlerini, ne -
relerde ne gibi tertibatı tedafüiye 
vücuda getirdiklerini, menzil no - Bu tertip ve teşkile göre vakitsiz 
katı esasiyesini, velhasıl harekatı 1 geçecek akınlar, daha noktai du -
umumiyeye icrayı tesir edebilecek h,1llerinde mahvedilebiiir. Bunlar 
bütün malumatı, kabil olan sıh- en çabuk ilanı harple beraber geç
hatle istihsal edebilmek, ehemmi - · : didirler. 
yetli demiryolu köprüleri, tünelle • Mühimce kuvvetler, ilanı harple 

1'İ atılarak ve hat mümkiin olduğu beraber Karadeniz sahilinin mü -
kadar çok mahallerde, ehemmiyet- nasip nokatında Rus ordusu gerile 

rine çıkarılarak Gürcistan havali • 
sinde de aynı kuvvetli kütleler ay • 
nı vazifeyi ifa edeceklerdır. 

Şunu bütün alakadarlara an • 
latmak icap eder ki ilanı harpten 
evel yapılacak teşebbüsat ve tah
ribatın sonraki harekat kadar ve 
bazan daha büyük ehemmiyeti var 
dır, ve Rusların Kafkasya kuvvet
lerini garp darülharekatına nakle 
başlamaları, her ne zaman vaki 
olursa olsun, ve ne oluna olsun, 
bütün havalide kabil olacak hare -
katı iğtişaşıyenın derakap haşin -
masını ve imkan derecesinde bir it-
tisa almasını mucip bir işaret te • 
lakki edil melıdır. 

Ormanlı ordusu başka bir da -
rülharekatta Ruslarla çarpışırsa, 

Kafkasya ihtilali daha ziyade kes
pi ehemmiyet eder. Ohalde, kuvvet 
li çetelerin icrayı faaliyetinden baş 
ka, bütün §ehirlerde ve mevakide 
eşkal i mevzuasıyle muntazam bir 
kıyamı umumi ikaı iktıza eyler. O 
halde, mühim kütleler düşman or -
dusuna taarruzdan ziyade ihtilali 
ateşlemeye, tesirat ve dairesini 
tevsie hasrı mesai eder. O surete 
göre maksat ne yapıp yapıp Kaf -
kasya kuvayı nskerıyesını bulundu 
ğu mıntakaya mıhlamaktır. 

Bağdattaki Kafkasyalı Mehmet 
Fazıl paşa bizzat şöhreti şayıaya 

sahip olmakla beraber, şeyh Şami 
le olan karabet ve ııhriyetinden 

dolayı, Dağıstan havalisinde has -
saten haızı tesırdır. Telgrafla mak 
sadımızı kendisine yazmıştık. Dört 
beş gün evvel en yakın adamlarını 
yola çıkardılar. Onlar da, zanne. 
derim, mühim işler görebilirler. 

Hıristiyan gürcüler müttefiki • 
mızdır. Bunların teşkilatı mevcu -
desi hesabımıza çalışıyor. Her iş yo 
lunda gidiyor. Muvaffakıyet, azim 
ve himmettedir. Tedarik ettikçe 
bomba ve saire göndereceğiz. Şim 
dilik en ziyade Gürcülük mıntaka

sıyle alakadar oluyoruz. Orası için 
mühim adette silah gönderdik. 

Koç Ali han ve rüfekasına elli, 
Mahmudulmücahitle Reşidin kar -
dcşine kırk lira verılmıştır. 

Bütün arkadaşların kemali ... le 
gözlerını öper, arzı ihtiramat ede -
rim, muhterem kardeşim.,, 

(Devamı ı•ar) 

~ ııı: ~ t,: eınek odasında, doktor Şakide 
·•ıınad w b 

tıu ıgım aşka bir doktor ko -
!U}'orlardı. 

B~ halasa, ne pahasına kavuştu
ğumu henüz bilmiyordum. Bilmek 
te istemiyordum .. Hayatın en fe -
ci anında, öyle derin bir huzur ve 
sükun hissediyordum, ki zamana: 

Şarki prusyaya hücum edelim! 
Şakir: 

di ';;
1
! am zamanında geldin de -

• 4::. lltld , h,r en geleni yaptım amma 
&ret 41 d w ' 

l>,k en aşagı düşmüyor. 
~llf ekn~er rast gelinir bir vak'a. 
1' e sıyon .. .. h 
U\in ka suregu emorayik. 
ra.d k n kustu. Bu sabah ta O a ı k ... -
ttı,_. 1 P ırrnızı. Ne olduğunu ta-
1 ·••ı e te h. d 
1tUJtiir § ıs e emedim. Hemo· 
bıe.dı Yapt.ım, neticeyi henüz al-

•İrıj i~"· ~1~. kaç gün evvel kendi-
tınuıtun değil mi? ....... ı:: ..... t 

ttıiYet . e ' amma llastalığı ehem 
•ızdi. -

....... a·1· 
d ı ıyor U" • 

a •a" urn. rtıber başlayı"'ı 
~ .ranı d'kk O ır 

l'la e-· 1 at. rtiber olduifo -
•uın-·. -02 ... ıııni .. ? .._ ,. c.. 

amanı ile .. 

"Dur geçme,, diyebilirdim • 

Doktor kapıyı araladı,bizi içeri 
çağırdı. Behire de oradaydı. 

(Demmı var) 

'E N 1 C,: ı K A 
~~F.RLJ\lı' 

Anayurt 
Bu büyük haftalık ilim ve sanat 

gazetemiz olan Anayudun üçüncü 
sayısı inşitar etmiıtir. Memleketin 
en değerli kalem sahiplerinin eser
lerini ihtiva eden Anayudu okuyu
cularımıza hararetle tavsiye ede -
riz. En güzel resim, en iyi maka
le, en mükemmel hikaY.e Ana1ut -
tadır. 

Lehistan da Almanyaya karşı yapılan nümayişler 
Katoviç - Burada yapılan bü- fınazar etmemiz ve üçüncüsü de (Versay) muahedesinin yaptı· 

yük bir mitingde Leh - Alman me- (Dançig) i bize itaate mecbur ey • ğı en büyük hata şarki Prusyayı 

seleleri hakkında nutuklar söylen- lememizdir. Almanyaya bırakmasıdır. Şarki 

miş ve bu işlerle meşgul olmak ü- Şarki Prusyanm silahtan tec -
zere teşekkül eden büyük bir cemi ridi veya müstakil bir idareye rap· 
yetin reisleri olan doktor (Novok) k tı hak ında bir karar vermek gibi 
ve (Kierski) birer nutuk irat ede-

rek de.mıştır ki: 

"Lehistan devletı teşkil edılır-

ali bir vazife karşısında bulunu -

yoruz. Bizden evvel gelenler tara

fından yapılmış olan bu hata en 

ken 3 büyük hata yapılmıştır. Bun- seri bir surette tamir edılmelıdır. 

lardan birisi (Pomerelen) i tama- Lehistanın bir gün gene kargalara 

ınen zaptetmemiş olmamız, ikinci

sis Dançiğe giden koridorun şar

kında kalan şarki Prusyadan sar -

yem olmamasını istiyorsak bunun 

için lazım olan tedbirlen almamız 
icap eder. 

Prusya bugünkü vazıyetını muha -

faza ettikçe Lehistan için hem ik

tısadi he.m askeri bir tehlike teşkil 

edeceğine şüphe yoktur. Bu hale 

en seri bir surette nihayet verdir • 

mck Lehlilerin en büyük vazife -

sıdır.,, 

(Novok) -:-c {Kierski) tarafın

dan söylenen bu nutuklar mitinge 

işhrak eden bınlerce kişi tarafın· 
dan Şiddetle alkışlanmıştır .. 
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Güzel nutuklar ve dilekler arasında 
dördüncü Balkan konferansı kapandı 

., 

(Ba watı 1 inci sayıfada) 1 kü bu zorluklar ve çetinlikler he - / mağa yemin etmiş birer mücahit 
Bu konferansı, ba!ka toplan - nüz bertaraf edilemedi. Bununla olarak dönelim.,, 

tılardan bariz bir surette ayıran beraber kC1misyonların her türlü Yugoslav baş murahhası 
bi~kaç hal ve hususiyeti de ehem- çalışmalarına biz Bulgarların işti - diyor ki : 
miyetle kaydetmek isterim. Sulh rak ettiğimizi ilave etmek 11terım. Daha sonra Yugoslavya baş mu 
ve vifak zihniyeti elde ettiğimız Gerçi bütün komisyon1arda he- rahhası söz almış ve demiştir ki: 
terakkıler arası~da en büyük mev- pimiz birçok netice ve muvaffakı - "Balkan memleketlerinin el -
kii i~gal etmektedir. Her taraf yeller teminine imkan bulduk. Fa birliğiyle çalışmaları - ki en son 
çok güzel ve iyi niyetler göstermek kat siyasi işler sahasında biraz ve yüksek gaye müddetini teşkil 
tedir. Sadece hepimizin elbirliğiy geri kaldık. Bu sahada da hayırlı et.mektedir - bizim derin kanaa
le çalışmamız sayesinde memnuni- ve parlak neticelere varmak için timize göre bu memleketlerin iktı
yeti mucip hal suretlerine ulaşabi - her türlü emekleri snrfetmemiz sadi vazıyetini pek çok düzeltip 
leceğimize İnan getirdm. Bundan lazım geldiğini tanımalıyız. T e - iyileştirebilecek bırmahıyettedir. 
ev el hiç bir vakıtte konferansları- menni edelim ki, bugünkü celseyi Bu halin diğer sahalarda, bilhassa 
mızda bu kadar genç azayı, siya - beşinci konferanıtan ayıracak za- siyaset ve hars sahalarındaki vazı
set ve ilim adamlarını bir araya man fasılası içinde siyasi sahada yeti de düzelteceği hiç şüphe gö -
to)>lamış görememiştik. Bu genç da mesut bir hal sureti bulunabil- türmez. 
murahhasların aramızda bulunma- mesi için memleketlerimiz efkarı Dördüncü Balkan konferansı 
sından dolayı sevinç duyuyoruz. umumiyesi kafi derecede hazırlan- - iktısat bakımından - mesaisin 
Çünkü onlara karşı itimatla duy mış olsun.. İşte o zaman, Balkan de büyük bir muvaffakıyet kaydı
gulanmış bulunuyoruz. Bütün bu birliği Balkan federasyonu yapısı- na imkan bulmuştur. Balkan 
haller, yüreğimizi sevinçle doldu- mn kurulup yükseleceği zemin büs memleketleri arasında - Balkan 
rup taşırmakta çalışmalarımıza da- bütün hazır bir hale gelmiş olur.,, gümrük bir~iğine doğru görülen 
ha metin bir irade ve azimle devam Romanya heyeti reisinin ilk sağlam adını olarak - mevzii 
için bize kuvvet vermektedir.,, beyanata bir iktısadi anlaşma metni hazırla-

M. Papanastasyudan sonra Ar Romanya murahhas heyeti reisi dık ve bunu ittifakla kabul ettik. 
na~tluk murahhas heyetinin reisi M. Pella, da şu beyanatta bulun _ Bu suretle Balkan memleketlerin -
şunları söylemiştir: muştur: de yeti~tirdiğimiz mahsullerin da -
Arnavutluk murahhasının "Balkan misakının temellerini ha geniş mikyasta mübadelesini 

sözleri vücude getiren düşünceleri adalet kolayla~tırmak için rüçhan esasına 
"Dikkate değer bir hava içinde fikrinin canlı bir ifadesi olarak dayana muamelelere imkan yolla

kuvvet ve itimatıa biribirımıze bağ selamlamaklığıma müsaadenizi ri- rını açtık. 
· lanmış bulunuyoruz. Büyük bir ca ederim. Pek az zaman &onra bu yeni bi -
zafer kazandık. Bu zafer, lehli Balkan konferan.slarında sarfe- nanın, "Balkan gi..:.mrük birliği,, 
keli ve tahripkar birer düşman o - dilen ve edilecek gayretlere Ru- yapısının çatısını kurabileceğimi -
lan, felaket ve sefalet saçan geçim men murahhas heyeti halisane ve zi umuyoruz. ,, 
sblik, itimatsızlık, hırs ve tama hudutsuz bir surette iştirak edecek Makedonya umumT valisinin 
:zihniyetini kafalarımızdan çıkarıp tir. Rumen murahhas heyeti, Ro- sözleri 
kovmuş olmamızdır. Dün Selanik manyanın harici işlerini çeviren M. Makedonya umum valisi M. 
muhitinde birdenbire esen hava, Titüleskonun şahsında, Balkan ya- Dragunis de şunları söylemiştir: 
bu dü~.man~arı uzağa, çok uzağa rım adasında sulh halini hakikatleı "Başvekil M. Çaldaris sizi Yu .. 
ve;'lgine doğru alıp gfüürdü. tirmek isteği gibi kuvvetli bir azim nan milleti namına bizzat selamla-

Arnavutluk kardeş memleketler ve irade bulmuş olmakla ıftıhar mak için --çok arzu ettiği halde-
arasında anlaşma ve birlikte çalış- eder, Rumen murahhas heyet, Selaniğe gelmeğe imkan bulama ... 
ma gibi yüksek bir düşünceye ö - mesaimize karşı gösterdiği alaka - dığından dolayı duyduğu teessür -
tedenberi bağlı kaldı. Ve hala da dan dolayı Yunan hükumetine ve leri bir defa daha size bildirmeğe 
bağlı m.ı_lunmaktadır. Balkanlılar bizi gayet samimi surette karşıla - beni memur etti. 
birliğifikrinin bir hakikat olduğu masından dolayı da Selanik halkı- M. Çaldaris, dördüncü Balkan 
nu, mensup b~lunduğumuz mil - na te~ekkür etmekle dördüncü kon konferansının çalışmalarını iyi bir 
Jetlerin ruhunda kök saldığım, şim feransı sinesinde barındıran Yuna- neticeye bağlamak suretiyle kazan 
diye kadar :yıaptığımız dört kon - nistana da teşekkürlerini bildirmiş dığınız muvaffakıyetten dolayı si
feransta çizilen yolda devam ve se olur.,, .. ze hararetli tebriklerini ulaştırma-

. bat etmek gibi şerefli bir vazıfenin M. Pelladan sonra Türk milli ğa da gene beni tavsit etti. Bal -
bi~ ve hükumetlerimize teveccüh grubu umumi katibi söz alarak kan birliğinin tahakkuku ve Bal -
et~iğini temin edebilirz.,, çok parlak ve güzel bir nutuk söy- kan milletinin saadeti hakkındaki 

Dördüncü konferansımızın bu lemiş, konferansı sinesinde barın- en samimi dileklerin ifadesi husu -
kapanış celsesinde muvaff akıyeti- dıran misafirperver Selanikten u - sunda ben de başvekille herabe -
miri müjdeliyen bir takım İyi ve zun uzadıya bahsetmiş, onun ta - rım.,, 
güzel verimlerin daha şımdıden be rihini hatırlatmış, siyasi haklara "Balkan milletlerinden her biri
lirdiğini size temin etmeği lüzum- kavuşma ve esaretten kurtulma nin milii faaliyet çerçevesine gi -
suz görmüyorum. hareketlerinin Seli.nikte doğduğu- ren her türlü şubeleri temsil eden 

Beşinci
1

konferansı, mukaddes nu ispat etmiş, Selaniği Yunan yüksek şahsiyetlerin sürekli suret
dileklerimiz arasında daha mükem cümhuriyetinin ikincı hükumet te bir arada çalışmaları ve dostça 
m~I bir ahenk vücude getirmiş ola- merkezi olarak ıelanılamıştır. temasla bulun.malan düşünce ve 
rak §İmdiden görüyor gibiyim. Ruşen Eşref Beyin nutku duygularımızın Balkan birliği ül -

Altıncı konferan.sın ise gayret Türk milli grubu umumi katibi, küsüne bağlanması gibi çok chem-
ve emeklerimizi eksiksiz olarak nutkuna şöyle deva.m etmiştir: miyetli ve !Ümullü bir nimete vü-
mük.af atlandıracağım hissediyo- ''Batıl fikir ve itikatlaıı yıkan, cut vermiştir. 
rum" yeni bir hür cemiyet kuran, sulh ve Bu suretle Balkan birliğinin en 
Bulgar baş murahhası da mi.isalemeti seven, her türlü anlaş esaslı bir zaruret olarak tanmma-

söyledi ma düşüncelerine müsait ve muk - ması, milletlerimizin her türlü iç-
Bulgar baş murahhası da şu nut tedir bulunan büyük kurtaııcımız timai ve milli hareket ve teşebbüs 

ku sö~miştir: yaratıcı Mustafa Kemal, siyasi ilk lerinde ikinci bir tabiat, hır ref-
"Bu konferansın, şimdiye ka _ ilhamlarını buradan almıştır.1, lex halini alacaktır. 

dar yapılan toplantıların en verim- Bu sözlerden sonra hatip kon _ İşte o za.mandır ki, bütün zor -
lisi ve faydalısı olduğu iddia edile feransı söz gelişi ederek demiştir luklar ve çetinlikler adeta mucize 
bilir. Biz geni~ hır ülküye varmak ki: kabilinden olarak ortadan kalka -
istiyoruz. Bu ülkü, birçok fikir "Memleketimize ilişiği olan cak ve bugün bize, elde edilme-
a~ılıklarının ağırlığı altında ezil - mesele ve mevzuları açık kalplilik- si muhal gibi görünen şeyler bütün 
m~ş büyük bir maziye malik 6 mil- le konuştuk. Son ülkümüze, altı vüsat ve şümulleriyle hakikat şek-
letin iktısadi ve siyasi bir bırlık Balkan memleketi arasında bir bir lini alacaklardır. 
halinde bir araya toplamaktadır. lik vücude getirme hedefine doğru Yunan hükumetinin Makedon -

Bu gayeye mevcut bir takım bir adım daha ilerledik. Mustafa yanın hükfunet merkezinin yaptığı 
zarlykları ortadan kaldırmakla Kemalin sözleri büyük bir kıymet mi saf irperverane daveti kabul et
varabileceğiz. Burada bir nokta ve ehemmiyet alır ve bizim nazarı- mek suretiyle bize verdiğiniz şe · 
JI hatırlatmak istiyorum. Bükreş mızda sarsılmaz bir iman şekline reften dolayı minnettarlıkla tak -
·konferansında Bulgaristan diğer bürünür.. Yurtlarımıza, altı Bal- dir etmektedir. 
bet millet tarafından kabul edilen kan memleketinden her birinin bir- Yunan hükumeti dördüncü Bal
muakı imzalamaktan çekindi. Çün lik hakkındaki dütüncelerini yap- kan konferansının &§tığı merha • 

Irak kralı yeni eniş· 
tesine emrediyor! 

(Bıı.ş tarafı 7 ıncı .ayıtada) ı "İzdivacımız gizli yapılm~d.ı • 
Ata Emin bey daha sonra şu 

1 

Keyfiyet İstanbul valisine bildırıl • 
sözleri söylemıştır: diği gıbı Emir Zeydin kendisi id · 

"Biz burada herkesin gözünden dıvaç merastmınde hazır bulun ~ 
k ·· · b' h · · h' 1 k 1 sicilin• uza , munzevı ır ayat geçırıyo- ve şa ıt o ara ev enme 

ruz. Mesele sırf ailevi mahiyette ol imzaladı. 

duğu için lehimizde müdahale e - "Bu münasebetle düğün yapıl • 
den ,şefaat eden bir kimse yoktur. mamasının, yahut ziyafet verilnıe-

"Şurasını izah etmek isterim. mesının sebebi, prensesin ana t~ • 
b .. ıll 

Bizim cvlenmemızde gizli hıç bir rafından akrabalarından ırın . 
şey yoktur. İki yıl evvel, lrakm yakın zamanda vefatı idi. Onun ı• 
Türkiye elçiliğinde çalışıyordum. çin düğün yapılmadı. 
O sırada prenses Sara, Türkiyede Ben bütün bu esnada kral faY" 
Irak sefiri olan biraderi Emir Zey sal hazretlerınden müsaade alın • 
yitle birlikte ikamet içm geldı. dığma kani bulunuyordum. Halb&I 

İzdivacımızı Emir Zeyyidin ma ki Irak hükumetı, hiçbir şeyde~ 
lumat ve muvafakati dairesinde haberdar olmadığını söylüyor kr~. 
tertip ettık. Bir sene sonra evlene- Faysalın vefatı ve kral Gazinin cU 

cektik. Bu müddet içinde Emir IUsu üzerine yeni kralın evlenme " 
Zeyyit, tavassut ederek aile reisi o- mizden memnun olmadığını haber 
lan kral Faysalın muvafakatmı da aldım. Bunun üzerine kral hazret
temin edecektı. lerinden hızım ne gibi hattı hare • 

1932 sencsının sonbaharında ket tutmamızı istedilkerini istif,.r 
mcmuriyetım Londraya tahvil o - cttım. Kral hazretlerının ayrıJnıa
lundu. Geçen yaz mevsiminde ha- mız lehinde olduğu bildirildi. 
na lstanbuldan her şeyin yollu yo- Biz de kral hazretlerının kara" 
lunda hallo'unduğu ve nikahın ar- !'ma boyun iğiyoruz.,, 
tık kıyılabileceğini bildirdi! Ben Ata Eminle zevcesi hali haııt'° 
de geçen ağustosta İstanbula git - da, Iraktan gönderilecek ve prell' 
tim. Türk medeni kanununa göre sesi Bağdada götürecek memurd 
prenses Sara ile evlendim. beklemektedirler. 
........................................................................................... 
lenin gelecek zamanlarda hepimizi 
müşterek ve nihai gayeye götüre
cek bir ileri adımı olduğuna inan
mış bulunuyor. 

"Sizi samimi surette selamladı -
ğım şu dakikada Yunan millet ve 
hükumetinin saygı ve dostluk duy 
gularmı mensup olduğunuz mil -
letlere lUtfen bildirmenizi rica e -
diyorum.,, 

Konferansın neşrettiği 
beyanname 

Dördüncü Balkan konferansı -
nın çah,malarmın bitmesi münase 
betiyle bütün Balkan millet ve hü
kumetlerine hitaben l:iir beyanna
me neşretmiştir. 

Bu beyannamede bilhaua deni
yor ki: 

"Dördüncü konferanstaki mesa 
i iştirakimiz milletlerimızın kurtu
luşu, maddi ve manevi sahalarda 
kalkınması gayelerinin ancak bir
lik veanlaşma yolunun sonunda 
olduğu hakkında zihnimizde . yer 
bulan Atina ve De1f toplantılarına 
b:raz daha teeyyüt eden İstanbul, 

Ankara ve Bükre§ müzakerelerin -
de çalışmamıza hakim olan kanaa
timizi bir kat daha kuvvetlendir -
miıtir. 

Sonuna yaklaşan bu sene için -
de elde edilen ilerlemelere müstes 
na bir hususiyet veren cihet tesa -
nüt, vifak ve su'h zihniyetinin 
geçmiş zamanlarda olduğundan 

daha fazla bir kuvvetle kendini 
göstermiş olmasıdır. 

Görülen bazı fikir ayrılıklarının 
eski itiraz ve mu halef etlerin, eski 
niza ve münakaşaların hafif birer 
aksinden başka bir şey olmadığı 

hakikatinin bu sefer de anlaşılma
sına imkan bulunmuştur. 

Bizi biribirimizden hala ayıran 
ihtilafları hafifletebilen ve bizi en 
çok me.mnuniyeti mucip hal suretle 
rine götürecek yegane amilin el -
birliğiyle çalışmamızdan başka bir 
şey olmadığına liepimiz inan getir 
miş bulunuyoruz. İşte bunun için
dir ki, altı Balkan memleketinin 
devlet adamlarına teveccüh ve 
hitap ediyoruz, on1 arın Balkanlar 
hakkındaki iyi niyetlerinden yar -
dım ve kuvvet alarak biribirleriyle 
temas etmelerını, birçok taraflı 

mukaveleleri tatbik mevkiine kof 
malarını, ve Balkanlılar arasınd• 
müşterek müesseseler, te§ekküllet 
kurmalarını, ve bunları kuvvetleO
dirmelerini kendilerinden istiyorU• 
Biz bu müessese ve teşekkülleriO 
hakikat halini alması için ıoiİ" 
zakereye esas olabilecek bir takıJll 
layihalar hazırladık. Bu proje " 
lerde bu birçok taraflı mukavele
lerde ve Balkanlılar arasmar. rn'Ut 
terek müesseselerde bir takım ek .. 
sikler bulunacağı şüphesizdir. Bııll 
ları doldurmak ve düzeltmek Bal' 
kan hükUmetlerine ait bir iştir. IJd 
işe girişildığmı görmek bizi pe" 
çok sevindirecektir. 

En ziyade ehemmiyeti olan cİ: 
het altı Balkan milleti arasındalıi 
teşkilat ve anlaşma işine bir çalı 
taraflı mukaveleler akti ve Balk•" 
lılara ait müşterek müesseseler ..,, 
teşekküller suretiyle devam et ' 
meldir. 

Dünyanın baıka yerlerinde sıılla 
teşkilatının zafa uğradığı, tehdit
kar bu!utların toplanıp yığılmaııt• 
olduğu görülen şu zamanda biıİ~ 
yaşadığımız yerlerde sulh ve mesa• 
iştiraki istek ve az.minin meydatl' 
çıktığını mü~ahedeyle iftihar edi' 
yoruz. 

Çoktan beri bırakmış oldui~ -
muz doğru ve güzel yola gene ,.,... 
miş bulunuyoruz. Altı Balk-" 

b' • memleketinin tam bir surette .. 1~. 11 
raya gelip birleşmesi ülküsuıııl"'" 

h h•" aydınlattığı bu yolda çok da 8 bİ" 
lı adımlarla yürüyüp ilerlemek a 
zim için en büyük ve en yüksek " 

zıfedir. ·ttl" 
Konferans azası tarafından.• ~• 

'b•tl-fakla kabul edilen karar mucı t 
gelecek Balkan konferansı Belsr• 

ta toplanacaktır.,, 

~ 

Mütarekenin yıl dön Ü ı111J. 
i" 

Paris, 12 (A.A.) -Mütareke~ 
yıldönümü bütün Fransada biidıt, 
tezahüratla tcsit olunmakta h , 
Dün Pariste asker ve eski ınıı ;.ıı 
ripler tarafından geçit re 

yapılmıştır. &O .. 
Büyük harpten galip çıkaJ1 1 

.. p .... 
tün memleketlerde de bu ın° 
betle merasim yapılmıttır. 
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~klerin hikAyesi: 

Han- kzz~nın hikô.gesi! 
Çiçeklerden koku 

çıkarınız? 
Lavantalar~ kolonyalar, güzel 

kokuların hepsi çiçekten çıkar. Fa 
kat bunun nasıl çıktığını acaba bi
liyor musunuz. Bu o kadar zor bir 
şey değildir. Fakat .. Bir şişe içine 
çiçekleri doldurunuz. Üzerine ıu 
koyunuz. Bir kaç gün sonra bu su
dan alacak olursanız koku çıkar. 

-ıııunıııııııııııuıııynınııımııııııııııı•ıııuınıııınıı•nım-----•""'"""''nmıııuınıınıwııtıımuüiMIUlwıun•ıııı 
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Neden yoruluruz ? 

Hanın kızı öyle güzel öyle gü -
ıelcli 'k" M h l.. aıallarda tarif edilen 
v~ın kızları bile o kadar güzel de -
gı dir. 

t ~u güzel kızın methini iıiten ö
le ·memleketin büyük hakanı oğ· 
Una bu güzel kızı almağa karar 
\'erdi Han b·· .. k 1 ·ı .. d d" • a uyu e çı er gon er· 

ı. Kızı oğluna iıtedi .. Ne iıe .. U • 
ıatmıyalım .. Han· kızını vermeğe 
~azı oldu. Fakat kızın gelin olaca· 
:~ memleket çok uzaktı. E .. ne de-
ır., Kızın kıameti orada imi§. 

1 ~azırlıklar oldu .. Büyük şenlik
er Yapıldı. Kız ata bindirildi. En 

ÇQk ıevd·~· h' •. d k tgı ızmetç111 e yanına 

atıldı. Arkada büyük alay. Ak -
Yurt Yolunu tuttular. Güzel kız an· 
ne · d' •tnden ayrılırken çok müteesair-
d 1' Anneıi kızını bir kere bir kere 
aha. Öptı, Sonra ona bir mendil 

"erdi: 

n· - Kızım .. Dedi .. Bu mendil ıe • 
v •n en iyi doıtundur. Baıın aıkıttı· 
&ı zam.. .. 1 • • ·ı 

~n ona goz erını 11 ... 

l\ızın bindiği küheylan da çok 
~aki bir attı. Az gittiler, uz gittiler, 
ere tepe düz gittiler. Nihayet bir 

orrna. 
H· na reldiler. 

tzınetçi güzel kıza çok fena mu 
l?rıe} 

e etmeğe başlamıftı. Yolda ıu 
ltdıkça. h' 'd . . f ı ızmetçı en ıu ıstıyor a • 
~ .. t h' 1zrnetçi: 

\' ~ 1n .. iç .•• Diye kıza adeta emir 
erıford u. 

t l\ız bundan bir ıey anlamamı§ • 
r a· 

)' ·· ır gece ikiıi bir çadırda yatı • 
t 
0~1ardı. Hizmetçi kız yavatça ya
~;rn~~n kalktı. Zavallı güzelin 

ndılıni çaldı. 
d' ~iizel ıabahleyin kalkınca ken • 
d 

1
'
1nde bir hafiflik hiuetti. Ne ol • 

llğunu anlamak için düıünmeğe 
~'Ydan kalmadan hizmetçi kuıa • 
~ttıın araıına sakladığı hançeri çı· 
ltd1. 

. - Sen benim elbiıemi giyecek • 
~1~.lten de seninkini .. Artık Hakan 
~ 1ni benim.. Sen de benim hiz -

etçirn .. 

Ciizel kız bundan bir !ey anla • 
~ldr. Fakat çok korktu. Hizmetçi 
\t' onun korktuğunu anlayınca ila
e etti: 

1 - Eğer bu ıırrı bir yerde ıöy • 
eraen ıeni .. ld'" .. .. 1( o ururum .. 

l> ızcağız korkudan bir Jey ya • 
.'rnadı. Yüzleri kapalı olduğu i · 

Çıtı k d'l . d en ı erıni muhafaza eden a -
h 'mlar da bir §ey anlamadılar. Ni· 

'Yet ·· l a gun er geçti. Sabır ile koruk ,;rna olurmuı. Yol da yürümekle 
tnınnıf. Bu koskoca dünyanın 

1 

d'· 
) 

ort bir k-.. • b' b' . •e bü .. ·•l§esı ır ırıne bağlandı 
Zakt Yuk Hakanı;.1 memleketi u -

an göründ·· li u. 

te aşık olduğu nişanlısını karşıla -
mağa gelmitti. 

Büyük eğlenceler arasında sa -
raya gidildi. Hizmetçi güzelin ye -
rine hanım, hanım da hizmetçi ye· 
rine geçti. 

Günler birer birer geçiyor. Za -
vallı kız sesini çıkaramıyordu. Hiz 
metçi ise memleketin en büyük ha 
mmı olmu~tu. Fakat .. Hakikat ne 
zaman olsa meydana çıkar. Hiz -
metçi bu sırrı bilen mendili yak • 
mak ve bindiği küheylanı öldürt • 
mek istedi. 
Hakanın oğlu küheylanı çok se

viyordu. Hanımın dileği olaun di • 
ye küheylanın kafasını kestirme • 
di. Fakat mutfağa asılmasını em -

retti. Mendili de yakmağa 
görmedi. 

lüzum 

Hanımın hizmetçisi bomboş ge
ziyordu. Ona koyun çobanlığı yap 
tırıyorlardı. Güzel, terbiyeli bir 
kız olduğu için Hakan bu temiz 
kızı ıeviyordu. 

Hakanın oğlu karısının sözleri -
ni babasına anlattı. (Mendil cebim 
de kaldı) dedi. Hakan: 

- O mendili de şu hizmetçi ço -
ban kıza ver .. Dedi. 

Mendil tekrar sahibini bulunca 
kız sevindi .. Göz yaşlarını silmeğe 
başladı. Mendil onu teselli etti 

Bir odada yalnız başına yatan 
kızın birisi ile konuşması bütün u· 
şaklar arasında yayıldı. Hakanın 

kulağına kadar gitti. 
Hemen kız çağrıldı. Hakan kı -

zın güzel yüzünü, tam bir temizlik 
gösteren gözlerine baktı. 

- Kızım ... Dedi .. Sende bir sır 
var .. Nedir? 

Kız söylemek istemedi: 

akan'ın o"l " h' . . • • . g u met ını ışıte 111-

- Söyle diyorum .. Ben bütün bu 
ülkelerin hakanıyım.. Sana hiç 
kimıe elini bile kaldıramaz.. Kız 
başından geçenleri anlattı. Hiz -

O halde koku toplamak işi çok 
kolay değildir. Onun da kendisine 
göre bir çok usulleri vardır. 

En çok kokulu olan çiçekler gül, 
menekşe, karanfil, yasemin ve ıa
iredir. 

Bu çiçekleri demet demet toplar 
smız. Fakat bunların çok iyi açıl -
mış olması lazımdır. Eğer gonca 
halinde çiçek vana onu toplama -
ymız. Çünkü goncanın henüz koku 
su yoktur. 

Bu çiçekleri günetin altına koya 
rak biraz kurutursunuz. 

Bu çiçekler kururken ıiz de' şi· 
ıenizi hazırlayınız. En birinci cins
ten mayonez yağı alınız. Çekirdek 
siz beyaz pamuk alıp büyük parça 
halinde kesiniz. Bunları şişenize 
bastırınız ve üzerine mayonez ya· 
ğı dediğimiz zeytin yağını dökü -

nüz. 
Yağları pamuklar tam çekince 

bırakınız. Fazla zeytinyağı dök -
meyınız. Kuruyan çiçekleri alıp 
bir başka şifeye evvela bir avuç 
tuz, üzerine kuruyan çiçek yap -
raklarını onun üzerine bir sıra 
yağlı pamuğu, tekrar üzerine tuz, 
çiçek, yağlı pamuğu koyunuz .• 

Tam tite dolunca ağzını iyice 
bağlayınız. Hava girmemesi için 
kapağını da balmumu ile çeviri -
nız. 

Bunu güneşli havaya, açığa hı -
rakınız. Bu şife güneşin altında 

15 gün kadar kaldıktan aonra dik· 

kat ile şişeyi açınız. Yalnız bir sı
ra pamuğu alınız. Göreceksiniz ki 
dışarıdaki kokunun aynı sizde de 
var. 

Bu çok zor bir fey 
Hem de eğlencelidir. 

değildir. 

Bunu iyice öğrendikten sonra is· 

Çok çalıştığımız zaman, çok 
konuştuğumuz, çok uğraştığımız 

zaman yoruluruz. Bu yorulmak ne 

dir? 
Yorulmak esas itibarile iki kı -

sımdır: 
Beden yorgunluğu.. Kafa yor -

gunluğu .. 
Beden yorgunluğu muhtelif u -

zuv hareketlerimizin neticesindeki 

yorgunluktur. 
Vücudumuzun çalışmağa ta -

hammülü bir dereceye kadardır. 
Ondan fazla uğraşacak olursak 
damarlarımız, nihayet kalbimiz 
vazifesini iyi yapamamağa başlar. 
Ve nihayet son bir raddede kalır. 

Ondan daha fazla çalışmasına im
kan yoktur. işte bu zaman öldüm. 
bittim .. Yoruldum .. Der ve kat'iy • 
yen çalışamayız. Beden yorgunlu -
ğunu gidermek için en iyi çare ya -
tıp uyumaktır. 

Kafa yorgunluğu ise çok oku • 
mak, çok yazmakla olur. Bu bir 

günlük bir kaç günlük değil aylar
ca çalışma neticesinde meydana 
çıkar. Kafası yorulan bir adam ap 
tala benzer. Söylenen sözleri anh
yamaz. Çünkü dimağı tamamile ta 
bii vaziyetini kaybetmi~tir. 

Ne için 10 bir 70 bir 
sagarız? 

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 
sekiz, dokuz, on deriz. Ondan son
ra hep onar onar sayarız. Acaba 
neden? 
Ecdadımız bu rakamları icat e • 

derken tabii çok düşünmüşlerdir. 

Fakat bunda gene tabiatin tesiri 
olduğunu unutmamalı? 

Biz muallimimizden, muallim 
mualliminden, o mualliminden ve 
nihayet ilk hesabı icat edenelere 
kadar bu iş dayanır. 

işte o ilk hesabı icat edenler mu 
hakkak ki parmaklarını sayarak 
sayı öğrenmişlerdir. 

Bu sayı da bir iki diyip 10 da bit 
miştir. Çünkü insanların 10 parma 
ğı vardır. 

On rakamı bence gene baştan 
başlıyarak devam edilmiştir. 
Şu halde insanların 12 parmağı 

olsa idi rakamlarda 12 on iki sayı-

ayağımızda 10 parmağımız var. A· 
caba ne için? 

Bunun sebebini insanların ilk 
ceddinde aramak lazımdır. Biliyor 
sunuz ki insanların ilk ceddi mil • 
yonlarca sene evvel kayalar arasın 
da yaşıyan bir mahluktu. Bu mah -
luk asırlarca tekamül ede ede ni
hayet insan şeklini buldu. tik İn • 
sanların ve hatta hayvanların da 
parmakları beş tanedir. 

Yumurta içindeki civcivin beş 

parmağı vardır. Kurbanın beş par 
mağı vardır. Ancak civcivler, 
kuşlar, kazlar, tavuklar ayakları • 
nı çok kullanmadıkları için ancak 
3 tanesi ile iktifa ediyorlar. Yani 
tabiat bunların iki parmağını ko
parmıştır. 

İnsanlar ise beş parmağını kul • 
lanmak mecburiyetindedir. 

Parmaklar neden hepsi 
bir bügüklükte değil? 

Ellerimizdeki parmaklarımız, 

hatta ayeı.klarımızdaki parmakla • 
rımızın hiç biriıi ayni uzunlukta 
değildi. 

Ne için? Bunun cevabını veren 
gene tabiattir. Eğer ellerimizin 
parmakları ayni büyüklükte olsa 
idi, o zaman her işi yapamryacak
tık. Bir şeyi ayni kuvvette tutamı -
yacaktık. Ayaklarımız da ayni şe -
kilde yürüyemiyecektik. 

Buna yazı yaz.arken dikkat edi
niz. Parmaklarımız ayni uzunluk • 
ta olsa idi. Kalemi istediğimiz gibi 
tutamazdık. Defteri istediğimiz gi 
bi alamazdık. 

lacaktı. iyi bilir. Ve istediği gibi yapmış -
10 parmağı olduğu için 10 ar o - tır. 

tediğiniz şekilde kokular da çıka- nar sayıyoruz. 
rabilirsiniz. Ne için 10 parmağımız 

Şuna dikkat etmek lazımdır ta
biatin yaptığı hiç bir şey fazla de -
ğildir. Hepsinin kendisine göre va 

lki elimizde 10 parmağımız, iki zifeleri vardır. 

tlllllUUlllUllDlllllUllHDUllllllllllmlldtmlltlıttrıllltDlllU1UHmt1tmlUıllllllUDlllmttlttıllnU var ? 
metçinin yaptığı şeyleri birer birer 
söyledi. 

Hakan bu sözlerin hakikat oldu 
ğunu hemen anladı. Çünkü güzel 
kızın sesindeki eda, tavırları, vazi
yeti bunu ispat ediyordu. 

Hakan hemen hizmetçiyi mem • 
leket dışına sürdü. Bu güzel kız 
kırk gün kırk gece düğün şenlik 

yaptı. Hakikat her zaman meyda -
na çıkar ••• 

Masalcı 

~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!: .. .. 
ğ 2 inci teşrin bilmecesi : i~ 
:: :: ···························--···································································-············ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıt•u••••••• 

Bu haftaki bilmecemiz heceler
den cümle teşkilidir: 

dı - lan - lu - kut - ten -
kalp - liği - şen - yet - ri -
hu - cüm - ku - dün. 

Doğru halledenler arasında 150 

okuyucumuza muhtelif hediyeler 
vereceğiz. 

Hediyelerimiz arasında biskül) 

çikolata, kart postal, kitap ta var• 
dır. 

Hal varakalarına isimlerinini 
ve adreslerinizi okunaklı yazarak 

(V AKIT Çocuk sayı fası muharri
rne) gönderiniz. 



H i k a y e 1 ~ ~ 1 il D Aptülhamidin Yaveri Keçeci 

~-V-ic_d_a_n~a-z_a_b_ı~llzzet Fuat ~ş.nın hatıraları 
Otomobil, Y eniköyden sonra, çi 

lek tatrlalarının yokuşuna sapınca, 
ortalık bütün bütün zifirleşti . Karı 
koca, gece yarııından sonra, Bü -
yükdereden, Şitlideki evlerine dö
nüyorlardı. Cemile korkuyordu. 
Otomobili kullanan kocau Ihsan 
gülüyordu. 

Cemile kızdı: 
- Gülme!.. Karşımıza iki ki~i 

çıkarsa anlarsın. 

- Seni teslim eder, ben kaça -
rım. 

- Yaparsın da ... 
Ve birden, tam yokuşun bitimin 

de karıılarına biri çıktı. Beli bü • 
külmüş, eli sopalı bir ihtiyardı. 
Cemilenin yüreği hop! etti. lh -
san korne çaldı. ihtiyar yana çe
kildi. lhaan otomobili yavaşlattı. 

- Duralım mı? 

-Neden? 
- Şu biçare adamı alalım ... 
- Katiyyen. 
-Peki .. 
Otomobil gene yollandı. ihtiyarı 

yolda bırakıp uzaklaştı. 

Cemile o gece uyuyamadı. Beli 
bükük ihtiyar rüyasına gırıyor, 
gözlerinin önünden ayrılmıyordu. 

Şef akla beraber kocasınr uyan -
dırdı: 

- Dün geceki ihtiyar yok mu ... 
- Ne olacak? 
- Onu yolda bırakmamalıydık. 
- Sen almak istemedin. 
- Ne yapayım, korkuyordum. 

Akhm ba~ımda değildi. Bu gece 
seyranlarile beni çıldırtacaksın ... 

lhaan esnedi: 
• - Anlatıldı, anlatıldı, bırak ta 
uyuyayım ... 

•.. Bir gün, bir gece daha geç -
ti .. Sabahleyin gazeteleri okuyan 
Cemile bir çığlık kopardı. 

Ihsan sordu: 
- Ne var? 
_. AJ bak, oku ... 
lhıan tu havadisi okudu: 
~ 

Yazan : IZZETOGLU ---ıııııınımnıııı1111111m11111oomııın~nı•~ıııımınııı~Hl!nıııııııooHnam•-. 
"Evv~Jisi gece, Yeniköy u~tla. • .. Aman e-lendim .. Bu ne na.ilet ne 

rında, çılek tarlası yolunda hır çu- f 4 
""' 

1 f ~ I l 
kurda ihtiyar bir adamın cesedi .r.ı t " b . k l e -
bulunmuştur. Zabıta tahkikata ga, ~ e •• ,l Q lr ıqam 0 SQ ve 0 m 
baılamıştır.,, l 

Cemile boğuk bir sesle: un, 0 Q çak du••şmanlar 
- Bizim yolda bıraktığımız ih- • • 

tiyar ! Diye inledi. 
• • 

Ondan sonra karı koca araıın • 
da geçimsiklik başladı. Cemile 
mütemadiyen ölen ihtiyardan bah 
sediyordu: 

- Neden adamcağızı otomohi -
le almadın sanki... Şimdi vicdan 
azabı çekmezdik. 

- Sen istemedin. 
- Sözümü dinlemeseydin ... O -

nu almak senin elindeydi. Otomo -
bili ben değil, sen idare ediyor -
dun .. 

- Keyfini bozmak iıtemedim. 

- Aferin! ... Tam keyfimi yap· 
tın doğrusu!.. 

. . . Nihayet karı koca ayrıldılar. 
Bir gece, lhsan, tek batma, ge -

ne Büyükdereden dönüyordu ... Çi
lek tarlasına giden yokutu tırma· 

nırken, hatırına ihtiyar geldi: 
"Biçareyi durup almalıydım,, 
Diye söylendi ve tam yokutun 

bitiminde, eli deynekli, beli bükük 
bir ihtiyar gördü. 

- O! ... Ta kendisi ... 
lhsan deli olmak üzere olduğu • 

nu hissetti. Otomobili durdurdu. 
ihtiyar yaklattı: 

- Merhaba oiul ... 
İhtiyar dikkatle İhsana bakıyor

du: 
- Tanıdrm seni... Geçen sene 

de burada bana tesadüf ettin ... Ko 
nutmak ister gibi duraladm ... Ak-
lımdan gitmez ... 

Ve ilave etti: 
- Nasıl gitsin, ki o gece, biraz 

ötedeki çukurda, bir adam bul -
dum. Ölmüştü. Neden öldüğü de 
bir türlü anlaşılamadı ya ... 

30 -
Ya salonlara gelince.. kaffesi 

ya kokot veya Amerikalı veyahut 
Romanyalı dişçi salonlarına ben -
ziyordu. Yalnız bir güezl şey ya -
pılmıştı. Ho, ... O da insanın yirmi 
gözü olsa yırmısıyle de ağlamıya 

değer bir kepazelikle bitmişti. Bir 
muhibbi ıadık curnalma kurban e
clilmıştı ! ... 

Yemek salonunun iki kapıaı -
nın sağına ve soluna, T opkapı sa
rayı hazinesinden alınarak geti -
rilmiş olan pek nadide eski silah
lardan dört levha teıkil edılmıfh. 

Bu güzel manzara bütün ecne
bileri, hatta bizden olanları da 
mestedecek kadar güzeldir . 

Halbuki ıadık bendegandan bi
ri günün birinde müthiş bir zeka 
oyunu yumurtlamaz mı?. 

- Aman efendim ... Bu ne gaf
let ... Ne gaflet ... Ya bir kıyam ol
sa ve o mel'un; o alçak dü,manlar 
bu silahları alıp hünkarın üzerine 
hücum etseler ... Aman yarabbi..,, 

Hünkar bu sözleri işitince bir -
denbire reddeder ve der ki: 

- Canım bunları birçok gören
ler oldu. Şimdi kaldırırsak türlü 
türlü manalar verirler .. 

Fakat Abdülhamidin korkaklı
ğından istifadeyi düşünen herifler 
derhal buna da cevap bulurlar. 

- Efendim ... Beyoğlunda hal -
yadan gelmiı bir san'atkar var. 
Her türlü eşyayı alçıdan taklit edi
yor. Ona sipariş buyrulduğu tak -
dirde ... ,, 

Hünkar bu teklifi muvafık bu
luyor ve o suretle hareket ediliyor. 
Alçıdan taklirlerle hakiki silahla -
rın yerleri dolduruluyor. Neyse. 

Bunları görünce tabii yaptığı -
mız ite piıman olduk. Çünkü Al -
manya imparatorunun sofrasına 

konacak tabakların ortasında Fran 
sa imparatorun.un tacı ve markası 

bulunmasının hiç münasebet al -
1111yacağını bilmiyecek kim var -
;lır?. 

Derhal tabakları toplattırarak 

göndermeye karar verdik. Fakat 
hiinkarın sadık adamları derhal 
haber vermıtler. 

Biz de bunu duyunca vazıyeti 
anlattık. Almanya imparatorunun 
bu iıten memnun olmıyacağını bü 
yük bir iaf olacağını tekrar tek -
rar söyledik. Lakin kime anlatırsı-
nız?. 

Hünkarın adamları bir kere (bu 
olacak) demitlerdi. Bu vazıyet ü -
zerine tekrar tekrar hünkara ha -
ber gönderdik. Bo§ ... Herkes (de -
dığım dedik) deyip duruyor. Ve bu 
işin güzel olacağını iddia ediyor
lardı. 

kadar kızmış ve hiddet etınıt~ 
. .. le t•r ki, hünkara bu vazıyetı fOY 

ettim: bit 
- Bunu yapmak şapkayl• eti• 

imamın Ayaıofyada vaaz etl11 
ne benzer ... dedim. • 

Ol d S.. .. ·· ·· d'nleteııl1 ma ı. ozumuzu ı • 
dik. Çünkü diğer adamlar ki~_, 
lığı, azameti yaldızda bulanlar 
ibaretti. ~ 

Y almz bu değil. .. Diğer ye;1";~ 
takımları da hepsi bunun gibıY a· 
O güzel ince kakmalı altın .,e ~.,, 
müş çatal, bıçak, kaşıkların yer~, 
şatafatlı madenler arıyorlardı. . 
ni kilerci efendilerin zevkiıeli~~ 
ne göre kibarlık, büyüklük pa~ .

11 
ve yaldızlı ef yalarda olduğu 1~1,. 
· 1 v 1 k · · has• ımparator arı agır ama ıçın . ,.de 
ladığımız eşya hayretten zıY 

kepazeliğe yakındı. 

Bunun neticesi çok büyük •~ 
dal olacaktı. Çünkü §arkla ıı.~r.~'i· 
üçüncü derecedeki kokot görut" ıı 
le hazırlanmış sarayı içinde ga~~~. 
en mümtaz vazıyette bulunan ~ 

Bunun olmıyacağını bir kere da siyetleri kahkahayla güleceklerdı-
ha hünkara ıöylemek lazııındı. O • <Deı-ı~ 

Bizde milliyetçilik, A 9/' 

rupada nasyonalizm 
(Bae tarafı S üncU sayıfada ) 

len ufak tefek farklardan başka 

aykırılık yoktur. 

Avrupa nasyonali:zmi aynı ruhl'' 
dır neticesin"e varmıyacağız. JJ'. 
cak, ruh ayrılığı var diye, na•Y0 

ı . · d · ı~ ııııe" na ıstız emememız azım ge ·~ 

Nasyonalizm ve miJliyetçilı, 

Kulak 
Kulak 

•• • • • 
unıversıtesı 

İmparatorla imparatoriçe için 
Şale köşkünde yerler bu suretle ha 
zırlandı. Daha doğrusu hazırlandı 
farzedildı. 

Cahit Beyin dedığı gibi, memle
ket yarı müstemleke olmak tehli -
kesine uğradı. Düşman memleke -
tımızı istila eth, Türk unsuru zaa
fa uğradı ve hilif et bunlara aımil 

oldu. Bizde milliyetçilik bunların 
akıülimelıdır. 

arasında fark yoktur, fakat 111\l~I· 
telif nasyonalizm ve muhtelif ıtı• 
liyetçılık tarzı vardır. Sosyaliııd' 
de böyle değıl mıdır?. On dokıl; 
zuncu aıırda Fransada zuhur ede 
reformistler sosyalisttiler. G•Y'' 
leri, eski nizamı bozmadan, hıl • 
kın, bilhassa amelenin, yeni k;', 
nunlarla refahlarını temin etıne 
tir. 

ilmi 
(Bat tarafı 3 UncU uyıfada) 

kası jilin yerde kurulmalı .. 
d'akaraınız ki beyefendi elhak 

pek derin bir iktısat mütehassısı • 
dır. Bu bilaiden memnun olduğu • 
nuza §Üphe yoktur. Beni dinleyin 

memnuniyetınızı muhafaza etmek 
isterseniz sakın bu beyefendiye 
şunları sormayın ... 

Türki>:e.de kaç kişi vardır, bun

lar ne kadar ıeker yerler?. 

Şeker fabrikası nerelerde açı -
lıraa faydalı olur?. Şeker fabrika
ıı hangı maddelerle i§ler?. Hele 
tunu hiç sormayın: 
"- Bizde pancar mı, şeker kamışı 
mı daha çok çıkar?. 

Alpullu fabrikasında şeker pan 
cardan mı yapılır, şeker kamııın -
dan mı?. 

Bu miıalleri uzatabilirsiniz. 

Maarif vekaletı ümmilikle mü
cadele edıyor. Şüphesız ki dünya -
nın en zararlı dütmanına karşı 
cepheler kuruyor. Fakat bu kulak
tan dolma ilim bana kalırsa ümmi
likten .milyon defa daha muzırdır. 
Çünkü ne de olsa cehaletin hayvan 

lığa yakın bir tarafı var. Hayvan . 
larda sevkitabiiler bozulmadığı i -
çin hayata karşı bir nevi yumuşa • 
ma, uyma kabiliyeti var. 

Kristof Kolomp Amerikada 
karaya çıktığı zaman yanındaki 
tayfalar açlıktan bir deli gibi otla
ra saldırmı§lardı. Aynı kafilede 
bir haylı da at vardı. Atlar da aç

tı, onlar da otlara saldırdılar. Tay 
fa. lardan birçokları öldü. Fakat at
lardan zayiat verilmedi. Hayvan . 
Jar sevkitabiilerı ile zehirden ken

d.lermı korudular, fakat sevkita • 
biileri dejenere olmuı hayvanlar -

Bu tipler kendi hallerine kal • dan başka bir şey olmıyan tayfalar 
dıklan zaman zararsızdırlar. Fa - ahret yolunu tuttular. Yarı münev
kat çok defa bunlar birer mütehas· ver ve kulaktan dolma ilimle is 
ııı gibi iıleri yarımyamalak memı- görmek istiyenler daima ellerinde: 
leketlerin başına sözde entellektü- ki memleketlerı Kristof Kolombun 
ellifin z~rba!ığını kurarlar, o za - faydalahnın zıddına zehirlemişler-
man tehlıkelı olurlar. l dir.. .... Sadri Etem 

Bu dairelerde çalışacak memur 
lar tayın eıdldı. Mihmandarlar tes 
bit olundu. İmparatoriçeye hizmet 
edecek saraylılar tefrik edıld1. Bu 
suretle hünkarın misafirlerine ait 
ilk hazırlıklar bitti. 

Fakat .. o koca İstanbul ne ola
caktı? Biraz da bununla meşgul ol 
mak lazımgeliyordu. Neyse .. Onu 
da az çok bir himmetle ortaya çı
karacaktık .. 

imparatoru ağırlamak . . 
ıçzn 

İmparatoru ağırlamak için en 
güzel sofra takımlarını Yıldız ve 
saray haznelerinden. çıkarmak üze 
re hünkar tercüman Münir pafa ile 
beni memur etmişti. 

Dün gibi hatırımdadır. Depo -
nun gayet karanlık ve örümcekle
re bürünmüş yuva olmuş köşeleri
nin birinde ne oldukları sandıkla
rının biçiminden anlaşılan fak at 
şimdi is.mi bize pek hüzün ve ke
der veren ( Sevr) tabaklarındlln 
birkaç sandık veriyordu. Bunların 
içinde 800 tabak bulduk. Yıldıza 

naklettik. Halbuki her tabağın or
tasında (N) harfı ve Fransız im • 
paratorlarmın tacı ve markası bu
lunuyordu. 

Avrupa naayonalizminin do -
ğum sebepleri bu değildir. F aşiz -
mi ele alalım. Faşizm, sırf komü -
nızmın aksülameli olarak doğdu. 

Hitlerizm de, Avrupa emperyaliz
mının yumruğundan sıyrılmak 

kaygusuyla meydana geldi. Ora -
larda, din propagandası, millet 
aleyhinde bir cereyan uyandırma -
dığı içindir, ki sosyal - nasyona
listlerle faşistler, dine karşı zecri 
harekete geçmemişlerdir. Bunun 
için Avrupa nasyonalizmi, bizim 
milliyetçiliğimizden bir de laiklik 
noktasından ayrılır. 

Birleştiğimiz noktalar da var -
dır: 

Bizim milliyetçılığımız, tam bir 
parleımantarizme taraftar değil • 
dir. Bu cihetten, Almanya ve hal· 
ya kadar sol değilsek de, Fransaya 
nazaran sağ sayılabiliriz. 

Sosyal - Nasyonalistler, Alman 
ırkının en asil ırk olduğu idcliasın
dadırlar. F atizm de "Irk safiyeti
ne,, dayanır ve siyasetini bu nok -
taya dayandırır. 

Bizim milliyetçılığımtz de aynı 
esaslara dayanıyor. Yeni Türk ta -
rihi, Türk dili, bızım mıllıyetçılığı
mızm belli batlı vasıflarından de. 
ğil midir?. 

Hayır, bütün hu iddialarımızın 
sonunda, bizim milliyetçılığımızle 

Sovyetler de sosyalisttir. oııl•: 
rm gayesi, mevcut bütün ni:ı•st'. 
devirmek ve yeni bir nizaın kı.l~ t 
maktır. Fakat ne Fransız reforrP

1
' 

b'I'. 
ler, ne de Sovyet sosyalistler '., 
bırlerıne benzemedikleri için tel• 

" . . d .. ili'•' et.mez ve Bız sosyalıst eg 
demezler. 

.. . . . ,, ,. ., , 
Huseyın Ca.hıt beyın: ,. 

rupaya hitap ederken, biz de ıı~, 
l. · d' b'l' · · 1 u•11 yona ıstız ıye ı ır mıyız .. s .. ,. 

derhal "Evet,, cevabını verıtı 1' 
Nasyonalist olmak için, muh•1'";. 

din taraftarı, hükümdarlık t•r•f t' 
ı . ıı• 

rı o mak tart mıdır, kı Avrupa .. 
1 

, 

yonalizmi ile hızım milliyetçıhl1,ıı yrı 
mız arasında bu huıuıta • ıtıİ' 
vardır diye, naıyonalistiz cliYe 
yelim. 

B .. t .. A b hilifeti 
u un vrupa ızını . jİ • 

yıktığımızı, hükümdarı devird'·ıil'• 
. . l. 'k ld v bı . 

mızı ve aı o ugumuzu rı•' 

Fakat bizi nasyonalist olarak t:,ıf 
ve böyle tanıdığı için de alcl~ ~' 

l H A "S•• o maz. ayır, vrupaya: . fi' • 
Nasyonalistiz,, dersek, ne bıı 1' 1 

ta etmi' ne de Avrupayı çolc 
nıltmış oluruz. 
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l<iracıyı evden çıkarmak [0 DÜNYA HABEg_~ERİ 0]. 
için bulunan tedbir ispanyadaki hapisane memurları pek 

24 saatte evi boşaltmazsan çırıl- k i b a r ve m Ü 1 t e fi t ti r ! 
çıplak dolaşacağım... Kaçırılan milyoner Malş neler anlatıyor ? 

liayu m .. d • -
111.!ıyor l UCC\ elesi gittikçe zor - ı dan ayrıldı. Ben 24 11aat bekle-
ktırıy' l n.sanlar ne yapacak'arını dim. Ertesi günü leh didimi talbıka 

or :ır n· 1 lJ>llrtına l · .. ır taraftan kat kal b:ışladım. 
lirken d"~ ar goklere doğru yükse- Mutfağımız müşterek idi. A,a 
llt kad ıce-r taraftan da, kiralar ı ğıya inip mutfaktaki kilerden bir 
b ar ucuzlar ı · · k lf•nda. c k' sa ucuz asın, ay tey alacaktım. Evvela belıme a-
bctte gü iv . ıras1nı vermek o nis - dar soyunarak merdivenleri indim. 

8u ~ e~ıyor. Kiracı tchdidimi tatbik edip etme-
l Yuzdcn ba ·1 ı · ·· d· ~ · · l k · · l k k' b trek h' zı at e erın muş - ıgımı nn ama ıçın o aca ı en 
l,n de .. ~~d:v tuttukları ela nadirat- tekrar yukarıya çıkarken onun bi-
L·ı gı ır E h' 1 · b · · k f d d 1 ~ ·· ı;ıı diki . · v sa ıp erı unu rıncı atta so a a o aştıgını gor-
'\111.I o}erındcn gelen kiracılara ilk düm. Hemen kendisine dedim ki: 

ara.k· •• • 

1 - l<a.r k • • . ? • lr, 8. 'l". !11tnız.,, dıyc soruyor 
taL ır aıle . 'k' ·1 ~· Yerıne ı ı aı e otura-

.. , ev' · · 
t'ı> ol .. •erının daha çabuk ha -
kiıilika~agını düşünerek be§, altı 

aılel k lllıy0rl ere olay kolay ev ver-
ar, 

81lıı k' 
tıirı b' k llllaeler de kendi evleri-
.:ı ır ıa k' 'tl1kı11. h' rnını ıraya vererek al -
h rı ır k llhra rnı tar icar bedeliyle 
t,ltıin~a. karşı küçük bir yardım 

ıne 1 
..\ Ça ı~ıyorlar. 

r"·ı_ rka.da.sl"' d b' . . . k .. 
:r\l" b' ~ ... rım an ırısının u -
1 ır e · 
er •'h· vı var. O da birçok ki.mse 
~ •• 1 •• 
tı~· ' • evının yarısını kiraya 

ot~tu ''· Şırndi bir evde iki aile 
;ı Yorla. 
ql tk . rınış. Fakat arkadaşım 
?rı"rıt •erı ev sahipleri gibi, kirayı 
l lltarn l G 'rde ke ~~ a amıyormu~.. eçen 
b\,l\ h ndıııne rast geldığım za • 

•• ana dert yandı. Dedi ki: 
b ..... a· H-... ırader, ne yapacağımı 
r, ~İt •Yoruın. Ay:ardanberi on pa 
"ı~ra. a. aldığım yok. Mahkemeye 
il'" ca.a.t et b' k tr, sem, ır ere aylarca 

!ilca... N . 
~ltı t. gıın. etıcede hüküm al-

oıle 1. hcek .' e ıme gene para geçmi-
l:ıl'hk dıye clü§ünüyorum. Üstelik 
"t~.eıne rnasrafını da cebimden 
, 1! ola ... · 
ı >'ok Jc· ca~r.m. Kıracımn para-

kıl'ıL d·· 1 hacız ettireyim. Evdeki 
tt ok··k 

t'!lı b u biraz eşyasını sattır -
lııi)'~c .. ~nların kira bedelini öde -
do~ eıtne !Üphe yok. Hem daha 
l'lıi.tor ıu eşyasını sattırmak ta iste 

Uıtı! 

r lçendiı' " · 1~. Ji· •ne: Kıradan \'azgeç -
~ ~r k~S olmazsa evden çık, ba!-
0tııı d ıracı bulayım,, diyorum, 
du._ il Yapınıyor. Nihayet dütün 

' taıınd Sı~, un. Kiracıyı evden 
ııı t'rrıak ir · ki · •tldt ::-ın a. .ıma bir desise 
lthJj,, Onu tatbik edersem evimi a .,, ettir ... 
1Qoı1 Yiilde ~~g~ ~uvaff ak olaca -

8 Yuz umıt ediyorum.,, 
<ıl en kend· d d\lıi • . 1 ertlerimle mefgul 
tı.t •lıın ıcın k d 
-"qrına. • ar a atımın bu kay-
ltı'dtrn pek kulak misafiri c:·li\-
•tı-.: • kullanmak ı'st d" w• d . '"'l\ h l e ıgı esı-t •• , od w 

tıl"-1,di. ugunu sormak aklıma 

ııı 1 O arkada d·· 
•tı di.nı f ıma un gen.e raıt-
Sıld1 ' Ben sormadan o gene a-

•c Ve dedi ki: 
I' - Geçe .. 

"- Görüyor:;un ya, sözümde 
duruyorum. Sana 24 saatlık bir 
mühlet daha veriyorum.Şayet çıkıp 
gitmezıen şimdiki gördüğün bu bi 
rinci perdeyi oynadıktan ıonra 

ikinci perdeyi de temsile ba§lıya -
cağım.,, 

Kiracım evvela hiddet etmek 
ister gibi oldu. Bir ıeyler mırıl -
dan.dı. Ondan sonra odasına gir -
di. Ben artık bu ikinci mühlet e~
nasmda mütemadiyen yarı çıplak 
bir vazıyette evin içinde dolaşma
ğa başlamıştım. Kiracıdan maada 
hiç bir kimse odasından dışarıya 

çıkamıyordu. 

Ertesi günü, verdiğim son ülti
matumun müddeti bittiği saatta, 
ben ikinci perdeyi de açarak oyunu 
vaz'ı sahne etmeğe hazırlanmıştım. 

Bu esna.da aşağı katta bir faaliyet 
başladığına delalet eden gürültü
ler duydum. Kulak kabarttım, an
ladım ki kiracı eşyasını topluyor. 

Bunun üzerine ikinci perdeyi bir 
müddet tehir ederek beklemeği mu 
vaf ık buldum. Nihayet, aradan 
yarım ıaat geçmişti ki kapının ö
nünde bir yük arabasının durduğu 
nu işittim. iki hamal merdivenler
den inip çıkarak eşya taşımağa baş 
}adılar. Son eşya arabaya yüklenir 
ken kiracı orta kattaki merdiveni 
vurarak beni çağırdı ve dedi ki: 

"- Biz gidiyoruz, Mustafa 
Bey, birikmi§ olan kira bede1ini 
bir kaç güne kadar takdim ede -
rım.,, 

Cevap verdim: 
"-Güle, güle Ahmet Bey. Bor 

cunuzu bugünlerde ödcyebilirıeniz 
çok memnun olurum. Çünkü ben 
de pek sıkıntıdayım, .. ,, 

Biliyorum ki birkaç güne kadar 
değil, birkaç seneye kadar bile 
kira bedelleri cebime girmiyecek -
tir. Ama "Zararın neresinden 
dönsen kardır.,, der?er. Oynadı -
ğım oyun sayesinde ben, mahke -
melerdc filan uğraşmadan, evimi 
tahliye ettirmeğe muvaffak oldu -
ğum için memnunum. Elverir ki 
yeni bulacağım kiracı "Gelen gi -
deni aratır,, nevinden olmasın!., 

Dedikoducu 

İspan!~~ın en 2en~.in -~daml.~- ı panya hududunu aşmağa muvaf- ı kuf ~~t~.hnamın bir rezalet o1ciuğu· 
rından bırısı olan ve uç dort yuz fak olmuştu. Bu firar, onun mazi nu soyluyordu. 
milyon pezatası olduğu söylenen · k d ki . l Onun için persembe ak§amı . sı a ar mera ı ve garıp o muş - ~ 

meşhur mılyoner (Juan Malch) Is t (M l h) .1 l F t ( Firarı günü) hap is<ıne memur!a .. ur. a c mı yon arını as a 
panya cümhuriyeti hesabına 1 mil- rmdan birisi beni hapisanenin ka-

tesis edilen tütün inhisarı saye -
yon pezeta teberru etmediği için pısına kadar teşyi ederek kapıyı 

sinde kazanmıştı. Kendisi hr1pse 
(Alcala de Menero) mahkemesine açtı. Sonra kolumdan tutarak oto 
atılmıştı. (~.1alch) ın mahkumiyeti atıldığı zaman sebep olarak Fasa mobile binerken bana yardım da 
ne sebep olacak hiç bir sebep ol • tütün kaçırdığı iddia edilmi§ti. Fa- etti. 

madığı halde milyoner on yedi ay- kat on yedi aylık mevkufiyeti es - Ben mahpus elbisesiyle Cebe • 
danbcri o hapisancde mevkuf bu - nasında bu iddiayı hak'ı cıkaracak litarıka kadar . geldim. Bu ha -
lunuyordu. Onun İspanyadaki bir emare bulunamamıştı. lim kimsenin nazarı dikkatmı cel-

yüksek mahkemelerinden birisinin (Malch) Cebelittarıka geldiği betmedi. Hududu geçerken pasa-
azasından olması da on ' yedi ay portumu soran bile olmadı. Zaten 

zaman hapisanedcn nasıl kaçtığını 
zarfında muhakeme edilmeden sorsa idi pasaportum yoktu.,, 

aş,:ığıdaki surette anlatmıştır: 
me,·kuf tutulmasına mani olama - (Malch) bunları söyledikten 
mı~tı. "Hapisane katibi de benim fik- sonra İspanya hapisar.cleri memur 

(Malch) nihayet bundan birkaç ri.me i~tırak ediyordu ve benim on farının nezaketine hayran olduğu
gün evel hapisaneden kaçarak İs- yedi ay muhakeme edilmeden mcv nu da ilave etmiştir. 

Bir günde on altı kişi milyoner oldu! 
Fransa hükumeti bir müddet e- · tadır. Fransız gazetelerinin yaz - yardım edilmesini ıstıyenler de var 

vel bütçenin açığını kapatmak için dığına göre en büyük ikramiyeyi dır. 

bir (Milli piyango) tesis etmişti. kazanan (M. Bonkoure) isminde (Le Jounal) gazetesi büyük ik
Bu piyangonun ilk kur'ası üç gün bir berberdir ki beş milyon frank ramiye kaz<ınmış olanların ev!eri -
evel çekilmiştir ve ilk kur'ada on almıştır. ne fakirler laraf ındnn kütle halin-
altı ki~i birer milyon frank kazan- de vuku bulan müracaatları tasvir 

Bu adam Fransanm Tarascon 
mışhr. Onun için bugün Frensada eden bir harikatür neşretmiştir. 

~ehrinde bulur..maktadır. Daha is- B k k ı mevcut olanlara on altı milyoner -:r u ari atürün altına: " yi ki ben 
daha ilave edilmiş oluyor. mi gazeteye geçtiği gün üç yüzden kazanmadım! ,, ibaresini yazmıştır. 
Vakıa hu milyonerlerin hepsinin fazla mektup almıştır. Bu meklup Bu ibareyle yeni milyonerlere vu. 

isimleri henüz duyulmamıştır. Fa- larda yeni milyonerden para isti - ku bulan müracaat'arın ne kadar 

kat isimleri duyulanlar etrafında yenler olduğu gibi kazanamıyan • sıkıcı olduğunu anlatmak istemiş· 
büyük bir halk kiitlcsi toplanmak- 1 lardan yeni bir bilet almak için tir. 

Ha vana şehrinde kanlı çarpışmalar ! 
HAV ANA, - "Ku~a,, mn mer J dilerine teslım olduklarım söyle -

kezi olan Havana şehrınde geçen mektedırler. 
gün asilerle hükumet askerleri ara Reisicümhur sarayı öğleden 

sında vukubulan müsademelere da sonra saat dörtte şehir üzerinde u
ir atideki tafsilat vcrılmektedir: çan tayyarelere karşı top ate!i aç

mıştır. Bu ateşe tayyareler mitral
yözle mukabe1e etmışlerdir. 

Muharebenin verdiği netice he· 
nüz malum değıldır. Polis kuman-

(Martus) tarafından deruhte edil
mıştır. Bu zabit yalnız kendi ida -
resinde beş bin asker ve on tayya
re bulunduğunu ifade etmektedir. 

Gece olunca hükumet askerleri 
mukabil taarruza geçerek bazı 

yerlerde asılan piiskürtmeğe ve 
hükumet dairelerini istirdada mu

vaff a.k olmuşlardır. Asiler maa· 

"Asılerle hükumet askerleri şeh 
rin bütün sokaklarında harbeder . 
!erken asi tayyareler de şehir üze
rinde uçuyorlardı. Her tarafta tü -
fenk ve mitralyöz sesleri işitiliyor
du. (ABC) namı verilen gizli teşki 
lat tarafından tertip edılen isyan 
bu defa çok iyi hazırlanmış ve tay
yareci!erle diğer bazı askeri kıt'a
larm iştiraki de temm olunmuştu. 
Sabahleyin saat sekıze doğru asi -
ler gızlıce ve muhtelif yoJlardan 
şehre yaklaşmışlar ve resmi daire -
lere hücu,m etmiye başlamışlar -
dır. Müsademe bütün gün devam 
ctmıştır. En şiddetlı çarpışmalar 
şehrin (Vedado) mahallesinde vu
kua gelmıştır. Üç harp tayyaresi 
şehrin üzerinde uçmuştur. 

danının Amerikan matbuatına ver- rif nezareti binasına yerleşerek 
eliği beyanata bakılacak olursa oradan mukavemetlerine devam 

Asilerin maksadı reisicümhur 
(Grau San Martin) i devirmektir. 
Çünkü onun aldığı tedbirlerin Bir 
le§ik Amerika ile Guba <ırasında 
iht1 af çıkmasm:ı sebep olacağı 

zannediliyormuş. 

(Hava!ın) po1i:.!cnıı•n cümlea: a -
sil .!: e ilt:hııL: etmışt1r. Polis miid~
rü umumisi tevkif olun.muştur. 

Ro.'?:s:cümhur henüz sarayında 

bulunmal.tadrr H1..'E ı :::1: ?.Y b" f i~ 

tihkam gibi silahla doludur. Sara
yın damına yerl~tmlmış olan tay 
yare topları mütemadiyen <ıteş et -
mektedir. Sarayın balkonlarına ve 
pencerelerine de mitralyoz ar ko -
nulmuştur. Sarayın esas methali 
ağır bir tankla müdafaa edilmekte 
dir. 

Son günlerde (Kiiba) nm muh
telif şehirlerinde bombalarla sui -
kastlar yapı!mııtır. 

(Havana) daki bütün polisler 
isyana iştırak ettıkten sonra bunla 
rın kumanda!ı tayyare yüzbaşısı 

etmişlerdir. 

Bu binaya giden yolların hepsi 
hükumet askerleri tarafından ka. 

patılmışl!r. Reisi cümhur (Grau 
San Martin) tarafından neşrolu -
nan bir beyannamede isyanın pek 
yakın bir zamanda bastırılacağı 
vadedilmiştir • 

Hastanelere yatırıbn yaralı!a • 
nn yirmi biri vefat etmi;tır. byan 
esnasında (A.B.C) cizli teşkılatı -
na mensup olan!ardan yetmiş ki§i 
kadar telef olmı\Ş ve iki yüz ki§İ 
kadar da yaralanmıştır. (Küba) 
nın her taraf mda örfı idare ilan 
edilmiştir. 

Bundan da anlaşıldığına göre 
hükumet vaziyete hakim değildir. 

'c•da. . • n gun sana haniya ki-
''ltıt.a.~ ~ı~ayet etmi§tim ve evi bo
ltıı •ÖyJ ıç~n ~İr desise kullanacağı 
~•ka :rtı e~ı!trm. Nihayet onu tat
tlcryı ec. ur oldum ve neticede ki-

(ABC) gizli cemıyetı isy<'.ndan 
Lehistanın istiklal günü bir ıkı gün evvel neşrettığı bir be - M. Heryo otomobil kazası geçirmedi 

t' evı b l 1i't}. 0 !a tmağa mecbur et -

tvveli k' a4 .._t ıracıya dedim ki: "Ya 
.,._ 2arf ınd . hl' 

·~ Jah a •vı ta ıye eder -
A ut etmed'.... kd' e Çıplak ıgın ta ırde ev-
~ Rezeceg"' im 
~· .,, 

'•K tracırn b 'h 
Vyle . u 1 tarıma inanmadı: 

fey ını ol ı d' ur.,, ıyerek yanım 

Varşova, '12 (A.A.) - Pat a - yanna.mesınde, Rcisicümhurla hü
jan.smdan: Lehistanın istiklale ka- 1 kiımetın istifasını ve sabık reisi -
vu~tuğu günün yıl dönümü müna - cümhur(Cespedes)İn getirilmesini 
nasebeti!e dün yapılan merasimde. istemiştir. (Cespedes) Amerikalı -
cümhur reisi M. Voscicki, gece ya ların itimadını kazanmışmış. 
rısı Amerikan milletine hitaben İn Bir rivayete nazaran ordu ku -
giliz ve Leh dilleriyle ve telsiz va- mandam (Battista) asiler tarafm
aıtasyle bir nutuk ıöylemi~tir. dan (Columbia) karargahında e -

istiklal bayramı, Lehistanm her r.ir edılmıştır. Asiler, (Cabanas), 
yerinde parlak bir sur~tte k!ltlu - (Dvagones) ve (San Amhrosio) 
lanmıştır. karargahlarındaki askerlerin ken-

Paris, 12 (A.A.) - M. Heryo -ı hastanesinin vekilharcı, M. Heryo
nun bir otomobil kazasına uğradı- ya ait olan otomobile binerek yola 

ğı hakkında ortaya çıkan bazı de- çıkmışlardır. Otomobil bir satıh 
dikoclular üzerine Havas ajansı şu geçidinde yana doğru kaymı§ ve 

devrilmi,tir.. İçindekiler hafif ıu-tavzihi neşretmiştir: 

"Hyeresden gelen bir telgrafta 

bildirildiğine göre dün akşam Ly

on hutahaneleı·i katibiyle Hyereı 

rette • yar:!Janmışlardır. Şimdiki 

halde Giensde dinlenmekte olan 

M. Heryoya kaza hakkında bu sa
bah malumat verilmittir. 



ŞERLOKHO 
KARŞI 

SEN L t n 
VAKiT tefrikası Numara: az ar 

b · · · ncili < e çı mış olan 
Beyin güzel nutku 

Zaten yabancılarla temasımız pek nu ve n:ı1 l onu kurtcrmalo.rmı rica . ıiYt f'1 

az ... Şimdilik burada vaziyetim etti. Ankara hukuk mektebincic ya - ı le görürüz. Çetin bir savaşın mu de terbiye gören bızler rna ı.ıı.· 
b k k . . b kıyor 

genç hanımın n-:.mzetliğidir. Mısır HizmetçHer mc:-divcn aşına a- pılaıı aıp1oma dağıtma ıncra~i - zaffar ve muvaffak öncüleri ola · nız örnek olma ıc.ın n ttf 

dan gelecek külliyetli parayı bek· '-far geldiler, i.i::;t kala çıkamadılar · mıncıe lfa:;\ ckıl ismet Pa~a Haz · cağız. Vatan yaldızlı :;özlerden Aynı kudretle ve bu uyaı.ı; 0\J' 
liyormuşum; ondan sonra düğünü Jojef kendisini atlı. Yukarıya çık· ı reJeri tm ~fınaan sfiylcınilcn kıy - neticesiz planlardan çok çekmi~ - biye ile daha fazla muvaff~·k b~ 

b ··yo müz olacakmı~ ... işte mesele bu... tı. melli hitaueyi diinld.i sayımızda tir . Az sözde çok başaracağız · cağız . istikbale daha ıJ 
içerisi mücevher, para ve eıya do· Fakat yukarıda pencereden acı yazını~tık. Bu merasim ele baş ve ki- Türk halkı haklı olduğu rahat ya - hız l a atılacağız . d•, 
)u olan bu evden henüz bir kurUJ f\CI haykıı·maya başladı. lİlllİZin sozJerİlle mektebi bu SCllC şayış, endİ§esİz çalışma yolunda }' 'zde 

Hukuk formülleri e ırn1 ıı'' 
cksilmedi"i iç;n vaziyetimden en - Bah;ctle top!annn kom~ular, ye· biı inr>ilikle hitirıni :, olan ~I azhar bizim adil vicdanlarımızdan do • d·ırnet 

b "'" ~ ğişmez ve münaka!a e 1 • ,.;., S' 
dişem yok. 1İ§en tulumbacılar onu yanıyor, Bey ct?nqı ycı·mis, bu CC \'ap p~k ğan hükümlere dr.yanacak hüküm hS" 

- • lar milletin hayatında gerı Jo\1 • - Ala ... Fakat civarda, şehir ! sandılar. Üç erkek yukarıki kata hegwenihnif;tir. ~fazhar Bevin !!İ.İze l lerim'zin kaynağı ilim, ölçülü vic· . r o 
.. .ı ~ türen yeniliği öldüren bıre e~ 

içinde hiç dolatmadmız mı? A · fırladılar. J0jefi merdiven başında nutkunu aynen kuyuyomz : dan or :\caktır. On sene içinde çok ye 
damlarınız pek mi us~u oturuyor- duman ve ate~ içinde bule.rak hay· Büyiik başvekil, muhterem ve· değ: ştik. Şarkın donmuş hayatı iç- muş kalıp değil, oluş ve gaye btr'' 

b. h ld w evvel varışa yarayan hayatlı. ol•' lar?. ı;-ın ve scrs.em ır a .. e aşagıya I k illerimiz, hocalarım, arkadaşla - timaiyesinden garbın yürüyüş ve 
f T ' h her olan birer nizam düstur'-' ... e Arsen Lü!.>en güldü: aldılar. JoJe yarı urt:çe, yarı rım: gidişine uyan toph:luk ayalma l ıııl'l • 

- Üstadım, dostluğumuza ha· Framuzca: .. .. .. . .. 1 Bugün muvaffak başvekilimizin uyduk. Çetin ve müşkül \' i\-ı;ifel ~ı:~ - cak .. Y
1 
alnız heye~~n a1 rı:k t••~ı' Jel getirecek hiç bir delil bulamı · - Mösyo, mo:;yo ... cledı . Abdul- eHnden diplomaları alarak hayata miz var. Hükumetine çok udık ve duygu arımızın esırı o ar jİSt 

yncaksınız. Burada ancak ismimi baki Bey yandı. atılıyoruz. lleridcki muvaffakı· her şeyi veren halk ondan çok şey ca ve düşünmeden yürüıniye':ı11· 
değiıtirmekle nizamları ihlal et - Telaş ve en-l işe içinde o dakika yetimiz için bu bir uğurdur. Bu bekliyor. Taşkınlıklara heyecan ve ti~ 
miş bulunuyorum. Siz bunu, yahut ya kadar Ab-:lülbaki Beyi dHşüne· itibarla büyük ba~vckile arkadaş · Yıllarca şahsi düşüncelerle unu· gulanmıza şuurla dizgin vur•,; 
benim Arsen Lüpen old\\ğumu is· miyen, aramıyan ana, kız döğün· !arım namına teşekkHr ederim. tulan bu temiz kütleye yükselme doğru yolda heyecanla fakst tıl 
b"'t ed ı"nc:ye kadar ben ortadan miye başladır. Nahide hanım, mü- Fakültemiz, Türk Hukuk inkıla- yolunda bir öncü olacağız. Çün l · l .. ·· w•z ~ u ve ıman ı yuruyecegı · Ge' 
knybolabilirim. Fakat ümit etmem cevvher ve paralarını saklı.yan hını temelleştirmek için kurul - kü müşküller içinde kurulmuş ve d r 

Heyecan ani bir fırtına 1 • 1, ~ ki ~ize hiç bir faydası olmıyacak çekmeceyi unutarak tulumbacıla • du. Bu manayı ve bize gösteri • her yarattığı şeyle örnek olmuş bir }\J" 
lir geçer fakat sonra durgun ti'' 

böyle bir harekete lüzum göresi - ra: len yolu anlayarak i~e be.~lıyoruz. merkezin Ankaranın içinde hukuk ııe 
Ah k d rir. Halbuki şuurlu hare~~l • ~6' 

nız.. - , .oşunuz, a am yanıyor. Hakkımızı Lozan Dumlupınarında çu olduk. verir. Yarın vatanın hucr ... 
11 

Şerlok Holmes bu müstehzi hır- En üst katta olacak, Size ne ister· kabul eden dünya karşısında iddi- l k ld w · ıJ\p· 
- Onun tarihine ayı o ugumu - şelerinde ve en agw ır •artlar ıç .... 

sız karAısmda birdenbire son de - seniz vereceğim. amız büyüktür. B' · k l" :s 1)" 
:s zu göstereceğiz. ız ın ı apçı de olsak yılmıyacag-ız. Usanrıt ... ~ 

rece Cı'ddı· ve tehdı.tkar bir tavır Tulu::nbacılar bir kere daha içe- Siz büyüklerimiz muvaffak ol - k d ·1 f l 1v gençliğin eti etini eğı , aa ve ··riJ 
aldı·. riye atıldılar. Fakat yukarıya çık - dunuz, biz aynı yolda sizi geçerek M cağız .. Bize aynı yolda yu .... !f 

yaratıcı ruhunu taşıyoruz. ey • genç ruhlu arkadaıı:ların yaro.'"' .. ... 
-Mösyö Lüpen1 dedi. Size iste· maya imkan yoktu. Bir taraftan yuruyecegız. Türklük askeri valarını vereceğiz. On beş senelik :r B ı 1111 

diğiniz parayı getirmesi imkanı ol duman, bir taraftan alevler ve bir zaferlerle ba~ı dönmeden milli da· savaşta muvaffak öncülük yapan rı kuvvet ve teselli olacak. ~tof' 
mı yan vasiyetname rahatınızı ka • laraf bn, müthiş bir koku ilk mcr . valar uğrunda birleşti. lnkıliı - büyüklerimiz: kukçular içtimai hayatın do 

Çırabı·ı1·r. Bunu bana derhal tes· divenden yukarıya çıkmıya mani hı ruhlara sindirdi. Türklü~ü ruha d l layız 
- Biz sizin eserinizin ay ın ığın - ' O~ 

lim ederek buradaki tertibalınızın oldu. soktu. Bizler ağır ve mü§kül bir dan feyiz aldık. Yürüyü ve mu İçtimai yaraları ıaracağı1~·.,,,lr devamını tem.ın edersı'nı·z. Yokaa iki kadın misnfirleri ve evin vazifenin yüküyle hayata atılıyo - l t 1 h l fl . k d t ı .. 
vaf fakıyet me•alesini oradan yak· ar op u ec e erın u re ı.eP 

d müstakbel erkeği, zengin Mısırlı - F k t b d l :r k ı• 
işlerin istediğiniz gibi gitme ığmı ruz. a a un an yı mıyoruz , tık. Onu vatanın en hücra köşe • ğında birleşerek kapanac• 1 • 

h d .. .. . . d .. ~ nın cayır cayır yanmasını düşüne· korkmiyoruz Çu"' nku·· fertle gı'b' b b h d'. .. diirı'I üç, nı ayet ort gun ıçın e ogrene · r ı lerine yayacag~ ız. Milli sava' ve era er ve ep aynı uşun 
rek çırpmırlarken tulumbacılar ve 'il d k b ' l' ti · ·· · 

edesiniz. nesı er e a ı ıye erme gore ıı davalar uğrunda Türk halkını bir ğe çalı!acağız. . ... J:cıe 
komşular duyulan kokuyu şüpheli alır. tJ)rıı' 

- Sağ kalırsam ve eğer beni öl· ülkü etrafında toplıyan yürüyü - Bu milli savaşta ve yur ·ııe~ 
buldular, birisi: H b' t d k 1 b. t ... ı, dürmezseniz .. lnşaallah... azır ır va an a uru muş ır •Ün gönüllüleriyiz. Muvaffak bizimle beraber hareket e ,.. e1 

- Ben kundak kokusunu pek k" · l · 1 t' ·1 · d w•1 :r ci'lıJl 
Şer lok Holmes hilekar Lüpenin ma ınenm ya nız ış e ıcı erı egı ' olacağız. Çünkü milli misakı en ler bizden olmıyacak, af f e 1 

iyi bilirim .. Hem besbelli bir şey ! l 'h 1 u·w• b" t ti 1' 
yüzüne baktı. Dilinin altında bir asır arın 1 ma e ıgı ır va an a müşkiil ıartlar içinde zaferle lari· bir suçun mahkumları olac~ ·~·· 

Yarım saatte ate§ bacayı saramaz · t l k l k · l w" 
§ey vard; anlayamadı.. yem yara 1 aca ve yapı aca 1 ~ e· he yazan bir neslin evladıyız. On- Çünkü hiç kimsenin bo§ dı.ır111,11 Kalktı: ya Öteki: rin baıın<layız. Engelleri korkmak lardan imnn ve örnek aldık. Va - sa hazır yemeğe hakkı olJ11 ',,' 

- Gene görütelim ! Diyerek için değil, sırf batarabilmek, daha tanda her yerde birlik ve totpluluk bu V"'.tanda duymıyan ve dtı)'V' 
- Baksana birader, çatı ara - · · h l k · · h b k "" 

ayrıldı .. ıyı azır anma ıçın esa a atı- doğurmak baı hedefimizdir. Do · 
~ ~ ~ zmdan ateş çıkıyor. Ne vakit mer- yoruz. Her §eyden evvel zaman maynnlara yer yok.. . ,el 

İki gün ıonra bir gece yarısı 
lstanbulun dört bir tarafı bekçile -
rın: 

- Y angıı1 var! .. 

Sesleriyle çınladı .. Yanan Sua -
diyede Şadan Beyin beyaz köşkü 
idi ... 

Cece yarısı herkes uykuda iken 
köqkün üstünden mutfak ve ha -
ma...~ arasından ateş çıkını§, merdi 
venler bir anda ve alev içinde kal
mı§ ... Yağlı boya tavanlar birden 
tutuımuştu. Hizmetçilerin ve bir 
Fr.ansız olan ve Abdülbaki Bey 
tarafından Mısırdan getirilen bah
çrranın feryatlariyle hanımlar 
kendilerini bahçeye zor atmışlar • 
dı. 

Nasıl olduğunu kimıe bilmiyor
du, yangın, belki mutfakta henüz 
ıönmiyen ateşten çıkmış, fakat 
kötkün her tarafını bir anda istila 
etmişti. Merhum Şadan Beyin 
Hanımı Nahide ve kızı Nihal Ha
nımlar can havliyle kendilerini 
bah~eye attıkları zaman hiç bir 
ey düşünmemişlerdi. Yalnız üst -

]erine mantolarını alabilmişler, 

varlarını yoklarını bırakmışlardı. 

iki hizmetçi ve bahçıvan Jojef 
yangından kanape, koltuk, perde 
hah, konsol gibi ağır eıyayı kurtar 
9taya çalışırken Nahide Hanım 

yatak odalarındaki tuvalet masa -
smın yanında bir çekmece olduğu 

d . 1 · d N k" ·· ·· ·· ğuracağız. B'"t·· b l "t' eıfl111)" ıven erı &ar ı.. e va ıt uçuncu kaybetmiş bir vatandayız. Onun u un un arı ı ımat ve ele" 
k . . k" Çünkü duyuyor, ve inanıyoruz. l ·· ı· b"l k · · l" rrı 1 ata sırayet ettı, ne va ıt çatıya için durmadan, dinlenmeden inkı· e soy ıye ı me ıçın azı 0,.. 

t . ., A l l d v ·ı Duymak ve inanmak yarı ~azan' - .
1
. d w ulıJ .J 

geç 1 • • n aşı ır şey egı " la plan kuvvet alarak çalııı:acağız. ı ım ve uygu çıgrını açan. aon 
:ır maktır. Teker teker dojru ve ma - v 

Tahkikat ve bir tevkif Hukuk hayatla beraber yürür. kul hep birden ayrı ve dağnık dü ziye gençlik müteşekkirdır· ,.ı•, 
lnkılapc.ı bir milletin hukuku in· ve teşekkürümüz bu çığrı y~t 

Abd .. lb k' B · d' · d. · şünmiyecef!iz. ,, ~ 
u a 1 eyın ırı m yan · kılapçıdır, Ve öyle olmalıdır • - rak ve ilerleterek ödeyecegı .. • 

dığı sabit oldu. Ertesi sabah yan. Topluluk terbiyesini doğurmak . el }eti 
Hukuku ho.yatın gidişine uydur - ya b t e en 

gın yerinde yapılan tetkikler ya • ve bu yolda örnek olmak bizim en rını ıze emane I' 
mazsak ve mazinin donmuş kaide- tltl 0 

nık kol kemikleri ile bir kafoyı büyük iddiamızdır, Fena dü - S<ıvasnız muzaffer ve ku t· 
d k 

leriyle koşan bir millet hayalını ~ ı.ı.ıı\· 
mey ana çı annıitı. şünceler adaletimizin doğruluğun- clu. Bu buhı§unuz mutlu .o.. .tıl • 

E k .. l' . . ld idareye kalkarsak hukukçu değil , dan u··rkecek kirli menfaatler te - 1 -, ı•· '' ren (.JY .?O ısının a ığı ifade · 1 min olun ki inkılap genç ıg 
1
,.,.•' mürteci o uruz. ~ ...... 

ler, dinlediği şahitler meselede bir miz vicdanımızın öz hükümlerin · vaffak olmak için önüne çı 'ıfe' 
k ld - Bizim, inkılap hu1mçularınm es d k" k t · k l ı · <l •• ,ı asit mevcut o ugunu gösteriyor- - en çe ınece emız a P er a a - engelleri aşacak kuvvette ... .-,UI' 

kilerclen farkı bilhassa bu ııokta · l · · d · b l k h Jk d v du. Bu knsit Şadım Bey ailesine etımız e emnıyet u aca , a a lcrini caı;aracak kudrette ır· 1, ~e 
dır. Biz hukuku raflarda duran · · f k ı d · · hA" değil, doğrudan doğruya zavallı ıneceğız, a at onun a aynı yer e turumuz adalet, rchbcriınıı 

Abdülbaki Bey Halduna çevril - tozlu ciltler arasında değil hayn - knlmak için değil, onu bizim de . hakikattir . 
. . tın lüzumlarmda, memleketin sa· recemize c:ıkarmek irin.. ~ mıştı. ~ :r 

1 
.. 

N h 'd h d k da Ab - adet ve refahında, Tür1düğün en Hep bı'rden seferberiz, kim!;e o'' iJ 
a 1 e anım a, ızı - Adanada dirilen ..11et 

dülbaki Beyin Mıııırdan beklediği iyi ve en evvel gideceği yola ulaş- boş durmıyacak. Türkiyede ~sır • ,.,,Jıw 
parayı bir gün evvel almış oldu - mn~ı~da ar.arız. Bir Bursa hadi· larca uyuyan ve unutulan kabili - Adanada Havyar zade 1~1 1-~· 
ğunu söylüyorlardı. Demek ki sc:; ının yerıni mahiyetini eski clii - yet!erini ihmal ve israf ettiklerini Ef. nin kahve ocakçuıı l{er~~ 0Ut ' 
onu öldürerek parasını çalm•.,lar şüncelilcr kanun fıkralnrında arnr. cihana f azlasiyle ödeyeceğ iz ve ar bayı açık bir halde iken '011 1,r"~ 

~ , 1 r ı . . . tultl 
sonra izi belli etmemek icin hem r a rnt bız memlckctı ve gayeyı tık taklit değil, ibtia edeceği z. mek istemiş cereyana 
biçareyi, hem de koskoca ~vi yak- fıkra için feda edemeyiz. Çünkü Garp bize ışık verdi. Diz onr. dü~üp bayılmı~tır. ti ~J' 
mışlardı. kanunlar hedefe ulaştırnn vasıta · mcşale vc:·eccğiz ve nastlki her Keyfiyetten c · ektdk !irk•l ıııo" 
Yangından bir gün sonra Şerlok • lardır. Her şeyde milli olmak yerde halda kalkan kılıçlarım:zın bcrdar edilmiş, şirket ~erh:, ti''' 

Holmes Viyana otelinde akşam duyguları Öz dille anlatmak ve an· :i:!si duyulduysa yarın da ilim ve tör Ahmet Ha.mdi Ef. yı "a t J-l'~ 
geç vakit Vatsona Arsen Lüpe:ıin lamak davamızdır. fikir yollarıncli\ aynr zaferle halline göndermiştir. Ah~" f •"" 

bu yeni oyun":Jnu anlatırken: Gizli ve geri diişünceleri aaf din haykıracak ve ses duy:.ıı. cağız. eli Ef., Kerime bir saat ka ~eıııe" 
• le JI ,. ; 

- Ne olduysa zavallı dul ka - perdesi altında gizliyerek inkılaba Eskiden bugünkü ne:;li terbiye teneffüs yapmak surellY )ll.\f 

dınla kızına oldu. Hem köşkleri hücum ederlerrc bu kımıldan·ş ~u edenler maziyi örnek tutar. Onla - hemen ölü bir hale gelen ,,e tı''t'' 
yandı, hem de ne kadar kıymetli veya bu fıkraya clok:.ınmasa da ra eı·işmek değil, taklidi bile bir tından kntiyen ümit kesile~,.1rl'r' d ,.~ .e 
malları vana hepsini e.~ırdı. Son- milli sava;a bdtadır. O yıkıldı- büyüklük gösterirlerdi. Bugünün yı muhakkak bir ölüın eJ1J<J11''' ~-
ra da izini kaybetmek için yanan ğı gün onun için kcnnn kanunların büyük işlerini ba,aranlar bu terbi- ınışlır. Hasta ayağa kal 

0
,,,1 

köşke bir kunı lrnfa, iki kemik_ at- ı "? kıymeti ve ne de Hizumu knlır . yeye rağmen damarlarınclnki kud· f bir müddet oolaştı~tan 1 

tı.. Bız her şeye hu gözle bnkar bu göz ı retle bugünii yarattıhu·. Buııün evine gör.dcri'.rnİ~tır. 



1 

Dün u Keşi dede Kazanan ar •• Numar 
Beyazıtta Okçular Başında Yeni Jkbal Gişesi Sahibi M. Hamdi Bey ve yine Beyazıt ve Fatihteki itimat 

Bürhanettin Gişeleri Listemizdeki Numaraların lkramiyelerini Verirler 

lira No: Lira No: Lira No: Lira 

30 21 30 538 30 545 30 So 90 50 584 50 658 30 30 159 30 638 50 708 500 30 178 30 676 30 745 500 
30 200 100 714 50 856 30 30 207 50 722 50 887 30 st>o 234 500 780 100 923 50 so 277 50 795 50 968 500 soo 278 500 820 100 969 30 
30 327 30 931 500 5106 30 JO 428 500 934 50 177 30 

100 480 50 987 50 182 30 
ıooo 494 30 3033 30 244 500 

30 522 100 66 30 257 30 
30 528 30 107 50 363 30 so 619 30 222 50 391 30 
30 841 100 329 30 462 100 
50 1039 100 493 100 564 30 
30 35 500 541 30 652 100 
30 41 80 587 50 657 50 
30 121 30 588 1000 669 50 
30 1134 30 595 30 721 30 
30 171 30 778 500 734 30 
30 188 50 789 100 740 500 
30 214 50 790 30 768 30 
50 379 50 806 500 871 100 
30 387 30 850 30 6083 30 roo 405 30 881 500 206 30 so 556 30 985 500 270 50 so 599 100 4022 500 442 50 
30 725 50 85 30 464 30 soo 743 30 99 500 535 30 
30 764 30 118 30 814 100 
30 854 30 132 30 848 30 so 938 50 144 30 852 30 so 973 30 152 30 859 30 
ıso 983 50 174 30 889 30 
SOo 2035 30 242 50 7053 30 
50 67 100 258 500 129 30 
50 134 100 249 30 144 . 30 l'Go 200 100 263 50 209 50 30 225 50 290 30 212 150 so 261 30 328 30 311 500 soo 325 30 434 30 393 150 soo 477 30 450 30 425 30 50 490 30 458 50 503 500 

AWAI 4 

Deniz levazım satınalma 
komisyonundan : 

2
000 kilo reçel : Pazarhkla ntiinakasası: 15/Teşrinisani/933 çar

şanba günü saat 10 da. 
800 ,, şeriye: Pazarlıkla münakasası: 15/Teşrinisani/933 çar

şanba günü saat 11 de. 
3\)()o " Bezelye: Pazarlıkla münakasası: 15/Teşrinisani/933 çar

şanba günü sut 13,5 da. 
3öoo ,. mercimek: Pazarlıkla münakasası: 15/Teşrinisani/933 

çarşanba günü saat 14 de. 
JOoo " Börülce: Pazarhkla münakasası: 15/ f eşrinisani/933 çar-

8 şanba günü saat 14,S da. 
00 toıı Rekompo:ıe: Pazarlıkla münakasası: 15/ f eşrinisani/933 

!:ömürii çarşanba günü saat 15 de. 
~ ~ .~eniz kuvve·tleri ihtiyacı için yukarda c ins ve mıktarı yazılı 
~ur ve e::ıak pazarlıkla mübayaa edileceğinden şartnameleri· 

nı görmek hıteyenlerin her gün ita~ına talip olacakların da mü· 
~kasa gün ve saatlerinde muvakkat teminat makbuzlarile bir

te Kas:mpaşada Deniz Levazım satın alma komisyonuna mü-
racaatları, (6140) 

I __ Devlet Demir yolları ilanları 

. . . \~ .;. ,. - ~-. (...... • • .. ' ' 1 • ~ ' .~ • 

No: Lira No: Lira 

505 50 314 50 
539 30 416 30 
663 100 488 50 

673 1 30 511 
675 50 581 
942 50 821 
975 50 830 

100 
50 
50 
50 

8054 50 844 30 
110 500 890 500 
127 30 909 30 
203 30 907 30 
223 50 988 30 
305 30 11049 50 
342 30 53 50 
390 30 168 150 
450 30 279 30 
466 30 286 30 
488 30 311 50 
648 30 340 50 
662 50 403 30 
707 30 478 150 
816 50 789 500 
842 30 842 30 
864 30 858 30 
937 30 912 500 
948 50 999 500 
992 30 12031 30 

9019 50 37 50 
45 50 62 30 

108 50 86 500 
199 5C 115 500 
327 50 145 100 
336 30 258 50 
341 30 274 50 
407 50 750 50 
434 50 813 50 
640 500 969 50 
735 30 972 30 
904 50 13170 150 
908 50 203 30 
916 30 292 30 
951 30 396 30 
993 30 463 150 

10047 30 533 500 
205 50 564 100 
228 30 724 150 

Beyoğlu Furuzağa karakolu itti
salinde Külhan sokak 5 numaralı 
hanede mukim iken elycvm 
ikametgAhı meçhul Fatma Zehra 

hanırna: 

tstanbul yedinci icra memur· 
luğundan: 

Mehmet Yusuf bey tarafından 
19 ağustos 933 tarihli takip 
talebile ve bir kıta senede mü~· 
teniden zimmetinizde matlubu 
olan 68 Jiranm masarifi icrayiye 
tahsili talep edilmiş ve tanzim 
olunan 33/1698 dosya numaralı 
ödeme emri berayi tebliğ ika· 
metgahınıza gönderilmit ise de 
ödeme emri zabrma verilen 
meşruhatla mezkur ikametgahı 

terkettiğiniz ve yeni ikametga
hınmn da meçhul o'du~u anla
şılmış olduğundan yukarıda ya-
zılı borç ve masrafları işbu ilan 
tarihinden itibaren bir ay içinde 
ödemeniz ve borcun tamamma 
veya bir kısmına veyahut ala
caklının takibatı icrası hakkına 

dair bir itirazınız varsa yine bu 
bir ay içinde icra dairesine bil· 

-

No: 1 Lira No: Lira No: Lira No: 

850 50 775 500 231 500 630 
933 150 782 30 248 150 701 
957 100 830 30 369 50 716 

14047 30 845 500 370 30 717 
74 30 857 50 469 50 839 
94 100 929 30 515 50 844 

169 30 17145 30 530 50 933 
339 30 170 30 537 30 22045 
415 50 172 30 585 30 96 
458 50 216 50 593 1 150 218 
461 30 300 30 627 30 314 
504 100 305 100 767 100 379 
737 30 306 150 811 30 ,.. 473 
746 100 328 150 825 30 479 
795 500 510 500 918 30 575 
845 150 645 30 20123 150 1 576 
851 150 776 500 138 30 613 
932 50 807 50 211 30 642 

15137 50 815 50 293 30 681 
139 50 860 30 331 50 942 
151 30 990 30 404 100 945 
164 50 18018 50 423 30 932 
261 50 56 50 470 50 23057 
291 500 90 30 488 30 129 
289 30 102 30 513 30 161 
304 30 121 500 534 30 229 
403 50 178 50 566 30 477 
421 150 245 30 597 50 695 
435 50 273 50 694 50 812 
458 50 321 50 787 50 875 
477 100 370 30 800 150 907 
480 50 459 30 894 30 951 
953 30 482 30 897 100 24084 

16037 50 596 50 901 30 95 
118 500 615 50 21052 30 157 
202 100 661 30 116 30 200 
232 30 718 2000 157 50 292 
363 20000 858 30 212 50 403 
415 100 860 50 248 30 445 
456 30 862 50 258 50 562 

477 50 890 50 288 30 575 
486 30 944 3000 301 50 760 
592 500 961 500 

384 1 30 796 
675 50 19175 30 508 30 789 
754 30 195 500 548 30 833 
759 30 214 30 565 30 990. 

I 
Deniz Levazım Satınalma 

Komisyonundan : 
8000 kilo süt 
3000 kase yoğurt 
5000 kilo süt 

Açık münakasası: 29-Teşrinisani-933 çarşan· 
ba. günü saat 10 da. 

Açık münakasası: 29-Teşrinisani·933 çarşan· 
ba günü saat 11 de. 

34550 kilo ekmek Açık münakasası: 29-Teşrinisani-933 çarşan· 
ba günü saat 13 de. · 

53568 kilo yaş sebze Açık münakasası: 29· Teşrinisani-933 çarşan• 
ba günü saat 14 de. 

10752 kilo yaf sebze Açık mlinakasası: 29-Teşrinisani-933 çarşan· 
ba günü saat 15 de. 

8905 kilo sığır eti Açık münakasası: 29-Teşrinisani· 933 çaı şan· 
1816 kilo kuzu eti ba günü saat 16 da. 

lstanbul deniz efradı ile Heybeliada deniz harp mektebi 

ve lisesi talebe ve efradının altı aylık iaşeleri ihtiyacı için yuka
rıda cins ve miktarı yazılı erzak münakasaya konulduğundan 

şartnamelerini görmek istiyenlerin ht'.r gün ve itasına talip ola. 
cakların da münakasa gün ve saatlerinde muvakkat teminat mak

buılarile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma ko. 
misyonuna müracatları. ( 6012) 

Yerli tıbbı eczanın kapalı zarfla münakasası 26/ 11 /933 pa
~r güı'ıü saat 15 te idare binasında yapılacakbr. Fazla tafsiıat 

t:kara ve Haydarpaşa veznelerinde birer liraya satılan şartna-
~ı·de vardır, <6057) 

dirmeniz ve bild ı rmediğiniz tak· 
dirde ayni müddet içinde icra 
ve iflas kanununun 74 inci mad-

Marmara Üssü bahri ve Kocaeli müs
tahkem mevki kumandanlığı satınal
ma komisyonu reisliğinden : Deniz Levazım Satınalma 

komisyonundan : 
130 kalem kimya aiat ve eacv.r.tı : Aleni münakasısı: 4· 12· 933 

paıartcsi saat 14 te. 
kat.. De~iz Kimyahanesi ihtiyacı için yukarda mıktırı yaıılı 130 

'"'"fl> kımya alat ve edevatı 4 birinci kanun 933 pazartes: günü 
:.at tıı te aleni münakasa ile alınacağından talip olanların yev· 
1<

1 nıcz.kurda şartnamesini görmek istiyenlcrin de her gün 
c aıılrnpaşada Deniz Levazım Satınalma komisyonuna müra· 
aaı an. \6190) 

desi mucibirce mal beyanında 
bulunmanız lazımdır. 

Beyanda bu!unmazsanız ha
pisle tazyik o unacaksınız ve 
hakikate muhalif beyanda bu· 
lunduğunuz takdirde hapis!e 
ce:ıalandırılacaksınız borcu ede
mediniz veya itiraz etmezseniz 
hakkınızda cebri icraya devam 
edileceği mcıkur ödeme emrinin 
makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. l9206) 

20,000 kilo sığır eti 
Deniz efradı için yu 'arda mıktan yazılı sığır etinin müna· 

kasası 29/11/933 taribinde öğleden evvel saat 10 da aleni mü· 

nakasa usulile icra edilecektir. 

~artnameler ko~isyonumuzdan ve Istanbu!da bulunan Deniz 

Levazım satınalma heyeti reisliğinden alınabilir. Taliplerin % 7,5 

nisbetindcki muvakkat teminat akçelerile yevmi mezki'ırda lzmit

te kumandanlık binası dahilindeki komisyona müracaatları ilan 
olunur. {61)2) 



Tl:J R. K iVE lstanbul Evkaf MUdürlU§U illnları 

Müddeti İcarı 

1 - Şehremin~e Denizaptal, tramvay cad· 

desinde 340 • 298 No. Dükkin. 

2 - Babçckap~a dördüne& valufhanın zemin 
katında 8 - 1 No. Mağaza 

Z:IRAAT 934 Mayıı gaye-. 
kadar sınc 

935 mayıs ,, 

3 - Beyazıt tramvay•caddesinde Simkeşhane 
altında 101·95 No. Dükkan 

935 
" ti 

BAN~A51 
4 - Beyoğlu Hüıeyinağa, Y enişehirde 58 No. 

dükkan ve üstünde oda 

5 - Mercanda, Tığcılarda 92 No. dükkln 

6 - Zindankapıda Ahıçelebi, Buğdaycı çık· 

mazında 8 No. dük1'an 

7 - Boğa1içinde Büyük dere caddesinde · 54 
No. dükkan 

8 - Çakmakçılarda Valide hanında birinci 

kemerde 9 No. oda 

9 - Zil\,dankapıda Ahıçelebi mahallesinde 

Yarım han üst katında 5 No. oda 

10 - Kasımpaşada Camiikeb~r mahallesinde 

Türabi baba sokağında 7 No. ahır. 

" 

" ,, 

" 

" 

" 

" 

" " 

" ,. 
ti il 

,, 
" 

" " 

" " 

" " 

Ba:ada muharrer emlak hizalarında gösterilen müddetlerle 

kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmuştur. Taliplerin 

4 • 11 · 933 pazartesi günü saat on beşe kada Evkaf Müdürlü-

ğünde Vakıf akarlar kalemine müracaatları. (6218) 

ıı ı ~ ıı 11 
... ı ı ~ıoo1 0011 ~ ım ını ~nı ı ıım 1111

1 ıır ı~ 

Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi : 30. 000. 000 Frank 

idare n1erkezı : IS1 AN BUL 
Türkiyedekl Şubeleri: 

lstanbui ( Galata ve Istanbul ) lzmlr 
Samsun • Mersin • Adana 
Yunanistandaki Şubeleri : 

Selanik . Kavıtla. Atlna. Pire 

Bilumum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap
lara küşadı. Esham ve Tabvillt. Kasalar icarı. 

l ı n~m . 1 

l~tanbul milli emlak müdürlüğünden; 
Cağaloğ!unda Sıhhiye Müdürlüğü binasındaki evrak mahzeninin 

"300,, liralık tamir münakasası 27 • 11 • 933 pazartesi saat 14 te 
yapılacaktır. İsteklilerin müracaatları. (6039) 1 ------------~4 ~· l k Vapurculuk oe~~:;~~~~:te•İ 

Betonarme işkembe temizleme 
mahalli münakasa ilanı 

ı ı. l r a l !ürk Anonim Şi~keti Karaköy Köprübaşı Tel. 42362 Sirkeci 

Istanbul Acentalığı Mühürdar zade ham; Telefon 22740 

Q DALAR _ Te!efoo: 22928 _ 

Karaağaç Müesseseleri Müdürlüğünden: Ankara caddesinde Karadeniz aralık postası 
Keşif bedeli 6325 lira olan betonarme işkembe temizleme matbaamız ittisalinde Sakarya vapuru 

mahalli 20 gün müddetle münakasaya konulınuıtur. Verilen be- d 14 teşrinisani 933 tarihine müsadif 
dt>ller haddi kifayede görüldüğü takdirde ihale 26 teşrinisani 933 Orhan Bey hanın a ~alı ~Unil saat 18 de Galata rıhtımın-
pi~ar günt; saat on dörtte müessesede yapılacaktır. Müna"asaya dan kalkarak Zonguldak, İnebolu, 
girecekler muhammen keşif bedelinin yüzde yedi buçuğu nisbe· k j r a 1 l k 0 d a 1 af Sinop. 'amsun, Faısa, Ordu, Gireson 
t~de teminat akçesi makbuz Yeya mektubunu, fen iıleri müdür· Vakfıkebir, Trabzon. Rizeye. Dönüt· 
lüğünden alınmış eh!iyet vesikası ve ınüoakasa f artnamesi ahki- v a r d ı r • Ta l i p ~~;ac~~t~!~ra ilaveten Sürmeneyc uğ-
miyle resim ve hesabat münderccaboı kabul eylediklerini ve ----
verecekleri ~deli mübeyyin mektubu yevmi mezkurda muayyen olanlar v AK 1 T Bandırma postası 
s~•te kadar müdüriyet kalemine makbuz mukabilinde teslim ey- Saadet vapuru 
Jell\eleri ve taliplerin inşaata ait resim ve kroki ve hesap cetveli ı·daresı·ne mu·· ra-

b 1 ·ı 14 te{rinisani 933 tarihine müsadit nüıbalarının üç lira mukabilinde müesseseden alına i eceği 1 in 
•. alı günu ~aat I 8 de kalkarak Ban· 

Karadeniz Aralık Postası 

Sakarya vapuru 14 ikinci teş· 

ri nsalı 18 de Galata rıhtı· 

mından kalkarak Zonguldak, 
ine bolu, Sinop, Samsun, Fatsa 

Ordu, Gireson Vakfıkebir, 

Trabzon, Riıe'ye dönüşte bun· 

lara ilaveten Sürmene'ye uğ· 
rar. (6206) 

·-~~~~~~~-------
lzmir Sür'at Postası 

lzmir vapuru 14 ikinci teşrin 
sah 11 de Galata rıhhmındart 

kalkarak doğru lzmire gide· olunur. (6011) caat edebilirler. dırmaya gidip gelecektir. 

Mersin aralık postası cek ve dönecekti:-. (6207) 

Istanbul üniversitesi Rektörlüğünden: Gerze vapuru r························· ........................... .. 
1 - Fakülteler ve bunlara bağlı mektep ve EnstitüJerde B~ıkbi.idar lcradMemurluğundan: J:l te!>,rinisani 9.JJ tarıhine müsadif : 3. K. Ü. 

8 ır orçtan olayı mahçuz ve 
:~:~~~ .. ! . teşrinisani. 933 cuımrı •• i gününden itibaren b•ş· paraya çevrilme•i mukarrer iki a. ~.·;~::~;.t~~k:.:~ ,~~;~: c~::;.~'. L .... ~:'.:~.'.'.~: .. ~.~:::::~:~ .. :'.::'.'.~ .... : ..... 

2 - Açılma merasimi Maarif Vck:li Beyfendi tarafından det büyük acem halısı ve bir adet Bodrum, Fethiye. Dönüşte bunlara M. M. V. Satm alma Koınıs 
yapılacaktır. halı seccade ve bir gardirop ve bir ilaveten Fenike. Çanakkale, Gelibolu· yon undan: 

13 3 - Alakadarlara tebJiğ o~unur. (6224) orta mar.ası bir bironun 16 - 11 va u)trıyacakıır. (97881 Kaµah zarfla mi!pakaS~) ~ 
933 tarıhmc ır.ü:;adif perşer.1be gü konulan tesviye vJetle~ıı~. 1 

TASHiH - Gazetemizin 6 

· ikitici teşrin nüshasında çıkan 

nuGtaralarJan: 

Yctnlıt 

1!1472 

Doğru 

111471 

.,:na ... yeni çıktı ~-, nü saat on dörtten it.ibaren lstan - Göz Doktoru teklif edilen fiat }>ahalı ~orU .. 
, bul Sandal bedeslenınde açık art- Süleyman Şükrü düğiindcn pazarl!~·a ko9133 

Cinayet ve c tınna suretile satılacağından talip muştur. ı1ıaı~si ıs-ıı-· r 
eza olanların mahallinde hazır bulun- (Babılli) Ankara caddes! cumartesi günü yapılaca.ktl1,' Rus ihtilalcilerinden durulacak memuruna mu'' racaatla- no. 60 Telefon: 22566 . t 3P 

D i illl••••••••••li Taliı>lerin ı>azarlığa ış ır .. QSfagevski'nin rı ilan olunur. (9204) d A J1 
için tayin edilen gün e ft 9 Haydar Ritat Beyin Hafız Cemal le.arada 1\1. M. V. Satın a1J11 tercümesi Sahibi: MEHMET ASDI 

Şafak Kütüphanesi, 75 kuruş Ne~rıyat Müdürü: Retık Ahmet Dahili hastalıkları mütehassısı komisyonuna müracaatları• 
v AK l '.I: &latbauı - latanbuJ Divanyolı. N. 118 Telefon: 2239S (3382), (6191)• 


