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Made ·z r;'. J k b b h nez er aleminde: 5 Balkanlarda r ransaua Q ine U ranz 

kl<.önıür sarfiyatını ne · 4 ler misakı ıSaro kabinesi mevkiindeı 
adar, nası} artırabiliriz? Hariciye vekilimiz bir ay bile kalamadı ! 

p· . Atinada hararetle ··----
Atede bir ton Türk kömürü 3 lira, karşılandı Kabine, Mecliste akalliyette kalınca 

nkarada ise ayni kömür 19 liraya ki~1~:~~~;:~:~i~!~ı:;!;;:-R~:'~ istifaya mecbur oldu 
Şillldiye k d · tü Bey, bu sabah Atinaya gelmi§ , Paris, 24 (A.A.) - Meclisi mil-RÖıter-·ı . a ar verdiğim izahat ları şüphesiz olmakla beraber ge-

... ıı.t l hariciye nazırı M. Maksimos ile 14 
• • "d i islahata ait m d n-ı·· Y ır ti b' d d k" rek Ereğli, gerek Zonguldak mem- 1 projenın 1 ar a -

llrii tr.cael . . ız e ma en ° - hariciye nezareti yüksek memurla- desinin müzakeresine devam et -11 İatı·hsa 4 csının en esaslı nokta - leketimizin nisbeten en refahlı 
lat rı, Türkiyenin Atina elçisi Enis · t' d1ığ\l k d miktarını mümkün ol- şehirlerindendir. Bugün kömür k mış ır. 

'h a ar t Bey ve Tür iye elçiliği erkanı ta - Sosyalist Bedouce, sosyalist mu~ l\ı a"et (I ar.tırrnaktır • Bugün ocakları en buhranlı bir devre ge- I 
J ) rafından kar~ı anıp selamlanmış - k b'l · · · t d'l t klifı' olarak llt çıka b :rn~lyon (500) bin to- çirmektc olmasına rağmen bu şe - a ı proJesının a ı e 

tınan· nb u mıh.tan cihan ihtiya - hirler ahalisinde görülen umumi tır. müzakeresine tekrar başlanmasını 
ıa etle b . 1. h d . 1 . . b Bütün gazeteler Türkiye Hari - teklif etmiştir. llıak i-I·· e~, on mıs ıne çıkar- ve nisbi refa ma en ış erınm e~, 

ı... ·••·anı d B kd d l k f h l. d b"' .. ciye Vekiline "hoı geldinizıı de - M. Marin, tadil teklifini muh -"tlden ko" .. va .. r ır. u ta ir c on mis i in işa ı a ın e utun 
1 .... mekte, bu ziyaret hakkında hara - t l'f I •· • t 'h t · tkete . ·••Urunden bugün mem - memleket için ne kadar iyi neti - e ı esas ar uzerıne eşrı e mış -
,. gıren b' b' b . ~ k4 f' retli ve sa.mimi mütalealar yürüt • r ıtalık d" . •r, ır uçuk mılyon celer vereceğini göstermege a ı ır. 
<>lacilkt <>vıı beş, on misli artmış gelir . mekte, başmakaleler neıretmekte- Mazbata muharriri Jacuier, mec 

!tıa11 d"" ıhr' · Aynı zamanda 0 za - Onun için İsmet Pş. Hz. maden dir · listen komisyonun metnini kabul 
t .. ıld Bu cümleden olarak Mesager t · · · t · t' rıa \le e sarf edilen kömür da- ocaklarında yaptığı tetkikattan e meaını ıs emış ır . 
illi ikt\lıa Verilebileceği için umu- sonra kömür istihsalatımızı ve sar- d' Atenas gazetesi diyor ki: M. Sarraut tadil teklifinin rede-
lı leıir~sa~İYalımız üzerinde hayır· fiyatımızı arttırmak meselesine "Tevfik Rüştü Bey ile l\L Çalda- dilmesini istemiş ve itimat mese -

Zon erı görülecektir. ciddi surette ehemmiyet vermek ris ve ~t Maksimos arasında yapı- <~vamı 10 unrıı ır.ıı~·ırn<1n> 
~,~ guldakbundan kırk sene kararınavarmı~ır. Tabii olarak lacak konuşma~r B~kanlarda --~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~ 
'b tanı sulhun kuvvetlendirilmesine ta - F · b h G ı t 

T•tifa eden batvckll .&7. Saro 

l lret . a:rnen boş bir sahilden bundan sonra bu mühim maksada ener a çe a a asarayı 
lliı •a~~!. Şimdi burada Karade- varmak için mümkün olan tedbir- alluk edeceğinden umumi haıici 
ı. · ı lerinı'n h' ler· alın .. caktır . siyasete ilişikli olacaktır. Belgrat - · 
"tırıd en mamur şe ır - .. b• •ı b•ld' ' ~a.de en biri teşekkül etmiştir. Acaba Ereğli ha zasmdaki ma- ta da Türk - Yugoslav dostluk Jr sayı J e . yene J } 
· n ocakl misakının akdi suretiyle aynı ga - • tıırı ç k arında çalışan amele- Mehmet Asım 

.............._ 
0 

- Çetin bir hayat yaşadık _ <Dcvnmı c uncu 11ay11ııc1a> ye gözetilecektir. Bu son misak 
~ muhtelif Balkan devletlerini bir a

l<o s or ~~-ı 

bilsizler karar verdiler; Asker 
olınalıyız, hem de tayyareci .. 

l)·ı . Sağ1r ve dilsizlerin 
f ı ıı:de 
tt '1> r Ve ı.ağırlar dün Leta - Gepgeniş salon ... Duvar kenar -

leı-: "rtırnanınd .. ·· ·· k l d. ·1 k · k 1 · •tıi a. uçuncu ongre- arına ızı en anape ve ıs em e -k· Yaptıl 
ı f,zl b· ar. Bu kongrede bel- lerde kimi yaşlı, kimi genç, kimi 

l't~rı a. .. ır asabiyet, fazla bir he - bıyıklı, kimi bıyıksız, kimi sakallı, 
~Uttii glornıek kabildir. Fakat gü-
q ... §t 

raya toplayan zincirin yeni bir hal 
kası olacaktır. 

Mevcut iki taraflı misakların 
genişletilmesi suretilc Balkan ya -
nmadasmdaki meınlekct1er ara -

(DcTiınu 15 inci sayı:fada) 

MUhim bir mesele 

Hastalıklar 
saklanmalı mı ? 

Operatör Nadire Hanım, 
iki taraf ta haklıdır, diyor 
Tıp sırrı olmalı mı, olmamalı 

mı?. 

Doktor hastasının kendisine 
verdiği sırrı saklamalı mıdır?. Fa
kat, çok defa, hayatta öyle hadise
lerle karşılaşılıyor ki, doktor ken .. 
dine açılan herhangi bir sırrı söy-
liyemedığı için işlenen cinayetin 
şeriki vazıyetine giriveriyor.Bugün 

Fenerliler ancak şansları sayesinde dünkü maçı 
kazanmıya muvaffak oldular 

' ' ~ 
Fenerbabçe ve Galata•aray takımlan diln Kadıköy stadında kartılat
mııtar, maç beklenildlil gibi, Tilrklye t•mplyonu olan takımın gali• 
blyetlle netfcelenmJ9tlr. llıfaçın taf•UAtı spor ••yıfamızdadır. Re•lmleri• 
mlz, lkt takım kaptanla~nı hakemle beraber ve Galatasaray kalcci•i· 

nin bir kurtarıtını gÖ•termektedJr. lklta.k e 0 nu aramayınız. Mu -
•ta . olan şu k' d .. 

•ıı k ı, unyanm en 
l"'ttı lton:ngresi, dilsiz ve sağırla -
~sidir. 

çoğu dilsiz, bazısı sağır, bir kısmı 
hem dilsiz, hem sağır .. on dokuz 
a.dam oturuyor .. Orta yerde büyük 
bir masa, masanın başında kısa -

polikliniğın veyahut dispanser zi - · 
yaretçi.lerinin sırlarını, her zaman Bugün, 
ve her vesileyle söylemeye doktor-

Edirnemizin kurtuluş günüdür 
(Devamı 11 inrl ""~ ıfadn) 

\~ 

~ 

b - &ey! e 
i• de bJ . ve bir hizmett;i ahrsak CjOcuğa 

~llclllıyor rhkte gezeriz, demiştin. Şimdi de 
sun. Anlamıyorum ki •• 

bakar, 
evden 

lar mecbur edilseler, kollektif ha • 
yat için, daha mı iyi olurdu? 

Rusyan.m Harkof ıehrindeki 
fen cemiyeti, vaktiyle, tıp sırrı ve 
zührevi hastalıklar hakkında, ge -
niş muhitler arasında anketler top 
lamıştı, ortaya beş hın sual kağıdı 
çıkarmıştı. Netice çok enteresan ve 
.merak verici olmuştu. Bir matbaa 
amelesinin doldurduğu ıual kağı • 
dı şu cevabı taşıyordu: 

"Aile, hastaya tesir ve onu mun 
ta?.am tedaviye mecbur edebilir. 
Onun için ailenin habe!·dnr olması 
lazımdır!,, 

Bir memur şöyle demışh: 
''Hastaların büyük hir ekseriye 

ti zayıf iradelıdır. Etrafmdakile -
rin sıhhatini kurtarmak için, kor -
kutan tehlikeyi doktorun hildirmc 

l 
si vazifedir .. , 

~Dc,·anıı 8 inci Sll)1fııda) 

Bugün ana vatana kavuşmas1nı kutluhyan Edirnenin 
umumi görünüşü 

Bugün Edirnenin ana vatana 
kavuştuğu günün yıldönümüdür. 

Edirne büyük harpten sonra 
Mondorosu mütarekesinin ve o · 
nu takıp eden Sevrin hükümleri -
ne asla razı olmadı. Kendisini 
Türk birlijinin bir parçası, Ana -

vatanının bir cüz'i saydı, bu uğur • 
da döğüştü. Onun mücadelesini 
tamamlıyan kurtuluş ordusunun 
İzmir kıyılarına inmesi ve boğaz • 
ları zorlaması oldu. 

Sevrin Türk hakimiyetinden 
( LCıtfcn sn.nfnyı cc' lrlııb) 
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Günün siy~~ 

M. Muşanof ON HABERLE- ~Ağ;WH~.;ı;yeıt1 
Türk dostluğunu , rolü·· 

. d. lngiltere ve Almanyanınl Liyipzig te Bir kaç gün evvel, Jfiııd' teyıt e ıyor meıhur simaıı Aia Han, 

Sofya, 24 (Bulgar ajansı) - c d .. s· Rayiştag yangını muha- dan Hindiıtana dönmek 
Başvekil M. Muşanof, Sobranya - en evreye onme ) •• I birdenbire yola çıktı. -~ 

b kemesi 44 Üncü ce se- Bu seyahat, onun her ·~·· da ıöylemif olduğu ir nutukta 
1 ticaret muahedeıi ve emlakin mü.. k • A. k sini buldu tığı seyahatlara benz~•,e,. lngı·ıı·z hariciye omiserı .~vam ama- h h · derın 

badelesi gibi muallak meselelerin Leipzig, 24 (Volf ajansı) - Ra- Bilakis u seya atın ald 
hallini tacil maksadile Türkiye f3SIDda bu hususta İzahat Verdi yiftaı yangını muhakemesinin 43- a·arengiz bir manası 
Batvekili ismet Pata Hazretleri üncü günü olan dünkü perşembe Londra gazeteleri bile k 
tarafından ittihaz edilmi! olan ted Londra, 24 (A.A.) - Kralın 1 elinden gelen her şeyi deneyec~k - celsesinde Van der Lubbenin bir - lar. Fakat bu sırrı ketfetllle 
birlere kartı derin minnettarlagwını · denbire sahneye çıkması yüzünden bir it değildir. 
beyan etmitttir. nutkuna verilecek cevabın Avam tır. Ağa Han, yeni bir rol y 

Mumaileyh tözüne devamla de 
mittir ki: 

:r kamarasında müzakeresine devam lnr.riliz hükumeti bu diploma _ inkıtaa uğrıyan tahitliklerin din - . ot 

edildiği aırada ıöz• alan hariciye tik istişareleı·i kolaylaştırmak mak lenmesine bugün devam edilmiı - :~:r~~~~=::::a ;~7İl{.ı.;!, ~ 

"Heyecana kapılmıt bazı kim· 
selerin teemmülsüzçe M;ylemit ol -
dukları sözlerin Türk dostlarımız 
ve komtularımız nezdinde bir nevi 
acılıia sebep olacak bir surette 
idareikelim etmit olmalarından 
dolayı büyük bir tee11ür duymak .. 
tayım. Maamafih bu kabil sözlerle 
iki memleket arasındaki münase -
betleri ihlal edemiyeceiine Anka -
ranın da kail bulunduiuna kat'i 
surette kaniim.,, 
.... Hll,...,.,..,...,........lfllUJltlltl ..... J~...___, ........... lllH 

ayrıldıjını Mudanya mütarekesi 
Türk birliğine iade etti. 

Edirne timdi bu mesut aünün 
yıldönümünü kutluluyor. Biz de 
bayramları kutlu olsun deriz. 

Edirnenin kurtuluı aünü mera -
simine ittirak için Edirneye şeb -

rimizden bir heyet gıtmıştir. He • 
yet arasında Şükrü Naili Pata, E
dirne mebuslan Şakir, Faik, Şe • 
ref, Huan 'Hayri Beyler ve İstan-

bul Halk Fırkaıı Reiıi Cevdet Ke
rim Bey vardır. 

Gene buıün aaat 15 de Halke
vinde, Edime liıeainden yetiıen· 

ler cemiyeti tarafından bir mera
ıim yapılacaktır. 

Merasim proiramına aöre Edir 
nenin tarihinden, ıanat tarihin-

den, iktisadiyatından bahsoluna• 
cak, Edirne lisesinin eıki edebi
yat hocası Süleyman Cafer Bey [.. 
dirne hakkındaki ihtiaasların.ı söy
liyecektir. 

Merasime bütün halk davetli
dir 

Edimede hazırlık 
Edirne, 24 (A.A.) - Edirne kur 

tuluıunun on birinci yıl dönümü
nü kutlulama hazırlıkları bitmit -
tir. Fırkada ve Halkevinde hüm -
malı bir faaliyet göze çarpmakta -
dır. Günlerden beri hazırlanmak -
ta olan Edirneliler yarını büyük 
bir sabıraızlıkla beklemektedirler. 

Bayram tenliklerine ittirak et -
mek üzere köylerden ,kaza mer -
kezlerinden bir çok kimseler atlı 
ve yaya olarak tehre ıelmektedir
ler. 

nazırı Sör John Simon fU beyanat- sadile daha şimdiden bir ta tir. mü~adF·lesi, karmaıarıtık bır dl? 
ta bulunmuıtur: kını tedbil'ler almıştır. Bu me - Şahitlerden iki kadın, Barz'ın dedir. Milli iılerin bat1•lıİ' 

"Almanyanm silahları azaltma sek• hakkmda F!·ansa ile çoktan oturduğu evde yapıldığı Grothe işleri idare eJecl'!k muteber 
konf eransmdan çekilmesinin va muhabereye g-ııniştir. . Başvekil tarafından iddia edilen toplantı - der yoktu. ·JI 
zıyette hiç bir değişiklik yapma - Hitler ile de muhaberede hulun - mn aslı olmadığını söylemişler - ötedenberi Hindiıtanın 1111 

dığmı, silahlan azaltma hakkın maktadır.,, dir. deri sayılan Gandi, tahtınc:ld 
daki mukavelenin hazırlanıp hi - İtalyanın tezi Eıki komünistlerden şahit Me _ müş, bütün nüfuzunu k•~ 
tirileceğini ve bundan sonra gös - yerde Grothein ileri ıürdüğü iddi _ bir vaziyettedir. Gand . 
teıil~k yel'e imzasını koyması Cenevre 24 (A.A.) - Muhtelif alardan çoğunun haksız ve yanlıt hararetli taraftarları, en dl' 
kendisinden rica edileceğini söy - murahhaslar tarafından bu yakın• olduiunu söylemiş, fakat "rast gel havarileri onu bırakmıf, oll 

lemek kadar Almanyayı incitecek larda yapılan beyanat milletler diğiniz yerde fatistleri vurunuz ,, zaklaşmıt bulunuyorlar. -
bir usul tasavnır edilemez.,, cemiyeti koridorlarında ltalyanın yolunda bir parola verildiğini bil· Hind müslümanları, zat~ ; 

Sör John Simon beyanatına fU çokt:!.n beri müdafaa ettiği tezin diğini ilave etmittr. denber; Gandiye ve Gandiılİ' CJll' 
sözleri de ilave etmittir: tasvip edildiği tarzında tefsir olun yasetine ısmamamıtlardı .. _ _.( 

f k d Bundan sonra maznun Popoff ısınmaları ve bağlanmaları ıp•rı "- Silahlan azaltma kon e - ma ta ır. 
h ile Taneffin yangın aktamı saat den Hindulerae, son zaaı:- tM. 

ransmda Almanya kendisine er Umumi komisyonun tehiri me - 19 ile 21 arasında vakit geçirdik - ona karşı ııyan bayrajını ~ 
istenen şey söylenip yaptırılacak selesine gelince ilk önce büyük dev terini iddia ettikleri lokantanın k b · t' · h' ttild• ., 

h ma mec urıye ım ısae . . .ı.r· bir taraf değildi. Almanya bu Jetler araıında ve Cenevre ari - aanonları tahitlik etmittir. kü Gandi vaitlerinden birın•'" 
müzakerelere bir aza sıfatile iş - cinde bazı anlatmalar yapılma • 

Bunlar Popoffu o aktam lokan- hakkuk ettirt!medi. ~ tirak ediyordu. Almanyanm ge dıkça CeneYrede hiç bir it görüle - Gandinin ikbal yıldızı ,a~ 
·· k ı d f t'l miyeceöi noktasında herkes mu _ lada gördüklerini hatırlamadıkJa- __ _. 

ne bu muza ere er e aza sı a ı e D baıladıktan sor.ra ortaya o~ 
t b b l rını söylemi,lerdir • bulunmasını temin için ngıltere ta ık u unuyor. rhıi tutacak bir adam çı 

Paris elçimiz 
Tiyatroda, Fransız Reisi
cüm h urunun locasına 

davet edildi 
Paris, 24 (A,.A.) - Reisicüm

hur M. Albert Lebrun ile refikası, 
dün aktam komedi framezde Tür• 
kiye sefirile zevcesi ve kızı Ma -
d&m Huluıi Behçet'i riyaıet aa.lo -
nuna davet etmiılerdir. 

M. Heryo'nun izahatı 
Paris, 24 (A.A.) - M. Herriot 

dün M. Lebrun'u ziyaret ederek 
kendisine Bulıariıtan, Türkiye ve 
Sovyet Rusyadaki seyahatine dair 
malUnıat vemıittir. 

Eskişehirde yapılan ilk 
şeker merasimle satıldı 

Eskitehir, 24 (A.A.) - Eskiıe
hir 9eker fabrikası ilk tekerini bu
ıün Halk F ırkaaı salonunda Re
cep Zühtü Beyefendinin bir nut -
kundan sonra satıta çıkardı. 

llk ıeker tayyare cemiyetine he· 
diye edildiğinden satıt müzayede 
ile yapıldı. Ve bir çuval 300 lira • 
da Vali Hakkı Beyde kaldı. F ab -
rika bu çuvalı tekrar satın alarak 
kendi müzesine kaldırdı. 

Doların vaziyeti 
Para i •l'tk:Hawawe 

ciddi tehlikeler baş 
gösterecek .. 

Vatington, 24 (A.A.) - Fede· 
ral rezerve bankaları iatitari komi 
lesinin istikrardan mahrum bir 
paranın tevlit edeceii tehlikeleri 
M. Ruzvelt bildirmek üzere bir 
karar ıureti kabul ettiği hakkında 
ortada dolatan haberlere dikkat 
nazarı çekilen M. Morgentav de -
mittir ki: 

"Amerikanın mali itibarı Cebe
lüttarık kayaları kadar sağlam • 
dır. 

lstifari komitenin kabul ettiği 
bu karar suretinde, doların atisi 
hakkındaki kararsızlık deva.m etti 
ği müddetçe itlerin esaılı bir tarz
da düzelmesine imkan bulunama -
yacağının ehemmiyetle kaydedil • 
diği ıöylenmektedir. 

Milli para iıtikrar ettirilmiye -
cek olursa hükumetin iktisadi va -
ziyeti düzeltmek ve canlaAdırmak 
maksadile almak istediği tedbirle .. 
ri tatbık için lazım gelen parayı 
bulmakta, vadesi gelen iıtikrazları 
tahvil etmekte ıitgide artacak zor 
luklarla karıılaıacağı da fu karar 
suretine ilave edilmiıtir .• 

Berlin, 24 (A.A.) - (Volf a - Gandinin veliahti sayılan 
jansı) Rayİftag yangını muhake - nun taraftarları e.zdır. Hill 
mesinde van der Lubbe sorulan rin en kuvvetli liderlerindeJI 
bir ıuale verdiii cwapt&, RayiJtai lan Malaviv::ı nncak..b.ir avuç 
mecliıiTe hayır miiesseiesinf ve ~lt- mene JiaICiCl bulunuyor. Bu 
toyu yakmak huıusundaki taıav- la Hinduler lidersiz kalın 
vurunu hiç kimseye açmamıt ol - ve bir lidere muhtaç bulu ""'-.. 

dırlar. Ağa Hanın, tam~ ' 
da Hindistana dönmesin.elek• 

duğunu, Rayiştağı tutuşturmağa 

ancak pazartesi sabahı yani yan • 
gın günü karar verdiğini tekrar et
miıtir · •. 

Van der Lubbe, evvelce iatintak 
hikimi önünde de yaptığı veçhi -
le, Rayittai meclisini nuıl yaktı· 
iını anlatmıı, meclisi yalnız batı

na tutıturduiunu, aletin sonradan 
etrafı sardıiını, o vakit yanında 

çıra ile kibritten baıka tulUfluru -
cu madde olmadığını tekrar edip 
durmuttur. 

Yan der Lubbe, meclisin aalo
nunda muhtelif yanım merkezleri 
vücude aetirip aetirmediğini an -
latmak üzere reisin sorduğu suale 
ıükutle mukabele etmiıtir. 

Amerikaya tahsile 
gidecek genç:er 

Ankara, 23 (Hususi) - Maarif 
Vekaleti heıabına Amerikada köy 
cülük ve halkçılık tahsil edecek o
lan muallimler müsabaka netice:. 

met te budur. 
lngiltere hük!imetinin 

iade itimadına mazhar 
Hindiıtanda üç milyon 
bulunan Aia Han, bütün ti 
tanın liderliğini ele almak. 
duleri de, müslümanlan ela 
zesine ıeçirerek iıtediii 
rüklemek niyetiyle 
dönüyor. 

Ağa Hanın ötedenberi . ·~~ 
lngiltereye doıt olmak, Hıll 
nı İngiltereden ayırmam~tıı'~ 

Onun için Hindistan ınılll , 
liiini ele geçirmek husul&I~ _,, 
giltereden azami müzahetP" 
rec~ktir. ~ 

Şayet Ağa Han muvaffak~ 
olursa, Hindistanda tanı tJrl 
fikri ve mefkuresi, tiddetlf 
demeye uğrayacaktır. 

müste.-ı' 

Ankara ve lıtanbuldan pqalar- Alman 
dan ve meb'uslardan mürekkep 
bir heyet Edirneye gelmiıtir. Ya-

şimendifer lerinde 
ucuzluk 

Aynı karar suretinde paranın 
beynelmilel teminat arasında yeni 
den altın esaıına istinat ettirilme -
si de tavsiye olunmaktadır. 

sinde teıbit olunmuıtur. isimleri 
tunlardır: Sivaı Erkek muallim 

mektebi muallimi Fevzi Yahya, 
Denizli köy muallim mektebi mu

allimi Şazi Hüıeyin, Ankara Maa

rif müfettiti Hüseyin Avni, Eliziz 
orta mektep müdürü Raıit izzet, 
Eakitehir tedrisat müfetliti Meh -

met Ali İbrahim, lzmir Erkek mu
allim mektebi muallimlerinden lb

rahim Hasan, Çorum Albayrak 
mektebi muallimi lbrahim Mefuh, 

rınki kurtuluı bayramı her sene - Berlin, 24 (A.A.) - Alman 
den daha parlak olacaktır. Halk devlet timendiferleri 1 Kinuuu -
evi (6 ok) adlı on bet günlük bir evvelden itibaren ecnebi memle -

ketlerde ikamet eden Almanlarla mecmua çıkarmağa hazırlanmıt 
ve ilk ıayısını kurtuluf bayramı ecnebilere Almanyada uıari yedi 

günlük ikametleri için seyahat ücterefine nefretmi!tir. 
retlerinde yirmi bet tenzilat yapa-

Yarın büyük geçit reıminden caklardır. 
sonra ıtadyomda spor müsabaka - • 
lan, gecesi de tehirde fener al ay
lan ,.,.ıacaktır. 

Nla taratmdan yarın akıam 
200 kit ilik bir ziyafet ve balo ve -

Edirnede soğuklar 
Edirne, 24 (A.A.) - Edirnecle 

dört ıün evvel bqlıyan sojuklar 
ıün ıeçtikçe ıiddetini arttırmak • 

Bandırmaya birbalon düştü 
Bandırma, 23 - Nereden ıel .. 

diii malum olmıyan bir balon Ban 
dırmaya tabi (Bezirci) köyüne düt 
müttür. Sepetin içeriıinde alet -
lerden batka bir ıey yoktur. KöyliJ 
derhal hükUmete haber vermit ve 
balon patlamıı olarak kaza mer -
kezine ıetirilmiıtir. 

Balonun bir tecrübe balonu ol • 
duiu ve belki de elden kaçırıldıiı 

Isparta istiklal mektebi muallimi 
Bilal Riza, Erzurum Gazi mektebi 
muallimi Ömer Hilmi, Ankara Ba 
li mektebi muallimi Turıut izzet 

takhklar üzerinde 
lunmuıtur. 

Amerika-Yuna 
Vatinıton, 24 (A.A.) 

rikamn Atina aefirine, 1 
merikaya iadesi hakınd• 
geleni yapmaıı taliınah. 
olmakla beraber, Yun&JI 
ni bir nota gönderilmedilf. 
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Bır Çi~· .. ·~Üktesinin 
tahrı· ,.. l ı 

'°1n liarb' 
• tlhhaıla ·ı ıye nazırı Japon mu· 

ı:: l rı e k e "'~ enti . onuşurken şunları 
.. '· 

' ~ ... Birleşeli"' • . 
lltıuı P k .ıı, anLsahm dıyor· 

!) 1 e ala . . -
la'.a.k'> r, . ' bırleştık.. Netice ne 

• ı.:;·z d . . 

"Türk ordusu, en mükemmel 
garp ordularından farksızdır ,, 

u h!~, sı2 d;., ı 
.; · 

·· Çin J.larb · 
~oııu ıyc nazırının çekik 

Şehrimizde bulunan bir Alman ceneralı böyle söylüyor 
ıı '- ' uıun sa 1 . 
lll(eıj k ç ı, ıpek entarili Bağdatta Ceneral Vonder Goltz 

uza - k 
''ti ve· §ar ın mukaV\•a ev • için dikilen abidenin açılına mera-
dir. 'Pek Yelpazeleri gibi zarif - siminde eski Alman muharipleri 

Çiıı liarb· namına bulunan Ceneral Von 
&\iYor? ıye nazırı ne demek Schlee'in şehrimize geldiğmi ya:z-

Dudakl . mıştık. Bir kaç güne kadar Al-
t- il. dış ne · 'f d d ? d .. k 1 C l 

1 
ı::..vveı· ı_, Yı ı a. e e er. .. manyaya onece o an enera 

~ i\ na b' fl'tıanın l h' r ıye nazırı bu an - Von Schlee umumi harpte ordu • 
d.. . e ınd 'd' 1 h' ,.;ı h" . k d' . "ntıdir c mı ır, a ey ın • muzua ızmet etmış ve en ısıne 

l h' . Pa«a ünvanı verilmictir. Bu iti -e •nd :r y 

~•)ı:ırurn e olduğunu pek san • barla memleketimizi tanıyan Ce -
Llğfur k-' fakat maksadım bo~ neral gazetecilere şunları söyle • 
·~ııı il.Seden çık "b · .. miştir: 
~ ve Perd an ses gı ı mup-

•<iılerie e :Perde manaları olan "- Von Der Golç Paşa için di -
D . anlatıyor. kilen abide umumi harbin Asyada 

h· ı enılebilir 1 • b l l 'k' Al · 
it Ca' .ıq Harbiye nazın bi.: u unmu§ o an ı ı man mımarı 

t.\ •• ınce, . . 1 . 
iıı. 

5 
... •ız dı~ biz dudak ola tarafından yapılmı~tır ve Arap mı 
ozıle· • d d Ab.d R · · b '•......._ 

8
. · man tarzın a ır. ı e: eısı u .. 

fr •z ~ar k I d " "A h · l · b' Rli)ij . " ı ır ın dünyaya kar . un ugum sya mu arıp crı ır -
l'\ya k rnsıyen dudakları siz dün- 1 liği,, azasından toplanan parayla 
d • a 1ı ' , 1 .. . . . . 1§ı olnf' Parçalıyan, tahrip eden vucuda getırılmıştır. AçıLma me · 
lııler Yii -~ksııı1z. Siz silah .. biz rasiminde Irak hükumeti mümes .. 
dtıd Zun '" .. .. "f el l 1 ·11 ' Al f' . d' v b· ak ol ... e sozun ı a esi o an sı erı, manya se ırı ve ıger rna 
1lit, il.cagız... Demek istiye - ruf kimseler bulunmuşlar, Türkiye 

elçisi Liltfi Bey Türk ordusu namı- mıyorum. Fakat eski orduda kul• 
na güzel bir çelenk koymuştur. ]anılan selam hakkında tam bir ma 

Bu merasimden sonra; Türk lumat sahibi olmamak büyük bir 

muhariplerinin eski bir arkadaşı ve ı kusu~ teş.ki,1 e.~iyo:du. 
T .. k d n 1 • b' k · Sımdıkı suvarı kıtaları da cok ur or usu un esKı ır as erı 51· ~ ~ 

f t ·1 T" k' · · t ' k · t' mükemmel bir surette tanzim edil-a ı c ur ıyeyı zıyare ı ço ıs ı-

d B 
. A k . miştir. Bunlara çok iyi bakıldığı 

yor u.m. unun çın n araya gıt - \ l 
C h . . ld'. an aşı ıyor. 

tim ve üm urıyetın onuncu yı o 
nümü merasiminde orada bulun • Ankarada iken bir çok müesse· 

seleri ve bilhassa Ziraat enstitüsü
dum. Bu sayede Türk ordusunun 

nü ziyaret ettim. Türk hükumeti 
yaptığı geçit resmini görmek fır -

zirai ve iktisadi bir siyaset takıp 
satını kazandım . En mükemmel 

etmekle toprağın ehemmiyetini ve 
Garp ordularından hiç bir suretle kıymetini tamamile anlamış bu -
farklı olmıyan bu ordu, şüphesiz lunduğunu , göstermiştir. Ziraat 
ki, şimdiki Al.man ordusundan çok enstitüsü yüz kadar talebeyi a
yüksektir. Padişahlar devrindeki Iacak büyüklüktedir. iddia edebi. 
orduyu iyice bilen ve 29 teşriniev -
vel geçit resminde Cümhuriyet or .. 

dusunu görmü, bir adam sıfatile 

bu iki ordu arasında disiplin ve teş 

kilat noktasından mevcut olan fark 
ları söyliyebilirim. Bununla be -

raber eski ordunun disiplinden 
mahrum olduğunu söylemek iste -

lirim ki, Balkanlarda hiç bir mües
sese bu enstitü ile boy ölçüşemez. 

Bağdatta iken yeni Irak kralı 
taraf mdan kabul edildim. Genç 
kral çok zekidir. Kendisinin baba 
sı tarafından başlanılmış olan tem 
din işlerine devam edeceği anlaşı· 
lıyor. 

tllk 'ı ~~~--------------------------~~~ 
llıııdı~~.l Maııçuri Çinin elinden Fırınlar yakında 1 u·· nı· ver· sı·te Kazinoların 
~tı ••ln ·on hAJA C' b 1 

ka-
tıih o ti\ a a _.ın aş - hd• d•J• t• 

~tına J)~~~: ıca~ar J~pon ~abri~a ta ıt e ı ıyor Fen fakültesinde panma saa ı 
:ı Ve ç: ~ e~· , yapıımak ıslentr· Belediye şehrimizin ekmek i,i- Polis merkezleri mıntakaları 
\tılar1 .:n t.._, !nlarmda henüz sa-

1 
ni tanzim etmek üzere Avrupanın y dahilinde bulunan gazino ve mey-

1~'~•11> ~j)('oı ~nlır i lc bedeninden muhtelif yerlerinden ve bilhassa eni zooloji profesörü haneleri semtleri itibarile yaniden 
Oo"ı 4 ';'lll ı Kelleci tals:ılır· B IL: 1 k ti . d km k ~---~izahat ver1vor: sınıflara ayırmış ve kapanma sa .. 

~ J e hit· d b h ı: Kan mem e e erın en e e - ';} .. ~ h f' ~~y en a setmeK 1 . . . . 
il. ıfl·k 1 çilik nizamnamelerini getirtmişti.. Üniversite fen fakültesinde va- at erı tayın etmıştır. 

O h ~.ı ' 0 ur. Evvelce yapılan tahditte alelu -
J~i: ll:'q.. "b· d d k • d' Bu nizamnamelerden bir çok esas.. zife alan ecnebi profesörlerden 
~.... . "' ız sı !> M N ·ıı mum meyhane ve birahanelerin "lİn u a ' z 1

:." ı 1 h · · d k' f Zoolo1"i ordinariyuau · avı e ga 
~~b"·.'-~nla.lınal. istedig"i mana ar a ınmış ve şe rımız e 1 ırın- saat on bire kadar, gazinoların on 

""tt~ L lar tetkık edilerek yeni bir ekmek- zetecilere şunları söylemiştir: 
l>ud ır ~ey olacaktır. "- Şimdiki halde birinci sınıf· ikiye ve barların azami saat ikiye 

ak b'l· çilik talimatnamesi hazırlanmı§· kadar açık kalmaları kararla•tı -
~~tı di .' ~. ırsiniz yiyen, parça - taki Tıp talebesi ve fen lisansları- 't 

'il~ ~ın tıst" d b' .. ·· tır. h 1 1 b · · b. l • b rılmı~tı. Yeni tahditle meyhane Ve un e ır ortu, yen- nı azır ıyan ta e e ıçm ır a o· 't 

ti~ı· Parça) f · Bu ta1imatname ile §ehrimizde- h ki 1 ve birahanelerin kapanma saatleri ıy anamnın acıasmı 1 ratuvar azırlama a meşgu üz. 
da,~ı_ en ~arif bir d k d D _ ki fırınlar tahdide tabi tutulacak · Bir kar vıl evel Balta limanında asgari saat dokuz ve azami ona , ~tı o) e or ur. u ::r J 

• a.'i"ı.ır ed~~Yan bir ağız fakat la· Iarı için Şehir meclisi bu talimat • tesis edilen deniz zoolojisi labora- kadar indirilmiştir. Diğer gazi -
~t"<::ek . 1? 1ı o zaman bana hak nameyi de şubat devresinde mü - tuvarını da büyültmek kararını ver no ve harların da kapanma saatle " 

Ç· •ınıı?, zakere edecektir. Talimatnamenin dik. Çok lüzumlu olan hu labo .. rinden birer saat indirilmiştir. 
'a.ı-.. •tı dudak ratuvar doktora tezlerini hazırlı - Bu yeni tahdit kıt münasebetile 

·ı ırı - , Jarv..nya dı' • l latbıkı için hükumetin de tasdiki 
11.. ttı.. ,....., 't 0 unca yapılmıctır. 
"1t~ ·• <:en ı yan talebe için mühim bir araştır - 't 
~., r~.ı -b e eri açılacak ve ye - lazım geldiğinden Şehir meclisi . 
~ ı ı a ) ma merkezi olacaktır. 
f\lr }'ac:ak a. ! 'Yacak. Di§ par - nin kararı Dahiliye vekaletine bil • 
d at t) ' gız zevkıru alacak dirilecektir. Şimdiye kadar dört yüz Tıp ta-

Ayasofya mozaikleri 
Ayasofya mozaiklerinin mey -

1 efalılar 
Dün toplanarak 
birlik kurdular 
Vefa lisesinden mezun olanlar 

aralannda bir bii'lik kurmak iç.in 
dün İstanbul Halkevinde büyük 
bir toplantı yapmışlardır. Bu top 
lantıda İstanbulun ileri gelenlerin 
den bir çok zevat ile genç Vefalı
lar bulunmuşlardır. 

Toplantı reisliğine mektebin en 
eski mezunlarından muallim Sü -
leyman Şevket Bey seçilmiş ve mü 
zakereye başlanmıştır. 

Neticede müfettişler tarafın • 
dan hazırlanan Vefalılar yurdu -
nun nizamnamesi tetkık edilmiş ve 
muvafık görülerek aynen kabul e· 
dilmiştir. 

Bundan sonra yeni idare heye
ti seçilmesine geçilmiş ve şu genç
ler seçilmiştir. 

Muallim Enver Kemal, Niza -
mettin, Osman Saim, doktor Ha
mit, katipadil Galip Bingül, a
vukat Methi Sait, Hilaliahmcr 
muhasibi Vahit, emniyet ikin.ci 
şube müdürü Demir ve İbrahim 
Beyler. 

Hesap heyetine emniyet sandı
ğı sigorta ajanı Kemal, Vefa lisesi 
müdür muavini Ekrem, baş mua • 
vin Nimet, Cümhuriyet orta mek
tebi müdürü Hidayet, Uluköy or· 
ta mektep müdür muavini Hadi, 
murakabe heyetine de Üniversite 
duçenti Nüsret, Vefa lisesi mual .. 
limlerinden Nüzhet, Tıp talebe
sinden Muammer, Nec.mettni ve 
Şükrü. Yardım heyetine Nilüfer 
Hanım, Reşat, Fer han, Mithat, 
Necmettin Beyler seçilmişlerdiı-. 

Bundan sonra büyüklerimize 
tazim telgrafları çekilmesine ,ka .. 
rar verilmiş ve toplantı bitirilmiş -
tir. 

Büyükada genc;leri de 
bir birlik yapblar 

Büyükada gençleri aralarında 
bir musiki birliği ve bir de temsil 
heyeti yapmışlardır. 

Dün akşam bu birliğin ilk tem· 
sili ve konseri verilmiştir . 

Birlik içinde kıymetli gençler 
vardır. Bilhassa konserde milli o -
yunlar ve şarkılar da büyük mu 
vaffakıyet gösteren Akay memur .. 
}arından İsmail Hakkı Bey çok al • 
kışlanmışhr. 

U!<c:ek.Udaklara sadece şapırd; !ebesi ve fen lisanslarını hazırlı-
~. yan yüz kadar talebe Fen fakülte-
YJll kuvvette, aynı kudrette olsaydılar 

~I> ı er:;ı si dersleri için kaydolunmuşlar-

dana çıkarılması işile meşgul olan Sovyetlerin Be. y_oğlundaki 
Amerikalı Profesör Withemoore 

sergısı 
ı, 1ttı ile•. 7:a.ferine dudakların ya kar~ıhklı ni.ikte oyunları oynı -

tıl'l ~.. ı~tıra.ki platonik ittifak- yacaklar, yahut ta dobra dobra dır. 
fi '' gu:ze} ifad . d. Fen fakültesinde tahsil müdde-

il}'b· csı ır. konuşacaklardı. ti dört sene olarak tespit edilmiş· 
r'ha . •ye nazır 
r t •at· ının vuzuh, ve sa- istila önünde Çin yalnız Man - tir. Bunun bir senesi ihzarid ir. 
eı~·· ıyen b 

,,.., u de c· u davadaki nükteli : uriyi değil, gür sesini ve sarahati Fakülteye gelen talebeyi umumi 
•1111 • - ın - J l d k be b ~· ltnk· apon an a§ma - e ay tmişe enziyor. mahiyette hazırladıklan sonra ih • 
'fidil', ansı:zlığınr göıtermeğe Bir Çin nüktesi bize bunları tisas şubelerini ayırmağı münasip 

ÇÜnk·· hatırlattı. bulduk. Bu suretle çok çabuk ih -
tı anlaııac k 'k' b l . h ~ a · ı ı taraf aynı Sadri Etem tisas şu e erme ayırmanın ma -

dünkü ekspresle Londraya gitmiş .. 
tir. Profesör Londrada; Ayasof - Sovyet sosyalist cümhuriyetleri 
ya mozaikleri hakkında yaz'dığı e .. ittihadrnın Türkiye ticaret mümes
serin tabına nezaret edeck, bir ay sili iği taraf mdan Sovyet ihracat 
sonra lstanbula dönecektir. mallarının teşhiri maksadile Be • 
-----------~-~- yoğlundn bir sergi tertip edilmiş • 
zurları ortadan kalkmıt olacaktır. 
Tespit edilmiş olan programla en 
kısa bir zamanda en iyi neticeleri 
bekliyebiliriz. 

tir. 

Serginin açılr:ıa merasimi bu • 
gün saat on dokuzda yapılacak • 
tır. 

DEHRi Efendi Nasıl Görüyor? 

"'- -
\>lL ~-~' - · r.t" • 1 ~ 1tiın?,,. --.rı .ı.:.A;endı, ya-

l 

Dehri - Almanya .... 

Zaro - öteki? .• 

Dehri - Macaristan.~. 

Zaro - Beriki?. 

Dehri - Bulgaristan .• 

1 

Zaro - Allah imdat eylesin top 

çeken beygirlere ... 
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Madencilik ô:le1"inde: 5 

Kömür sarfiyatını, ne 
kadar' nasıl artırabiliriz? 

naşmakaledl•n IJrram 

den kömürü istihsalatını arttırmak 
için neler yapılabilir?. 

Bu hususta ilk hatıra gelen ted
bir Ereğli limanını bir gün evvel 
yapmaktır. Bugün Zonguldakta 
sadece bir mendirek vardır iti içe
risi dört gemi alabilmektedir. Bu
rada günde nihayet (4000) ton kö 
mür tahmil olunabilmektedir. Zon
guldak her taraftan denize açık 
olduğu ve burası liman yapmağa 
müsait bulunmadığı için bu mik -
tarı arttırmak mümkün değildir . 
Onun için her taraf tan kapalı, yal
nız bir taraftan açık olan Ereğli -
de tesisat yapmaktan başka çare 
görünmiyor. 

Ereğli limanı yapıldığı takdir -
de kömür ihracatımızın artmasına 
ne dereceye kadar hizmeti olacak
tır?. 

Şimdiki halde bu hususta ista -
tistik rakamlarına müstenit ortaya 
kat'i bir hesap konamıyor. Yalnız 
Ereilide liman yapıldığı surette 
havzada çıkarılan kömürlerin sar
fiyatına yardım edeceğini bir 
hakikat olarak kabul etmek lazım 
dır. Zira bazı günlerde Zongul
dağ& kömür almak için gelen, ora
da nöbet bek~iyen vapurların otu
zu, kırkı bulduğu, bu gemilerin 
on beı, yirmi gün, hatta hazan bir 
ay kömür almak için beklediği te
min olunuyor. 

Mühim olan cihet §udur ki gün
lerce, haftalarca nöbet hekliyen 
bu gemiler hazan gene kömür ala
makaızın kalkar, gider, çünkü nö
bet beklerken bir gün deniz dal • 
galanır ve kömür almak değil, ge
miler için beklemek imkanı kal -
maz. 

Her halde denizin dalgalı za -
manlarında gemilerin serbestçe 
girip kömür almaları için Ereğlide 
bir liman yapılması ve icap eden 
diğer tesisatın vücude getirilmesi 
Türk kömürlerinin ihracını arttı -
racakhr. O vakit Ereğli limanı 

bütün Karadeniz havaliıinde ve 
hatta Yakın Şarkta yegane kömür 
deposu olacaktır. 

Türk kömürlerinin aarf iyatını 
arttırmak için düıünülen tedbir -
lerden biri de havzada kok kömü-
rü yapmaktır. Bugünkü vaziyet -
te memleketimizde kok kömürü -
nün istimali henüz arzu edildiği 

derecede inkitaf bulmamı§tır. E • 
ğer sömikok denilen ve umumi -
yelle evlerde kullanılabilen kömür 
yapılır ve bu kömürün istimali re
vaç bulursa ormanlarımızı tahrip -
ten de kurtarmış oluruz. Bunun
la beraber halihazırda memleketi
mizde sarfedilen kok kömürünün 
bir hısmı bile hariçten ithal olun· 
maktadır. Onun için Ereğli hav
zasında yakın bir zamanda sömi
kok yap.l:nak üzere teıebbüsata 
ha!lanacaktır. 

Yalnız Türk kömürlerinin reva
cmı arttnmak için nakliye ücretle
rinin bugünkü ağırlığı üzerine na
zarıdikkati celbetmek icap ediyor. 
Filhakika bugün Zonııuldaktan 

İstanbula kadar bir ton kömür için 
verilen nakliye ücreti Zonguldak
tan Pireye kadar olan nakliyeden 
daha fazladır! Bunun neticesi ola
rak bugün Pirede bir ton Türk 
kömürü üç, nihayet, dört liraya 
cakulrtadrr ! . B1r ton kömürün 
Anltaradaki fiatı ise on dokuz li-

Memleket dahilinde kömür fiat
ları bu derece pahalı oldukça da
hili sarf iyatımızı mümkün değil 

arttıramayız. Halbuki her 'eyde 
olduğu gibi kömür sarfiyatında da 
her ıeyden evvel ehemmiyet veri

lecek ıey dahili sarfiyaltır. Böyle 
olmazsa kömürcülük işi milli kuv
vete istinat etmiyor demektir ki bu 
vaziyet daima tehlikelidir. Zira 

hariç pazar kapılarını kapadığı 
gün bütün kömür havzasının haya
tı derhal sönecektir. 

Ereğli havzasından dahile kö -
mür nakletmek için (Filyoz) a 
bir demiryolu yapılmakta olduğu 
malumdur. Bu demiryolu için in

tihap edilen istikameti tenkit e -
denler olduğu gibi bu istikameti 
intihap hususunda amil olan Söğüt 
özü madenlerinin serveti hnkkın -
daki rivayetler de hiribirine zıttır. 

Netice olarak bu hattan istifade o
lunabilmek için Suçatımı denilen 
mevkiden dahili bir hat istikame -
tince (Kozlu) ya kadar - iki mü 

him tünel açarak- bir demiryolu 

şubesi yapmak lazım geldiği, aksi 
takdirde (Filyoz) a kadar gelen 
hat ile dahile kömür nakoluna -
mıyacağı alakadarlar tarafından 
ileriye sürülüyor. 

Binaenaleyh Ereğli havzasının 
müstakbel inkişafını temin edecek 
tedbirler aranırken bu hat mesele
sini de ehemmiyetli surette tetkik 
etmek lazım geliyor. 

Nihayet Ereğli havzasının eaaah 

ihtiyaçlarından biri de madenlerin 
bugün fevkalade karı~ık bir şe
kilde olan mülkiyet usullerini tal!-
zim etmek meselesidir. Haliha
zırda Ereğli havzasındaki maden
ciler şu suretle taanif olunuyor: 

1 - Üğülmez mıntakasında 
bulunan Türkiş ki Kilimli ıirketi
nin istismar mıntakası da buraya 
ilave edilmiştir. 

2 - Ereğli Fransız şirketinin 

mıntakası. 
3 - İtalyanların i,lettilderi mm 

taka. 
Bu üç teşekkül memleketimize 

göre büyük sermayeli şirketlerdir . 
Fakat bunların haricinde ( 4) ün -
cü bir sınıf teşkil eden bir çok kü
çük madenciler vardır. 

Fakat bütün bu büyük ve küçük 
sermayeli madencilerin itletmekte 
oldukları (damarlar) üzerindeki 
mülkiyet hakkları arap saçı gibi 
karışık, biribirine girmiı bir vazi -

yettedir. 
Onun iç.in bütün bu madenciler 

biribirlerinin aleyhine davalar aç
mıslardır. Ortada davaları adi -
la;e surette halle yardım edecek 
kanuni esaslar olmadığı için bu 
davalar karşısında adeta mahke -
meler de aciz bir hale gelmiştir. 
İşte bu karışık vaziyet devam et
tikçe tabii madenlere serameye 
dökecek olanlar emniyetle hare -
ket edememekte ve bu hal maden 
ocaklarımızın inki§afına mani o -
lan mühim bir sebep teşkil eyle -
mektedir. 

Onun için hükumet Ereğli ma -
den havzasının inkişafı esbabını 
düşünürken bilhassa bu mülkiyet 
usulleri me:;elesi üzerinde dur;na
sı ve madencileri biribirine düşü -
ren karışık vaziyetin tasfiyesi için 
kanuni tedbirler alması da icap e
diyor. 

GÜNÜN HABE~LERI 

Süt fiyatları düşmiye 
başladı 

Süt fiatleri son aylarda pek dü
şüktür. Bilhassa zahire fiatlerinin 
dü~.'!'l'lesi üzerine süt fiatleri de her 
gün biraz düşmektedir. 

Perakende olarak 20 kuruşa 

sütçüler tarafından sokak araların 
da satılan sütün fiati topdan 4 ku
ruşa kadar düşmüştür. 

Halis sütün okkası toptan 4 ku
ruşa satıldığı halde naııl olduğu 

pek belli olmıyan perakende süt • 
)erin satış f iatı de çok görünmek -
tedir. 

İhracat mallarımız 
İhracat mallarımızın AVTupa • 

daki satışlarını yükseltmek ıçın 

İktisat Vekaleti ticaret mümessil -
leri va!ıtasile tetkikat yaptırmış -
tır. 

Berlin, Londra, ile diğer mm • 
takalardaki ticaret mümessillerin -
den gelen raporlar vekaletçe tet -
kık edilerek ihracat mallarımızın 

vazıyeti hakkında yeni kararlar 
verilecektir. 

Fındık talimatnamesi 
Türk fındıklarının Avrupa pi • 

yasasında daha İyi satıt yapabilme 
aı ıçın fındıklar için bir talimat
name hazırlanmıştır. 

Bu talimatnameye göre, harice 
yaş fındık satılmıyacaktır. 

Hurda incirler 
inhisar idaresi Nazilli civarın -

da hurda incirleri 4 - 5 kuruşa 

aLmağa baılamıştır. İdarenin bu 
hareketi müstahsil üzerinde çok 
iyi bir tesir yapmı!lır. 

Üç aylık pamuk 
ihracatımız 

Mevsim batından teşrinievel so· 
nuna kadar 3 ay zarfında Menin ~ 
den pamuk ihracımız 118.442 lira 

kıymetinde 1767 balya olmak üze· 
re tesbit edilmiştir. 

Geçen ıen.e bu miktar 195 lira 
kıymetinde 2800 balya idi. Son 
iki ay zarfındaki ihracat en fazla 
Suriye ve Filistin ve ltalyaya yapıl 
mıştır. 

Bu senenin pamuk rekoltesi 
menim başında geçen senekinden 
20 bin bayla fazla olarak tahmin 
edilmişti. Fakat havaların uygun 
gitmemesinden dolayı rekolte mik 
tarı azalmıştır. 

Etibba odası re1sı 
Mebusluğa seçilmesi dolayısile 

istifa eden Ziya Nuri Patanın ye • 
rine, Etibba odası reisliğine, dok • 
tor Niyazi İsmet Bey seçilmiştir. 

Romanyadan gelen 
muhacirler 

Romanyadan Samsun vapurle 
~ehrimize gelen 536 muhacir bu -
rada sihhi muayeneleri yapıldık • 
tan sonra aynı vapurla Samsuna 

götürülmüşlerdir. Muhacirler Mer 
sinden Elazize gönderilerek, birin 
ci umumi müfettitlik tarafından, 

o civarda iskan edileceklerdir. 

Istanbul maliye teşkilatı 
İstanbul maliyesinde yeni teıki

liltm tatbikındanberi üç ay geçmiş
tir. 

Maliye vekaleti bu üç ay zarfın
da yapılan İ§ler ve tahsilat etrafın 
da mufassal bir rapor istemiıtir . 

Maliye kxkilatı bu raporu hazır 

Polis haberleri 

Sokakta yaralı 
Süleymanı kim 

bulun? 
vurdu 

Alemdar polis merkezi garip bir lan tahkikat neticesinde bil~ 
'kl ri ıa hadisenin tetkıkı ile meşgul ol .. kahveye taarruz etlı e ' k• 

maktadır. yeyle kahvenin camlarını 

Devriyeler evvelki gece geç va- ları anlaşılmıştır. 41 
kıt Sultanahmet camiile yeni yapı- Kumarcllar yakal•~ıı 
lan park arasında gezerlerken bir Eminönünde Cemil ~e~~ 
inilti duymuflardır. resi~deki .İş kıraathanesın M• 

Bu seı üzerine etraf araştırıl • hattın, Alı Rıza, Asım, ar 

1 
.. d M 'k koııı mış ve yerde yatan bir adam gö - tuccar an amı anın 

rülmüştür. dıkları ikinci şube meınorlarl MiJ 
f d .. ··ı k .. mü rrıet Bu adam kanlar içinde ve vazı - ın an goru ere cur ·rı;;; 

yeli de vahim olduğu için hemen pılmıştır. Kumarcılar 11 h 
oradan kaldırılmış ve hastaneye kuruş para bir deste k~~r r 
yatırılmıştır. Hastanede yapılan dıyla merkeze götürülrn°' e 
muayenede adamın kalbinin üze .. Otomobil ka%a•• 
rinden büyük bir bıçakla yaralan - Çarşıkapıda tramvaydal' 
dığı anlaşılmıştır. yan askeri lise talebesin.de; .. 

ilk tedavi esnasında biraz ken • numaralı Necdet efendi, t0 0 

disine gelebilen meçhul adamın tin idaresindeki 2578 nolll tı 

ifadesi alınmııtır. tomobil çarpmış, yaralaın•tll A 
İsminin. Süleyman olduğu an • för yakalanmış, Necdet efe~ 

Ia,ılan adam kesik seslerle ken - ı·ahapşa hastanesine kaldır• ~ 
disini Çenberlitaşta vu~dukl~~~n~ Metresini yaralarll1 f~ 
ve ondan sonrasını bılmedıgını Kasımpaşada, hacı Hüırt ~· 
söylemiştir. hallesinde Araplar sokağıııd 

Bundan sonra da Süleyman ve- numarada oturan Şerif, ro~ 
f . . ı·f ~ at etmııtır. Müzeyyeni çakıyla muhte 1 

Sü!eyman hakkında yapılan rinden yaralamıştır. 
tahkıkata bu adamın tanınmıı es • Şerif yakalanmıştır. 
rarketlerden olduğu anlatılmıttır. D k t I r 

Zabıta bu esrarengiz vak'ayı aya a mıt a 
tahkik etmektedir. Kurtuluşta, ibrik 

Coşan adam 1 gs numarada oturan 
Dün ııece Eminönünd~ sarhoı Demagon, avnı verde otur•fl 

olarak gezen arabacı Arif çoşmuş yopi, ICızı Eleni, komşuları 
ve belinden tabancasını çıkararak yayı yaralamışlardır. 
havaya bir el silah atmı,tır. Arif Semaver -;almıf t 
yakalanmıştır. Kahveci Seyfullah polis' 

Motörden demir çalan caat ederek Şinorik isminde 1' 
Fenerde Aykapı iskelesi ci • dının gece kahevsine girere 

varında demirli bulunan Aslan semaverım çaldığını iddia e 
motöründen hurda demir çalan tir. Polis tahkikata başiaın•f 
Baruh ismindeki tahıs yakalan -
mııtır. 

T ecaviize uğramış 
Evvelki akşam Eyüp merkezine 

yüzü gözü kanlar içinde bir adam 
müracaat etmiş ve kendisinin bü • 
yük bir tecavüze uğradığını söy • 
lem iştir. 

Süpürgeli Bekir isminde olan 
bu adamın ifadesine göre, Silah • 
tarağada bir tuğla fabrikasında a
mele imi,. 

Bir haf ta kadar bu tuğla har • 
mamnda çalışmış, haf ta sonunda 
diğer amelelere olduğu gibi buna 
da parasını vermemişlerdir. 

Bekir çıkıp gitmek isterken Ha
cı ismindeki bir amele, yaptığı işin 
doğru olmadığını söylemiş, müna• 
k:ışa kavgaya dökülmüş ve Hacı 

belinden kamasını çıkararak Be
kire hüct•ım etmiştir. 

Tahkikata başlanmı,, Bekir de 
hastaneye kalduı1mı~tır. 

Kumar oynarken yaka· 
landtlar 

Biıiktaıta bir kahvede, Ali E · 
tem, İsmail ve arkada~ları kumar 
oynarken yakalanmışlardır. 

Kahveye taarruz 

Beyoğlu Lüleci Hendek cadde .. 
sinde kahveci Caferi ortağı Rıza 

kahve önünde Cemal, Cemil, Ce · 
li.l, Fahriyle kavga elmış, birbirle
rini yaralamışlardır. Hadise mahal 
line gelen polis hepsını merkeze gö 
tiirmüş, kavganın sebebi hakkın .. 

lstanbulun nüfus 
çoğalıyor 

928 senesinde yapılan 
nüfus tahririnde İstanbul 
nüfusu 690.857 kişi olduill 
"'ılmıstı. 
T • Jt! 

Son zamanl:ırda, yapıl• .. 
kıkat, İstanbul vilayeti 11 

nun umumi harpte daha ef 

duğu gibi bir milyonu g 

göstermektedir. 

Son senelerdeki fazl~ d' 
ve halkın ahvali sihhiyesı 
rek vefiyat miktarının • 

lstanbulun niifusunu artır~; 
bepler meyanındadır. fı 
mekteplere vakı olan çocll" 

.. .. d v tt v nı ısP cumu ogumun ar ıgı 

mektedir. Askerlik yo!d• 

müracaat edenler de t:ıh 
fazladır. 

Bir papas mektebİf1 
şikayet 

8 Tokat mebusu Nazıl11 
Maarif müdürlüğüne nıür•' 
deerk Sen Jozef Fransıı 

mektebi hakkında bazı ti"; 
cie b:ılunmuştur. 

Nazım Bey og~ lunun altı 
1 

.. , 
nıfta olduğunu, fakat iJ 

d "'ısılı ve coğrafyası okuma ıg 

buki müfredat prografl11tl 
"'\lıııl bahislerin mevcut oldug .. , 

dir.miştir. r.~aarif müdürliJ 

seleyi ehemmiyetle tahk1"• 
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l Bu "-dama b k 
ltırn1 .. b a ıyordu.n, okuyan Kendisine haber bıraktım, av -

..-,ın a I 
<:tt Yok Z! &r!na. anlatmıya ha - det edince gelıp beni görmesını ve 
k , anlarlar .. l . . d" l d b l b'l ~ en k" , soz erını m er • ya kendııını nere e u a ı ecegı -

.. vvetli h. h . . . . . . 
>'ordum. ır eyecan hıssedı .

1 

mi bıldırmesını rıca ettım. 

Muhakk k Ertesi sabah Duvalden bir mek-
devanı etr a farkına vardı, çünkü tup aldım. Gelmıştı, çok yorgun ol 

ı. duğundan çıkmasına imkan yoktu. 
-Buk 

ı-uıı, ifl& ıza tapınan aııklar, uğ- Benim gitmemi istiyordu. 
aa eden· 1 d' l'Otla.r 8. ınsan ar varını§ l• _ 6 _ 

olııın birır .kere bile, bir tanesinin Armanı yatakta buldum. 
l'\un. B çıçek alammasına §a~ıyo Beni görünce elim uzattı, ateş İ· 
'"' B u !•tılacak çok hazin bir d 

J• unun çinde yanıyor u. 
kı <>laınaz :ne fazla şikayete htlk - Hararetiniz var, dedim. 
lıy,n hi k ezarı var. Onu hazır· - Bir ıey değil. dedi, alelacele 
det O lr •ıı atna, o, hepsine be • 1 v 

' n ar yaptığım seyahatın yorgun ugu. 
Quray ın Yapacağını yapıyor. 
ftad la. •Ynı fasileden, aynı ya!ta - Margöritin kız kardeşine 

ın ar g r . gittiniz değil mi?. 
~ıır-. at l c ıtıliyor ve umumi çu -
l'ın t 1 •Yorlar, O biçare vücutla- - Evet, size kim söyledi?. 
~'trı 0Ptağa. düttüğünü duyduğum - Bilıyorum, arzunuz is'af edil 
ı an, ka]b· dimi?. 
~ere öld·· tın parçalanıyor. Bir 
~lakad ulcr ıni, onlarla hiç kimse - Evet, fakat size gıttığımı ve 
le in ar olmuyor. Bu meslek, he- gitmemin sebebını kim söyledi?. 

ıa, h~ilnın Yüreği biraz yufka olur· Mezarlığın bahçıvanL 
Ne hç de keyrflı bir meslek değil. - Mezarı gördünüz mü?. 

>'t!ıntltarn?. Elimde değil. Yirmi Cevap vermeye pek cesaret e -
h. ' koca bir kızım var; bura .. demedim. Çünkü suali soran, ilk 

<> )a!ta. g t d 1 • ki k gördüğüm gün kadar heyecanhy -
~llt't a ı· e ır 1 er mı, a ıma i-

di, iate 1Yor ve İsler bir hanımefcn dı. Biri bu mevzua temas edecek ol 

1 ~t ba}d l k b' sa veya kendıımın hatırına gelse, o •un k ırı çıp a - ır senerı 
' a.lbirn sızlıyor. yesının artacağı muhakkaktı. 

.. • Ney Bunun için, başımla "evet,, de-
l°IJlı h ee, sızm canınızı ııkma · 

' Uta b l d' 1 mek isteyen bir işaret yaptım. 
Rclrrıe.J· . Ya, un arı ın emeye 
lltn ~•nız. Size matmazel Gotye- Arman gene sordu: 

1 llıezar ·· t . ..1 d' - lyi bakıyor mu?. tt, "·· ını gos er.memı syo e ı -
\.IOat d Yanaklarından iki büyük dam-

"'t er İm. Baska bir emrınız 
ll'ıı?_ • la yaş süzüldü; bana göstermemek 

• 1\11; için başını .çevırdı. Görmemezlik · 811'\j bil" .. , 0 At nıatA DuvaLn adre. 
•Yor nıusunuz?. t:•n g8ldim ve mevzuu de~ıttırdım. 

>'or~ tvet, (xx) sokağında oturu.. - Siz gideli üç hafta oldu. 

•u çiç ~ h~lde ben, gördüğünüz Arman gözlerını sildi: 
•ldıllı~ Ierın parasını oraya gidip - Tam üç hafta oldu, dedi. 

- Seyahatınız uzun ıürdü. 

~ l eıckkür ederim. 
bit ._•Çeklerle donatılmış mezara 

~ete d h' ll'l~k a a baktım; toprağı kaz 
\'e •• 

~e hal •çıne atılan biçare vücudu 
'~lla. ~ c koyduğunu görmek arzu -
~~llrJ a.pıldıın ve mahzun mahzun 

lttmı 

)' •nınıd. 
'otd a yürüyen bahçıvan U: 

• ..._ M. Düv ı· .. k · · ~tıu , a ı gorme · ıslıyor mu 
ı .. 

-- EY t e . 

l~'j; lier halde avdet etmemiş o. 
litdi,' Yokıa nıuhakkak buraya ge .. 

..._ Mar .. · · 
lllit'lı· . gorıtı unutmadığına e -

•nız deın k? e . , 

~,k:; hBırakınız, ki buna eminim, 
!)' ahae d · · 
,ı!tirll\ k . e glrerım, mezar de· 
biıllı~: . 'llteınesı onu tekrar göre 

ıçındir. 

.......... Nered b 1 .......... B en ı ıyoraunuz?. 
~U !tı l~raya geldiği zaman ilk sö 
~ere ~0 hu: Ne Yapsam da onu bir 

Q8. il .. 
~t gorseın?. Bu ancak me-
h •tıı de "' 
Q%1..ı gı§tırmekle kabil olurdu .. 
....... Yaı>ınak . . 1 ~ 
.... Qeleyi .. ıçın azımgelen mu-
den ha ~oyl~dim; ölüleri bir yer -
onları ' a hır Yere kaldırmak için 
n· t-nınıak ·1 1 a}lb k .. , aı enın müsaadesi-
'' d a laznnd V . l\ a. L· ır. e nakıl esna-
l~~ 1~ ı>olis ko=:niserının de hu • 
ı •ıı •aı-tt 1 

' '11tk • : ır. §le bu müsaadeyi 
~ 1 ı~ın M" .. A 
e Goty . osyo rman, matmd .. 

l''Ye. ..J·· enın heınıiresine gıth bu-
. . qonc.r <]·· , 
g, Yer h 0 ™1lez evvela gelece· 
~ l,ra.aıdır. 

L.L -·CZ...rlrğın k 
--.ııçı.ana a~_ısına gelmıştık. 
'ercliın t.ıekkur ettim bahsit 
" ve ond 1 , -
J olul'tQ tu an a dı~ım adresin 

ltuın.. 
Arınan 

nvdf"t c•nıernişti. 

- Hep y..>lda değıldım, on beş 
gün hasta yath.m, yoksa çoktan gel 
miştim; oraya gıdınce nöbete ya .. 
kalandım, yatmak mecburiyetinde 
kaldım. 

- Tamamiyle iyileşmeden de 
yola çıkmı,sınız. 

- Eğer bir hafta daha orada 
kalsaydım ölürdüm. 

- Artık geldınız, burada ken -
dinize bakmalısınız; arkadaşları -
nız sizi yalnız bırakmazlar, eğer 

izin verirseniz ben her gün gelirim. 

- İki saat sonra kalkacağım. 
- Çok ihtiyatsızlık etmiş olur-

sunuz. 
- Bu kadaı· acele işiniz nedir? 

- Polis komiserine gitmehyım. 

- Bu işi bir başkasına gördür -
ıeniz, bütün bütün hastalanacaksı· 
nız . 

- Ancak bu beni iyile!hrecek. 
Onu görmem lazım. Ölümünü duy 
cluğum gündenbeı·i, hele mezarını 
gördüm göreli gözüme uyku girmi· 

yor. Ayrıldığ1m o genç, o güzel ka 
dınm öldüğüne inanamıyorum. Bu 
na kani olmalıyım. O kadar çok 
sevdiğim vücudu, allah acaba ne 
hale koydu, bunu görmeliyim; bel 
ki acı hatırayı göreceğim manza -
ranın iğrençlığı siler .. Benimle be
raber gelırsmrz değil mi?. 

- Kız kardeşi ne dedi?. 

- Hiç. Yabancı bir adamın, 
Margörite yer satın alıp mezar yap 
tırmak iste.r·esine şaştı ve istedi. 
ğim izni hemen verdi. 

- Beni dinleyin, hu nakil ışını, 
tamami~·le iyilettikten sonraya bı
rakın. 

(ı>c\·aıw \'ar) , .. 

VAKIT'ın yeni Tefrikası : 23 Yazan: A. MiL 

I stanbuldakurulancemiqet lranlıları 
1 ürkiqe aleyhine tahrike çalışıyordu 

Bugün "Gülcemal,, vapuruyla te olduğu bildirilıyordu. şarak mi.isademe ettiği, maamafih 
ve .mmtakanız için iki bin kırk A- Çeteler sırf tecrübe maksadile hiç zaiyat vermeden hududumuz -
vusturya tüfengi ile muktazi cep - bir müddet düşman arazisinde dan içeri girdığı ve hayvanları da 
hanesi Trabzona sevkedilmıştır. dolaştıktan sonra tekrar merkezle salimen merkeze getırdığı yazıldık 
Bu esliha Van valisi namına olarak rine avdet etmeleri ıçın gönderıldı tan sonra sütlü ineklerin Erzuru • 
Vana gönderılecektır. Tacili irsal-! ğı halde, onlar gene ellerine geçir- ma gönderılıp gönderilmiyeceği so 
leri için Rıza beye de yazılmıştır. · meye muvaffak oldukları hayvan • I ruluyor ve bir miktar ilik yollan • 
Bunların kamilen dahile ithal ve lan da avdetlerinde beraberlerin • mnı;ı rica olunuyordu. 
tevzii icap etmektedir. Bilhassa de getirmekten geri durmuyorlar - Sonra, eyliilün yedinci günü ge 
Karam havalii farkiyesı Bakuya dı. cesi Alişkirt (Toprakkale) de bulu 
doğru takviye edilmelıdır. Mesela Götekte bulunan Hilmi nan doktor Fuat beyden (Götek) 

Bütün mıntakadan şayanı ımem beyden 5 eyliil tarıhınde Erzuru • te Hilmi beye çekilen bir telgraf -
nuniyet haberler alınmaktadır.,, ma gelen şifreli bir telgrafnamede namede otuz kişiden mürekkep o-

lstanbuldan alman bu haber ü- 4 eyliil gecesi içeriye (Rusyaya) lan bir sü' ari müfrezesının o gece 
zerıne Ömer Naci beye çekilen bir giren 12 athmızın yetmış altı sığır (Ahtalar) dan içeriye geçeceği bil 
telgrafnameye manliheı· fişeği ol .. ve üç dört at getirmiş oldukları, bir dirilıyor ve ertesi günü de, yani 9 
madığı ve fakat Van mıntakası i - müsademede iki kazak yaraiadık- aylfılde: "Dün geçen otuz kışılık 
çın Tırabzana gelen elli bin kırk ları atların atsızlara verildiği ve sı- kafilenrn yüz altmış koyunla av - · 
silahın yakında oraya gönderılece ğırlardan münasip miktarının ge • det ettiği,, tebşir olunuyordu. 
ğı bildirilmıştr. tirenlere mükafat olarak terkedil . Narman şubesini idare eden Ha 

Dahiliye nazırı Talat beyin §İf.. dikten sonra mütebakııının senet Jil bey ise Rusya dahiline giderek 
resinde aşair akınlarının şimdiden mukabilinde teslim olunacağı bil - oradakı islamlarla temas eden a .. 
tahrik ettirilmemesini emretmesi dırılıyordu. damlarımızdan aldığı rapora naza 
şüphesiz İran ahvalinin meşkuk (Narmandan) gelen 6 eylfıl ta- ran Kafkasyadaki İslam ahalinin 
olmasından ve Tahran hükumeti - rihli diğer bir telgrafnamede Ali her bir emrımızı icraya amade ol · 
nin infialini mücıp olacak bir hare pehlivan çetesınin Rusya dahiline duğu, yalnız silahlarının fıkdanın
ketten içtinap edilmesinden ileri girdikten sonra (Saslas) havali · dan şikayet ettiği ve İslamlara tev· 
geliyordu. Çünkü 0 aralık lstan .. sinde Rusların pususuna düştüğü, zi edilmek ve icabında fevkalade 
bulda "Jeune Perse,, namı altında epeyce müsademe edildikten ve işler bitirmek üzere bir taraftan on 
bir Acem cemiyeti teşekkül etmişti. bizden bir kışı ayağından yaralan- bin silahın süratle celbi istenili • 
Bu cemiyetin azası Rusyaya taraf- dıktan sonra çetenin harbederek yordu. Bu Halil bey (Kars) ve (Sa 
tar olan lrantlerden mürekkepti. geri çekıldığı haber verılıyordu. rıkamı~) islamlarıylc de temas e -
Bir taraftan Tahran hükumeti har- Aynı tel~rafnamede Şaban bey derek bu havalide oturup Rus or. 
bi umumi bidayetinde rus ale} htar çetesinin gene aynı civarlarda bir dusunda zabitlik eden bazı kimse
lığı göstermeye başlarken diğer ta- Rum köyünden otuz tane sütlü i • ferin harp halinde bize muaveneti
raftan latanbulda teessüs eden o nek alıp hududa kadar geldiği, fa. ni temine muvaffak olmuştu. 
komitenin Tahrana gönderdığı bir kat orada Rus kazaklarıyle karşıla mc,·omı ''ıır> 

heyeti mahsusa İran hükumeti 

merkeziyesını Rusya tarafına ima· 
leye ve Türkiye aleyhine tahrike 
sarfı mesai ediyordu. 

Gerek bu komitenin mesaisini 
akim bıraktırmak, gerekse Hora -
san ve Esterabat taraflarına yerleş 
miş olan Rus muhacirlerini muz .. 
mahil etmek ıçm oralara gitmek 
üzere ıkı zat intihap edilmişlerdi. 

Bu zevat Abdülgaffar ve Kazım 
beylerdi ve Erzurumda bekliyor -
lardı. Bunlar evvela Vana gönde
rilecek iken tekrar T rabzona gide
rek oradan lrana girmeleri tercih 
olunmuştu. Fakat Abdülgaffar ve 
Kazım beyler Erzurumdan müfare 
kat etmeden evvel, Yanda bulunan 
Emir Haşmetin fikri alınmak iste .. 
mlıyordu. Onun ıçın hu husus Van 
da Ömer Naci beye yazılmış ve bu 
işi Emiı· Haşmetle müzakere ede -
rek alacağı cevabı süratle Erzuru • 
ma gönder.mesi rica olunmuştu. 

Bu Horasan ve Esterabat seferi 
yukarda ısımleri geçen Abdülgaf -
far ve Kazım beylerin oraya gitme 
lerine münhasır kalmamıştı. O za 
manki Osmanlı devletınm hududu 
haricinde kalan islanıları ve Türk .. 
leri birleştirmek gayesiyle pek u .. 
zaklara kadar el uzatılması ayrı 

bir fasıl teşkil ettığmden veya ya • 

pılan teşebbüslerin neticesı hep 
boş olduğundan burada onlardan 
uzun uzadıya bahsedilmekten sar -
fınazar olunmu~tur. 

Bu aralık muhtelif şubelerden 

Erzurum merkezine gelen şifreli 

telgrafnamelerde teşkil edilen çe • 
telerin iktidar ve kabılıyetlerı tec 
rübe edilmekte ve bu mnlcsatla on
ların Rusya dahiline gönderilmek-

Hariciye vekili Atinada 
hararetle karşılandı 

<H~ tarafı ı ını-J 83.> 1111 nı11011 > 1 ristanı -Balkanlarda sulhu ve ik-
sıııda daha ~ıkı ve s~_mimi bir _y::k- tısadi terakkileri sağlamlaştırmak 
l<ı.şıı:a. ve ~uzlaşımı vucuda ~e~ırıl - ı maksadını güden- bu umumi mi
mesı ımkanları hakkmda fıkır tc- saka ştirake çağırmağa kararlaş -
atisin<le lmlunulacağr da tabiidil',,, tırdıkları temin olunmaktadır. 

Katimerini gazetesi de, Bulga- '''l'iirk - Yugoslav misakı 'l'i.lr-
ristanın yalnız ba,ına ve ayrı bir kiye. Yugoslnvya, Yunanistan ve 
halde kalmakta israr göstermesi Homanyanm Balkanlarda vücuda 
takdirinde bir dörtler misakı akdi getirdikleri ~ulh silsilesini tamam
mümkün olduğuna kani bulundu- lıyacaktrr. Eğer Bulgaristan dn 
ğunu, bununla beraber 'Bulgarista· menfaatinin nere<li"} olduğunu -
nın da - ne zaman isterse- bu bildiğ·iıniz veçhile - Kavrıyacak 
misaka girmek hususunda iyi bir olursa vaktile A vrupanm barut de 
kabul göreceğini yazmıştır. posu olan Balkanlaı· pek yakında 

Bu gazete yazısına şu suretle bir sulh ve hi.ikCın vahası şeklinde 
devam ediyor: giil'iineecktir . 

"Her halde Yunanistan komşu Eski düşmanlarile candan kar 
dost milletinin münıessilinj 'fiiı· -

deş gibi yaşamak hususunda ün a
kiye Ye Yunanistanı sulh uğrun -
rlaki hüyük ,.e asil _gayretlel'ine hir 
leştiren candan dostluk hislcrile 
duvgulanarak kar~rlaşıyor ... 

Proia gazetesi de, dörtler mi -
sakı hakkında aynı mütalealnrı 
yürüttükten sonra Yunan efkarı 
ı1mumiye~inin. mücerreo ve sağ -
lam bir doıt•t olan Tpvfik Rüştü 
Beve tekrar kavu~rnakln bahtiyar 
old•1c;unu ilave ediyor. 

Elefteron Vima gazetesi. Ti • 
rnesteçıkan bazıhabcrlcri ol duğugi 
bi sütnnlarına gecirmiştir. 

lnsziliz ~azetesinin verd:Sii bu 
haberlerde Tiirkiye. Yunanistan . 
Romnnya ve Yugoslavvnnın bir 
R:ılkan mis'\kı yapmnv.:\ ,, ..... bun -
dan sonra Arnavutluk ile Bulga • 

yak olan Yunanistan Balkan sulhü 

yolunda atılan hızlı ilerleme adım 
larmdan ve tahakkuk ettiıilen te
rakkilerden pek hüyiik bir meın 
nuniyet cluyımıkatdır.,, 

Bugün Türkiye Hariciye Vekili 
Tevfik Rüşrü Bey şeref ine, Hari
ciye Nazırı M. Maksimos tarafın

dan bir öğle ziyafeti verilmiştir. 

Bu gece de hükumet tarafından 
resmi bir akşam ziyafeti verilecek, 
bu ziyafeti büyük bir kabul resmi 
takıp edecektir •. 

Yarın Türkiye elçiliğinde bir 
öğle ziyafe~~ çekilecektir. 

Tevfik Rüşrü Bey Belgrada 
gitmek üzere yarın saat 18,30 da 
Atinadan ayrılacaktır. 



Dünkü maç çok zevkli oldu 

F enerbahçe Galatasarayı 
bir sayı ile yenebildi ! 

iki takım bir arada 

- Galatasaray iyi oynıyor .• 

- F ev kala de bir İ§ .• 

-Eıki günleri hatırlatıyor. 

Maçın yirminci dakikası olmuş
tu. Stadı çepeçevre kaplıyan bin -
lerce yüzün gerilmiş çizgileri ara
sında zevkli bir maç görmenin, an 
cak ıporcu yüzlerinde beliren hu
susi bir ifadesi vardı. Umumi hava 
daha çok hayret ve teceaaüı ile ka
rııiktı. Hakikaten Galatasaray iyi 
oymyordu. Manzara, maça tekad -
düm eden faraziyeler karşısı~da 

fevkala de idi ve hakikaten.. hu 
maç eski maçları hatırlatıyordu. 

IVlaça başlandığı vakit takımlar 
fu ıckilde sıralanmışlardı: 

Avni - Lôtfi, Tevfik - lbra -
him, Nihat, Kadri - Necdet, Mus
lih, Rasih, Fazıl, Danyal. 

Hüıamettin, Fazı), Yaşar - Ce
vat, Esat, Rıza - Niyazi, Muzaf -
fer, Zeki, Şahan, Fikret. 

Galatasaraylılar beyaz, Fener -
Jiler lacivert pantalon giymişlerdi. 
Galatasaraylıların yüzünde ciddi 
ve düşünceli bir ifade, Fenerlilerin 
yüzünde tebe11üm ve emniyet gö -
ze çarpıyordu. Hakem Nuri Beydi. 

Galataıaray lehine en uygun 
tahminler bile 4-1 nisbetinden a
tağı dütmemekte İırar ettiği için 
Fener taraftarlarından bir çoğu 
goJJeri saymıya ııra geldiğini ba -
ğıra çağıra söylüyorlardı. . ~ :(. 

Maç başladı, Fen ~rliler bir ileri 
hareketi yaptılar. Bu hareket Ga
latasaray müdafaaııncia kırıldı .. 
Mütekabil bir ileri hareketi Fener 
müdafası uzun 1'ir vuruşla kar -
şıladı. Oyunun ıiklet merkezi da
ha çok saha ortsıciır. İki taraf ta 
biribirinden çekiniyor, hırıbırını 
deniyor gibi görünüyor .. 

Sağ ku?ağımda bir ses: 
- Fener mühacimleri bugün 

Nafile .. lşleyemiyecekler .. 
Bu hüküm do~ru mu?. Belki de

ğil amma şimdilik doğru görünü -
yor. Hakfi<aten rakıbi sarsıp harap 
eden Fener mühacim hattının şey 
tanl paıla:·ından henüz eser yok .. 
Lutfinin bir ırr.an,.vresi. Nihadın 

o:r göğüsü. Tevfiğin uçar gihi 
bir kafa vuruşu ikide birde bu ~ey 

tani zinciri şurada, burada kopar -
hveriyor, fakat Galataıara müha
cim hattı da müdafaaıının yolla -
dığı vuruşları biraz acele, biraz 
asabiyet yüzünden sık sık kaybet -
mektedir. 

Maçın yirminci dakikası.. He -
nüz golden eser yok .. Yirmi ikinci 
dakikada bir Galatasaray akını 
ve Raıihin uzak bir tütü Fener ka
lesinin üst direğine çarpıp dönen 

meşin top bir çok gözleri kendisi -
ne hayretle baktırmıya kafi geli -
yor; Fener lehine ilk şans .. 

Oyun gittikçe hızlanıyor, güzel
le§İyor, hareketleniyor. 

Yirmi sekizinci dakikada ıağ -
dan bir Galatasaray akını daha .. 
Top bu sefer yerden gidiyor ve 
gene Fener kalesinin direğine çar 
par ak dönüyor: Fener lehine ikinci 
şanı ... 

Otuz üçüncü dakikada bu sefer 
Galatasaray bir tehlike atlatıyor , 
Nihadın pasını kaleci tutamıyor , 
korner ve avt ... 

Arkasından Muzafferin güzel 
bir şütünü Avni yere yatarak kur -
tarıyor. Fener bet dakika kadar 
tazyiki devam ettiriyor. Zekiden 
Niyaziye, Niyaziden Zekiye ma -
kaslama giden top Zekinin güzel 
bir şütüyle Galataıaray kaleıine 
uçuyor, Avni bunu yumrukla kor -
nere atıyor. 

Devrenin bitmesine üç dakika 
var .. Niyazi atlatıp geçti, Avni to
pu yakalıyor ve elinde yürürken 
dü!ürüyor, Niyazi kapıp boş kale-
ye sokuyor: Gol.. 

işte futbol lisanında "piıipisiye,, 
denilen goJJerden biri. 

Kırk dördüncü dakikada top 
Avninin elinde .. Fakat Niyazi de 
peşindedir. Avni uygun bir fırsat 
bulup topu atmıya, diğeri de bir 
~ırıat bulmıya bakıyor, biribirleri
nin önü arkası ııra dolaşıyorlar . 
Fasıl devam ederken bir düdük 

sesi: Hikem Galatasaray aleyhi -
ne yirmi iki adımdan bir ceza vu
ru§u veriyor. Top Galatasaraylıla
ra dokunmadan kaleye girerse gol 
sayılmıyacak .. Galatasaraylılar ge
ri çekiliyc,rlar, Fenerlilerin topa 
vurması uzuyor, garip bir vaziyet. 
İkinci bir düdük. Devre bitmiıtir ... 

İkinci devreye Fenerliler büyük 
bir ıüratle haşlıyorlar. Beşinci da
kikada Zeki ile Tevfik araıında 

kavgamıı bir hadise ... Tekme at -
mıya benzer bazı hareketler.. O -
yun duruyor .. 

Oyuncular toıtop oluyorlar. Fa
kat hadise büyümıyor ve hakemin 
Fener aleyhine bir ceza vuruşu ver 
meıiy)e kapanıyor .• 

Oyun iki tarafın biribirini ko -
valıyan akınlariyle yürüyor. Şa -
banın bir şütü yandan gidiyor. Ga
latasaray mühacimleri ise bundan 
sonra gol çıkaramamak, fırsat ka -
çırmak (hem ne fırsatlar) husu -

l 
ıunda aralarında bir müsabakaya 
giritmiş görünüyorlar. 

Nihat müdafaaya yardım için 
geri kalıyor, bunun neticesi Fener 
hafları serbestçe oyun açabiliyor -
lar. Fenerliler kısa pasla iş göre 
miyeceklerini anladrkları için §İm 
di sistemi değiştirmişlerdir, açık -
lar ve uzun paslarla it çıkarmak 
istiyorlar, amma Galatasaray mü
dafaası bu sistem karşısında da 
yılmıf değildir. Bilhassa Tevfik, 

Fikrete adeta göz açtırmıyor. Yir -
minci daktkadaıt 'Sdtfi-tı ~e O<a 

latasaray ağır basmıya ve Fener 
sahasında oynamıya muvaffak o -
luyor. Yirmi birinci dakikada F e
ner kalesi önünde bir bocalama. 

Top kaleye girmek için küçük 
bir hareket bekliyor fakat hayır 
Galataıarayın üç ortası Fener mü
dafilerile beraber aynı bocalama 
yarıfındadırlar. Top geri dönüyor: 
Fener lehine üçüncü şans! 

Fener, müessir) iğini kalesi ö • 
nünde kaybeden bu tazyikten kur· 
tulmak için bir hamle yapıp ileri 
atılıyor ve ikinci devre içinde Ga -
lataıaray kalesine ikinci şütü Zeki 
çekiyor, top bu sefer de Galatasa
ray keleıi direğine çarpıp dönü · 
yor: Galatasaray lehine ilk ve 
son şanı .. 

Arkasından Galatasaraylılar 

tekrar hücuma geçiyorlar, tekrar 
Fener kalesini tazyike başlıyorlar . 
Fakat bir türlü beraberlik sayısını 
çıkarmağa muvaffak olamıyorlar. 
Maç bitiyor .. 

- Ucuz kurtuldunuz ... 
- Siz de!. 

Maç bittikten sonra yüzü pen -
çe pençe renkler.,miş bir Galata • 
saraylı bir Fenerliye böyle bağırı -
yor, yüzü aynı tekilde renklenmiş 
Fenerli de Galatasaraylıya böyle 
cevap veriyordu. 

Kim haklıydı?. Belki ikisi de .. 

Çünkü doğrusunu söylemek la
zım gelirse Galatasaray dün biraz 
fan.alı olsaydı Fener heıabına sayı 
toplamıya gelenler stattan bir hay 
li mahçup olarak çıkacaklardı. 

Belki F enerbahçe hakıkatte e .. 
lan Galataaaraya üstün bir vaziyet 
te bulunuyor, fakat dünkü maç 
bu üıtünlüğe dair biriz bir eser 
vermiı değildir. Bu itibarla bu 

(Devamı ıo uncu sayıfada) 

Fenerbahçe avcıları 
Yalova civarında muvaffakıyetli bir 

av yaptılar, dört ayı, üç domuz vurdular 

Avdan sonra b8' 
F enerbahçe klübünün avcılık şu ı den Hasan Efendi ayıların eıı 

besi mensuplarından Sait Salihat- yüğünü attığı bir kurtunla yat,JI' 

tin, Ali Turhan, Seyfi Cenap, Ne - mı§ ve bu hayvan postadan dı~ 
cali, Orhan, İbrahim, Galip, Mem- çıkarken yolda Galip Beye r .. W: 
duh, Yusuf Beylerle güreş antrenö miştir. Bir sırtın kenarında do1, 
rü Mösyö Peter, Ticareti Bahriye makta olan Galip Bey attıi• ~ 
mektebi muallimlerinden Harun, kurşunla üzerine gelmekte olall f 
borsacılarımızdan Refik Selim ve -td• 

ralı ayıyı uçuruma yuvarlaJlll': 
Benjamen Beylerden mürekkep Bu esnada Sait Salahattin Bef ır 
bir grup geçen Cuma günü bir mo- il" 

ayıya bir kurşun atmıftır. Avcı 
törle Katırlı dağlarına ayı avına 

gitmişlerdir. 

Partinin tertibiyle meşgul olan 
Turban Beye her ne kadar ilk za-
manlarda ava iştirak etmek üzere 
pek çok avcılar isimlerini kaydet
tirmişler ise de bilahare ayı avının 
tehlikelerini düşünmüş olacaklar 
ki hareket saatinde ancak on üç ki 
şi ispatı vücut etmiştir. 

Katırlı dağlarına civar olan Ya
lova ''E" Çınarcıkta çok muntazam 

bir teşkilatla domuzların itlafı a -
meliyesiyle meşgul olan Çınarcık 

nahiye müdürü Nuri ve Yalova zi
raRt müdürü Zeki Beyler de evvel

e.! haberdar edilmişler-di. Bu suret 
le Katırlı c;~armda Engere köyü 

sahillerinde maiyetleriyle beraber 
Cuma sabahı hazır bulunan Nuri 

ve Zeki Beylc1·in yakdırdıkları hü 
yük ateşle a. vct!aı ın motörüne işa -

ret verilmiş ve üç buçuk saatlik bir 
gece yolculuğunrtan sonra Kadı -

köy avcıları ka·. şı ~ahile varabil -
mişlerdir. 

Ayıların yatak yerleri evvelce 
tesbit ettirilmiş olduğundan der -

hal postaların sarılmasına başlan
mıştır. Bu yerde üç ayı bulunacağı 

tahmin ediliyordu. Köpeklerle be
raber ormana girmiş olan köylüle-

rin yaptıkları büyük gürültü ve at
tıkları silahlar üzerine ormanın en 
sık yerinde yatmış olan iki ayı yer 
lerinden fırlamış müthiş homurtu
lar çıkararak ve ormanın sahil kıs-

tını yaramıyacağını anlıyan ıf' 
k _ı• • d . . .. ~ 
enaını enıze ··-·~ ... n~•' ~I 

denize giren köpeklerle müc• 
ye başlamıştır. Sait SalihattİP ~ 
ayıyı denizde iken attığı bir .~ 
şunla öldürmüştür. Diğer bır 

da Çınarcık avcılarından Ali~ 
Efendi tarafından vurulmuıtur• 

Dördüncü ayının vurulduğu ~ 
man ıaat henüz on raddelerind• ıl
duğundan bir de domuz avı yaP • 
mış ve üç domuzla bir tavşan ~, 

1 b ... ti• rulmuştur. Domuz arın ırını ;t 
run Bey vurmuştur. Diğerl~ri ~ 
Bey dahil olduğu halde ınuh 
avcılar tarafından vurulmuttur· 

Dört beş saatlik bir avcıl~ 
dört ayı ve üç domuz vurul~,ii' 
memleketimizde misli e • :ler go lf 
lür bir muvaffakıyettir. Tanııtd', 
büyük av meraklıları uzun .er-;ııi 
hatler yaparak ancak bir ver• 
ayı vurabilmişlerdir. ~-

Muvaffakıyetli bir av yaplll fı, 
sonsuz bir memnuniyet .du~aP ~ 

nerbahçe avcıları kendılerıne fıl.,ıi 

büyük yardımlarda bulunan ~
ve Zeki Beylere ve canla ve ı.t arar çalışan yerli avcılara teıek1' b" 
ederek kıymetli avları ile ı,er~ ıet 
motörlerine binerek avdet et111•t 'l* 

dir. Y alovada yaban domuzlar;;, 
laf ameliyesine bu sene son d~ _.ı 
ehemmiyet verilmektedir. Zıt ı' 
Vekaletinin Yalova kazasını :,i
ne bin domuz vurdurmakla 111 ı~· 

mını takiben kacmağa başlamıılar l f t tt .. · k makaJll " · e u ması uzerıne ay • 
dır. Bu iki ayı postanın sahil kısmı . . I daP.., 

b 1 . C ça kazanın en ıyı avcı arın ~ nı ek emekte olan Seyf ı enap ve . z k" 9.ill 
AI. T h b' rekkep zıraat memuru e ı it' ı ur an Beyler tarafından ırer . I tP 
kurşunda vurulmustur. Sarpçıların 1 mandaıında Gra tüfekler•Y. e td 

~ hh .. 1 k' T bır - • ..ı postada daha ayı olduğunu bağır- ce ez yuz a tmış ıtı tf ,,,.. 

malan üzerine herkes yerini muha ı kümeıi vücude getirilmiştir . .::~ 
faza etmiş ve filhakika biraz son - me Y alovanın bat avcııı 1-1~ 
ra dört ayının büyük gürültü yapa- Çavutla birlikte haftanm 111 ~ 
rak geldikleri görülmü§tür. Hakim günlerinde muvaffakıyetli 1 

hir tepede bulunan köylüler- . avları yapmaktadır. 



Bir alış veriş 
Mtrıa Caf l 

ıtıiıti. 8 er ~tanbula yeni gel-
iatiy0 d urada. tutüncülük etmek 

r u T b'· b lir? E: k: a 11 aıka ne yapabi -
lek ... ~ ~ 1 zamandaki gibi her mes 

...... rueat d ~ ·1 bin ........ . egı , bir kaç merke -
,.....tınd h·· · 

Yolla.rı k e ur para kazanmak 
apandı 

Bunun ir' d. ~ .. 
na. gitti ~~n ogru reJı deposu -
rara.k ~ cebınden iki kağıt çıka -

enıura uzattı: 

- lienı .. eri 1 . . l' . M ne ıso ır , a ıu ıçı ıreyı. e -
iıınet 

1
•erklduryen, 150 ehali, 150 

' SO bünf ör 150 M , ... 
tr 'Ye ;;ıur elindeki iki kağıda bak 

8ı~a Caferin sözünü kesti: 
- i }' ıa? r ıran daha yok mu Mır -

-Yoht ur .. Ne yapacaksın? 

25 2.nci teşrin 1933--

Bir piyesin tenkidi 
S. 1. Pergünt piyesine bayıl -

mıştı. Dört defa görmüş, dör -

dünde de oğlu izzeti götürmüştü. 

Pergüntü dördüncü defa gören 
izzet annesile babası piyesi konu -
şurlarken: 

- Ben, dedi. Bu kadar enayı 

adam görmt::dim. Bu Pergünt ka

dar ... 

Ve hemen ilave etti: 

- Birinci defasında cinlerin, 
perilerin, delilerin arasına düştii. 

Batan vapura bindi, başına bu ka • 
1 dar felaket geldi. İkincisinde, ü -

çüncüsünde gene aynı şeyi yaptı, 

dün akşam dördüncü defa gittik, 

-sa 
tim.. na depoyu devredecek - yata 

Feride evlendi ha? kim bilir ha
ne kadar değişmiştir 1. 

- rtazime, 
yor galiba ••• 

senin bugün canın sıkıh· hala akıllanmamış, gene onlarla 
konuştu, gene o vapura bindi an· 

' 
.. ~ Baba dedı' Be b·· ·· 
""llın ' · n uyursem a annenle evleneceğim. 

l abası b' 
lr1.. ' ırdenbire kızdı kaş -

••t sattı: , 

~·O ne terbiyesizlik öyle! 
ıy, s d 

ttıl)i sük~ or. u. Fakat Suna kc -
un ıle: 

di: Neden terbiyesizlik olsun de , ~n b . ' 
de h enını annemle evlenirsin 
1 en r. • 
~tlJtı. enın annenle neden ev -

1Yecnk · '" mışim ! 

1 
Hatıralar 

k• 
llı~lll~ bacaksız riyaziye dersinde 

ırrı . 
il\"k ' 11Yah tahtada hesap ya -
L ene k 
~td1 n ar a sırada konuşuyor -

. 8" •rı dedi ki· 
....... b • 

oeninı d '-slctr annem e bab~mm f 
l\tı hırtdan bir demeti var. Bun -

1 
atıra l ......., A 0 arak saklıyor. 

Y, senin bab ··1d·· ·· ? 'li an o umu. 
't.ç k l ayır, anıma ba~ında bir tek 

a ıtıadı .. 

Ucuza rağbet 
ı...· <:iıeye bir k ·· 1 .. 
·~ıı, bi oy u müracaat et -
t~deki r 'Vapur bileti istiyordu. Gi
)'~ti i . memur köylünün gideceği 
t Yıee •• 
\ar1h . . 1ı1tnıemiş olduğu için 

•nı ıatedi. ......... . 
a' liern · 1 1tı, h: . §erı, znıite mi gidecek-

lttıre mi? 
......... b • 

tlan .. d 
t<>~u gısı aha ucuzsa oraya 

rn .• 

ne .. Hayır, pek değişmedi. Şinıdi fazla 
olarak bir kocası var. 

- Evet, bizim beyden bir senedir ha· 
ber yok. Merak etmeye başladım. '-.••••••••••• 

=~, 

Frank/en 
Söylüyor 

Eğer düşmana borç verir -
sen bfr dost elde edersin. E -
ğcr dostuna borç Yerirsen he -
men daima bir di.işınan elde 
edersin .. 

Haşinlik \'e felç pek nadir 
şifa bulan hast~lıklal'dır. 

Krallar ve ayılar daima et
raf ındakiJer<le11 korkadar. 

Ofümden korkma! Ne ka

dar çabuk ölürsen, o kadar 

çabuk ebedileşirsin ! 

San' atın ehli 

Karyolanın borcu 
Bir tütün deposunda amelelik 

eden ve gün.de 65 kurutla geçin .. 
miye mecbur olan Ahmet odasın -
da, cuma sabahı uzandığı kar -
yola.dan kalkıp kapıyı açtı ve ge -
ne yatağına uzandı. Depo arka -
daşlarından biri gelmiıti. Ahmedi 
karyolada görü~ce: 

- Vay beyefendi, dedi .. Bir yer 
den mirasa mı kondun? Bu kar -
yo)ayı nereden buldun? 

- Bırak aUahını seversen! Tam 
12 liraya satın aldım. Tabii o da • 
borca... Ne yp.panın. Yerde ke

miklerim sızlıyor, geceleri hiç u
yuyamıyordum.. Amma hiç mi 
hiç! 

- Peki, bari şimdi rahat ettin 
mi? 

- Hayır, şimdi de karyolanın 

borcunu nasıl ödiyeceğim diye dü 
şünmekten uyuyamıyorum. 

Uykusuzluk 
Derdi 

Adamcağız kaç gecedir 
uykudan mahrum idi. Ailesi 
efradı onun gece kalkıp bir a 
şağı bir yukan dolaşmasını 

endişe ile görerek nihayet bir 
doktor çağırmıya karar ver -
diler. Gelen doktor hastayı 

bir iyi muayene etti: 
- Size bu gecenizi rahat

ça uyumak çaresini bulaca
ğım .. 

Diyince hasta yatağmdan 
sevinçle doğrularak: 

- Hay Allah senden razı 

olsun doktorcuğum .. Demek 
ki ev sahibini yola getirecek -

sin ha ... 
llıır... ~ ..ııl 
~= -= =.-.=.--:::::- --:::_.. 
Yaman bir yarış 

Bir hediye 
Sarı Feyzi, dostu Kamileyi ak -

şam üstü mahallebicide bulunca 
cebinden pırlanta bir yüzük çıkar
dı. Hemen Kamilenin parmağına 

taktı. 

Kamilenin sevincine payan yok 
tu. Mahallebici dükkanında Sarı 

Feyzinin boynuna sarıldı. ~onra 
parmağındaki yüzüğe uzun uzun 
baktı: 

- Ah F eyziciğim, dedi. keşke 

yüzük yerine bir gerdanlık alsay -
dın .. 

- Doğrusu benim de gözüm ger 
danlıktaydı ama baktım ki kuyum 
cu farkında olacak, bugünlük yü -
züğe kanaat ettim. 

Göz yaşları 
Geçen gün bir otobüs kazası 

J zavallı bir ihtiyarın bir kolunu k:•·
mıştı. Bunu duyan Şevkiye Ha -

Bir genç yeni açılan bir tiyatro 

ve temaşa kumpanyasına müraca • 

at etti. Üstü başı perişan, saçı sa -

Bir çobana 
Namık cuma günü babasile Be- nım kom~usuna: 

Bir ihtiyar kadın Erenköyünde 
merhum bir paıanın köşkünü arı· 

yordu. Küçük bir çocuğa sordu. 
bacaksız hemen: 

yoğlunda dolaıırken karşı kaldı- - Ah komşucuğum, zavallı ih -

rımda babasile giden bir çocuğu tiyarın halini düşündüm, gözlerim 
gösterdi: den üç damla yaş aktı. 

- Bana, çocuğu görüyor mu -
sun? Bizim sınıfta en büyük o -

- Aman kardeş, yalan söyle -

mesene .. Senin üç gözün mü var 

kalına karışmış olmasına rağmen 

pek cüretkar olduğu anlaşılıyor -

du. Kumpanyanın müdürü sordu: 

- Sen ne yapabilirsin hemşe -

ri? Artistliğin var mı? 

- Seni köşke götürüvereyim, 
düş önüme ... 

dur, on iki yaşında imiş; amma ki? .. 
muallim bey bana dedi ki: "Eg-er 

tm11mnuıuııuıuuıttanımunınnıllllfllıuıııuıuııuumın ıtdiNummmmnımuıuwııl!lt 

- Hayır, ama mükemmel can -

bazlık edebilirim. 

Dedi. Kadın yolda: 

- Ah evladım, benim için ora -
lara kadar yoruluyorsun .. 

Diyince bacaksız cevap verdi: 

sen böyle çalışırsan yakında 
geçersın.,, 

Bir çare 

onu 

- Ne münasebet? - Yok canım, ne yorulacağım, Cuma kalabalığı Beyoğlu cad -
- Emjnönünde senelerce 

mallığım vardır. 

ha - I köşkün hindilerini, kazlarını bu 

1 

desini bir baştan bir başa duldu -
yoldan ben ıürerim. rurken anasile babası arkada kal -

~•ıı11111ıııııı111111ıııııı111111ıııııı111ıı11ınıı111111ııııııı, 11111ıııııı1111ıı 1111 ıı111"ı 11 ııı111111ıııııı111ı•"111 ıııı111ııı 111 ıı1111ıı 1111 ııı11"ı 1111 •ıı1ııı 11•~ 
f~111ıııııı ı 11111ıııııııı1111ııııııı11111ııııı111111ııııııı11111ııııı11111ıııııı111111ıtııı1111ıımııı11111ııııı11 1 111ıııııı111111ıııııı11111ııııı1111ııı•ıı111~\ 

)f Bir istihraç Donan kulaklar ~g 
\J Bir beyefendi yemeğini güç Kayseride meıhur çiftçi Sadık\) 
~~halle bitirmişti, dükkandan çıkmı- ağanın biraz saf dil ve enayi seyi - ~F 
~~ ya hazırlanıyordu. O sırada gar- si bir sabah daha karanhta hay - ~~ 
~~son hesap yapmıya geldi. Elinde vanları hazırlarken avludan ha -~~ 
§~kağıtla sordu: ğırmıya başladı: ~~ 
\i - Evvela bir çorba içtiniz, de - _ Usta, kalk.. E~eğin kulakları~~ 
~~ ğil mi efendim? \ donmuş, koşumları yerleştiremi -i~ 

1) = ~;::~ biftek miydi? yorum.. ~~ 
~~ _Vallahi bilmiyorum, ne ye _ Vakıa hava buz gibi idi, Sadık~~ 
~~ dimse bir tat duymadım. ağa fırladı. Ahıra indi, seyisin ka- \/ 

~g - Öyleyse rosto yemiş olacak _ ranlıkta hazırlamak istediği hay-~~ 
.§i sınız.. vanı çekti, aydınlığa getirdi, bu~~ 

mışlar, Seniha öne geçmişti. Bir 
ara annesi kızını kolundan çekti: 

- Aman k rzım, bu ne hal... E -

tekliğin ne kadar kısa ... Etin. hat -

ta kombinezonun görünüyor. 

- Peki, kombinezonumu biraz 
çekeyim .. 

-~;. ~e bu akşam burnunda rirek '.. , , 
~~ - Neden? bir öküzdü. ~g 
() - Çünkü biftek gaz kokuyor - ı Seyis boynuzlarını eşeğin ku -{) 
5~ du, mutlaka duyardınız da... . takları sanmıştı. ğ~ 

- Benimle evleni::en sana 6 odah 
apartman, üç hizmet~i, ahCiı, uşak tah· 
sis edeceğim, bir de otomobil alacağım. 

- Peki, bari şoförü ben intihap edeyim 

-. Sebeb· . . . . 
81111 ha •nı söyhyeyım karıcığım, bu-

"• Pek gUneşli idi de .. \~111 ' 1 l 1111111111 l 11111111111 lll 11111111 lll' 111111111 lll 11111" 1 lll111111111 111111111111 ıııı 1111 1111llll111111111ll1111111111111111111111l'l11111111 llll'1111111 lll11111J...J ~uıııı 1111111111 •1111111111 11111111 1111111111 ı11111ıı 111111111 111111111 1111 ıuı 111111111 11111111• ııuıuııı ı ııuıııı 11111111 ıııı':itl' 



TAKVİM 
Cumart~si 

~S T.sani 
Pazar 

26 T.sani 
8 Şaban 

1 (anımıııııııuııııııını~uınııııı Aptülhamidin Yaveri uuHıuıı.aıııı 
KEÇECİ ZADE 

~ izzet Faat Paşanıll 
• • ..... ,J • "'". 

Hcş görünüşlü, tem:z kıyafetli 

iki ge-:ıç erl:ekle ştn .fÜzlü genççe 
bir kadın, vagorda yer almışlardı. 

Biraz sonra içeı ;ye Namık bey 
gırdı. 

t> Namık bey. e!!iiini aşmış, titiz, 
nı\'lveevia bir zattı. Kendinden bat 
ka herkesten şüphelenirdi. Tırna • 
ğma kadar namuslu, dürüst bir a· 
'damdı. 

Tren hayli kalabalıktı. Yer b~l 
'duğu vagonlardaki insanları da 
pek gözüne kestirememişti. Bunun 
i~in bütün vagonları gözden geçir .. 
ai. iki genç adamla, genç~c kadını 
fena bulmadı. Vagona girdi. 

Tren, kalktı.. 
Pendiği, Tuzlayı geçtiler. 
İki genç konuşmıya b:ışlndılar. 

Namık bey, yarı uykudaydı ama, 
s~ylenenleri duyuyorcl ·. 

- Ne-c! - l' • ~ - b :,ı? 

- Evveaö. Eskışehire. 
- Nerede kalacaksın?. 
- En iyi otelinde. 
- Yahu iki kı,ısınız, dünyanın 

parası eder. 
Öteki güldü: 
- !Jen herkesin verdığını ver • 

mem. Bana çok tenzilat yaparlar. 
- Büyük artistsin dıye mı?. 

- Hayır, ben büyük artist de-
ğilim, fakat ofacağım ... Ben gitti • 
ğım yerlerde kendi ismimi veı· -
mem .. Şimdiye kadar ben:~ meş -
liur aktör Hazıma benzedığımı far 
k'etmedin mi? .. 

- Sahi yahu!.... Tıpkı benziyor 
sun. 

- Eh, lstanbulda büyük şöhre· 
ti olan bir artıstı, taşra otelcileri 
memnuniyet!e karşılıyorlar ... Ma -
halli gazetede Hazımm şehirlerin
de oldu~unu haber veriyor ... Ta• 
savvur edemezsin, birçok şehirler
de şu Hazıma ne reklam yaptım. 

Vazan : İzzetoğlu 
- Ki.mse şüphe etmedi mi?. 
- Hayır. Bu gece de otele ine-

ceğim. Ertesi gün Hazımm geldi • 
ğı duyulacak .. Ak~am tiyatro do • 
lacak. Herkes Hazımı seyrediyo -
ruz diye beni seyredecekler .. Otel· 
ci de muhakkak bana yüzde elli 
tenzilat yapacak. 

Namık hey içinden: 
- Sahtekar! .. ahlalmz !.. diye 

söylendi. 

7 Şaban 
Cün do~usu 
Cilo l ııtı~ı 
S:ılı;ıh namazı 

O~lc n:ımazı 
ltlndı namazı 
;\Jı;:~am nama1.ı 

\'aısı namazı 

im.at 

6,57 
1(ı,4i 

6,.50 
12.co 
14.JI 
16,4~ 

1 ,'.?2 
:;,13 

\'ılın seçen ı: iın lerı 3~4 

16A'i 
ti su 
12,()() 
ı~.:ı ı 

lfı,15 

111,22 
s.ı.ı 

:J?:S 
41 Yılın ~alan " 49. 

L~---~~------~-_J 
RADYO 

Bugün 
l · 1 A N U U L -: 

• 1R 18.30 gramofon. 18,30 - 19 llcrlr.ıniş 

olaıılııra ıııalt'\ll!I ırraıısı1ı-I\ tlrr... 19 - 20 - Bana bak otelci başı, oteli· 
Mahmure Hırnılıın ilanım. 2~21,30 (Bcd~ -

nizde oturan adam meşhur aktör 
;\İi nıU ıı.ı;\·~ı hı·~ctl. 21,30 - 2:! gramofon • 

Hazım bey değildir. Ona çok ben- 22 <lı·ıı itibaren ujans, bor-.a, <ııuıt. 
ziyen bir sahtekardır. ı\ :-; J{ Ar. ,\: -

- Ya!.. 12,SO - IS,30 gramofon. 18 - 18,f.i or • 

_ Evet, ben vazifomi yaptım, l•cstrn. 1s,ı:; - 19,30 alahırlm az. 19,SO -

habeı· verdim. Aı·tık sen İstediğin '!O <lıuı mu<ılldsl. 21 njııns. 

'b' _, 1 gı ı uavran ... 

- Affedersiniz beyim, ismını· 
zin Hazr.:n olduğunu söylediniz .. 
Meşhu .. aktör Hazım .. 

- Evet. 
- BL!nu başkasına yuttur. Sen 

Hazmı değilsin, ona çok benziyor· 
sun. 

- Evet, çok benzerim. 
- Öyleyse anlaşalım. Gazeteye 

Hazımm geldığmı yazarım. Ama 
sen bütün gün otelimin kahvesin -
de oturursun... Meraklılar gelip 
kahve içerler .. Buna mukabil yarı 
ücret verirsin. Kabul mü?. 

- Kabul .. 
Sahte Hazım arkada§ını buldu: 
- İşim oldu ... Şimdi tiyatro " 

mun ilanlarını bastıracağr.m .. Her -
kes Hazımı görmek için tiyatroya 
dolacak .. Para kazanacağım .. Ga -
yet basit. 

Öteki güldü: 
- Hayır; pek basit değil. Yol

culuk ederken, vagonda dürüst bir 
adamın bulunmasına dua et. 

\ ' !\',\:\,\: 6111.1 rn. -

12,30 lrnn .. er. H,10 - 1:5 ){On<ıer. 16,45 

manılolln konıwrl. 19,SO orlu•ııtrl\, l l,O."i opc -

ret • 

8HDAPf;ŞTI':: ~~o.~ m . -

1 l,SO ''i,\&nll ,arkıları. 10,SO ı;iı;"an mıı -

slkisl. 21,15 l<OmP.dl. 23,4.'i orl;;ı-.,lrn. 

RUKRE~· S9t.2 m. -

18 cazbant. 21,30 şarkı. 22,Jö dans plAk· 

l:ın. 2S Rumen havalllrl. 

VAUŞOVA: J41% m. -

17.5."5 htlfif ımıslkl. 19,tO konser. 21 orkcs

trn. 22.20 i>olonyıı pl)·ano besteleri • 

UEl.<lKı\D: 4Sl m. -

12 ııtı\k. 18 ııarkı. 20 plak. 21 ııcs ı.oııse-

M. 21,öO miuh. 22,tO l•on<ıer. 

ROl\tA: 01.% m. -

11 orkeı.tra. 18, ı:; korı"ı-r· 19,10 haberler. 

21,4G opera. 

PAJUS: ıJıS.% m. -
%1 plak. 21,so DtıP.ll<'r • .2S,3.'5 damı pll'ık -

larr. 1 on hnbcrll'r. 

V AK 1 T 
GUndeUk, Siya.at Gaıete 

lsta.nbul Ankara Caddesi, V AKIT yurdu 

Telefon Numaraları: 
Yazı l§lerl telefonu: 243it 
tdare telefonu : 2•379 

Telgn! adresı: Jıtanbul - ·ıAKIT 

Posta kutuau No. •e 

·········=················································································· Abone bedelleri: 

Hastalıklar saklanmalı mı ? 
• 

'l'ürklye l!:cnebl 
Senell': HOO h:r. 2700 Kr. 
6 aylık 7~0 H50 

(t'-., tarafı ı inci s:ı.) ırnm:uı.ı ı 

Bir başlca amele de şunu 
mış göndermıştır: 

yaz .. 

"Birçoklarını amlıvetmektense, 

birinin rahatım ve hayatını feda et 
mek doğrudur., , 

Bunlar "Tıp sırrı olmalı mı, ol
mamalı mı?,, mevzuu etrafında 
müspet dü§ünenlerin cevaplarıdır. 
Birçok kimselerin de, doldurdukla· 
rı sual kağıtlarından, menfi düşün .. 
dükleri anlaşılmıştır: 

Bir maden amelesi şöyle demiş
tir: 

''Hnstanm sııTı ilan edilnıeme
li; biz daha bu kadar yükselme 
dik!,, 

Bir dikim amelesınm verdığı ce 
vap da işte: 

''Zührevi hastalıklar hakkında , 
halk kütlesi arasında. yüz kızartıcı 
bir hudise diye kökleşmiş bir fikir 
olduğu için aile arasına dırlıksız 
lik sokacak ve onu dağıtacaktır.,, 

Cevaplardan diğı·r bazılarını 
da şöylece kaydedıveıelim: 

Bir başka amele: 
"Sııı1 ilan coilen heı· frengili, 

reza;eile damgalanım~ b:r ins.."..na 
dönecektir.,, 

a;r k-.um amele: 
"Fteng:ıyı rri::lemek Iaznn. Çün

kü ilan edilen sır, hatta şimdi bile 
hastanın ınemmiyet ve içtimai va

\ 'ine zaı"::4r verebiiir.,, 
·Altçf lradm: 

"Hasta, kenrli sııımm ssklanı 
ls~ğından .:.:mhı olnrnhrlır. Aksi 

takdirde hekimden ve tedaviden 
kaçar. Gfifrükçiilerden medet u -
maı-. Hu suretle hem kendisi, hem 
ailesi mahvolur.,, 

Frengili bir memur, büyük bir 
asabiyet içerisinde şu cevabı ver -
mıştı: 

"Eğer benim hasta olduğumu 
vazi fecleki arkadaşlarım bilseydi, 
derhal intihar ederdim!,, 

• .. 
3 aylık •OO • 800 . 
1 aylık 1:50 .. aoo . 

ilAn ücretleri: - - -
l'tCJ\rf lllnlıırın illa ııahltelerlode 'uıtl-

mJ SO lnlruotan baflar, Uk Mlılfede '60 

kuru~a kadar tıkar. 

Ul.IJUk, faı.Ja, de\·amlı 11"1 •trenlere aU 

ayrı tenzllllt vardır. 

Reııml lllnların blr aatın 10 kuruıtur. 

Kuçu_~_!!~ 
aır defası 30 lkl deruı :>O Uç (Jetuı t>:> 

dört ı.cta.sı 75 ve on detuı 100 ku~tur. 

Uç aylık 110..0 verenlerin bir detuı aıecca· 
nendir. Dört ııaun geçen tıt.nıann rıuıı 

aatırlan beş kunııt.aD buap edlllr. 
Evet .. Doktor, çok kere, herhan• 

gi bir hastanın açtığı sırrı söyleme
diği içın, işlenen cinayetın şerıkı il••••••••••-

görüştük. Nadire hanım diyor ki: vaziyetine giriverir. Bir kısım ih -
tisas adamları şöyle dü,ünüyor .. - Bugünkü içtimai telakkilere 
lar: göre, Zührevi hastalıklar çok ayıp 

fena illete tutulan bir hastanın hastalrklardn'. Frengiye veya bel -

ki · 'd' k t'" soğuklugvuna '-'akalanan bir adam sırrının sa anması iımı ı a ı şe- " 
kilde kendisinden nez'edilirse onu kendisini alnında kapkara bir dam 
tababet ihtisasından uzaklaştırmış ga ta.?ıyornıuş farzediyor; ve der 
oluruz. O zaman. hastaya ne kalı - dini g;zlemek için mümkün olan 

? G 1 h k 1 h b k her ~.2'.,'i .'.UJH'-'or. Btı ı .. kdirde has-yor .. iz i e im ere , asta a ı " -' " uı 
cılara müracaat etmek; değil mi?. tayı doktın· tedavisinden lirkütme
Sonra ne olacak?. Cahil tedavici, mek, blÇıl'mamak lazımdır; "Tıp 
birkaç defa muhtelif tedavi usulle sıı1·1,, 112 da fütiyaç vardll'. Diğer ta 
· 1 l k k k' h l"" .ran ·iok~or d:ı })ı·ı·c.ok ahvalde rıy e ça ışaca ve ne yazı ı as- " ' - _ 

· 1 ı k tıp sıı·ı·11ıa s~).Jrk kalıı1.·1 I,· endi~.rı.sı'y tayı tamamıy e se ametten uza - . \ " 
laştıracaktır. Neticede o, kendi mu le herhangi bfr cinayete ~erik olu -
hitine yakın kimselere mikrop taşı· yor. 
yan bir adama dönecektir. Ve bu Zchil'li hastahklan da, içtimai 
bula,iklık menbaı kimbilir ne ka - hayatta verem, nezle, grip, ve sair 
dar fenalıklar yapacaktır. hastalıklar kadar tabii addettiği -

Acaba biz nasıl düşünüyoruz? ıniz gün, tıp smı kendiliğinden or
Doktorbrımız, avukntlarımız tadan kalkacaktır. , 

lıalkım:z, tıp sırlan olmauna taraf Tıp srrrı olmalı mr, olmamalı 
tar rr •• dır, yoksa değil midir?. mı?. Ben iki cihetin taraftarlannr 

Kısa bir anket yapacağız. llk <l.a haklı buluyoıunı.,, 
önce, kadın doktor Nadire hanımla R EN 

F 
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Alman imparatoru; akşam takdif11 
edeceği Mavzer tüfeği ile 
Abdülhamidi öldürecekti? 

- 42 -

- Ya hakikatse .. der gibi garip 
hır zihniyet hasıl olmıya başladı . 
Nihayet fon DergoJçe, yahut Fon 
Hobe paşaya söylıyerek bunun 
programdan silinmesını istemeye 
karar evrdim. 

Bu maksatla yol esnasında atı .. 
mı arada sırada onlara doğru yak
la§hrmıya başladım. Nihayet müna 
sip bir fırsat d~~tü. 

Tüfek takdim ediliyor 

Yolumuz çok uzundu. Başım ha
la ateşler içinde yanıyordu. En son 
Yusuf İzzettin efendı ailesının i • 
kamet etmekte olduğu konağın kö 
,esinden döner dönmez imparator 
süratliye kalktı. Ancak Kağıthane 
sırtlarında yürüyüşe geçti. 

Ben o vakte kadar mütemadi -
yen balık dalyanları rasıdı gibi 
kurduğum ağa birinin girmesi fır
satmı bekliyordum. Ya fon der 
Golç .. veya fon Hobe .. 

Bir aralık fon Hobe paşayı gö .. 
züme kestirdim. Çünkü o zat Yıl-
dızda benden evvel ikinci imrahor 
vazifesınde bulunuyordu. 

Memleketi bılır, oldukça şark
lı olmuş, ince düşünü§lü Ye keskin 
zekalı bir almandı. 

Hemen atımı ondan tarafa yak .. 
laştırıp, yarı ehemmiyetli, yarı e -
hemmiyetsız tarzda o esası müthiş 
olan mücadeleye şu suretle atıldım. 

- Jeneral hazretleri .. bugünkü 
pek ağır havada bilhassa, pek a -
ğır bir programımız var. 

- Ben havayı ağır görmedığım 
gibi, programın ağırlığının ne ci .. 
hetten olduğunu da anlıyamadım. 

- Atsüvar olaral! dehşetli bir 
yürüyşten, bazı mebaninin ziyare
tinden, büyük çarşıdan, müzeden, 
ha.zinei hümayundan .ve bütün bu 
büyük yorgunluktan sonra bir de 

fazla olarak o harp tüfenginin teş 
biri.. Bu numaralardan birinin tay 
yedılmesını mümkün görüyorum. 

- Sizce hangisi?. 
- Mesela tüfenk •• 
- Bunu nasıl mümkün görebi .. 

lirsiniz. Gayrı kabıldır. 

- Zannederim ki imparator 
hazretleri için yorgunluğu mucip 
olacaktır. 

- Hayır, hiçbir zaman Alman 
imparatoru bunları zahmet telak -
ki etmez, dedi, ve bir nizam, iki 
hareket, başını çevirdi. 

Eyvah ne ümit kırıcı bir ba§lan
gıç .. Dalyana giren balık ağları, 
ipleri parça parça etti. 

Bundan sonra ne beklemeli?. 
Hürı-iyeti ebediye tepesinde bir 
müddetçik harita üzerinde bazı 
malumat verildikten sonra Kağıt
haneye doğru yokuş aşağı adeta i
le yürünmekte iken Golç paşayı 
serbest gördüm. 

Son ve haı·arctli ümit ile onu 
dalyana cezbettim. 

- Ceneral Hazretleri bugün ha 
va sıcak olduğundan programı faz 
la uzun bulmuyor musunuz? 

- Yok.. Bu neden aklınıza gel
di? 

. 1-1 ırtl 
- Program imparator ~ Jld 

. . . ld w d ela bır n ıçm o ugun an mes 1' 
marasından sarfı nazar etıne 
vaf ık olmaz mı? 

H zret 
- Hayır .. imparator • r.f 

böyle faaliyetlerle yorulmaZ· . 
mafih mesela programın hanı• 
marasından sarfı nazar eylell' 

tasavvur ediyorsunuz? 
• • 111erJ 

- Mesela tüfek takdunı . .. 
sımını... e' 

Zaten yaradılışta yüzünÜP r 
gi pek kırmızı olan Fon der '1 
Paşanın siması birdenbire ıııor 
dı ve kemali şiddetle dedi ki: ~ 

- Hiç bir vakit .. Hiç bir fi 

Bunu nasıl düsünüyorsunuZ· . b' 
O da her nizam ki hareketle ,J 

şını çevirdi. Ben artık casc• 4" 
kaldım. Etrafımdaki insanlsr 

eşyalar da raksetmeğe ba§la~~~ 
Bir şişe, beş şi!e konyak 1 ,r 

olsaydım bu kadar sarho§ olsıO 
dım. Şimdi ne yapacaktım? 

Kendi kendime diyordum kİ~ f 
- Elbet nihayetünnihaye "",. 

anlaşılacak .. İmparatorun kııl• 'I 
na da gidecek ve imparator d• 
lecek.. ·~ 
• Fakat havadis olarak, dedt ~ 
olarak, şundan bundan i~itrrıei' ~ 
ka, bir maddeye hud'a ile prol.; 
dan ç1karmak gene başka.. }. 

o gün bana zehir oldu. ~ 

Nereye gittik. Nereleri geıd 4' 
Ne yaptık! Güldük mü? Ail~~ • 
mı? Hiç bir şeyin farkında de 
dim. ~ 

Vak' anın olacağına inanııı 1 
la ber~ber gene bin bir kötü fe~, 
lıma geliyordu. Ondan evvel h 
karın vaziyetini düşünüyordufl'; 1 
Akşam bunu duyunca derh• ti, 

zünden düşecektik. Esasen y•"
1 

daki adamlar: be'~ 
- O da .. Almanlarla ber• -" 

du .. Hünkarı katil işinde o d• ,)'' 
haldar diyecekler .. Velha&ıl r 
ve huzurum tamamile kaçtı. -L 

. k~~ 
Bır hastalık bahane edere ıdst' 

sam hele hu hiç olamazdı. Çı p 
rde" caktım. Akşama kadar de 1 1ıil' 

ha kötü vaziyete sersem bir şe 
de saraya döndük. Jı" 

Tercüman Münir Paşa kot' 
şa yanıma geldi. ÇI' 

- Ne oldu .. Aman izzet .. 
buk söyle... r'' 

Bende söylemek onda ds ~e 'tt'' 
ceğim cevabı dinliyecek kad•r 

vet olmadığına emindim. I f' 
- Aman .. Dedim. Sus .. G~.~JI' 

d ,o, 
şaya da, Hobe Paşaya ll olf' 
dim .. Boş .. Bu İ§ muhakknk 
cak.. 

-Eyvah .• 
- Eyvah.. .,dl 
Bu eyvahlar ikimizin de bt~ 

ağzından çıktı. !kimizde de ,,,, 
atmış, gözler dönmüş kıl~~/ 
dermansız koltuklara bir bO 

1
: 

b. k l . 'k M.. . · pııf ı yı ı ıvermı~lı -. unn J' 

De"'~ - Simdi ne olacak? .. 
- r• 

Ayni şeyi hen de sana ,o 
- Simdi ne olacak? .• 

- Ot'v(Jflf' 
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~~oda (f N· Ü f 0 -DüN-Y A 
ışanlınızın sadakatin- ~ HABERLERi 

.,. 

elen emin olmadıkca... Tayyaı·eler, yakında, benzin yerine 
,, s· . 

ız ·· 1 gormek arzusile yaptığım se-
Yahat nıasrafla~ını ödemek lazımdır,, 
Sabahat Ah . ---

M ~ede yazıyor: 1 ödenmemesi icap eden kısım te~kil 
A.:tiıiı:n A~rsın 1 O Ağustos 1932 eder. 
l\erıdine m.et, Ni~anlılık, evlenmek istiyen bir 

~a.l>lığ1n le s~bı.~ bir iş bulmak için kadın ile bir erkeğin yckdiğerlcri
Çrkt,iın1 §e huslerin gene boşa ı ni iyice tanmıaları ve ondan sonra 
ita ÇQk Ü:ü~~ı:orsun. Doğrusu bu - izdivaca karar vermeleri elemek ol 
l'llell\i~ ge um. Demek ki evlen - 1 duğ·tmdan bu maksatla yapılmış o
''rıcdenb n~ geri kalacak! Ben üç lan masraflar, nişanlının ikamet bek erı · dı leınekt nışanlı vaziyetinde etmekte olduğu mahalle kadar vu 

ttı. Bund en artık bıktım, usan - ku bulan seyahat masrafları <la.i -
ıııuıurn Yo~n fa.zla. intizara taham ac1c edilmelidir. i\işanhnm hiradc 
tııhllnıla he tUr. Onun için bu mek- ri evlenirken yapılan seyahat ile 
'-ııa. j .. d rdaber nişan yüzüiiümü Anlrnrava kadar olan miiı-terek sc 
ll' "' e e . .. • • 
~an bu •Yorum. Aramızdaki yahat bn $Inif masraflara dahil de 

k gela.~~retıe bozulnıut oluyor. ğildir. Fakat nişanlı hanımın An -
..\hcnet Sar.,, karadan Mersine avdeti için veıi -

1 abahate yazıyor: len yol parasmm da iadesi icap c-
~1~hter •tanbul 14 Ağustos 1932 der. Şu halde Sahahat Hanım sa -
ıo Ağ em hanımefendi, bık nişanlısı Ahmet Beyin ilk se -

~11 Ve nişusto~. tarihll mektubunu - yahat masarifi ile kendisinin An -
.•t~ı gö atn Yuzüğünü aldım. Bana karadan l\lcrsinc kadar ~wdet para 

lııtı •erd·~· · f diye k ıgınız barit muamele :-:mı Ahmet Beye iade ctmı:ğC! mah 
d~da.karlık~daı· sizin için yaptığım küın olmuştur.,, 
ır. alı f darla kabili telif değil - iki nişanlı arasında geçen bu da 

~l~lıiun e ~karlıklarımm beyhude vayı bana geçenlerde birisi anlat -
1\ırı lİ~i u .~ 1ıtıdi anlıyorum. Onun mıştı. Ahmet Bey denilen genç işit 
01d ... i 0 rmek ·1 ·-· .. bk · l S b lıgı.ıın arzusı e yapını~ tıgıme gore sa ı nışan ısı a a -
~lıı-afJa. muhtelif seyahatlerin 1 hat Hanıma çok kızdığı için alacak 
1:-• rın .. d 
. et, lnad 1 o emcniz lazımdır. davası açmış, yoksa ıeyahat para-
,,~ be>ıd ernkj aramızdaki nişanı larrnı geri almak için değil. Esasen 
~flatıın unul, o halde ıeyahat mas davayı kazandıktan sonra icrası ci 
tıı-.. ı da s· . b . d 1 h . . . B "•ta.p , ızın ana ıa e etme- etıne gıtmemış. una memnun o-
(1\tai k Ctier. Biliyorsunuz ki 1930 lan Sa.bahat Hanım Ahmet Beye 
da'it lS~than bayramında, bir de bir te!ekkür mektubu göndermiı. 
\da ik· l senesi şeker bayramın - Ahmet Bey de cevap vermif. Ara

~1. tk ii.,ı 'ilci defa sizi ziyaret et - larmda bir iki hafta devam eden 
ıı.. ~re M. . 
"<I, ersıne kadar gelmiş - muhabereyi müteakıp tekrar biri -

A. l!ıı iki 
1 

birlerile barışmışlar, Ahmet Bey 
11kat eyahatten maada bir de de o aralık kendisine sabit bir iş 
)~ 'Ya kad ·· k b' b ld - d l · l · d" tliın· a.r muştere ır se - u ugun an ev enmış er, ıım ı 
~t ıı va d b· ! olata,,. r ır. Hatırınızda kal- çok meıu't imişler! 
}de l, .. ı gl 1 veçhi le ben sizi Eskişe Bugiinkü dedikodumuzu oku -
·ııl "li em. t' . 11 1 ' ora 1§ ım. Sız Adana tre- yanlar ni~an ı arının sadakatinden 
~tlıkt Ya gelmiştiniz. Orada bu - emin olmadıkça masrafa giri§me -
"' l a.n ıo l 

maden kömürü yağile işliyecekler 
Londra - Star gazetesi, "bizim j bu yeniliğinden elde edecekleri fa / 'a memleket .400 beygir kuvvetin • 

gizli tayyaremiz11 başlığı altında ideleri şu suretle sayıyor: de ve beygir başına bir kilo 

neşrettiği bir yazıda kuvvetli bir Tasarruf, iştial tehlikesinin or- 111 gram ağırlığın da motörlere 
askeri hava filosu yapılması lehin· tadan kalkması, büyük tazyik, her sahip olabilecektir. Bu motörler, 
deki mücadelenin hava işleri ne- uçuşta hangi vazıyette olursa ol- Billingham'daki büyük fabrikanın 

f d 'k d' sun son kuv'·ct, elektrı"k cereyanı hasıl edeceği maden kömürü yaği-zareti tara m an teşvı görme ı - • 
ğini kaydettikten sonra diyor ki: ile tahrik yapılamaması ve herç le tagdiye olunabilecektir. İngiliz 

"Kalın yağ kullanılan motör -
lerde vücude getirilen tekemmül 

eserleri benzin kutlanmak usulünü 
pek yakında hükümden düşürecek 
tir.,, 

Yazı sahibi, harp tayyarelerinin 

inti~arları yüzünden tayyarenin ha harp gemilerinin kazanlarını yak
mak hususunda da mazot yerine 

reketten sakıt kalması ihtimalinin 
bu yeni maddeden istifade edile

ortadan kalkması. 

Bundan sonra makale şöyle de· 
vam ediyor: 

"Bu yeniliğin tatbıkınden son .. 

bilecek, bu suretle milli müdafaa 
ihtiyaçlarını karşılamak için pet -
rol ithalatı yapmaktan kurtulmak 
imkanı hasıl olacaktır.,, 

"Ceylan,, "Dudu~, yu ziyaret ediyor! 
Kedi ile papagan 
dost olurlar mı? 
Ceylan ismindeki bu kedi uzun 

senelerdenberi beraber yaşadığı 

için evin "Dudu,, imıindeki papa
ğanına o kadar alıımıştır ki iki 

hayvan arasındaki fıtri düşmanlık 

yerine gayet sami1?1i bir dostluk 

peyda olmutşur. 

Tabii ahvalde birbirleri} e hiç 

uyuşamaması lazım gelen bu iki 

hayvan hep beraber yaşamanın 

verdiği alışkanlıkla arkadaşça ge

çinmektedirler. 

Bakınız ikisi de resimde görül
düğü gibi ne güzel oynaşıyorlar! 

Film mevzuu ama 
Oıı sekiz genç kız, 

nişanlılarını 
Estonyadan kalkıp Peru'ya 
aramağa gidiyorlar 

t ttrı· llra. $tanbul - Anka- sinler, tarafeynden birisi çokça pa 
Qtt 1ne bi k Estonyanın küçük bir donan· 
,, Q'İ~~ •

1 
• nere Ankaraya bera- ra aarfetmİ§ ise, diğer taraf cepten 

tiyor. Onun için torpidolar engı· 
ne doğru açılıyorlar. 

Bunlar yapılan vaatları yerine ge
tirtmek üzere (Reva)) den (Peru) 
ya kadar on sekiz bilet alıyorlar. 
On sekiz nişanlı (Peru) ya müte
veccihen (Reva!) dan hareket e
diycr. 

~,t b ~ §lık A d ması vardrr. Donanma küçük ol-
" i) .. t. . · ""v ette Mersine ka- çıkan paraları ödiyeceğini düşüne 
''-il ""ını:ı· b makla beraber Estonya da küçük 

lq d . 1 en almıştım. Bu pa- rek öyle kolay kolay ni~anı boza ~ 
~ L a tade · · . . b oldugvu irin onu idare etmek Es -1 rıürrn sını ısterım. Bilvesile iteceğini zannetmesinler! :r 

S,ba.h et ederim.,, Dedikoducu tonyaya pahalı dü~üyor. Nihayet 
et -'h iki torpido muhribini satmagv a ka-"" ınede yazıyor: dlnUIMlfllllltURMRmmmntmlllllfllllttRUftffllUD1tttUlllfılftfHllU111ıtffttıUIUUIUHUtll•fl-. 

la Me · E k f l rar veriyor. Torpidolar muhtelif ''lı.ı..t rsın 20 Ağustos 1932 v a memur arı 
"'l er devletlere teklif ediliyor. Neticede 

Sc" h em Efendim Evkaf idaresi kadro harici hı -
1:1~· .,0, at ' (Peru) hükfunetine ihale olunu -
~ ı ta.l'et Paralarını geri İsteme _ rakılacak camilerin tasnifine de - yor. 
ttı'lleri 

8
• tarip buldum. O ıeya _ vam etmektedir. 

ı 'ftrrı 1 ,ı 
1~. endi keyfiniz için yap- Bu iş bıtırıldıkten sonra cami -

Q~I\' • oılh 
~· 1ttı. İçin d ~~ıa son seyahatiniz lerdeki müezzin ve kayyumlar tes-
~ıtı, düğ" .. egı), evlenen biraderi- bit edilecektir. 
.. !ttırı 1~ l.l~'~nde bulunmak için yap Verilen malumata göre altmış 
•11 b • "H§a } 
b~ ~'klettik n 1 olarak üç sene be yaşını ikmal etmiş olanlar tekaü -
~ tıden g ten sonra §İmdi bir de de sevkedilecektır. Ramazan yak • 
d t ~llkr!eYahat parası mı isteme _ la!makta olduğundan camilerdeki 
li~~ Orı lYorıunuz? Nafile, ben _ hazırlıklara fazla ehemmiyet veril· 

lith.. Para. h"l be k d" B ·ı ... etler f 1 e klemeyiniz. me te ır. u sene camı ere ıyı ses-
-'b ' e endim li imam ve müezzinler tayin edile· ) t'tlet S h .,, 

~C>t~ \'e •e" a.h ahate karşı dava acı- cektır. 
'l' ., il at P l ~ 1:11 <>r. S b ara arının iadesini 
lı~,o~. M:h~:at Ha~m mahkum 

d, Bıt 11• me d ıyor ki: 
·~a. llı ışanıı . t asraf nışa,nlılığr esnasm-
lell ~allıan :aıım-s..ı, nişan hozuldu-

rıııct·.... u lllasra f} • d . . 
11." ıgı ta'-a· · aıı:ı~ ıa esı ıs-
~"rtı K ıra · ''tı 1 evve}" e, nışanm bozula-

Bulgaristandan gelen 
kömürler 

Bunun üzerine (Peru) torpido· 
lan teslim almak için en kuvvetli 
gemicilerinden mürekkep bir he . 

yeti (Estonya) ya gönderiyor. 
( Gran Şak o) ha valisinin hovarda 
ve kayitsiz genç ge.micileri pürhe-
ves (Reval) e geliyorlar. Eston-

yanın soğuk muhitinde ya§ıyan 

Estonya) kızları (Peru) nun gü
neşten kavrulmuş olan bu gemici 
evladının etrafını sarıyorlar. 

Peru gemicilerinin hepsi angaje 
ediliyor. Reval sahilleri neşe ve 
zevk dalgalarile çalkalanıyor. 

Fakat bu keyif, veda saati ge -
linciye kadar devam edebiliyor. 
(Peru), müzayede ile satın aldığı 
gemilerini bir an evvel görmek is-

Gemileri hareket ederken acıklı 
veda sahneleri görülüyor. Gemici• 
lerin savurdukları küfürler, (Re
val) da kalan kızların göz yaşları 
ile beraber Baltık denizi ufukların 
da kaybolup gidiyor. Fakat bu 
kargaşalık esnasında tayfadan iki 
tanesinin (Reval) da kaldığını 

kimse f arkedemiyor. H~reket • 
ten evvel gemilerine yetişemiyen 

bu iki kahraman otomobille bir 
gezinti yapmaktalar iken motörün 
bozulması üzerine şehre yakın bir 
yerde iki kızla beraber kalıyorlar. 
Paralan olmadığından ba~ka bir 
otomobil de tedarik edemiyorlar. 
Nihayet (Peru) sefareti işe vaz'i -
yet ediyor, tayfaların borçlarını 
ödiyor ve onları trene bindirerek 
yolda olan torpidolara yetişmek 
üzere Londraya gönderiyor. 

Bu ziyaret sayesinde (Reval) -
daki kızların on sekizi (Peru) nun 
nerede olduğunu hayatlarında ilk 
defa öğrenmiş oluyorlar. On ~e
kiz nişanlı! Çünkü (Peru) gemi • 
cileri onlara izdivaç vadediyorlar. 

Bu esnada torpidolar Şimal de
nizinde, Manş kanalında fırtına -
}arla mücadele ederek (Peru) nun 
nerede olduğunu harita üzerinde 
aramakla meşgul idiler. Bu meş .. 
guliyet esnasında gemiler güçbela 
kapağı (Lizbon) a atabilmişlerdi. 
Onun için nişanlı kızlar bu gidişle 
onlardan evvel (Peru) ya muvasa• 
latla sevgililerini karşıhyacaklar -
dır. 

Bu istikbal merasiminin ne su "' 
retlf' cereyan edeceği meçhuldür. 
Belki (Reval) luzları (Peru) daki 
kara askerinin bahriyelilerden da
>ıa sad:k olduklarım oraya vardık
ları 7aman anlıyarak fikirlerini de 
ğiştire.::ekler ve (Peru) nun piyade 
ça.vugları ile yeniden nişanlanacak 
lardır. Yoksa kıyamet kopacak. 
tır. Bu yüzden acaba (Peru) ile 
(E!itonya) arasındn bir harp çıkar 
rııı d"'rsiniz? 

1Jla1~ ?ıtınıakıt:den hilsP. idi l!~şaıı
~lı ~ n1!.I.. f n sarfı ııazaı· etmi5 

L"ı ·"'ra ıa k • 
·~ · 'r. l3·· • rı cnciisinc iade 

Italyada eski bir evde bulunan hazine 
l'İh~ hc.r' .~:kn t: ıasraflar ara . 
'al' ll'JerLıe kr ı ı nışanlrnm bi -
\•r.' Şe!:'!:· h ";-;r ~·aptıklaıı ikram -

Bulgaristandan gelen kömürler 
kontenjan harici addedilerek çıka· 
rılmasına müsaade edilmemiş, de -
niz üstünde bekletilmıştı. :· · . :~ İs· 
tanbul gümrükler başmüdiriyetine 
bir buçuk milyon kilo kömürün 
kontenjanı gelmiştir. Bu miktarın 
ancak bir milyon kilosu lstanbula 
isabet etmektedir. Roma - Şubat ayında "lmpa- elmaslar hakkında terbiye neza - Gazetelerin yazdıklarına göre, 

Motörlerle gelmış olan kömürle ratorluk yolu,, nun yapılması için retinin yaptırdığı telkıkat bunla • hu hazinenin aidiyeti meselesi pek 

rin bir milyondan fazla olduğu an- yıkılan eski bir evde amele tara - rın tahminen 300,00-0 liret kıyme - karışıktır. Ve bir çok itirazlara ı; ·• E'l! ""<' et k · t:~ıne~ · me -, tı:vatroya 
e geıtünnek "bi. ter la 1 f ından b lunan 
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--------------,-. Fenerbahçe Gala- Fransada kabine buhranı 
ŞERLOK HOLMES e tasarayı bir sayı ileS k b. · k··ııde 

K A R ş 1 b·ıd· aro a ınesı mev ıı 
tJ• yene ı ı d 

AR SEN L U PEN! m•ç b~::b·;~·;;;d:·~:1:~;~:·' netice bir ay bile kalama ··ıe(e~ 

Tünelden sonra peşine takıldı. 

Kız tramvaya binince Holmes bir 
hayli müddet sahanlıkta bekledi. 
Galatasaraya yakın tramvayın ön 
sahanlığına geçerek birden içeri 
girdi ve kızın yüzünü gördü: O i -
di. Sundiyedcki mürebbiye.. Na -
im Beye, yani Arscn Lüpene mek
tup yazan kız ... 

Holme:; kendi kendine: 

- Galiba, dedi. Suadiyede iş bit 
ti. Yeni vazifeye ba~lıyoruz ! 

Ve kızın farkında olmasına rağ
men onu bırakmamağa ahdetti. 
Kız Parmakkapıda tramvaydan 
indi. Holmes te arkasındnn... Kız 

hemen büyük Pnrmakkapıya sap -
tı. 

Burada sıra ile otomobiller bek· 
liyordu. Yürüdü, bunlardan üçün -
cüsünün şoförü ile konuttu. Pazar
lık ediyor, .anılabilirdi. Fakat bi -
raz sonra ayrıldı, geriye döndü, 
caddeye çıktı. Tam karşıki soka -
ğa, Mis sokağına saptı. Doğru gi -
diyordu. Arkasından Holmesin 
geldiğine §Üphesi yoktu. Görünme 
meğe, tanınmamaya o kadar dik -
kat etmiş olan bu kız şimdi tama -
mile emin ve rahat gidiyordu. 

Holmes onun bu vaziyetinden 
§Üphelenerek kendi kendine: 

- Acaba, dedi. Şoför de kum-

ti: Onun pe~indeyim demek isti -
yordu. Şoförün muo.vinine yerini, 
şapk~sını ve ceketini kendisine bı
rakmasını kolayca anlallı. iki lira 
herşeyi temin etmişti. 

Mis soknğmın niha~·etine geldi -
ği zaman Mn.tmazel arkasına bak -
tı. Otomobil yava~ça geliyordu. Sol 
daki so~<a3a saptı. On beş yirmi a
dım g!derc!c ortada ne başka bir 
otomobil, ne de kimse olmadığın -
dan emin olunca lt!ltuğu olomohi
le atlr,dı. Şcföre: 

- Çabuk, c1edi. Galatasaray ... 
Şoför hemen yürüdii, matır.aze

lin gözü a~·knc1a idi. Saniyede bir 
arkasına dönüyor, camdan takip 
olunup olunmac!ığını sö~elleı ken 
Şerlok Holmes şoförün muavini ye 

r"ndc, lrn!·~·smc!aki camd~n cnun 
gölgesini siizi;p duruyordu. 

Otomobil Galatasaraya çıkma -
dan matmazel işaret verdi: 

--Tarlab:lşı ... 

Ve Şerlok Holmes, bilmediği so
kaklardan otomobili sevkettiren kı 
zın nihayet Şişliyi istediğini duyun 
ca hedefe yeni gittiklerini sandı. 

Halbuki caddede olanca hızı ile gi 
den araba Şişliden geriye çevrildi. 
Gene Beyoğluna geldi. Artık mat-
mazel emin ve müsterih idi. 

Ayaspaşada yeni ve büyük bir 
aparlımanın önünde d~.ırdu. Kapı -

r d f k 1 .. .. .. n-iı"Jdllf 
daha manlıki olur, Galatasaray {IS.\~ tarafı ı im·ı "'·') 1 a a) I ır ·a arının yuzumı ::-.~. tedi~ 

lehine bitseydi netice Fenerin dün lesini ortaya koymuştur. (Sarnmt), yapmak 15' ··~ur.ı 
kü ka:?anmasınm ifade ettiği ma - M. Flandin, grupu namına hü - parlamento ınaneYrasile hğa ~ 
na..:an farklı olmazdı. kumete müzaharet ettiğinden, hü- tutan ekseriyetin ::;olclan stt 

Hahcm Nuri Bey maçı iyi idare kumet 227 reye karşı 326 reyle iti- me~ini temin ecleceki. ··IiııiJl ~ 
ye çalıştı. Bununla beraber bazı mat kazanmıştır. Neo sosyalistler Fakat Fransız baş\·ekı 

1 
celı 

· l k · ı· ~ · l vr:ı 50 ~ görüşleri ikna ediçi görünmiyor - de hükumete itimat reyi vcrmış er ına · ıstec ıgı m manc < c:ıJdl· ı; 
el dir. fırkaları tarafından anl~., }llJl 

u. . l l .. 1 blll~ o t . İki larafı da tebrik ederken çok M. Sarraut'nun zaferi bu suretle h~ıssn ycnı teşe < .::u e ., d::ı 

seviniyorum: temin edilmi~ görünmekte iken bir j ( Renauclel) in riyaseti ~ltı~,r~~ 
Evvela Galatasaraylıların, bu celse hadisesi vaziyeti tamamen , lanan "Fransız sosyalı~t bCıi 

kadar sarsıntıya uğramalarına rağ değiştirmiştir. cliğcl' sol cenah fll'kalarıl~Jifle~ 
men büyük bir nzimle çalışarak M. Sarraut memur ücretlerinden her (Sarraut) tan mali te r ııtt 
Fener bahçe ile gene boy ölçüşecek vergi alınmamak haddinin 10 bin· ikiye aymn:lmasmı ve }leye ~8 
bir vaziyete geldiklerine.. den 12 bin franğa çıkarılması hak- nıiyesini birden parlaınen~ier·. 

Sonra İstanbul sporcularının km:lah:i bir neososyalist teklifini dimlCsini şiddetle talep ~ttı hil~ 
eski heyecanlı Galatasaray - F e ~ ret ve 11 bin frang üzerinde uzlaş- 1 nu istemekteki maksatiaı 1 ğll 
- P\W! ~~W.tQ3 ıuı.t~ı5-ew ~5q-eq.ı;m masını teklif etmiş ve sonra mer - met cksC'riyetinin solda~ ~j~-i h 
nma ı.~vuştuklarına.. kezin itirazları karşısında itimat mesinc mani olmak ve Ş1111 

11 e~ 
meselesini ileri sürmüştür. Bu te - kumeti sol cenah fırkal.aı1J11 

reddüt M. Sarrautya, neososyalist- scriyetine bağlamak irlı. I {ırl-1 
lerle merkezden bir çoklarının (Sa11'aut) ile sol cena ~ıı ıll~ 
reylerini geri almalarına mal ol - lan arasında devanı ede~ c:tlı1ı 

Beşiktaş: 4 
Süleymaniye; O 
Taksim stadında yapılan en mus ve nihayet hükumet 247 reye cadclcnin simdi k:ıhincnın ~ ~ 

mühim maç ta Be§iktaş _ Süley • kar;ı 321 reyle mağlup olmuştur. le neticele~diğini a~lıyoruı~.11{! 
maniye karşılaşmasıydı. Klüp ida- Paris, 21 (A.A.) - Hükumet cenah fırkalan helkı hu nııı 11to 
re heyetiyle birinci takım arasında istifasını vermiştir. kıyetlerinclen sonra parlafll~cr 
ki anlaşamamazlığın ortadan kal- M. Lebrun bu sabah ~aat 9 dan ckseıiyetlerini kaybedec~~ (Pi 
dırıldığı öğrenilmiş ve bu haber itibaren istişarelerine başlamı§tır. zaif düşeceklerdir. ÇiinkU .01oı 
bütün sprocular tarafından sami • 

1 

"Bu akıbet mnkadderdi ! ,, naudel) in teşkil ettiği ve şı v 
mi bir memnuniyetle karşılanmış - Paris, 24 (A.A.) M. Saraut, saat otuz lıir azadan ıniirekkel' \ 
t 3,15 de Elize sarayından çıkar - veni sosvalist fırkasının n:t51

•4, (, • • ,, Jll" 
Maça başlarken Beşiktaş birin- ken sadece: "Vicdanen müs4teı:ih hattı ha?·ckct takıp cdcccgı 

ci tabmı kuvvetli kadrosiyle orta- olarak ayrılıyorum. Ben bu hadıse clcğıl<lır. ııf~~ 
ya çıktı. Takım kaleden itibaren üzerine devrilmiş olmasaydım. Di- Yem fırka kenrlısıne ~ 
Sadri, Adnan, Hüsnü, Ali, Nuri , ğer yakın bir hadise vesile olacak- sosyalist fırka:::;r,, üıwanınt "~cı 

panya arasında mı? 

Bir saniye başını çevirince arka
dan kızın konuştuğu otomobilin 
yavaı yavaı geldiğini gördü. Şofö
rü durdurdu: Taksi daha açıktı. De 
mek ~oför kendisini tutulmuş ad -
cletmiyordu. Hemen kapıyı açma -
larırtdan işi anladı: 

Faruk, Cahit, Hakkı, Nazım, Şe- h.,, demi~tir. le yeni sosyalistlerin beY11e19~ nın camından apartımanın asansü ref, Eşreften terekküp ediyordu • "' '!- :ıt- sosyalizm mi.inasebetlcrile ~~ıt 
rü görünüyordu. Belli ki lstanbu - Takımda ye2 ane deiiıme Cahidin E\'\·elki günkü nUshaınızda rlar omadıklaı·mı cihan so~) 
lun en lüks apartımanlarından biri Hayati yerine oynamasıydı. (Sarraut) kabinesinin tehlikede !erine anlatmak istiyor. 
idi. olduğunu ve mali sebeplerden do 

Matmazel şoföre hesabı sordu: Oyuna Be~iktaş başladı. yerden 1ayı sukut etmesinin bek1enildiğini Japon parasında 
ve güzel paslarla oyunu açmasına t l t 

275 kuruş. yazmış H. esası bırakılıyo .J 
On liralık verdi. Şoför bozama- rağmen ilk dakikalarda ağır oynı- Bu tahminimiz, aradan iki gün ıı Y 

Kız şoföre karşıki sokağın niha 
yetine veya daha ilerisine gelmesi 
ni orada bineceğini söylemişti. 

Maksadı Holmesi aldatmak, ten -
ha bir yerde hemen ot--.-ıobile at
layıp otomobil bularr.ıya:-ak takibe 
imkan bırakmıyacak bir halde bu
lundurmaktır. 

Holmes arkasına bakmadan kı-
zı gözlerile takip ederek cebinden 
ilci lira çıkardı. Şoförün muavini -
ne uzattı ve çapkınca bir bakışla 

gülerek uzakta giden kızı işaret et 

dı, bu sırada Şerlok Holmes ara -
b<\nın diğer tarafından aşağıya in 
mi~, kr7a göri.inmemek için lastik
lerin üsliine doğru eğilmi~ti. 

Kız şoföre üç numaraya gelme
sini söyliyerek içeri girince Hol • 
mes cebinden bir lira çıkardı. Şo -
för bu garip ticareti eski bir hovar 
da çapkınlığı ile gülerek kabul et-
ti ve muavinin ceketini, kasketini 
çıkarıp veren Holmesin omuzuna 
ahbapça vurarak apartımandan i -
çeri girdi. 

( nı•r·amr t"ar) 

lstanbul milli emlak müdürlüğünden 

yorlardı. Süleymaniyeliler ise da geçmeden tahakkuk etti. Diin ak- Tokyo, 24 (A.A) - ~apO,ı~ 
ha canlı görünüyorlardı. Fakat ~am gelen ve yukarıda görülen kası yeni istihsal edi}rnıt jtiı', 
müessir olamıyorlardı. Sonra o - tcl,grafnaıncler Fransız kabinesi _ beher parçasını bugünden 11• 
yun Beşiktaşm hakimiyeti altına nin istifasını hildirdi. İstifanın ren iki yen altmış sen'e ıat11\it' 

· d' 20 · · d k"k ld caktır. Bu fı"at 24 nı"sanda te.• . ., .l' gır 1• ıncı a 1 a so an a- sebepleri bu telg~·aflarda ayzılıdır. iJPt" 

çılan bir akında Eşreften bir ıras Mösyö (Sarraut) iktidar mev . dilen hadden 28 sen daha 1 
alan Şeref iyi bir şütle günün ç<>k kiine ~eçer geçmez kendisini tu - tir. ıtlf 
güzel golünü yaptı. tan ekseriyet meselesini csa~lı bir Dolar fiatındaki dalgal•~tıl' 

Süleymaniyeliler biraz sert oy - surette halletmek istedi. Bu mü_ dan dolayı Japon bankası• ~ 
n~mağa başla~ılar. Fa~at . hak~ - j nasr.betlc parlamentoya yapacağı btı~ alma fiatmı .ye.n - d:!:j~ıO 
mın sık sık mudahelesı bunun o - ım..li teklifleri iki kı~ma av!l'dı. ıyosa esasına ıstmat ıı 

.] f tı b" . 
nüne geçti. Birinci kısmında sol cenah fırka - devam etmiyecek, bu ıa ısıb 

24 üncü dakikada güzel paslarla lanm memnun eder gibi görüne _ böyle İngiliz lirası -yarı k• 
kaleye inen Beşiktaşlılar Nazımın cek ve hu suretle ıncvkiini kuvvet suna istinat ettirecektir. . ~-
ayağiyle ikinci golü kazandılar · lcndirdiktcn sonra mali proğı':l Bu fiat en az 15 günlük bır 
Beşiktaşın tazyiki devam ediyor - mının ikinci kısmında sağ c~':ıah det için tesbi~I 
du. Devre sonuna doğru birinci ===::::.:----

lstanbul tevkifbaneıi dahilindeki bakkaliye mahalli es'<i se- defa lig maçını yapan Cahit avut ıstanbul Belediyesi ilanları/ 
nelik kirası olan "316,, üç yüz on altı Jira üzerinden açı';< arttır· çizgisi üzerinden falsolu bir vuruş- ıı•cJI 
ma usul ve üç sene müddetle 27/11033 pazartesi günü saat 14 la üçüncü golü yaptı devre 3-0 Keşif bedeli 802 liradan ibaret cu'unan Beşiktaş Kayrrı• fı' 
le kiraya verileceğinden isteklilerin şeraitini anlamak ve pey sür- bitti. lık binasının tamirı kapalı zartla müna~<asaya ~ onulrnuştur· ~et 
mek üzere müracaatları. ı607 2) 1 İkinci devre Beşiktaşın kombine lıp olanlar şartname almak ve keşif evrakını ~örmek üzer~'°'~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bir oyunu devam ediyordu. ~ev- gün Levazım ~üdürlüğ~ne müracaat etme!~ m1nakasaya l'~e~ 

Akay işletmesi müdürlüğünden : 
_ Yalova kaplıcalarında yaptırılacak yeni otel projesine ait 

musabak• müddeti 30 Kanunuevvel 933 curnartesı saat on beşe 
temdit edilmiştir. Alakadarların projelerini yevm ve sutı mez'<ü· 
reye kadar müdüriyet bürosu şefiiğine tevdi etme'eri. 6H8) 

Istanbul milli emlak müdürlüğünden 
Mevki ve Cinsi 

Tophanede Kara Mustafa paşa caddu" nde 
şısında 197 No. h dükkan. 

· Senelık k'rası 
Vra 

gümrij:.C kar- 261 

Tophanede topçular cadd~s;nde 343/35 3 No. Üj!d<an. 24) 
" " " 35 l/.~6 l " " 3 ... 0 

Beşiktaş Hayrettin İ5kelesinde ka'ıvehane arsası 305 
liıaıt•da cioa we mev:tileri gösterilen yerler hizalarındaki 1c:. 

nhr &zerinden birer sene müddet ve açı,< ar Uırma usu'.ile 
27/111933 pazartesi günü saat 14 te ayrı ayrı kiraya 
ğind-:n isteklilerfo müracaatları. 

re ortalarına doğru Nazım Etref - ·çin de 60 lira ' ık teminat makbuz veya me!<tubu ile teklı pıiltll 
ten aldığı bir kafa pasiyle 4 üncü tuplarını 27/ ı 1/9 H pazartesi günü saat on beşe kadar ()45) I 

l.. k d E .. ı · d· 1 (6 •••• go u çı ar ı. rıcilmene verme ı ır er. ,,.•• 
T 14 

f" • • ı . ···························································•·················• e a ısı ım <~.n· rj :uyan bu va - v •• •• .. • • • • 

ziyete rağmen f' :eymaniyeliler gu gozukuyordu. Kendısmı hıraz Diğer mcıçlat ,,,~ 
canla başla oynıyorlardı. Bu dev-1 ağır bulduk. Süleymaniye sağ hafı Düıı yapılan lig maçlr.rııı f 
rede Beşiktaş aleyhine k<ızandık - favullü oyundan c!aha çok kaçı - cesi şunlardır: ~e 
Iarı bir ka~ kornerden de istifade nırsa takımına daha fazla miifit o· Ga!alasaray - F enerb' ,,,b''ı 

• edemediler. labilir. tak .m.ları ikişer sayile ve be 1 ~ 
' Oyunun bundan ~onraki kıs _ Jikle bitti. Eyüp AnadolııY&JtJll 5' 

Zeki Bey profesyonel mi? l d B ·k B ta1'1 ~' mında Be~ikta~hlar bir kaç fırsat :azan ı. eşı ·taş Of 1 
daha kaçırdılar ve maç. 0-4 Be . Haber aldığımıza göre dünkü leymaniye B takımını 1 - ,,~,~ 
~iktaışın galebesiyle bitti . maçtan evvel Galatasaray takımı Kasımpaşa - Altınordıı ."' 

Beşiktaş takımında sağ açık Ca- kaptanı Nihat Bey maç hakemine da Kasımpaşa galip geldi• ,,1'~:: 
hit bugünkü oyuniyle ileri için l b I .1 l · Şeref stadında genrlere;ı.'ı" ,, müracaat a, eyne mı e mzam - - :r ,. ,. JI 
kendisin den iyi şeyler beklenen bir daki maçlarda F encrbahçr'".rı~ .11 

nameye göre Zeki Beyin stat işlet • .,.r ,,. 
genç olduğunu gösterdi. İki aya· . tanbulu 4 - O, Galata.sa fJ ·'-
ğiyle oynıyan bu oyuncu munla - mesi ~olayısı.l~. p.rofe~~önel sayıl - yübü 7 - O yenmesi ~;,, .~~ 
zam çalışmakla güzel bir forvet o- maaı ıcap cttı g-ım bu ıtı barla F e - T opkapı gençlerinin de b1 ~ 

1 
lacaktır. 1 ner takımında oynamasının doğ - ı ile ve be!·abcre kalmasile ti 

Hakkının antrenmansız oldu .. 1 ru olmıyacağını bildirmiştir. Jcnmİ!tİr. 



___ :..~,· 

Kongre Susuyor ! 
Dilsizler karar verdiler: Asker olma

lıyız, hem de tayyareci ... 
ıa., l&rat 

taJc boylu b" 1 1 ıncı aa.>ıfaıw.LcıaJ 1 On dokuz insanı çılgın gibi ye-1 türlü hakkını müdafaa edemiyen 
dlıı umul ır adam; geçkın yaşın· rinde hoplatan işaretlerin ifade et- zavallı bir dilsizi, cemiyetin reisi 
elini koU mıyan bir sevik.Jikle, iki tiği manayı merak mı ettiniz? ... İş· Sırrı Bey kurtarmış, had ise şöyle 
ni ~... arını, kaşlarını, gözleri - te. olmuş· 

' &ıını b h · · 
bire oYna;ı urnunu oynatıyor, a· ''Arkada.~lar ! Vatan, memleket Bir gün, Büyükadanın sayılır 
tlltyor... Ç~~'hoynatıy.or ve yorul- bizden harp sa.hasında da yardnn zenginlerinden biri, rast gele ki -
Clnh oldu'" b ~~aretlı, çok heye· görmelidir. Niçin asker olmıyo - raladığı bir rnotörle lstanbula ge
•:diyor?. ~: ~ lı. ~.elerd.e~ b~h. - ruz?. Niçin vatanımızı biz de mü - liyormuş. Motör kaptanı ve çark
bır •ırdır. K ~ f~md~lık b.ızı~ ı~ın dafaa etmiyoruz?. Orduda da bi - çısı, sayılır zenginin beraberinde 
•iı, kimi he ıını ~agır, kı~ı . dıl ' zim yapacağımız iş mi yok?. Biz, yüklü bir para da taşıdığına kani 
dokuz insa ın ıag~r,. hem dılıız on pek alfı tayyareci olabiliriz. Tay - olmuşlar. Apansız üzerine hücum 
•anız, Yan ~put gıbı duruyor sanır yareci olabiliriz. Tayyare pilotlu - etmişler. Boğmuşlar, Parasını al -
llı &eri h 1 ı~mız: Onl~r~a. da ~y- ğu en çok bize layık bir vazifedir. mışlar, denize atmışlar. Tam o sı
•okuluyor~r etler. Bırıbırlerı~e Teşebbüse girişelim .. Milli müda - rada zavallı dilsiz, teknenin en 
Yorlar 1 ar .. Kafa kafaya verı - faa vekaletine yazalım!,, dibinde motörü yağlamakla met -
de du;~nfaret_le§iyorlar. Orta yer: Hararetli ha~ip, yutkunuyor ve gulmü§. İnsafsız katiller, cürüm -
hatibe ita genıf masanın başındakı cebinden çıkardığı bir mendille !erini bu dilsiz, bu zavallı adama 
dit rn k r§ı ,yumruklarını (teh - dudaklarının etrafını siliyordu. On yüklemekten çekinmemişler. Eğer 
ı a amınd d V"l') •· t · ar . a egı · gos erıyor- dokuz insan şimdi yerli yerindey - Süleyman Sırrı Bey zavallı maz -

Pa.rm ki . . di. Fakat işaretler durmamıştı. nuna tercümanlık yapmamış olsay 
tekili a ~rına, ellerıne acayıp Kac.lariyle, gözleriyle, kollariyle, mı§, ömrünün sonuna kadar hapis-

er Verıy 1 ··ı .. 1 . d :r anlaı 1 or ar, gu uş erın en paı·maklariyle konuc.uyorlar, kafa hanelerde, yok yere çürüyüp gide-
ı ıyor k" h l h 'b" :r ' •eııiz 1

' eyecan 1 atı ın kafaya veriyorlar, hazan oldukları cekmif .. 
d nutkundan derin bir haz l uyrrı 1_ yerde hoplıyorlar, katılır gibi gü - 4 - Di siz işaretleri 28 taney -

. ~ ltttadır lar .. ~ong lüyorlardr. Muhakkak ki bun - mi§. Her biri alfabede bir harfe 
s· re susuyor! Dostlarım.. dan daha mükemmel bir pando - delalet edermiş ve dilsiz lisanı 
~ ll'rıdi ı· b" "•• ge ın, ır tercümanın ta - mima hiç bir sahnede oynanamaz- beynelmilel bir lisanmış. Bir Türk 

Yeli•utiyle, hararetli hatibi dinle - dr. dilsizi, en uzak yabancı memleke -
t:tıiy rn •. ~u zat, dilsiz ve sağırlar ce- Herkes bir şey söylüyordu. Ve tin (bilfarz Nevyorkla, Londranın, 
h etınınu ·L~ • ı·w• · 1 · N ''led ınumı Katıp ıgını yapan ben, tercümanın delaletiyle, söyle- sveçın, oı:veçin) dilsizleriyle 

ent Be d" S" ı · · h k f "h k Ye~ Y ır. oz erının en e - nenleri not ediyordum: pe ası onuşur, anlaşırmış .• 
''B lı noktaları itle: "- TayY,areci olabiliriz.. Beş dakika sonra, geniş salonun 

lllak ?~lerde kadınlar asker ol- "- Tayyarede duyabilmeğe ih- tam ortasındaki geniş masanın ha-
Vef ıçın can atıyor. Erkeğin kuv- tiyaç gösteren bir kumanda yok _ şına cemiyetin reisi Sırı Bey geç -

Yü:~den, erkeğin cesaretinden lur . .Motörün gürültiisünden, zaten ti. 
ı:1ı.1_ e doksan geri olan kadınların k k t · kA d Kongre sustu .. 
;::~li.k gibi en tehlikeli işlere ·onuşma a: 'HU ansız ır .. 
:" .. ısıın " - T~tyyare, kulağı işidenleri 
bo 1 takdirle karşılamak bir l'çtur sağırlaştırıyor .. Dillilcri dilsizleş -
Cı.t".. · Ben bu hadiseden, vü -

" ırcı tiriyor ... ve .. sapasağlam olan biz dilsizler 
S3.D'Yr} · · 1 ''- Biz hem sağır, hem de dil -

"ık t)• ar ıçın Jir utanc his.sesi 
siziz .. ~ aıı J 

lerc Y?1:1m. Anadolunun yüz-
de] e .dılsız ve sağırı istiklal mi.ica
lıkıesınde çok büyük bir feda kar -
dirıa ?~ıştı. Kumandanlarının tak 
Ierı e~~ı kazandr. İstanbul dilsiz -
~aea~çın ~edi gören sıçan gibi ka-

O delık aı·ıyorlar?.,, 
il dok · llırıı uz ınsanın suratları asık, 

tarı arı lsırı!ık .. Kızıyorlar mı?. U
L ıyorlar ırnı? U A :ı_A • 1 . . 'ltkJ · · mumı Katıp erını 

lar"> 
1 tnı, Yoksa haksız mı buluyor· .. 

Medeni Be d . ,, V . Y evam edıyor ....• 

''- Bir "dilsizler ordusu,, yapıl
sa, bu ordunun kumandam dilsiz -
!er olsa, dUşman kar9ısmda hisse
mize dü~en vazifeyi dilli arkadaş -
larımrzdan çok daha fazla muvaf
fakıyetle başara biliriz ... 

"- Bizim için harp bir eğlence
dir!. 

"- Harbe gitmek, sinema sey
retmekle birdir!. • 

''- Geciktik! Şimdiye kadar bu 
işe atılmahydık !.. 

Reis te hararetliydi. T ercüma -
nın anlattığına göre, bahis, hara -
retlenmeğe değecek bir bahisti: 

Cemiyet milli bankalarla tema -
sa geçecek, otuz bin lira istikraz 
edecekti. Bununla, sağır ve dilsiz 
genç kızlara, genç erkeklere mah· 
sus bir pansiyon kurulacaktı. 

Burada sağır ve dilsiz genç kız
lar, sağır, dilsiz genç erkekler iti -
nalı bir terbiye ve tahsil görecek -
ler, evlenme çağları geldiği gün de 
biribirleriyle baş göz ediliverecek
lerdi. 

Kongre konuşuyordu. 

Sükilt, şiddetli ve SÜTekli bir al
kışla yeniden bozulmuştu. Reisin 
kolları, kaşları, gözleri, parmakla-

Betonarme 
halli 

işkembe temizleme 
münakasa ilanı ; 

ma-

Karaağaç müesseseleri müdürlüğünden: 
Keşif bedeli 6325 lira olan beloonrme işkembe temizleme 

mahalli 20 gün müddetle münakasaya konulmujtur. Verilen be
deller haddi kifayede görüldüğü takdirde ihale 26 teşrinisani 933 
pazar günü saat on dörtte müessesede yapılacaktır. Münakasaya 
girecekler muhammen keşif bedelinin yüzde yedi buçuğu nisbe
tinde teminat akçesi makbuz veya mektubunu, fen işleri müdür
Jüiünden alınmış ehliyet vesikası ve ınünakasa tartnamesi ahki
miyle resim ve hesabat münderecatım kabul eylediklerini ve 
verecekleri bedeli mübeyyin mektubu yevmi mezkürda muayyen 
saate kadar müdüriyet kalemine makbuz mukabilinde teslim ey• 
Jemeleri ve taliplerin inşaata ait res:m ve kroki ve hesap cetveli 
nüshalarının üç lira mukabilinde müesseseden alınıbileceii ilan 
o'unur. (6011) 

• Bil'umum erbabı ticaı·et ve sanayıe 

i ıa n: 
Istanbul Ticaret ve Sanayi Odasından : 
Senelik Oda kayıt ücretlerinin cezasız tahsil miiddeti teşri· 

nisani nihayetinde hitam bulacağından henüz kayıt ücretlerini 
vermemiş olanların müddet bitmeden evvel borçlarını Oda ve7.
nesine getirip vermeleri ve tahsildarın müracaatını beklememe-
leri ilan olunur. (6497) 

lstanbul Evkaf Müdürlü~ü il3nlar1 

1 - Şehremininde Denizaptal, tramvay cad

desinde 340 • 298 No. Dükkan. 
2 - Babçekapıda dördüncii vakıfhanının zemin 

katında 8 - 1 No. Mağaza 
3 - Beyazıt tramvay caddesinde Simkeşhane 

altında 101 • 95 No. Dükkan 
4 - Beyoğlu Hüıeyinaj'a, Y enişehirde 58 No. 

dükkan ve üstünde oda 
5 - Mercanda, Tığcılarda 92 No. dükkin 
6 - Zindankapıda AhıçeJebi, Buğdaycı çık· 

mazında 8 No. dükkan 
7 - Boğa2içinde Büyükdere caddesinde 54 

No. dükkan 
8 - Çakmakçılarda Valide hanında birinci 

kemerde 9 No. oda 
9 - Zindankapıda Ahıçelebi mahallesinde 

Yarım han üıt katında 5 No. oda 
1 O - Kasımpaşada Camiikebir mahallesinde 

Türabi baba sokağında 7 No. ahır. 

Müddeti icarı 
934 Mayıs gaye-

sıne kadar 
935 mayıs ,, 

935 
" " 

,, ,, it 

il " " 
" " il 

" 
,, " 

" ,, 

,, 
" " 

,, ,, 
" 

Balada muharrer emlak hizalarında gösterilen müddetlerle 
kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmuştur. Taliplerin 
4 - 12 · 933 pazartesi güaü saat on beşe kada Evkaf Müdürlü-
ğünde Vakıf akarlar kalemine müracaatları. (6218) 

ünııımıım~~~mıımıııımııı mıınııınııııımıııımııııııımıııı. mınıımm~mıınııııooınııım mı ıım nı ııııınm mmıım ·ıı~ıı ·m nııı 'ııı ıııı~ıı · 

Yılbaşı Tayyare 
PiYANGOSU 

daın ~k~~Yle dünya bize hasta a -
'le sa~ zuyle bakıyordu .. Dilsizler 
h.· IDrlara ''işe yaramazı hu"k 

Ben, hayretler içindeyim, tercü· 
manım, her şeyi tabii karşılıyor -

du: 

n eskiden daha sür'atli oymyordu. fif Büyük ikramiye Yarım Milyon Liradır. 
Ve, tercümanım, kulağıma eğile .. ~ • ., • 

•ııı:vıe .,, -
1lla~h Uçurumlardan atılıyor 

VedT ' Ril'111 1 ıyordu. Bir çokla11na dc-
O en ta§r çevirtiyorlardr.,, 

n dok · 
'•ık AI uz ınsanın suratları gene 
'111-.~da.~~.arı gene kırııık.. Fakat, 
to:t).. . . ılıyor ki, şu dakikada, 

... rının .... d tlrthk onun e uçurumların ka 
tibiıi ~ ~orkunç derinliklerine bi -
le.-. " .. t aıından fırlatılan dilsiz -

, ~urekl · t'anrn hu erınde o müthi~ manza-
<lır rucu, sızlatıcı azabı var -... 

Medeni 8 . 
berd.. ey serı hareketlerinde ... va.,_ 

~ ··•··· 
1 ·~ olcıu? H . . . 
-'tıd1? lk· · · angı ışaretlerı kul -

l>a.\nt. ·ki 1 kolunu havalandırdı?. 
llıl' a arın "'•l 1 mı açıp kapadı?. 

:r a.ruır ·· l . 
t-eıc ' goz erıni mi oynattı?. 

"'·~ · f a.rkında değiliın .. On do -
lnıan o· d 

nif 1 .. 1 ır en fırladı. Gepge-
... on .. k 

"e Ulu ' sure li alkışlarla çın çın 
d n Uzun "'tt·· s ı. 0 u.. cssizlik dağıl-

Makin · 
~Uklulc esıne muvakkat bir bo -
2efen ar,~z olan ve birdenbire dü-

•ea ı b' . 
&re birde . •r sınenıa gibi, kon -

nbıre kon•Lştu. 

- Bey, dilsizlerin cesareti clil
lileı·den fazladır. Çoğu, tehlikenin 
ne olduğunu idrak etmekten hile 
acizdir .. 

Bir taraftan on dokuz dilsiz in
san, büyük bir heyecan içinde, işa
retler le konuşurken, biz bir kaç dil 

li, bir köşede konuşuyoruz. Bana 
anlatılanlar o kadar hoş ki ve ben 
onları öyle enteresan buldum ki, 
kısa kısa şuraya not etmekten ken· 
dimi alamadım .• 

1 - Cemiyetin 'l.'nridatı pek az
mış ve, hükumet nezdinde teşeb -
büslerde bulunma!:. için Ankaraya 
gönderilecek heyetlere harcırah 

tahsis edilemezmiş .. İki, hazan üç 
kişilik heyet, hükumet merkezine 
bisikletlerle gider gelirmiş .. 

rek göz karartıcı hareketlerin ma· __:-~ Numara adedı (25.000) oldugundan zsabet - \ 

nasını şöyle naklediyordu: · ihtimali geçen seneden çok fazladır. 
- Cesaret altından üstündür .. - Yeni planı Müdiriyet gişelerinden ve bayilerinden isteyiniz. -~ 

;~~~;:~k ç;::~~~~ ı.. Bütün dün- \.ıııınm ıMJnıınııııı.llil~nım ım'OOl!:ıınırnın~m.! ııımılli11ınııı nıı.mmııımııııııı ııı m mı ıı ııııınıııım nı ımu~li fi 
Sessiz, fakat dikkate şayan kon z· t V k ") t • Z t • 1 • 

grenin .sonu, idare heyeti intihabi - ıraa e a e 1 a iŞ erı 
le bağlandı: Müdürlügv Ünden • 

Reis Süleyman Sırrı, umumi ka- • 
tip l\le<lenl, muhasebeci :\fohmet, 
vezned~ır Avni, idare müdürü Ziih 
lü Beyler .. Muakkip ve terci.iman 
olarak Gani Bey .. 

Okuyucularımza bir şey claha 
haber verelim: Cemiyet, her yıl 
Pnrisle toplanan beynelmilel dil -
siz ve sağırlar kongresinin bir defa 
da lstanbuldn toplanması yolun -
da teşebbüslere girişecek ... 

REN 

929 senesinde annesi, irfan bey mutallakası Ayşe Saadet ha
nım ile beraber gaip o:up ş ' mdiye kadar kendisinden bir haber 
alınamayan Ziraat Vekaleti Ziraat işleri Umum Müdürlüğü Mü
meyyizi iken vefat eden Ali irfan Beyin oğlu Nejat efendinin 
babasından tahsis edilen maaşı almak üzere Ziraat Vekaleti Zat 
işleri Müdürlüğüne müracaatı lüzumu ilan olunur. (6443) 

Devlet Demir yolları ilanları 

Mubayaasına IGıum görülen 80,000 adet kayın traversin ka
palı zarfla münakasası 11/171933 pazartesi günü saat 15 te An· 
kara'da idare merkezinde yapılacaktır . 2 - Cemiyet azr.smın çoğu ko -

nu~amadığı gibi, işitmek ha:;3asın-
dan dahi mahrummuş. Fakat, her Göz Doktoru 
biri de, muhatabmm söylediğini Süleyman Şükrü 

Tafsilat Ankar3 ve Haydarpaşa vezneleriode onar liraya sa• 
hlan şartnamelerde yazılıdır. (6396) 

ağzının oynamasından hemen an-
layabilecek bir zekadaymış. (Babıali) Ankara caddeS! 

rto. 60 Telefon: 22566 
3 - Ağır ceza rnahken:esinde lii••••••••••••liı 

öl~ür~.ekle itham edilen ve bir 

Haydarpaşa )imanı eşya tahm"l ve tahl!y;si işinin kapalı zarf
la münakasası ı 4/12/933 perşeııbe günü saat 15 de Ankarada 
idare merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa 
veznelerinde beşer liraya satılan §ar.toamcler:de yazılıdır. (6474) 
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apurcu 
Türk Anonim Şirketi 

İstanbul Acentahğı 
Liman han, l'elefon: 22925 

BARTIN YOLU 

Bartın vapuru 25 teşrin isa· 
ni cumartesi günü saat l 8 de 
Galata rıhtımından hareketle 
Bartın yoluna gidecektir. Gidiş 
ve dönüşte, Ere~li, Zonguldak, 
Bartın, Amasra iskelelerine uğ
rayacaktır. 

KARAB1GA YOLU 
Saadet vapuru 25 teşrin i sa· 

ni cumartesi günü saat 18 de 
Sirkeci rıhtımından hareketle 
Karabiga yoluna gidecektir. 
Gidişte, Tekirdağ, Marmara, 
Erdek, Karabiga. Dönüşte, Mü
refte ve Tekirdağ iskelelerine 
uğrayacaktır. 

---------------
A YV AIK - 1ZMIR YOLU 
Seyyar vapuru 25 teşrinisa · 

ni cumartesi günü saat l 7 de 
Sirkeci rıhtı ~modan harele etle 
lzmire gidecektir. Gidişte: Ge· 
liOolu, Çanakkale, l?ozcaada, 
Edremit, Ayvalı :< , lzm're g ide
cektir. Dönüşte: Dikili, Ayva
lık, Edremit, r ozcaada, Ç1-
n3klcale :s'.<e!eler:ne uğrayacak · ı l 
tır. 11 

MERSİN YOLU 
Bülent vapuru 26 teşrinisa · 

ni Pazar günü Sirkeci rıhtı · 
mından saat 1 O da hareketle 
Mersin yoluna gidece~lir. 

Gidişte: Çanaklrnle, lzmir, 
Küllük, Bodrum, Rodos, Mar· 
maris, Dalyan, Fethiye, Ka!· 
kan, Kaş, Finike, Antalya, A
lanya ve Mersine gidecektir. 
Dönüşte: Bunlara ilaveten Taş· 
ucu, Anamur, Kuşadası, Ge· 
liboluya da uğrıyacaktır. 

~ ... - ................................................. ~ 
: 3. K. O. : 
: : 
: Sııtınalm:ı Komisyonu ı ldnl:ırı ! . . .......... ················································. 

l\f. l\f. V. SA. AL. KO. dan: 
Hava ihtiyacı için pazarlık

Ja 13275 metre kanat bezi ve 
muhteJif eb'atta 84,000 metre 
kanat şeridi ve 2,600 adet di -
kiş makarası alınacaktır. İha-
lesi 16/12/933 cumartesi gii -
nü saat 10,30 dadır. Taliple -
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve pazarhğa iştirak 
için de o gün ve vaktinden ev
vel Ankarada 1\1. l\f. V. SA. 
AL. KO. na müracaatları. 

(3401), (6432) 

Tl:JRKiYE 

llRAAT 
BANKA51 

Marmara üssübahri Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 

Cumartesi günü 20,000 ld~o pirinç 9/J. kanun/933 saat 1 O da Kiralık/ 
,, ,. 20,000 kilo sabun 911. kanun/933 saat 14 de. 

Deniz efradı ihtiyacı için yukarda nevi ve mıktarları yazıh ODALAR 
Ankara caddesinde 

·ı----·-_, Deniz Yolları l§letmeıi 
ACENT ALARI: 

t\araköy l{öprübaşı Tel. 42362 Sirk~ 
,\Iübürdar zade hanı; Telefon ~7 

Karadeniz Arahk postası 
· tef Erzurum vapuru 25 ikiocı 

rin Cumartesi 18 de Galat! 
·cı· te rıbbmındao kalk1r. Gı ış 

Gi· loebolu, Sinop, Samsun, , 
resoo, Trabzon, Rize, Hopa ya 
d U .. t ·ı A t p r sar· onuş e ı ave en aza , .. 
mene, Fatsa, Üoye'ye ug·. 
rar. (647~ 

Bandırma ilave Poıtaıı . 
b ··nlerı· 

Cumartesi ve per§e~ e ~~ .. de 
ne ilaveten pazartesı gunu 
posta vardır. Bu hafta "AdplJJıı 
vapuru tahsis edilmiştir. 

(6440 

MARAŞ 
Çeltik Fabrikası 

T. A. Şirketinden : • 
. e•' Şirketimiz heyeti umuınıY it 

26 / 12 / 933 tarihine müsadif 6'ıi 
günü ıaat 1 O da şirket merkt .• 

M d h·1• • ı;ııe•I olan araşta a ı ı nızamna .. 
11 

nin bazı maddelerinin tadili 1~1 

fevkalade olarak içtima edecei•~; 
den umum hissedarların nıeık~i 
gün ve saatte bu içtimaa geJıııe~tıi 
ve nizamnamenin 26 ıncı macl ~. 11 
mucibince hisse senetlerini on ~" 
zarfında Ankara ve lstanbulda 
mer Banka ve Maraşta ıirket ~~ 
kezine makbuz mukabilinde teı 
etmeleri ilan olunur. 

ihtar: 'ti 
Şirket mukavelesinin tadili iç' 

k b 1 b · · .. keİ'•U' vu u u an u ıçtıına muza ~ 

tına bir hissesi olanın da iştirak 
rey ita etmeğe hal<kı vardır. 

Ruznamei müzarekat: 
• i1' 

Şirket esas muka velenamesııı p 
11, 12, 13, ıs, 11, 1s,21,23,2~ 
ve 35 inci maddelerinin tadili· 

(10233~ 

1 Askerl Fabrikalar ilftnlal'I 

Muhtelif kimya 
malzemesi : .. 

g.ıl 
Yukarıdaki malzeme k~P Je 

'hıJ1" zary suretiyle 20/1/934 tarı ·r 
saat 14 tc ihalesi icra ediJeceld.~~ 
Taliplerin şartn~me için her. g~ 
öğleden sonra münakasaya gırııt t 

kı •fıı. ,, 
için de o gün teminat ve "Te 1 

ile müracaatları. (6351) 

iki kalem enakın aleni müoa:casası hizalarında yaıılı tarih ve 
saJtlerde bmitte Kumandanlık Satınalma Komisyonunda icra 
edilecektir. Şartname musaddak suretleri Komisyonumuzdan ve E 

nıatbaamız ittisalinde Istanbu~'da Deniz Levazımı Satınalma Komisyonundan almabi.ir. CZaCI aranıyor .. ,, 

Orhan Bey hanın da ,.~~
1

~~;,~~~~::~:.h?~{i,;;,;,;r,~~ ... ~~~~.:~;;,~~~.:::.::::.: .... :.'.::.r~~,~~ı;ı. uü,~;~~~~;;;,;k~'.:;k ~:1:~. ~~ : 
ki r a l ı k o d a la r "" ... "' ... "'"''""''''"~""'"'''''""'''"""''''''"'''''''"''''"'''''"'""'""'""'" .... :~~~=~~~~~= ~~·:::::.::~;~; 

i\f. l\'.1. V. SA. AL. KO. dan: vardır. Ta ı ı· p ~m Büyük Tayyare Piyangosu ~m yaç vardır. Talip olanların istı : 
Hava ı'htı'ya · · ] k .... :::: diploma ve sair vesaiki ile .A~"., cı ıçın pazar l - m: mı . , 

la 35,093 kilo muhtelif renkte K 1 T m~ 16. ıncı tertip 2. inci keşide :m rada Umum müdürlüğüne 111iır 
Emait alınacaktır. İhalesi 13 ola11lar v A m~ m~ _c_aa_tl_a_rr_. _<6_40_6_) ___ ---::~ 
-

12
-

933 çarşamba günü sa- •• m~ 11 '<'a""nunuevvel 7933 dedir.====~== .. ==::·:~=. Hafız Cemal at 10,30 d. adı_r_. l'aliplcrİ!t I idaresine mura- ::::·==·=. ,~, 51 

Dahili hastalıklar mütehassı je 

~~~t~~~e~~. p~~~~~a ;~~~:;~ ı caat edebilirler. !il! B ·· yu·· k 1·kramı·ye (25) 1.1.1.1 .... h:~::. %zard~~ıb·,ı;;.~~:::·~ 
ıçın de O gun ve vaktinden ii:i U Takaim - Altın bakimi nuın•'',ı 
evvel Ankarada l\i.1\f. V. SA. • ~m ~m Telefon: 42519 öf eden sonrıl s'", AL. KO. na müracaatları . I"' """'" 1 nın R "" Htnaıınamnttıltmll - '""'""' ·- -·"""'· ~ifi bı· l'".s. ıı·radır füi ı·· f1 

.... ~ .... ( 6 2,5) İstanbul Divanyo .. ıt'' 
( 3402)' ( 6 l31) nü •aat 10,30 dadır. Talip - im ifü mara 118 Telefon: 22398 per~• d• 
~ :t- :t- lerin nümune ve şartname - iii! EHi be günleri sabahleyin Beyo~Iı.111 ,, 

1\f 1\1 
'

r SA AL KO d sini ~01·ı~m~~ iti~erke h~~ gud·n ve li~~Bu keşidede ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ~m ki kışlık ikametgahında fı.11'' . ı · · · · · an: pazar ıga ış ıra ıcın e o m: :m 
H k ti · "ht' ~ meccanen. -· _ / ava uvve erı ı ıyacı giin ve vaktinden evvel An - m~ikramige ve 20.000 liralık bir mükafat vardır. HH -~ 

~~ş" ~;~:::~:~~n~:~~~'.~ h: : ~:r~ ~~a~~:lı~~;. ~ti~r· K o. .... '"""""""''"""'"'"""'""'''""'"="="·~==""""''''"''""'"'"'"' ..il fosi l 4 /12/933 Per~em be gü ~ ( 3405) ·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı:::.. .. -===::::::::::::::::::::::::::::::lifilllllllll" 

Sahibi: l.\IERM~T ASOI 

Neşrlynt t\lüdürti: llrClk Abnıet 

\/ A K 11 lltatban.111 - t.Ulnbdl 


