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ismet Paşa Hz. bugün 
şehrimize dönüyor 

lktısadiyatımızın ıslahı noktasından 
alınması lüzumlu tedbirler 

de ~onguldakta tetkik seyahatin .. büyük alaka göstermektedir. Baş 
Cü( ulunan ismet Paşa Hz. bugün vekil amelenin yer altlarında çalış 
ne c~ınaı vapuruyla şehrimize dö- tıklan en tehlikeli noktalarına ka -

ce letclir. dar teı;isatı gezmiş, doğrudan doğ 
kal lınıet P<\şa şehrimizde fazla ruya hem madencilerle, hem ame 
>' ınıyacak ve akşam üstü Ankara lelerle uzun uzadıya ,görüşmüştür; 
'a:vdet ed~ceklerdir. madencilerin vazıyetini, ihtiyacı-

ol B~§vekilimizle birlikte gitmiş ıu memleketin iktisadiyatmm ısla
a ~ ıktısat vekili Mahmut Celal hı noktasından alınması lazım ge
v:~ 1-Iakinıiyeti Milliye, Mil1iyet len tedbirleri tetkik etmiştir.Gerek 
tıi AKIT baş muharrirleri de ay- bu tetkikatr adım adım takip et
nı ~hapu~la dönmektedirler, Baş ınek suretiyle aldığım intib::ılarm, 

U arr · · dak· ırımızden aldığrrnız aşağı - gerek bu esnada yaptrğım ~ahsi 
•e 

1 
telgraf, ismet Paşa Hz. nin müsahedelerimin neticesini ayrıca 

ı· Yahatlerinden alınan ehemmiyet yazacağım. 
1 netice · .. , Yı gostermektedir: Mehmet Asım 

llı :onguJdak ,19 (Hususi) - ts - :t- :t- J1. 

he Paşa Hz. iki rri.indür Eregli İsmet Paşa Hazretleri 
ll avzasınaa tetkika~ ulunuyor. J 
tı u ~.tkikleri!Y1<7K mühim olduğu- hareket ettiler 
\' \~0Yleııı('gi zait bulurum. Ea!3 - 1 Zonguldak, 19 (A. A.) - Baş-
~e .11 Paşa Hazretleri maden i~le- vekil ismet Paşa Hazretleri bugün •rtun . , 
~n ınce teferrnatma kadar ı l>c>"amı ! ' nc-1 ıııayıfacla) 

Ayasofyada 

zaik er mey ana çıktı 
Mütehassıs dün Türk ve ecnebi 

gazetecilere izahat verdi 

'~as 
lJ Ofya camiinin i~inde M.Vitmore ve ecnebi gazeteciler 

•of .. ıun bir nıüddettenberi Aya- nın, sol tarafında Cebrailin madal 
ı ,,a ea .. d 
tt'ak ınu~ eki mozayıkleri çı .. von içerisinderesimleri bulunuyor. 
~or, d~a ugraşan profesör 

1
Wit- İsanın ayaklarının dibinde, diz 

lerj a un meydana çıkan mozayık çökmµş imparator vardır. Bu impa 
l~t h akzetecilere göstermiş ve bun rator, 886 tarihinden 912 ye ka .. 
~· a kınd b' d k 

ittir a ır e onferans ver dar Bizans tahtını iıı.gal eden 6 ın-
~ · Prof ·· ,. ~Yikı . . esor, Ayasofya mo • cı Leoniddir. 
r.·· erının d 
~ij~el mey ana çıkarılışını 
-lad· •anatlar t ·h· · "h' ıse] . arı ının en mu ım 
t" erınd b. 1 '-ttıh . en ır le akki dmek·~ 
diği \ıhrıyet hükumetinin buise ver 

e em . ~ 
•e>'letrı k .'lllıyetten şükranla hah

}> e ledir. 
te tofesörün d'v• . h 

' trıeth . ver ıgı ıza ata gÖ· 
la alın · ı rıtıda·k şıma ve cenup kapı· 
tı a,11rd

1 llloza~·ikler miladi altın -
~oıayi~İ Ve İç kapının üstündeki 
trr, C ~.r 9 uncu asırda yapılmı~ d aınıı . ,. 
~i ın n ıç orta kapısının üstün 

tb 
0~-Yik H . ı 3'ern h · ' azretı sayı muh· 

~o.. S ır tahtta ot .. . • · e.t urmuş gosterı· 
ta.rafında Meyrem Ana· 

Profesör Witmor, sözleri ara -
sında, Türklerin mozayikleri tah
rip etmedikten başka çok iyi bir 
surette muhafaza ettiklerinden şük 
ranla bahsetmiştir. 

Profesör ve arkada§ları mozo -
yikleri meydana çıkarmak için ka-

levi veya hamızı bir madde kul
lanmışlardır. M. Witmor bu ay 
sonunda, şimdiye kadar olan me -

saisini bir raporla Oksfort Üni
versitesine bildirecektir. Tekmil 
mesai ancak gelecek sene bitmiş 1 
olacaktrr. 

inhisar/arda 

Tensikat 
yoktur 

Rana Beyin beyanatı 
Ankara, 19 (A.A.) - lnhisar

larda yeni teşkilat yapılacağı hak· 
kındaki neıriyat etrafında sorulan 
suale gümrük ve inhisarlar vekili 
Ali Rana Bey şu cevabı vermiştir: Dünkü ziyafette davetlilerden bir grup 

"Değişmesi mevzuu bahsolan 
teşkilat yalnız inhisarlar umumi 
müdürlüğünü.n merkezi teşkilatı

dır. 

Merkezi idarede bazı şubelerin 
birleştirilmesi ve bu şubelerin tak
simatın.da tadilat yapılması müte • 
hassıslar tarafından teklif edilmiş
tir. Yeni bir tensikat yapılacağı 

haberleri doğru değildir. Memur 

Türkiye birincilikleri 
şerefine verilen ziyafet 
Halit Bey Türkiye spôr hareketleri 

etrafında çok kıymetli izahatta bulundu 
lar hakkında düıünülen şey, ken- Son Türkiye birinciliklerinde, 
dilerinin istikballerindcn emin ola- meşgul oldukları spor şubesinde 
rak işlerine başlamalarını temin e- birincilik alan sporcular şerefine 
decek esasları tesbit etmektir. dün İstanbul halk fırkası binasın· 
Bunun için icap eden kanun ve ni- da mükellef bir çay ziyafeti veril -
zamname layıhaları hazırlanmak• miştir. Çayda bütün sporculardan 

maada maarif vekili Hikmet Bey, 
sabık ziraat vekili ve Saruhan meb 
usu Sabri Bey, idman cemiyetleri 

ittifakı reisi Halit Bey, İstanbul 
mebusu Salah Cimcoz Bey, vali 

O>ı-vamı 10 uncu ııayıfşda) 

tadır.,, 

Ankara, lstanbul 
valilerile 

.Emniyet müdürleri tak
dirname alacaklar 

Genç kızlar yurdu 
Kadın birliğinin kurduğu müessese 

dün merasimle açıldı 

Ankara, 19 (Hususi) -Cümhu 
riyetin onuncu yıl dönümü müna -
sebetiyle yapılan tezahürat esnasın 
da asayiş ve intizamın korunmasın 
da ve bilhassa bayram günleri 
memleketimizi ziyaret eden muh
telif devlet ricalinin ağırlanmasın
da gösterdikleri büyük alaka ve 
dikkat ve intizamdan dolayı Anka 
ra valisi Nevzat, emniyet müdürü 
Salih, İstanbul valisi Muhittin, 
emniyet müdürü Fehmi Beylerin 
takdirname ile taltifleri ve İzmir, 
Bursa, Çanakkale valilerine de 
teşekkür edilmesi, onuncu yıl dö
nümü bayramı münasebetiyle gös
terdikleri dikkat ve alakadan dola 
yı bütün idare amirlerile, jandar
ma, polis a.mir ve memurlarının 

(Dcl'ıımı 11 inci saJı!ada) 

Kadın birliği taşradan gelerek 
İstanbulda yüksek tahsilini yapa -
cak olan genç kızlar için Şehzade 

başında bir yurt tesis etmişti. Yur 
dun noksanları ikmal edilerek dün 
açılma merasimi yapılmıştır. Me
rasime vali ve belediye reisi Mu • 
hittin, fırka idare heyeti reisı Cev
det Kerim Beylerle birçok zevat 
ve hanı.mlar davet edilmişti. 

Davetliler yurdun müdürü Zi -
ya Beyle müdür hanım tarafından 
karşılanıyordu. Saat on altı buçu 
ğa doğru Muhittin Beyin gelmesi 
üzerine merasime başlandı. Yur • 
dun kapısında birlik reisi Latife 
Bekir Hanım bir nutuk söylemiş, 
kadın birliğinin senelerdenberi te
sisine çalıştığı kız talebe yurdunun 
bugünkü büyük neticeyi vermesin 
den birlik namına iftihar duyduğu 

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

-Acayip, demek sen jimnastik yaparken pencereyi 
açmıyorsun öyle mi ? •• 

- ÇUnkU arbk bunda bir fayda görmiyorum: Karşı• 
daki tüccar iflis etti l 

Genç kızlar yurdunun 
açllma merasiminde 

nu, yurda giren talebe hanımlar
dan azami çalışma beklediğini bil· 
dirmiş, ve salahiyettar ,makamlar
dan yardnnlarmı esirgeıiıemelerini 
rica etmiştir. Latife Bekir Hanım 
dan sonra yurt talebesinden Lamia 
Şerif hanım . arkadaşları namına 

bir nut~k söylemiştir. 
Bu nutuk pek beğenilmiş, şid • 

detli alkışlarla karşılanmıştır. 
Lamia Şerif hanımın nutkundan 

sonra vali ve belediye reisi Muhit· 
tin Bey yurdun pek faydalı bir mü 
essese olduğunu it:ap eden yardı -
mm esirgenmiyeceğini söylemiş ve 
kapıdaki kordelayı kesmiştir. Bun 
dan sonra yurdun salonları, yatak 
hanesi, yemekhanesi gezilmiştir. 

Yurt genç kızlar için bütün istira
hat ve tahsil imkanları düşünüle • 
rek tesis edilmiştir. 

Yurttaki talebe mevcudu 24 tür. 
Taşradan r:!i.İracaatlar devam et
mektedir. Mevcut artarsa yurt da 
h" ziyade genişletilecektir. 



- 2 - VAKiT 20 2.nci tetrio 1933 ---il"!!!!'!!!!!!!!!~!!!!""!!!!!!!!!!!'!!!!~~~'!!!'!!"!~!!!!!!!!!!!!!"!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'"!"!!!~!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!"'~!!'!'!!!'!!!!!!!!!~!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!""'!'!!!!!~"!!!!!!!----~--~~~~-----~~=' 
Günün siyaseti 

~:~;i:i~~~-!~;:~ ~SON ·u-AB.ERLE-R~ L;ndr~ ;-atbua-. 
tında harp sözler~ (Bıı, tanıtı 1 inci sayıfııdu) 

refakatlerinde iktisat Vekili Celal 
Beyefendi ve diğer zevat olduğu 
halde Üzülmez maden mıntaka -
sının kömür işletme planlarını ve 
iıtihsalata ait raporları tetkik et -
mişler ve müteakıben Türk iş şir -
ketinin çocuk bahçesinde küçükle
rin müsamerelerini görmüşler ve 
memnun olmuşlardır. Paşa Hz. 
öğleden sonra şehre inerek Süley
man Sırrı Bey maden ocağı kömür 
işletme tesisatını tetkık buyurmuş 

)ardır. 

Bundan sonra belediyeye gide
rek belediye meclis azalarını ka
bul etmişler ve hatıra defterlerine 
el yazılarile "Zonguldağa selim,, 
ibaresini yazıp imza ve ihda bu -
yurmuşlardır. Paşa Hz. bun • 
dan ıonra maden idaresine git -
mişler, maden idaresi memurla -
rını ve fen heyetini ve amele bir -
lığı ıdare heyetini kabul buyur -
muşlar ve burada harita üzerinde 
havza ocaklarına ait tetkikatta 
bulunmuşlardır ve izahat almış -
lardır. 

Başvekil Hz., saat 16 da iskele
yi dolduran halkın ve işçi kitlele
rinin candan tezahurları arasında 
motöre binerek vapura azimet bu
yurmu,Iardır. 

İskelede halkevi muzikası, po -
lis ve jandarma müfrezeleri, izçi -
ler ve mektepliler, memurlar ve 
bütün ha.Ik tarafından selamlan -
mış ve uğurlanmışlardır. Vali ve 
frrka reisi ile vilayet erkanı fırka 
tetkilatı ve halktan mürekkep ka
fileler motörl~rle vapura. kadar 

Baıvekil Paşa Hazretlerini teşyi 
• t 

etmişler, limanda bulunan büyük 
küçük bütün gemiler donatılmış .ol 
dukları halde düdükler çala • 
rak kendilerini seli.mlamı~lardır 

~ . 
Pata Hz. Gülcemal vapuru ile 

limandan ayrılırken Zonguldağa 
tekrar geleceklerini vaıt buyur -
muılardır. 

Pata Hz.nin Zonguldak 
gazetesine beyanatları 

Zonguldak, 19 (A. A.) - Bas
vekil ismet Paıa Hz. Zonguldak~ -
tan ayrılırken Gülcemal vapurun -
da Zonguldak gazetesine şu beya -
natta. bulunmuılardır: 

"Kömür havzasını tanımak 1çin 
iki üç gün çalıştım. Yerinde gö -
rütlerim çok istifadeli oldu. Ümit 
ederim ki çok faydalı olacaktır. 
Şehirde havzanın inkişaf halinde 
bulunan servet ve senayii dikkati 

açık bir surette celbetmektedir. 
Geldiğimden çok memnun oldum. 
Ereğlide, Kolvoda ve Zonguldak
ta halkın alikaıından ve muhab -
belinden çok mütehassıs oldum. 
Büyük §irketlerde, madenci mü • 
teşebbislerde kömür havzasından 
en doğru bir surette istifade etmek 
için hisaettiğim takayyut, havza _ 

• nın inkiıaf ı için çok İyı hır ala . 
mettr. 

Amelenin çalıtkanlığı, intizamı 
ayrıca dikkatimi celbetti. Her şey• 
den evvel maden ve senayi mınta
kalarmın terakkisi a.melenin faa
liJ:etine bağlıdır. Kabiliyet de • 
diğim zaman bilgi ve ihtisas niza -
mı iyi geçimlı işleticilerle ahenk 
içinde çalışma imkanlarım mürad 
ediyorum. Bütün bu noktayı na
zarlardan intibaım müsbettir. 

Zonguldaktan selam ve muhab. 
betle ayTılıyorum. Yakın za-
m1.nda tekrar görütmek için .... ,, 

Sovyet -Amerika anlaşması 
M. Litvinof; "Sulbü sevenler bundan 

memnun olacaklardır,, diyor 
Alman matbuatı ise, bu anlaşmayı Japonya· hesabına 

siyasi bir mağlubiyet olarak kaydediyor 

.. hitıı bıf 
Londra matbuatının ınu rb•t· 

kısmı bugünlerde harp ve tes 
1 

lan ısrar ile bahsetmektedir. eO 

Bu matbuatın en nüfuzlu ve Lort 
kuvvetli erkanından biri olan 1 .. }<• 

. ınut .. 
Rothermere İngiltereııın J<ıı" 

silahlanması, bilhassa tayya~;ırl11' 
vetlerini azami dereceye va• y,.re 
sı, dünyanın en kuvvetli taY rıı,.5ı 
filosunun lngilterede bu_Iun iit•' 
lehindedir. Lordun diğer hır ıtı 111eıı leası da Lokarno misakınU.1 he ıfl' 
ilgasile İngiltere ile Fransa a;.~it• 
da bir ittifak muahedesi ak. 

1 

0 , 
Çünkü ancak bu sayede harbıll 

Moskova, 19 (A.A.) - M. Lit- 1 firi olarak şayanı kabul olduğunu ı Sovyet Rusya gibi sermayeye ihti~ 
vinof, matbuat mümessilerine a - bildirmiştir. yacı olan bir memleket için Ameri 
şağıdaki beyanatta bulunmuştur: Ticari müzakereler ka ve her ihtimale karşı Fransa nüne geçmek mümkün olur. ii. 

"Noktai nazar teatilerinde bu - ile teşriki mesai, Almanya ile bir 
Vaşington, 19 (A.A.) - Litvi .. Londra matbuatının diğer rıı,,, 

lunmak, yalnız maziye ait olan ve 
halledilmemiş bulunan meselelerin 
müsait bir surette ve seri bir tarzda 
halli için zaruri olan şartları ihdas 
etmekle kalmıyarak aynı zaman .. 
da iki büyük cümhuriyetin hakika
ten dostane münasebetlerinin inki
şafı ve muslihane bir surette leş. 
riki mesaide bulun.malan tarihte 
yeni bir ssayıfa açmıştır. İki mem
leket arasında iktısadi teşriki me -
sai imkanlarından azami derecede 
istifade edilecektir. Dünkü akit, 
sulh eseri üzerinde çok müsait bir 
tesir icra edecektir. Sulhu seven 
bütün insanlar bundan memnun o

lacaklardır. Bugün bütün memle -
ketler arasında normal münasebet 
ler mevcuttur. Fakat, birçok ah -
valde normal münasebat maskesi 
altında itimatsızlık ve ve bethah • 
lık kuvvet bulmaktadır. Amerika 
ile Sovyet Rusya arasında bu kabil 
münasebetler mevcut olmaaı arzu
ya şayan değildir. Aramızda ma.
zide hakiki ihtilaflar zuhur etmiş 

değildir ve istikbalde de çıkacağı· 
nı beklemiyoruz. 1ktısadi ve harsi 
te§riki mesai ve sulh lehinde .müca 
dele için ihzar edilmis olan zemin 
genişlyecektir. 

Amerika Cümhur reisinin 
sözleri 

Vaıington, 19 (A.A.) - Sawan 
nalda bir nutuk söyliyen Ruzvelt, 
Sovyet Rusyanın tanınmış olması
nın dünya sulhuna yardım edece -
ğini söylemiştir. Nutuk, bilhassa 
cümhur reisinin kendi para siyase 
tinin müdafaasına hasretilmiştir. 

Litvinof Yoldaşın ziyafeti 

Vaşington, 19 ( A.A.) - Litvi• 
nof yoldaş dün maliye nazırı vazı
fesini gören M. Morgentiau ile 
Sovyet Rusya yeni Amerika sefiri 
M. Bullitt, ile 45 dakikalık bir gö 
rüşme yapmıştır. Bu görüfmenin 
mevzuu bildirilmemektedir. 

Litvinof yoldaş bundan sonra 
bugün Vaşinglonda bulunan kabi . 
ne azasına bir öğle yemeği vermit· 
tir. 

M. Bullit ile mali kalkınma 

idaresi reisi M. Jose Jones de ye
mekte bulunuyordu. 

M. Litvinofun ziyaretleri 
M. Litvinofun veda ziyafeti es 

nasında M. Ruzvelt ile iki saat 
görüımüştür. Mumaileyh, müte -
akiben beyaz sarayda ayrıca M. 
Norman Davis ile konu~,muştur. 
Bundan sonra refakatinde hariciye 
nezareti şarki Avrupa işleri şubesi 
müdürü M. Kelley olduğu halde 
Rus sefareti binasını gezmiştir. 

Vaşingtondaki Sovyet mümes • 
silleri, Amerikan - Rus münase -
batının iadesi dolayısıyle birçok 
tebrik telgrafları almaktadırlar. 

Y eniSovyet Amerika sefiri 
Vaşington, 19 ( A.A.) - Sovyet 

hükumeti M. Bullitin Amerika se-

nof yoldaş dün M. Morgantau ve 
M. Bullit ile görüşmüştür. Haber 
verildiğine göre bazı ticari müza -
kereler hazırlanmaktadır. 

Dünyanın her tarafındaki Ame· 
rika siyasi mümessillerine talimat 
gönderilerek Sovyet pasaportları• 
mn tanınması bildirilmiş, Sovyet 
meslektaşları ile samimi münase -
bellerde bulunmaları tavsiye edil -
miştir. 

Yeni anlaşma ve gazeteler 

teşriki mesaiden daha faydalıdır. 

Karamarın milli demokrat fır

kasından başka bütün fırkalar 

Sovyet Rusya ile Çekoslovakya mü 
naıebatmın tanzimini istemekte -
dirler. 

Ticaret borsasının evelki günkü 
içtimamda Sovyet Rusya ile 6 ha
ziran 1922 de aktedilmiş olan mu
vakkat mukavelenin kanuni bir ta 
nmma şekline konulması hakkın
da bir karar vermiştir. 

B .,e, 
him bir rüknü olan Lord es p• 
b k ı ·1 . b"t" ).'/fil roo ngı terenın u un . be' 
işlerile, Avrupa meselelerıle ,.rt
münasebetinikeserek kendiitııPrJ' 

. P' torlu~u ile meşgul olması, ııtı jçİ~ 
torluğunu kuvvetlendirmek dıt• 
yapılabilecek herşeyi yap1i1811

• 
0

, 

Lord Rothermere'in gaze~e~~IJl1 
lan Daily Nail, en nihayet sıls 

1
, 

manın değil, fakat silahsızlatıt11 J\' 

d y 11\J ' nın harp manasında ol ugu •'' 
latarak fikirlerini bu noktai 11' 

Prag, 19 (A.A.) - Çek matbu- Dünyanın c;ehresi değişmiş 
dan da müdafaa etti. , 

Bu harpçuyane fikiı·Ieı-e 111ıı1';d 
b·ı sulhu ve silahsızlanmayı dıı 

atı Sovyet Rusyanın Amerika tara
fından tanınmasını fevkalade mü -
him bir hadise olarak telakki et-
mektedir. 

"Venkor., gazetesi şunu yazı -
yor: 

"Sovyet Rusya ile Amerikayı 

tabiat dost olmağa adeta mecbur 
etmiş gibidir. Kendilerini hiç bir 
şey ayırmamakta, bilakis her şey 
yaklaştırrnaktadır. Ve mü~lerek, 

kuvvetli ve inatçı bir hasımları var. 
(Norodany Ozobaozeni) gazete 

si Sovyet Rusyanm beynelmilel si
yasete girmek üzere büyük bir a
dım attığını yazıyor ve diyor ki: 

"Bu, aynı zamanda sulh için 
büyük bir kuvvetin iltihakı demek 
tir. Zira Amerika ile Sovyet Rus
yanın müştereken takip edecekleri 
bir siyaset Japonyanın askeri geniş 
lemesinin önüne geçebilir. Bun • 
dan başka bu tanınma, Sovyet 
Rusya ile Almanya arasında yal
nız siyasi uzaklığı değil, fakat ik· 
tısadi uzaklığı da tekit ediyor. 

Vinaya, 19 (A.A.) - Montag& 
gazetesi, M. Ruzvelt ile Litvinof 
yolda~ın anlaşmayı imzalıyarak 

dünyanın çehresini değiştirdikleri· 
nı yazıyor. 

Amerika ile Sovyel Rusya ara 
smda yapılan anlaşma birinci dere 
cede tarihi bir hadisedir. 

Belki harp sonundanberi elde 
edilen ilk mühim tek3.\Il,.üldür. 

Yeni anlaşmadaı J ponya 
Berlin, 19 (A.A.) - Havas ajan 

sı muhabirinden: 
Başka şeylerle fazla meşgul ol

masına rağmen Alman matbuatı 

Sovyet - Amerika anla~.masma 

dair bazı yazılar yazmakta, bu ha
diseyi Japonyanın siyasi bir mağ • 
lfıbiyeti olarak göstermektedir. 

Hatta "Angriff,, gazetesi, bu an 
!aşmayı bir harp misakı olarak te
lakki etmenin mübalagalı olacağı· 
nı söylemekle beraber, bir derece 
ye kadar da bunun yerini tuttuğu• 
nu yazmakt;ı.dır. 

dafaa c enler vardır. it 
Bunların b~ındn İngiliz. ~rt'~e' 

fırka sının gazetesi olan Daıl) 
rald bulunuyor. 

;ıe 
Bu gazeteye göre lngilterı , 

F d b. . 'f 1 .rJ9 ransa arasın a ır ıtlı ·aK J "fi' 
mak doğru değildir. Çünkü ~il 
bir ittifaka, ittifaklar yapJIJ " 

a:' muk.a.'b la eclileaolc. Y hn er. l"' 
rılmalu nihayet harl)c seb ep 0 

caktır. ~ 

Alınacak yegane tedbir s\JI~ t 
silahsızlanmak davası için ç3~\e · 
devletlerle umumi müsalemctı 

, mine çalışmaktır. 
~et 

(Daily Herald) , lord Rol f • 
mecrin diğer fikirlerine de şt.1 
kilde mukabele edioyr: ııi~ 

"Lord Rothermere İngi!ter~tı' 
1914 ten evvel muazzam bır ~,t 

· · ~ · · f k buJ1\lıı "" nanmaınşaettıgını, a at . v 

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

be mil.ni olmndığını elbet bil~~j0ııJ 
nun için muazzam bir hava 

1 6İ' 
yapmak ta, harbe mani olıt13;·&1tl. 
lakis, harbi çabuklaştırır. bit 
dan başka İn.gilterenin büyii~ el' 

hava fil osu yapmağa teşebbll:di' 
mesile diğer devletler de bu:, b~ 
de onunla yarışa girişecekler de' 
yarış harbin vuk'uuna kadar 

Hayvanlar vergısı 
kanununun tadili 

Ankara, 19 (Hususi) - Mecli

sin yarınki ruznamesinde hayvan .. 

lar vergisi kanununun 19 uncu mad 

desinin ikici fıkrasının tadili hak -

kındaki layıha .müzakere edilecek

tir. Bu madde, hayvanlar vergisi 

kanununun maddesiyle arasındaki 

mübayeneti izale edecektir. İkin

ci maddenin şu suretle tadili teklif 
edilmektedir: 

"Her mahallin yoklamasının hi 
tamından sonra on sekizinci mad· 

de mucibince tayin edilen taksit 
müddetinin nihayetine kadar geçe 

cek'müddet zarfında kayıt harici 
kaldıkları anlaşılan hayvanlar mek 

tum addolunarak beş misli vergiye 
tabi tutulurlar. 

Ankara vilayet meclisi 
intihabatı 

Ankara, 19 (A.A.) - Ankara 
vilayeti umumi meclia intihabatı 
gerek merkez ve gerek .mülhakatta 
bugün bitmiş ve C. H. Fırkası 
namzetleri ittifakla se ilmi 1 r i 

İspanya intihabatınd a 
kadınlar da rey verdi 
Madris, 19 (A.A.) - Saat yedi 

den itibaren müntehipler intihabat 
bürolarına hücum etmişlerdir. llk 
defa olarak kadınlar da intihaba· 
ta iştirak etmektedir. İspanyol ka
nununun kadına rey hakkı verdiği 

malumdur. Reylerin çoğunun sa 
bahleyin verileceği zannediliyor. 
Dün gece birçok karışıklık olaca
ğından korkulmuş olmasına rağ· 
men şehirde sükunet vardır. 

Saat 10 da dahiliye nazırı radyo 
ile bir nutuk söylemiş pazar gece
sinin bütün İspanyada sükunetle 

vam edecektir.,, b,.,tı 
Londra matbuatı arasıııd3difof• 

yan bu münakaşa devam ~ııtıı'' 
hatta bu münakaşn Avarrı 
rasına da geçmiş bulunuyor· ·ıi İ' 

M .. k 1 .. d ... etti it, un aşa lenuz eva1 •· ..,. flV 
çin onun ne netice vereces• doiı"' 
kında kehanette bulunn1e.1' ıdeıt'e~ 
olamaz. Onun neticesini be 
daha doğru olur. .. fi· 

~ 
~~--------------geç.miş oldubunu bildirmiştir. • 

Barcelone, 19 (A.A.) - İntiha Bir mucit öldiı tf•"' 
bat sükunet içinde olmuştur. Umu· Nevyork, 19 (A.A.) We'ti".~ 
mi nakliyat grevi dünkü şerait al- tazyiki ile fren mucidi -1e utıetlJ~ 
tında devam etmiştir. Başlıca hat- house şirketi müdürü ff1 

0
td"'J

lardaki tramvaylar askerler tarafın Westinghouse 80 yeşıilcla 
dan çalıştırılmıştır. halde ölmü~tür. """:11111 

Greve, ve müntehiplerde şevk ~~-------.........- tı1şy if 
olmamasına rağmen sokaklar ka - tıran propagandacılar& JW 
ı b l kt H f · ı rdıt· a a ı ır. er tara ta göze çar .. kwıseler ateş açmış a Jıİ 

pan ~ey intihabata iştirak eden ka lü, 5 yaralı vardır. ..1deM~r dınlarm çokluğudur. Cadix dvarm.da bit ~~,.fi' ":,I 
Madrit, 19 (A.A.) - intihap diktatörün oğlu oİuP 111arı ~~~· 

münasebetiyle birçok hadiseler ol- diye reisini tehdit eden dil..,W . 
· kif e 
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Evvel 

Kaçakçılık şiddetle takip ediliyor Kadın Mebus 
Birkaç kızımızın asker olmak 

arzusunu gazeteleı·e aksettirmeleri 
"Kadın asker,, mevzuunu günün 
dedikodusu ~ekline soktu. Bir haf 

Günnük muhafaza teşkilatı yeniden bazı kaçak eşyayı meydana 
çıkardılar, bir Yunan motörü yakalandı 

Gümı ük muhafaza teşkilatı ke>.
çakçıları sıkı bir surette takip et -
mektedir. Dün saat beşte limanı• 
mıza gelen Romanya bandıralı 

Daçya vapuru yolcularından Cor· 
cinin eşyası ara&ında 910 gram ka 
çak yün bulunmuştur. 

lskenderiyeden gelen Ankara 
vapuru yolcularından Beyoğlunda 

Adliyede 

Cinayet 
Romorkörcü Mustafanın 
muhakemesinde şahitler 

Galatada Mahmudiye caddeıin 
de Abdullah isminde birisini bıçak 

Çimen sokağmde>. ] 50 numarada 
oturan Hayriye Hanımın üzerinde 
araştırma yapılmış 650 grL-m ipek
li, 180 gram pamuklu kaçak men· 
sucal bulunmuştur. 

Bundan başke>. Knramürselde O 
luklu köyde Mustafa Ef. nin evin· 
de araştırma yapılmı~ 4046 yaprak 
c;gara kiğıdı bulunmu~tur . 

Adliye Vekili 
Hasta olan adliye vekili Saraç 

oğlu Şükrü Beye dün bir honsolt
asyan yapılmıştır. 

Vekil Beyin umumi vazıyeti iyi· 
dir. Şehrimizde iyi oluncıya ka -
dar kalacaktır. 

Gümrük muhafaza molörü Mi - tadanberi, matbuat bu işle meş
dilli ile lmroz adası arasında pusu- ı gul. Mülakatlar, fıkralar, hava -
da beklerken sancak ve borda fe · 1 disler hep buna dair .. • 
ncrleri söndürülmüş, bir Yunan ''Burada bir parantez açmak 
motörünü çevirmiş, araştırmada mecburiyetindeyim. Çünkü Sadri 
bir top kapot bezi, çorap, lavan - Etem f ikrimi alt üst etli. Karşıma 
ta, ıskarpin gibi bir çok eşyalar geldi ve sordu: 
bulunmuştur. Kaçakçılar yakala· "- Ne yazacağız? 
narak mahkemeye verilmişlerdir. "- Görmüyor musun, ben ya· 

Polis haberleri -------
Hasan Bey 

Delirip tabancaya sarıldı 
ve zorla tutuldu 

zıyorum. 

"- Ne yazıyorsun 1 
"Serlevhaya baktı: 
"- Y oo .• dedi, yanlış,, 

Ben Se>.dri Etemin fikrinde de • 
ğilim. Ben diyecektim, ki kadın • 
larmız neden ya ifrata, ya tefrite 

düşeı·ler? 

la öldürmekten ıudu bir romorkör Adliye müfettişleri 
de çalışan Mustaf~nın muhakeme- j Adliye müfettişlerinden Osman 

Dün Cağnloğlunda garip bir ha
dise olmuştur: Cağaloğlunda 18 
nume>.ralı eczanenin sahibi Hasan 
Nafiz Bey birdenbire delirmiş ve 
iki eline birer tacanca alarak bir 
hamlede eczaneııin damına çıkmış 
bağırmağa ve tabancalarını ateşle• 
.meğe başlamıştır. Semt halkı bir
denbire neye uğradığım şaşırmış, 

heyecana düşmüş, bir taraftan ela 
zabıtaya haber verilmiştir. Yaka 
yerine gelen polis, bir müddet za. 
vallı adamı indirmeğe ve teskine 
çalışarak elinden tabancalarını al
mışlardır. 

Bir zaman da çöpçü olmak ar • 
zusuna kapılmışlardı. Bugün de 
asker olmak istiyorlar. Halbuki 
onların pek haklı olarak istiyecek· 
leri bir şey var: Müntahibi evvel, 
müntahibi &ani olmak, mebus 

sine, dün İstanbul ağır ceza mah- 1 Talat, Sezai, Rahmi Beyler, İs -
kemesinde devam edilmi,tir. Şa- tanbula gelmişlerdir. 

olmak. bit olarak Şaban, İsmail, Recep Haber aldığımıza göre, bura -
Ef. ler dinlenilmişler, ilk şahit, dan Edirneye gidecekler, sonra 
Mustafanın Abdullahı bıçakla öl gene İstanbula döne~ek!erdir. 
dürdüğünü gördüğünü anlatmış, 

Bence, kadınlarımızın mebus 
olmak zamanı gelip geçmiştir bile. 
Kadın amele, kadın katip, kadın 
doktor ve mühendis oluyor. Hay
di bunu bir tarafa bırakalı.m. Fa· 
kat kadın hakim, kadın belediye 

ikinci ~ahit, Mustafanın elinde Hırsızlık ve korkutmak 
bıçakla geçtiğini gördüğünü ıöyle· 
mış, on iki yaşında bir mektep ta
lebesi olan üçüncü şahit, ''Ben, ci
nayet olduktan sonra vaka yerine 
geld=.m,, demi§tir. 

Muhakeme, yeniden bazı ıa • 
hitlerin çağırılması karariyle, hat
ka eüne kalmıthr. 

Yangın davası 
Beyoğlunda Namıkpaıa hanı al· 

tındaki bir mağazadan birkaç ay 

evel çıkan yangın davasına ait 
muhakeme dün İstanbul ağır ceza 
mahkemesinde devam olunmuıtur. 

Bu davada, mağazam~ alt ve 
üıt kısmını kiralzo.mış olanlar, ıuçlu 
mevkiindedir. Yangın neticesinde 
İpekli kumaşlar, şapkalar ve ıaire 
yanmıştır. Eşyanın 24,000 küsur 
liradan fazla paraya sigorta edil -
miş olduğu anlaşılmış, tahkikat 
neticesinde hadisede kast bulun .. 

Vefada (Evkaf) matbaasının 

kurşunlarını sökmek ve çalmaktan 
suçlu İsmail oğlu Yusuf ve Hasan 
oğlu Kazımın muhakemeleri, lstan 
bul ağır ceza mahkemesinde dün 
neticelenmiştir. 

Kazım aynı zamanda Yenişehir 
de Cemal isminde birisini ö\dürme 
ğe teşebbüsten de suçludur. 

Dünkü muhakemede, Yusufun 
suçu, af kanununa tabi olarak or

tadan kalkmış, Kazım, evelce 
mahkum olduğundan aftan istifa-

de edememiş. fakat çalmaktan 
beraet etmiştir. Kazımın öldürme 

ğe teşebbüs kaydiyle takibata esas 
olan hareketi korkutmak kastiyle 
silah çekmek mahiyetinde sayıl· 

mış, bir ay hapse mahkum edilmiş 

tir. Ancak bu müddeti mevkuf o• 

larak geçirdiği anlaşılmıştır. 

f şporta ve çocuklar 

Hasan Beyin elinden tabanca • 

azası oluyor da, kadın hala meb
us olamıyor! .. lşte bu olamamak 
olmaz artık. Kadınlardan devlet, 

ları elmakta tehlike gönrenler her sahada istifade etmiyor mu? 
itfaiyeye de telefon etmiş olduk •

1 
Hükumete erkekler gibi vergi ver

larından biraz sonra itfaiye de miyorlar mı? Erkekler gibi çalıı· 
gel mi~, fakat yardımına lüzum mıyorlar mı?.. E, ne aiye meh
kalmamıştır. us olmuyorlar? Neden mebus in -

Hasan Beyin tabancaları elin - tihap etmiyorlar? ... Hayır, kadın, 
den alındıktan sonra nıüdüriyete asker olmadan evel, mebus olmak 
götürülmüştür. Bugün Bakırkö - istemelidir. 
yüne l<aldırılarak tedavi altına a - Ben bunu diyecektim. Fakat 
lmacaktır. Sadı·i Etem dedirtmedi, o: 

Hasan Bey, bilardo şampiyonu 
olarak maruftur. 

Köprüde öldü 
Modada oturan eski maliye tef

tiş heyeti reisi Kazım Ziya Bey, 
dün saat onda köprünün Kadıköy 
iskeles inde kalp durmasından öl • 
müştür. 

Üst kattan düştü 
Dün saat 12 de Ayvansarayda 

1 
- Hayır diyor, bunun hepsi 

beraber olur. Mademki kadın be-
nimle beraber, benim çalıştığım 

heı- sahada çalışıyor, benim gibi 
de asker olmalıdır. Eğer asker ol
mazlar da, sadece mebus veya ve
kil olursa bu hak mıdır? 

Bir taraflı hak olur mu? 
Bu da doğru, katip ol, avu -

knt ol, hakim ol, muallim ol, be-
Sekiz, dokuz, onbir, on üç, 

on dört yaşlarında beş yahudi ço- değirmende tamir yapan amele 1 lediye azası ol, muhtar o], mebus 
cuğu, işportalardan çocap, men . H asan, bir aralık muvazenesini ol, vekil o. E, sıra askerliğe gel-
dil ve saire çaldıkları kaydiyle, kaybederek üst kattan yere dü~· dimi: Dostlar sefere biz eve! ... ,, 
dün Sultanahmet ikinci sulh ceza mü~, yaralanmıştır. Y nralı, hasta- Kadınlarımız mebus olmak iste 
mahekesine gönderilmişlerdir. n~ye kaldırılmıştır: melidirler, fakat onları, istemese· 

Mahkeme, evvela hunların yap Üzerine balya düştü ler de asker yapmalıyız. 
Sel:lmi izzet 

tıklan işin mahiyetini anlayıp an.. Sirkeci rıhtımında bulunan lne· 
lamadıklarmın, yani farik ve mü- bolu vapurunda dün bir kaza ol • den ağır surette yaralanmı!tır. 
meyyiz olup olmadıklarının mu· muş. Mehmet isminde bir amele, Mehmet hastaneye kaldırılmı!hr. 
ayene ile tayini için, dosyayı ı üzerine düşen büyük bir balyanın Kazanın sebebini polis tahkik edi-
müdde:umumiliğe vermiştir. altında kalarak muhtelif yerlerin - yor. 

J 

DEHRi Efendi Nasıl Görüyor? 

- Bir yandan Avrupadan 
nebi profesörler ıeliyorlar. 

ec-

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

G I j 

- Bu profesörler biı· yandan - uı~cr taraftan d:ı 'nlrk(f' liğrl'nf'rı 11-

derı verirken )C'r. 1'ı: l!U'lll! ıınıım dn5lerlnl Tiirl,~e 'ı•rf'Cl'"· 

ll'r. Fakat iifrencmezler l5e ne ~ap:ıcaklarf 

- Elbette Türkçe öğrenecekler, 
Ya bu deveyi ~üdecekler, ya bu 
diyardan gidecekler. 
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Benzine ispirto 
karıştırarak .. 

Benzine ispirto karıştırmak su
retile yeni bir ihrak maddesi bul
mak için yapılan tetkıkatı : müs
pet netice vermiş ve tetkikat ta bu 
ıuretle ikmal edilmiştir. 

Dün öğrendiğimize göre Anka
rada İktisat Vekaleti tarafından 
benzine ispirto karıştırmak mese -
lesi müzakere edilmiş, bu hususta 
tetkikatta ı bulunmağa İstanbul 

ticaret odası memur edilmiştir. 
Ticaret odası lstanbuldaki mü

esseselerin fikirlerini alarak bu
nun mavafık netice vereceğini an
lamış ve başka memleketlerde bu 
yoldaki tecrübelerin neticeleri hak 
kında tetkikata başlamıştır. Bil
hassa lngilterede, Londrada bir 
müessesenin bu işle meşgul oldu -
ğunu öğrenmiş; o müesseseden 
bu husustaki noktai nazarı sorul -
mu~tur. 

Gelen cevaba göre memleketi -
mizde benzine ispirto karı~tırmak 
suretile yeni bir ıhrak maddesı bul 
mak ; işi mümkündür. 

Ticaret odası Londradan ceva
bı alınca derhal işin kabılıyetı tat
bıkıyesini de tetkık etmiş ve rapo
runu da yazarak İktisat Vekaleti
ne göndermiştir. 

Ticaret odasının 

yaptığı tahkıkata göre; 
ispirto karıştırmak için 
dan itibaren tatbıkata 
caktır. 

İstanbul da 
benzine 

yılbaşın -
başlana -

Ancak memleketimizdeki ispir
to imal eden f abrıkaların mık tarı 
az olduğu için ihtiyaca kafi niı
pette ispirto bulmak imkansızdır. 

Yeni fabrikalar kurulduğu tak
dirde bu faaliyet derhal faydalı 
neticeler verecktir. 

Yerli malına ecnebi 
markası vuranlar 

Türkiyede imal edilen malların 
üzerine ecnebi memleket markası 
konduğu ve bunların ecnebi malı 
olarak sürüldüğü hakkında ala -
kadarlara bir ihbar vakı olmuştur. 
Bu ihbar üzerine alakadar makam 
lar tahkıkata başlamıştır. 

Öğrendiğimize göre, bilha11a 
lstanbuldaki fabrikaların bazıları 
İmal ettikleri malların üzerine cc -
nebi malı veya markası vurarak 
piyasaya sürmekte imiş. Bu hem 
tacirleri, ve hem de halkı aldat -
makta olduğu için, alakadarlar 
bu işi en büyük fenalık olmak ü -
zere telakki etmektedirler. 

Alakadar makamlar bu hususta 
azami derecede ketümiyet muha -
faza etmektedirler. 

Samsundan İngiltereye 
yumurta ihracı 

Samsun1 19 (A.A.) - Samıun 
yumurtacıları lngltereye yumurta 
sevki için leşebbüsatta bulunmakta 
dırlar. İlk baharda nümune ola _ 
rak buradan ~ondraya gönderilen 
ilk parti malların ora piyasasında 
tutulması bu teşebbüsün başlıca 
amillerindendir. 

[ G Ü N Ü N H A B E ~ L E R i l/Hik,~~! .. ~!?.,!,l~t~ 
Takasın ihracat müddeti 10 • d cephe almak cehalete karşı hs~. 

bu akşam bitiyor onanma pıyangosun a, db~~dl~rin düşüneceklefresaıl&.r 
ırı ır. 

Takas komisyonu vali muavini • k d ? 1 Hikmet bey ilmin karakter~ 
Ali Rıza .Beyin riyasetinde toplan- ) ffi er azan ) • selesi olduğunu hatırlatmakla>~ 
mıştır. Takasla ihracat müddeti rınki üniversitenin ruhunu, k& 
bu akşam biteceğinden komis- İş Bankasından: 15 teşrinisani / ikramiye Tertip Sıra bini anlatmıs oldu. 
yona müracaatlar çoktur. Bu gibi 933 tarihinde Donanma Cemiyeti 10 4411 71 T ürk top;aklarmda yeni bir 
malların muamelesi bitirilerek bu tahvilatının icra edilen 53 üncü ke 5 8943 18 yatın temelini atacak olan ünİ~t 
akşama kadar gümrükten çık- şidesinde ikramiye ve amorti isa - 5 5432 40 sitenin sadece teknik bir rol o)'; 
ması lazım gelmektedir. bet eden tahvilatm tertip ve sıra 5 5432 2 

1

. yacağına kani değiliz. Biz 011 •. ~ 
numaralarını gösteren cetveldir. 5 SGlO 47 memleketin ruhunda yeni ü11<0

1 Belediye mektupculuğu Tahvilat tertip numaraları: 5 2451 17 1 yaratacak, yarının aşkını, at~f 
Haluk Beyin Fatih kaymakamlı 1089, 3216, 4411 , 245l , 48521 5 2451 36 verecek kudretlerin de kaynd' 

ğma tayini üzerine inhila l eden be 5432, 5866, 6641 1 7715, 8948, 961 O 5 2451 84 ma:sını beki iyoruz. Bunun içirı •: 
lediye mektunrulug- una 0 zaman _ İkramiye isabet eden numaralar: 5 7715 13 b l h b. 1 k fera,s 

ı~:r 
5 27 ır ı, as ı ça ışaca , . i~ 

İkramı.ye Tertı"p Sıra 5 24 1 k d" · ·1 · k - t c•k danberi kimse tayin edilmemiş ve 
bu makama ait olan maa~ mevkuf 
tutulmu~tur. Son zamanlarda bu 
makama bir zatın tayini zarureti 
görüldüğünden yakında mektupçu 
luğa bir zat tayin e-:iilecektir. 

Ticaret odasının yeni 
bütçesi 

İstanbul ticaret oda:tı idare he· 
yeti dün fevkalade olarak içti.ma 
yapmıştır. 

Bu içtimada günlük mcseleler
drn ıonra odanın yeni sene bütçe
si görüşülmüştür. 

Bu ıene odanın bütçesinde bü • 
)Ük deği§iklik yaprlmıyacaktır. 

F eriduna tramvay çarptı 
Pangaltıda 203 numnralı vatman 

idaresinde tramvay arabası pansi
yoncu Hayrettin Beyin 12 yaşında 

8948 
l l 

1 

en ını ı mın ucagına a a p ~-t 

TL. No. No. 5 . sanların kalbi bizim, bu ıneıtıle 
1000 2451 4 Baladaki tertiplerin hızalarmda · . d 1 . . b l ketit1 •' 

tın ert erının, u meın e 
50 gösterilen sıra numaralarından mü adetlermm olacaktır. 
52 Lebaki aynı tertiplerin diğer sıra lt(. 

300 9610 

56 numaralarına ve 1089, 5866, numa Bu kadrolar ic-.inde ilk haı11 
69 ralı iki tertibe kamilen amorti isa· ni gördüğümüz ü~iversiteyi Jcııl 

100 6641 
100 3216 
50 4852 
50 9610 23 bet etmi~tir. İkramiye ve amorti lamayı vaizfe biliri.m. 

59 bedeli 22. T. sani. 933 tarihinden Sadri Eter11 10 
10 
10 
10 

4411 
9616 ' 
5432 
8948 

59 
12 
44 

Belediye kooperatifinde 
Val ve belediye reisi Muhittin 

Bey dün emniyeti umumiye müdü
rü Tevfik Hadi, vali muavini Ali 
Rıza Beylerle brlikte belediye ko
operatifinin bir numaralı satış ma
ğazasını tetkik etmiştir. 

ki Feri dun isminde çocuğuna çar -
parak yaralamıttır. 

itibaren tediye edilecektir. Amorti 1 

bedeli beher tahvil için bir TL on 
K. tur. 

Hudut dışına çıkarıldı 
Komünistlikten maznun llda 

isminde bir Alman artisti hudut 
haricine çıkarılmıştır . 

Bir yalı yanıyordu 
İstinyede Mahmut Çavuş 

caddesinde Ahmet Beyin yalısm -
dan yangın çıkmış ise de söndürül-
müştür. 

Üsküdar Belediyesinde~ 
bayrak istiyorlar 

Hükumetler arasında ıulh ,e 
yanlarını kuvvetlendirmek itti~ 
bazı Amerikalılar Büston ,eh 
de bir cemiyet kurmuşlardır· 

1
, .. , . 

cemiyete dahil bulunan sıı 
şehri belediye reisi Üıküdar b ff 
diyesine bir mektup göndere 
Üsküdar belediyesini de tt~ 
mesaiye ve aza. kaydcdilmiye.; 
vet etmiştir. Üıküdar beledi) 
nin ipekten ve bir yarda murıb.I 

_.._..,.. ... iiiiiiiii--.~....,.__.-.. ..... -.-.-..=--------------=--=---------------------..--=--.--------------..a ında bir de bayrağım gönder? ................................................................................................................. ·.: ·•·•· ·.·.·.:::: :: :::::::::: :: :::: ::: :: : ::::::: :::: ;:············································ .. ·································································· . :: " .. :: Y e n i B i r i 1 i m :: D ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::..--:=::::::::: 

Kafa arı mızın biçimleri 
Seciyelerimizi 

Fransız alimleri yeni bir bilgi \ 
sahası içinde dolaşmakta ve bu bil 
giyi tedvin ile meşgul olmaktadır

lar. 
Bu yeni bilginin mevzuu ınsan 

simasını ölçerek onun secıyesını 

tayin etmektir. 

Lenin'in yumurta blçlmiadekl kafası 
ırrur, azim ve ihtiras ifade ediyor 

Esas itibarile ilim adamlarına 

koJayJıkla meydana çıkarabilir ! 

insan kafalar. nasll ölçülüyor ? 
içi beynin şekline göre taayyün e
der. Kafatasının dııı, içine göre ıe 
kil alır. 

* * * Umumi harpten evvel , Alman -
yanın meşhur alimlerinden biri bu 
çe§it bilgi ile istihza etmitti. Fran
sız alimleri de bu iıtihzayı kabul e 
diyor, ve bir çoklarının bir ıimaya 
göz atmakla herşeyi anlar gibi gö
rünerek bu bilgiyi suiistimal ettik
lerini itiraf ediyorlar. Fakat bugün 
vaziyet tamamile değişmiş bulunu 
yor. 

Doktor "Deıf esseı,, e göre in • 
san seciyesini bir kaç kategoriye 
taksim etmek, ve her kategoriyi si
manın umumi sekli ile tayin etmek 
mümkündür. 

En yüksek inkişafa varan insan 
lar müselles ve mustatil şekilJerine 
sokulabilir. Mükemmel mustatiller 
müvazeneli muhakeme ve kuvvet

\"arkonl'nln kafası müstatll biçimin
dedir ve müvaz.enell muhakemeye 

delllet edeı 

Kardinal Rişliyo, Bacon ve Şeks 
pir siması tetkik olundukta, mü -

tefekkirlerin müselles biçimindeki 
li seciyeyi ifade eder. Kafanın üst simasile karşılaşıyor. 

istenmiştir. 

Murahhaslarımız Yu~( 
nis anaan aonaıne' •'' 
Selanikte toplanmış olan ~,. 

kan konferansındaki murahhş1 ı 
rımız dün akşam T evere vapor'1~ 

h . . d . l d' ~ şe rımıze av et etmış er ır. ~ 

rahhaslarımız Trabzon mebu•1
\ 1b 

san ve Riyaseti cümhur bat 1'~,~ 
Ruşen Eşref, Muzaffer ve ~~ · 
Beylerdir. Murahhaslarımıt f 
günkü trenle Ankaraya döne'~ 
lerdir. 

• . ,. etı 
Didar Hanımın şık~Ydaı 

Didar Ahmet Hanımı do" ·~of 
noktasından hakkında tah1'' 11, 

·f ecı 
yapılan polis Lfüfi Ef ., levkı ~( 
miştir. Hakkındı-.ki tahkikat 
vam ediyor. 

O b.. .. ·· t tuştıl to us motoru u 111 

Sirkecide Demirkapı ruerd:~' 
da Mustafa Beye ait elli bet tı ~e1 
ralı otobüsü Mahmut teruiı1~0ı1' 
ateş almış, makine krsruı .ya 
tan sonra söndürülebilmi~tır· 

. ifl 
Konşmento!ar ıç 

11
,lô' 

Beynelmilel konsmentolar .ı1'i$ 
• 1 ı.etı 1 

kındaki kararların meın e ltı11ıJ' 
de tatbiki için tetkikatl<ı bı.ı ~ 
maktadır. / 

tttJIUIJIJllllll 
1111111111uı11 mııınıııuuımıı ı mıumuınıuuunınııuuttınmı 

sık tesadüf olunur. }( 5e ' göre, akıl amelleri ile aksülamelle
ri dimağa şekil verir. Kafa tasının ,, ____________________ .;... ____ ilmim ____ .... , 

Fen, bir deli do klorun eline geçerse neler yapabilir ? 

kısını, fikir kabiliyetlerini, alt kıs
mı ise fiziki kabiliyetleri anlatır. 

Kurunu vüstanın bütün meşhur 

simaları da hep böyledir. 

Tam oval başlı kadınl<ır ço O~ 
. ı rlar· ~~ vimli ve çok rikkatlı o u jb 

k. . . larınııı etle 

Gaip Ruhlar Adası 
iki yüzlü adam şaheserile mukayese edılece'.< yegane tilm. Ta
biatın kanunlarım inkar eden deli bir doktorun DEHŞETLi -

ESRARENGiZ ve KORKUNÇ MACt::RASIDIR. 

T AMAMİLE TÜRKÇE SÖZLÜ 
Ônümüıdeki Perşembe •• p EK s· d 
m:.tinelerden itibaren ınemasın a 

\., ________________ (10064 --"' 

Yuvarlak, oval, altı zaviyeli, şi -
bih miinharif şeklindeki simalar 

Mareşal F oşun yüzü, müvazene 
li bir mustatildi. T aleyrand, Glads 
ton, Edison ve Markoninin suralla

da alimler tarafından tetkik olun
rı da böyledir. 

muştur. Tam bir yuvarlaktan ha -
Simanın üst kısmı, alt kı.,:nın -

dan daha bariz ve daha kuvvetli sık yuvarlaklığa kadar olan şekil -
! ise, simanın sahibi, münevver bir lcr sinirliliğe delalet eder. Kadın
' adamdır. Bu simanın hatları, isti _ lann çoğu böyledir. 

rap veya tecrübe yüzi.inden, sert - Fakat erkekler içinde de böyle 
leşmişse feragatkarlığa delalet e - ·

1 
olanları vardır. Bllhassa artist ruh 

der. lu erkekler arasında bunlara :nk 

ıe ızıncı asır ressam rif 
'ki · k d · l · ekse ettı e-:ı a m tıp erı 

1 
böyledir. 0di''ı 

Leninin kafası onun ~:ııtı i 0 

çı ve ameli bir adam oldtıg 
1 . ~t 

lerıyor. . ·rı:ıile f 
Fak::ıt insan kafasile bıçııtıe" Ô~1 

İ§in halledi!.::~eğini za~oel 
0

)1it, t, 

ru değildir. Çünkü i~lıınb:L\l' e 
veraset gib i amillen de 
mek lazımdır. 
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VAKIT'1n yeni Tefrikası : 18 Yazan: A. Mil Manandan Margörite 

Mahfiyetle 
imza: Arman Düval 

~ahfiyetlenin manası neydi? 

r' Arınan Düvala nazaran, Margö 
Mte kalben mi, yoksa sefahetçe mi 

8.nona faikti? 

r" lierhalde kalben faik olacaktı, 
,Unk·· ·ık . •ö u 1 f ıkir küstahça doğruyu 

01; 1c:_rnek olurdu, ki kendinin ne 
lll "Rllnu pek iyi bilmesine rağ -· 

en Margörit kabul etmezdi. 

1
.1' ekrar sokağa çıktım ve kitabı 

e ırn 
e gece yattıktan sonra aldım. 

d' Manon Lesko, hazin bir hikıiye
d ır; bütün teferruatile hatırımda -

'.r. Gene de, o kitap elime geçti 
l'rıı on• k . ' ... arşı sempatım uyanır, a -
S&.rıın v .. .. .. d f 1 k 
h e yuzuncu e a o ara , 
r-tev ' 

o nun kahramanile yaşarım. 

k·~ ~omanın kahramanı öyle ha -
1 ıdır, ki kendbini tanır gibi olu-

turn B . . 
... · u yem vazı yete, onunla Mar 

Rorıt ara d k . b. sın a mu ayesemsı ır 

~ey Yapılmış olması, bana eseri da-
11a ı-k . b· a a ayla okuttu ve mirasından 
ır kita d" b' P uşen o ıçare kadına kar 

!r olan .. h musama am acınarak he-m ' , 
~en hemen sevdalanarak arth. 

&.non bir çölde ölmüstü . ..Fakat 
t h ~ 
" unu b ''t" 1 "' ·ı d' " · n u un var ıgı ı e sev ıgı 

:~~~ın kollarında ölmüştü. O öl -
en ıonra, adam mezarını kaz-

ını§ .. 
de b goz yaşlarile sulamış, kalbini 

eraber gömmüştü; halbuki Ma 
non sib· b' .. hk" l M g·· . ı ır guna ar o an ar -
rao:ıt, ordü ;um eylere naza -
Ott ' Yatagında, mülicllef bir lül(1 

asında ··1 .. .. A M gö .. o muştu. ma, anonun 
tnuldü.,.. "ld d ha gu ~o en aha geniı, da-

r"J~orak, daha insafsız olan gönül 
To un·· 

un ortasında can vcrmi~ti. 
b· li.ayatının son demlerini bilen 

lr ıki arkad t .. ., d . ., . b· aş an ogren ıgım gi -
ı, can rek· .. k. .. a . :r ışmesı ı ı ay surmüş, iki 
Y ıstıra k . 'ba P çe mış, ve o zamanlarda 

§ ucund k d. . . k 1 seJt· a en ısını a pten te -
ı ede k k" M ce ımsc bulmamıştı. 
anondan M ... 

tanıd k , argorıtten sonra, 
la.r d~ l~r~_ını düşünüyordum, on -
tlle h'gulup söyliyerek, hemen he
<lo~ ıç değişmiyen bir ölüme 

Rru 'd• gı ıyorJardı. 

Biçare hl"'k la.r nıa u lar ! Mademki on· 
ı sevmek b' h ~&. l. ır atadır, en az acın 
aı a~ı l Cun ın ge enler de onlardır. 
aydınlığını ömru"nd ·· · l'en k" e gormı -

tıj " o~e acırsınız, hilkatin ahengi 
0 1llrund d a1111 c uymıyan sağıra acır-
ı, ruhunun . . .. .. d k 

'ctir . sesını omrun e a -
eınıyen d'l . 'aht b' 1 sızc acırsınız, ve 

ı e ır h - b h 
ıta.(p dü küay~ ... -~ .~ne ederek, bu 
lıaını § • nlugunu, bu ruh sağır -
da ... • ~c bıçareleri deli edip onlar
ı .. 1Yıy· .. 
ıtın . 1 gormek kabiliyeti hak -
ı •eaıni d. 1 ' 
ıtı11 • ın emek imkanım, aş -
'k \'e ıınan . . . 1 lid • aaf dıhnı konuşmak 

lemelidirler, onları tanıtmak, onla 
ra yol göstermektir. 

-4-

lki gün sonra satış bitti. Toplanı 
lan para yüz elli bin frank etti. 

Alacaklılar, üçte ikisini takism 
ettiler, ve üst tarafını Margöritin 
kız kardeşi)e bir yeğeninde kaldı. 

Avukat, o kız kardeşe, elli bin 
frank mirasa konduğunu yazdığı 

zaman, kadının gözleri dört açıl -
dı. 

O genç kız, kardeıini altı yedi 
ıenedenberi görmemişti. Bir gün 
kardeşi ortadan kaybolmuş ve o ta 
rihten sonra da bir daha kendisin
den haber çıkmamıştı. 

Hemen koşup Parise geldi. Mar
göriti görenler şaşaladılar. Margö
ritin yegane varisi, ve ömründe kö 
yünden dışarı çıkmamı§, şışman, 

güzel bir köylüydü. 

Bu beklenmiyen servetin nere -
den geldiğini anlamadan, bir an -
da servet sahibi oluvermişti. 

Kardeşinin ölümüne çok müte -
enir olmuş, parayı yüzde dört bu -
çukla yatırarak biraz teselli bulup 
köyüne gittiğini söylediler. 

Pariste, bu rezaletler atası şe -
hirde, hergün tekrar edilen bu 
vak'alar unutulmağa başlıyor, ben 

de, bu vak'alara nasıl karıştığımı 

unutuyordum, ki yeni bir hadise, 
bana Margöritin bütün hayatını if
ıa etti. Öyle acıklı §eyler vardı, ki 
bu hikayeyi yazmak arzusuna ka-

pıldım ve yazıyorum. 

Üç dört gündenberi, tekmil eş -
yaları satılarak bom boş kalan a -
partıman kiralıktı. Bir sabah ka -
pım çalındı. 

Uşağım, daha doğrusu uşaklık 

eden ka~ıcım açtı ve bir kart getir 
di. Sahibi benimle görüşmek isti -
yormuş. 

Karta bir göz attım ve şu iki ke
limeyi okudum: 

Arman Düval 

Bu ismi nerde gördüğümü düşü 
nürken, Manon Lesko kitabının ilk 
sayfası hatırıma geldi. 

O kitabı Margörite veren zat 
benden ne istiyordu? Hemen ka -
bul ettim. 

Sarışın, uzun boylu, solgun bir 
genç girdi. Üzerinde, üç dört gün-

denheri soyunmadığı belli olan, bir 
seyahat elbisesi vardı. Parise gelir 
ken, süpürmek zahmetine bile kat 
l~nmamıştı. Toz içindeydi. 

(Ucvamı "°ar) 

"Ekran,, mecmuası 

Çeteler için toplanacak ef raf tama
men kürllerden ibaret bulunuqordu 

Vücudunu muayene ettiği 

zaman kazayı bir iki hafif bereyle 
atlattığını anlamıştı. Fakat arka -
daşı Emir Aslan bey biraz ilerde 
inliyordu. Fuat bey bulunduğu yer 
den kalkıp sendeliye sendeliye As· 
lan beyin bulunduğu mahalle ka -
dar giderek onu da muayene ettiği 
zaman arkadaşının, arabadan at • 
laı·ken sağ bacağı ile sol kolunun 
kırılmış olduğunu anlamıştı. 

Bu aralık arkadan gelmekte olan 
arkadaşlar da yetişmişti. Bunların 
yardımıyle Aslan bey, kırıkları 

mehmaemken sarıldıktan sonra ye 
re bir seccade serılerek üzerine 
yatırılmıştı. 

lkı arkadaş yere atladıktan son 
ra arabanın ne olduğu anlaşılama .. 
mıştı. Nihayet birkaç dakika daha 
geçince uçurumun bulunduğu isti
kametten arabacının yavaş yavaş 

gelmekte olduğu görülmüştü. Bi .. 
lahare arabacının anlattığına na -
zaran uçuruma birkaç adım kala 
arabacı atları her. nekadar durdura 
madıysa da, gene taşlıklı yol tara .. 
fına çevirmeye muvaffak olmuş ve 
bu suretle bir müddet daha sürat
le gıdıldıkten sona atlar yorula • 
rak kendiliğinden durdukları için 
arabayı gene yokuş yukarı çevire
rek iki arkadaşın atladığı mahalle 
doğru çıkmıya ba§lamıştı. 

Araba gelince Emir Aslan be .. 
ye, kırıkları tedavi edılmceye ka -
dar Erzuruma avdet etmesi müker 
reren tavsiye edildığı halde Aslan 
bey kat'iyyen bu teklifi kabul et -
miyerek beraberce (Karakilise)ye 
kadar gideceğını ve iyi olduktan 
sonra orada vazifesine devam ey .. 
liyeceğını söylemışh. Bunun üzeri
ne Emir Aslan Bey geri dönen a
rabaya bindirilerek Erzuruma üç 
saat mesafede olan (Korucuk) kö 
yüne getirilmiş ve orada kırık ko
lu ve bacağı iyice sarıldıktan sonra 
ertesi günü dahi ihtiyaten (Koru .. 
cuk) ta kalınmış ve sonra yola de
vam edilerek bin müşkülatla altı 

günde (Karakilise) ye muvasalat 
olunmuştu. 

teşkil etmeye ve düşman arazisine 
saldırmıya muktedir olan elebaşı

ları Beyazıda tabi Gürcü bulak 
kariyesinden Özbek zade Eyüp a • 
ğa, Karabulakta Kotanlı Ah.met a· 
ğa ve biraderi Y emliha ve Ahmet 
ağanın oğlu katil ve o esnada hali 
firarda bulunan Bekir ağa, Celali 
aşiret binbaşısı şeyh İbrahim efen
diyle damadı binbaşı Bekir efendi 
zade yüzbaşı Mustafa Behçet efen
di ve akrabalarından Ömer Celil 
ağa idiler. 

O sırada en ziyade Eyüp ağa

nın nüfuz ve sadakatinden büyük 
hizmetler memul olduğu için Ne -
cati beyle Beyazıt mutasarrıfı Bey 
kasabaya bir saat mesafede tayin 
ediler bir mahallp kadar giderek 
Eyüp ağayı oraya celbetmişlerdi. 

Üç kişi arasında burada uzun uza .. 
diye icra edilen müzakere netice
sinde Eyüp ağanın aşiret efradıyle 
beraber hükumebmıze sadakatle 
hizmet edeceğine dair kendisinden 
yeminle teminat alınmıştı. Bunun 
üzerine Celali reisine lazımgelen 
talimat verilerek Beyazıda avdet 
olunmuştu. 

İran dahiline sevkedilen bazı 

eşhas vasıtasıyle alman haberlerde 
hududa yakın olan (Baku) da Rus 

ların üç yüz piyade ve iki yüz ka -
zak askeri bulunduğu, topu olma
dığı için ve (Kurdik) teki kuvveti
ni geri çektığı anlaşılmıştı. Daha 
sonraları alınan mütemmim malu
matta (Kurdik) de bulunan Rus 
kuvvetlerinden iki bin beş yüz ki
şinin Beyazıdın (Gürcübulak) mev 
kii karşısında (Dinde) ve (Gümüş 

lepe) kariyelerine toplarıyle bera
ber tahşit edildiğ i, Rus hududunda 
bulunan hıristiyan unsurların " Os
manldar geliyor!,, diye kuvvei ma• 
neviyelerinin çok kırık olduğu, hu· 
dut civarındaki İran aşiretlerinin 
ve ahalisin in ordumuzu tahkimde 
oldukları bildirilmişti. 

İ ran içersine gönderilen eşhas, 
tahkikatlarını lranın daha içeri ta
raflarına kadar vardıı·arak (T eb -
riz ) deki Rus ağırlıklarının İran -
dan çekilerek Rusya dahiline sev· 
kedild iklerini, handa kalan Rus 
kuvvetlerinin ekseriyetle ermeni -
lerden müteşekki l olduğunu, hudu
da yakın olan (Baku) daki Rus 
konsolosunun, vazıyetten korkarak 
ailesin i Rusyaya gönderdığmı de 
haber almıya muvaffak olmuşlar

dı. Ruslar ağırlıklarını !randan çı· 
karmak için kürt aşiretlerinden 

vesaiti nakliye istedikleri halde 
kürtler bunu dinlemiyerek at, ara
ba ve deve namına Ruslara hiçbir 
şey vermiyorlar ve zorla ellerin • 
den almamaları için uzaklara kaçı 
yorlardı. 

Beyazı da yakın olan ( Ovacık) 

havalisinde dahi Ruslardan hiçbir 
eser kalmamıştı. Rusların çekilir • 
ken (Aras) nehri üzerindeki köp
rüyü attıkları r ivayet edilmişse de 
bunun aslı çıkmamıştı. Ruslar ge
rek (Baku), gerekse (Revar) da
ki kuvvetlerini ( Hoy) da tecem -
mü ettirmişlerdi . Bu suretle (Re

van) da dahi eylulün ilk haftala
rında hiçbir Rus kuvveti kalma
mıştı. 

( Dc\'llmı vnr) 

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

Uzunköprü dün kurtuluş 
yıldönümünü kutluladı 

Edirne C.H.F. Reisinin Ergene çocuklarına hitabı 

Uzunköprü, 19 (A. A.) - U- ı ları söyledi: 
zunköprünün kurtuluşunun on bi- "Meriç boyunda yaşıyan kar • 
rinci yıl dönümü dün parlak bir deşlerimiz namına sizlere bayra _ 

surette kutlul_anmışt.ır. Mütare - ı mınız kutl_u ol~un _diyorum. Vata.n 
ke yılının f~~ı -~ahrıbatına sahne 1 muhab~etı .yetı:mış ve yükselmış 
olan Uzunkopru halkı hu mesut olan hır mılletın vasfımümeyyizi
yıl dönümünü emsalsiz tezahürat- ni teşkil eder. Vatanın acı ve 
la yaşamıştır. Sabah güneşle be- tatlı hatıralarını unutmıyalım. 
raber sokaklara dökülen halk bay Onun yıl dönümü bayramını 
raklar ve defne dallaril.e süsl~nen bayramların bayramı sayan duy -
C. H. Fırkası ve beledıye bınası gulu bir millet vatana her zaman 
önlerine birikmeğe başlamışlar- sah' l 1- kt S · l 

d arını eli . d 
an 

8 
.• k... erın en alan bu vic -
\l un . 

.l!en b. ı erıme acımazsınız. 
den ır şeye kaniim: İyiyi kötü-

l\Yırt ed k . 
l'en k d ece terbıye verilmi -
hı..ı Yo ali ına, Allah iki yol gösterir 

İstanbulda, Türkçe ve Fransız
ca olarak "Ekran,, isimli yeni bir 
sinema mecmuaaı çıkmağa başla
mıştır. 

Fuat bey ve arkadaşları (Ka
rakilise) ye vasıl olur olmaz ise 
başlıyarak eylulün ikisin.de (Re .. 
van) taraflarına gönderilecek a . 
damları yola çıkarmışlar ve ertesi 
günü de (Kars) ve (Gümri) taraf 
(larına icap eden eşhası sevketmiş 
lerdi. Fuat bey bunları yapmadan 
evvel Erzurum Kara.kilise yolunda 
arkadaşlarından ayrılarak Rusya 
hududuna kadar gitmış ve orada 
yaptığı tahkikat neticesinde Rus
ların oesnada (Kars) havalisinden 
ziyade (Batum) ve civarını tahkim 
etmekte ve oralarda tah§idat yap· 
makta olduklarını öğrenmeye mu -
vaff ak olmuştu. 

d ıp o mıya ayı ır. evınç e .. 
ır.. rinize bütün kalbimle iştirak etti -

Edirneden gelen C. H. Fırkası ğim şu anda hepinizı vatanın en 
reisi ve daimi encümen azaları, bir büyük kurtarıcısını selamlamağa 
asker kıtası, atlı köylüler, mektep- çağırıyorum. Yaşasın Gazi.. _ Şid
liler ve sporcular muntazam sıra- detli ve sürekli alkışlar .. 

ara k . ' Su ş ve ıstırap yollarıdır. 
t" Yollard 
urneğe b an geçmek güçtür. Yü 

11ar, eli .aşhyanların ayakları ka-
~ erı Parr 1 
C\tn~nd :ra anır. Fakat ayni 

h_ ada k" b !l.ttarı)ı"' ' oşe aşlarına ah _ 
t gın s" l · · k ena.hıhakkıua erını bırakırlar ve 
ar§ıaında ~. huzuruna -Allah 

$rpJıtklrkı • Yuz krzartmıyacak
ftt.t c arıle gelirler. 

o 1 eaur Yol I n a.l'J fı• cu ara rast gelenler 
la ıınaye et ı·d· ' 

ra lesad .. f . nıe ı ırler ve on -
u ettıklerini herkese söy 

ilk sayısında, memleket dahil 
ve haricindeki filmcilik faaliyetine 
dair alaka le okunacak birçok ya
zıları vardır. Muhtelf güzel re -
simlerle süslüdür. 

İçki düşmanı gazete 
Bu ay nüshası zengin yazılarla 

çıkmıştır. 

İçinde Dr. Fahrettin Kerim, A
li Rıza, Dr. Kudsi Beylerin sıhhi 
ve içtimai yazılariyle çocuk ıayf a
sı vardır. tavsiye ederiz. 

Beyazıt mıntakasında çalışan 

Necati bey de eylülün ilk hafta .. 
sında oraya muvasaletle hemen 
işe başlamıştı. Burada yapılacak 
teşkilata göre çeteler için toplana
cak olan efrat tamamen kürtler
den ibaret bulunuyordu. En ziyade 
Celali rüesasından olup icabı ha .. 
linde Karabağ, Şeki ve Revan ci . 
hetlerindc çokça a<lamlarıyle çete 

lar halinde meydanda yerlerini al
dılar. Merasime İstiklal marşıle 
başlandı. 

Kaymakam, kuruluşa ve milli 
mücadelenin safahatına dair bir 
nutuk söyledi. Bunu belediye 
reisinin kurtuluşu tebcil eden nut
ku takip etti ve her iki nutuk şid
detle alkışlandı. 

Bundan sonra Edirne C. H. Fır
kası reisi Akıncı oğlu İbrahim B. 
kürsüye gelerek Ergene çocukları 
diye söze başlıyarak bilhassa şun-

Bundan sonra küçük bir çocuk 
tarafından Gazi'ye ve halaskar 
orduya şükran duyguları bildiren 
neşideler okudu. Ve geç.ıt resmi 
yapıldı. • 

Gece asker ve mektepliler ta • 
rafından fener alayları tertip e .. 
dildi. Sokaklar dolaşıldı. Fırka 
ve belediye binaları önünde milli 
oyunlar oynandı. Bütün halk bir 
kalp halinde büyük kurtarıcıya ve 
arkadaşlarına şükran hislerinin 
bildirilmesini kararlaştırdı. 



Geceleyin kuleye 
girenler kimlermiş? 
Torbalı kazasında Karakuyu 

ve Çengel köylerinde bir haydut -
luk vakası olmuıtur. 

Çengel köyü civarında Halil 
çavuşun oturduğu bağ kulesine gi
ren ve on lira gaspeden silahlı iki 
kiti aynı gece Karakuyu köyünde 
muhacır Hafız oğlu Alinin evine 
de girerek ev halkım tehdit etmiş, 
bir miktar para almış ve kaçmış -
tır. 

Muhtelif kaza merkezlerinden 
hadisenin vuku bulduğu yere doğ

ru harekete geçirilen jandarmala
rımız, birinde mavzer ve ötekinde 
tabanca bulunan iki haydudu Tor
balı mıntakasmdan savuşmağa va 
kıt bulamadan dağlarda dolaşır -
ken yakalamağa muvaffak ol -
muşlardır. 

Yakalananlar T orbalınm Ça -
pak köyünden Kara Mustafa ile 
arkadaşı Kırlıoğlu eskici Mustafa 
dır. Jk.i haydudun, Çengel kö • 
yünde Halil çavuşun bağ kulesini 
soyduktan sonra Karakuyu köyü -
ne giderken Çakır Halil isminde 
bırısım daha beraberlerine aldık -
ları anlaşılmışıtr. Çakır Halilin, 
kendilerinden ayrıldığını yakala -
nan haydutlar söylemişlerdir. Jan
darmalar bu hl'ydudu yakalamak 
için araştırma faaliyetine devam 
etmektedirler. 

Herekede bir cinayet 
Herekede bir kişımn ölmesi, 

bir kı,şının ağır surette yaralanma · 
sile neticelenen bir cinayet olmuş
tur. Cinayetin sebebı eskı bir mü -· 
naferettir. Selim oğlu Hüseyinle 
Hüseyin Ata isminde iki arkadaş 
ötedenberi dargın oldukları Yusuf 
oğlu Süleymanı döğmeye karar 
vermişler, kapısının önünde gizle .. 
nip beklemiye başlamışlardır. 

Süleyman evden çıkınca iki ar· 
kada, birdenbire üzerine hücumla 
tokatlamıya başlayınca Süley -
man korkmuş ve bıçağını çekip 
mütecavizlerden birini ağır surette 
yaralamış, diğermı de öldürmüş .. 
Lür. Süleyman yakalanıp adliyeye 
t~slim edilmıştır. 

Tirede yangın 
Tirenin Paşa mahallesinde 1 l 

numaralı Giritli İsmail ağanın 
evinde yangın çıkmıştır. 

Yangın dikkatsızlık eseridir ve 
çocukların ocak başında yalnız 
bırakılmasından çıkmıştır. 

ltfaiye yetişerek yangının sira
yetine mani olmuştur. Nüfusça 
zayiat yoksa da ev ve eşyası ta _ 
mamen yanmıştır. 

Meftes tutan mahkemeye 
verildi 

lzm;rde karısı Ayşe Hanım var
ken Müfide Hanım isminde bir 
kadınla karı koca gibi yaşamakla 
suçlu Mustafa Zihni Efendi hak -
kında takıbata başlanmış ve ha -
_.ıanaa tahkikat evrakı müddei -
ımnunmtden ilk tahkikat açılmak 
üzere birinci müstantikliğe gön -
derilmittir. 

•• 
Once tabanca ile öldürülüp, sonra 

çuvala konulup denize atılan adamlar 
Kaymakam tarafından 

yakalanan dedeler 
Nazillide lsabcyli köyünde A~ 

Bundan dört sene evvel kimse olmadığı ve Recep kapta -
Tuzla civarında Çalı mevkiinde nın idaresinde hareket ettiğimizi 

Orhaniye motöründe çok korkunç, biliyorduk. 

ki Dedenin evinde Nazilli taptl 

kine ustası İsmail dinlendi. lsmail tibi olduğu halde, Çakıcı. A~:: 
Yusufun ifadesini aynen tasdik a~çı Hiiseyin Dede, keçecı I-11.1 

kanlı cinayetler olmuştu. Tüccar Halbuki motörün sahibi olan 
dan Bergamalı Arnavut Cemal E- Osman kaptanla Çipinoz Ahmet 
fendile Halil ve Recep kaptan na- gizlice anbara girerek saklanmı§ -
mında üç kişi gemi sahibi Osman lar. Motör yoluna devam et -
kaptanla Çipinoz Ahmet tarafın - mekteydi. 

etti: • yin Dede, lsabeyliden Ali, . ~; 
lsabeyliden fırıncı Mehmet ıs 
deki şahıslar, dervişlik ayın• 1" 
parlarken bizzat kaymakam 1b•:. 
Bey taraf mdan cürmü meşhıı.t :lJ 
linde yakalanmışlardır. Takıb 
başlanılmıştır. dan öldürülerek denize atılmış; ı Yenikaleyi geçtik. Tuzla önün -

cinayetin izlerini mahvetmek için de Çalı denilen mevkie geldiğimiz 
de motör batırılmıştı. O zaman de anbardan dört, beş el silah sesi 
adaletin pençesine düşen Osman geldi. Ben makine dairesinde 
kaptanın muhakemesi başlamıştı.. idim, ne olduğunu şaşırdım. Yu 
Çipinoz Ahmet tutulamamıştı. karı çıkmak istedim. Güverteye 

Cereyan eden muhakeme safa- çıkınca Osman kaptan elinde ta -
batında Osman kaptan bütün bu banca üzerime yürüdü, bir el ate§ 
cinayetleri Çipinoza atfederek etti. Bilmem bana mı.? Şaşırdım, 
kendisini masum göstermek iste _ ötede arkadaşım lsmaili yerde ya
miş ve muhakeme hitam bulmak tar gördüm ve ağlıyarak kendimi 
üzereyken ele geçirilen Çipinoz makine dairesine attım .. Kollarım 
Ahmet istintak dairesince sorgusu yandı, orada kaldım. Aradan bir 
yapıldıktan sonra İzmir ağırceza müddet geçti gene silah sesleri ol
mahkemesine sevkolunmuştu. Bu du.. Sonra İsmail makine daire
heyecanlı dava İzmirde başlamış- sine geldi: Aman ağlama, şimdi 

bizi de öldürürler, dedi. Hemen 
tır. 

benzin musluğunu açarak depoda 
Yeni Asır gazetesi muhakeme 

h kk d f "lA · ki benzini döktüm .• 
a ın a şu ta sı atı verıyor: k O k b' · 

Bu aralı sman aptan ızı 
Maznun mevkiinde Osman kap k v d N ld · d d' . yu arı çagır ı. e o u, e ı. 

tanla, Çipinoz Ahmet bulunmakta \ B k d' . O k . en en ıaıne aman aman ap-
iddia makamını Ali Bey ışgal et- d d d. M k' . tan yan ım, e ım. a ıne ya· 
mekteydı. ğı aür geçer, dedi. Biz fena hal-

Çipinoz Ahmet hakkındaki id- de korktuk. 
dia evrakı okundu. Maznun ta· 
mamen kendisine atfedilen cürmü 

Bu sırada baıaltında olan tüc

- Motörün tamirinden sonra 
Recep kaptan kendilerine İstanbu 
la gideceklerini ve beraber gelme
mi teklif eti. Benim de İstanbul-
da işim vardı, kabul ettim. 

Bana avdet parasını da vere • 
cekti. Motörün sahibi Osman 
kaptanın İzmirde kaldığını zan -
nediyor ve gemide yalnız tüccar -
lar olduğunu biliyordum. Ben mo
törün dümenini idare eden Recep 
kaptanın yanında oturuyordum. 
Bu aralık anbar kapağının önün -
de bir patırdı oldu ve dört el silah 
patladı. 

Bir de baktım Osman elinde ta
banca bizim üstümüze doğru geli
yor. Yanımda duran Recep ltap 

tan hemen tabancasına elini uzat

tı. Fakat bu esnada silah patla· 
dı ve Recep kaptan yere yuvarlan
dı. Ben de korkudan kendimi 
yere attım. Recep kaptan ölmüş 

tü. Bu sırada makinist Yusuf 
yukarı çıktı. Osman kaptan onun 
üzerine yürüdü. O da kenqjsini 

makine dairesine attı. Osman 
kaptan baş tarafa koştu. Fırsat

tan istifade ederek Recep kapta -
nın silahını aldım ve makine dai -

resine indim. Silahta beş kurşun 
vardı. Fakat üçü patlamı§tı. Si -

lahı sakladım. Bununla kendi -
mi müdafaa etmeği düşünüyor -
dum. Osman kaptan; Recep kap -

tanın üstünü aramış, tabancanın 
kılıf ım görünce bu tabancayı kim 
aldı, diye bağırdı. Ben de kur -

car ihtiyar Halili direğin altına ge 
inkarla "ben ne bu adamları tanı- tirdiler. İhtiyar adam çok kor -
rım, ne de böyle bir motörde ve kuyor ve yalvarıyordu; benim bin 
işinde bulundum. Ben tahminen liram var, alınız aman beni öldür
dört sene evvel lzmire bir defa uğ meyiniz, dört tane çocuğum var, 
ramıştım. Şimdiye kadar Burgaz- diyordu. Osman kaptan yeğeni
da, Batumda ve memlekette idim. ne tabancayı vererek, öldür, diyor 
HükUmetin beni aradığını itile - du. O öldürmek istememiş ola
rek teslim oldum. Bana atfedi - cak ki, tabanca ateş almıyor, dedi. 
len Şeylerı' yapmamakla beraber b şunu az gördüğümden korkarak Sonra Çipinoz Ahmet ta ancayı . . 
bu adamları da katiyen tanımam,, ld 'h · tt' lht' bende, dedım. Getır onu hana, de· a ı ve ı tıyara ateş e ı. ıyar 

dedi. kurşunu yedi, fakat ölmedi. Daha di ve kendisine verdim, deni -
Bunun üzerine ilk defa hükii - · d alvarıyor ag~ lıyordu. Bu - ı ze attı. Bu sırada ihtiyar Halili 

zıya e y , .. d. ~. . . 
mele bu işi ihbar eden ve mezkfır nun üzerine dört el daha ateş etti. on ıregın altına getırdıler . 
motörde makinist olan Rizeli Yu - thtiyar hala ölmemişti. İsmail şahit Yusufun anlatıkla-

suf şahit olarak dinlendi: Şahit Hemen anbardan taş çıkardı - rını aynen tekrar etti. 
bütün bu korkunç cinayetleri heye lar ve çuvala adamı da bağlıyarak Yalnız İsmail yukarıda olması 
canlı bir ifade ile anlattı: denize attılar. dolayısile görüımelerden işittiği 

- Ben Orhaniye motöründe do Osman kaptan makineyi işletip bazı cihetleri ilave etti: , 

kuz ay çalıştım. Motorde kaptan ilerlememizi söyledı, benzın kal - Osman kaptan Recep kaptanda 
olarak çalışan ve öldürülen Recep madığını söyledik. Gün de açı - 300 lira bulduğunu, tüccarlardan a 
kaptan idi: Osman kaptan tüccar- yordu. Kayığı denize indirerek iman para ile birlikte mecmuu 
lar bulmuş, işi için sefere çıkacak- dalyandan benzin almağa gittiler. 2300 lfra olduğunu ve Osman kap
tık. Motörün yatakları yanıktı. Avdetle Osman kaptan yeğenile tanın Çipinoz Ahmede "yaktın be 
Evvelce de bana yardım etmiş o - dışarı çıkmasının iyi olacağını ve ni,, dediğini işitim, dedı. 

Şahitlerin bu ıfadelerıne karşı 
Osman kaptan bu ıfadelerı kabul 

etmediğini, vakayı başka başka 

bir tarzda anlattıklarını söyledi. 

lan makinist İsmail isminde bir ar Çipinoz ile benim kayığı İtalyan 
kadaşımı Urladan gidip aldım. sularında yakmamızı ve imdat is· 
Motörün yataklarını beraber ta - tiyerek İtalyan adalarına iltica 
mire uğraşıyorduk. Recep kap - etmemizi söyledi. Bu aralık ls -
tan tamiratın ne zaman biteceğini mail de Osman kaptana yalvardı. 

Bu söze vekilleri de iştirak etti. 
sorduJ "Gece saat on birde hazır Onu da beraber çıkardılar .. 

İddia makamını işgal eden müd -
olur,, dedik ve akşam da paydos 1 Sonra biz kayığı baştan ve ar -

deiumumi Ali Bey tahkikatı biz -
Y.~~~uyarak gece saat 11 de mo - kadan deldik ve batırdık, bera -
toru hazırladık. Makinist İs - berce dışarı çıktık. Ben korkum zat kendisi yaptığını poliste ve is · 
mail Recep kaptanla görüşmüş dan adeta yürüyemiyecek derece _ tintakta alınan ifadelerin aynı ol • 
Recep ~aptan lsmailin de bizimle deydim. Doğru evime gittim, 1 duğunu s~yledi. Katil Çipinoz 
gelmesıne muvafakat etmiş ve 0 _ amcama anlattım. Amcam çok 1 Ahmet te ınkarmda devam ederek 
n~ .1sta~~ulda. bırakacağımızı ken ihtiyardır. Kulağı da işitmez. , hayır ef~ndim, ben değilim, de -
dısıne soylemış.. İsmail bu tekli- O torununa söylemiş, torunu da . mekteydı. 
fe razı olmuş: Gece saat 11 de geldi. Ben yatakta idim, ona da Riyaset, iddia makamının mü -
Dolma arkasından hareket et - anlattım. Onunla birlikte poli - taleaaını sordu. Müddeiumumi Ali 
tik. ıe vakayı haber verdik. Bey üç sene devam eden bu mah -

Biz gemide tüccarlardan başka Bunun üzerine diğer §ahit ma - keme safahatının diğer bir zat ta -

Bir kaçakcı öldürüldii 
Geçen sene karısını öldürdülcl~~ 

sonra firar eden Silvanın Zıığd•~ 
köyünden Ali oğlu Yusufun Li'e 
ye kaçak eşya getirip sattığı ani~ 
şılmış, jandarmalar bu katil kaÇ 

1
, 

çıyı yakalamak üzere takibe b•tı,ı 
mışlardır.Jandarmalar Yusufun 
cenin Nebi köyünde kaçak eşya . .
tarken bulmuşlar, tevkif etmek ır 
temişlerdir. Yusuf jandarmalar~ 
dur emrine elindeki Alman tüfd 
ile ateş etmek suretile mukabele r 
derek kaçmak iatemiş , jandarrrı1 ' 
lar müsademeye girmişler kaça~' 

1 

çıyı müteaddit yerlerinden vut' 
rak ölüsünü yere sermislerdir. 

Acı bir karşılaşma 
lzmirde komisyoncu katibi set 

fi E endi, yurüyen tramvaya"b; 
mek isterken düşmüş, beyni pati'' 
mış, ölmüştür. 

Seyfi Efendinin Antalyada bd~ 
lunan annesi de garip bir tesad,e' 
eseri olarak o gün oğlunu ziya 
etmek üzere İzmire gelmiş, cerı.I 
ile karşılaşmış, düşüp bayılrnıttı'' 

Dört eşkiya 
Nazilliye dört saat mesaf~~~ 

Öven:ik köyünde çobanlar cl0 

silahlı eşkıyayı yakalamağa rıı" 
vaff ak olmuşlardır. 

Köylüler; eşkıyaların bulund~ 
ğu yeri muhasara ile bir müdde, 
mü:;aclemeden sonra yakaJaısı•f 
lardır. 

·tJİ 
Çobanlar bu eşkıyaları Naı'de 

jandarmasına teslim etmişlerse 
e~kıyalardan üçü bıli.hare jand"" 
manın elinden kaçmı!tır. 

Erzurumda Tasarruf 
haftası . 

Jıtl" 
Erzurum, 19 (A.A.) - Şel ti 

mizde tasarruf haftası hazırlık.~, 
. . t•ı 

na başlanmıştır. Dün vatının i• 
setinde C. H. Fırkası reisi, ce~ 
yetler mümessilleri ve vilayet et-" 
nı toplanarak bu hususta çalıtOI it 
·· f l b' k · · 'h P etıı' uzere aa ır omıte ıntı a .. . 

k ısı" tir. Tasar ruf haftasının ço . r.iıt . ,, 
kemmel hır tarzda yapıbna•1 ,.t 

. 'fa• 
esaslı kararlar verilmiştır. el" 
ruf haftası müddetince devadl i•i 

mek üzere bir yerli mallar se~ı'ıe • 
A ısıı 

açılacaktır. Yerli malları a .. de" 
. . . k . . na gorı 
rının sergı omıtesı namı ııı' 

- · il h' 1 · nadl recegı ma arın sa ıp erı 

satışı temin edilecektir. ~ 
===-=c:========--;;-.-~_ 1L1ıt 

'ld· ~ · · e,,tar rafından takıp edı ıgını ııı•"" 
tetkik olunmak üzere maka 

tevdiini istedi. . P" 1 

Muhakeme 27 ikinci tetrıfl 
zartesi gününe talik edildi. 



~in ik~ ge!e !'asah : ,,_..__,. 

Gönül 
ıu Yıllarca evvel, günlerin en u· 

Hanımın Hikllyesi 
nunda ·· · ),. .. guneşın en parlak ıtık-

.. r ıaçt ~ 
ntak ıgı zamanlarda.. Güzel ır-
Y kenarlarında büyük bir han 
a.!1Yonnuş ... 

ı,. Bu hanın kızı dillere destan o .. 
.. n c·· ··1 h -~nu anımmış .. 

Gonül ha B · · · · ı tin. .. nım... u ısmı ıııten e 
I> Yurekleri hoplar. Kalpleri çar • 
lr, fıkarala .. .. ·· ı h t lar rın yuzu gu er, as a . 
ın rengı' du·· zel' · .. ırmış .. 

tut Gonül hanım namı bütün cihanı 
ı. mu§ ... Arkadan arkaya bu güzel 
~ııa ~ k 
•al başı olmıyan kalmam!§· Ma .. 
Rö .. u Ya .. Bu atıkları içinde iki 
h.. zu anadan doğma bir kör de var ... ,,. 
11 

Zavallı delikanlı yırmı iki yatı· veren dünyanın güzelliklerini anla 
ğ~ ~eldiği halde dünyanın güzelli- tan babasının yüzünü görse sonra 
F k akkında hıç.bır §ey görememİ§. Gönül hanımı göne.,, 
t' a at Gönül hanı.mm ismini işi .. ı Fakat buna imkan var mı? Tabiat 
~rıce gözlerı parlamış. Ve içinde onu böyle yaratmış ... Böyle hazır
ıu '~.kadar hiç istemedığı bir ar . f lamış. 

~.ırnıiş. 1 "° "' ~ 
Gozleri açılsa, dünyayı görse ... , Aradan çok yıl geçmemişti. Bir 

ı~ ~v~~la kendısını tatlı nüvaziş - • gün zavallı kör gencin annesi öldü. 
il\ r buyüten güzel annesinin, yu .. I Arkasından babası da bu dünya .. 

Ufak sesiyle kendısıne nasihatler 1 dan göçtü. Zavallı genç bu fani -........ . 
l
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Agasofqa camii 

dünyada yapayalnız kalınca her 
dakika seslerini duyduğu annesi • 
nin, babasının yuvasından uzakla
ra gitmeye karar verdi. Bir gece 
kimsenin haberi yokken evinden 
çıktı ve bir daha geri dönmedi . 

:(. "' "' 
Az gitti, uz gitti, dere tepe düz 

gitti. Nihayet öyle yoruldu, öyle a .. 
cıktı ki .. Dermanı da kesıldığı için 
bir yere yığılıverdi. 

Arada sırada kulağına kuş ses: 
leri geliyor, kuzu melemeleri de 
bu sesler arasında yükseliyordu. 

Zavallı genç orada uyuyuverdi. 

"' "' 1(. 

Koskoca bir saray .. içinde gü -
zel bir genç geziyor. Herkes hu 
güzel delikanlıyı takdir ediyordu. 
Çünkü bu delikanlı Gönül hanımın 
kocasıydı. Genç kızlar, Gönül ha • 
mmı kıskanan kadınlar: 

- Of... diyorlardı. Kapı önün· 
de bulduğu körün gözünü açtırıp 

ona varmak ... bu ne alçaklık .. Da -
ha iyi kalpli olanlar da §Öyle anla· 
tıyorlardı. 

- Zavallı ama bu sayede kur· 

tuldu. 

Genç adam memnun etrafı do
la§ıyor ve Gönül hanımın salona 
gelmesmı beklıyordu. Fakat, yok, 
yok. .. Birdenbire bir acı vaveyla 
salonu çınlattı. 

Genç adam üst kata koştu. Gö • 

nül hanımın odasını aradı. Alt ka .. 
ta indi. Saionu .... dolaştı. Bahçede 
koştu.. Kimse yoktu. Hala acı bir 
vaveyla yükseliyor, fakat etraftan 
hiçbir hareket olmuyordu. 

Genç kızdı, bağırmıya başladı .. 
Hiçbir tarafta gene ses yüksel.mi -
yordu. 

Bu nasıl işti. Eline geçen bir 
hizmetçiyi tuttu. 

- Niçin. bulmuyorsunuz? .• 
- Niçin aramıyorsunuz?" 
Diye bağırdı. 
Bu esnada büyük bir bağrışma 

oldu. Gürültüler gök gürültüsünü bet (Sen Sofi) ismindeki buma
}'\ik evvela Bizans hükümdarı Bü -
!e ) l<oatantin tarafından dört kö· 
Qiıo arak Yapılmıştır (330). Fakat 
ll'ıa. ana İtnparatoru Arkadyüs za -
lı.ı ~nda bu bina yandı (335). Oğ 
l"tk ıncı T eodor daha güzel ola .. 
tor J.~P~ırdı ( 408). Fakat impara
deh ua~ınyen n.manında büyük ve 
kili fetlı Nika ihtilalinde gerek bu 
birı~ Ve gerek sair birçok yüksek 

marya çeşmesinden getirilmişti. 
Fatih lıtanbulu alınca bu kili.. andırdı. 

ar Yanrnıştı. 

le~" ihtilalde 30 bin ihtilalci Be
~ tarafından öldürüldü. 

de.. uhvak' adan pek çok nefret e .. ., a al' . 
Jiiatj ıyı nıernnun etmek için 
~iın n~en Ayasofyayı inşa ettirdi. 
dıtt -~~rı (Tirallı) yani eski Ay -
ıid0!ed ır}i Antemyüa ile Milaslı ı. 

r ur. 
8 

ı~6 ; nı~bet içinde küçük büyük 
S ıre vardır 

ekiz h" .. k . 
rtıada.k· .. uyu direk vaktiyle Ro· 
!il dire~ R~neş mabedinden altı ye
da.ki I)· e Anadoludaki Ayaıloğ 
tnı ~ ıyana mabedinden, bir kıs· 
" 4'.apuda .. 
'l-lnakk l gından ,bir kısmı da 

a ed k. T 
Ve ~t· e 1 rova şehrinden 

•na §eh . d Ca-" . rın en getırılmıştır. .. ,ıın ı,.. .• 
re~· ;ı-erısınde do··rı b·· ··k d' 

5lQ d'b• uyu ı· 
~ 1 ınd b· "'al>ının 1ı e ır de kapı vardır. 
deki ş· alkası vaktiyle Filistin -

ısar • h . 
xe rınde bulunan Sa • 

se cami oldu. 

Camiin içinde Osmanlı padişah 
!arından bırıncı Mahmut 1152 ta -
rihinde bir kütüphane yaptırmış .. 
tır. 

Kütüphanede 5300 yazma ve 
basma kitap vardır. Camiin yanın
da türbeler de yapılmıştır. 

· Bu türbeler de Edirnedeki Sul
tan Selim camiini yaptıran ıkıncı 
Selim, acemler ve macarlarla mu• 
harebe yapan Üçüncü Murat, Ma
caristanda İğri kalesini zapteden 
Üçüncü Mehmetle birçok padişah 
oğulları ve kızları yatmaktadır. 

Ayasofya Türklerin eline geçin
ce içinde birçok tezyinat yapılmış 
ve Kütahya çinileriyle süslenmiş • 
tir. 

Camiin minareleri-Evvela Fa 
tih taraf mdan tuğladan bir minare 
yaptırılmıştır. 

Beyazıt bir minare daha yaptır
mıttır. Edirnedeki Sultan Selim ca 
miini yaptıran ikinci Selim de dı • 

ğer iki minarey yaptırmıştır. Ca .. 
mıın içindeki mermer küpler üçün 
cü Muradındır. Taş kürsü dördün
cü Muradın, mahfe} ikinci Mahmu· 
dun dur. 

Saray "duvarının dibinde kendin 
den geçmi§ olan iki gözü kör deli
kanlı uykudan bir gürültü arasında 

uyandı. 
- Gönül hanımı öldürdüler .. 
- Gönül hanımı öldürdüler .• 
Büyük bir kalabalık yoldan gc• 

çiyordu. Genç ayağa kalkmak iste
di. Fakat karnı açtı .. Gözü görmü
yordu. Ayağa kalkamadı. Yere yu .. 
varlandı. Gönül hanımı öldürdüler 
diye bağıran kalabalık; üzerinden 
basarak geçip gitti .. 

Masalcı 

Hararetli okuyucu 
Küçük Sevim okuma, yazma me 

rakhsı çalışkan bir kızdı. Bu yaz, 
halasının Boğazdaki yalısına misa 
fir gitikleri zaman orada bir "ede· 
bi parçalar,, bulmuştu. Bunu oku -
yup bitirmek istiyordu. Fakat son 
sayfalara gelince annesi lstanbula 
döneceklerini haber verdi. Bunun 
üzerine Sevim okuyamadığı kısım 
ları acele yazmaya başladı. Anne· 
si sordu: 

- Ne yapıyorsun Sevim? 
- Bu kitabın hepsini bitireme • 

miştim. Okuyamadıklarımı evde o 
kurum, diye yazıyorum. 
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Çocuklar neden 
qaramazdır ? 

Bunu anlatırken biraz da lien- ı Evvela gazetenin yazılarını ya-
di kendımızı müdafaa edeceğim. zan en az yirmi muharrir vardır. 

Çocuklar büyüyecek, gürbüzle- Muharrirlerin yazdığı yazıları 
şecek, nihayet kafası tama.miyle dizen yırmı beş mürettip vardır. 
işlemeye başhyacak. İşte tabiat Mürettiplerin dizdiği yazıları 
bu çocuğa tam bir kuvvet vermiş • makinede basan birçok makineci • 
tir. Kuvvetli çocuk koşarak, sıçrı- ler bulunur. 
yarak, kabına sığmıyan süt köpü • Bu makinede basılacak kağıt -
ğü gibi mütemadiyen etrafa taş· ları hazırlıyan f ahrikada çalışan 
mak ister. Her gördüğü şeyi öğren insanın yekununu henüz bilmiyo • 
mek onun için bir borçtur. ruz. 

Çünkü etrafında gördüğü her Ama hazır l<ağıdı makineye 
şey onun için yabancıdır. koyan hamallar bile 5 tanedir. 

Onu anasından, babasından so- Gazeteleri satmak jçin hazırlı .. 
rarak öğrenecektir. yan tdare adamları 10 taneden 

Birçok analar, babalar çocukla- fazladır. 
rınm sorduğu suallere cevap ver· Gazeteleri alıp müvezzilere ver-
mek istemezler. mek işiyle de en az 10 kışı uğraşır. 

- Ooof.. Sonra yalnız lstanbulda gazete 

Derler. Bu doğru değıldır. satan 500 müvezzi çocuk, büyük 

Büyükler çocukların çok koşma vardır. Demek en az bir hesapla 
smı, çok sormasını doğru bulmaz- bir gazeteyi yazmak, dizmek, ha • 
lar. Hatta eski analar babalar bu· sıp salmak için 1000 kişiye ihtiyaç 
nu ayıp sayarlardı. 

Maa.mafih çocuğun da her şeyi 
kendinden büyüğüne tam bir ne
zaket içinde sorması lazımdır. So
ran, öğrenen, koşan, sıçrıyan ço • 
cuk yaşını bulunca yavaş yavaş ta 
bii hayata dönecek ve cemiyete 
faydalı insan olacaktır. 

Gazeteler nasıl çıkar ? 
Her gün okuduğunuz bu gazete 

nasıl çıkar?. Ve kaç kişi çalışır bi
liyor musunuz?. 

vardır. 

Eğer mürettiplerın dizdikleri 
hurufatın madenini arıyan, çalışan 
muharrirlerin yazdığı kurşunka .. 
lemlerini, yazı kalemlermı yapan 
adamları da hesap ederseniz bir 
gazeteyi çıkarmak için bütün dün
ya uğraşır. Şu halde bir gazete de· 
yip geçmeyınız. Sizin verdığımz 5 
kuruşla en az 1000 kişinin besle .. 
dığı aile geçiniyor. 

lş bölümünde bu da en mühim 
iş değıl mıdır?. 

r 2. inci Teşrin Bilmecesi , • • • 
150 Okuyucumuza hediye veriyoruz 
Bu haftaki bilmecemiz yepyeni 

usul dedir. 
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Bu gördüğünüz beş sırada beş 
tane kelime vardır. Bu kelimeler
deki harfler de şunlardır: 

B. a. k. a. d. c. k. n. 
r. b. a. r. t. b. a. n. 
Şimdi hu harfleri yukardaki boş 

yerlere o suretle yerleştiriniz ki: 
1 - Anadoluda bir vilayet mer· 

kezi. 
3 - Nakil vasıta11. 
4 - inşaata en lazımlı bir alet. 
5 - Karadenizde bir kasaba .. 
İsimleri meydana çıksın .. 
Do~ru halledenlerden 150 oku · 

yucumuza şeker, şekerleme. bisI,ü
vi ve kitap ile kartpostal hediye 

edeceğiz. -~-.,. 

Dikkat 

§ Bilmeceyi doğru halledenlerin 
hal varakalarına isimlerini, adres
lerin muntazaman ve okunanklı o· 
larak yazması lazımdır. 

§ Hal varakaları doğrudan doğ· 
ı-uya (V AKIT, çocuk sayıfası mu
harririne) göndermelidir. 

j 
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TAKVİM 
Pazartesi 
~O T.sani 

Salı 

1 ,ıııııımnııı nm~ıı ım ;ıı Aptülham!din Yaveri ~•ıı ~ ı.ıı 
- KEÇECi ZADE 

izzet Faat Paşanıll Kurnaz! .. 
Bu hikaye, doğrudur. Tiyatro ta 

rihine geçmiş bir vak'adır. 
Alduandr Düma, Kean isimli e

ıeriw yazıp bitirdikten sonra, tem 
sil edilmek üzere bir tiyatro müdü 
ıüne verdi. "' .. _ . 

Müdttr, DGmaf9: icr<Tü: .. -~. 
- Telif hakkı ne istiy~rsun? 
- Yüzde yirmi be~. 

Tiyatro müdürü Dümayı kı§kırt 
mak için, batka bir teklif yaptı: 
-Eğer hasılatın mecmuu 60,000 

frank tutarsa, sana 20000 frank ve 

Nakleden : lzzetoğlu 
mesi için 7 frank daha lazımdı. 

Hasılattan 7 frank eksikti. 
Düma, saat dokuzda müdürün 

odasına girdi. Müdür başını sal -
ladı: 

- Şartımızı biliyorsun, bir san
tim eksik olursa, bir santim alamı 
yacaktın ... Çok mütteessifim ama .. 

Düma omuz silkti: 

-Adam sen de, yirmi bin frank 
kaybettim, canım sağ olsun ... 

Sonra ensesini kaşıdı: 

- Yalnız fena bir şey var. 

2 Şaban 
Gün dogu~u 
Glln ! •atışı 
Sabah namaz.ı 

Oğle namazı 
l~lndl namaz.ı 

;\lı:şam namaıı 

\"acsı namazı 

lmsat 

6,52 
16,4'1 

b,50 
ıı,srı 

14.J2 

16,48 

18,24 
f,U\I 

3'.!') 

4fi 

21 T.sani 
3 Şaban 

tı.~o 

16.4'} 
b,Sll 
11,51') 
14,J-4 

16,4'i 
1'-,2 ) 
5,07 

:121 
45 

\"ılın ı;cçen günlerı 

Yılın kalan " L _______ _J 

' RADYO 
Bugün 

l S T A N ll V L -: 

18 ı;ranıtıfon. 18,SO fransızca 

il 

derı.. 19 

nclliız Hnııım. 20 R~flk Tetfı.t Ilc) ııc urkn-

daşlan. 21,SO gramofon. 22 njan , bor :ı, 

-- HA1/RALARI 
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Çamlıca ya çıktığımız zaman imparat0 

Istanbula bakarak dedi ki: Oh .. Ne 
güzel manzara, ne tabii letafet, 

ne dilnişin memleket .. 

- 37 ifadei meram edecek. . ,t' 
Ben böyle düşünürken ıJ1'lP 

torun sesi yükseldi ... 
- Herrn İzzet .. 

receğim, eğer tutmazsa, on 
almıyacaksın. 

par?. - Nedir? • :ıat. • 

Beylerbeyi sarayında birkaç da 
kikalık bir istirahat lazımdı, çün • 
kü bineceğımız beygırler henüz ha 
zır değildi. 

Bu bizim kötü adetımız .. O za
manki başı ve sonu belli olmıyan 

idaremız .. Ah .. o idare .. Kendi ken 
di.mizeyken kendımızın ne mal ol-

Birdenbire ayılır gibi old~ 
İmparator beni çağrıyordu. lt'd 
etti .. Daha yakına çağırmak itl~ 
ğmı işaret ediyordu. Hay,,af1 ,r 
sürdüm. Fakat kayzerin herııeıt 11 
kasında giden fon Hobe pa''ıı ,t 
binmekte olduğu halisüddefll -~ 
ah her nasılsa kıskanarak bS ,ı 
doğru müthiş bir tekme savoı11' 

- Kabul. 
-Ama dikkat et, piyesi ayın yir 

mi dokuzuna kadar oymyacağım. 

29 uncu gece, hasılat 60,000 frank 
tan bir santim eksi1t o: •ı ~.-.. ~ · ::.ı~ 

telik v ::•:ıı ~r.ı. 
- J>eki, kabul ediyorum. 
tik gece 2,357 frank hasılat ol -

au. 
29 temsil nihayetinde, siz aksili

ğe bakınız, hasılat 57,999 frank 
tuttu. 

Dümanın keyfine payan yoktu. 
20,000 frangı cebinde biliyordu. 

Bu para artık çantada keklikti. 

Fakat siz gene aksiliğe bakınız 
ki, son gece hasılat 1,994 frank ol
'du. 

1.994 frangı 57.999 
ve ederseniz ne çıkar? 

59,993! 

franga ila 

Dlimanın 20,000 frank alabil -

- Ben bu yirmi bin frangı ala -
cağıma öyle emindim, ki bütün pa 
ramı !larfettim, ihtiyacı olan bir ar 
kadaşıma da verdim. 

Bunun üzerine tiyatro müdürü 
kasasını açtı: 

Bunun için sıkılma dedi, sana 
para veririm. Başka bir eserde 
malisubunu yaparız. 

- Teşekkür ederim, 

- Kaç para istiyorsun? 
- Yirmi frank kafi. 
- Al bakalım. 

Tiyatro müdürü, 4 tane beşer 
franklık alıp Dl.Mnaya verdi. 

On dakika sonra, gİf eden üç 
tane koltuk bileti satın alındı. 

Hasılat, 65.000 frank oldu. 
Aleksandr Duma, müdürden 

aldığı ödünç para ile, hasılatı ar -
tınnışh. 

20.000 frangı işte böyle kazan .. 
dı. 

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

Yüzlerini boyayan, kaş .. 
larını traş eden kadınlar! 

.>ılmanyada nasyonal sosyalist- / Malum olduğu veçhile yüz ve 
lerın kadın cereyanlarını idare e- b k b.l d l saç oyama ecne ı er en a ınmış 
deıı bir §Ubesi vardır. Bu §Ube- adetlerdendir. Mesela Pariste 
nın müdürü Dr. (Krummacher) 
dir. Bu zat Alman kadınlarının 
boyanmaları ve türlü türlü kıya
fetlere girmelerini hiç iyi bulma
dığı için geçenlerde irat ettığı hır 
nutkunda demiştir ki: 

"Katlarını traş eden, yüzlerini 
boyuyan, saçlarına türlü türlü 
renkler veren ve umumi yerlerde 
siıara içmek, alenen yüzlerine 
pudra sürmek ve saire gibi hare
ketlere nazarı dikkati celbetmeğe 
çalışan kadınlar nesilleri bu
gün zeval bulmak üzere olan eski 
bir nesle mensupturlar. 

veyahut Amerikada, yüzüne ya -
kışsın, yakışmasın, boyanmış olan 

bir kadın tamamile giyinmemiş 

addolunur. Bu adet Almanyada 

hiç bir zaman kökleşmemiştir. Bü-

yük Alman şehirlerinde kadınlar, 
şayet yüzlerine yakışıyorsa, bo -
yanırlar. Boyayı yakıştıramı -
yanlar boyanmazlar. 

Sigara içmek meselesine gelin -
ce, Berlinde, bazı sokaklar hariç 
olmak üzere, sokaklarda bile si -
gara içilmesinin memnu olduğu 
zaman pek eski değildir.,, 

Hipnotizm ile zayıflamak! 
Son zamanlarda kadınlar şiş - tatbık etmekte ve bu suretle mak -

manlamamak için türlü türlü va - sat hasıl olmaktadır. 
sıtalardan istifade ediyor, fakat Mesela bir kadına uyku halin -
bu uğurda bir çok sıkıntılar ge - de nıtastalı maddeler yemiyecek -
çiriyorlar. sin! denildi mi, uyandığı zaman 

Amerika ilimleri kadınlara nışastalı maddelere karşı derin bir 
yeni bir tavsiyede bulunuyor ve İstikrah hissetmekte ve onları ye -
mııır ilaçlara bedel "Hiponotizm memektedir. 
den istifade ederek zayıflıyabi :~ Aynı usul, sabahleyin erken 
leceklerini söylüyor. uyanmak hususunda zorluk çeken 

Miami darülfünunu ruhiyat çocuklar ü~erinde tatbık olunmu§ 
müderrislerinden profesör Patten ve iyi neticeler elde edilmiştir. 

ile profesör Suvitzer'e göre, ka - Fransızların yeni 
dınları Hipnotizın ile zayıflatmak kurvazörü 
tecrübeleri, çok iyi neticeler ver - Fransanın yeni yaptırdığı La 
mi9tir. G l' · a ıaaonnıere kruvazörü suya in -

Çünkü bir kadın mıknatisi bir dirilmi§tir, ki 7.730 tondur. Dokuz 
NNlht ..,.-atulduktan sonra ken - ta 15 5 l k t k ne , u opu, se iz tane hava 
dilerine verilen emirleri, uyandı - topu, iki tane torpil atma cihazı 
ğı zaman mütkülata uğramadan ve iki tayyaresi vardtl'. 

ANltAltA: -
12,so - ıs,so ı;r:ıı:ııofon. uı - 111,1.'S aln-

ltırkn 1'137. ıs,ı.; - 19,1;) danoı ha\·aları. 

19,1.; - 20 alaturka saz. 20 ajan!'!. 

\'IVASA: 61l'-l m. -

H ,10 - ıs J{onscr. 18,'.?:> lrnn"t"r. 20,:W 

lrnn c.r. 22 ~eııfonlk koıı'lt'r. :!S, 15 orkr.ııtra. 

8UUAPEŞTE: 6:>0.:> rn. -

18 konser. 19,SO koıı~r. 20,SO konser. 2S 

konııer, :ıt,15 Cftl.bnnt. 

BUKltEŞ· :S9ı.:ı m. -
H ,15 ıuırır musiki. 13 rnd;yo orkr..,trnıu. 

19,SO orkestra. 21 konAcr. 21,SO kladnı-t. 

2S Ronıen havalarr. 

VARŞOVA: Ul! m. -

16,55 orkl'l!lnı. 1'7,35 oda mıısiklo;I, 21 

"Tebe5 Um diyarı", Franh Lchnrrn opcn•tl. 

BELGl<AD: 431 m. -

12 plak. ıs,os kon r. 17 orkcstrn. :rn 11ıır-

kılar. 21,so opera. 

RO~tA: uı.z m. -

13,30 plak. 18,15 piyano \'~ '"rkr. !1,15 

,arkı. 21,4.'S hııflf mU!ılkl. 2t 11on hnberler. 

FARiS: 3%8.2 m. -

21 konser. 21,30 caz.bant. 22,SO Re\'li 

mu!lllkl~l. 2S,20 fnkall\de lconM'r. 2 t,SO ıon 

hııberlC'r. 

•mnruwıınuıuuu·ııınmmuuıutt111Hrtıumımmınıunııuıuıuuuımmınumımııuııuıın 

1 S TA N B U L BELEDiYESi 

Şehir Tiyatrosu Temsilleri 
Salı aktamı 
saat 21 de 

Volpon 
Yazan: Ben Jon
son. Türkçeye 

çeviren: Bedret

-.... 111111\\\111111 
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tio. 5 perde Komedi 
Muallim ve talebeye tenzilat 

vardır. 

VAK 1 T 
lillndellk, Slyaal Gazete 

utan bul Ankara Caddesi. V AKI'f yurdu 

duğunu bildiğımız için bu kabil ke 
pazeliklere ve intizamsızlıklara a
lışmııızdır. Fakat böyle bir ecne • 
bi geldığı zaman olsun bu i§i yap
masak ne olurdu?. 

Bunu anlıyacak kafa kimdeydi 
dünkü kahve çırağı, yarın paşa ni 
hayet en büyük amir olursa gayet 
tabii bu iş böyle kepazeliğe mün• 
cer olur. Bereket versin, sarayda 
biraz vakıt geçirece~ §eyler vardı. 
Sarayda ve bahçede dolaşırken, 
uzaktan uşaklardan birisini gör -
düm, beygirlerın hazır olduğunu 
işaret ediyordu. 

İmparatorun yanına gittim: 
- Hareket zamanı geldığını 

kendilerine hatırlattım ... 
Beygirler.muz çok güzeldi. Bil· 

hassa benim altımda gayet asabi 
tabiatlı bir İngiliz atı vardı. lmpa
ratonan altındaki al ••• daha sok 

güzeldi. 

Fakat benim at çok asabi oldu .. 
ğu için mütemadiyen yaramazlık
lar yapıyor, velhasıl bir dakika bi
le beni rahat bırakmıyordu. Ben 
de imparatorun arkasından ona ye 
ti§erek gitmek mecburiyetinde ol -
duğum için biraz da beni zorluyor• 
du. 

Benim atın bu yaramazlıkları 
imparatorun çok hoşuna gitmıştı. 

Mütemadiyen bana emirler veri -
yor: 

- Şöyle yanımdan geçiniz. 
- Şöyle yilı'ütünüz .. 
- Böyle gıdınız .. · 
Atım bu kadar kalabalığa da 

alı!mamış olacak ki huysuzlandık· 
Telefon Numaraları: 
Yazı tıleri telefonu: 24371 
tda.re telefonu : 24370 

reı~aı adresi: Iııtanbul - ·ı.uaı. 

Poate kutu.su No. te 
1 

ça huysuzlanıyor ,imparator da r.e. 

vindikçe sevınıyordu. 

İcadiye tepesi üstünden Bağlar 
başı, Kısıklı, imparatorun çok ho-

Abone bedelleri: 
TUrkJye Ecoeb1 

Senell'..: 1400 Kr. 2700 Kr. 
8 aylık 730 • H50 • 
3 aylık 400 • 800 • 
ı aylılı HiO • 1100 

ilin Ucretlerl: -
flcaı1 Ulnlanu llAo eah.lfelerlode aett· 

mJ SO kuru,tao baflar, ilk aahUede ı:ıo 

kurup kadar Çtknr. 

811,rUk, fazla, devamlı Ub verenlere aıı 

ayn tenz.llAt urctır. 

Beıanı lllnlarm bir utm 10 lmnıttu.r. 

KUçUk llinlar: 
Blr detB.11~0 tkJ derıÜİ7 :50 Uç detam fi:5 

dört <ıctaııı 7:5 ve on defuı 100 kuruıtur. 
Uç aylık UA.ıı verenlerllı bit defuı mecca. 

nendir. Dört aatırı geçen ııa.nıann rıuıa 

ıatcrlan be~ kuruştan he88p e<11Jlr. 

ırtınaya tutulunca .• 
Devrialem seyahatine çıkan 2 er 

kek ve 1 kadın 3 Alman Dedeağaç 
açıklarında fırtınaya tutuldukla -
rmdan Bozcaadaya iltica etmi~ler
dir. Seyyahlar orada tedarik ettik
leri bir motöre binerek beraberle -
rinde iki küçük sandalla lzmire 
gelmiflerdir. 

şuna gıtmışh. Bilhassa kücük Cam• 
lıcaya yükseldığımız zam~n i~pa -
rator adeta bayıldı . 

- Oh ... Ne güzel manzara, ne 
tabii letafet .. Ne dilnişin memle· 
ket .. 

Kayzer mütemadiyen ağzından 
çıkan kelimelerle İstanbulu methe
diyordu. Filhakika o gün de, lstan 
bulun güzellığı üstündeydi. 

Sema berraktı. En ufak bulut le 
kesi bile yoktu. İstanbul tarafı -
nm silueti bütün kalpleri cezbedi .. 
yordu. Ben bile lstanbulu Çamlıca 
tepesinden bu kadar güzel görme
miştim. 

Ne güzel me.mleket yarabbi .. 
Fakat içinde olanlar ... on.u idare e· 
den kafalar .. işte arkamda beygi -
rin üzerinde sallanan bir koca e .. 
fendi. 

Henüz ismini okuyup yazamı -
yan bu adam; bugün bir im para .. 
tora mihmardarlık yapacak .. Rü .. 
yasında görmedığı bir lisanla ona 

? 
mı.. I 

Bereket versin konçlu çiıll' j 
giymiş olduğum için o kadar t f 
etmedi ... Derken bir dakika tD 
büyük bir sancı başladı. i\atıl1 .1 
çizmemin üzerinde çat edince~ 
parator büyük bir teessür içİfl" 

- Ooo .. diye bağırdı. ~ 
Hemen arkasından bir şe)' 011 

mu diye bana sordu. Fakat . ~ 
kahramanlık eseri göstermek ~ 
bir şey yok dedim .. 

Lakin Çamlıca tepesine 1<•. 
hayvanın üzerinde muvazene11'1 

ııl muhafaza edebıldrğıme hali 
accüp ederim. . J 

Çamlıca tepesine çıkınca ıs-'' 
miz birden attan indik. lmp~~ 
aa attan inmi~ olduğu için _,,.i 
dolaşıyor ve sonra lıtanbuluo ~ 
rine doğru bakıyor, bir saniye/ 
İstanbul dan gözünü ayıramı)'-.1 

Orada muvacehesinde bulıJ9"',1 
ğu dünyanın en himiıal pano~ 
sına hayran, fon Dergolç pa~f 
tarifatmı dinliyor ve mütemad'/ 
hayretini gösteren tebessürııl 
sesler çıkarıyordu .. 

-0 .. 

-.Ay.. -~ 
(O) ve (ay) lar o manı'~·I 

mef tuniyetmı o dakikada ne 111 

ifade ediyordu. ti_ 
Filhakika o saniyedekı 1111 r 

rayı insanların bu aciz lisanlt1~~~ 
fadeden çok uzaktı, Ancak ')r 
garip seslerle maksadını ifade 

biliyordu. . ıJfı 
Maamafih bu seslerin bıle ııil 

gelmedığı muhakkaktı.. Nete 
İmparator heyecanından: 

- Enfes .. enfes .. diye 
yordu .. 

J[. :/- ~ ·ı 

1 ~. ""r' mparalor attan indigı tt' 1 

ben de ınmıştım. imparator e 11f 

seyrederken ben de ayağıt11•11 jtİ' 
cısmdan müthiş dakikalar g~ 
yordum. Keneli kendime: .... ~1 .. ,V' 

- Muhakkt.k surette aY-' di,.ı1 
rıldı ... diyordum. Fakat keJ1 cJıl' 
yoklaymca bacağımın kırılflla. ~ı' 

d h. d' d ç·-JJleııı' , nı a ısse ıyor um. t.ı. • ti 
karmak imkanı da :roktu. 81

: 111&1 
raftan şüphe, diğer tar~ftan 
beni hakikate!l şaşırtmr~t•· 1< ;l 

T ekrnr hayvaaa bir.J11C t b" 
k 

,,,,e 
kendımı yokluyor f akal 0 

la.mıyordum. . etiı"1 
.-ı'J I' imparator benim bu "a~ f' 

dikkat etmiş, hemen yanıl1'l~ 
di: ,.c1ır 

N dedi· .. yoksa b - e o ... 
nız fena mı?. 

. ' 1 fi' 
(f>C\'0"' 
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tan daha kıymetli ! Mısır tayyarelerinden ikisi 
lcır~=dllelere kadir değil! Hele 1 olduklarını tahmin ettiği birçok bü Ingil ter eden F ransaya uçarken düşt Ü 
ıt, "'r n •onra. ona tutulan olur - yük, küçük memurları zindana at • 
Rtl~ekıeyı·eyle ıen onun ba~ına ı tırmr~tı. --------- ---

feyleri ! 

diğ~1:. ~.enilen tehlikeli hastalık, 
•in b utun hastalıklar gibi herke 
tuı,ıı'flnda dola§ıp durur. Ona tu• 

Sok Y .. t. görültüye gider ve yahut, 
''ıdarn b · b" ltıuth· ır unyeye malikse, 
IJ huhra 1 d 

Strpıntıl n ar an, ate,lerden, 

(Janki) nin (Devas) mihrace• 
liğinde kurduğu bu istibdada ve 
mihracenin kendiıine kartı duydu-

ğu a~ktan kuvvet alarak teıiı etti· 
ği kanlı idare, halka karşı yapılan 

zulüm ve gösterilen şiddette o ka• 
dar ileri gidiyor ki, sabık dansöz 

l &rdan ıonr k d' · · k 
'rlllrya a en ısını ur (Janki) hayatından korkmıya ba,-

rnuvaffak olur . . · 
8u in" h. · lryor. Bundan hır ay evvel kendıaı 

de lt.rn ~~ ıı. hastalık son günler- , ne karşı yapılan iki suikaatten bir 
l'Uk bit . 1~dıstanrn ortasında bü- tesadüf eseri olarak kurtulabiHyor. 
11-ıihr ~ıka.r Yakalamış. (Devaa) Kurnaz kız, halkın hisaiyatını 

e.ccıı (T k .. R . . l k 
tlıır, tah u OJı ao Puar) ta - ve kendısıne karşı ga eyanını ço · 
llJl\d._ hnı ve tebaasını terkle ya· tanberi farkettiğinden artık (De " 
~rt.ö ~enç, güzel ve cazibeli bir ·avs) ta uzun müddet kalamıyacağı 
'c.çrrı~ e rneınleketinden kaçmış nı anlıyor ve firara karar veriyor. 
~l'li ı. an evvel devletinin hazine- Kızın göz kama§trracak kadar faz 

ooıaltıp b b . 
llııı.ıt • era erme almayı da 

tnarnı1. 

d 8u firar . 
t\>lln uzun zamandanberı 

ot,t\ 'b' eden ve maceralarla dolu 
it •ık h'kA ld V ttltiid· ı ayesının a ıgı son 

~jLl' lr. Bundan birkac sene evvel 
n t.c · ~ 

tı \' enın sarayına dans oyunla

la olan cazibesi karşısında sakalı 

tamamiyle onun eline vermiş olan 

mihrace hazretleri de tabii onunla 
beraber kaçmıya hazırlanıyor. O
nun için yükte hafif, pahada ağır 
ne vana hepsini topluyor ve ken · 
di hazinei hassasındaki tadan, mü ! Cten. b' 

'krı ( ır varyete şirketinde ça- cevheratı, altınları yanına alıyor. 
tıh:.l Ja.nki) isminde on altı ya -·oq, Sadık bendelerinden bir ikisi 
('t tık !~Yet güzel bir kızcağız bir tayyare tedarik ediyorlar. Bir 0Jı Ra p ) ~le k 0 uar hazretlerının 
dtrh ç~ hoıuna gilmıştı. Ve ona 

'Sa a.ha.yı yakmıştı. 
unuıı .. . . 

~l (J . uzerıne mıhrace matma 

gece mihrace, sevgılısı (Janki) ile 
beraber o tayyareye binerek (De
vaa) ı terkediyorlar. Kendi memle 
ketinin hududu geçiliyor. Nihayet 
tayyare ihtiyar aşıkla sevgilisini 

''r•y a.nkı) Yi sureti hususiyede 
1'1-,k ına da..,·et etmiş ve yalnız o -
~ d ona önünde dansettirmiıti. (Bengal) körfezinde Fransızların 

~nıt• (Pontiseri) müıtemlekesine indiri-n t ... n ıonra mihracede uya . • 
a. esi a. k yor. 

\it ol • ! kırkını çoktan geç • 
~eı:ı kan ha.~retin er tarafını bir-
'ı ı'Playıvermiı ve mihrace mat 
Olttı e (Janki) cenaplarının esırı 

Uftu. 

( Qir nı·· d 
J,tı)t' .u .det sonra matmazel 

'~\l ı) ıhtıyar mihraceyi o kadar 
ft)"tu.~un içine almıştı ki bütün 
'1tf:a.a). llleınleketi kızın nüfuzu 
ttej &. i1t·ıniı ve mihracenin r.;et . 
)' b t"tt.ıı) isterse öyle idare olunma 

'!la.nrrıı•tı F l' • 

:t &.h:a.t b d . 
ı)ııt un an hır sene evvel va 

Tabii (Deva ) mihraceliğinde 
vazıyet karmakarışık oluyor. Bu 
hale tahammül edemiyen Hi~dis • 

tanın İngiliz valii umumisi geçen 
hafta (Tukoji Rao Puar) hazretle· 

rine bir haber göndererek teşrınısa 
ninin on beşine kadar yalnız ola -
rak (Devas) a avdetle tacının, tah-

tının sahibi olduğunu göstermezse, 
bütün mihracelik hakkından fera-

gat etmiş olarak telakki edileceği
ni bildiriyor. 

Mihrace bu habere derhal ce · 
~i {[)o kadar vahamet kespetmişti 
'lld. evaı) halkı metresin idare • 

"I\ f vap veriyor ve diyor ki: 
)~~d ena halde sıkılmaya ve bu 

en h ' 4Valii umu.minin emrine itaat 
llııtıı.ı I er tarafta büyük bir hoş-
~ ı uk .... 1 etmeyi hatırımdan bile geçirmiyo • 
"lıııu.. .. ıoru meye baıla.mıştı. 
(b ·• Uze · rum. (Janki) benim için dünyanın 
llİIQ. rıne veliaht olan prens 

' lllt s· ) bütün tahtlarından ve taçlarından 11'1da.ı· ıng ile refikası 18 ya . 
"' teı Ond daha kıymetlidir!., ıı (J ore) prenı;es mihrace . 
, . ltıki) d ' Dedıkoducu 
lıı~, en kurtarmak için bir 
(J, ıt tertip t l d' F k N l • 
J tıki) e mı, er ı. a at apo yonun evı 
~~ Ye sadık olan birçok kimse 
~ ()tıtt bu 11 'k Fransa hükumeti, Napolyonun 

l'dl\ uı astten vaktiyle ha .. S H l d d ~ . . 
~ • t ettikleri d . . 1 ent e en e otur ugu evı lamıre 

•t1 " n en (Jankı) suı - k · · · E · · · · · ı· d .rapl'llal f ! arar vermıttır. vın tamın ıçın a 
'tt arına ıraat bırakma . . l l . 

l'İ~ "cliaht) . . . . ı zımge en e lı tonluk malzeme Lon-
,.,. ~lp a zevcesını tevkıf ettı- draya gönderilecek oradan da bir 
·q,,.J le tıktırnu•tı v r htt İ . . , . 
.J ' ~l llı'h . l' • e ıa an ngılız Yap·~ru .malzemeyı Sent He-
lf\l~ ı racenı 'k' vl d h ı 

t~lld n 1 1 og u a a o lene nakledecektir '''k a.n ve b l . ld h un ar da suikastle 
"ıtt dl ~r ulunduklarından onla -
'"l"tdbt a.yatları tehlikede olduğu Bir muharririn 

mahkumiyeti ıı ııtı. 

bit-• .1.ınun üze · B Faşizm aleyhtarlığı eden muhar 
._ 1•ı ik' rıne rehmenlerden 
~,l' l Pren · k rir Kurziyo Malapart, be§ sene tıı '-it onı sı ız kıyafetine ıo • 
}' 't \'c h adrı gızlı yollardan kaçır- müddetle Lipari adasına nefyedil. 

t b • u udu ge k (I mıştır. (J -.et1~ çere ndore) 
'ilki) bc~e rnuvaffak olmustu. "t h , ır za 1 • Davet 

ingilterede (Lympe) şehrinden kalkarak Mıs1ra UCjarlarken bir danesinin Frans~~a 
(Rouen)şehrinde sukut ettiği bildirilen Mısır tayyareleri Mısır naz1rlarından bırısi 

ve Mısır tayyarecileri tarafından teftiş edilirken 
Leborget, 19 (A.A.) - Mısır hava kuvvetlerine mensup lagiliz filosunun yedi tayyaresi buraya 

gelmitlerdir. Tayyarelerden bir tanesi, Rouen'de yanarak düşmüş ve içindeki iki kişi yanmıştır. 
Bir başka tayyare deAbbeville mıntakasında düşmüş ve yanmıştır.Fakat içindekilere bir~ey olmamııtır. 

ispanya, Fasta neler yapıyor? 
İspanya Cümhurreisi bugünler - Fransa hükumetinin İspanya - Bir taraftan bu yollar ve tünel -

de Fas müstemlekesinde uzun bir dan istediği diğer bir şey de Cebe- ler yapılırken diğer taraftan A • 
seyahate çıkacaktır. Bu seyahat, Iittarik Boğazı altından geçecek 0 rap İspanyol münasebatının 

son zamanlarda İspanyanın orada lan büyük tünelin bir an evvel in - kökleşmesine çalışılmaktadır. F aı 
vücude getirmiş olduğu medeni te- şa edilmesidir. Bu tünel de inşa e· müstemlekesi İspanyaya şimdiye 

sisatı tetkik eylemek maksadına dilecek olursa Fransa, gerek inşa- kadar maddi ve manevi çok paha
müstenit olmakla beraber bir de sı biten (Seuta - Tetuan _Meli- hya mal olmuştur. 
geçenlerde inşası ik~al edilen la) yolu, gerekse Cebelittarik tü - Akıtılan lspanyol kanından ma· 
(Seuta-Tetuan-Melila) yolu • neli sayesinde icabında Afrikadan da İspanya devleti Fas için şimdi. 
nun küşat resmini yapmak maksa- Avrupaya askeri nakliyatını dai - ' ye kadar sekiz milyar peçeta sar. 
dına müstenittir. İspanyaya ait o • ma kara tarikile yapmağa muvaf· fetmiştir. Son seneler zarfında Fas 
lan Fas kısmında bu münasebetle fak olacaktır. lılar oldukça itaat altına alına.bil -

büyük merasim yapılacaktır. Çün- Bu yollardan Fransanın istifade diğinden şimdi müstemlekenin zi
kü yeni yolun inşası İspanya Fası- edebilmesi tabii ispanyanın mu . rai ve iktisadi sahalarda inkişaf et 
nın iktisadi inkişafı için büyük bir vafakatile kabil olabilccektir.Fran mesine çalışılmaktadır. ispanya ve 
ehemmiyeti haizdir. Bu yol Fran • sızların inşası mutasavver olan Ce Arap milletleri sekiz asırlık bir ta 
sız Fasının yol şebckesile de bir - belittarik tünelinin bir an evvel rih devresinde beraber yaşamı§ 0 }. 

leştiği için ikiye ayrılmış olan Fas yapılmasını İspanyollardan isteme duklarından her iki milleti birbiri· 
müstemlekesi bu suretle birleştiril lerinden anlaşılıyor ki mezkur tü - ne bağlıyan an'aneler az değildir. 
miş olacaktır. Bundan dolayıdır ki nel meydana çıktıktan sonra onun Onun için ( Seuta ), Madrit ve ( Gra 
Fransa hükumeti yeni şosenin inşa müştereken kullanılması için Fran nada) da Arap lisanı tarihi ve me 
ıı için İspanya hükumetini çok teş sa ile ispanya arasında bir anlaş -

1 

deniyeti öğrenilmek üzere üç ens-
vik etmiştir. ma bugünden mevcuttur. titü açılmıştır. 

Esaret hatırası olarak doğan · çocuk 
NANSl, (Hususi) - 1916 da, ismiyle ve ııbabası meçhul,, diye ı doJf namma her ay 180 frank vere 

asker olan bura halkından M. Sind kaydediliyor. cek .. Bu tediyat 23 teşrmısaniye 

ler ,umumi harpte Almanlara esir ı F ransrzla Alman, mütarekeye kadar devam ede~ek. Ondan son • 
düşmüıtü.Almanlar M. Şindleri ev kadar birbirlermı göremiyorlar, ra Adolf 16 yaşını ikmal edece
vela üsera karargahına , sonra da sadece mektuplaşıyor. Fakat sulh ğinden nafaka kesilecek. 

bir köye gönderiyorlar. Şindler, onları bütün bütün ayırıyor. Fakat Alman müessesesinin mü 

köyde, tarlada çalışırken Katerina Fransız, fena günler dostunu diirü bu karara itiraz etmıştrr. 
isminde bir Alman kızına alaka - unutuyor, Katerina da, almanca . Mahkemenin Alman kanunlarına 
lanıyor. Kız, Şindlere bir iki keli- mn en tatlı fiilerini taırife başlı- nazaran hükt:.m vermesını talep et 

me almanca öğretiyor, kendısı de, yor ... Arada sırada Fransız sevgi • miştir. 

Şindlerle beraber fransızcanm en }isini düşünüyor mu? .. Her halde Mahkeme, ilk kararını tashih et 
tatlı fiillermı tasrife başlıyor. bikes çocuklar bakını yurdunun miş ve Şindleri bu 180 frangı 1 kıi 

Günler geçiyor ve bu dostluğun müdürü, ona Fransızı hatırlatıyor. nunusani 1928 den itibaren verme-
semeresi kendini meydana koyu - Müessesenin müdürü, Nansi ye m.:ıhkum etmiştir. 

yor. Bunun üzerınc Şindleri karar- mahkemesine müracaat ederek, Biçare Mösyö Şindler, Alman 
gilha naklediyorlar, kız da 28 ka- Adolfa nafaka istiyor. Mahkeme bakım müessesesine 4000 frank 

nunuevvel 1917 de bir oğlan çocuk kararını veriyor: Şindler, 7 mart kadar bir para verecekken §İmdi 
doğuruyor. Nüfusa çocuk, Adolf 1932 den itibaren, müesseseye A. 13.000 frank verecektir. 

Amerika niçin altın satın alıyor ? 
Bundan bir haf ta evvel Ameri -

kanın Avrupadan altın satın al -
makta olduğu yazılmış ve Ameri • 
ka hükumetinin bu altın mübayaa 
larile ne maksat takip ettiği biline 
mediğinden Amerikanın bu hare -

"Amerikan parasının kıymetini 
düşürmeğe taraftar olanların ade-

di günden güne artmaktadır. Par-

Diğer taraftan bir çok Amerikan 
sanayi erbabı Amerika hükumeti· 

tj crkeıe k rnan ar uslu, munis 
ı.)>lt İftif arşı tatlı tcbes:;ümle -
~b l _ at etın 1 
t' •~ dan .. eye a 1§kın olan 0 itti L ıoz B h . 

C. H. F. Şişli Nahiyesi Me!ru- keti muhtelif suretlerde tefsir edil 
tiyet Ocağından: Ocağın aylık mişti. 

lamento azası arasında dahi ayni 

cereyan gittikçe kuvvetlenmekte -
dir. Bu hususta meb'uslarm reyle· 

rine müracaat edildiği zaman bun 

ların yüzde elli sekizi enflasyona 
taraftar, yüzde yirmi biri aleyhtar 

ne müı·acaatla yeni bir para çıka -
rılmasını teklif etmişlerdir. ( Com
posite Metal Dollar) namını verdik 
leri bu paranın karşılığı yüzde yir 
mi beşi altın ve yüzde yetmiş beşi 

gümü~ olacaktır. Bu yeni teklife 
dair henüz mütemmim malumat 
yoktur. Teklifi yapan sanayi erba
bı kendilerine (Millet komitesi = 
Committce of Nation) demektedir 
ler. 

-. oabcr i' re menın bu ihane 
t il Celiad a ınca derhal mihrace . 
'•hı... •na crn d il -.,, ttçurt re erek onun ka .. 
'•t ~brıi llıu!tu. Bununla da ka

Yerck k d' . 
en ıııne muhalif 

toplantısı 22 11 933 Çarşamba Bu i~te muhakkak olan bir şey 

günü saat 21 de Fırkanın Şi!li Na- varsa o da Amerikanın dolar kıy -
hiyesi merkezinde yapılacağından , metini herhalde düşürmek isteme -
Ocağa kayıtlı azanın teırifleri rica sidir. Amerikadan gelen en son ha 
olunur.. herlerde deniliyor ki: 

olduklarını bildirmişler, müteb:ıki 

meb'uslar rey vermekten istinkaf 
eylemişlerdir. 
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· 1 Türkiye birincilikleri şerefine verilen ziyafet 
ŞERLOK HOLMES' e ............. , ,,,, .... , ....... uo... •porla meşgul olmalarına müsaa - •• k •• n doksan bin seyirci ~;1, 

K A R Ş J Muhittin Bey, birinci fır~a. ku~a~ de etmezlerdi. Eski sporda gür • da büyük heyecanlı ınerası r~ 
•• dam Galip Paşa, baro rel51 Hılmı, büz yurttaş yeti ştirmek fikri ha- pılıyor. Ve bütün devlet e 

' 

d bulıı11 L U P E N t icaret odası reisi Ahmet Beyler, kim değildi.. Bugünkü spor terbi- ve halk bu oyunlar a . 
0 

• 1 Ha lk Fırkası İstanbul teşkilatı er- yesinin esaslarında ve usulü tar • en serefli bir vazıfe addedıYtl" 
~,.....~"""'°""ııı~~~~~.1'1~111~İ\ ~\11\~lll~jll~llli~ıl ::llllı~ll~'ı-.: ı kanı, ~e~erasyonlar rüesası bulun zmda ise tamamen ilmi esaslar Ga;eteler kam ilen sa:.ıfa~~:r. 

. !l 1~ il ı1 .fil111U· makta ıdıler. hakimdir. Dolayısıyle bugünkü müsabakalara hasre ıyo ) 
.k ebe• rtumara: 13 1 .. Şişli halk. fırkası gençleri birli· spor millidir. Gençleri Türk cemi- buki bizde sporu tep'1 °' b 

- Vallahi idare etmez ama sa • 
na da yük omlıyalım diye alıyo -
rum. Diyordu. Leonida Rumca kü
fürler ederek: 

b b 'l . k~ b 1 ğının senfonık orkestrası tarafın · yetine intibak ettirmek ve onlara vazıfe ve sclnhiyetinde I t 
ağırmaya ı e ım an u amıya - 1 • 

1 
b 

1 
laka a 

l d 
1 

elan çalman istiklal marşıy e me - büyük içtimai kudreti vermek he- nanların u i~e o an a 
1111

j 
rak yere yuvar an ı. . k h 11 l teme 

.d b' d kt v rasıme başlanmış ve marş aya ta defi takip ile güzide spor işlerimi· da a şü.mu Ü o masını Leom a ır avucun a sı ıgı ve j • • • • • •• 

Al. k · t d' w• il '~ dınlenmıştır. İstıklal marşını mu· zin idare etiiğı federasyonlar ilmi Jerim. Mercan ıye verme ıs e ıgı e ı . .. . . 1 h 
1 

d l r 
w .. l teakıp cumhurıyetın onuncu yı bii- tarzda spor işlerimizi tanzim Mu terem an<a aş a ' . . bİ 

- Bir gün pılıyı pırtıyı toplayıp liranın kana bulandıgını gorere t l d f k · l d l l Yu'.·arıda aı· z!'ttı'gw 1·ın .~. ıbı a., k marşı, sporcu arın a re a atıy e etmektedirler. A et eri az o m-ısı ,. - • v~ 
· ~ni savuşmaya mecbur edeceksin. bu parayı hemen orada asılı ca et ·ı · · 1 l . d spoı·cularımız amato""rdur. 

Çallnmı"- ve genç musı :ı>t"'ına:; ar na ra?!:mcn e !'.nebı' antreno··r erın en 
0 l)iyince Mercan Ali alayla gülü- lerden birinin cebine soktu. Dışarı 1 .dd l :ı Ik 

1 1 
d :ı - - · ·11 • 

k şı ete a ış anmış ar ır. istifadeler cdi1::nektedir. Sporun zevkleri muv;ıffakıyetlerını er 
y or: çı ·tı. w .. d" k. . w d Fırka vilayet idare heyeti reisi he!· kısmına verdiğimiz ehemmiyet da sadece istedikleri takdir.\ 

- Yok, yapma be canım ... Bu - Magazada uç, ort ışı aşagı a 

1 

C d K . B k b . l k J-1 k . f K' b d k ndilerıfl 
1 

1 k ev et erım ey ısa ır nu u ile işe ba~lanmıştır. ~ü umetın attır. ı u a e rııı 
rada kurulmuw. işini bırakıp nere - aralıkta gevezelik ederek hazır ı k t b 1 f · · .. .. I · k 1 hald• 

T • • • • • • verere stan u sporunun şere mı Almanyadan getirdiği alemşümul goru mıyece o an .. ,, 
ye gidecekain? Hem bakalım, git - larını bıtırmışlerdı. Ceketler mı de· T .. k' b' . ·ı·kl . d ff K ld l B lk ·· tl t• zın J11tl 
. _. . w. . .. . d. ur ıye ırıncı ı enn e muva a bir şöhrete malik ar ın mem e- a an gureş ve a e ı bll'l1 
tıgın yerde senı rahat bırakırlar gıştırmek uzere soldakı ver ıven- k l .1 d l · l" h kalarından do··nenlerle de . ıyet e temsı e en genç erı se am· ketim:.!in spor i tiyacatmı, me.m -
mı? Şurada pek ala sen de, ben de ı den yukarı cıkarlarken Leonıda l d' w t k l O l d f l doııt11 

· - amıs ve ıger mm a a ar namına leket!n bazı mmtakalarrnı gezerek dum. n ar a za er e el 
geçinip gidiyoruz işte ... diyordu. sağdaki merdivenden aşağıya in - b .. · · ı·k k .. h ·yet ço ·11 f' ··k ı rk• .. . 1 . . . . .. .. d . . ırıncı ı azanan cum urı - tetkik ve tesbit etti ve raporların~ mı i ş~re ı. yu . se ten .. a edi,, 

Ancak bir ak"'am dukkan kapa - l dı. Hıc bırıne gorunme en gıttı , kl b d t kd. e ı'h d' B d b k bekledıklerı alakayı gore111 t .:ı • • _ • • • , cu arının gıya ın a a ır v • ver ı. un an aş a geçen sene 
nacağı sırada, ışçılerın çogu gıdıp yerme oturdu, kasa hesaplarım tel tiram ifade eden cümleler kullan· en salahiyettar şahıslar spor ve Spor siyaseti.mizde ve si'° 
le Leonida kasa hesabını yapmak kika devam etti. mı~tır. gençlik teşkilatı için ecnebi mem- yalımızda gaye halka nüfuı e I 
üzere iken Mercan Alinin kafayı Beş dakika sonra yukarıdan fer- Cevdet Kerim Bey sporda disip- leketlerinde tetkikat yaparak ra - tir. Binaenaleyh te,kilatıJ111: 
tütsülemiş olarak dükkandan içeri yatlar duyuldu: lin ve beraberlik zaruretine temas porlarım hazırladılar. Bu rapor - ra atılmış olan bu kıymetli g 
girmesi sabıkalı Rumu çileden çı - - Bir adam öldürmüşler .. Ko - ederek biten sözleri umumi alkış - lar uzun uzadıya tetkik edilerek ri sporda muvaffak olabil 
karttı. Hemen ona çıkmasını işa- 1 şun karakola... Jarla nihayetlenrniştir. Bir musiki verilecek yeni kararlar spor teşkila için en iyi teşvik çaresi 01'~ 
ret etti. Dükkanda kimse kalma - Mağazanın bekçisi, İçerdekiler partisinden sonra 1. C. 1. ikinci tının istikameti asliyesini teşkil e· hususu dn. lemin etmek rne~"' 
mış olduğu için Mercan Ali aldır - telaşla aşağıya indiler. Leonidaya reisi Halit Bey çok alkışlanan şu decektir. Hepimizm malumudur dirler. 

madı: meseleyi haber verdiler. nutku vermiştir. ki spor meselesi baştan nihayete Cümhuriyet rejiminin spor 
- Korkma be yahu, ben belli Leonida şatkın ve telaşlı, mese- Muhterem efendilerim, kadar bir ilim ve ihtisas meselesi - kilatından beklediği ve takİP / 

etmem. Şöyle içeriye, senin odan_a leyi anlamak ister gibi yukarı koş- Heyeti aliyenizin huzurunda dir. Sporda atılacak her hatve bir gayeyi bu suretle ifade ed 1 
geçeyim de iki lafım var. Şunu dı- tu. Cesedi görerek hayret etti. He- duyduğum heyecanı ifade etmek tetkike, tecrübeye ilmi bir temyize sporcularımıza şunu da h•tı 
yip savuşayım. ~en polise iki adam gönderdi ve 1 için kuvvetli değil kafi derecede muhtaçtır. Hükumetimizin deruh· rım ki beynel.milel sahada d• 

Dedi. Leonida başka çare bula - kimsenin görmediğinden emin ola bile telakate nail ola.madığımdan te ettiği bu yeni teşkilatın verece- dilerine di\şen mühim o;ısı 
mıyarak onun arkasından yukarı - rak odanın açık penceresinden kan mnhzunum. Memleketimizin en ği ciddi semereyi şimdiden huzu- vardrr. Her gün bir mertebe 
ya çıktı. Fakat küçük odada kim- lı silahı arkadaki çıkmaz sokağa ı münevver ve fedakar insanları a• runuzda söylemek isterim. muvaffakıyetle ifa ettikleri~ 
ıe yoktu. Dışardaki koridorda tek fırlattı. rasında bulunmak saadetini temin Muhterem arkadaşlar, zıfeleri daha yüksek şekilde 
tük işçiler yıkanıyor, gitmeğe ha· cncmmı ' ·or) eden ve hatırasını daima muhafa - Bun.lan saymaktan maksadım mak borçlarını göz önündeJI I 
zırlanıyorlardı. za edeceğim bu toplanışı ihzar e - milletimize ve sporcularımıza baş- ayırmamalıdırlar. Spordan f, 

Leonida kendi odasından çıka - Macar başvekilinin takip 1 
den C. H. F. İstanbul vilayet ladığLmız işe ehemmiyetle, katiyet mizin sağlam bünyeli, sağl,-

rak yaNlaki odaya baktı. Orada ettiği misal idare heyetine ve onun spora kıy " le ve ilmi usullerle giriştiğimizi bu rekterli ahenkli ve milli hislf, 
da yoktu. Öbür taraftaki memur - Budapeşte, 19 (A.A.) _ M. Mu met veren ve aporcu\arın bütiın ih· vesileyle ifaae c1miş olmaktır. Son gunlaşmış gençlik yetiştirm~ 
ların giyinip soyunmalarına ve ye· solini şerefine "Mil1i iş haftası,, tiyaçlarını düşünen Cevdet Kerim birkaç senelik birincilik müsaba - bunu da!.ma önde ve elde bul / 
mek yemelerine tahsis edilmiş kü· münasebetiyle verilen ziyafette, Beye teşekkür etmeyi bir vazife kalarında alman netıcclerı bılenler maktır. Buna binaen matbı.ı' ~ 
çük odada Mercan Aliyi bulpu.Sar M. Goemboes demiştir ki: bilirim. sporun inkişafı hakkında büyük Ü• zın makbul görmediğimiz kl~J 
ho~lukla buraya girmişti. Mercan "- M. Musolininin modelim ol Muhterem arkadaşlar, mitler besliyebilirler. kabetini arttıracak ve bu P'/ 
Ali daha kapıdan içeri girerken Le duğunu kabul ederim. Eseri takip İdman cemiyeti ikinci reısı sı - Muhtere.m arkadaşlar, gayeyi az çok zedeliyecek ol-'/. 
onidaya: zahmetine değer bir ~ahsiyetin fa. fatıyle cümhuriyet feyzinin spor Biliyorsunuz ki bizde spor a- riyala gazetelerde yer verilll'r) 

- Ban .. hemen bin kagw ıt ha~ır- l d d l k t"' ı ··k t ·· t "tt' ·n· he vakı"t ld gw gı0 bi Jı11) ... - aliyetini maalmemnuniye ta • layatın a ne erece par a seme- ma or u esasa ına mus enı ır. sı ı, r o u u ~. 

la. Ne yapıp yap bul... kip ederim. M. Musolininin ,milli reler vermekte olduğunu bu fırsat - Memleketimizin milli mefkiiresi- li ne~riyatlariyle bu gayeye I 
Deyince Lconida sendeledi: ışlerı takıpte göstermış olduğu te- tan istifade ederek işaret etmek is nin tahakkuku için bu yolda tamim de bize yardım etmelerini e~ 
- Ne diyorsun? Bin kağıdı ben lakkiye tamamen biz de iştirak terim. Türkiyede spor teşkilatı den başka çare var mıdır? Şura yetle kayıt ve rica ederim. 

nereden bulayım. Sen çıldırdın ediyoruz. bilhassa cümhuriyet idaremizde en sını bir kere daha tekrar ederim ki, Muhtere.m arkadaşlarıl11: dl 
mühim işler arasında yer tutmuş • her kuvvetten her fırsattan istifade Sporun cümhuriyet devrıl1 

1 
mı? 

- Biraz kafam dumanlı ama 
aklım başımda .. Bin yerine 999 ver 
sen almam. Haydi ... Nafile vakit 
geçirmiyelim. Kendi işine zararı 
olur. Sana bir kaç ay da uğramam. 

Haydi aslanım ... 
Leonida kin ve nefretle bakarak 

cebinden elli lira çıkardı; uzattı. 

Mercan Ali el ile parayı iterek: 
-Haydi canım, alayı bırak. 999 

olmaz diyorum. Hemen... Kapıda 
bizim Tosun Şükrü bekliyor. Hani 
ya. biliyorsun ya ... Kundakçılıktan 
yatıyordu. Müddetini bitirdi. Ye -
ni çıktı. 

Leonida birden çıldırır gibi ol • 
du: 

- Onu buraya ne getirdin? O -
na da mı beni haber verdin? 

Mercan Ali alay eder bir tavır -
la: 

- Yok, merak etme. Daha gÖy
lemedim. 

Diyerek sallandı: 
- Ona söylemedim ama bu gi • 

ı.i iıle dünyaya haber vereceğim ga· 
liba ... Eğer bin papeli timdi sulan-
mazsan ..... 

Leonida sendeledi; Mercan Ali 
sesini gittikçe yükseltiyordu. Sabı 
kah Rumun kendisini kaybettiği 

anlatılıyordu. Mercan Ali arkasını 
çevirip kanapeye uzanmak üzere 
iken göğsüne müthiş bir darbe ye
di. Bunu bir ikincisi takip etti Te ; 

Ticaret nazırı Musolininin eseri 
ni mathetmiş ve "en büyük iş ~ö • 
valyesi,, şerefine kadehini kaldır -
mıştır. 

Fener bahçe ~lübü azasına 
Fener bahçe spor klübü umumi 

katipliğinden: 8 eyliil 1933 tarihin 
de içtima eden müessisler heyetin
ce 1933 senesi başından itibaren 
bir ikmiş olan aylıklarını sene ni -
hayetine kadar ödemiyen klüp aza· 
sının bilaistisna kayıtlarının silin
mesine karar verilmiştir. Bu hu -
sus bütün F enerhahçeli azanın dik
kat nazarlarına kemali ehemmiyet 
le ve son defa olarak vazolunur. 

: . "-:. '..: ~ ..... - . ~ -~;. _·. :. ~· ·,,,: _'. 

Şeri ok 
Holmes 

lllCl 

6 
forması bu .. 

gün çıktı 
Konan Doya'un bu şahese· 
rini muhakkak takip ediniz 

. . • . . . . .• ' '!•. t . 

. . . . ,, ,, ~ •· 
:_ ).. . .... ,,,.: .,,_,, .. 

tur. Başlanması lazım gelen esas· ederek spor teşekküllerimizi kuv kişafmı ifade eden bir n°"t · 
lar hangisi ise başlan.mış ve hede- vetlendirmeye çalışacağız. Bu hu şudur: Vilayet ve belediyel~, 
fe varılmak için mesafe ne kadar susta takip edeceğımız programı zin yavaş yavaş mıntakalarJl1 
mümkünse o kadar kısaltılmıştır. diğer bir fırsattan istifade ederek i~i umumi hizmet ve işleri Jl1;,Iİ 
Bu vadide uzun uzadıya söz söyle- arzedeceğim. na almış bulunmalarıdır. "/ 
mi ye ihtiyaç var mı bilmem. İçi· Bugünkü spor faaliyeti hakkın- bu alaka şayanı teşekkür 0;:,. r 
nizde sporun bidayetinden beri 1 da mıntakalarda tevazün yoktur. beraber heni.iz pek çok zaY1 J'I 

. c"' birçok teşekküllerde yer almış ar - Nüfusumuzun cı.zim bir ekseriyeti alak~nın inki~afmın teının 
kadaşlarımız pek çoktur. Ve da.. ve spor faaliyeti garpta pek mütc- ğini söyliyebilirim. 1'Jr 
h:ı kati olarak bütçemizi tetkik ~t· ı kas:f ve semere~ardır. Diğ~r ~ın- Sözlerimi bitirirken buıeııe ıt d 
mek maksada vefa eder zannedı - takılarda da nufus kesafetı nısbe kiye birinciliklerinde kazilntl' tDI 

b" yorum. O vakit büyük inkılabı- tinde randıman almak le~kilatımı- lanların şereflerine yapılan h•i'" 
mızın bu sahada yüksek tecellisi - zrn umdesidir. Sporun inkişafın· lanışta bulunan birincilik ,a. ·ıet'~ 
ni görerek müsterih olursunuz. dan bahsederken he nüz faaliyete tinde bütün Türkiye birin'' 
Kemmiyet itibariyle ne ise keyfiyet geçmemiş ve bittabi mmtak:ı tesis sela mlar ve tebrik edcl'İ111· . tt~i-

d 1 d . S el • l · ı · l · d .. B=ızlere bu lıavayı ı·stı'klalı il·,~ itibariyle e öy e ır. porun ge - e cme.mış o an vı ayet erın e go · d ğıJ , , 
çen devrelere nazaran gerilediğini zümüzün önüne gelmemesine im - eden, her sahnda ol ıı ,. 111 o 
söyliyenler vardır. Bu tenkitlerin kan yoktur. sporcuların manavi iıtinat·'~ı.ı•'" 
hükümsüzlüği.inü ispat için fikir Arkada~lar, lan büyük rehberimiz Gaıı .. ~et!~ 
sarf e tmeyi bile zait addederim. Sporda bir de büyük kusurumuz fa Kemal Hazretlerini . hııbitet" 

Cümhuriyet d evrine kadar ls.. vardır. Milii heyecanı teşvik ve yadetmeyi en şerefli vazıfe . . . i tanbulclan soma ancak bir iki vi · 1 ~er!cip etmiyoruz. Bütün dünya sözlerime nihayet verırıl11· tııl'Jı , 
layetimizde biraz spor hevesi mü - 1 milletleri bilhassa İtalyanlar, Al· G:laharc sporcuların li fıJ'~ 
şııhede edilirken bugün yakında 1 

manlar, Çekler, Sovyeter, Yunan merasimi başlc>.mış v.e eY°'edi ~I' 
daha iyi tanzime muvaffak olaca - lılar spor hareketlerinde bütün mil bol federasyonu rei&ı l-{al11

1
.,.1, '·ı· 

ğımız vatanın her tarafına yayılan ]eti alikadu eden heyecn.nlı teza Bey F enerbahçcli futoblcıı tısıit''
bir spor faaliyetinin karşısında ol · hi.iıat yapılmasını teşvik cttilderi kışlar arasında takdim e ,.,1ol

1 
l k · · h 1 1 b' d 1 f b h 'h B .. 1 · ·· ş fecler _.eil dui'!umuzu i a ve e l,me ıstenm. u.c.:c ız e maa ese u usus 1 - unu mutea cıp gurc .. r"'' J 0

Arkadaşlarım, mal edilmek' edir. Bundan iki ay reisi Ahmet F etgeri BeY gıt i•İ '~ 
Bugünkü sporla dünkü spor a · cvcl At;nada ycıpılan atletiı.'!Il mü· ri, atletizm federasyonu r~-'i~~f 

. teni r. rasında b ugünün lehine çok farklar sahakalarıntla bulundum. Bu mii... hanettin Bey atlet ve şaıi f 
var:.lır. Bunun içinde yaşaclığrr.ıız s;,.bakalardaki rnüşahedatım beni denizcil ik heyetinden el rı.f1~ıl 

ı için göremiyoruz. Bir kere e~ki n.vdctimcle dahı\ geniş bilgilerle denizcileri, iskrim ~e ~ llıtıır 
ı spor bin bir müşkülata m aruzdu. kar!' lln~tırm•ş oldu. reisi Fu;\l Bey iskrirncı1erclı'r 

· Ieı· 1 ' Çocuk velileri çocuklarının asla 1 Bu mürınbak..-. !ar mübalfı cası~ arn.sm<la takdim etınıt 
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llRAAT 
BANKA51 

• 

' 
Onu senelerden beri tanır, · a~~·l~r~a . ve soğuk" 

1 ınlığındakl çabuk tesirini bılırsın.•z: .. 
,a cb k n tekeffül ettiği ASPiRiN, sı z ı bun• © mar asın ı _ 
dan sonra dahi memnun edecektir. 

• ............................ ::::4 ............................................ ·.·::: :: ::: :::: :::: ::: :::::: :: : ::: :: : :: : :: : ...................... -··-·::: ··.:fı?. ........................................... . ················-······················ ... 
liii"""'"""'A"'D'"A''P''A''Z;··x.··R··ı···-···· ı : 
ıg· . l 
İlli TÜRK TİCARET BANKASI ~ 
!··· M k . Ad 111 
ım er ezı: apazarı ı· 

'llll Sermayesı: 1,200,000 . 
mi ihtiyat akçesi: 130,000 ! 

.DARA 
BiRiKTiREN 
QAl-IAT-t;'öi;Q 

00 ŞUBELERi 
tt:! BANDIRMA - BARTIN - BİGA - BİLECık 
liUsoLU-B z·· .. - ··zeE-ESKI . 
fjjf ŞEHİR-GEMLİK-GEREDE-GEYVE-HEN-1 
~ii DEK-İZMIT - KARAMURSAL - KüTAHY A ~ 
m~ MUDURNU-M.K~MALP AŞA-:- SA~RANBO- r~ı~ 
Mi LU-TEKIRDAG-YENIŞEHIR =~ 
·ıı· . . . . 
i : i 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

8000 kilo süt 
3000 kase yoğurt 
5000 kilo süt 

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

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

34550 kilo e~ mek Açık müoakasası: 29-Teşrinisani· 933 çarşan· 
ba günü saat 13 de. 

53568 kilo yaş sebze Açık müoakasası: 29-Teşrinisani-933 çırıan
ba günü saat 14 de. 

10752 kilo yaı sebze Açık münakasası : 29-Teşrinisani-933 çarşan
ba günü saat 15 de. 

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

lstanbul deniz efradı ile Heybeliada deniz harp mektebi 

Ye liıesi talebe ve efradının altı aylık iaşeleri ihtiyacı için yuka
rıda cins ve miktarı yazılı erzak münakasaya konulduğundan 
şartnamelerini görmek istiyen!erin her gün ve itasına talip ofa. 
caklarm da münakasa gün ve saatlerinde muvakkat teminat mak

buz.larile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma ko-
misyonuna müracatları. (6012) 

-inhisarlar u. Müdürlüğü 
Alım, Sabm Komisyonu ilanları 

__ !Om ______ __, ____ ........ _ 

Pazarlıkla "25" Ton Mazot satın a'ınac?khr. Tal:p!erin ıart
nameyi gördükten sonra % 7,5 teminatlarını hamilen 25 - 11 - 933 
cumartesi glınü saat 14 de Galatada Alım, Satım kom 'syonuna 

müracaAtları. 6'260) 

Pa~abahçe fabrikasında vucude getirilecek K '\ lorifer tesisatı 

kapalı zarf usulile münakasaya konulmu,tur. Talipler fenni şart

tJameıini gördükten sonra teklif zarflarını % 7,5 temina.tlarHe 

birlikte nihayet 6 • 12 - 933 çar.şanba günü saat 14 de kadar Ga-
lata'da Alım, Satım Komisyonuna vermelidirler. \ 6.,5~ 

• : f 

.. = M .. •t ·tı d t h 1 k 1·~ mi usaı şeraı e mev ua , ava e a- iın 

iL .. / k !!~~ bul eder tahsile senet alır ve ikraı j~ 
ıra l .. !. l""t •Ilı ifü muame a ı yapar. tm 

!fü Mevc\uat faizleri müdüriyette görüıülerek tesbit edilir. mı 

ODALAR .... ı··l .... . ·: 

m~ Komisyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ti- i~' 
d'J • d .... •jıl 

Ankara c~ '!esı~ e ~m cariye satışına . delalet eder. Sigorta yapar. fiil 
matbaamız ıttısalınde gg Telefon: 23623 U~ 

O h B h d :::: .... ::::! 
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kiralık odalar 
Talip vardır. 

olanlar VAKiT 
idaresine müra
caat edebilirler. 

- . '<. '•,. ··r r "' ' . . .!.. ..... ', ıi , ._ ...... : ,· • • 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mütehassm 

Cuma pazardan b 'L:ka günlerde 
sabahları (9 - 11) Beyoğlu -

Taksim - Altın bakkal numara 2 
Telefon: 42519 öğleden sonra saat 

, 

E·NO"S 
MFAUIT SALT!~ 

İııb'bu. 1 silıhat .~ 
menbaidir. Bwıtı, altmİf se
neden fazb. muvaffalciyeti 
ile bCltibı dtınyada tııninmif 
En.o's .. Fnıit Salt" mis-
tahzarindan 

1 
sabah •c 

aqam 'bir ~ S11 denı
DUtıda bir bhve ~igi mit· 
dariııda alanlı: dd'edllW .. 

'm~ 
- &ATllla . - . 

(6 - 2,5) htanbul Divanyolu nu- -------- ------ - ------
mara 118 Telefon: 22398 pertem- •-• Dr. Ihsan Sami 

Gonokok aşısı be günleri sabahleyin Beyoğlunda 
ki kı,Iık ikametgahında fukara 
meccanen. 

~ahlbl: l\IEllME1' ASll\f 

Neısrlyat Mildurü: Refik Ahmet 

' iV A K l l l\hth:ıuı - l!!t&nbal 

Bclsoğukluğu ve ihtil~tlarına karşı 

pek tesirli ve taz~ aşıdır. Divanyolu 
- Sultan ~Jahmut türbesi No ı 89 -

(9332) 

Zayi ı1' 
~ıl 

1928 yılında Yuvakimyon det' 
kız mektebinden aldığım şah• ı~: 

• • • • 
nameyi kaybettim. Yenısım 1"' 

k hu··krrıü yo cağımdan es iıinin 

tur. . ilidıJ 
Elisavel Mıh• 


