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Her iş ve düşünceniı için motıaka 
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TEŞVİKİ YE SAGLIK EVİ 
Nl,anlatfı • Çınar sokak No. 38 (15 inci mektep yanında) 

lfer türlü tedavi ve istirahııt vasıtalaıma malik cami, en asrt konfoılıır ile 

----- tesis:ıo ha\•l memleketin en ucuz hastanesidir. ••••1111 
Karaağaç Müessesatından: 
Keşif bedeli 1494 lira 70 l<un:i ~lan et satış saronu damindakı 

ernitlerin kaldmlarak oranın galvaniz oluklu saç a örtülmesı 
apah zarf usulile ve yirmi gün mllddetle münakasaya konmuş· 
ur. llıale 22-1 -933 pazar güuü aa'ilt 11 ae mOuıuede yapılacak· 
ıı r. J~tirak edeceklerin belediye hey'eti fenniyesinden alınmış eh 
Jiyet vesikasım ve teklif edecekferi bedelin yiiıde yedi buçuğu 
niıbclindc teminat makbuz veya mektubunu teklif zarfına koya 
rak mcıkür günde müesseseye teslim eylemeleri ve kcıif evrakı 
m tetkik ve şartnameyi müdüriyetten almalara lazımdır. (6995) 

Satılık Antika Ha ı ve· Saire 
Eoıinönü Malmüdürlüğünden: Firari antıkacı llya Zakulodarı 

metruk antika bah, vazo ve saire beher kaleme ayrı, ayrı takdir 
edilen cem'an (1308)1ira(75) kuru, muhammen bedel fizcrinden açıl< 
artırma usulile 30-Kinunusani·933 pazartesi saat 13 te Sandal 
bedesteninde satılacağından antika merakhlarının yevmi mezkur· 
da mezat mahallinde bu'unmaları. (88) 

Bayram geliyor 

Çocuklarınıza • • 
ıyı bir 

yapmak • • 
ıçın 

güzel bir vesile ••• 

Telefun~en, Radyo Me'1siminin en yeni \Je 
en Mükemmel bir modelini Taktim ediyor: 

TELEFUNKEN 650 WK 
RADYO GRAMOFON 

Hassasiyet, kuvvet \'e azami tefrik kudretine 

malik super heterodin sistemlnde bir radyo 

ahizesile, Musikiyi aynen iadedeki sedakatfle 

temayüz eden elektrikli Gramofon, Şık ve zarif 

bir Möbilya içerisine vazedilmiştir. 

EN MÜŞKÜLPESENTLERI BiLE TAM MANASILE 
TA TMIN EDECEK YEGANE MUSiKİ ALETiDiR. 

E*' ** e .. 
Beyoğlu üçUncU sulh hukuk mahkeme

alndcn: KARYOLA ve ~~~~:s~sya 121
/ 2 lira ya 

Sirkeci Ebüssuut caddesı fel. 22652 

= 
Uk«" 
ıtıryola Yani Raka E!cndl taratmdan mllddoa

alcyh Maclam Artimlsya Pcno ve Ncvolkl 
ve I{aUna ..,.e Kalyopl aleyhlerine ikame o-
lunnn Bcy~lundn HUseyln ağa mahalleain
dc Tarlaba§ı caddesinde Hf eakl ve 156 ye
ni No.lu hanenin izale! ouyuu davıısından 

Çocuk. Kesme. Kemerli, Amerikan slstcmı çelik yaylı. beyaz ilke ve muhtelit r.nk 
lerde karyolalar hastane ameliyat odalan malzemclerı ucuz flatla saulır Her türlU 
ölçü~·e ~öre sipariş dahi kabul edilir. f abrikadı ve Eminönü. Sellnlk 8on• 

mer,esl ve Verit Mallar Paaer1nda da avn• fiıtlı satılır dolayı mUddc:ı.aleyhlmden Madam ArUml.sya 1 
Penonun hall hazır lkametgAhı meçhul bu -
lundu~ anlll§ılmaklıı bcnnuctbl talep 20 

Y rli ve Avrupa gt1n tıunla lle iltuıen tebligat lcruına ka - , ••••• 

rar veril~ ve yevmi muhakemeal 8/2/933 sınar ama e 
1&&t 10 na talik kılmm11 olduğundan yevmi 

an kusurauı ••••I 
• 

ve vakti mezkQrda bizzat veya taratmdan 
bir vekil göndermediği takdirde gıyabında 

muhakemeye devam olunacağı mcknmı teb
liğde llAn olunur (6292). 

ıse er 20 • İradao 
btılar 

ftazır parcJesü ve elbiseler revkalide ucuzdur. il•••• E" inönD, Kazmirci Ali Riıa mllesscsab ..... ., 

ALAR 



bütçesi 933 • 
senesı 

HaZ1rhklar baılach. yeni aene bfltçe
mlz de mfltevazin o'acak ve ta•arrufa 

çok riayet edilecektir 

Soy adları layih • • 
ıçın 

Dahiliye vekiletinin hazırladığı he 
mizi alikadar eden bu liyiha vekil 

heyetine •evk olunmuıtur 

S AL 1, • 17 - Kinunuıani cı tccJ ay) - 1933 -16 ncı Yıl • Safi ı 5398 Tahrir Telefonu: 2'379 ldnr~ l"efrfonu: 21.17t/ Sayısı 5 Kuru 

Gazi Hz.nin seyahatleri 
ve Eskişebri ziyaretleri 
Vllzlerce 

klJylfJ 
suvarlnln, 
Esklşebfr

lllerlo 
coşku o 

tez1bllrlerl 

Tek başına 
Sandalla Akdenizi 

geçen genç 

Senede 80 bin çuval kahve alı} oruz 
································································································ 

Buna karşı artık para 
değil, mal vereceğiz 

.. 
Eskişehir

de Gazi 
Hz. nfn 
tetkik 

zlyaretlerl 
Eskişehir, 16 A. 

A)- Reisicümhur 
Hı. bu sabah Es
kişehiri teşrif et· 
tiler. Ve istasyon
da b.i.nlerce halk Seyahatte \ 
ve ko~lerden ge· refakatlerinde :;,_;;;;;,... ___ !"'l""' ______ _. 

len yüzlerce köyıü bulunan zatlar 
suvarinın coşkun Kılıç Ali Bey, Yaver Cem Re'' veiktıs:ıt vekili Celdl Rey 
teıahüratile kar· 
şılandılar. Gazi Hz., villveti,ko'orduyu, liıevı ıiyarelten sonra 
HaJk fark.ısı sa'onunda verilen öğle ziyafetinde bu:undular. 

Halkın beyecanh muhabbetlerıne karşı belediye reisi vasıta · 
aile baıka teşekkür ve sevgilerini bildirdiler. 

Eskişehir bir bayram sevinci içindedir. 
BOyük Re ı,öğleden sonra tetkiklerine devam bu)'uracak)ardır. 
Eıkışehır, 16 (A.A) - Gazi Hazretleri öğleden sonra şeker 

febrıkası yerın, hava meydanını geıdıler. Binlerce halk kend.· \ 
'e_rini adım adım takıp ederek alkışlıyo r du. Lıse.de muallim'erie 
dıl ve tarih üzerine goı üştüler. 

Kendiler ne fsk işehir lüle taşlarından hediyeler takdim , -t··- ' 
di. ; bsat ekıli Ce il Bey, ıktıaadi vaııyeti tetkik ettıler. Sah...t 
Bey,halkevleriyle meı~ul o.du. lillvük m aafır bu akıam t:!ursaya 
azımet edecektir. Şehirde tezahürat ve bayram devam etmektedir. 

Ağa oğ u Ahmet 
Beyle bir hasbihal 

- ı -

ı Gazi Hz.ni istikbal 
için lstanbu:dan 

giden: er 

Devrialeme çıktı 
Rer.mini gördüğünüz genç, bez· 

den bir sandalla devri alem seya 
hatı yapmıya karar veren ve bu 
cesur kararının ilk kısmını tat • 
bik eden bir Türk gencidir. lsmi 
Mustafa Jhsandır. Beykoz kJübü
nün kıymetli denizcilerindenôir. 
Mustafa Bey geçen sene Hazira • 
nın otuzuncu günü 5 metre bo • 
yunda bir buçuk metre geniıJiğin 
deki sandalına Salacıktan atla • 
mıı veRumeli sahilini takip ede -
rek, Çanakkale boğazından geçip 
adaları dolaıarak tek başına ta 
Mersine kadar gitmit ve bu suret 
le seyahatinin ilk merhalesini bi· 
tirerek ıehrimize dönmüttür. Ce
sur gencin bu seyahatinde uğra • 
dığı iskeleler ıunlardır: 

Ereyll, Kumba, lncir ııurnu, Çanakkale, 
Bozca ada, Dguı burnu. Kfdilll, :Merdagan, 

C".JCsur Türk genel Mustafa Ihsan 8. · 

Türk maUarına yeni bir pazar : 
4 .. 5 mil) on kilo kahveye mukabil 3 milyonl 

Türk malı satacağız ! 

' 1 
1 
\ 

Brezilya ile Türkiye arasında kah\'e naklini temin eden yol 
HeyeU vcldle son içtimamda kahveyi bir 

elden ldıırc kanunu Uzerine yapılnn mtna • 
kalaya lfUrak eden Brezilya kahve meclJal· 
Din tlkllnıd mtlsakert ederek kabul etmff • 
tir. 

Kabul edilen bu teklife göre Bnızilya 

kahve meclfat 8 ııece müddetle mem1ekeU • 

mlzde kahve fnhlııarmı haiz olacak ve buna 
mukabil doğrudan doğruya Tllrk mallan ile 
takas yapacalttır. 

Brezilya kahve meclisi bu lş ıı:tn 200 bin 
Ura teminat ta vermektedir. 

Ne kadar kahve abyoruz? 
Brezilya lle takas esası dahlllnde yaptı • 

fımız mukaveleden sonra memleketimize 

ne mlkdarda kahve ithal edildiği hakkmda 
ynptığımız tııhlukntta ıunu 6ğreııdlk. 

GUmrülc: ld&re8lnin re.sml latau.tlklerlne 
&iSre 930 eeaMlnde Uie9,4IO ura JaymıUnde 
ll,1520,237 kflo, 931 ııenelinde 2,474,830 Ura 
kıymette ll,362,9615 kilo vo 932 aenelinde 

2,802,751 lira kıymetinde 4,373,004 kilo mlk· 
tarda mcmlekcUmlze kahve ithal edilinlt • 
tir. 

Yeni mukaveleye göre her ııene vuaU o • 
larak Brezilyadan 4-~ milyon kilo kahve 

ithal edilecek ve buna mukabil 3 mUyoa Ura 

kıymetinde Türk malı ihraç edllecefl anla· 
oıimaktadır. 

Buna alt dfter ma!Qmatmuz iç sayfalar • 
dadır. 

"Kadro,, mecmuası muharrir· 
lerinden Şevket Süreyya Beyle a· 
ranızda cereyan eden münaka§a· 
yı, Cünıhuriyet sütunlarında, dik
katle ve mümkün mertebe bita -

RelslcOmhur Hazretlerinin, deniz yolilc 
yapacakları seyahat içle, tahsis olunan 
GO!cemal vapuru dUn saat on bir buçukta 
Derinceye hareket etmııUr. 

GWcemal vnpurucuc ııtlvarillğine, bu se -
yahat fçin, Ertuğrul yatı sUvarlsl Tahsin 
Bey tayin edilmiştir . .Anknra vapuru ııüva • 

ris1 Nasuhi Bey de GUlcemalln ihtiyat .ııüva
rlll!!'fnıı tayin olunmuştur. 

Kara burun, saıus. Çe~e. Slaaın, Karina, 
Yeni Hisar, ıssız ada, Karll,lt&, lstanköy, 
Teke bUmu, Sombekf, Mesudiye, Rados, 
Eşen çayı, Mef5, Finike, Issız ada, Çıralı, 
Ava, .Antalya, .AIMye, Kıbna, Le!ke, Kemi 
konağı, Anamur, Klllndlr, Taş ucu., :Mersln. een•w••••eeeaeeeeeeee•eeeeee •••••••e .. aeae••••·-.. ---·H•ı--------·ı• 

raflıkla tak' d" M"' k .. ıp e ıyorum. um un 
ın~rtebe, dedim. Zira, hen evvela 
ınıza,. •t•b ·ı . w ,. ı ı arı e bıtaraflıgı sev· 
ıneın. Sonra da, bu münakatada 
zaten h" . ıtaraf kalamam iyi biLme· 
nız ı- · 
§ in azıın gelir ki, bir yaylım ate

e rnaru b içind z ıraktığmız manganın 
Hatt: ben de bulunmaktayım. 
ınutta~ te~evvürünüz arasında 
sahibi !!!{ zuhule dütüP "Kadro,, 
ettig'" · '. adro,, sahibi diye hitap 

ınız ad . . 
Ş anı hızzat benım. 

ve :vket Süreyya bey, "inkılap 
~•dro nJ b' k" b lllü il" . ." unva ı ır ıta ın 

du"'e ıfıdır ve imtiyaz sahibi ol • 
gunı "K d _.. a ro,, mecmuasında 

-ues · 

Dr. Ekrem Emin B. 

;Un GUicemal vapurlle Bolu meb'usu Ce· 
vat Abbas Vali Muhlttın, Scyrlsefaln umu· 
mı mUdllrU Sadullah, sabık Erzurum meb'u
su TaJısln, fırka lstanbul idare heyeti reisi 
Cevdet Kerim, Dr. NC§et Ömer, Seyrlsefaln 
idaresi bq doktoru Şeratett!D, Seyrisc!aln 
kamara §Ubeai müdürü :Muzaffer Beyler 
Derinceye gitmişlerdir. 

Muıtaf a Beyin bu heyecanlı 
maceraları üçüncü sayıf amızda • 
dır. Merhumun cenazeai yana Tıp ••n••••••••- fakülte•inden kaldınlacak 

GWcemal Derinceden Mudanyaya gidecek· 

Yarınki sayımız 

Gene l 8 sayıfa 
tir. vapurun :Mudanyadan sonra nereye gl· l ................ ı 
deceği henUz malum değildir. il ... Dii"s·;;;ş;;d; .. ·i;t;;ı;;f 

Derleme heyetinin dünkü 

Kadıköylülerin pek iyi tanı· 
dıkları bu sevimli ve bay1r· 
perver doktorumuzun Viya
nada vefat ettığini yaımııtık. 
Naıı lstanbula getirilen doktor 
Ekrem Emin Bey merhum 
yarın tıp fakOlteıinden kaldı· 

rılacak ve ebedi meskenine oak· 
Jolunacakhr. Bu münasebetle 
muhterem üstat Kemal Cenap 
Beyin yazdığı yazıyı iç sayıfa
mııda okuvacatcsınız. Ekrem Emin Merhum Söz 

icti~::mda k : :::iteler s e ;ildi ........................................................................................... 
· d' sıı ve muharrir sıfatını ha • 
ız ır M . . 

. · aamaf ıh, ıiz, hücum et - Üç 
Perde ilk lllıye karar verdiğiniz (fey) i ve

Ya (kimse) leri, evelden, o ka -
dar ehe~.miyetıiz telakki etmit o 
k d . ' a ar hıçe ıaymıtaınız ki ne bu 
k' ' unselerin hep birden çıkarmakta 
~ldukları mecmuayı, ne de bun • 

1~rdan birinin telif ettiği eseri 
'-zınıgelen dikkatle tetkik ihtiya
cını duymamıtıınız. 
d Sizde, zaten, bu ite bqlamaz
,,an eve} verilmif bir karar var: 

l<adro,, diye bir mecmua çıkı • 
~:~ B.u'. bir Marksist mecmu~~ır: 

ksızun aleyhine, Markıızımı 
(Jtıı Yakup Kadri 

tarafı 9 uncu sayıfamızdadır) 

Müderris Muzaff cr B. \ 1i Canip B. 

Komitelerin me•ailer .ni kontrol 
Köprftlüzıde edecek olan bir de encümen .. JJ:ı,·dar ı~. 
İstanbul söz derleme heyeti dün belediye reis muavini Hamit, sih· 

saat ikide Şehir meclisi salonun • biye müdürü Ali Riza Beylel'le la-
da ilk içtimaını yaptı. İçtimada (Alt taralı 10 uncu 10111: ~:.ı;;da). 

Siyasi 

Ermeni 

faciası 

2 inci 

sayıfa

rnjzda 

Hizmetçi -
bahıiş verdi 
alacağım. 

Hanımefendi bana bir Ura 
gidip !iir model gazetemi 

Bey - BulamaC:ım, 
lira vereyim • 

de , ben •ana iki 
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Üç perdelik 
• Siyasi ermenı faciası 

---
t 913 senesinde toplanan bil yük ermeni kongresinin 

müzakerelerini neşrediyoruz 

~ğSON;HABERLE-R~ 
V A K 1 T' ın Hususi Telgraflan - - -· - - - - --2-

Şimdi gözlerinizi kongrenin 
toplandığı salonun umumi me.nza • 
rasma çeviriniz: 

Arşibot - Öyleyse evvela bu 
mesele hakkında bir karar vermek 
icap eder. Siz oturunuz (Zavar -
yan oturur). Bu madde hakkında 
ıöz istiyenler ellerini kaldırsınlar. 
(Diran bey, Tumacan ~ Sineke • 
rimyan efendiler ellerini kaldırır • 
iar ve kaydedilirler.) 

933 bütçesi hazırlıkları 
Salonda, garktan garbe doğru 

uzanan bir büyük masa vardır. Ma 
sanın §arkında ve tam batında 
resmi olarak patrik kaymakamı 

Arşibot Kapriel efendi oturmu§ · 
tur. 

Masanın cenup ve şimal kenar
ları boyunca sandalyeler dizilmiş 
olup bunlarda da yukarda isimle -
ri zikredilen mümessil ve mürah -
haslar bulunmaktadır. 

Herkeı sükUt ediyor ve bütün 
murahhaslar patriğin konıreyi 
resmen açmasını bekliyor. Vakit 
ak§am saat dörttür. Şimdi kongre· 
nin açılmasını ve cereyan eden 
müzakereleri olduğu gibi takip 
edebiliriz. (Teferrüata ait nokta . 
lar müzakerat zabıtlarından çıka· 
rılmıştır ve sualler aynile muhafa· 
za edilmiştir) : 

Arşibot - Taşnak fırkası lide • 
rine evvela ıöz verdiiim için tim
di muhalif taraf mümessiline ıöz 
veriyorum. Buyurunuz Samuel e · 
fendi. 

Samuel - Benim bir tek sözüm 
vardır. Salahiyeti kamileyi hai· 

zim. Vereceğim reyler fırkam na· 
mma itiraz kabul etmez, kat'i bi
rer hükümdür. Hatta fırkaların 

dağıtılmasına bile karar almıy~ 

muvaffak olursam sosyal demok -
rat fırkaıı derhal dağılacaktır. 

Bundan ba§ka bir zihniyetle de • 
vam edecek bir kongreye ittirak 

edemem. Bunun böyle oldujunu 

Bu seneki bütçemiz de mütevazin 
ve tasarruflu o1ac~ktır 

ANKARA, 16 (Huıuıt) -
Vekaletler, 933 mali yıl bütçeainh1 
tanzimi içirı bir müddet ovvel 
ba,ladıklarJ lııaliyeto devam et· 
mektedirler. Bu h Şubatın ilk haf 
taıına kadar ikmal edilecek ve 

her vekalet o zaman kendi büt · 

çeıini maliye vekiletine verecek· 

tir. 

Maliye veki.leti Şubatın on be • 

f inde yeni bütçenin tetkikine bat· 

Yugoslavya ile takas \ 
Biz onlara tuz 

bilinde cıgara 
vereceğiz, muka
kağıdı alacağız 

lıyacaktır. Bütçemiz mütevazin 
ve azami derecede tasarrufa ria • 
yet edilmek suretile hazrrlannııt 

olacaktır. 933 bütçesi Martın bi 
rinci günU B. M. Meclisine verile
cektir. 

Soy adı 
Layiha vekiller 
heyetine verildi 

Arşibot Kapriel efendi - Bey· 
ler ve efendiler, kongreyi açma -
dan evvel sizleri murahhaı olarak 
gönderen heyetlerin verdiği sala · 
hiyet evraklarını görüp anlamak 
lazımdır. Sırayla bu evrakı verme· 
nizi rica ederim. 

muhterem arkadaşımın bilmeme~· ANKARA, 16 (Husuıt) - yapılmaktadır. Bu takas mukave • 
lesinin esasını, Y!-laoılavyaya ih • 
raç edeceiimiz tuza mukabil ora· 
dan cıgara kağıdı almaklığımız 

te§kil etmektedir. 

ANKARA, 16 (Huıusi) -
Dahiliye Vekaleti, Türk vatandat· 
larının bir soy adı olmaıı hakkın· 
da bir mi;·1clettenberi yaptığı tel· 
kikleri ikmal etmiş ve bu hususta 
bir kanun layihası ihzarı İ!İni ta· 
mamlamıştır. Soy adı layihaıı ve· 
killer heyetine verilmittir. Liyi • 
ha vekiller hevetindc tetkik edil • 
dikten sonra 8. M. Meclisine ve • 
rilecek ve Mart devresinde müza • 
kere ,,.~:1 ...... lrt: .. 

liğe gelmesine teessüf ederim. Yuıoılavya hükumeti ile hükQ • 
Ar§ibot - Demek esasta ihti • ı metimiz araıında tiir takas mu • 

laf vardır. Ve söylediğim mütalea kavelesi akti için ıümrülc ve inhi 
doğrudur. Bu cihet karar altına a· sarlar veklletince müzakereler 
hnmadıkça kongrenin manaıı kal-

Sırayla mazbatalar takdim edi· 
lir. Arşibot imza ve mühürleri 
göztlen geçirir. Ve usulüne muva
fık olduklarına kanaat getirerek 
toplar ve dosya!ma sokar. Ve ha 
zıruna hitaben: 

ml\z. Şu halde, Samuel efendi, ne Gu·· m ük vekaA etı
teklif ediyorsunuz? t:Sir yaban domuzu 

Samuel Tumacan - Mümessil· 
le• in umumiyetle kendi vaziye . 

timde olduklarını tasdik ve kabul 
etmeleri lazımdır. Diran bey, "Ha-

- Evet, millet mümessillerisi . yat ve memat meselesi,, dediler. 
niz. Reyi hafi ile bir katip intihap Evet, kanaatlerine hürmetk.Arım. 
ediniz. Jkj arkadaı tarafından hl· fakat bu nokta şu dakikada tahtı 
rer tane ma.vi kağıtlar hazıruna karara alınmadıkça ben (memat) 
verilir. husule geleceğine kaniim. O va . 

Arıibot ıol koltuğunda defter kit kongreye ittirak etmiyer~k 
ve kalem elde masa batma geçer. mecliıi terketmek mechuriyetin · 

Ar§İhot - Kongre açılmıştır deyim. Ben (Tatnak) entrikaları· 
Ve u:sulen sö~ Diran beyindir. Di nı başk~larından öğrenecek deği • 
ran bey, ayağa kalkınız. lim. Söylüyorum ki, Zavaryana 

Diran bey - Muhterem millet hürmeti mahsuıam bakidir. Fakat 
vekilleri, üzerini~e alclığrnız ağır kendisi edip ve felsefe ileminıl'! 
vazifenin hayat ve memat mesele· mensuptur. Ben perde arkasmde.k~ 
ıi olduiuna ve bunu hepinizin makı&ıtlarına vakıfım, diyor ve 
kalbe"n idrak ettiğinize kaniim. tekrar ediyorum: Bu kongre er . 
Ermeni milletinin afiyet ve ıaadeti meni milletinin istikbalini tayin 
elinizde bulunuyor. Ellerinizi kal· etmiye memurdur. Verilecek ka . 
binize ko)'llnuz. Vicdanınıza mü- rar ve neticeler kat'i olmalıdır. Bu 
racaat ediniz. Söylenecek ıözler ve cihet kat'i surette tesbit edilmek 
nutuklar reımidir. Dikkat buyuru· ·1 d k I vo ı er e ten it edilecek bir harf 
nuz. kinçj nokta: Ben meclisi cis· b:le bırakmamak için b8yle ol • 
mani reitiyim. Fakat burada umu· 

b 
rrıak lazımdır. Yanlrş telakki var 

munua si i bitaraf ermenilerı 
·ı k sa bugünkü celseyi tatil ve yarın 

temsı etme toyim. Bundan aonra· 
k. b t t "k h ak•am benim gibi Zavaryan d•hi 1 eyana 1 pa rı azretlerine hı· ~ ... 
rakıyorum: irade ve hüküm hepi· arkadaşlarile konuşması ve ayni 
mi:dn ıevdiği Kapriel efendinin _ vaziyc Ue ispatı vücut etmesi için 
dir. Bana kartı muhalif efkar kongrc·1in resmi in'ikadınm yarı 
yoksa tasdikle esaıata giriıilmesi na bırakılmasını teklif ediyorum. 
arzuwndaynn. Biz Türklere sami . Arıibot ~fendi hazretleri. Böyle 
mi olarak ve ruhen bajlanmadık- 1 olmadığı takdirde kongrenin da · 
~a milletçe mahvolduk. Benim çı· iılmasr lazımdır. Biz entrikacda· 
kardığım tahlil ve netice budur. ra alet olamayız. 
Artibot efendi hazretleri, idareyi Arşibol - Zavaryan efendi n"' 
zatıalinize terkediyorunı.. diyorsunuz? 

Arıibot - Zavaryan efendi ıöz Zavarvan ,__ itirazım yok. Ar · 
ıizindir. Ayağa kalkınız. ka<lnşımın kanaatine hürınıt ede 

Zavaryan .......... Şüphesiz verilecek rim. Kongre yarın aktama hıra . 
kararların kat'iyet kespetmeıi için kıl sın. Kafi kararı alıp gelece 
mensup olduğumuz heyetlere bir ğim. 
defa evvelden gösterilmesi ve er · Arşibot - Başka söz lıtiyerı 
te&i günü resmiyete geçmsi icap e· var mı? Dağılalım mı? 
der, değil mi? (Sükut) ... 

Arı ibot - Bunu anlıyamıyo · 
rum. Salahiyeti kamile ile geldik 
ten sonra (veto) ya ne ~acet ka 
hr? 

Zavaryan - Kararların daha 
eailam olması için benim noktai 
nazarım budur. 

Arfibot - Şu halde yarın ak 
şam saat beşte toplanmak üzere 
mecliıi kapıyorum. Gidebilirsiniz. 

(Herkes kalkar, konsre dağı · 
hr). 

( Dtva'"' var) 

S. Tqmacan 

Am• ikadan S mUtehaHıs 
getiriyor 

ANKARA, 18 (Husuıt) -

inhisarlar vekaleti veklletin nıuh 

telif ıubeleri için Amerikadan 6 
mlitehıı.1111 cclbedecektir. Veki. • 

Jet bu müteha1111Iarla muhabere 

etmektedir. 

i:ım"1de halka hücum etti 

ANKARA, 16 (Hususi) -

Bugiln civardan ~bre inen bir ya 

ban domuzu ıehrin bazı mahalle-
lerinde oldukca heyecan uyandır . ,. .... 
dı. Domu~ lzmirin bir mahallesin 

y • • 11 o "'" ,,,..,, • ' il • 
de bir kİf İye hücum ederek 111rdı. 

Nihayet vurular~k öldilrUldü. 

MUbadH nı uhHctrıer 
pnru dağıtılıyor 
ANKARA, 16 (Hususi) ~ 

..Mi.:hadil mühacirlere veril<li ı 
halde bilabara etki sahiplerine 
iade zarureti hasıl olan meskenlr 
1'e mukabil bu gibi mühacirlere 

lzmtrde elektrik 
Ucretlerl 

An karada ser!!İ binası Maliye vek5.letince para dağıtıl
masın başlanmı tır .. 

IZMlR, 16 (Hususi) 

Elektrik ücretlerinin çok pahalı 

olduğu etrafındaki rnüracaatlarr 

ANKARA, 16 (Huıuıt) - SU~ d~r eme feollyet 
Ankarada yapılacak sergi binası IZMlR, 16 ( Hususi) -
hakkında tetkikat yapan komis • l . .. d l h t. b u··ıı zmır ıoz er eme eye ı ug 

tetkike meınur komiıyon yarın yon yarın 8 · M. M. ve millt ikti • toplandı. İ!;timada bütün lzrnit 
toplanarak tetkikatına başlıya • s:ıt cemiyeti reiıi Kizım Pata Hz. mekteplerinde söz derleme ocak -
caktır. nin riyasetinde toplanacaktır. ları te~kili kararlaıtırıldı. 

======================-=====z=-=============:::=ıııı:===========--.==c==:=s::==========:z:a:ı_. 

Tarih babası denmekle meşhur olan 

Herodote'nin hatası 
Anadolunun bir ucundan 

5 gün ük yol ! .• 
ötekine 

Herodote iımini bilmiyen yok • Anadolu Türklerini ali.kadar e • 

tur. Bu en eski bir Yunan tarihçisi· 

dir. Bunun için kendisine tarih ba~ 
baıı derler. Ahiren Lion Darülfü· 
nunu prof eaörlerinden E. Leırand 

bu tarih babasının eserini tercü -
me etmiı ve başına müellif in ter-

cümei halini yazmıttır. Ayni za · 
manda e"ri hakkmda bazı ıııüta 

leat illve etmittir. 

E. Leırand tarih babaıı deni · 

len Harodote'ıı zamanına ıöre bir 

nevi meraklı şü'un muharriri ola

rak tellkki ediyor,. Herodote 

hldiaeleri olduğu ıibi aörmekteu 

ıiyade meraklı olarak tasvir etm~-
1• mütemayildir. 

Zamanma ait bir çok şeyleri ta

bii bizzat mü,ahede etmemiş, ıu • 

nun bunun lisanından dinlemit · 
tir. Ona göre de kitabına kaydet -

Dlİ§tir. 

Herodote'un kitabında bilha11a 

den bir nokta vardır ki bu da Y n· 
nan tarihçisinin Anadoluyu pek 
küçilk bir kıt'a olarak böstermiş 

olma11dır. Filhakika Herodote ki
tabında Anadolu için !Öyle demiı· 
tir: · 

- Anadolu iyi bir gaga 111JrtJ11llcü

siinQn bir U<"undan dllcr ucuna beş 
pUnde gldebUeceği bir 11arım tUfa • 

dır!,, 

Fransız profesörü Herodot'un 
bu sözüne işaret ederek şöyle de· 
mi§tir: Eğer Horodot Anadolunup 
ortasına kadar gitmiş olsaydı her 
halrle hövle hir söz söylemezdi. 

Höveıvtr inhisarı 
ANKARA., 16 CHusuı1) -

Gümrük ve inhisarlar vekaleti, 
rövelvcr ıatıımın inhiıar •ltına a· 
lmmaıı hakkında hazırlruhiı ka· 
nun llyih~tmı vekiller heyetine 
verdi. 

M. Venizelos 
Veni kabineyi teşkil 

etmeyi kabul etti 
Atina, 16 (A.A) ~----~-~ 

(M staceldir} : M 
Ça1 daris'ın kabi· 
r,e leş k İl İnde D 

sartınuar etmeaı 

üıerme M. Zai 
mis, M. Veniıe 
los'u memur et 
mı ş ve mumai· 
ıeyh te kabul et· 
ıniştir. 

Y ~ni kabineye 
M. Mı hale k opuloı, 10, 
M. P•p• Anaa M. Yeniz• • 

taıiyu, ve M. Kaf andaris dabif 

ol1eaklardır. 

Meclisin dağılması muhtelll'" 

dir. 

Kaybolan kadın tayyaree' .,. 
KAP, 1& (A.A.) - Kaptan AvrUpa1:,,

va l$riktle g1tıneğe teıobbU. edelS ı"" 

Page ve Audroy f:lelbarker ı.nıınd• Ud , 

ln&illı kadın t&yyaroclnln Natrobi'>'° ~ 
rııtk Uzere c:umarteat gtınU Moshl'dell 

ket etUl<ten 10nnı. ortadan kaytıol 
blldirllrnektedlr. 
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iŞARETLER 
Zabıta vukuatı olmı· 

yan bir şehir ve 
binaların ablAkı 

Zabıta vukuatı olmı)'an tehir 
ltlaim için tuavvuru mütkül bir 
teYdir .• Çünkü muuır tehir de • 
Jİlıce aklımıza kazalar, cürümler, 
ClalaYereler hınçlar, kııkançlrk • 
lar hilliaa korkunç bir diYÜfllle 
selir. Şehirler yerden ıöie dofnı 
irtifa peyda ettikçe cürümler ar· 
tıyor. Sehir amudileıtikçe hırtrz • 
lıkta ii bölümü derinlettikçe de • 
rinleıiyor. 

Cürmü, ceza ıibi tabii ıörüyo
rum. Fakat cürümleri çoialtıp ce 
sayı gittikçe ualtan ıehir coğrafi 
yaları yükıek teknik. yüluek me· 
deniyet yamncla bir ruh ürpertisi 
de vücude ıetiriyor · 

Şikaıonun haydutları, Londra· 
nın ewarenıiz çeteleri, Parisin 
ali kıran bat ketenleri telsiz te • 
lefon, ampul, televizyon gibi bu
ıünkü medeniyetin ve tekniğin 
yekUnunu ıöıteren rakkamlar de· 
iildirı 

Bunun ıebebini teknikte değil, 
tekniği eksik olan medeniyetin 
noksanlığında aramalıdır. Hatta 
büyük şeylerde değil, binaların, 
ıokakların, biribirine kartı aldıfı 
Vaziyette.. 

Teknik noksanından çıkan bu 
teametlere binaların ruhu, sokak· 
ların talii diyebilirsiniz. 

Kaza kurbanlarının yııyıldıjı 
aokaklara bu aokaklar açılırken 
•anki miihendiıi bir ıeameti qı • 
lamıtta• Cürümler itlendiği bina· 
ların temeline mimarlar sanki bir 
fesat tohumu koymutlardır. 

Şehircilik diye dünyanın yeni 
lanıdıiı bir bilgi şubesi var. Bu 
hilif r6ıteriyorki tehir, iman Nli 
larııını elbite sibi, ~ ~atın si· 
bi bir kabıdır. Vücudü irtmiyen 
bir elbise, inaanm tahsiyetini al· 
nııyan bir camafır işini görmiyen 
bir teydir. Hatta dal' bir çamatır 
'\'Ücudü yaralar. 

~ ~ . 
Ankaranın Emniy t müdürü 

çocukluk arkadatım Salih'i aon 
ıeyahatimde ördüm, hoş be! e· 
derken sunları anlattı: 

" t ..... yok .. Zabıta vukuatı ol· 
IDıyor. Korltuyor•.ım va:zifesizlik · 
ten Enınhet mu··d·· ı· ~ . .. l" ~ 
d 

r ur UP.:unu agve· 
ecekler. 

. 70 bin niıfuılu bir şehirde Em· 
:n.~Yet müdürünün ağzından bu 
~zler~ İ!itmek dünyanın güzel 
lözlerınden birini it itmektir, 

Seneler Yar ki Ankarada zabı • 
~ ~ olmıyor. Bunun ıebe • 
ı.'~t:rin nıorfolojisindc, plan • 

• ranın hayat mantıkına uy· 
IUn bır Ya h , el Pı alınde kurulmasın· 

a &ratnalıd " . · ··-• •r~ ı enı Ankara ın • 
---arın .. 
aibi ha)Jnuttüne uygun bir elbiıe 

rahatlqtınyor. -
Bir deli 

bot arak 

Sadri Etem 

ötekini 
öldürdü! 

Kaçakçılar 1 Tek başına !Vapurculuk 
iskambil kağıdı ve Akdenizi geçen ve1Seyrisefainin dahil 
çakmak kaçırmak devrialemeçıkan olduğu büyük bir 

maznunları genç şirket yapılacak 
Adliyedeki ihtiau mahkemesin· Muıtaf a Bey bütün bu ujradıiı Öğrendiğimize göre lktısat Ve· 

de dün bir kaç kaçakçılık davuma yerlerden resimler, imzalar, ihti • kileti poıta vapurculuiu için yeni 
bakılmıtbr. aular toplamıı ve bunlarla büyük bir kanun liyihuı hazırlamakta • 

Bu arada Yenicamide dükki.n • bir cilt yapmııtır. Sandalına bir dır. Bu kanun liyihaıı Mart dev • 
cı Salamona bir tife kaçak Me • ıramofonla millt marılarımıza ait retinde Millet Mecliıine sevkedile· 
takaa satmak iıterken yakalanan plaklar alan Muıtafa Bey ıittiii cektir. 
lımailin muhakemesi, tahlil rapo • bütün yerlerde bu marılan çal • Yeni kanun li.yihaıına nazaran 
runun getirtilmeıioe kalmı9tır. mıı ve Türk ıençlerile samimi hu· Seyrisefainin de dahil olduğu bü· 

Sonra kolonyacı Abdullah Efen• bühaller yapmıftır. yük bir tirket yapılmaktadır. Bu 
di ile arkadatları Muıtafa ve Ar· Merıine var:dıjı vakit sandalı • firkete bütün huıuıi vapurcular da 
tin Efendiler muhakeme edilmit • nı orada bırakarak Tarıuaa ve A • dahil olacakbr. Her vapurcu ken· 
lerdir. danaya ıitmiı, ıpor klüplerini zi· di vapurlarının niıpeti dahilinde 

Bunlar, iskambil kiğıdı ve çak· yaret etmit ve Türk ıençlerine de tirkette ortak olarak çalıtacakbr. 
mak taıı kaçakçılıiından maznun niz ve denizciliğin kıymetli he· Yeni tirket harici ve dahili bir 
bulunuyorlar. yecanlarmı anlatmıttır. çok poıta hatlan yapacaktır. 

Muhakemelerinde buı phitler Kendiıinden yunan ıueteleri Harici potaları tim diki halde 
dinlenilmiıtir. Bunlardan biriıi hararetle bahaederek "Türklerin Seyriaefain vapurları temin ede • 
dilsizdi. Okuyup yazmak da bil. Robemonu,, iamini vermiılerdir. cek dahilde de buaual vapurcular 
miyordu .. lıaretle ifadeli almdı. · Muıtafa Bey, yollarda hayli sah çalıpcaktır. Vapurcular, yeni ıe· 
Dilsizler cemiyeti reisi Süleyman met çekmiı, ve denizle korkunç kilden memnun görünmektedirler, 

Bekir Sami Bey 
vefat etti 

SOHBETLER 

Gazetelerin 
son sayfası 

Gazetelerin ilin aayf alarını bil• 
mem okur muıunuz? Tavsiye e
derim. Şöyle, bir bot zamanmız· 
da, kötenize geçin, ilinlara birer 
birer ıöz gezdirin. Bazen öyle 
beliğ tesadüfler oluyor, ki en met
bur mizah muharriri böyle bir 
nükte yapamaz. 

Bizim ilin ıayf aları, Etref'ten 
çok daha mükemmel heccavdır. 

Meseli. bakın: 
••••• Sürmnl. Sülenen 11öalerüe 

caziMaine dagamlmaz." 

Bu ilanın yanında da: " 
"** Kremi, deri11e taUı bir renle .,.. 

rir onu taze tutar,, 

Ve bu iki ilimn altında da fU 
illn: 

.. _ Gizli h•talıklara tutulmamak 

i~in ** kullanınız .. " 
Sonra ıu ilanlara balon: 

..Mft1alm ıonu aafıtı- Fıreattan ı.. 

Ulade edin.... 
.. Aatragan, Saırwr, Mt.k larnl W. 

tebek ldirk mantolar_ 
••• Ralcqı iuana re"k w kiıfl 

Derfr-.. 
Sonra bu ilinlann yanmclar 

" - inci lera dtdralıulen: -lloli • • cuz olup, ptmll/tl ~Drilmnl ..,_,. • 
rer bir salon takunı .,.,_ 

"- nind tleant ~ı 

Sm Bey, tercümanlık etti, pbidin mücadeleler yapmııbr. Bu e1nada 
anlattddarmı yazdı, mahkemeye üç kere batmıı ve tahliıiye kemer
verdi .• Maznunlann evvelce de leri aayeıinde kurtularak tekrar 
kokain ve iıkambil kiiıdı kaçak • kayıiına atlamaya muvaffak ol 
çıhğından mahk4m oldukları bil· muıtur. 
diril dilinden, bu husuıtaki illmm Diyor ki: 

Eıbak hariciye vekili Bekir Sa· ma Ue aatılma.ı muka"er-

ıetirilmeti için muhakemenin bat· "Bütün maniaları kendi teteb· 
ka güne bırakılmuma karar ve • büsüm ve maırafımla karfıladım. 
rildi. Büyük Türklük azmini ve ıporcu• 

((uru meyva ve 
kuru sebze 

mi Bey dün Kurtuluttaki evinde Koca dünya! .. Kimine hayhay
1 

sabah saat altında vefat etmiıtir • kimine vayvay ! .. 
Bekir Sami Bey, Büyük Millet Selami h•t 

Mecliıinde Tokat meb'usuydu .. lı::::::m--=a::-==--=-----
Milli mücadele ıenelerinde Hari· 
ciye vekilliği, Londra mürahhas 
heyetimizin riyasetini yapan bu 
zat, sonraları T erakkiperverlere 
iltihalt etmifti. 

BDyOk çekmece gllD 

Pariıte mevaddı gıdaiye ithal& • 
tına tavasut için ithalat tacirleri 
•ümeuillerind• bir Mire teeie .. 
dilmittir. Boro kura m.,.a •• ku· 
ru aebse ithali için alnfmalda • 
dır. 

luğun temiz hisleri beni hiç bir 
~eyden yıldırmadı .. Şimdi sandalı· 
mı Meninde bırakarak geldim. Ö· 
nümüzdeki Niıanda Suriye ve ti • 
mali Afrikay& ıil••ll oradan lı • 
.,.,~.,~·--,..,,. 

tan ,ot.,u tıtanbala Mrıv•• fiıı. Yumurtanın akı ve 

Büyük Çekmecede, ıölün kena· 
rında bulunan bentlerden ıızan 
suların bir takım sahaları \,ataklık 
Wine ..okmuı ~enberi burada 
oturanlara lnmınusluk veriyor • 
du. Vaziyetin aon zamanlarda u
mumi sıhhati de alakadar edecek 
bir ıenitlik almaıı dolayısile halk 
namına Sıhhat müdürlüiüne ve a· 
likadar makamlara müracaat e • 
dilmittir. Bunun üzerine ııhhiye 
memurlarından Tank Beyle veki• 
tin su mütehuıııı büyük Çekme
ceye giderek tetkikata batl&llllf • 
lardır. Bu tetkik neticeıinde karar 
verilecek ve bentler ıu llZllUJaqk 

Büro lttanbul Ticaret oduuıa 
müracaat ederek bu itle uirafan 
tacirlerin adreslerini iııemittir. 

Konservatu,·ar 
için bina 

Kon~e:-vatuvar için latanbul ci • 
, etinde iki ayclanberi münasip hir 
~ina aranıyordu. Fakat elveri!li 
bir yer bulunamamıttır. . 

Şimdi Beyoğlu cihet:nde. b.ına n· 
ranmnktadır. Üç bina sahıbı kon~ 
ser·rntuvara müıacaat e~mİ§lir.Şeh 
zadcbaıında yeni bina yapılıncıy~ 
kadar konservatuvar Beyoğla cı· 
betinde bulunacaktır· 

60 yaşında bit 
mDrettlbln IHOmG 

~-• 997ahatime clenm .decelim. 
Eter bana yardım ediline bir 

kotra ile dünya seyahati yapmak 
istiyorum. Rodoı, lıtanköy, Kıbrıı 
Türklerinden de aoa derece misa· 
firperverlik gördüm· Kendilerine 
teıekkür için mühterem gazeteni • 
::in tavassutunu rica ederim. 

Mu taf a Beyi tebrik ederek ken· 
dis"ne lazım plen yardımm yapı· 
lacainaı ümit ediyoruz. Bu Türk 
yavrusu bu yardıma istihkak ka· 
zandığını bu güzel ıeyahatile mü· 
kemmel surette göıtermiı olu10r. 

Mısır elçisi 
Mısır elçisi Abdülmelik Hamza 

Bey bugün Seyriaef ain vapuriyle 
lıkenderiyeye ıidecektir. Sefir 
Hasretleri bir müddet için hükii • 
metinden mezuniyet almıttır. 

VAK 1 T 

sarı ı ayrı 

Bir çok memleketler yumurt.t 
ihraç ederken yumurtanın akını ve 
aarııını ayrı ayrı varillere koyarak 
ihracat yapmaktadır. 

latanbul Ticaret Odası gerek 
nakliyat ve gerekıe yumurtaların 
fazla durabilmesi noktasından çok 
fay dalı olan bu esasın memleketi· 
mizde de tatbiki için tetkikata 
bqlam19tır. 

Köpekleri öldüresılere 
hakaret 

Belediye memurlarından Hurtit 
ve Şaban Efendiler aokaklarda ba· 
fi bot ıezen köpekleri öleliiriirler· 
ken manav Mahmut iıminde biriıi 
memurlara hakaret etmif, memur· 
)arın çalıımalanna mini olm11ttur. 
Manav Mahmut yakalanmııbr. 

hale getirilecektir. / 

İsveç gemial 
Bir haftadanberi limanmm'da 

bulunan lıveç mektep pmiıi bU 
sabah hareket edecektir. Gemin• 
veli Dalmaçyada Kataroya ıicle • 
cek, oradan aonra bazı limanlara 
daha utrıyarak lıveçe d6necektir. 

[JI~ .. "'~!~!~~ :!A~T ) 
17Klauamanll,l7 

• - Ahiren Uuızlm etlUa bir Ut• 

Devlet matbaaıı mürettiplerin • 
den 60 yatmda Mehmet Retit E· 
fendi dün aabah itine ıiderken 
yolda dütmiif, kalp durmumdan 
ölmüttür. 

GtıııdeUk. llYul Gazete 
ı.tanbul Ankara caddMI. VA.KIT yurdu 

Telefon Numaral•r• 
tiltiğe göre memaliki O•maıd11ed• 

O.küplü lamail iıminde bir ga • 
mevcut mekdtlbin miktarı ( l20IO) dir. 

DDkkAna klllt 
uydururken •• 

Sillb aten .. rhoflar 
y eni,ehirde Alinin kahvetincle A 

Ji Kiıork ve .. aba iki arkadqları 
raJu içerlerken atka ıelmitler, ha· 
vaya bet el ıillh atmqlardır. Sar· 
hoılar yakalanmıtlarclır • 

ram lflarl teıetoou: 2'379 
tdare telefODU : 2t370 

Telırat adJ'eSi: ı.tazıbul - VAKiT 
ro.ta kaatılMI N o. '6 

brkalı Küçükpazarda Huanm Bu mekteplerde ceman 5'4830 kız o. 
d'iikkinmm kilidini kmnıı, ke • k k t 1 L ku -•·t 11'P-. , • , er e a eue o mcuı; a ve , o11 ,,.,, • 

penlderi açıp içerı ıınnıt ıae de all' ali' t d • t~- L •• r . ım ve mu ıme e rua "" -un • 
demye ıezen pohı memurları ta· ı maktadır. Maama/Uı bil/Unum meW. 
rafmdan yakalanmıttır. tib" tal" · / 1 tid-'- 6 -•L 

ı ıgenın ıunu u p .,.., u -

8-kuköyünde Akli ve Asabi 
~lalıldar haatahaneainde tüyler Bot ... ılaa tabanca .. 
iİl-pertici bir facia olmuttur. Bura· Çubukluda Aziz Efendinin .ya· 

Sellellh 
6 QIJk 
3 .,tık 
ı .,tık 

400 • 
ılJO • 

l:cııetıl 

2100 Kr. 
1460 " 
800 • 
aoo .. 

tardan hariçtir. Bu sın:f lardald ftl • 
77 yaşındaki hamal klrdan • da dahili hesap eı1uı,... 
77 yqmda hamal Süleyman 

Fmdıkbda bir tramvaydan düı • 
milf, bacaiı lunlmııtır. Süleyman 
hutahaneye kaldırılmııbr. 

talebe adedi 568777 11e balil olur. 

da tedayj edilen hutalardan Oı. nmda çalıf&D Niyui tabanca~ıyle 
lciidarlı Aıih otlu Mahmutla, Sa· oynarken içinde unuttulu Jmrıun ::i otlu Rahmi arumda öteden• atef abnıt, aai bacaiındaa yar~ • 

Dıünaferet varmıf.. Bunlar lamqbr. 
tak ille lcavıa ederler. Fakat bu D 
lca•ıaların önüne ıeçilirmif. Fa • Maarif mDdlr ne 
icat ..-.etki tün bqbyan bir kaY. takdirname 
h •_. LL R h • 111'"!1!..a.-rd:~ faaJi:-M.n clola11 lı· .. ı..... uır netice vermit ve a •• uu- ... •ı·- . 
~clu boiarak öldürmüttür •• tanbal Maarif mtldtlril Haydar Be-
a.. ~ tekli üzerinde tah ,.. Maarif VelEll~ ltir takdir• 

d._.. edil•ktedir. ı.-.. name slnderilmittir· 

uın ucre.._,, 
R9lml 111n1arm llfr satırı ıo Kuru, 
Tlcarl UlDJarDl bir abn 12,5 Kurut 
'11eut UlnlU'ID bir 8'1tlmt 2a Kurut 

Telefon ücretleri 
Telefon ücretlerini tetkik edecek 

olan komiıyon bir haftaya kadar 
kat'I eurette toplanacaldif. JComia
~ Yerilmek üzere Wecliyece 
mr J'&P.Or hazO'lan•kt;dD'. 

- Yozgat hükümetiM ikraz •il • 
/ediği mebltig hakkında ıarral, ~ • 
vuı oğlu Milıaldldnln t.tidan .,,.,,. 
mecliai meb•usanda mlbakere ..iiı. • 
cektlr. 

• - Mlhahratı ulhl,,ege ,,,.,,.,,, 
heyet maaarUI lfin luıriel .. MU~ • 
ne 1,5()0,/JOO bruı UdDe edUmlftlr. 

• - FraıuGtla il. Kt111110 ,_,,,,, • • 
Jll. Kleınaıuo Ba,,,.,._ ,., 



Sayıfa 4 

O.IMAllLI DIVLE 
Öl.ÜRKri ••• 

Mubarr:rı : Celal Nuri 
• lktlbı:s. nakil. tercüme hnlı'.lırı mahfuzdor. 

Sürgünler ve kaçaklar 
~------~---------~ 

V.A.KTT 

Himayei Etfal 

bii
ka-

Piyangosunda 
yük ikramiye 
zanan numaralar 

Türkiye Himayei Etfal ve Milli 
lktısat ve Tasarruf cemiyetleri u
mumi merkezleri ta:-afından ter · 

Oımanlı devri, tarihte, bir ceza be9inci sultan Muradın, bir teh • tip edilerek 1-1-933 te Ankara-
devridir. - Her zamanda, her zadenin, Ahmet Rıza beyin, Mu • da Çocuk sarayında çekilen (Yerli 
yerde ceza verilmez mi? Diye ha· rat beyin, Mithat Patanın resmi Malı) e~ya piyanı;osunda kaza · 
na bir ıual ıoracaksmız. Hay bulunmuş .. Bulunabilir ya .. Aile nan numaralar: 
lıay ! Madem ki, her insan bir me- yadignn, bir eski resim, bir eı!<i Otomobil 2500 liralık, 79 numa-
lek değildir; dünya kuruldu ku • ~ektup, .bir köhne ga~ete kol!ck: raya; oturma, yatma, yemek oda. 
rulalı idam, nefiy, hapis, kötek, sıyonu hır adamın azlı ve nefyı lt.rı takımı 1000 liralık; 92958 ze, 
para cezaları, i~kenceler mevcut - için büyük bir sebepti .. Hele ~ar- 1250 liralık eşyalar 14701, 34332, 
tur. Maksadım bu değil. Osmanlı hotluk halile ağızdnn bir söz ka - 96076 193357 numaralara. 
devrinde idari, daha doğrusu cırmak? Hafiye beyler ~öyle bir 
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ilk Türkçe Operet Filmi 

KARIM BENi 
ALDATIRSA 

Türk s nemacılığanm hakiki bir %afer d r 

Rejisör: Ertuğrul Muhs·n - Müzik: 
l\jjuhiis Sa ahatlin 

Avrupa ve 

Yarın akşam 

Amerika filmlerlle lft har hı 
edilebUecek bir fihud r. 

mukayese 

MELE f{ s nemasında 
istisnasız herkesin beğeneceği bir fil 

bir çiçek il "cek 
Mümessillerı . 

Kate de Nag·y- Lucien Barou 
keyfi cezalar da verilirdı. Hiçbir 1 vak'a beklerlerdı kı, tefeyyüz ve 

3
,.
0

,.
9 38402 460

n
8 

Sl013 
1 k bö ı ' 1 . . 1 " "I ' , ., , , ~ 

m~de~meme~~ yeuu- te~~aebıner. 6~9~ G~M m9~ ~W4 ~~~-----------~-----~-~-~----~ 
Fransızca sö:ılü büyük U F A tilmi 

Iar~rtipedilmez. Birmenfahahrlıyorum.Rodos 893qq' ~40~9' ıoac 18 ' 120721' ~--~---~---~~~~~~~--~--~-~~ 
? M . . d E b k h b. R d'f .,.., .. " , .;ı::> ' , K E ~ Unutt.unuz mu. C!rutıyetın a ası .. s ~. ar. ıye nazırı e ı 131132, 134034, 136548, 143466, ' H E R .....:::::; 

Trabulusıgarp ve Fe~zandan, Ak- pa~a bır koy~e ıkamete me~~r 171667, 175272. 185178, 196942. s A ~ ı z E y B E K 
ka ve Rodoa kalelerınden, daha ve mecbur. Hıç çıkmaz. Kendısı- ------~ ------ .H 
haıka yerlerden ıiyaıi ınenfi:er ne herkes gidemez.. 10.000 kuruş 
koşa, koşa lstanbula geldiler. Sul- maa,ını alır, haremleri, çocukları 
tan Hamit hala tahtında oturu- ile çile çeker. Su~u ne? Hiç. Sul
yordu. Şehir, vapurlar donatıldı. tan Aziz ve sultan Muradın hal'i 
İstikbal alayları tertip edileli. Mı- zamanında i~ başında imi,. Bu • 
zıkalar çalındı. Müşirlikten mat- nun için Redif pa~a, padi~ahın 
rut Fuat paşa, ermeni patriği bil- nazarında, ölmü~tür. Diri dirime
mem neyan efendi, Franıadan zardadır. İ§te o kadar. Sanki ko
Ahınet Rıza bey, daha birçok leraya tutulmu~ gibi herkes on • 
süraünler, kacalıır vatana kn - dan kaçıyor .. Kalenin içinde (ka
Vllftular. J,t~nbul bir aralık ale - le bentler) dcla~ıyor. Bir de ( Ce • 
IS.caip ermeni ıi.irgün ve kaçakla- zirebentler) var ki bunlar bütün 
rile doldu. Cemiyetler kuruldu. adayı izinıiz seyredebilirler. L5. • 

Bunların hemen yüzde doksan kin ıultan Hamit bunların hepsi
dokuzu bir mahkemenin kararı ne az çok aylık verirdi. 
olmadan, bomboş bir ir.ıdei se - Bir mı.kule daha: Memur sür-
niye ile nefvedilmişlerdi.. günler .. Bunlar hep memuriyette 

Pek bildiğiniz küçük bir masa- idiler, hem fena halde menkup -
lı tekrar edersem sıkılmazsınız, tular. Oradan çıltamazlardı. Baş
sanırım. Eski zamanda İstanbul - ka memuriyetlere geçemezlerdi. 
dan Bosnaya tam kırk günde gi- Terakkileri kabil değildi. Bu ma
dilirmİ! Bosna - Saraya bir ka • kuleden valilere, mutasarrıflara, 
dı tayin ederler. Bu zat güç bela kaymakamlara bile tesadüf olu • 
ile memuriyeti ba~ına varır. Ak - nurdu. Tuhaf deeil mi? Hem va
şam ezanından gonra imif. Ken • li, hem sürgün... Eğer mücrimse 
disini bir konağa misafir ederler. neden vali; eğer valiyse niçin 
Güzelce bir uyku çeker. Erken • mücrim addolunuyor?. 
den uyanınca pencerenin onune Bir makule daha: Yer.nen vi • 
gider ki, şehri gündüz gözü ile }ayeti şahanesi padişaha karşı 
görsün. daiına isyan helinde bulunuyor -

Fakat kadı efendinin karşısına du. Yemenlilerin icinde kulağı 
kerih bir manzara serilir: Bir delik kim varsa kim yoksa va • 
neferi esıyorlar. purlara yükletilir, kendilerine ay-

Hikir.:ı ev sahibinden sorar: lık veya gündelik bağlanır, Ro • 
- Bu neferi neden idam edi • dosta (ikamete memur) edilirdi. 

yorlar? Bu zavallı Yemenliler hayli aç 
Ev sahibi cevap verir: kimselerdi. Her bet yüz kuruş 
- Bu ıördüğünüz nefer Vali maata bir karı alırlardı. F arze -

Patanın rüyasına girmiş te onun diniz ki, nisabı doldurmuşlar. O 
için pafa onu sallatmış. zaman memlekete bir tali.imame 

Bllnun üzerine kadı pılısını pır· gönderirler, Rodoataki hatunlar
tısuıt toplar. Kimseye a-örünme • la bol bol, ferah ferah evlenirler
den Bosna-saraydan kırk günde di. 
geri döner ve soluğu Şeyhülislam Yüzlerce, binlerce ! sürgün 
efendinin huzurunda alır. Bir hadise olur olmaz zaptiye na-

- Hayır ola, mevlana, niçin zırı, yahut gizli işlerle metgul 
geldin? olanlar bin türlü sebep ve behane 

- Veliyün niam efendimiz! ile daima masumların canlarını 
Vali Paşa Hazretleri biraz sert te yakarlardı. 

onun için. • . Şurasını kaydedelim ki, sultan 
- Pek ala, lakin siz imtizaçlı Hamit kandan bir miktar korkar

bir adamsınız. Onu idare edebi • dı. Bu itibarla büyük dedesi Ya • 
lirdiniz. • • vuz ıultan Selime benzemezdi. 

- Heyhay veliyün niam efendi· Sultan Hamidin 32 buçuk aenede 
miz. Mümteziç bir hendenizim. katlettirdiği kimselerin miktarı 
Vali Paşanın da suyuna gitmek niıpetle azdır. Buna mukabil, u • 
kul\1nuz için iayet mümkündü. fak bir aebeple bir adam ailesin
Bu hususta her şeyi yapabilirdim. den, işinden gücünden uzak bir 
Ne çare ki vaİinin rüyasına gir • yere sürülür belki ölünceye değin 

Vefat 
Operetini lstanbul Maarif Müfettitlerin • 

den doktor Ahmet Ra~ıp Beyin 
refikıuı (Hatçe Nesimenur) Ha" ls~m!ml!~'!K-~V~..,.I ~fV~.~ 
nım Alla.hın rahmetine kavuşmuş 
ve dostları tarafından Bakırköy a
ile mezarlığına götürülmüştür. 

tan Hamit, kendilerine dokun • 
mazdı. Murat hey tükürdüğünü 
mükemmelen yaladı. Sultan Ha • 
midin altınları bu Dağıstanlının 
gözlerini kamaştırdı. Kahraman -
lık hünerini bıraktı, §lirayı dev • 
lette bir iskemleye aindi. Ahmet 
Rıza, kendisine vukubulan hin 
bir tekliften bin birini de nefret· 
le reddetti, Pariste, bir tavan a • 
rasmda, iki cılk yumurta ile ken· 
disini idare etmeyi Murat beyin 
nail old ğu nimetlere tercih etti. 

Sultan Hamidi i:rkütmek için 
(Jön Türk) olanların sayısı hayli 
dolgundur. Bir aralık, bu kabil 
(pntaj) almıf, yürümüıtü. Şöyle 
rivayet ederler ki, evladı araplan 
pek orta bir zat F ransaya kaç -
mı!, araplığına rağmen jön Türk 
olmuı. 

Serhafiye Ahmet Celilettin 
pafa Avrupada bir kaçak avına 

çıkınca o zatı da çağırıp serke§ • 
likte inat etmemesi tavsiye ve 

Salı Çarşamba 

17 K. sanı 18 K.san 
20 Ramazan 21 Ramazan 

C:ün do~uşu 7,'13 7,23 

C:lin l·atışı l:',07 17,07 

Sabah namazı 6, o 6.50 

o~ıc aamnzı 11.~.ı 12.24 
lklndı namazı 14,5;1 14.5~ 

Alı:~~m namaıı 17,0.' 17,07 

Yn sı nnmazı 18,43 18,43 

lm~ık fi.37 5-3:" 

Yılın geçen günlen 17 18 
talan :t49 348 

HAVA - Ye.,ilköy askeri rasat merkc::ln 

den verilen malumata göre, bugün hava açık 

ve §imal istika.metinden hafif rUzgtırlı ola-

caktıl". 

DünkU mc:ıklık en fazl.3 8, eH az 3 derece, 

hava tazyiki :rn1 m!Um~tre JdL 

Radyoda: 

Saat 18 den 18,45 kdar Makbula H., 18,45 

ten 19,30 Orkestra, 19,30 dan 20 ka®r Fran 

.ııızça ders cnerleml,ş o1anlara), 20 den 20,30 

kadar Karagöz (Hazmı Bey tarafmdan), 

20,30 dan 21 kadar Hikmet Rlza H., 21 den 

21,30 kadar Servet H., 21,30 dan 22 kadar 

Matmazel Rozental tarafından tagıınnl, 22 

den 22,30 kadar Gramofon, Aj.:uıs ve borsa 

haberi, aa.at yari, 22,30 dan 23,30 kadar Dıı

rllttalim heyeti. 

memlekete avdet ederse istediği- ı .. - ...... --i ... O~~R~~S~·A~-, 
ni yaptıracağını vadetmiıtir. 

Arap ıiveıile, çetrefil bir te - 16 Kanunuevvel 1933 
11---~~~~~~--::--~----

laffuzla arap ufağı ona fU ceva· Nukut (Satış) 
hı vermit: 

- Pek ala, başa hazretleri ... 
Memlekete döneyim. istediklerim 
ufak ve zatı §ahane için değersiz 
şeylerdir .. 

- Mesela ne istiyorsun?. 
- iptida rüthei hali, saniyen 

birinci osmani ve meddi, salisen 
şurayı devlette azalık, rabian on 
beş bin kuruş maaş, hami~n Ni • 
şantaşında konak, sadisen Büyü • 
kadada veyahut Büyükderede bir 
köşk, bir yalı, sabian arabiyyat 
(arap şivesinde arabalar demek), 
aaminen halaik ve cevari (cari • 
yeler), tasian ... ve beı. 

~ ur11s - -20 r. Fransız 169,-
l Sterlin 717. -
1 Dolar 214,-

20 Liret 218.-
20 r. Uelçlka 111.-
20 Drahmi 22,:ıo 

20 Js,"fçre S20 -
20 T.eva 26.-

1 lorln 115,-
20 Kuron Çek 122.-

Çek fiatlar1 
Parls 12.06 
Londra 71350 
r\ev-York 0.4704 
l\1111ııo 9. 1937 
Brül.:sel 3.3980 
Atlna 88~-

Cenevre 2.4450 

Sofya 64.43-

1 Sllln Av 
t Peıctı 

ı l\lark 
ı Zolııtl 

ı Pengö 
20 Ley 
20 Dinar 

ı çervoncç 
I Altın 
l Mecedlye 
ı Banl.:not 

(kap. sa. 
Prab 
Vl\•an3 
Madrlt 
Berlln 
v .. rşo\•a 
Peşte 

Bükr" 
Belgrat 

Kurus 

27-
17,-
so-
!4-
31-
23,-
5B,-. 

Q23.-
:t3,-

241,-

16) 
1!588-
4,02!!5 
5 7682 
1.9750 
'4.20-
3.5375 

80!450 

34.7950 

Arap oğlu biraz fazla gitmİf ı•---------------t1 
buyuracaksınız. Belki. Lakin 

l\luskova ııoı 25 Asterdaırı 1.1:"25 

sultan Hamit nadiren de tehdide ı•---------------
gelirdi, yahut gelmez değildi. 

•••. Hasılı, devir deği§ti. Pek 
eskidenberi Osmanlı devletinin 

memek elimden gelmez. orada sefalet çekerdi. adeti olan idari ve siyasi sürgün-
• :>(. :>(. ( Sürgünler, kaçaklar... işte iki lük unutuldu. Daha evvelleri si -

Sultan Hamidin ve ondan ev - ı makule! Kaçaklara padişah hiç 
ıelki hünkarları da hareketleri tahammül edemezdi. Kaçakları 
Bosna valisininkine benzer. ~ür- 1 avlamak ıçın ıerhafiye . Ah?1et 
günlerin içinde mücrimleri yok Celalettin paşa, frenk mılletm • 
değildi. Lakin. bunlardan birçoğu den Necip Melhame paşa, müte • 
(indi) ıeheplerle sürülmüşlerdi. madiyen, Avrupada te~bbüsler • 
Meseli evinde Reşat efendin in de bulunurlardı. Bu kaçaklar 
.(Beşinci sultan Mehmet), yahut memlekete iltica ederlerse, Sul • 

görmelidir 

1933 senes;o o 2aferı_~ 
Rejı"or l\i:\G Vıt)Ul'I 

CEN~ET tarafında ÇC\'rilmiş 
PERıS . : lilmdir. 

CENl\ET Ha\•ayen adalıınnda' 
bir burul senede ,ijd 

Pt:RiSi . ' da getirilmiştir. 

CE NET Filmini vaplT'ar\ .ı 
2.000.000 dolar ı 

PE. iSi : 

1111 
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V AKI f'ıo edebi tefrik~ 

~CANIM AYŞE 
Ekrem Eİnin Türkiyede ecnebi mek-

=============~~~~=Selimi izzet 
Açın önünde mükellef bir zi -

merhum tepleri nasıl açıldı? 
Henüz genç ve kıymetli bir in - Papas mekteplerinde buna ait mümkün olduğu kadar dot-lıte nihayet hakikat• öarenecek 

ti. . 
Acaba dayııı ne cevap vermıt· 

yafet ıof raıı kurulmuştu. Susuz -
ken karııama bir göl çıkmıştı. 

ann, doktor Ekrem Emin, ":iyana- ı ve talebelerin bu suretle ihmali, ru tahikaktta bulundum. Söyle -
da yapılan bir cerraht amelıye ne· izalesi kabil olmıyan ıebeplerden miye mecburum ki din değiştir • 
ticesinde ıözlerini hayata yumdu. ileri geliyor: Katolik mezhebin - mek mesleğini ferdi propaganda• 
Merhumun lıtanbula nakledilen ce bütün ihtimamlar ruha mas • lardan 7.İyade inzibatın ve tedrisa
na'şı, yarınki çar§amba günü ıaat ruf olmalıdır. Vücut aüfli bir kı • tın umumi teılcilatında gördüm. 
11 buçukta eski asistanlarından ol· aımdır. Onun üzerine fazla e • Bununla beraber Cezvitler gibi 
duğu Tıp Fakültesinden, dostla - hemmiyet verilmesi gunahtır. bazı papaı heyetinde dinden dön· 
rının ve Tıp m inteıiplerinin hür· Bir kaç ay evvel bir gencin banyo dürme gayreti her türlü ihtiyattan 
met koUarı üstünde kaldırılarak istemekte iarar ettiği için bir Cez - daha kuvvetli bir derecededir. 
fanilerin ebedi yurduna tevdi edi· vit kolejinden kovulduğunu bi • Layik bir mektebin müdürü, ta· 
lecek.. liyorum. Halkın ahlak terbiyesi )ebelerinden birine, zengin bir 

ti? Pulun üzerindeki tarihe ba~ .. 
dd .. ,_eden dü • tL Dayı11 tere ut e~u· ' . . 

f ünmeden derhal cevap vermıfh· 
, d'' 

B kadar acele neden ı · 
u d' 

Bu iyi alimet delil 1' 

Zarfı açb. 
Mektubu çıkardı. 

Kahire l 9 ~ı.san -

u Azizim Kemal, . . 
"S a dolrufU ııiylıyeyım: 

an T .. 
Mektubun& çok t~tım. ~.s~~ • 
rün ye yeiıin ben• hayrete duıur · 

dü. . 1 .. 'f 
"~ip ıitaut o an mueuı ve 

leci bir ftk'a üzerinde bu derece 
clunD&D beyhudedir. O vak'ayı 
ben 90ktan unuttum. Herkeı tc 
UJllltllluttur, kimsenin aklında de 
tfldir zannediyordum. 

"Bu zannım, belki İıtanbulda 
ohannadığım içindir. Eıaaen Is • 
tanbulda dedikodu yapmak, a • 
leyhte söz söylemek, iyi bir iti 
bozmak için can atan insanlar 
pek ~oktur. Bana kahrıa bu gibi 
dedikodulara ehemmiyet verme • 
melisin. Mazinin günahı sana ait 
delildir. 

"Fakat, mektubundan anladrm. 
Sen rahat edemiyecek, muztarip 
olacaksın. Bu ıstıraptan kurtul • 
man için bir çare vardır: latan • 
bulu terketmek. 

" Bence senin içjn yaprlacak 
1eglne ıey terkidiyardır. Benim 
bankam mükemmel işliyor. Kal -
kıp buraya gel, burada çalış. Sana 
aüzel bir Mıa1rla laa alırım-. 

" Anlıyorum: Seviyorum! diye 
ceksin. Bu husutla Hainle uzun 
uz•"n konu§abilirim. Çocukluk ar
kaclatmın, yer yüzünde binlerce 
ve binlerce benzeri .-ardır. Ma • 
demki Şefik bey de maziyi ıöz 
önünde tutup, ıırf lekeli bir ismin 
var diye kızını ıana vermek iste· 
miyor, ıana düten vazife çekil • 
mektir. 

"Ne o 7.. Bu fikrime isyan mı 
ediyorıun? Atıkların inadı ma • 
luındur. Hem aık, biraz da inatçı 
lık demek değil midir?,, 

Kemal Baruni olacaktı. 
Saatine baktı. 
Bankaya gitmek zamanı gel -

miftİ. Fakat buıün gitmiyecekti .. 
Kalbi bağrında aşk manzumeleri 
terennüm ederken, aksiyon, obli
auyon, he.ahı cari ve emisyon İ§ 
lerile meııul ol,ma11na imkan yok 
tu. 

Her gün, karıılarında çatık 
yüzlü insanı, bugün güler yüzlü, 
pırıl pırıl gözlü ıör~n müıteriler 
hayrete düıeceklerdi. 

Yerinden kımıldıyamıyordu. 

Bu iyi haber onu kendinden ge -
çirmiıti. Kabil olsa bankayı tatil 
eder, bütün memurları ıevıncıne 

iştirak ettirirdi. 
Hayatın acıları ile yılmadan 

mücadele eden Kemal, tatlıhiı ile 
aciz kalmıf b ... 

Y avaı ya vat bahçeye indi. 
Bir alaca dayanıp gene aaa· 

detini düşünmeğe başladı. 
Öyle dalgındı, ki arkasından 

gelen Aytenin ayak seslerini duy
madı. 

Ay,e yakla§ıyordu. Kem~li 
bahçede gördüğü için şaşırdı. Ke 
malin hiç bir gün bahçede dolaş· 
tıiını, böyle aiaç altında durdu· 
ğunu görmemiıti. 

O yaldqırken, Kemal yere o • 
turdu. 

Ay e usul ıuıul ge]cJi, kdlarım 
uzattı, elleri iJe Kemalin gözleri
ni kapattı. 

Bu anda gözüne, Kemalin diz· 
lerinde açık duran Buuni Beyin 
mektubu ilitti ve ıu cümleyi 
gördüı 

"Mademki aeviyoraun, Ayıe ile 
evlen!,, 

Kemal doiruldu. 
Genç kız ıapaarı oldu. 
Genç adam, Aytenin mektubu 

okuduğuna ihtimal vermedi. 
Sordu: 
- Sen miain? Nen var? Sarar· 

mıısm. 

Ayşe de ıordu: 
- Sen de saramııtsın. Senin 

nen var? 
tık defa olarak gözlerini Ayşe· 

Dertlilerin yürekten yardımcm ise ancak din tedrisatı teklinde müslüman pamuk ta~irinin oğlu
olan Ekrem, "Ak§am,, aazetesin • verilmektedir. Bu din tedrisa - na, bir Cezvit papası tarafından 
de çıkan fenni ve vakıfane yazıla· tında bir sıra uzun ve boş düs .. yazılmış mektubu okudu; onda 
riyle halk bilgisine de hizmet e .. turlara irca edilmektedir: "Bü papas genç çocuğa ıöyle hitap edi-
derdi. Ekremi §ahıan tanımıyan • yü nedir? Sihir nedir? Dua yordu: 
lar, onu bu is•ifadeli yazılariyle nedir? v. s ... ,, Ben bu sahada j ''Aileniz ve eier evlenir.eniz 
pek İyi bilirler. çocukta vakar ve istika.met duy· zevceniz projelerimize muhalefet 

Her girdiii evin babası, kardeıi gusunu boğmaktan veyahut hiç tdeccklerdi; fakat eğer aiz, timdi 
ve oğlu oluveren Ekrem, oradan olmazsa bozmaktan baıka bir ne- ümit ettiğim gibi din deği§tİrmiye 
yalnız hazakatiyle değil, fakat ve tice vermiyecek bir takım itler hazır iseniz bu engellerin hepıine 
bilhassa mümtaz ahlakiyle en iyi saymalıyım. lkiden fazla örneği - galebe edecek•iniz.,, 
intibalarla tefyi edilerek çıkarken ne tesndüf etmediğim cismani ce· Ayni müdüre iki çocuğu ile bir 
herkeı ona derhal ve pürüzsüz bir zalar üzerinde iarar etmiyece • kadın geldi. "Bundan sonra artık 
aile doıtluiu ile bağlanırdı. ğim; fakat bilmemezlikten gel • papaıları istemem, dedi, Büyük 

Küçük bir derdini aavuıturmak mek, yalandan hasta görünmek, !jOCuğumu Cezvitler dininden dön· 
için atlığı adımın bu akıbeti, göz ynlancıhk, riya gibi hallerin te'V· dürmek üzeredirler. İnanır mm -
göre göre, hazırlartııt olması ne a· bih VP, ceza ile kartılanmak §Öyle nız, bir papat ona yazdığı bir mek
cıklı !. dur1un muallim ile talebe müna· tupta "mektuplarımı ailenizden 

Rahmetli Ekrem Eminin ebedi aebetlerinde aık aık görüldüğü • gizleyiniz,, diyordu. 
ziyaıyle memleket kıymetli bir ço· mü söylemek mecburiyetindeyim. Şüpheıiz bu türlü vak'alar ifrabn 
cuğunu, tıp alemimiz mükemmel Bunlar müessesenin havasına sin- canlı örnekleridir. Maamafih ben 
bir enmuzecini, biz de eski bir ta· miş gibidir. bu türlü hareket ve tetkilitm u • 
)ebemizi ve fedakar bir dostumuzu Protestan bir aile reisi bir cez· mumi olduğunu iddiaya hak gör· 
kaybediy l'UZ .. Telafisi knbil olmı· \'İt kolejinin dera nazırına oğlu _ mem; her kolejde aebatlı olarak 
yan bu ziya.'dan dolayı dertli ve nun k tolik ayinleriı de hazır bu· buna çalıtıldığmı zannetmem. Fa· 
yaralıyız. lunmağıı mecbur tutulmasından kat katolik mezhebinin tamamile 

* * * §ikayet eder: "Sizinkinden başka lehinde olan zamana ait tarihler 
Ekrem, hepimize mukndder o • bir kiliseye mensup olduğu için göstermek, Nant fermanının (1) 

lan yolda ıon yuvasına gtürülür • sizin dualarınızı kalbinden söyli- istirdadını doğru bir hareket ola • 
ken, onu bu kadar erken kaybet· yemez,, der. Nazır bu sözlere JU rak göstermek, Jan Jak Ru • 
mit olan her kea &'ibi, biz de haya· auretle cevap verir: "Zararı yok, •oyu, Volterle beraber ide 
tm bir "hiç,, ten ibaret oldufunu ayinlerde hazır bulunaun, ve du· ta tekfir etmek, ıarf kaide • 
bir kere daha hiHediyoruz.. Bir daJdarı ile dua ederken zihni ile )erinde hep kiliseye kartı a-
hiç ! Fakat, arkaıında h:ıklı göz batka ıeyler dütünıün.,, lınmıt sıkı tedbirlerin tarihin • 
yaıları bırakan bir insan, ebedi bir A den misaller almak, din aAyı'n'ıne yni müease•ede bir çocuk 
(Varlık) trr. b b rok vakit tah·ı·s ve talebelerı' bu· a asının razı olmadığından bah :r g 

Ne kadar yazık ki, "Gebe olan d k na mecbur etmek, ı'htı"yar"ı kaydı'le ıe ere oyuna ittirakten imtina 
geceler,, zavallı Ekrem Emine d itikat neıtrı' ug"runda aarfedı'lme'.· e er; muallim şu cevabı verir: :r t 
böy)e hem erken, hem acıklı bir 'B b fü:ere rocuklara vergı' tarhetmek, 

d , ' a anız burada değil ya; onun :r 
"Son,, doiur u ... b'lh 'l d' d haberi bile olmaz.,, ı aaaa genç musevı ere ın e-

Kemal Cenap ğiıttirmek irin bir tedris müe11eae-Bir Q'enç çocuk bir kabahati Ü· :r :r 

Rusyada hava 
yolları 

zerine bir kolejden l«>vulduktan si açmak .. gibi vak'alarda din de· 
ğiştirmek meseleıi gibi pek vazih' sonra ayni kumpanyadan diğer 

bir koleje gitmitti. Bu kolejin ida bir surette görülmektedir. 
Kemal, ıabıraızbkla ürperdi. 
Day111 f elaef e mi yapacaktı 7 
1

' Seni reımen evlat etmem tek· 
lifini düşündüm. Evvela bu tekli· 
fin bana maliyutak ıöründü. Son 
ra olmıyacak bir ıey değil aibi 
&eldi. 

nin gözlerinden kaçırmadan ce • 
vap verdi: 

Bir kaç güne kadar Ruıyada 
Taşkent - Kokand - Andiıan -
Oş hava yolu nıeraıinıle açıla • 
caktır. 

resi, kabahate arkadqlarından Nafi Atuf 
b Sonu rerın irisi vasıtasile elde ettiği bir 
mektuptan haber alır; çocuk, bü
yük bir doirulukla mektubu ken· 
disinin yazdıfını ıöyler, ve kaba· 
hatini itiraf eder. Ailenin ve di -

(1) Nant termanı Franaa kralı Hmrl rv Un 
proteatan.ıann Fransada n rbc ı: ayın yap
malıı.nna müaaad eden fcnnnndır. 

- Helecanlıyım. 
Ayte, ıayri ihtiyari ıordu: 
- Fena bir haber almadın ya? 
- Bilakiı. 

Şakala;uken kavga 

"Temiz bir sai ile kendine iyi 
bir mevki yaptın. Bunu taktır e .. 
der ve ıeni mesut etmek için elim 
~eu ıele.ı her •eyi yapmak iste • 
run. 

Sonra, ıaadetini tamamiyle ıak 
lamıya muvaffak olamadı: 

Bundan baıka, Çarcuj ve No
vurıenç arasında tayyare postala
n itletilecektir. 

Taıkcnt - Aıabat - BakU a· 
raıındaki yeni hava yolu, 1,700 ki
lometre uzunluğundadır. Tat· 
kentten uçacak bir tayyare, Baku
ya on saatte varabilecektir. 

ğer bir çok dostların ricası üze· 
rine bat rahip, talebeyi yazdığı 
mektubu inkar etmesi ıartile af • 
fedeceğini söyler. Fakat ıuçlu ço· 
cuk, beraetini yalanla elde ede· 
ceğine müe11eıeyi terketmeyi ter
cih eyler ... 

Kasımpafada lranlı Ahmedin 
kahvesinde amele Cihangirle ame· 
le A!i takalaıırlarken kavga etmiı
Ierdir. Ali bıçakla Cihangiri aol 
bü~üründen ynralamı§lır. 

•• T eklifini reddetmiyorum. Bu 
:Y içinde 1atanbula geleceğim, 
e, altı ay kalacağrm. Fikrim ya• 

zı orada geçirmek. O zaman bu 
ltleaeleyi ariz ve amik dütünüp 
rarU, Ürüz.. 

''" c.nel& tanıtalım; ondan ıon· 
ra anlqalım. Kocaman bir evlat 
•e ıelin ıahibi oluvermek tuhafı
hıa gidiyor.,, 

Kemal sevinçten boğulacaktı. 
Dayııı razı oluyordu. Hele yilz yü 
ze konuıtuktan ıonra razı olma
nıaaına imkin yoktu. 

Kapının önüne çıkb. Bqmı ka· 
Pıtıın pervazına dayayıp derin bir 
ftefeı aldı. Sevinçten ağlıyordu. 
>utık Ayteyi kaçırmak ihtimali 
~oldu. Böyle bir ihtimal ortadan 
1-Ilanııtı. Artık Aytcnin izdiTa • 
~talip olabilirdi. 

- Sana büyük bir ıır ıöyliye • 

yim mi? 
Aytenin kalbi, yerinden kopa • 

cakmıf ıibi çarptı. 
Onun ifık gönlünden bafka 

hanıi ıönüle aır tevdi edilebilir· 
di? Bu ıırrı ancak o ıaklıyabilir· 
di. 

Kemale ait, kimaeye ıöylenme 
meıi lazım ıelen bir ıözü ıöyle .. 
mektenıe ölmeği tercih ederdi. 

Acaba bu ıır neydi? 
Sahiden Kemal onu ıeviyor 

mıydı?. 
(Devamı var) 

········•·· ;··-··v;;;;;j~ .. ;·;··ş;ı:;~··ı ;;;~ı·ic.a la· 

rımız memleketin teker ıhtıya· 
cını temin edinceye kadar, te· 
ker bayr1mlar1 üzl'.im, incir, 
kayİ11, fındık, Gniantep fısh
ğı bayramllfı olmahdrr. 

Millf iktısat ve Tasarruf 
Cemiyeti 

Ruıyadaki hava yollarından 
Stalinabat - Baumanabat hava 
yolunun uzunluğu 150 kiJonıetre -
tutmaktadır. 

M1'esstf bir irtihal 
Esbak Hariciye vekili Musa 

Pata ıade Bekir Sami Kunduk 
B. Ef. ıckiz srünlük bir hastalığı 
müteakip dün sabah rahmeti 
rahmana kavuımuştur. Cenazesi 
bugünkli, Sah günü saat 11,30da 
Kurtuluş ta 155 No. Komineno 
apartımanındaki ikamctgAhından 
kaldırılarak Teşvıkiye carniinde 
8ğle namazını milteakip cenaze 
namazı eda ve Maçka Kabrista· 
Dına defnedilecektir Cenabı bak 
kederdide ai eaine aabrı cemil 
n merb... M pıilıü ıalımet .,, ... 

Papas mekteplerlnln 
umumi temayülleri 
Burada, farkta papaı mektepleri 

tedriaatı me•elesinin en nazik nok· 
ta11na dokunuyoruz. Bazı papas 
heyetleri, pek muhtelif mezheple· 
re aynlmıt olan bütün fark hiris -
tiyanlıiını Romaya tevcih ettir • 
mek makıadını takip ettiklerini İ· 
tiraf ediyorlar. 

Talebenin ellerine verilen kitap
ları, ders programlarını, müe11e 
aelerin propaganda planlarım tet
kik ettim; ve Franaaya muhabbet
leri malum olan müılüman me -
murları ile, papaı mekteplerinden 
çocuklarım aldıklarını itittiiim a
ile nialeri.Di İlticvap ettim : 

Kredi fonsfye 
tahvllJerJ 

KAHtRE, 16 (A.A)- Yüzde üç 
faiz ve ikramiyeli Mıaır kredi fon· 
ıiye tahvillerinin 15 Kanunuıani 
1933 tarihli keıidesinde: 

1886 ıeneıi tahvillerinden 
l 95.621 numaralı tahvil 50.000, 
1903 senesi tahvillerinden 723.664 
numaralı tahvil 50.000, 1911 ıene
si tahvillerinden 211.122 numarah 
tahvil 100.000 farnk kazanmıttır. 

Antalyada C. H. F. 
kongresi 

ANTALYA, 16 (A. A.) -C. 
H. F ırkaıı vilayet kongreıi burün 
açılmıtlır. Vilayet idare heyetinİll 
seneJik mesai re.poru takdirle ku
tılanmııtır • 



Savrfa 6 VAKiT 

Trakyadaki Türk ;::::::~a:;:~~: ~ Yeni Filiml'1F 
e~alliyeti ve ~~~a~ista~ bilinde kahve ~~~~~~~~~~~=~ 
Enis Beyin bazı sözlerine atien bir 

Yunan gazet~sinin izahları 

"Messager d' Athens,, gazetesi, 
,(Tra.kyada Türk ekalliyeti), ser -
levhalı şu yazıyı neşretmektedir: 

Türkiye sefiri, geçen gün, rüf e
kamızdan birisine, beyanatta bu • 
lundu. Bu beyanat kayde §ayandır. 
Zira bu beyanat, bazı İstanbul ga
zetelerinin, şarki Trakyada bulu • 
nan Türk ekalliyetine müteallik 
aleyhte yapbkları neşriyata bir ha
time vermektedir. 

Bu hücumların gayesi neydi?. 
Bunu tetkik zahmetinde buluna -
cak değiliz. Esasen bunlara lüzu -

mundan fazla ehemmiyet de atf -
etmiş değildik. Ortaya fitne çıkar
mak üzere yapılan telmihleri tek-

zip edecek vekıalar meydandadır. 
Enis Bey Yunan hükumeti ve ka-

nunlarının, Türk ekalliyetinin, is -
tirahatini temin hususunda göster-

miş oldukları tedbirleri meth için 
bu vakıalara istinat etmiştir. 

Bundan bir müddet evvel, Trak· 
ya müslümanlarmın fikri istiraha
ti ve maddi inkişafını gösteren ra· 
kamlar neşretmiştik. Trakya müs
lümanlarmın Yunanlılarla müsavi 

hukukta olmalarını, her iki meclis· 
te bulunan mümessilleri vaaıtasile 
temin edilmiştir. Onların mektep· 

ferinin ve mabetlerinin faaliyette 
bulunmaları, hükumt tahsisatı ile 
yap:dmaktadır. Yunanistana il • 
hak edildikten sonra Trakya müs
lümanlarmın sayıları artmıştır . 
Servetleri daimi bir terakiyi takip 
etmiftir. 

Eğer bu sonuncu noktada, bu -
gün bir tedenni varsa, bu ne müs· 
lüm:uı ekaliyetine, ne de Trakya
ya, ve ne de Yunanistana mahsus 
bir şey değilidir. Ve şayet yeni -
den birçok vergiler Trakya Türk 
lerine yüklenecek olursa,ayni ver 
giler, bütün Yunan vatanda!ları· 
na, eski ve yeni bütün 
Yunanistana yüklenecektir. 

Hiç bir kimseye müstes • 
na bir hareket yapılacak değildir. 

Enis Bey, Türkiye hükumetinin, 
Trakya müslümanlarına karşı ha
reketlerinden dolayı Yunan hüku· 

metinden hiç bir şikayeti olmadı· 
ğını söyledi. Ve Yunanistanda hü· 
kumetin değişmiş olmasının, iki 
devlet münasebatında hiç bir de -
ğişiklik yapmadığını ilave.etti. 

Bu sözlerde başka bir hakikat 
vardır. M. Venizelosun Türkiyeye 
karşı kullandığı siyaset, şahsi bir 
siyaset olmadı. Bu, bütün Yunan 
f ırkalarmın siyaseti oldu. 

Eğer bu hususta münakaşalar 
ve noktai nazar ihtilafları olduy
sa, prensip hususunda değil, tefer· 
ruatta oldu. Bu prensip ittifakla 
kabul edilmiştir ve ittifakla tat -
bik edilmektedir, ve bir kaç keli
meyle hulasa edilebilir: 

Türk - Yunan dostluğu vasıta
siyle şarki Akdenizde sulh!. Türk 
- Yunan dostluğu, bütün Balkan 
devletlerini bir araya toplıyacak 
büyük bir binanın temel taşıdır. 

YAKIT- "Meı:sager d'Athens,, 
refikimiz bazı lstanbul gazeteleri· 
nin garbi Trakyadaki Yunan idare 
si aleyhinde neşriyatta bulunduk -
larını söylüyor. Bu ifadeyle lstan· 
bul gazetelerinden hangisi kaste • 
dilği bizce malum olmadığı için bu 
hususta refikimizi tekzip veya te· 
yit etmek doğru olamaz. Hiç şüp • 
he yok ki Türkiye ile Yunanistan 
arasında dostluk siyaseti teessiis 
ettiği zamandanberi Yunan hüku· 
meti garbi Trakyadaki müslüman
lar hakkında daima hayırhane ha· 
reket etmiştir. Kendi hesabımıza 
bunu açıkça her vakit tekrar ediyo 
ruz ve bundan zevk duyarız. Fakat 
bu ifade şu demek değildir ki gar· 
bi Trakyada hiç bir Türkün bun • 
dan sonra şu veya bu şekilde ar
tık şikayet etmeğe hakkı yoktur .• 
Ve çünkü hiç bir Yunan memuru 
her hangi bir hata yapmıyacak • 
tır. Garbi Trakya Türkleri elbette 
Yunanlılardan ziyade müsaidata 
mazhar olmak gibi bir iddiada bu· 
lunamazlar. Fakat Yunan hüku -
metinin bütün hüsnü niyetine rağ· 
men bazı ~emurların ferdi hatala· 
rına ve suiistimallerine kurban o
lurlarsa bunu da açıktan açığa iz
har etmekten tabii geri durmaz -
lar. 

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

Bir filin kini 
Aradan seneler geçtiği halde, düş 

manını tanıdı ve öldürdü 
Dünyanıh muhtelif yerlerini do- f Fakat, fil bir türlü bulunmamış. 

faşmak suretile yaptığı seyahatle- Aradan seneler geçmi§, bir gün 
rile meşhur Arnalda Cipolla, Af - bu avcu, ormanda oğluyla dolaşır· 
rikada filler hakkında esaslı tet - ken, bu fille karşılaşmış .• Fili ka
kikat yapmıştır. panmış olan yaralarından tanıyan 

Son zamanlarda bu husustaki avcu, üzerine üç kurıun sıkmış .... 
müşahedelerini neşreden bu dün· Fil de eski düşmanını tanımış, ü
ya seyyahı, yazısında fillerde in - zerine doğru yürümüt ve avcuyu 
tikam hissinin çok kuvvetli oldu • yakalıyarak kaldırmış, hızla yere 
ğundan bahsederek, buna dair mi· fırlatmış. Avcu, kafası kırılarak, 
saller gösteriyor.. derhal ölmüı. Fil, durduğu yerde 

Bu misallerden birisi şudur: adeta taş kesilen avcunun oğluna 
Bir gün, bir fil avcusu, arkadaş· bir müddet bakmış. ona acımış, hiç 

larına peşine düıtüğü bir fili, muh- ilişmeden dönmüf, aldığı yeni ya
telif yerlerinden kurşunla yarala - ralardan kan sıza sıza ormanda 
dığını, fakat öldürmeğe muvaffak kaybolmuş .• 
olamadığını anlatmış ve yaralı o· Fil, sonradan avcunun arkadaş· 
larak kaçan filin, her halde orman ları tarafından şiddetle arandığı 
içerisinde bir yerde ölmü§ ola • halde, bulunmamış •• 

cağı kanaatile, filin ölüsünü bula- Deve kini meıhurdur. Fil kini 
na, mühim miktarda fil diti he • de, anlaşılan deve kininden a.ıa· 
diy_:e edeceğini ilan etmiş • ğı kalmıyor. 

Opera Sinemasında: 
····················-········ .. ················ .. ·--i 9J 

~:~iu"a:~~:::·~i;~e :::.~~- 1 Mümessili~~:.~ ]oze ~.:~~=n~ Maril 

alaçağız! 

b ,zim için kardır j Dık Turpin cesur ve fukaraper· 
Yeni mukavele ve Türkiye ile i ver bir hayduttur. Londra eşrafın· 

Berezilya arasındaki ticari müna· { dan, Kont Çalton ıehrin en güzel 
sebetler . hakkında şehrimizdeki kızlarından Leydi Helena ile n; · 
Berezilya baş konsolosu M. Mar· şanlıdır. 

1 

ten Torres dün bir muharrimize §1.1 Dik Turpin, bir gün Helenay ı 
beyanatta bulunmuştur: görür ve aşık olur. Kont Çaltona 
"- Bu mukavelenin akti işi!e bir muziplik olmak üzere bir mek· 

Ankaradaki sefirimiz M. Pimen · tup yazar ve izdivaç gününde Şa
tal Brandao bir buçuk seneden • tosunda kendisinin de hazır bulu· 
beri meşgul oluyordu. Bu mü~det nacağını bildirir .. Kont, Dik Tur • 
zarfında Berezilyada kahve ihra • pinin bu hareketinden fena halde 
catmı tanzim eden komisyonla da· hiddetlenir ve şakiyi yakalamak i· 
imi bir temas halindeydi. ç in zabitlere o gün şatosunda bu -

Yeni mukavele iki memleket a· lunmaları emrini verir. 
rasında doğrudan doğruya, ticari Zabitler şatoya giderken Dik 
münasebatın inkişafını temin ede· Turpinin çetesi tarafından hapse· 
cektir. Bugüne kadar iki mem!e • dilirler ve Dik Turpin, çetesi ile 
ketin yekdiğerine olan ithalat v~ zabitlerin yerine şatoya gider. 
ihracatı mütavassıtlar vasıtasile Kont bilmiyerek onu Helenanın 
yapılıyordu. Mesela buradan gön- aparbmanma nöbetçi tayin eder .. 
derilen zeytin yağları ltalyaya Helena bu güzel delikanlıyı görür 
gönderiliyor, orada tasfiye edil • ve esasen Kontu sevmediğinden r. 
dikten sonra İtalya mahsulü namı 
altında Berezilyaya ihraç ediliyor· 
du. Bunun için fiatlar yükseliyor, 
bundan istifade edenler de müta
vassıtlar oluyordu. Kezalik Bere • 
zilyadan Türkiyeye ihraç edilen 
kahveler evvela Hamburg veya 

Tiryesteye geliyor, oradan lstan • 
bula gönderiliyordu. Bu itibarla 
kahve fiatları mütavassıtların le · 
hine yükseliyordu. Şimdi yeni mu· 
kavele ile tesbit edilen esaslar bu 
şekle mani olacağı için iki memle
ketin ihracatı Türkiye ve Berezil -
yada daha ucuza satılabilecektir. 

Berezilya kahve komisyonu Bere • 
zilyadan Türkiyeye gönderilecek 
kahvelerin karıştırılmadan satıl • 
masını istemektedir. Türkiyeden 
Berezilyaya gönderilecek mallar 
için de ayni şeyin istenilmiş olma· 
sı kuvvetle melhuzdur. 

Türkiyede senede sarfedilen 
Berezilya kahvesi 80 bin çuvalı 

bulur. Bu miktarın 225 bin çuvala 
çıkabileceğini ümit ediyoruz. 

İstanbul ile Berezilya limanları 
arasında doğru sefer yapan va • 
purlarm işlemesini temine çalışı -

yorum. Berezilya vapurları şimdi 

Atlas denizine kadar gelmekte ve 
Akdenize geçmemektedir • 

Vapurlarımız lstanbula kadar 
gelirlerse bu vesileyle Akdeniz se· 
feri da yapılmıı ve diğer liman • 
lara da uğranılmış olacaktır. Bu· 
nun en büyük faydası Türkiye İ· 
le Berezilya arasındaki mütekabil 
mal sevkiyatı bu vapurlarla yapı
lacağı ve bu suretle mütavassıtl~
rın ortadan kalkacağı için masra
fın azalmasıdır. Bu hususta henüz 
bir karar verilmiş değildir. Hazır· 
lanan projeyi tetkik edilmesi için 
bükUmetimize gönderdik. 

Tüccanmız ne diyor ? 
Ankaradan verilen bu malumat 

dün İstanbul piyasasında bu işle 
alakadar tacirleri çok memnun et· 
miştir. 

Bilhassa bir kahve taciri bir 
muharririmize bu hususta şu ma -
lumatı vermiştir: 

"- lktısat Vekaletinin dünya • 
ya senede 7 milyon çuval kahve 
ihraç eden Berezilya ile takas e· 

sası dairesinde bir mukavele yap· 
ması çok faydalıdır. Bu suretle 
memleket dahilinde 3-4 milyon 

liramız kalacak ve bu miktar Türk 
malı satılacak demektir. ,, 

na işık olur. 
Bir çok vak'alardan sonra, Dik 

Turpin yah:lanır ve asılmasına ka
rar verilir. Darağacı hazırlanır, 

Fakat arkadaşlarının yardimiyle 

Yarın akşamdan itibaren Opera sinema· 
sında gösterilmiyc başlanacak olan 

Kara Kartaldan bir sahne 

Dik Turpin kurtulur ve Helena il• 
dağlara kaçarak saadete kavu~ur.• 

Demiryollar amelesınin sandıgındaki paralar ................................................................................ -............ .. 

Sandığın tasfiyesine 
karar verildikten sonra 
Vekalet ücreti olan 5000 lira verilince 

geriye ne kaldı ? 
Şark demiryolları amelesinin ta-1 kestik •• tik tevziata 9 Temmuz pa• 

sarruf sandığını lağvetmeğe karar zarteıi günü Y edikuleden ba,la • 
vermesi ve bundan sonra tasfiye dık Temmuz nihayetinde hat ba
de paranın eksik olduğu hakkında yu birinci kısım tevziatı bitti. 
ortaya bir takım şikAyetler atılma· Maliye Vekaletine vergi f' 
sı yeni bir safhaya girmi~tir. çin sorulan suale gelen ce' 

Bu karışık İf hakkında tasfiye vap bu gibi paralardan ver ' 
heyeti reisi avukat Osman Nuri B. gi alınmaması teklindeydi. Per' 
yeniden bir muharririmize ıunları ıembe günü bu alıkonulan yüzdl 
söylemiştir: yirmilerin tevziabn tekrar batlaıt 
"- Şark demiryolları amelesinin dı ve ikmal edildi. Cumartesi güOO 

sandık tasfiyesi şöyle hatlar. San· mevakifi mütecavirede tevziat y•• 
dıkla alakası olanlar bir vekil tut· pıldı. Bugün de lstanbulda tevzi•• 
muşlar ve sandığın tasfiyesine ka· ta devam olunuyor ve böyleliJd' 
ra.r vermişler. Ben ve Neca • tevziat ilerliyor. 
ti ve Avni Beylerin tasfiye Asıl ihtilaflı noktaya gelelidl f 
heyetine seçildiğimiz bildirildi. • Tasfiye heyetleri evrakı taına# 
Kumpanyanın verdiği cetvele göre herkese parasını verir. işte bu 11' 
tasfiye edilmesi lazım gelen orta· retle amelenin vekili de getclf • 
da 56,628 lira beş kuruş vardı. • · 5000 lira ücrti vekaleti bizden fr 
Bunlardan bir kısmiyle ıirket his· tedi. Vekaletnamesiyle gelmif'!İ ~ 
se senetleri alınmıştı. Elektrik, imzalar tamamdı. Vekalet ücP"" 
tramvay, tünel tahvilatıydı. Alehi· olan 5000 lirayı kendisine verd~ 
sul bunlar borsada satıldı. Bu sefer Maliye Vekaletinden gelen ~ 
elimizde 58,000 küsur lira sandık gi cevabı, ücreti vekalet, yol .-. ., 
mevcudu tahakkuk etti. Bu 58t000 rası, tasfiye heyetinin ücreti it.!, 
küsur lirayı tevzie esas tuttuk ve k ile" 

içinden ayrılınca evvelce el ~k 
bordroları yaptık • Bu gibi I~ 
tasfiye ve teavün sandıkları - yüzde yirmilerin yüzde 12 0 ~ii-

masraf gözüktüğünü gördük· , 
nm ne nevi vergiye tabi olacakla· 1 or 
rını bilmiyorduk. Defterdarlığa so· tebaki yüzde sekizler dağıts ıYıJı•• 
ruldu. Defterdarlık da Maliye Ve· du. Hatta elyevm Osmanlı S-~ 
kaletine sormak lazım geldiğini sında amelenin 2927 lira 93 
bildirdi. Bu sıralarda erbabı istih- şu vardır. bit 
kak da parasını istiyordu. Tevziat Yalnız bu arada ameleden aıet • 
yapılması zarureti hasıl olmu§tu. kısmı amele vekilindeki vek ~ 
Bu zaruret karşısında vergi, yol namede değitiklik yapıl~~::ilel',. 
parası, mesarifi resmiye, sandık • mühür uydurulduğunu to e1'tr 
ta alacak iddiasile sonradan müra- Bu noktaya gelince, bunun 

111 ıı-· 
caat edeceklere indelhace' verile • liyeti bize ait olmaz. Mahkellleıiıtit' 

bkellle • 
rııır ve bu it ceza ma Jıiliı" cek matlupları karıılamak için 

her fertten ihtiyaten sandık mev· 
cudundan kendisine verilmesi la· 

bileceği bir ittir. Amele ~:tilıfl' 
alakadar eder. işin ıon 1 

zun aelen paranın ~zde yirmiıini safhası bu merkezdedir.,, 
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mektebinde Fatsa Gençler Birliğinin muvaffakıyeti vak'a 
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S&vıfa 1 

Bir cinayet 

Tasarruf için öve 
oğlunu ortadan 
kaldırmak .. 

izmirde bir hadise 
daha çıktı 

. -~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 1Terzi Ali tekrartev-
~ .... 

Almanyada on bir seneden fa 
la gizli kalan müthiş bir cinayet kil olundu 

İzmir Amerikan kollejinde yi. • 
ne müessif bir hadise ol~uş~ ~ır 
talebe mektepten tardedıl~~ştı.r. 
Hadise etrafında elde ettıgımız 

Adanada terzi Ali isminde biri meydana çıkarılmı~tır. 

k d dir· malumat şu mer ez e · 'k l 
E ık. ece bir .Aınerı a ı 

- ne ıg . "d 
il. b' Türk talebesını ers mua ım, ır d 

h . . d hususi odasına avet 
arıcın e, 
t • t' Da vele icabet eden ta • e mış ır. . .. 1 f" 

lehe, odada muallimın mu te ıt 
bir kabul yüzü ile karşılaşmıştır. 
Muallim ve talebe iki arkadaş gi 
bi mevzular etrafında görüşmüş • 

ler_;·r. 
M,1a1liın bir aralık bu talebeye 

ınc!<tep idaresi hakkında fikrini 
sormuştur. MuaJlimin samimi va· 
ziyetinden cesaret alan talebe, 
mektep müdürlüğünü vekaleten 
yapan Mister Veromen hakkında 
düşündüklerini söylemiştir. Bun • 
dan sonra muallim bu Türk tale • 
benin elini samimiyetle sıkarak 
uğurlamıştır. 

geçenlerde kendisine varmak is · 
temiyen Cemile adlı bir kadını sol 
böğründen biçakla afiır surette ya· 
ralamış, tutulmu§, sonra istintak 
hakimliğince kefaletle serbest hı · 
rakılmıştı. 

Abbas oğlu terzi Ali, daha bu 
hadiseye ait tahkikat bitmeden 
gene Adanada ikinci bir hadise 
daha çıkarmıştır. 

Terzi Ali bir iki gün evvel Ada· 
nanm Ak kapı mahallesinde otu · 
ran lbrahim oğlu Salimle kavgaya 
tutuşmuş, kafası kızınca biçağım 

Ordu ve Fat11a'nın san•at sever gençleri J çekmiş, salimi sol omuzundan vü · 
Fntsa hımısi muha blrlml7.clen: bir grup ta başlarında muallinı cudünün muhtelif yerlerinden ağır 
Bu hafta içinde gençler birliği· Mustafa Bey olduğu halde Ordu· surette yaralamıştır. Terzi Ali, tu

nin parlak bir müsameresi vardı. dan motörle geldiler, hasılatı Or· tularak. Adliyey~ ver~~miş, hak~ın
"Kemalizmin zaferi,, isimli üç duda yapılacak su yolu inşaatına d_a ~en.ıden levkıf muzekkeresı ke 
perde ve bir tablolu eser: oynan· sarfedilmek üzere bir temsil ver • sılmıştır. 
dı. Milli acı milli feragat milli gu diler. Ertuğrul muhsinin ':Cehen-

Davısı ruru bütün vuzuhile gösteren e • nem piyesini oynadılar. 
ser muvaffakıyetli bir şekilde tem Rol tevziatı, dekor ve sahne İ§· 
sil edildi. leri çok İyi ve mükemmeldi. 

Nefiseyi niçin 
öldürdü? 

Bir köyde yaşıyan Frants Mika 

isminde otuz yaşında bir genç, 

1921 senesi haziranının yirmi 

beşinci günü oturduğu evin ahı • 

rında tavana asılı olarak bulun • 

muş. Bu genç, kötürüm ve akıl 

hastası bir adammış. Ölfönü hak· 

kında tahkikat yapılmış, kendisi· 

nin öldürülmesi için bir sebep 

hulunamnmış. Kimseden §Üphe e· 

dilmemiş. Ceset gömülmüş ve ha

dise unutulmuş. 

Son günlerde, hiç umulmıyan 

bir vaziyet karşısında kalınmış • 

tır: Bu gencin üvey anaaı, şimdi 

altmış dokuz yaşında bulunan Y o 

hanna Biderman isminde bir ka· 
dın, bu hasta gencin bir cinayete 

kurban gittiğini, cinayetin faili 

de kendisi olduğunu itiraf etmiş· 

tir. 

İtirafına göre, 1921 senesi ha· 
ziranında, geçinmek için güçlük 

Dün sabah, talebe ani surette 
müdüriyete davet edilmiştir. Bu 
davete hiç bir mana veremiyen 
ba genç müdüriyette Mister Ve -
romeni bulmuştur. 

Mister Veromen, bu talebenin 
bir Amerikalı muallime kendi 
hakkında bazı sözler söylemedi • 
ğinJ sormuştur,. 

Bize dünün acılarını hatırlata • 
rak saatlerce ağlatan ve bugünün 
saadetini yaşatarak hepimizi gül· 

düren gençleri yürekten tebriki 
bir vazife bilirim. Casus Rıdvan 

rolünde Ahmet Cevat, Tomris ro

lünde Hayri Beyler çok muvaffak 
oldular, diğer gençler de vazife • 

Binbaşı Selim rolünü Namık, 
Kevser dadı rolünü Muharrem 
Beyler,. Necmiye rolünü (H. V.), 
imam Hayrullah Efendi rolünü 
Mustafa, doktor Behiç rolünü de 
Hüseyin Suphi Beyler yaptılar. 

lzmirde namazgah mevkiinde çeken kadın, tasarruf çaresi dü • 
sokak ortasında bir adamın Nefi • §Ünmüş, "İşe yaramaz ve obur,, 

.\merikab muallimin bir casus 
.bi samimiyetinden ist~fade et • 

mesini Oır türlü a.lclına getlrnıiyen 
talebe büyük bir asabiyete kapd • 
mış, vaziyeti olduğu gibi anlat • 
mışbr. 

Küç.ük Fatma ı-olünde tff et H., 
is=mli san::ıtkar ruhlu bir yavru 
bilhassa takdir kazandı. Ordu • 

lerini benimsiyerek yapmakta idi· nun azimli gençlerini tebrik ede • 

Bunun üzerine bu talebeye, ve· 
Hainin mektebe gelmesi söylen • 

miştir. 

Türk talebe sınıfa girmiş, ıı • 
nıfta kendisini odasma davet e • 
den muallimin dersinde bulun • 
muştur .• Bir aralrk talebe bu mu · 
allime teessüf etmiş, samimiyetin 
den istifade ederek öğrendiği söz 
leri mektep müdürlüğüne bildir • 
mesini doğru bulmadığını ilave 
etmiştir. 

Bu sözler talebe ile muallim a • 
ra.sında bir münakaşa açmış, mu· 
allirn bu Türk talebesine hakaret 
etmiş; talebe de bu muallime ce· 
"aplar venni§tir. 

Bunun Üzerine Türk talebe 
mektepten tardedilmiştir. 

Bu hadise üzerine maarif mü • 
~ettitliğinin tahkikata başlıyaca • 
gı tabiidir. 

le:p,; • • • 
Ordu genclerinden miirekkep 

Otuıak 
~ • eg encesı 

Muharebeye döndü 
Konyanın Akviran nahiyesi • 

nin Eğisle köyünde bir vak'a ol· 

muş, bir jandarmamız şehit edil-

miştir. 

Tömek nahiyesinin Kayhüyü • 

ğü köyünden Cimdallı Mustafa iki 

arkadaşı ve yanlarında alüfte bir 

kadınla silahlı olarak Eğislede o• 

turak tertip etmişlerdir. 

Eğisle halkı nahiye Jandarma 

karakoluna Cim dallının bu hare 

ketini haber vermiştir. Üç piya • 

de jandarma, başlarında bir on • 

başıyla sabahleyin köye girmiş • 

ler ve oturağa baskın vermişler • 
dir. Yakalanan Cimdallı kama ile 

KUylilye arazi 
dağıtılıyor 

Bundan b · l T 3• andarmalara taarruz etmiş ve halıda k'· .~r müddet evve or : 
tevz· d'oyl.uy: ve halka arazı bilahara yakaladiğı mavzerile on 
ı··ı 1 

e ılmı~tır. Fakat birçok köy on beş el ateş etmiştir. Bu sırada 
il'u er .dde tev-zi harı'cı' kalmıctır. 324 

s Ordunun Ecello köyünden 
~ e~zı ekn· sonra Yapılan tetkikat· 

. azı • ôylülere fazla arazi tev • doğumlu Mustafa oğlu jandarma 
~ e~ild~ ği anlaşılmıştır. Fazla Mahmut sol kalçasından ağır su· 

vzı edılen arazi 15 hin dönüm o· rette yaralanmış, hastahanede ve-

nm. 
M. B. 

1 Eskişeh ·rde 
!> 

Bilardo 
Şampiyonası 

Eskişehir hususi muhıı.b!rimlzdcn : 

932 senesi Eskişehir Bilardo maç 
ları iki ay evvel Remzi Bey Bilar· 

do salonunda yapılarak birinci ve 
ikinciliği kazananlara güzel bir 

merasimle birer ıstaka verilmişti. 

Geçenlerde bu meraklı gençler 
arasında iki sınıf (tertip) hediyeli 
bilardo maçları yapıldı. 

Birinci smıfın birinci ve ikincisi 

0 akşam seçilerek Remzi Bey tara
fından birinciye bir kol saati ve 
ikinciye bir portmen hediye edildi. 

ikinci sınıfın maçları meraklılar 
adedinin çok olması yüzünden an· 
cak iki gece evvel tamamlana bil· 
di. Bu sınıfın birincisine de bir kol 
saati ve ikinciye bir para çantası 
hediye edildi. 

Birinci sınıfın birincisi (Eskişe· 
bir bilardo şampiyonu) temyiz 
mahkemesinde Hilmi ve ikincisi 
Nufusçu zade Naci beylerdir. 

ikinci sınıfın birincisi Tayya?"e 
makinistlerinden Saim ve ikincisi 
Calık zade Ali beylerdir. 
~ 933 bilardo şampiyonası maçla· 
rı ilk baharda yapılacaktır. 

arak tespit edilmiştir. 
Bu . fat etmiştir. Edremilte Urla 
. arazı topraksız köylülere 

se isminde bir kadını öldürüp 
kaçtığını yazmıştık İzmir muha· 

birimiz, firarda bulunan katilin 
maktulcnin d~yısı Muhar.·em oldu 

ğu anlaşıldığım telgraf haberi o· 
]arak bildirrnigti. Dün bu hususta 
yeni malumat gelmiştir. 

Maktule Nefiseyi öldüren da • 
yısı arab3.cı Muharremdir. Şahit • 

lerin söylediklerine göre maktule 
Midillili Nefise evvelce Altındağ 

köyünde Ali isminde biri ile ev • 
lenmiş ve bilahare ayrılarak lz • 

mire gelmiştir. İzmirde fuh~e sü • 

luk etmiş ve ötede beride dolaş • 
mağa başlamıştır. lzmirde araba· 

cılık yapan Nefisenin day111 Mu • 

harrem, kızın fahişe oluşu ağırına 
gittiğinden mezbureyi takibe baş 

lamış ve müteaddit yerlerde teh • 
dit etmiştir. 

Nefise; Kemer karakoluna mü· 
racaat ederek dayısı Muharrnmin 
l:endisini öldürmek istediğini söy 
lemiş ve Muharrem zabıtaca ya· 

kalanarak isticvap olunmuştur. 
Muharrem iki ay evvel cereyan 
eden bu vak'ada zabıtaya verdiği 
ifadede: 

olarak telakki ettiği üvey oğlunu 

ortadan kaldırmak suretile bir ta· 

sarruf yapabileceğini düşünmüş. 

Verdiği kararı tatbik etmİ§. 

Üvey oğlunu, ahıra götürmü§, 
bir iskemle üzerine çıkarmıt, ev· 
velce tavana bağladığı ipin ilmi· 

ğini bovnuna geçimıit. Kötürüm 

ve akıl hastası, genç, onun bu ha· 

reketine hi~ itiraz etmemiş, mu • 

kavemet göstermemiş, ve üvey a-

na, bir tekme vurarak, iskemleyi 

devirmiş, üvey oğlu, tavanda sal· 

lanmış, çırpınmış, tıpkı bir idam 

mahkumu gibi feci §ekil de 

vermiş. 

can· 

Üvey oğlunu bir cellat soğuk 

kanlılığıyla asan kadın, o zaman 

batkalarına karşı bu ölümden 

çok müteessir görünmüş, hüngür 

hüngür ağlamış. Fake.t senelerce 

harice karşı renk vermemesine 

rağmen, anlaşılan nihayet vicdan 

azabı altında kıvranmış, ki son 

günlerde kendi ağzıyla kendisini 

ele vermiş! Bu kadının muhake • 
- Evet Nefiseyi takip ediyo • mesine yakında ba~lanacaktır. 

rum, dayısıyım, onun namusunu 
temizlemek istiyorum. 

demiştir. Aradan iki ay geç • 
miş ve Muharrem Tepecikte 
yattığı bir kahveden çıkmış Ah • 

met isminde biricinin tavuklarım 
sattıktan sonra yolda Nefiseye te 
sndüf etmiştir. Konuşa, konuşa 

bir müddet yürümü~ler ve Beş 
yüz elli sokafiına kadar gelmi§ler 

dir. lşte, Muharrem, burada biça 

ğım çekerek Nefiseyi yedi yerin • 
den yaralamak suretile öldürmüş 
tür. 

Rus yada 
fklısadi faaliyet hak· 

kında iki rapor 
Moskova, 16 - M. Mulotof, 

Sovyet merkez komitesi umumi 

heyetine verdiği raporda 933 se-

nesi milli iktisat pilanmı uzun u• 

zadıya izah etmi§tİr. 
erdecek ve bu suretle 300 aile Bu vak'a üzerine şehrimizden mektep açılıyor 
O Şer d" .. d d b'r Katil Muh:ırrem, zabıtaca aı an 

Edremit ka. maktadır. . onum araziye sahip ola • Huan çavuş kuman asın a 1 Bürhaniye ve 
ılecektir. k ·ı k d ş 

M. Stalin de Sovyet cümhuri • 

yeti eri komünist fırkası merkez 
müfreze gitmiş, atı ve ar a a · zalarına mahsus olmak üze • 

!~vziat, Hasköy, Çıplak, Ha • lan yakalanmışlardır. Ayni za • re Edremille bir orta mektep açı· 
ıdıye, Su başı, Kırbaş, Arapcık, d ht l'f ın~ ":alarda 16 lacaktır. Mektep tam devreli ola· 
ılanJ y . 'f l"k h' ! man a mu e ı . b . ar, em çı t ı ve Şe ıt er . k f nk elde e • cak ve 934 ders senesı aşlangı • 
öylerinde yapılmıc ve umumi 1 mavzer ve bırço ~ ' d l .. caktır '-1 ~ . . . cın a açı e. • 

Ol{ amaları da bitmiştir. dılmıştır. 

Tekamül gazetesi 
Orduda çıkan Tekamül arkada· 

şımız sekiz yaşına girmi;ıtir. Teb • 
rik ve devamını temenni ederiz. 

komitesine bir rapor vermiştir. Bu 

raporda beş senelik pi1an ve ikti· 

sadi vaziyet hakkında izahat bu • 

lunmaktadır. 
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Kızıl art al 
Harbi umumide meşhur Alman tayyar~clsl 

Rihthofen'in Hatıraları 

Ticaret 
Odasının büyük 

bir toplantısı 
Nakleden : fa. 

Kardeşimin yirmi ikinci zaferi, 
İngilizlerin en iyi tayyarecilerin • 
den ve belki de en İyisi olan yüz • 
ba§ı "BaJI,, i dÜ§Ürmek oldu. Bir 
kaç ay evvel, Bali kadar ıne~hut 
olan kumandan Havker'i de ben 
düşürmüştüm. İngilizlerin bu iki 
şampiyonunu dü,ilrmek, biz iki 
.karde,e müyesser olduğu için pek 
sevinmİ§thn. 

Yüzbafı Bali üç satıhlı bir tay -
yare ile dola9ırken kardeıime raa • 
gelmi!ti. ikisi de yalnızdılar ve i -
kisi de, ötekinin bir hata yapması ~ 
nı bekliyorlardı. Fakat hiç birisi 
hata yapmadı. Biran birbirlerine 
yaklattrlar. Yalnız hiç birisi di -
ğerine faik bir vaziyette değildi. 
Bu kısa yakınlaşmadan istifade 
için ikisi birden ayni zamanda a • 
teş ettiler, ve ate§ etmekle bera . 
her yakln,makta da devam ettiler. 
İkisinin de önlerinde motörleri var 
dı., binaenaleyh, birbirlerini vur . 
mak ihtimali pek az<lı. Müthi~ 
bir sür'atle uçuyorlardı. Bir par • 
ça daha a~ağı vaziyette olan kar • 
de§İm, makinesini doğrultmak 
için fazla bir manevra yapını~, 
müvazeneyi kaybederek taklak 
atm19tı • Biran, öylece düştü, fa . 
kat tekrar dofiruldu • O zaman , 
her iki benzin deposunun delinmi§ 
olduğunu gördü, motörü söndür . 
dü . Şimdi İnmek mecburiyetin • 

de idi. Aksi takdirde yanmak 
tehlikesi vardı • Bununla beraber , 
ilk dü§üncesi hasmını aramak ol . 
du . M~g.~si §ahlanıp da düte · 

ceği ~ırıubı,,._ Havker'in de şahla . 
narak taklak attığını görmüştü. 
Bunun için o da kendisinden pek 
uzakta .Aamazdı . Filhakika, tn . 
giliz, mütemadi laklaklar atarak 
dü;üyor, nihayet yerde parçala . 
nıyordu. Karşıla~tıkları ve bir . 
birlerine ate~ attıkları. esnada, ln
giliz başındnn vurularak ölmüı . 
tü . Havker'in üzerinde bir çok 

fotoğrafiler ve gazetelerden kesil -
miş parçalar vardı . Kendisinin 
Havker olduğu, bunlardan anla · 

şılmiştı. Bölkenin zamanında o • 
tuz altı Alman tayyaresi dü~fö
müf olan Havker nihayet kendiıi 
de ustasını bulmu§ ve dü~mü;tü •. 
Yoksa, te3adüf mü ona böyle fe • 
re(li bir ölüm sak!am:~tı? 

Yüzbaşı Ball muhakkak "Riht • 
hofen düşmanları,, filotillasının 
kumandanı idi. 

Karde§İm 5 Mayıs ta yarnlan 
mamı§ o!anydı, ben döner clön • 
mez, izinli gönderilecekti. 

Piyade, topcu ve 
keşif tayyl\rec•lliği 

Eğer avcı tayyareciıi olmasa i 
dim, piyade tayyo:-ccioi olmağ·ı cc 
verelim. İnsan, gayet müşkül va • 
ziyetlerde ~ert bir cöğl!şc ı;idşmiş 
kıtaata yardım etmekle büyük bir 
memnuniyet hissede!'. Bunu bit 
piyade tayyarecisi yapabilir. Fay -
dalı bir vazifedir. Arras harbin • 
de, gayet az bir irtifada uçarak. 
günün her saatinde, kıtaat arasın -
da .muve.ıalayı temin eden bu tay . 
yarecileri sık sık seyrettim. Hem, 
düşmanı, piyade kıt'alarımızın ö . 
nünde ric'at ederken görmek, in • 
sam heyecnnlandırıyor. Ekserı 
zamanlar, bir avcı uçuşundan dö -

ıaerken, son fişeklerimi, dü~man 
siper!erlnin Uzerinde yakardım .. 
Yakıa bunun oek ehemmiyeti yok -
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tu amma, manevi tesiri pek bü • 
yüktü. 

Ben topçu tayyareciliği de yap. 
hm. O zamanlar, telsiz telgrafla 
topçu ate,ini idare etmek bir ye • 
nilikti. Fakat bu İf için hususi bir 
istidat lazım. Ben muharebe et · 
meği tercih ediyorum. Topçu tay • 
yareciai olmak için meslelCten ol -
mak ~arttır. 

Rusya'da keşif tayyareciliği d~ 
yaptım . Madeni clüldülümün ü • 
zerine binince kendimi adeta ıü -
vari zannederdim. Holk ile bera ~ 
her Ru:; cephesinde uçtuğum za • 
manlar, hayatımda tatlı bir hatıra 
olarak kalacaktır. Lakin bu ha • 
rekat harbinin modası geçti zan -
nediyorum, bir daha yapılmak ih • 
timali yok. 

Garp cephesinde, ke§İf tayya • 
reciai, alelade bir süvarinin gör -
düğü !eylerden büsbütün baıka 
şeyler görür. Şehirler, köyler, 
b·en hatları ve yollnr adeta metrük 
gibidir. Seyrüsefer, tayyarecile • 
rin gözlerinden o kadar ustalıkla 
3aklanmıştır ki, tasavvur edile -
mez. Bunları, yükseklerden gör ~ 
mek için çok iyi iÖren ve alı,ık bir 
göz ister. Benim ıözlerim iyi gö -
rür, fakat beş bin metreden, a!ağı • 
da olan biten feyleri göreceiini id
dia eden adama hayret ederim .. 

( Devanu var) 

Ticaret Odaları kanunu mucibin 
ce bu ay içinde büyük bir toplantı 
yapacak olan lıtanbul Ticaret ve 
Sanayi Odası toplantıdaki f aaliycl 
eaularmı hazırlamıftır. 

Buna ıöre ticarl mevzulardan 
bqka bir de sanayi mevzuu var • 
dır. Bu mevzu ''ıanayi ıiıtemimi • 
zin yeni iıtikametidir.,, 

Ticaret Oduı bilha11a ıanayi 
mevzu una fazla ehemmiyet verdi • 
ği için bu hususta büyük bir rapor 
hazırlamağa b•tlamıttır. 

Bu raporda bütün sanayi erba -
hına ait fikirlerin teapit edilmeai 
için Ticaret Odası bu itle alaka • 
dar zevatın fikirlerini aormakta • 
dır. 
Toplanılacak ce•aplar raporda 

göıterilecek ve toplantıda okunu· 
lacaktır. Bu esaslar üzerinde ya· 
pılacak mUnkaıalardan ıonra ve • 
rilecek kararlar lktısat Vekaleti • 
ne lıtanbul sanayicilerinin fikirle· 
ri olarak ~ön~er;l~r.el·tir. 

Beyko2eta bir yangın 
Beykozda Şaban onbaımın e • 

vinden yanım çıkmış ve yetişen 
itfaiye veıaitinin yardimiyle sön· 
dürülmüştür. Ev kı3men yanını~ • 
lır. 

Ekmeıt nar1ıı 
tst.:ınbul Belediye Riya.setinden: Klnunu· 

ıaııiı1fn on aeklzl,zıcl Carfl&ll'lb& gilnUiıden 

1Ubaren ekmek ııekla kuruı on para !ıranca 
ta on Uç ıcuruotur. 

.........................................•. , .............................................. . 

Yunanistanda buhrana 
neler sebep olmuşt ?· 
Çaldaris ordunun başındaki Veni .. 
ze?oscu erl<an nıatmak niyetindeydi 
ATINA, (Hususi) - Çaldaris 

ancak iki ay kadar iktidar mevki
inde kaldıktan aonra, daha prog -
ramını ve bilhassa malt ve iktıaa • 
dt programını tatbike, yeni bütçe· 
yi meclise vermeğe muvaffak ola· 
madan aleyhine müttehit bir cep • 
he te9kil eden Abrar, Terakkiper· 
ver Ahral', Amele ve Çiftçi fırka
ların mü§terek reyile iıkat edil • 
di. Daha bundan be~ giin evvel M. 
Venizeloıun, Terakkiperver Ahr.ar 
fırkaşı reisi M. Kafandarisle yap
tığı müzakere:le M. Ç:ıldarin ka· 
binesinin efnl va icraatını tasvip 
etme:nc . .de b~raber, daha bir müd
det kendisine mti!lamaha!:ar dav· 
ı·anmağa karar verdizi ilan edil • 
mişken, beş eün sonra kabinenin 
ishe.tına o.caba sebep nedir?. 
Hatuhrdaclır ki M. Ç<>.ldaris ye· 

ni kabineyi te~kil ettiği zaman or· 
du ve don:mma üzerinde oldukça 
büyük bir nüfuz ve te.;İr sC\hibi o· 
lan cen~:·nl f:p o::tlilb.e E~::ı K.irya· 
!:::>c:1 kabinesine dr..uşh. 

Cc::::ı:-d K~::ıdili!, ötcdenberi 
cümhuriyetçilikle maruf olduğu 
cihetle, kendisinin laraliyct taraf· 
tarı olmasından asla şüphe edile· 
mezdi .. 

Ceneral Kondilfoin, Çaldariıle 
te§riki me~ni etme,i, Venizelo5a 
karşı bir darbe te~kil ediyor, Ve • 
n izelis fo·kamn öte clc:ıbc::i ordıı 
üze;·inde haiz olduğu nüfuzu sar -
sacak bir mahiyette bulunuyordu. 

Ceneral Kondilisin ve Amiral 
Kiryakosun mevkilerinde yerleı 
tikten sonra, ordunun ba§ında bu· 
lunan V enizelist erkanı aıkeriye 

ve bahriyeyi uzaklattırarak onla 

rm yerine daha bitaraf erkanı ee· 
tirmeğe kalln,maları bütçede ta . 
aarruf temin etmek için harbiye 
nazırının dört kolordudan ikisini, 
bahriye nazırının da hava nezare· 
tini lağve te,ebbüs etmeleri, tabi
atile M. Venizclosun ve fırkası er· 
kanının tiddetli itirazlarını ve 
protestolarını davet etti. Kabine -
ye öteden beriden tehditler sav 

ruldu. Fakat Çaldaria kabinc~i. 
proııramını tatbik husuıunda zerre 
kaclaı- tereddüt etmedi. 

ltte, M. Çaldarİ!İ mecliste eka· 
liyette bırakım ve dü§mesini intaç 
eden bn~lıca rc.;ep, harbiye ve 
bahriye nazıl'larınm ordu ve <lo· 
nanma.:la yapmağa kalkıftıkle.n 

tenkihat Venizelis eı·kanı ashcıiyc 

ve bahriyenin tepdili keyfiyetidir. 
M. Venizelos bu icrnat ve tebeddü
latın ke:ıdi fıdcaaının nüfuz ve 

kuvvetini b:ıltalıyacağından çUp 

hclc .. ıdi'..H cihetle, M. I<afandnı-i6 
ve M. Papanastaıyo ile birletcrek 

ilk fırsatta kab:neyi diltürmUttür. 
Yunanfotandaki ıon kabine buhra· 
nmm :ıebibi budur. 

M. Çaldaris kabinesini ordu 
kadro:;unda tenkihat icra:ına kal. 
kışma[!a ıevkeden ba§lıca se::ep . 
mevkiini tanin ve takviyeden baş 
ka, memleketin pek vahim olan, 
vaziyeti iktrsadiye ve maliyesidir. 
Bu seneki Yunan btitçe:;i 700 mil 
yon küsur drahmilik bir açıkla ka · 
pandığı gibi, 1933 bütçeaindcki a· 
çığm da 1,200,000 drahminden a· 
9ağı olmıyacağı temin edilmekte . 
dır. 

Ecnebi dainler de Y unaniıtanı 
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Yazan: Matmazel Kler klavnat 

On yedi yaşına girmiştim, bir akşal11 
odama gelerek ..• halam 

Artık konuşmamız bitmİ!ti. j ıçinde aefilane bir hayat sürerek 
Ahmedin hanımmı birkaç tözle yol almıya başladık. Aylar böyle • 
teskin ederek Ahmetle evlenmiye ce geçti. Gidiyor, gidiyorduk. Ni • 
c.eğimi anlattım. Omuzlarından a hnyet Sibiryayı battan bata kat· 
iır bir yük kalkmıt bir kimse tav· ettik. Halamın ismi Sonyadır "' 
rile yanımdan uzakla9tı. Maama .. gayet iyi kalpli, fakat çok çirkiJS 
fih bu meıele bence esrarlı kal bir kadındır. Benim için her tür• 

dı. Acaba kartımda ıinir hastalı • 
ğına müptela olan ve elinden zev • 
ci alınacak korkuıuna dl.iten biri 

mi vardı? Yokıa Buenoı Ayreıte 
yapıldığı ııibi Berberiıtanda da ka 
dm ticareti mi yapılıyordu. Bu iti, 

letkik için kadının anlattıklarınm 
doğru olup olmadığını bilmek la· 
zımdı. Bunun için sarf edecek za · 
manım olmadığından fazla malU
mat toplıyamadım. Ve yerini öğ · 
renemedim. 

Yirmi ya,ında, evet henüz yİr· 
mi yaşında bir çocuk! iri kara 
eözleri, siyah saçları, zarif bir el· 
bisesi, gayet nazik ve güzel elleri 

var .. Bana Bulonya ormanının bir 
yolu üzerinde randevu vermi~ti. 
Kendisini hayretle gördüm. Ve bir 

an süzdükten sonra gayri ihityarı 

lü fedakarlığı yapıyor. Donma• 
makhğmıı, açlıktan öLmemekli • 
ğimi temin ediyordu. Günün bi • 
rinde Vi!adivostoka vardık. Ora • 

dan bir vapura binerek Şangha • 
ya geçtik. Şanghaydıı bir müddet 
kaldıktan aonra vesilesini bularalı 
Paris yolunu tuttuk. Parise geldi • 

ğimiz zaman halamın yanınd• 
yalnız birkaç mücevher kalmııtı. 

Bu mücevherleri bir mücevher • 
ciye sattı. Kırk bin frank aldı· 

Halam Sonya da aslen yüksek bir 
aileye mensuptur. Kendisi de 
prensesti. Fakat hi~bir §ey düşüJI 
müyor. Yalnız benim mes'ut ol• 
mamı istiyordu. O sıralarda oJt 

yaşındaydım. Halam eline geçeJI 

para ile bir si.it hane açtı. Talib 
kendisine yaver oldu. Süthaıı• 

kir getiriyordu. Halam beni lise' 
ye gönderdi. Zengin bir aile ço ' 

dedim ki: ı. 
cuğu gibi yaşatmıya ınuvaffak or 

- Ben sizi henüz evlenecek du. Onun sayesinde bir aıilzad• 
yaşla görmüyorum. Yirmi yatını kaldım. Kaba i~lerle me§gul ola• 
aşmamı§ olacaksınız. Böyle genç k ·· d tm d R·· .. ra vucu umu yıpra a ım. """' 
bir yafta evlenmiye kalkışmanız • yadaki hayatın değitmesi benill' 
daki sebebi bir türlü anlıyama . üzerimde hiçbir tesir göatermedi-

dım. Maamafih matmazel, facia bd 
- Müıaadenizle ıize ıergüzet· noktada h\\~lıyor. On yedi yat•• 

\imi anlatayıl!'• O yakit evlenmek ma girmi.ttim. Bir ak§a,ın elli ı;' 
için bu kadar tela~ etmekliğimde• yaıında olan halam odama gird., 
ki sebebi de an1anınız. isterseniz Minimini Aleksandrım çok u.fU' 
hem yürüyelim, hem anlatayım.. düm, müsaade et de biraz 111na' 
Ben Petersburgda doğdum. Ba yım,, diyerek yatağıma y~th. Z' 
bam bir prensti. Rusya çarının vallı Sonya halacığım! Hem ihci' 
yaverlerinden olduğu için mev · · yar, hem de doltma çirkin bir ki' 
kii pek mühimdi. Çocukluğum ayı dındır. Bundan ba~ka sabııht-' 
kürkü ve acem halısı ile her tarafı akıama kadar süthanede bana P' 
döşenmit o del arda geçti. Hail ha· ra kazarun~k içi~ pis pis ıüt lıO' 
tırlryorum, evimizin te~<mil salon l..-uyor. Nasıl nlmuı, bilmem bao' 
ların:fo ve duvarlarda uzun boru· adeta taa!şuk et.mi§. Bunun se~ 
lu tüfekler vardı. Bu tilfeklerin va bini bilmem bulabilir miıi.J' 
zifeleri elmas işlemeli ve gümü, matmazeJ... Velhasıl uzatmır•' 
kakmalı idi. H_izmetçiler benden yım .. Sonya halam beni aıla r•' 
tirtiı· t:trcrlcrdi. Banı:ı "Karin,, hat bırakmam:ya ba~!adı. Üç ,1 
elerler. Her aabnh belip önümcle nedir bu hayatı sürüyorum. IJol' 
clb çökerek ellerimi öperlerdi. Ba· rueu kendisine minnettarım, f,.' 
b:unm koca sarayı içinde dediğim kat ne derlerse de~inler, bab~ 
dedil:, kırdığım kırdıktı. Çünkü o - akrabasından olmamıt olsa ıi11 

' n;.ı;ı be:ıden ha,ka c:,:ocuğu yok~J. diye h~d::.r t:chtan selfü:nı keset, 
ihtilal koptuğu zaman henüz sekiz. elim. Son zamı:ınlardn artık t' 
ya~ındaydım. lhtilıilciler sarayı ht:.mmülüm kalmadı. Her h7~~ 
rn:.:ı b:ıolıl~r. I-lcr ~eyi yağma e!ti. yaliayı sıyırmakJı;ı.ım icap e ~ 
lcr, babar.ıı anamı ve teyze!erimı yor. Bunun için o.raya arat• 
öldürdüler. Ben bir halaı:ıln kaç . tek ~ar~ hu!dum. . d' 

mıya muvafrak oldum. Beraberce - Fakat ... B~çımza gelııı•f tt' 
bir kö~cye sin ilt. Sonre. Ru~ anm l~n. bu hadisede benim siz~·rf 

.ıu· :et bo!·çlar.mı te~vı} e hu:ıuısun · 
eh tnkyit c :iiyorlar .. Müstafi ka · 
binenin harici borç to.!:ı;alerinin 
;mcıık üçte birini tediye hususun · 
cb ecnebi dainlerlc aklctmek iste 

diği itilaf, neticelendirilmemi, ol· 
m:ı.kla beraber, memlclteti kam 
biyo noktai nazarından iflasa sü . 

riHdiyeceai ileri tıürülerck dahilde 
de ~iddetli iti!"~zbrı davet eyle . 

Bu bqhranm, cümhuriyelçi fır· 
lı:nların temerküz koıbincsi let!dl 
e~me1c; ~urc~ile neticeleneceği tnh 

min edilmektedir. Her halde Yu· 
nanistamn bilhae!ln iktı:adi nolcta· 
i nazardan vaziyeti hiç de iyi de 
ğildir. 

gıbı bir yardımım dokunabılt , 
Sizin hususi hayatını~m ceref' 
nını dcği~tirebilir miyim? fi' 

- Evet matmazel nasıl ~eo j 
aliniz mi dokunı:r ... Sizin yilJ O' 
li hin frank trnhomanız v6tr ! . , 
nunla yeni hem de halnınınk•~ 
den büyük bir süthane .çtJ fi' 
Böylece ben de halamın ekıJı~ıl • 
ne ihtiyaç göntcrmekten J,urtıl ,
rum. Sizin be.na yapacağın~~ ,.r 
büyük iyililc de budur. Çün~ 0Jll 
tık canımn tak dedi.. Narı~dıJ • 
rus prcMinin m:ıb;adı ne of 1''' 
... l • gunu zaten nn amı~tıın· lf • 

belki gilnUn birinde benim ı:.~ııf 
ğını süthf\neden de bıkar d•' •-··n hatırıma celr..ıemek müır~u 
cildi. ar) 
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~~~~:;::::::;~~~~~;;;;;;;;;:;;;;;~~~--~~~~~---= 17 Ki unusan dımlarını şükranla andı ve tec • 

Ağa oğlu Ahmet Beyle Ticaret mektebinin ;:~~:~~~:~:;f:~· .. .;~::i~:" 
• h beh 1 so· • • • t 'ı•t Mektebin vardığı tekamül aza · 

(Ba!"_,.r,aıemı"zdeınrde--m) as Gö~yora~• ki, ıizin bildi. ı ıncı senesını es ~:.::::!~~~=~:ı~:·.:;;ıı::~:"ı:: 
,-.,.,, ~... 1 'fi 729 mümasil müesseselerle ayni tempo 

• k d ğiniz eaki ıiya~'. me.• e.k taanı e • B .. kt te okuyan 
ret ve cerh için timdiye a ar ya· ri oldukça değıtmııtır. o ka. ugun me ep üzerinde yürümektedir. o, kemali· 
zılmamıf, ıöylenmemit ıöz mü h ni bulmuş bir müe11ese, bir mahl .. 
yok. Bunların bepıini toplamıtaı. dar deiitmittir. ki, ıizin ~rınız· talebe mevcudu var Ve er ku mükemmeldir. Bununla bera. 

· da aolu temııl eden lıberal • 
ruz ve meydana atılıvermitıinız. d d• her yeni "tekemmül,, lerden elbet• 
Halbuki, ne Şevket Süreyya bey, ler timdi ıağda" kalmıtlar. Sene talebe 8 e ) artıyor ,\Judiir ll iısn ii B. te müstagni kalacak değildir. Yal· 

d dır. Hele, parlamanter re· 
ne de biz, ıizin, bu ıaha a mu • l 1 ı· ·ı· rımtzda yaAA.. rız. Bizim rejimimi - nız bunu artık yarının itleri ve 

O d ku jimine hayran olduğunuz ngi • Memleketimizin kıymet ı ı ım 
hataplarınız olamayız. n ° · h k lk t zin adı basittir. Onu bugün için yeni ihtiyaçları doğuracaktır. d be • terede liberalizim, büsbütün tari e müeıaeselerinden "Yükıe tısa 
zuncu as rın son yarıaı1n ~~.. 1;

1 göçmüştür. Avrupanın batına ni· ve Ticaret Mektebi., dün kuru. halkçılıkla ifade ediyoruz .. Fakat Zühtü Bey sözlerini ''yafıyan, 
nice ekonomi ve sosio ogı a ım • ,. bu tahir henüz cok ınUıJheındir . · a ra,.·nn, bulan bir manzumenin i -

k d .. ek ce batbelası diplomatlar yetifti • Iuıunun 50 inci senesini tes ıt et· .. ~ 
rine, kimbilir ne a ar mur • tştc inkılabın bir müessesesi olan çinde bulunmakla mübahiyiz .. He-
kep döktüren

1 

bu bahiıleri bir ren ° mutantan (Whigı) lerin mittir. Yüksek tktısat ve Ticaret mektebi pimizi kutluhyorum., diye bitirdi. 
kürsü veya bir ders kitabı mev • anaıı, fU anda hiçbir canlı haki - Mektep, 1883 ıeneıinin ikinc; . f 

d 1 b. k t · k d r Kanun ayında "Hamı'diye Ticaret bugün halkçılık clediğimı~ ıne - Ve sürekli alkışlarla karıılandı .• 
Zuu Yaplaydlnlz daha fay a ı ır a e cevap vermıyere e ıtmen . . . 1 ld 1 'f · · z . b d ··d · 

d ku humun ıçını cıo urma \ vazı es ını ühtü ey en :sonra mu err11, 
it görmu·· .. olurdunuz. Zir• •. M_ar.k· Lloid George'la beraber bunayıp Mektebi alisi,, unvanı altın a · 

:r 1 1 üzerine al mı~ bulunu) oı·. avukat Mekki B. söz aldı. Samimi 
ıizimin leh ve aleyhindekı fıkır • gidiyor. rulmuf muhtelif istiha e er ge- . . 1 d V b k · · Bu mefhumun ilk ~ecıye::.ı :ı - hatıralarını söy e i. e u me • 
lerden ve nazariyelerden belki Aıırlardanberi, bir •ehri öbür çirdikten ve binalar deiıtlır -.. aza • henk olaC'aktı r. Bizim hayatımız tcpten aldığı me!alei nur ve ceıa • 
sizin kadar deg"'ilıe bile her hal • •ehrine lıymıyacak kadar ferdi • dikteu sonra bugünkü 1 - H 

:r yu··k- evvelft ahenkli bir topluluğa c og - ret sayesinde Umumi arpte aa· 
de lazım oldug"'u kadar malumata yetçı·, aı"ı ve batıho• halya'da, bu mi teketnmül derecesine .. ·ı ·ı rn koşuyor. İnsan iyid:r, insanlar kerlik vazifesini bitirdikten aonra 
malik bulunduğumuz zannında. kla~ sı'k lı'beralı'zı'm ve siyasi mü· selmittir. Bu mes'ut vesı e 1 e 

b fenadır seklindeki infirat<$I kor - Horhor caddesinde bir bakkal 
yız. Bulunmasak da gam ye.me • cadele toprag~ında, ferdiyetçilik bastırılan güzel bir risalede u ta· k l . I 

h kunç nazariyeyi çoktan unuttu · dükkanı açarak iıtikba inı nası 
yiz. Çünkü, bizim ortaya atmak ve lı"beralı'zı'm kelı'melerini ag"' za rihçe hakkında fay dalı iza at ve · F k · k I l bile .. İnsan iyi olamaz: a at ın- temin ettiğini iıaret etti ve ço a • 
istediğimiz dava ile bu nazariye· almak bı"r ag~ ır cu··ru··m haline gir· rilmektedir. Bu risalenin "Bat ıır· 1 1 . • d k b' 

kk sanlar çok ~·üksc \ nr sccıyeye kıtlandı. Bun an aonra me te ın 
lerin münasebet i nihayet tarı·h d' ken,, batlıklı yazısını çok di ate l 1 ı. maliktirler. Hayatın bu tezat ı en eenç ve kidemsiz hocaıı ııfati • 
sahasındadır ve lamamiyle abst · Sizin bildiğiniz Avrupanın değer buldu{!umuz için aynen ya· terkibi içtimail~şmck gibi en müb- Muhlis Ethem Bey ıöyledi. 
rettir. Bfa; fakat, biz kimiz? Da- ne kadar değitmiı olduğunu, ge· zıyoruz: rem hir ihtiyacı ifade etmektedir. Ticaret mekteplerine tekaddüm 

d. ' B'tt b' b 1 · "İş ha.vatı prensip hayatıdır. · · 1 vamız ne 11 • 1 a ı, unun, ıu· rek fikir ve gerek sosio nızamın Nihayet halkçılığı tam bir iş bö Ü· eden iktısat cereyanlarını anlattı. 
d b d · · ·ı ı ı ı Prensipten, renkten, kelimeden ra an ura an ışılı miş söz er e, nekadar derin bir istiha e geçir • müyle ileri tekniği doğuracak bir Mektepte yetiıenlerle pratik yeti-

"lnkılap ve Kadro,. kitabmm diğini, eski bilgilerin nekadar is· mücerret hayat, sempatilerile yaş_ı- kudretle yeti~tirınck vazifesi de bu §enler arasında mukayeıeler yap-
d b ı k "·anların olsun. Biz prensipli bır §Urasın an urasından a ınmıf kolastikleıtiğini, sizin inanma ta .J mektcbindir. . tı ve mektepten yetişenlerin na • 

cümlelerle bilinmesi kabil değil - devam ettiğiniz akidelerin birer hayat istiyoruz. Prensipler haya - Görenekler yerine ileri teknik, sıl birer "yaratıcı,, olduklarmı ita• 
dir. Onun için, epeyce eıki ve birer nasıl iflas ettiklerini anla • tnnızı adım adım takip etmelidir · müvazencsiz ve istikameti bozuk ret etti. 

~ l · d ı Biz zaman zaman bunlardan te - ·h f ıag am olduğunu bildiğım oıt u· manız zamanı artık gelmiştir zan· bir kültür yeı·i ne ~uurlu bir mı a - Ethem Beyden sonra ıon ıını • 
iutnuza güvenerek, sizden, eve - nederim. lakkilerinıize en uygun olanlarını, nikiyet, tam bfr ihtısas yaratmak tan, banka ve sigorta ıuheıinden 
la "Kadro ve inkılap,, kitabının, Bu huauata belki bana inan • ihtiyaçianmızr en iyi karşılayan - bu müesseseden beklenen ilk iştir Faize Hanım küraiye ıeldi. Güzel, 
•onra da bir yıllık "Kadro,, mec· mazıınız diye sözü, ıizin tarikatı· lanm tatbik edeceğiz. Biz prensip Hayatı idare etmek lazımdır . . . samimi sözler ıöyledi. Aıil Tiirk 
rnuasının okunması zahmetini ri· nrzdan maaruf bir zata, Çeko • arkasından koşmıyoruz. Prensip - Hayatın akışı temin olunmalıdır. alemine bilgili unıurlar yeti!tir • 
ce edeceğim. Slovakya haridye nazırı M. Be • ler t~ze ula~mak için hızlannuş bu- tştc bu mektep iş h:.ıyatmda aktif meye çalıtan mektebin yetiıtirdi • 

Fakat, üstadım, bu münaka§a nes'e bırakıyorum. Bu zat son bir lunuyorlar. unsurlar, yaratıcılar, idare edici - ği hamiyetli unsurlardan, T iı k 
d · · b d b"' ··k Havat biziz. Biz evvela kafala - ·k k d l ti' ı eınas1n a, ıızın, un an uyu makalesinde diyor ki: ler yetiştirınek mes'uliyetini yiı · - a ının şuur u ve cesare ı ca ı ş 

ve he;nen hemen telafisi imkan • "Avrupa devletleri arasında, ar . lenmiş bulunuyor. Gayemizi şata - masından bahsetti ve dedi ki: 
1 d. L·t y• b' k l.:endine kafi gelmi- ,.td-afr • bu, k' t · " B t 1 ı1n1ada bultınııı· '· ız ıyer;;ı.ecegtm ır no sanınızı tık, ne birlik, ne herhangi bir sentez ,,~ ~ ")"··.: fQ.th tabirler yerine es ·ı ~nu e.\·azı - u op a • \ • 
dalla c.czdim. Si.z, Harbi Umumi imKCliti, iti? 4~ "'lif ll&'üitun 1'iilmı,tır. ne 11allet. ne zilhllflr- kelime ile formüle etmek ıstenz: !a bizi mes'ut ettiniz.. Gününn e 
d ·ı b' h d' · d ku "Bu yeniden lturuı ifUıde biz ·· k tt i ... hte n bu"'yu"'k)e enı en ır a ıaenın e vu un~ Avrupa, bugün keliınenilt en doğra Türkiye için .. Türklük için... j!'Un a ımz. ıu u re 1 • 
dan haberdar deiil gibisiniz. · galmz deiUir. Diinyanın lıer tara • tnkrıa· bm iktrsadi ve mali safha- rimiz, bekleyiniz: Ümitleriniz bo-
G 

L- d 1 manaaile parra parra daiılıgor. Hı~ fından gen~ler baflarını kaldınp h~ 
ülıneyiniz. Eğer, hauer ar o • bir bağ, lılfbir toplt1111eı unaur bu ka- sı bu müe~esenin yetiştireceği e- şa çıkımyacaktır !.,, 

·-canla ·-'lannı arıyorlar. Her F . H k k 1 b d •aydmız, dünyada bir harp ıonra· /ı01a düzen vermek kudretini haiz •- 111n Jemanlarla daha mükemmel bir şe- aıze anımı er e ta e e en 
k memlekette bir takım milalakil genç S ır ~azı'yetı' oldug"'unu; ıizin, me • d ~ ·ld' k.ilde işletilmek imkanı bulacak - ~ evket Beyin hita.beıi takip etti .. 

• eg• ır.,. grupları yeni (doktrin) ler bulup kur 
tepte iken öğrendiğiniz cemıyet "Bütün Avrupa tahammür halin· tır. Bugünün en h,.ılıca meıeleıinin 

k b k b. makta me-1guldür.,. 'k ) l · Jd "' · et §e illerinden büsbütün aş a ır dedir. Dört büyük devletten biri bol· Bu ıniie~8eseden yetişen ele • 1 tısat mcse e erı 0 ugunu ııar 
t k k y Hemen ıizi temin edeyim ki, · a ım cemiyet tekilleri çı tıgını; s;eviktir. Obürü, bir Bitlerd ihtildli manlar yaşamak değil, bütün im- ettı .. 
Orta l ~ bu genrlerin hiçbiri liberal, de • B d d tl'I k"'t·· ya, iz eri on dokuzuncu asn· gerirmektedir. Avrupanın diğer kü • ':t kanları kucaklıyarak ya§amak için un an sonra ave 1 er u up· 
k··ıı· t d b" ~ mokrat o'mamakla beraber M. h 1 d h 1 u ıya m a güç bulunur ır ta • çu··1ı.· milletleri dahUi inkıldpları için calı~acaklardır. Günün en müna - ane sa onun a azır anan çay 
kını . Beneı ne kadar komünist değilse, · .. ı k · d'ld' yenı yeni fikirler yeni yeni ... orlu'·la nıücadcle etmektedir.,, kasalı mevzuları bir mcktebiıı masasına götürü ere ızaz e ı ı • 

l " 0 kadar komünist değildirler. • 1 
cereyan ar, yeni yeni meılek ve ''Avrupa mı·ııetl'"rı·, 1783 ihtUdliylc ı ders JJrogramma dahildir. Cihan er. · 1 "' Hatt:ı şu son parça arı aldığım K t 1 b ? 
prensıp er atıldığını· hatta en · · ve i"ti 1 ha."atmm :ıkısmı duytl'·oruz.. Bu aç 8 e e var 
tat.k ' ' 1918 ı'htildli ara ı:ırıda sıyası )' · me"ımuanm adı ESPR T'dir. Bı' • .f .. J 8 ı ·ı· ·· · · t s ı go" ·· b" 'k 'il b" "' d ~ u 0,.,üze ı ım mueaaeıeıının a· runen ır ı i mı ette ı· maı· ı"rt'-a kar.•.ı, DL,'.HOKRATIK Rb'· k ı· · akış bizim iınaglarm11z<la dina • le b' t k ....... '! ı:. lirsiniz ki, bu e ııncn1n Mark • lehe aaym gün geçtikçe artmakta· 

ır a ım bünye iıtihaleleri JIMI HARP.c:rONRASI /NKIL.t~P · d · nıik oltı~tından hiç lıir Rey kaybet-
ftlüt h d ~ sizim lugatçesin e yerı yoktur. dır. Bugün ilk kııımda 14 kız, 9Z 
- a e e edildiğini bilmeniz la· LARININ ICABATINA GôRE T.4 - d "Pi" memektedir.,, l . d k 
-•uııelirdı'. Fı-ansada, bir e an,. mecmu· erkek, ticaret iseıın e 39 ız 32Z 

k n an Tes'it progrz mı 
Halbu1c· . b h .. DiL VE ISLAH dnu' sure 1 e • aıı etrafında toplanmıı gençler erkek, yüksek ticaret ve iktııat 

merç iç' ~· sız, u ercu· cak mevcudiyetlerini korumaga ça - vardır ki, bunlar da kendilerine Bu güzel günün kutlulanmaaı i- kısmında da 35 kız 227 erkek ta • 
dl ... ın e Yeni bir hakikat ara• I 'l'k · rin mektebin salonunda toplanan ı b d T l be k b gını ıöyl' balıyorlar.,, göre bir dev etçı ı na.zarıyesi :3' e e var ır. a e ye unu u ıu· 
ıencine, bi;el860n bi~ halrpk .. 'oı.ntrası Size Fransız gençlerinden bir kurmuılardır. Cihana "materia. talebe, muallim ve mezunların sa· retle 729 za baliğ olmaktadır. 
rl )"le (Yen· . ınte e tue ı av• · b' ·· .. ·· d mimt halkaları karcısında ilk ıö· 8 kA 563 8 b grupun çıkardığı yepyenı ır liıme hiıtorique,, gorutun en 7 u ye un geçen ıene tü. u 
nedir' Be 

1
• ır cereyan mı? O da mecmuadan ,u parçaları da nak • bakmakla beraber komüniıimle ze, mektebin lnymetli müdürü meı'ut vesile ile batta mektep mü· 

üç tü;lü fi~;~ bildiğim ddünyaLd~ ledeceğim: mücadele halindedirler. Alman· Hüseyin Hüsnü Bey batladı. dürü Hüsnü Beyle bütün tedriı he· 
berat . . cereyanı var ır: ı· 1 l b t't b' F d" Kısa fakat çok samimi sözler · t" · · · ti t b "k d' 

ızırn korn'" . . "/rinde ya~adığuruz dünya eme· yada bir Som ar an, ır er ı • ye mı saınımıye e e rı e ıyo. 
· ' unız'm ve clespoh - , i le gelenlere teşekkür etti ve mek· 
zım. Siz huni" h .. d . /erinin r.ürüdüğünii r e ciddi bir ec· nand Fried'den olsun haberiniz ruz. 

· <4tın ngıınn en:n • • tebı'n en kidemli hocası sıf aliyle 
nız?) dı' ,_. 1 a ru·'b"Y" asla taha•nmiil edcrniyeccgi . h . ediyor B vdl d k . h Je cı uşıyorsur.uz. Ve bu ~· ... •. olacağını ta m n um. un. sözü müderris Zühtü Deye bırak· l'.J rne C DC adar 
mut is b b 1zi gö-;-memek için ya oözdcn ya "" . lar ne Faşist, ne Hitlerist, ne de tı. zu··htu·· Be" , bu"' tün talebesince }iden ekildi 
k ' U a döndürücü fikir ı d Muasır ' L · k' b J 

d n !llası de.vrinde Hoınerik sarcttcn mahrum olma '
1 

:ı:· k b' koır.munistilcr. a ın, ugün, maruf tatlı edasile mektebin ge • Bu sene Edirne vilfıyeti nümu • 
1 medeniyetin iflır mesc esı gere · z- Rusyada bir misalin_i gördüğümüz d' · · 'h 1 1 · 1 tt 8 ne fı'danlıg~ ından 25000 muhtelı'f f d ıep Trı.: ·ı kale-:i etra -

1 
t d b çir ığı ııtı a e erı an a ı.. un· 

ın a clönuşü nıbi bütün insanlık :im tarafıntlzdan, gerek başka arı.,;· devletçiliği bile gerıl e ırakacak dan sonra mektebin iç taraflarına aıılı meyva fidaniyle 47000 aıılı 
:eekın ı.lliy t davalarım tek bir tez, rafından kdli derecede izah edı ı. derecede müfrit dev elçidirler. temaı etti ve bunu kurulma e- köklü ve 15000 yalnız köklü A. 

hır antitez etrafında kıskıv - Fakat, bu inkırazın sadrcc tcsbil edil- Ağaoğlu Ahmet Bey, müıaade mekleme, teşkilatlanma, yüksel · merika asma çubuğu tevzi kılın • 
rak ha~ lamıya kalkı r er ... unuz. miR olma&ı, bizim uğraşma ve kurma etmez misiniz ki, bizde de, kendi me ve itila gibi üç esaslı devre a- mış, 56000 dut, aka:; ya Gladiçya, 

Muhterem Ü!tad sızın, ge • Rcı·kimi:i tatmin edeme:.,, mikyaıımız, kendi hakikatleri • yırarak bu devrelerin belli başlı ve saire gibi gayri müımir eşçar 
Çen nsırda, t hsild bulunduğu • "Bir insan medeniyeti kaybolup miz, milli tarihimizin kendi ıeyri vasıflarından bahsetti. Te,kilat • kısmen tevzi edilmit, kıımen tev• 
l'luz demokrat • lih , l Frans~da gidecektir. Bu ilkinci decildir. Bütün dahilinde, kendine göre bir gö • lanma devreıinde yetiten gençle - ziata devam edilmekte bulun. 
ıayıJsa sayılsa ancak üç dört si • insanlık tarihi bir tak:m güç zafer - rütü, kendine göre bir dütünütü rin daha afacan, daha cerbezeli mutlur. 
Y_aat fırka sayılabilirdi. Halbuki, lerden ve elim iltlıizamlarda1t mü • kendine göre bir davaaı olan bir olduklarını i~aret ettikten sonra Vilayetin ağaçlandırılmaaı iç"ıı 
!tındi, Almanyada yirmi beti mü· rekkeptir. Fakat, bunlar insanda Türk gençliii tekevvün ve teıek • mektebin bugün, memleketin iktı- mektep bulunan 132 köyden me· 
teca\'iz siyasi fırka teıpit olun • meveut kudretleri t#Ucetememiıtir. kül etain? Bunu niçin bu kadar aadl fartlarma, bünyeıine, Türk murini ziraiye ve mektep mual • 
l'naktadır. Bun arın •ağı ıı-ar, solu Bunu bildiğimiz içindir ki, lütür de- akla uzak görüyorsunuz? Bunu çocuklarının kabiliyetine göre !imlerinin nezaret ve kontrolları 
""· Lakin sağların hepsine bir • nUen 161/i reddediyoruz. Ba11ru alı~ niçin kib hayret ve istihza, kih proıramları itibarile son ~eklini altında olmak üzere üçer dönüm· 
den ınutlakıyet taraftarı diyemi • kaçmak iıte#ini de gendlk. Ölen bır hiddet ve ıiddetle karıılıyorıu • aldıiını ve tam takıimi amalin son lük, fidanlık, teıiıine köy ihtiyar 
l'eceiiın· 'b' Harın hepıine cemlyets tll'ka fel'İrmek; bir takılll nua7 haddine vardıiını söyledi. heyetleri tarafından yapılnıaaa 
h' ız gı ı, so 1 h lgala I~ K dri •rden de komüniıt adını yere • m/Jcerrd nazari~er" " • r - Yakup a Cümhuriyet hükumetinin yar • mecburi tutulmu,tur. 
bıcyiz. ne gömiUBp tttnrlit etmek, kendi 
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1H~Aye1 BAVUL DH savaşında 
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Kadri Efendi, Selma Hanımla 
sörütmiye ıelmişti. 

Selma Hanım, misafirlerinden 
müsaade istedi: 

- Merhum kocamın çok iyi ar· 
kada§ı idi. Acaba ne istiyor. Bir 
bakayım, gelirim. 

Salonda bekliyen Kadri Efendi. 
Selma Hanımı gorunce ayağa 
kalkb, acemi bir hareketle elini 
öperek: 

- Hanımefendi, dedi, sizi ge • 
lip görmeden evvel bir hayli dü· 
ıündüm. Zira; ziyaretimden mak

aadnn oldukça nazik bir meseleye 
mütealliktir. Yalnız, başka türlü 
yapamıyacağımt ... 

Selma Hanım merak ve hayret 
le sözünü kesti: 

tanıdıklarına senebaşı hediyesi al • 
mak için mağaza, mağaza dola 
şırken, soğuk almış, şiddetli bir 
zatürreeye tutularak Ü~ gün için · 
de gidivermişti. 

Dünkü gibi hatırlıyorum. Lutfi 
ile ikimiz, cenaze kaldırı!dıktan 

sonra, eve dönmüş, salonda, bir 
sürü hediyelik paketler araeıncia 
yalnız kalmı§tık. lnanolıun Ha • 
nımefendi, belki elliden fazla pa -
ket vardı. LU:tfi, ya~h gözleri ile 

bunlara bakıyordu. Sonra ilerle • 
di, bir tane~ini açtı. Bu, hanı~.ı · 
1ade nefis ipekli bir kadın pijama · 
.. idi . 

Selma Hanım sarararak ıor 

du: 

- Ne renkte? 

- Söyleyiniz Kadri Efendi, ne- - Pembe üzerine lacivert, par · 
dir bakalım. çalı bir şey .. 

- Efendim, merhum kocanız - Aman yarabbi ... Demek.. 
ölmeden evvel bo:ına bir §ey tevdi Kadri Efendi, Selma Hanıma 
etmişti. Yalnız miisaade ederse. tuhaf, tuhaf bakarak devam etti: 
niz, ıize anlatayu:ı. Zavallı Lutfü - Sonra, ötekileri de açtı v= 
bunu bana verirken bir şey söyle· hepsi kıymetli §eylerdi. 

- Meıela ne gibi? 

- Bir tane gümüş bilezik vardı. 
Mat bir ~ey .. 

(Baş tarafı / ıncı ııayıfamızda) 

tanbuldald bütün yüksek mek • 
tepler müdürleri, lise ve orta mek 
tepler müdürleri hazır bulunuyor 
du. Celseyi vali muaviniAli Riza 
Bey açtı. 

Söz derleme iti hakkında da • 
biliye vekiiletinin gönderdiği ta • 
mim okundu. Bunda, bütün va • 
tanda~ların bu dil savaşında el • 
den geldiği kadar çalı~aları söz 
derlemekte muvaffak olan mual
limlerin takdirname ile ve kıdem 
zammı suretile taltif olunacakları 
diğer vekalet memurlarından o • 
lup gene bu i§te muvaffakiyet 
gösterenlerin de vekaletlerine ya 

zılarak müki.fatlandırılmaları • 
nın temin edileceği bildiriliyor • 
du. Müteakiben gÖz derleme ta· 
limatnamesi ve söz derleme kıla
vuzu okundu. 
Maarif müdürü Haydar Bey !U 
teklifte bulundu: 

- Heyetin çalı~masını kolay • 
laşbrmak için komitelere aeçilme 
sini teklif ederim. 

Ve be~ komitenin inUhabatma geçildi. 
Söz derleme heyetine ICadıköy lisesi mUdUrU 
Ferit ZUhtil, Kabataş lisesi tUrkçe hocuı 

S:ı.dl, DnrUlfUnun mUdcrrls nıuavlnlernlden 

memişti. Sadece "tunu sa!dayıvet, 
ben icap ettiği zaman gelir alı
rım,, demişti. Esasen, bana, yapa

cağı §eyler hakkında pek bir ~ey 
söylemezdi de .•• 

- Aman .. Sahimi söylüyorsu • Cafer os-ı{ı Ahmet, KolleJ muaıumıertnden 

- Peki amma Kadri Bey nedir 
bu söylesenize, meraktan çatlıya -
cağım! 

nuz? Bu mu? 

Selma Hanım, tombul kolunu 
gösteriyordu. Kadri Efendi: 

Daha, YUkselc mualllm mektebi mUdUr mu
nvlnlerlnden &ha, Hıı.lk bUglsi tetkik koml 
tesine ko:ıservatuvnt mUdUrU Yuauf Ziya, 
Hnllc bilgisi <'lorner,-g-ı umumi kll.tlbl Halit, 
lst:mbut Uscst edebiyat munlllmt Hcltltı SU· 

- Evet, diyerek devnrn etti. bir ha, Gc!cnbcvl orta mektebi mUdUrU Cafer, 

h r. laUkltıl lise.sJ mUdUrU AgAJ Sırrı Beyler, 
- Acele etmeyiniz Hanrmef en· de gayet güzel bir ma. a~z~... sanat ve mcs'cklcrt tetkik komitesine güzel 

di. Lutfünün biraz eli tutuk oldu· - Üstünde bir kaplan resmi var sa.nıı.Uar akr · •isi munlllmlerlnden Cem 

ğunu biliyorsunuz. 

- Hatta hasisti diyebilirsiniz. 

- Hayır, hasis diyemiyeceğim. 
Zira hasis, eline ge~en parayı bi • 
riktiren adama derler. Halbuki 

Esat, erkek . .ıtlar mektebi mUdUrU Ziya, 
değil mi? ıstanmıı kız llaesi mlldllr11 ZCkl, İstanbul 

- Evet .. Fakat şimdi teferruat kız lisesi orta mektebi mUdUrU KAzım, Sel

ile ugvra~mıyalım Hanımefendi. çuk kız sanat mektebi mUdllrU Asım Boyler, 
; Halk sıınat vo edelı!yatı komitesine CUm -

Lutfi, bu paketlere birer birer bak· hurlyet kız orta mclttcbl mUdUrU Kemal E-

tıktan sonra bana: "Kadri, dedi, mtn, muıı.!.llm Kttzırn Namı, Ecrkek muallim 
mcl<tebt edebiyat muallimJ Halit Fahri, kıa 

Liitfi para biriktirmez, icabeden §Unları bir bavula koyup sana gön- muallim mektebi edebiyat muallimi Mustarıı 
şeyleri aludı. Şu farkla ki, müs • dereceğim, &aklayıver,,. Ben de Nihat, Ticaret mekte'bl muammıerlndcn lh-

ııuı Beyler ı;e~lldiler. 
rif değildi. Bir şeye değerinden kabul ettim. Aldım, eve götür • Umumi heyetin her hafta top • 
fazlasını vermek İe;temezdi. Yal • düm. O zamandanberi, arasın lanmMı güç olduğundan bu heye 
nız, kıymet takdir etmekte, zeva • Lutfi bana gelir, bavuldan bir pa • tin vazifesini ynpmak üzere bir 
hire aldanmaz, daima tedbirli bu • ltet alır, giderdi. Bunları &ize ge • encümen seç.ildi. Bu encümende 
lunur, bir eşyanın üzerinde yazılı tirip, hediye ettiğini tahmin edi • Köprülü zade Fuat, edebiyat fa· 
olan fiyatın, hakikatte yarısı ol • yordum, görüyorum ki, aldan • kültesi reisi Muıaffer, Maarif ve 
duğuna kanaat ederdi. mıyor muşum. kaleti umumi müfettiılerinden 

Selma Hanım, sabırsızlığını güç. Selma Hanım, gözlerinden a • Ali Canip ve Reıat Nuri, Halkevi 
zaptcderek dinliyordu. Kadri E - teıler saçarak ayağa kalkmııtı: reisi Hamit, Maarif müdürü Hay· 
fendi devam etti: - Kadri Efendi, dedi, ne diye dar Beyler bulunmaktadır. Bu en 

- Lütfi, ıizinle evlenmezden bur.ları bana anlatarak zavallı cümen, komitelerin mesailerini 
evvel, bir defa daha evlenmİ§ti bi. Lutfinin hatırasını kirletmek isti • kontrol edecektir. Komite ıçın 

· liyorsunuz. lllt karısı, Lutfinin yorsunuz. Ne diye ona karşı elan Macrif müdüriyetinde üst katta· 
tamamen aksine olarak çok müsrif h bb · · D k bunu ki odalardan ikisi tahsis edilmiş· mu a etımm..... eme 
idi • yaptı ha? Bunu yaptı ha?... tir. 

E b d k d f · lntihaplardan sonra yapılacak - vet, ana a aç e a soy • Selma Hanım, hiddetinden e -
lemi§ti ! başka bir İ§ kalmamıştı. Ali Riza 

!indeki mendilini di§liyor ve mt · Bey, söz derleme heyeti reisi bu -
- Bununla beraber, Lutfi onun 

arzularını tatmin eder, yalnız, bir 
halinden çok şikayet ederdi. 

- Ne imi! o? 

- Sene başlarında, tanıdıkla • 
rın iıim günlerinde çok pahalı he -
diyeler almasına kızardı. • 

- Ya!. .. Demek ilk karısına da 
kızardı. Fakat benim bildiğim, 

Lfıtfi de kıymetli hediye nlmak 
hususunda ondan hiç te a~ağı kal • 
mazdı. Mesela bana, öyle hedi · 
yeler almıttı ki... Ah Lutficiğim, 
ah ... Sağ olsaydı da .. 

Selma Hanımefendi ağlamağa 
ba§lamı§tı. Kadri Efendi bu genç 
dulun sahte olup olmadığını bile · 
mediği teessürüne hürmet etti, sus· 
tu, -conra, onun gözlerini kurulama 
smı bitirdiğini görünce devam et • 

ti: 

rıldanıyordu: lunan vali ve Belediye reisi Mu • 
- Beni tevcr zannediyordum 

bir de!. Meğer .... (Kadri Efendi • 

ye) Fakat ~ de olsa Kadri Efen · 

di, benim kederime hürmet edip 

bunları söylememeli idiniz.! Hem 
arkadat ınızın lıatıra~ma karşı da 

daha doğru hareket etmİ§ olurdu • 
nıız. Maksadınızı anlıyamıyorum. 

- Nasıl anlıyamıyorsunu:z, Ha · 
nımefendi . Lutfinin bıraktığı ba · 
vulda daha pek çok hediyeler var. 

Ben namuslu bir adamım. O öldü 
diye üzerine oturamam ya .... Hem 

bunlar pek kıymetli §eyler .. Mc • 
seli bir altın kadın saati ... 

- Ya?! ... 

- Bir pantantif .. Sonra 
pekli boyun atkısı ... 

- Nerede bunlar? 

bir ı · 

- Kapının önünde otomobild~ 

hittin Beyin başka bir işi çıktığı 
için içtimaa gelemediğini söyliye 
rek itizar beyan etti ve celseyi 
kapadı. 

Vilayet merkez derleme heye· 
ti şu vazifeleri yapacaktır: · 

l - VIUl.yet merltczlle mer1tcze bağlı na
hiye ve köyt,.rdelti derleme ocaklarmm 
ve kr:ıza derleme ~besinin muntazam ça • 
ıı maalrmı ve i=' görrnC'lerl~I temin ve ya
kmd:ın t&k!p etmek, 

2 - VflAyet mcrkezllo merkeze tıağiı nıı

hlyc vo köylerdeki derleme oc:ıklannda ça
lrş:ınlnrm bcherlnc derleme işinde muayyen 
bir i§ gördllrmclt, 

3 - Derleme şubelerinden, derleme ocak
l:ırmdnn ~elen derleme fl_şlerlnl TUrk dili 

tetkik cemiyeti umuml morkczlnden verile
cek talime.ta göre t.asnlt ederek Türk dili 
tetkik cemiyeti umııml kı\Upllğino gönder· 
mek, 

i - Derleme ocaklarına çnlııma :roll&rı 

göstermek, 
l5 - Maari! t~kilı\tı dışında bulunup öte

den beri dil ~erinde ~ifan \•cya <:alı§malı: 
isUyenlerl derleme fJlerlne bağlnmak ve 
derledikleri sözlerin tı,,lerinl Türk dlll tet
kik cemiyeti umumi k tlpll@ne göndermek
tir. 

• 1 Kinunosanı 

Atlantik vapurunun yanmasında 1 

Bir suikast var mı,yokrnll' 
Süvansi olduğu iki vapur yandıktan sonı1 

eline üçüncü süvarilik verilmış ! 
Yangn bir tesadüf eseri olamaz .. 

Atlantik va~urunun bir yangın ri idi. Şayanı dikkat olan ~ 
ile Şerburg açıldarmda harap ol • dur ki Atlantikten evvel 
masından dolayı Fransız efkarı Paris, Paul - Lecat, Georget 
umumiyesinde hasıl olan heyecan Philippar vapurları da tıpki·bOl' 
devam ediyor. Bunun sebebi bu saftaydı. Acaba bu gemilerill d' 
Yangının Fransız bahriyesine gizli birini müteakip yanması" ·a· ., eller tarafından suikast yapıldığı· _garip bir tesadüf eseri mı ır~ 
nı hiuettirir bir şekilde vaki olma· Yoksa hakikaten Franıı~ 
sıdır. şüphe ettikleri gibi Fransız eli 

Bütün Fransız matbuatı bil has· ye~ine düşman olan ve tah~i J 
sa bu nokta üzerinde ısrarla lihnt projelerile bu kuvveb l 
tevakkuf etmektedir. Hükumetten se muvaffak olamıyan gizli ."'

1 
nebi ellerin ıui ka5ti neticesı 
dir?. 

sür'atle İfİn içinde göze çarpan 
eSl'arengiz cihetlerin tenvir edil -
mesi istenilmektedir. 

Bir Fransız gazetesi bu müna -
sebetle hükumetinden İngiliz · 
lerin bahri kazaların mes'uliyeti 
ni tayin hususunda gösterdikleri 
hassasiyeti istiyor. Malumdur 
ki bundan yirmi beş, yirmi altı se
ne evvel Titanik vapuru Amerika 
yolunda kazaya uğradığı zaman 
lngiltere hükUmeti beynelmilel bir 
komisyon tefkil etmiıti. 

Bu komisyon tarafından kaza • 
nın vukuuna dair verilen raporu 
derhal olduğu gibi neşretmişti. 

Halbuki şimdiye kadar Fransız 
vapurlarına ait olarak vuku bulan 
hadiselerde Fransız hükumeti ef 
karı umumiyeyi tatmin etmemiş • 
tir. Mesela Paul - Lecat ;sminde-
ki büyük Fransız gemisi ynndık • 
tan ıonra bu gemiye kumanda e· 
den :süvari Vicg hiç; muhakeme e · 
dilmekıizin Georgeı - Philippar 
vapuruna kaptan tayin edilmi~ti 

lci bu vaprun da bundnn bir müd
det evvel tıpki Atlantik vapuru gİ· 
bi yandığı malu:ndur. 
Şayanı hayrettir ki Georges -

Philippar yandıktan sonra aynı 
kaptanın eline üçüncü bir gemi 
teslim edilmiştir. 

İtte bundan dolayı Fran:nzlar 
artık bu defaki felaketin mc.ı'uli· 
yetini tayin huıus-u.nda çok şiddetli 
hareket edilmesini talep etmekte · 
dir. 

Atlantik vapuru yalmz yolcu 
nakline mahsu~ bir posta vapuru 
değildi. Bu vapurun harp za· 
manlarında derhal muavin kruva
zör haline getirilmek ve F ransı~ 
müstemlekelerinden asker getir 
mel· için husu:;i tertibatı vardı. Bu 
itibarla bu vapur Fransa kuvayı 
bal rivesinin esaslı eczasmdan bi· 

Büyük posta vapurları i~ 
kumpanyaların direktörlel' 
meclisi idare reisleri Atle.nti~t 
purunda zühur eden yangJJtıll 
kikaten bir elektrik cereya:rıJ f 
ri ile vukua. gelebilecğini k.ı
ediyorlar. Çünkü böyle bir -
üzerindeki elektrik kuvvetleri 
hemen on beş bin nüfuslu bir 1 
tenvir edecek kadar kesafetli 
ğunu söylüyorlar. 

Buna rağmen Fransız efıJ' 
mumiyesindeki enditeleri i~ 
demiyorlnr .. Çünkü F rannızl'1 
tün yangınların hep büyük fi 
mamen yeni sistemde olan f 
vapurlarına ariz olmasını bş 
tesadüf eseri olarak göremü 

Bu yangın hakkında ilk 
katların verdiği netice !udur: 

Atlantik vapurunda yanı;tJI 
tığı znman içinde yolcu pelı 
dı. Bir çok kamaralar tartlıl 
bo~ bir haldeydi. Geminin u/. 
İstirahat ediyordu. Geceleri ~ 
celcrle vakit geçiriyordu On
çiıı yaneının başlangıcından İ 
uzun bir müddet, belki yinsıİ 
saat kadar göze çarpmamı~ 
sından gizli gizli yanarak n' 
önüne geçilemez bir hale 8 
ten sonra birdenbire infilak .J 
gni~lemiş bulunmasına hükdl" 
liyor. 

Bununla beraber bu vazif,ı 
bii iıin içinde bir sui kaıt ~ 
ması ihtimalini bertaraf ed-, 

Nitekim ıon gelen tclgrl'' 
göre vapura bir paketle girİP 
ra paketsiz olarak çıkan ad-' 
bir hasta bakıcısına vapurU_ll J 
seyahati olduğundan babfi 
esraretngiz mühendis ÜZ~ 
tahkikatın devam ettiği .1' 

1 ~ .. ·t dı;r. 
____ .....,....., ______________________________________________ ,_;_ 

Almanyada o r nümayA 
Almanlar si 'ah taşımayı, lıür o's~ 
her erkeğ•n hakkı olar al{ tanımış'' 
BERLIN, IS (A.A.) - Alman - raberliği yeniden elde ettiJİ ;~ 

yada imparatorluk idaresinin ku- rada bu esası nazara al111ı~ff 
rulduğu günün 62 inci yıl dönümü hangi bir mukaveleye AIJl':f~ 
mü~ebetile "Kyffı Hausner 
Bund,, cemiyeti Berlindeki "Spor 

ıuay,, mda bir şenlik tertip et • 
mi§tİr. Cemiyetin hami reisi olan 

reiıicümhur Hindenburg'ta bu . 
merasimde hazır bulunmuttur. 

Batvekil von Schleicher, bu 
mUnasebetle !Öylediği nutukta 
bilhaısn demiştir ki: 

"Şimcli hntırlanmıyacak kadıır 

eski zamantardan beri Almanlar, 

. . ... ,01 
nıç ımzasını atmıyacacını . 
hariciye nazırının sözleriı>1 

rar etmeliyiz. ~ 
Zaten biz diğer her h 

memleketin malik olduğu . iP 
ı ~ . b" ·- ,, yet ve se ametın ızb... bit 

temin edilmesinden bati<" }ilı 
. . M b .. ,J<er ı:;temıyoruz. ec urı a 
metini arzuya şayan b~ ,o1 
telakki ettiğimi burada "_ıı 

~· d' An" ·ı megı arzu e ıyoruDl· .-ııa 

- lıte ben de bunun için gel -

miıtim. Bilmem size söyledi mi idi. 

Lutfinin ilk karısı bundan dört 

tene evvel, tam ıenenin sonuncu 

gilnü ö)müftü. Hem de neden bi • 

liyor muıunuz? Zavallı kadm, 

duruyor. Bavul ile beraber ge 
tirdim .. Neınelazım. Yarın, öbür 

gün, yevmimahterdc sonra Lutfi 

boynuma sarılır. Şer'an ve kanu • 
nen varisi de sizsiniz. 

Komiteler kendilerine verilecek silah taşımağı hür olan her erke
~öz derleme fiJlcrini bugünden iti 1 ğe ait bir hak olarak tanımışlar -
haren dağıtmaya baılıyacaklar • dır. 
dır, 1 Alman milletinin hukukça be • 

manın değifmeaine g~re.. ııl' 
usullerin de değif,nesı l•~oı 1,1 
diğinden bu hususta bert' ' ·us te 
rıma gelen ilk fey, ını 
dır.,, 
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1 ' Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

SEYRISEFAIN 
l)ı Mcrt'tl idaresi Galata kOprul aşı C2623 

;uı c A. Sirkeci l\lühürdar zade Han 112640 

•• 

Kariyeıi 
Pendik 
Maltepe 
Galata 

Mevkii 
Kilise arkası 

Cinsi 
Arsa 

Numara•• Kıymeti muhımmine 
300 

lzmir - P ... e - l•kenderiye 
Poatası 

(EGE) 17 ikinci Kanun 

200 
28152 

Salı 11 de 
Köy civarı •• ?/g 

Trabzon postası 

Türk 
Bereket Z Yük· Apartıman 3151 

sek kaldmm mağazalar 

P b d 1. fh leleri naklen veya g!yri mübadil bono· 
ev akçe ve e e 1 8 k il · 19 

(K d • ) J8 ikinci ara eDIZ Kannun 

·ı d' k 0 ukırda eYsafı yaııh gayrı men u erın -ıı e ö enme zere Y • · ı k 
Çarıamba 18 <Je Galata rıhtı
mından. Dönüşte Tireboluya· 
da uğranılır. 1 933 b Ü o aut ıs le şartnamesıne tevfıkan pazarı • • perşem e ı n 

la ııtııları intaç olunacıktJr. . .. 
T 

'

. 1 • o de yedi buçuk pey akçelerıle bankamıza mura-
a ıp erın y 7. ~ ( 6827) 

lzmir - Mersin Posta•• 

(Çanakkale)ci 1~~~~~ caatJarı. Şartname bankamız kapısına ısılmışhr. 

Vinç ilanı 
Çarşamba 10 da idare 11hh· 
mından kalkarlar. l 94 

Karaağaç Müessesatından : ··•········· iş ar rom ........ " .. ii ......... ı y o .......... !~ 

Mezbeha ve pay mahalli iskelesi ünrine yaptırılacak olan 
ve keşif bedelleri cem ';m 900 lira bulunan iki adet el. il: kulla-
111 ır vinçln imal ve yerine vaz'iyle iş!er bir surette lesıımı kapalı 
zarfla ve yirmi gUn mllddetle münakasaya konulmuştur. ibate 2 
Şubat 933 Perşembe gDoil saat 14 de Mütssesede yapıl~caktır. 
Münakasaya girecekler teklif edecekleri fialıa yüzde yedı buçu
tu nıslJetinde teminat akçesini makbuz veya me!dup suretile 
teklif mektuplarına lef edecek?erdir. Keşfini ve farlnameıini 
görmek için Miidüriyet.e müracaat edilecektir. (117) 

il Sigorta şirketlerinde ça~ış- j~ 
İ! mış, referanslı mükemmel 1 urk· g 
:~ çe ve Fransızca daktilo bilen i! 
Jİ bir genç kız iş arıyor. Istan· H 
İi bul P. K. 46 E. P. adresine i! .. .. 
:: yazılması. :: 

" ··--··== s:::ı::n::::::::c::ı::::::::::::::c:ı::ı:::a ._ ....... . 
C. H. F. KltlbJumumlllllnden: 

Kurultay kararı ile infisah ede
rek bak ve vecibeleri C. H. 
Fırkasma intilcal eden Türk 
Ocaklarının bir takım borçları 
da Fırkamıza intikal etmişti; Bu 
borçları ödemek için Fırkaya 
geçen bazı binalar satılmaktadır. 
Şimdiye kadar bu yoldan elde 
edilen para ile borçlardan ancak 
yüz liraya kadar - yüz lira ha· 
r:ç • olanlarının ödenmesi imkl· 
na hasıl olmuş ve buna karar 
verilmiştir. Tediye cetvelleri ha
zırdır. Şu hat de münfesih ocak· 
lardan yüz liraya kada~ alacağı 
olanların Ankara' da Cumhuriyet 
Halk Fırkası merkezindeki tas
fiye encümenine müracaat etme• 

Zerinin en 

biiyiik vazilesi 

nedir lstanbul Posta Telgraf ve Telefon 
Başmüdürlüğünden : 

Ankara - lstanbul, ls!anbul, Adana, Adana • Mersin; Ankara
Sıvaa, Samsun • Zile ''To'.<at dahil,, şimendıfer hıtları rDzergA
hındaki merkeıler için ve bunların aralarında eb'adı nizami da
hi inde olmak şartile 40 kiloya kadar resmi ve gayrı resmi koli 
postal kabul edilmekle oldutu ilin olunur. (180) 

Hııll Tasfiyede Mehmet Balcı Kardeşları 
Türk 1\fcaret Anonim Şirketinden 
Hali Tasfiyede Mehmet Balcı Kardaş1 arı TOtk Ticaret Ano. 

il~ Şirk tı ~.eyeti un-urri~ uinin l 9 ~ubat 1933 tarihinde .adi yen 
içl•rmt vuJ ubulacağından hissedaranın yeYmi meıkörda saat on 
IJe~te şirketin Sultan · Hamamında kain merkez ticarethanesinde 
hazır buluntnalıuı ve içtima günllne tekaddllm eden on gün 11ar
fında mevcut hisse senetlerini makbuz n u1<abiJindc tic.arethanei 
mezkOrda depo eylemeleri lüzumu ilin o unur. 

Tasfiye Memurluğu 

Ruzoomei MHzakerat 
J Tasfiye menıurlatıntn rapo~unun. kıraatı. 
'.l Tufıye muame:atından miıtc~~llıt 3J. 12. 932 tarihine 

kadar bıa~balm telkikile kabul ve tastıkı. 
3 _ Mura ıp raporunun kuaatı. . 

ı. ı hokkındn tnd ye me-4 - Şirl.etın er.ıvalı gayri rneo11u. csı 
~ur r.tı hııafınden vald teldiflerin tctlcıkr. ----

Ga yrim ü badi l le r Cemiyetinden : 
ı al\di ikinci 1\anunun 2~ inci Nısabı ekseriyet olamadığından kongren n 

k . . vmi mezkôrdn l l:ılk-Pıtı:ır günilnc taliK edilmi~tir. Cemiyete mu ·nrrct azanın ) e · 

evi Konferans salonuna saat 14 te teşrifleri rica olunur. 

htaııbuJ 5 el icra l'ılenıurlufund:ın: Batıl
ln:ı.sma karnr verilen H:ı.lr, Kanapc, Koltuk 

ve s:ıtre 21·1·~83 tarlhlııe mUsadif Cum:ı.r· 
tesı gUnu saat 13 ten itibaren Beyoğluncl& 
Balık P&zanndıı Topçckcnler sokağında 
7 

N. lu Ap;ırtımıuı içinde açık arltırtru\ ile 
eatıı~datı ... n .. 
IS&atte lııUyenlcrin mezkür 6~. ve 
nu ll1&haıttncı. bulunmaları llAn olu • T. 

--------:-:::----~~~~~-(G~~c_D_> htaııbuı 
lnık t> AaııYe Maııırernesl Dördilncü HU· 

•lreaanııea 
ba,.cızad n : t>a\'acı manıtaturacı Top-

c «:>acı Ah 
aleyh Fethi ınet Et. tarafından mtidd3· 
ruf ııab k Yedo enhsı ve 1kamctgAhı ma • 

r fcra rn 
loYhUı8 il21Udda omuru Mehmet Elendi a -

~eyhfn fbtil&a etUgi paranın 
nıaa falı ve mıı •• ~. 
•~• bl ---...cıtJ muhakeme t&MUI ._. Yle açıla.n 

932 cc ·12g numaralı davcnm 
reyaıı eden nıuh k 

tebliğ-ata rar; n enıesındc ilı\nen vflkl 
ll:ı men gelıniyen mtıddaaleyhl 
de~:ıalleyh hakkmııa 8'1Yllbcn muhakemeye 

rn edilerek 23-2·&33 t&rlhlne mllsııdl! 
Curnarıuı ıtınu aaat H te t&liklncı ve ınUd
~aaıeYh 406 ıncı tnıı.dde ınuclbince gtyap 

v:ı~rnım bir ay ınUd(!eUe t<'bllğine karar 
d rnıe Olduıtundan bermuelbl karar mUd· 

&aleyh °U•L--

g 1 .-emnct Efendi vakU muayye.ııdc 
e lllet'lrM 
~ -tS• veya bir vekili kanuni gönderme· 

ctın '-~u kaııwıJye& zarlmd& tUras 
d ed!tt takdirde hAdlsatı kabul etınJı ad· 
oıUZıaraıt 

teblJt ınalıkemeye kabul otunmryacağı 
Olunur, (6310) 

tstanbül Ulrlnt'l ıtl!s l\Iemurluğıından: 

Hırıstnkl Hacı Yusuf ve llya ı.Iakrapolo 

rnUflls §lrlcoU tıırc!mdan nlacaltlılıı.rmıı lton 

kordato tclclll edilml~Ur. Bu teklif Jlo lflA.S 

idare heyeUnoe tanzim ve memutiyotiınfze 

t dl olunıuı rapor 5·!?·033 pazar günü sa-
ev 1 tcdllceck toplanmada tetkik \'O at H te at 

dlıcccıı-ınden o.ıacal;lılıı.rm ycvm mUzakero e t>' 

ve vakti muh1lrda Adliye ıaraymda iflAıJ 

1 .. salonunda hazır bulunma· dairesi top anm .. 
ıarr tlı\n olunur. 

A-'l"t Mahkem~I DiirdWıcll Huı.tanbul .. ,, 
••• OA lstanbul Dc!tt'rdarlı~ ta-kuk Dalrr ... nuc.0 

, dıklSyUnde Nurettin PaM ıoka • 
rafından lı.a 

Alı hıı.nede mukim Hıızım B. 
ğmda. 21 numa.r .. 

,.0 ibate masrafı olar.:ık aleyhine okuma 
. SS kuru§UO maa faiz tahslU cc.man 1~18 lıra 

93.,_2~1 numaralı dava arzu-
taıeblle açılan -

hlr:ıl teblltlndc Ha!:rnt BcyL'I mcz -
halinin 1 tcrkederck eıyevm lkametglhı -
kftr h&nc:) bUlundutu mUbaDlrin ıerhinden 
nm meçhul 1 dava l!tldıut suretinin 

ıl olmak a 
&nlB§ mı~ u&nen tcbllflne ve tahkike· 
bir ay müddetle . 1 mUsadl! Pazar gfuıU 
tm 26·2·93S tarıb ne rlldi,.,"den mu-

kint knrar ve 11 ... 

saat 1' tc tali ı mt'.ıkGrda reı-
Hutın Beyin yevın 

maUcyh h Une cevap ve:-ıne· 
dava arzu & 

rnediğl ''e)'a kararı veri • 
dlğt takdirde haJckında gıycıp 

leccğl llln olunur. 

Jeri rica o tur:ur. c191) 

Jatanbul t ı;UncU !<'ra mernurlufundall r 

Tamamına l 715:S lira kıymet takdir edJl<'n E· 

rcnköyUnda saJırnl cedit maho.llcsinde Etem 

El. ııokağrnda eakl 1a1 yeni 41, 48 N. Ju 

d!lkkllnınm 10 hlSI ftlbarfle iki hl&ıeal 

açık nrttırmay!\ var.edllmlı olup, 5·2·933 ta· 

rlhlnde onrtnamesl dlvtınhanoyc talik ve 

21·2·933 tarihine mtlsadit Salı günU Gat u 
ten 16 ye kadar latwıbul UcUncıı icra dııire-

11lnde birinci açık arttırma ııurctllc ııatıla • 

caktır arttrrmaya t~UraJt 1ı;ln Yüzde yedi te
mınııt al Ç('Sl aıınır mUtcraktrn vergi ve cv
kıı.t ic!lrlycıl 'c rıauın ve 11Alro mu tt-'iye 

nlttJr. Hnklan t rıu !tlcUforllc eıııhft olrnlycn 

lp:>tekll nlncaklı er diğer eldka<!erların ve 

lrtl!a l~nkln snlılp'erlnl:ı ve hnktarnu hUtt· 

si ile fal.Z ''e mcsarl!c dair olan iddialan ~ 

nm UAn tarlhtndctı itibaren yirmi gtln mr • 

ı fmd3 evrakı mUııbltelcrtıo bildirmeleri il -

::ımdır. Akal takdlrd hııklan tapu Blcillcrl 

sabıt olmıyıınla."111 satı~ bcdcllnin p:ıylaıı • 

masmdıın hnrfç lmlırlnr. Alı\kııdarlnrın mili· 

ga. 142i N. ıu ıcra ve tntuı kanununun UD 

unc!.I maddesi hillcmlln tc\•flkan hareket 

etmeleri ve daha fıızla. malumat nlmnk ltU· 

yenlerin {J'.?D - 1403 N. lu do3yn numnl11$llo 

dairemize mUrc.caa.tınn il~ olunur. 

Vsl.lld;ır Topu ld re lm.kn: E\'kat mü • 

dUrtıııtllrtco nhnrn aatılm~ olan UskUdıır<!n 
GUıtom ııatu.-ı mnhall •inde J{araca .Ahmet 

caddesinde t'.skl llSO yeni 182 N. ıu mektep 

ar.3asmın tapu kaydı olmadığından senetsiz 

tasArrufatn luycse:ı mu:unctc ffa ''e ma • 

hallen tahkikat icram için 1!·2·033 pazar gü 

nU ııaat onda maho.lllne memur G'ISnderfle • 

ceğlnden bu ycıin taıııırrufu ile al!ı.kadıır 

olanlar \'nt'U 10 gUn uır!rnda muteber ve • 

salK ııe 6uıtan Ahmetto klln üskUdar ta • 
JIU ıtıc.reıııno ve yahut kıırarıaıt.ırıtan glln 
,.41 ııaatte maMllln&ıı hıı.zır bulunııc:ll; tapu 

memurunıı mUracaaUan lldıt olunur. (6304) 

tstnnbııl Altıncı lem memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz \•o bu kere pa· 
raya çevrlJmes1 mukarrer t.lr adet tahta 

biçki mıık!ncsl l ·1 033 tarihine rnUs:ıdlC 

Çartambs ~unu saat 0·11 de Ahır kapıda 

Ahmet Hilnıl El<'ndlnln manuıgo7 fabrılm· 

smdtln ilk açık nrttırmtı ırurc:Jle eııtılaca -

ğından :> :n"llli m &kQrdıı mahallinde bu -
ıunacak ıncmuıunıı mUracaaUıırı ıuı.n olu -

nur, (6303) 

Çocultlarını 

Ohalde derhal 

Tutum.1u VE 
Mul{tesit 

Yetiştirmek. 

Ziraat 
·B an k a s ı n d an 

Alınız 

Bolu Vilayeti Orman 
Müdürlüğünden 

Po'ıı vilayetinde Düzce kazasının Akçaşchır nahiyesi dahilin• 
deki Akakaya Afıun Devlet ormanından madan sütunu yapmak 
üzere her sene bin c!o~uı: yüz otuı dört gayri mamul metre 
mik'ap l<ayın Ye 153 metre mik'ap gürgen ve 546 metre mik'ap 
m<'şe o'mak üıere cem'an ~ 633 gayrı mamul metre mik'ap he· 
sıı bıle bet senede J 3165 gayri nıamul metre mik'ap muhtelifül· 
cins eşcardan kavın ve gOrgenin beher gayri mamut metre mik' 
abı 175 ve meşenin beher gayri mamül metre mik'abı 500 ku· 
1 uş muhammen br.deli üzerinden lali bine ihale edilmek üzere mil· 
2ayec:eyc l onulıı uşlur ve itin müddeti bu defa 21·1·933 tarihine 
kadar temdit edilm ftİr. Müzııyedc \'e iiıa'e kap:ılı ıarf usulile 
ve 661 • 799 nu:naralı ~anunlaıın nbkiimı umumiyesi veçbiJe :.ti. 
]. 933 tarih ne mUudıf Cu'.tıatlesi günü saat on beşte l.o~u Vılayetio· 
de müteşekkil Orman satış Komisyonu huzurunda icra edileceğin· 
den taliplerin ( l 5,000 ) hra sermııye Vat111ıa mali Jktidarlarını 
gösler.r T coret Odası vesık&sını ve muhammen bedelden aşağı 
o'mamak şartile veteceği bir senenin bedelin miklatının yüzde 
on beşi nlsbetlndcki lem:nalı muvakk11lcs"ni mu'ıtevı tcldıfname 
!erini ihde kıınununuo onuncu madd~s: srırnlıatı dni:cs:nde mez• 
kür saate kadar lrnmisyo·ıa lev:ıı eylemeleri "'e şartname ve 
n u

1
,avele suıeli rr.usaddakaforını Anl•arac!a Orman iıleri Umum 

Müdilrlliğü ile lstnnbul Zonguldalc ve eo:u Orman MüdUriyette· 
rinden alınllcağı ilan o'unur. (239) 

f 1 tanbuı Belediye ı ııanları 1 i _________________ __. 

Vesaitı nakliy.e r esm nden o'an llorcund n <lo'a> ı haciz albaa 
alınan 2598 numaralı hurda otomobil 19-2 inci Ka.·933 tarihine 
mC11dıf peışcmbe gltnü sant 11 de Demir l{apıcla Şark garajı 
önünde bilmüzrıycde satılacağı iıiin olunur. (232) 


