
Dug~n tayyare piyangosu ıı.ldan Edirneye oto
liraya adam taşıyor. 

renin üçüncü mevkii 

k~dnı. tertip Tayyare piyangosunun birinci 
konf eıı bugün öğleden sonra Darülfünun 
den' trans salonunda yapılacakbr. Bu keşi
Bun~ en büyük ikramiyesi 30000 Jiradır. 
lar vaııd başka büyük ikramiye Ye mükifat-ar ır 
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Yunanistanla aramızda tedafüi misak 
Kazım Kara Bekir Paşanın davası lngiltere-Amerika ................................................ Yunan başvekili diyor ki: 

C -····-·· .. ·••t••·················-·················· .. ······························· elaleddin Arif Beyin 
kuracağı hükU.met ! .. 

Avrupada Tedafüi misak Ankarada 

Onun fikirlerini Öğrendikten sonra 
tıınurni vali yapmak hatanın büyüğüdür 

Kiıırrı K B k. . 

El ]birliği yapmak 
istiyorlar .. 

LONDRA, 10 (A.A.) - Başve
kil ~1. l\Iakdonald Avam kamara
sında V a§ington mükalemelcrine 
dair demiştir ki: Ytıi b . ara e ır Paıanm sı-

lı aıırets· l' .. · · -ıe . ız ıgıne mısal olarak 
Yetı teını ·1· • 

ke.ra 11 ıyenın Sıvastan An -
~ Ya gelnıesine aleyhtar olutu· 
ı , &onra, e b' • . . 
ıte.rıbuJ ene.•. t§galı altındakı 

rıır " . Me.:lısı Meb'usam ka· 
. erırae rn1·1ı· . t 'kl. , . 

•ı · . ı ıs ı al muco. eı~ 
ıçın toplan H . ·1· 

}'e .. • an eyetı temsı ı· 
·•ın da .. l 

nu~.. gı rnası fikrinde bulu-
ır .. nu ·· 

da Roaternıiştik. idari hatası 
Rene k d" . 

etınek . en 1 nıektubunda ızah 
!!ey ıstecliği Celalettin ' ·; 
le •ab~e~elesindeki hattı hareketi• 

ıttır. 

Bu ıne 1 
&taen se enin esası şudur: E-
l!iiyijk Er~urumlu olan birinci 
41&lett~ıllet. Meclisi ikinci reisi 
de t ırı Arıf Bey günün birin-

Q<ııtal .. 
ıu .. : ıgını bahane ederek me-

""Yet ( lrleb, a rnııtı. Ayni zamanda 
A "' ola h · · H ·· · ""ni '8e n em~erısı useyın 
aitnıi . Yle beraber Erzuruma 
1Utetı!tı~ Celalettin Arif Bey bu 
f'•ının . ~rada.n ayrılırken ita -
• 1Ç•nd .1 •ı olan ,.. . e trıı li hareketin rei· 

d \..:aıı M 0le.Yıaile A. Ustaf a Kemale ve 
~lo J>lan h nkaraya karıı Kom -
ı" · 1 aıırl Slı~a! k arnııtı. Erzurumda 
)) çı ilra k 
, 'filyj d·· .. ta Mustafa Kemal 
ace • Uf urec: k k 'b· ıı E:.rıuru e , a lınca mer· 
b ır hiilturrı ~ olnıak üzere yeni 
" hi.iku- et· kuracnktı. Kendisi ... e ın b 

1 Celil tt• aşına geçecekti. 
" . e ın A 'f etı bur· rı Beyin bu hare· 
~'netten u~ trıanasile milli bir hi
~ htreketi:şka bir §ey değildi. 
~11Ieı iri.. . .. ~onu memleket ve 
ııe.1· ~ •4 uorun .. 

'• rr•· nıege başlıyan 
~~ . tiUne§inin 
C ~ı deınekti tamamen sön· 

ıelaJei.tin -' ·. Bununla beraber 
1> in ""rıf B b . 11\ı k f ey u hıyanet 
)or h a asının · · d k 
ı 1 tric ıçın e sa Iı-
0ır L e en k·· ··k a""Illıy0rd uçu bir sızıntı 

On u. 
Un · · ~ . •çın t b"· 

boa .. . tıtti~· a 11 olarak Erzuru-
."""'lld 1ııl \'e k 
il ln1 1(. far cephesi ku-
t le ... a, ~~~ Kara Bekir Paşa 

'-d ettıgı " k' f" 'b •nı rr' l a ıt ıkir ve mak
~lt liıı em· . 
t .. ı İt l>aa . Iftı. Yalnız Kara 
""' .,_ Tayı Ank 

tilt ettn 1_ • • ara aleyhine 
......._ el( lÇtn• 

tarı ~nkara ıi : 
r aı, .... ,_ zı kumandanlık-
1Yo,. ""it urrıurrı· 1• .,, 1 \'a ı yapmak is-

l>ed' ( ~ ı. Bu .. l 
triteı· . •oı erile h:!1~-

~, •nın k uaumet 
ti •ını iıtenı d~~andanlıkta. kal-

Yordu. 1( e ıgıni anlatmak • -
''•mı . ara Bekir p · · 

11 

a)d 'bılrrıed..... . . &fa •tın e-
Ç ·· lllııyor. li ıgı. ıçın bu ıözlere 

llnltu atta telaşa. d ·· ·· ta'ki L 'Utrıurrıi '\'al. Uf uyor. 
~ "'llrtarıc1 ı olunca. tark-
\i •• '-' olac... '9azif eıinden mah .. 
ıetin Kını diitün .. 
~ e kend" uyor. Bunun 
ltı 'lıtıek İçi ı ınevkiini muhafa -

~tin Arif ;:~u_mi '9aliliğe Ce
a...d •icat Şa... Yı ~nha ediyor. 
"" Ut 1_o ,,anı dıkk t l 
~- ili Cel • 1 • a 0 an ciliet 
~·'lln a ettın A ·r B ~'1'1 k a tf derelc h • rı ey Er-

•• ara f!e1.. pır taraftan Ki.- { 
~e..ı.. lllr a • 

r.ıııı.e talıriJC fayı Ankara 
ederkeıı '..J•ı 

QJ er ta· 

Şimdi her iki hükumet, yekdi -
ğerini tamamile anlamaktadır. Ye 
konferansın her halde bir netice 
elde etmesini temin etmek ve son
ra Avrupanın sulhu sever milletler 

\ 
rinin kalplerindeki korkuyu gider
mek için ellerinden geleni yapma
ya azmetmişlerdir. 

Erzurumda bir hUk~met kurmayı ve Gazi~ c 
!~)anı nklından geçirmiş olan 
Merhum Celileddlo Arif B. 

raftan ordunun depolarında sui
isti.maller olduğundan bahisle 
hükUmet merkezine şikayetler yağ 
dırıyordu. O zaman Erzurumda 
vali vazifesi gören Kazım Paşa 
(timdiki İzmir valisi) nin kaldı
rılmasını istiyordu. Diğer bir ta
kım memurlar hakkında takibat 
yapılmasını istiyordu. 

lıte bu suretle Kara Bekir Pa· 
şa tarnfmdan Celalettin Arif 
Bey hakkında ll'mumi valiliğe ta
yin inhası Ankaraya vardığı gibi 
ayni zamar.da Cela]ettin Arif 
Beyin şikayet telgrafları geliyor. 
Bundan başka gene Cela lettin A
rif Beyin tahriki ile kırk elli İm· 
za ile tikayetler gönderiliyor. Va-

Mehmet Asım 

Devamı ikinci Sayıfada 

Nutku, 34 dakika devam etmit 
olan M. Mak Donald, "sulhu se -
ver,, kelimesi üzerine kuvvetle bas 
mıştır. 

M. Mak Donald'dan sonra söz 
alan M. Lanabury hükumetin ha· 
rici siyaseti hakkında Perşembe 

günkü beyanat sayesinde öğren • 
mit olduğundan fazla bir şey bil -
memekte olduğunu söylemiş ve 

M. Mak Donald'-
"h" ın nutkunun ıç 

bir müsbet tek • 

lifi ihtiva etmi • 
yen bir takım ke

limeleerden iba -

ret,, olduğu id -

diasında bulun· 

M. Makdonald muştur. 

M. Mac Donald, Amerika hü -
kumetinin silahları bırakma kon -
feransı memnuiyete değer bir so -
na vardığı takdirde Avrupada sul· 
hun istikrarım temine daha geniş 
bir mikyasta iştirak ve neticesi Av 
rupanm ve harp tehdidine maruz 
bulunan devletlerin emniyetini te
min edecek olan istişari misakları 
kabul etmeğe mütemayil bulundu
ğunu beyan etmiştir. 

M. Mac Donald, bu keyfiyetin 
ileri atılmı§ bir adım olduğu mü -
taleasında bulunmuştur. -., 

Kazım Kara Bekir Paşa =-=="':""""""~=======-

Anadoluya nasıl gitti? Ah eroin 
Selimi İzzet Beyin : BiR 
HATIRA sını 3 üncü say 
tamızda okuyunuz •• , 

- _.__ . ..J 

Bir çapulcu yaptıklarına 
bu zehri sebep göteriyor 
İstanbul ve Beyoğlu semtlerin -

c!e bir haftadan beri kadınların 
çantaları meçhul bir genç taraf m· 
dan ansızın kapılıyordu. Tam öğ· 
le vakti yapılan bu kapkaç vak'a-

' larının faili nihayet dün yakasını 
polisin eline vermiştir. Bu, müte· 
kait Mustafa Efendi isminde bir 

' adamın oğlu 22 yaşında Rüştüdür. 
Rüştü beı gün evvel Beyoğlunda 

evine gitmekte olan Madam F ero· 
' zanın üzerine ansızın atılarak ve 
çantasını kapmış ve kaçmıştır. Çan 
tanın içinde 50 lira bulunuyordu. 
Yakalanmamasından cesaret alan 
Rüştü iki gün sonra Sen Jorj has· 
tanesi civarında Fransız mekte
bi muallimlerinden Münire Hanı

iiii~~ı , mın çantasını kapmış, fakat Mü -
Devanu Dokuzuncu Sayıfada 

imzalanacaktır 
Bu misak iki memleket münasebatını 

daha bariz bir şekle sokacaktır 

B ık- } } • ttif ,.ıırnını 111nmnııııumnn ıır ıuııııuırnııııunıınıtıııııııııııınnıııııuııııın•' 

a an 1 ar 1 a- 1 Yeni mükaleme-ı 
kına bir başlangıç 1 l . . ·ı · t · i ere gınşı mış ır 

Balkan konferansı r~ı~ı bü- J ATINA, 10 (Hususi) - Bu 
tUn Balkan devletle~ının ~u ' sabah Yunan Ba:Yekilinin da
eaeri takip edecekler1ne emın ~ veti üzerine siyasi fırkalar rü -

· ' ( esaaı kendi riyasetinde toplan-

M. Papa Anastasiyu · 

Balkan konferansı reisi l\Iösyö 
Papanastasiyu, Yunan refiklerimiz 
den birsine şu beyanatta bulun -
muştur: 

- Türk - Yunan münasebatı, 
herkesin bildiği veçhile gayet sa· 
mimidir. Türk - Yunan yakınlaş -

' mışlardır. içtima saat ondan on 
~ ikiye kadar sürmüştür. 
~ Ba§vekil Türkiye ile Yuna-

i 
nistan arasında aktedilen Tica
ret muahedesi · ahkamını, Yu
nan hükumetinin Türk ricalile 
tedafüi bir misak akti için mü· ( 

~ kalemelere girişmiş olduğunu il! I da söylemiş ve misakın Atina· 

J da parafe edileceği, kendisile ı 
Maliye nazırının eylulde An-

i 
... karaya yapacakları seyahat es- C 
nasında imzalanacağını ili ve 1 
etmittir. Bu misak .iki mem
leket münasebatını daha bariz 
bir şekle sokacaktır. ~iyasi fır-

11 kalar ricali hükumetm bu me-, 
~ selede hattı hareke~ini tama-
1 mile tasvip etmişlerdır. 
\t ııııuıunıuııııuııııımıııııunuıımnııııııuııııııınıınımııımınıuııııınmıııııu un~ 
ma siyasetinin her iki millet için 
milli bir aiyaset olduğu isbat edil • 
miştir. Bir kaç ıenedenberi, Yuna
nistanm harici siyaseti bütün fır • 
kaların birleşmesi ile yapılmakta
dır, binaenaleyh, hükumetin deği
şerek Mösyö Çaldarisin hükumet 
reisi olması, bu siyaseti değiştir • 

Deı•amı Dokuzuncu Sayıfada 

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

Mazeret 
···················· 

Komiser - Dördüncü defadır ki adam ~i~nlyorsun. 
Şoför - Evet ama hepsi başka başka markah ara• 

balardı Efendim •• 
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Kazım Kara Bekir 
Paşanın davası 

Başmakaleden Devam 
ziyelteki garabet Ankarada naza
rı dikkati celbediyor. Yapılan 

tetkikat Celal ettin Arif Beyin f e
na bir maksat ile hareket etti· 
ğinde §Üphe bırakmıyor. Tabii 
Kazım Kara Bekir Paşaya da ma
lumat veriliyor. Bundan sonra 
Kara Bekir Paşanın Ankaraya 
Mustafa Kemal Paşaya çektiği 

bir telgraf vardır ki mündericatı 

Celalettin Arif Beyin umumi va
liliğe inha edilmesinin kendi te
şebbüsü eseri olmadığını, ken
disine ihsas edil mi! ve tarafından 
samimi telakki olunmuş bir fik
rin neticesi bulunduğunu bildiri
yordu. Celalettin Arif Beyin o 
zamanki resmi sıfatlariyle bera
ber umumi valiliğe o şekilde ta
yini kanunen kat'iyyen doğru ol
mamakla beraber bu vaziye~ ge
ne bir dereceye kadar Kara Bekir 
Paşayi mazur gösterebilirdi. Hal
buki bu defa yazdığı mektupta 
bu hadiseyi ta.mı:ımile başka türlü 
izah ebni§: 

'' - Celalottin Arif Beyin mil
li birliği esasından mahvedecek 
bir maksat peşinde olduğunu an
layınca derhal şu karaı1 aldnn: 
Uz\!rindeki müessir makamlar ile 
gayri mes'ul ve amir bir tarzda 
F · zmı.tında bulunmasını tehlikeli 
g ·;_·~üğüm C. ~rif Beyi derhal 
\" li Yekaletine getirmek ve bu 
. ı c tlc mec:;'ul ve madun vaziyeti
ne sokmak,, 

Demiştir. Biz hadisenin te
ferrüatı ile bu hadise üzerine alı
nan tedbirlerin isabeti veya ade
mi isabeti üzerinde fazla durmak 
istemiyoruz. Yalnız muhterem 
Kara Bekir Paşanın Celalettin A
rif' Beye umumi valilik tevcihi i
çin yaptığı inhanm evvelce ken
di teşebbüsü eseri olmadığını ve 
binaenaleyh hatalı bir tedbir ol
duğunu zımnen söylediği hQ.lde 
§İmdi bu hareketin kendi tara
fından düşünülmüş musip bir ted
bir olarak gösterilmesindeki hik
meti bir türlü anlıyamadığımızı 

kayda lüzum görüyoruz. 
Kara Bekir Pasa Celalettin A

rif Beyin fena fikir ve maksat
larını öğrenmezden evvel yanılmış 
aldanmış, kendisine umumi vali
lik verilmesini inha etmiş olabi
lirdi. Dediğimiz gibi hu da bir 
dereceye kadar mazur görülebi
lirdi. Halbuki onun fikirleri öğre
nildikten sonra kendisine umu
mi valilik teklifinde ve inhasında 
bulunmak her halde idari hata
ların en büyüğüdür. Böyle bir 
teklif ve inhayı isabetli bir ted
bir olarak görmek mümkün de
ğildi. Kaldı ki Kara Bekir Pş. nın 
- inha hareketi isabetli veya i
sabetsiz olsun - iki ifade şekli a
rasındaki tenakuzun sebebini de 
efkin umumiyeye izah etmesi la
zım gelir. 

Mehmet Asım 

Tayyarede infilak 

Bir kanadı kınldı. içinde
kiler kömür halinde 
Barselon, 10 (A.A) - Fransız 

posta tayyaresi, dün saat 14,30 da 
b~r kazaya uğramıştır. Tayyare, 
Kazablankadan geliyordu. İçinde 
6 kiıi vardı: Pilot Emler, ikinci pi
lot Rinlle, telsiz memuru Guyo • 
mard ve Kazablankadan binmiş 

olan üç yolcu. Bir infilak gürültü-
911 ltltftmtı •e tayyare hemen alev
ler fçfnde kalmıştır. 

!vvelf\ bir 1<anadm sarktı~ı g8-

Ankara da 
Yapılacak polis 

mektebi için .• 
ANKARA. 10 (Hususi) - An

karada polis mektebi için bir bina 
yapılmasına karar verilmişti. Bu iş 
için 225 bin liraya lüzum görülmüş 
tür. Bu para Emniyet işleri umum 
müdürlüğü bütçesine her sene 75 
şer hin lira konulmak suretile üç 
senede temin edilecektir. Bu hu
sustaki layiha bu şekilde kabul e
dilmiştir. Binanın inşasına yakın
da başlanılacaktır. 

Orduda köprü yapılacak 
ANKARA, 10 (Hususi) - Or

du ivlayeti dahilinde yapılması la
zımgelen büyük köprülerin inşası 

için Maliye vekaletinin kefaleti 
altında bir istikraz aktine mezu
niyet istenilmişti. Teklifi Nafıa en
cümeni kabul etmiştir. 

Umumi harpte batan 
gemiler 

ANKARA, 10 (Hususi) - Umu 
mi harpte kara sularımızda batan 
gemilerin çıkarılması için çalışa

cak kimselerin parasının bundan 
sonra hükumet tarafından veril
mesi hakkındaki layiha bütçe en
cümeni tarafından aynen kabul e
dilmiştir. 

İzmirde bir define daha ! 
1ZM1R, 1 O (Hususi) - Yangın 

yerinde defineler bulunduğu ihbar 
edilmiş, milli emlak müdürü araş
tırma yapmak için vekaletten mü -
saade istemiştir, 

İzmir bütçesi 
1ZM1R. 10 (Hususi) - İzmir 

belediye bütçesi vilayetçe tetkik e
dilmektedir. Belediye reisi Behçet 
Salih Bey bugün vali muavinini zi
yaret ederek bütçe üezrinde ıza -
hat verdi. 

Mehtapta yarış 
lZMIR, 10 (Hususi) - Beledi

ye, mehtaplı bir gecede şehir ga
zinosu önünde bir kayık yarışı ter
tip etmeğe karar vermiştir. Hazır
lıklara başlamıştır. 

Gördese bir seyahat 
İZMIR, 10 (Hususi) - Salihli 

gürbüzler klübü Gördese bir seya
hat tertip etmeğe karar vermiş -
tir. 

İzmir belediyesinin 
bir kararı 

1ZM1R, 10 (Hususi) - Beledi -
ye, ekmeğin ancak fırınlarda sa -
tılmasına karar vermiştir. Bakallar 
la gezginciler satamıyacaklardır. 

Bu işle meşgul olanlar şikayet edi
yorlar. 

Kara Bekir Paşanın 
mektubu ve İzmirliler 
İZMlR, 10 (Hususi) - Kazım 

Kara Bekir Paşanın malum mek -
tubu bura efkarı umumiyesince 
hayretle karşılanmıştır. Gazeteler 

htanbul matbuatında bu bahis et-
rafında çıkan yazıları da alarak 
neşriyat yapıyorlar. 

Türk - Yunan Ticaret 
muahedesi esasları 

. 
Istanbulda ve Atinada birer ihracat 

bürosu teşkil olunmak Üzere 
ATlNA, 10 (Hususi) - Celal \ yin için lstanbulda ve Atinada bi

ve Numan Rifat Beyler bugün saat rer ihracat bürosu teşkil olunacak
iıçte Seyrisefain vapurile 1stanbula tır. 

hareket ediyorlar. Yunan Milli lktısat nazırı mua-
Seyrisefain vapuru yarmkı cu - bedenin imzasından sonra yaptığı 

ına günii öğleden :-50nra buraya beyanatta, bu hadisenin ehemmi -
varacaktır. yetini kayt ve iki dost millet ara -

ATINA, 10 (Hususi) - Dün sındaki dostluğu takviye etmek ili· 
Saat birde Hariciye nezaretinde b ·ı f k lA d f' l ~ .1A 
· l T"· k y . t arı e ev a a e na ı o acagını ı a-
ımza anan ur - unan tıcare 

h d · · ''dd t" it 1 k 've etmiştir. Yunan Milli lktısat na-mua e esının mu e 1 a ı ay ı -
h d . Zll'I iki memleket arasındaki it -

tır. Mua e enın esaslarını evvelce ' 
bildirmiştim. Şunu da ilave ede - halatta Türkiye lehinde görülen 
yim ki, muahede Yunanistandan büyük farkı işaret edrek istikbalde 
Türkiyeye ithal edilecek eşyanın Yunanistanın Türkiyeye yapacağı 
cinsi ve nevini tasrih edilmektedir. ithalat nisbetinin artacağı ümidi
Bu eşya daha ziyade sınaidir. Bun- ni izhar etmiş ve aynen demiştir 
dan başka Yunanistan hariçten it- ki: 
hal ettiği kömürün yüzde on beş - Ben bu meselede itilftfkar 
nisbetini Türkiyeden alacktır. Tür- davrandım. Zira ilk altı aym inki
kiye ile Yunanistan arasında mü - zasından sonra Türkiyeye ithala -
badele edilecek eşyanın cinsini ta - , tmıızın artacağına kaniim. 

Lağvedilecek vi ayetler 
hakkındaki layiha 

Bu layihanın bütçe encümeninde 
tetkiki intaç edildi 

ANKARA, 10 (Hususi) - Büt
çe encümeni; lağvedilecek vilayet
ler hakkındaki layihanın tetkiki
ni intaç etmiştir. 

Encümen; lağvedilecek vilayet
lerdeki memurların barem cetveli 
yerine kaim olmak üzere yeni me
muriyetler ihdasına dair cetveli 
kabul etmiştir. Encümen layihada 
şu tadilleri yapmıştır: 

Lağvedilecek vilayetlerin husu -
si idarelerine ait hak ve vecibe
lerin bu vilayetlerin ilhak oluna -
cağı vilayetlere tefrik ve tevziine 
Dahiliye vekili memurdur. 

la yet kısımları cetveli de şudur: 
Dokuzuncu dereceden kırk lira 

maaşlı altı defterdar, on ikinci de-

recden yirmi beş lira maaşlı üç 
merkez mal müdürü , on dördüncü 

dereceden 20 lira maaşlı altı va
ridat müdürü, on dördüncü dere -

ceden yirmi iki lira maaşlı altı ye
dinci sınıf tapu müdürü, beşinci 

dereceden seksen lira maaşlı altı 
birinci sınıf vali, on birinci derece-

den otuz lira maaşlı altı birinci sı
nıf mektiipçu, on dokuzuncu dere-

ceden on lira maaşlı on dokuz ev-
rak memuru, on dokuzuncu dere -

ceden on lira maaşlı on dokuz ev
rak katibi, on dokuzuncu derece -

Mülki taksimatta tebeddülat do
layısile hususi idarelere ait olup 
lağvedilen vilayetler namına mu -
kayyet olan gayri menkuller yeni den on liramaaşlı altı idare heyeti 
vilayet tapusuna 0 vilayet namına katibi, on dördüncü dereceden yir

geçirilecek ve bu muamele tapu mi lira maaşlı altı altıncı sınıf nü
harcından müstesna olacaktır. fus müdürü, on dokuzuncu derece-

Encümenin kabul ettiği cetvel- den on lira maaşlı on nüfus katibi, 
ler şunlardır: sekizinci derecden kırk beş lira 

Yeni teşkil edilecek altı kazada maaşlı altı üçüncü sınıf sıhhiye mü 
kullanılacak memurlar onuncu dürü, beşinci dereceden otuz lira 
derceden 35 lira asli maaşlı üç ka- maaşlı altı beşinci sınıf maarif 
za mal müdürü, on birinci derece
den 30 lira maaşlı üç mal müdürü, 
on dördüncü dereceden yirmi lira 
maaılı altı vilayet ve kaza tapu me 
murları, yedinci dereceden elli beş 
lira maaşlı yedi birinci sınıf kay -
makam, on dördüncü dereceden 

yirmi lira maaşlı altı birinci sınıf 

tahrirat katibi, on dokuzuncu de -
receden on lira maaşlı altı ikinci sı
nıf tahrirat katibi, on dördüncü 
dereceden yirmi lira maaşlı altı bi
rinci sınıf nüfus memuru, on doku

müdürü, altıncı dereceden yetmiş 

lira maaşlı altı baş mühendis. 

Fırka idare heyetinde 
ANKARA, 10 (A.A.) - C. H. 

Fırkası umumi idare heyeti bugün 

toplandı. Kastamoni, Maraş fırka 

vaziyetleri, Radyo ve sinema işleri 

hakkında verilen kararın lastik su 
retleri konuşuldu. 

Mersin merkez kaza idare heye· 
ti reisinin yeniseçimi tastik edildi. 

-~-=----=------- zuncu dereceden on lira maaılı al
rülmüş ve sonra tayyare yere düş- tı ikinci sınıf nüfus katibi. 
müştür. İçindekilerin hepıi de ya- Dahiliye, Maarif, Nafıa, Sıhhiye 
narak kömür haline gelmişlerdir. . vekaletlerile tapu kadastronun vi-

Fırka nizamnamesince hüku -
metle temas hakkında hazırlan -

ması icap eden talimatnamenin 
projesi müzakereye başlandı. 

Japonlar 
ne istiyorl 

!Çinde imparatorluk te 
Loncıra, J.0 (HususıJ - J 

lar büyük seddin cenubund~ 
ri hareketlerine süratle del'•" .. 
mektedirler. Evvelce boşaltıısıf 
dukları bir çok şehirleri ye 
zaptetmişlerdir. Pekinin Ş 
Sarkisine 45 mil mesafede bir 
halli bombardıman etnıişl 
Demiryolu iizerinde şiddetli 
harcbeler oluyor. Vaziyet 1 

görülüyor. 
Vaşinı;ton, 10 (A.A)-El'~ 

Standard, Japonyanın şiınah, 
deki taarruzunun eayesi, yerı' 
Çin İmparatorluğu vücude 1 
mek olduğunu yazmaktadır· 

Bu gazete, Japonların ıt11 . 
bu ay nihayetinden evvel pe1'1 
Tiyen Çini işgal etmek old 
ve bu işgalden sonra poıı>" 
ecdadmm tahtına oturması 1e 
disini Pekinde Çin lınP11d 
ilan etmesi muhtemel bulofl 
nu beyan etmektedir. 

Bu suretle Mançuri de"l 
devletler tarafından tanınıtl~ itli 
selesi ile Japonyanm dokoı .~ l\I 

let muahedenamesi ahkaJ%JI il'" li 
fma Çin topraklarına taarrıl~ 
mesi meselesi bertaraf edilaıJİf 
lacak ve Japonyanın Milletlel' 
miyetinden çekilmesini iot~ 
mi~ olan başlıca sebep o 
kalkacaktır. 

Bu gazete, Pouyi'nin Peki,J' 
turmasma müsaade olun~ tö 
lcen~ia'n~ bir tahsisat "~r~ tl 

şar ıle Çın Cümhuriyetçiferı /. ~~ 
ne tali m an feragat etmit 
ğunu hatırlatmakta\lu. <;ı$,.•y ~~ 
yetçilerin bu şartlara riayet~ 
miş oldukları bahanesile 'J 
saltanatını iade etmiye tef' 
edecektir. f 

İmparatorluğun tamnııı_,ııfl 'f 
langıçta bir takım müşkülle'l 
şılaşacaktır. Fakat Garp de 
ri, Arap saçına dönmüş ol-" i 

'· lıt itlerinden o kadar bıkınıt ~ ll.t 

mıtlardır ki nüfuzlarını "':t. I~ 
meden şimdiki vaziyetten :i ~ b 
mak için böyle bir hal sure;! li: 
lunmasını memnuniyetle 1' ,J 
yacaklardır. d~ıl lik 

Pouyi, nüfuzunun ec:ıd1"l 
vaktile hüküm sürmü~ 0~ 
bütün topraklara şamil ol t ~ 
diasında bulunacaktır, ~ıı:;.,jP ', 
mali Çindeki hakimiyet: f-.J 
dilmedik~e haldll';yetinİ r.t, ~ 
yaletlerine teşmil etmeie ~.,; ~ 
kin ve Kanton hükumetle~'" 
tadan kaldırmıya kalkıtısı ./ 
tır. sı 

Esasen Pouyi'nin yalıı•;, ıi~ 
Çinde hüküm sürmesi da ,,.1, ~ ~~ 
de muhtemeldir, zira Jııf tı ~ 1 ~
milyonluk bir imparator \J .. d' 

0 
t 

"'''" 'ıtf" q şıszrda bulu~mak arı~ cJe b l l' 
mayıp bilakis Şimali çıo 1Jııl'' 11-. 

cümhuriyetlerin orta:Ya ç ;.P 
teshil edecektir. ıer, ·ıl ljti 

Mütemadi dahili haı"P tııf' I •iıı 
tae vadisinde Amerik•d01'11rı e~' 
ve Fransanın malik 0~-1' ede'.l 
him menfaatleri halel ·ret. ~ı jı; 
. F k b.. l b" "ılı• i rt ' tır. a at oy e ır . ,;1a• JıJ 

li Çinde müstakar bır \l11da ,.,..fi 
vücudc getirmek arıu5 ııi Ç•" it'' 
nan ve hakiki ~a~es: ~~r J'Dt' ~ ~ 
paratorluğunu 1kınc 0rıf' 
l. . k 1 ıt J•P A~ 
ıne gehrme o a ., ~" 

hiç lf: fena değildir. ıı•" ";,~' 
Bu gazete, JaP0~13,.d'tflt Z 

·ı ıt , 
Çin Ceneralleri 1 e lı"J,&I ~Jı' 
kendi noktai nazarıııı İf bil 

.. "'renlfl mit olduğunu o~ 
ğunu yazmaktadır· 
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. Şnıan değilim ! 

Jıınnaıtik l"kl · tnn b" fen ı erı ıçın yaz-
çdcın ır Yazı geçen gün V AKlT
da ) •ttı. Değerli gazeteci ar • 

f arıında Ab'd' D ,. n ı ın aver Bey 
,,azımdak· .. 

11 1 
1 Jımnastik dostlug"u-Por d .. 

1 .. l Ufmanlığı olarak anla· 
Mo~ e Yazıyor. 

.. u terem dostum h d"' 'tele . , ana u· 
it .. rımi bir daha söyleyebil-

.. ~çdın fırsat vernıiı oldu, teşek-
.. er•-E. ...... 
ilence .. 

t f ' vucut ve zevk için il-
' eıtn• b" 
r a(b 1 ır tekilde yapılan 
' "" ette · · lörJ . ıyı ve faydalıdır· a· 

erın k "fi . , 
~ S eyı erıne karııama-

le~ ed'Poru kendilerine it ve meı· 
• 1nenlere 1• .. 1. ır 'Özii .. se soy ıyecek hiç 

y muz olamaz. 
1· Urdumu d 111de d .

1 
z a sporu bu iki ıek-

1, e 1 erletın k · · r, elb t e ıçın çalışan-
"'-k İ,.ie te .. memlekete faydalı ol-
~ k ~ n ugra, 1 e end'I . •Yor ar. Emekleri 

ıerı 1 .. d .. Sen 'Po •Ygı eger. 
lerde h . run evlerde, mahalle· 

' u 1fe "Ik 1111daki 1 baılıyanlar ara· 
1~1! a111 .. 1Y1•nlıı anlaıılıırnı, bu yan

.. 1 ., y" .. 
rı h. . uzunden ortaya çı-

SPor . ıçımıizlikleri .. l d" .. ııteın· soy e ım. 

'Oıijn h ıyoruz derken de bu 
'Ö 1 •!ına v 
ı erj . e •onuna acıkça ıu 

~i .. d h &eçırdiın. "M k~t 1 . ' e · e ep erı· lıu. · unu göz .. . 
~'Qı'lllal onunden uzak 
tı~ i . ıyız: Spor d "') .. 

•tıy01 egı , Jımnas· l' uz.,, 
~ 'tkilita nı 
t• •ı, klüpJ . ensup sporcuları· 
ın·, 'l erınde I" rı iy01ı uıu une göre ye-
lıııd, 01,. 

1
ar, Aına teıkilatın dı-

Çok ~nar .. 
lur • b ' ıçınde olanlardan 

"'-ıı · . e Unla b k le tçındir k· r a ımıızdır. Bu-
'de ı'ı·- 1 evlerde, mahalle-

•·· -na 'k · • 0•del •tı •ız yetiten genç 
r~ erı,ö 1 
, •Por, ıt ece hazırlıksız ola-
L. ~orlt L ... t.!lıyorlar. Böyle bir 

"le(. "'···-· "' ·~ D-.v-. ' b~raher dostum A-
lltphe etrıı~'" de iıtemediği-
~ekte •Yorunı. 

derı Pler, ÇOc ki 
J· de ail l u ara ve o yüz· 
·~ e ere, .. 

ıL l.atiiin i .1. ~ .
0 z geçirirler. 

~ı ·· Yı ıgı .. ll" ... 
"~ ' llltınaıfk . • ıuze ıgı, fay-
. il Qı L 1 llz ip ) 'I I eıqeple d or o amıya· 
rı._0 "-ıc, ,.0 c r .. e - •özle değil -
"44lğ ~ Ugu · · 
'o ' •e ın k Jıınnastik yap· 

llra d e lept 
~ t. d en çıktıktan 
r're.k evarn 

ıı. ö.. etıneğe ahı· 

ı~iller· ıretilirıe h 
\t 1 •n •ağ) em genç 
L 

0 
"''•• t-.- .arn Ve güzel vücut· 

"'ııa· L '"oa&Jn dT 
li)e 1 qir 'Porl e 1 ır, hem de her 

illet 'Po a ıtıeıgul olmak iı· 
ljı_llier h) ra hazırlannııı olur. 
" er· · Yapılan ·· "'-i •rıı, iiın . Jıınnaıtik Jen -

• 1. naıtık 1 ••• 
~iııd· •e kökJ . evgııını yay· 

ır L· eıtırnı .. .. 
~ Çok de.. .ege yaradıgı 

ıerlı •ayıyorum. 
~I Refik Ahmet 

trı ha;;st~al~~~;;;~ 
Çı}(lrıış • ~ı ~~staneden 

lb.~len h ilbı gosterip .. ,,..,il lalala . · ı 
ı,.._, ÇrlcQı11 ~hı. ıyı eıip haıtaha-

tit 9 nn... ıı ı föıtererek b • •vvu k.. . , un 
~ "'•zn uıur lirayı alıkoy -
l~lld 'ne ~n evvelce Cerrah • 
L_,. 1. L ~ ıı dep 
""'lceıaa ...._.11n.n Ş 0 nıenıurlu • 
~ 'ai~ d" evket Beyin mu -
lit, ''llleı:dlıtanbu) Ağır ce • 
ı. e devanı ec1·1 · 
....... 1 nııı-

~ t.lcellle 
~ )~l.rak •uçl~ vekilinin tet • 
~i b ~· lloJct. lahkıkatın derinle, • 

ıldil'Qıeıi ~·~dan bazı istekle-

" 

-.:Çın kalrnııtır. 
1 

Ticaret Odasında ............................................ 

Toplantıda 
Müşteri lehine komisyon 

verip vermemek 
İstanbul Ticaret odaıı umumi 

meclisi dün toplanmıftır Bu top· 
lantıda odanın 933 kinynusani he
sap huli.saıı okunup kabul edil • 
mi§tir. 

Evvelce oda tarafından intihap 
olunan Berlin, Londra ve Ham • 
borg muhabir azalık ve heyetinin 

devamına lüzum olmadığı hakkın
daki idare heyetinin kararı oku • 

narak kabul edilmi§tir. Bu karara 
göre haziran başından itibaren mu 
habirliklerin hepsi kaldırılmıttır. 

Muhabirler arasında pefin veya 
veresiye alı§ veritleri müıteri lehi-

ne komisyon verilmek ticari bir a· 
det olup olmadığı görü,ülmüttür. 

Bu hususta idare heyetinin tet • 
kikat yapmasına karar verilmittir. 
Anadoludaki Ticaret odalarında 

verilmit olan ihraç· tehadetname· 
leri bulunan, fındıklar tekrar mu • 

amele görürken bu fındık nevile • 
rinin karı,ık olup olmadığının İs-

tanbul boraaaı ekiıperi heyeti ta • 
rafından teıbiti de kararlaJmıttır. 

Bilhassa Giresun Ticaret odası· 
nın vermit olduğu ihraç ,ehadet -
nam .. inde yasılı tekilde fmdık ol
maması meselesinden çıkan bu 

hadise üzerine azalar gelen bütün 
fındıkların muayenesi için israr 
etmişlerdir. 

Neticede İetanbula ıelecek ve 
tekrar muamele görecek fındıkla-

rın mahıuı surette lstanbul ekis
per heyetinde bir kere de kontro· 
luna karar verilmiıtir. 

Gala tasarayda 

Vilayet idare heyetinin 
tali heyeti 

Galatsaray lisesinde itten el çek 
tirilen memurlar hakkında tahki
kat evrakı vilayet idare heyetine 
verilmit ve heyet tarafından tet • 
kik edilmeye baılanmııtı. Hi.diıe 

bir hayli ıümullü görüldüğünden 
vilayet idare heyeti evrakı tetkik 

için kendi içinden tali bir heyet tef 
kil etmit ve bu heyet ite baılamıı· 
tır. Bundan baıka alakadar yerler
den bazı vesikalar da iıtenmittir. 
Evrak tetkik edilirken· icap ederse 
alakadar memurların ifadelerine 

de müracaat edilecektir. Tahkikat 
neticesinde idare heyeti ıuçlu gö· 

rülenlerin muhakemeleri lüzumu -
na karar verirse evrak mahkeme

ye verilecektir. Mahaza suçluların 
böyle bir karar kar1111nda Devlet 

Şura11 nezdinde itiraz haklarını 
kullanmaları ihtimali vardır. Bu 

takdirde Devlet Şurasının verece· 
ği karar beklenecektir. 

Vaziyetleri vilayet idare heye· 
tince tetkik edilen memurlar ara -
aında Galatasaray liıeıinin ıabrk 
müdürü Fethi Bey de dahildir. 

§ Galatasaray liıeıi riyaziyat 
muallimi ve Galata Ermeni liseıi 
müdürü Bedros Adroni Efendinin 
vazifesine Maarif vekaletince ni· 
hayet verilmiıtir. 

Bedroı Efendi bundan ıonra 
~üdürlük ve muallimlik yapamı -
J:acaktır. 

Darülfünun is/ahı ............................................ 

Reisler 
Ankaradaki içti
madan dönerek 
toplanıyorlar 

Darülfünun fakülteleri reisleri 
geçen hafta Ankaraya çağrılmış • 
lar ve profesör Malşin iştirak ile 
Maarif vekilimizin riyasetinde ya

pılan iki toplanmada Darülfünu~ 
ısl&hlltımn şekli üzerinde konutul· 
muştu. Bu arada fakülte reislerin· 
den 1111'.hat etrafından tahriri mü
taleaları iıtenmitti. Hukuk fakül -
lesi reisi Tahir, ilahiyat fakültesi 

reiıi lsmail Hakkı, Fen fakültesi 
reisi Mustafa Hakkı, Tıp fakültesi 
reisi Tevfik Recep Beyler dün An· 

karadan dönmütlerdir. Edebiyat 
f akülteai reiıi Muzaf er Bey de bu· 
f!tÜn gelecektir. 

Bugün öğleden ıonra fakülteler· 
de müderrisler toplanarak ıalahat 
etrafında fikirlerini söyliyecekler 
ve teıbit edeceklerdir. Fakültele· 
rin bu mütaleaları fakülte reisleri 
tarafından Ankaraya götürülecek 
ve Ankarada devam edecek top
lanmalarda bu fikirlerden iıtif ade 
edilecektir. 

Bir motör kaptanı 
Kaptanı bulunduğu . motörün 

çarpması neticesinde Hüseynin 
sandalını devirmek ve içinde bu -
lunan iki ki,inin boğulmasına se • 
bep olmak iddia.ile lmuıbul Ağır 
ceza mahkemesinde muhakeme e
dilen Hafız Mehmet Beyin muha
kemesine dün devam edilmittir. 

Dünkü muhakemede, davacı ve
kili, motör sahibile sandalcı Hüs • 
nünün de davaya dahil bulunmala· 
rını istemit, buna lüzum görülme
miş, "Seyrisef ain,, itletme müdürü 
Burhanettin Beyin ıahit olarak 
mahkemeye çağrılması kararile, 
muhakeme kalmııtır. 

Düşen camlardan •• 
Kaıımpafada Küçük hamam 

caddesinde oturan Madam lıtilo 

ile Madam Ojeni dün Galatadan 
geçerlerken Alyazar isminde biri· 
sinin evinin camı batlarına düt • 
müş, Viktorya ve Ojeni hatların • 
dan hafif surette yaralnmışlardır. 

V AK 1 T 
GUndellk, sıyut Gazete 

lst&nbul Ankara Caddesi, VAKIT yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı lşlerl telefonu: 24379 

idare telefonu : 2437& 

Telgraf adrul: Istan bul - ·ı AKI'I 
Posta kutusu No. 48 

Abone bedelleri : 
Türkiye Ecnebi 

Seneli': 
6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

1400 Kr. 
7M • 
400 • 

HiO • 

Jlln Ucretlerl : 

2700 Kr. 

HM • 
800 • 
300 • 

Ticari llAnların ilin ıahlft>lı-rlnde aantl-

ml 80 kuruştan tıaılnr, Uk ııablft>de 2SO 

kuruıa kadar rıkar. 

Büyük, faz.la, de\·nmJı UAn \'erenlere alt 

ayrı tenzl!At \"ardır. 

Resmi Uluların bir satırı 10 kuru,tur. 

KUcUk lllnlar: 
Bir defası 30 iki defası ~ Uç detası ~ 

dört ı/efuı 75 ve on defası 100 kUru§lUY'. 
Uc; aylık llAıı verenlerln bir defUI mecca
nendlr. Dört ııatırı ı;:eçen llAnların ruıa 

atırlan bq kunJ4tan beaap edllh'. 

Tren - Otobüs . .................................. . 

Edirne yolu 
Trenle 630 kuruş oto

büsle üç lira .. 
lstanbul ile Edirne arasında işle· 

yen iki otobüs, yolcuların göster
diği rağbet karşısında kafi gelme
mektedir. Yeniden üç otobüs ha • 
zırlanmaktadır. lstanbul ile Edirne 
arasında ve diğer bazı Trakya şe • 
hirleri arasında otobüs işletmek Ü· 
zere bir şirketin teşekkül edeceği 

haber verilmektedir. Havalar ku • 
rak olduğu zaman Edirne otobüs-

lerine çok fazla yolcu çıkmakta • 
dır. Otobüsler Edirneye sekiz sa· 
atte gitmektedir., Adam başına üc-

ret 3 liradır. Şark timendiferleri 

SOHBETLER 

Bir Hatıra 
Ay hatırımda değil; yalnız gÜ• 

nün, çok aydınlık ve bol günetli 
olduğunu unutmadım. Babıiılinin 

önünden ağır eğır geçtim. İran 

sefarethanesi önünde biraz dur• 
dum. Başımı çevirip Boğaza doğ
ru baktım. Bir İngiliz harp gemi· 
sinin ince gölgesi, bir müddet göz
lerimi oyaladı. Sonra gene yolu
ma devam ettim. Nuruosmaniye· 
ye giden sokağa saptım. Sol taraf· 
ta, ilk sokağın köşesindeki büyük 
evin kapısını çaldım .... Bir tat· 
lıktan geçtim, beş on basamak 
merdiven çıktım, sokağın solun
daki ikinci kapıyı açtım ... Durala
dım. Ev sahibi yalnız değildi, 
karşısında bir misafir vardı. 

Benim odaya girmem üzerine 
misafir kalktı. Ev sahibi beni ça· 
ğırdı: 

- Gir, gel. 

Girdim. Misafirine takdim et-
iıe üçüncü mevki için 630 kurut ti: 
almaktadır ve tren 18-20 saatte - Yabancı değil, dedi, konu· 

ta biliriz. gitmektedir. Bu yüzden otobüıler, 
trene rekabet etmektedir. 

Şark demiryolları idaresi, bu re· 
kabetin önüne leçmek için latan -
bul ile Edirne arasında oto drezin 
iştelmek için tetkikata batlamış -
tır. 

Çocukların konseri 
Bu cuma öğleden evvel saat 

onda Glorya ıinemaıında yalnız 
davetlilere mahsuı pek entresan 
bir piyano konseri vardır. Konseri 
verecek olanlar dört ile on dört ya§ 

arasındaki sanatkarlardır. Bu kü • 
çükler, piyano hocası madam Me· 
line Papelyan'ın talebeleridir. 

Programda en meşhur dünya 
sanatkarlarının eserleri vardır. 

Tıbbiyeliler 

Yarın bayramı büyük 
merasimle kutlulıyacaklar 

12 mayıı Tıbbiyeliler bayramı 
yarın öğleden ıonra büyük mera • 
simle kutlulanacaktır. Tıp Tale -
be Cemiyeti tarafından yapılan 

hazırlıklar tamamen bitmittir. Me· 
raıime bütün darülfünun müder· 

ris ve hocaları, doktorlar ve bir 
çok kimseler davet edilmitlerdir. 

Merasime istiklal martı ile bat· 
)anacak, Tıp F akülteıi reisi dok
tor Tevfik Recep Bey açma nul· 
kunu söyliyecektir. Sonra müder· 
riı Ziya Nuri Paıa ve müderris 
muavini Kazım lımail, Tıp Tale-

be Cemiyeti umumi katibi Ekrem, 
talebeden Hayri, Rükni Beyler bi
rer nutuk söyliy.eceklerdir. 

Ev sahibi uzun boylu, genit o
muzlu, sert beyaz saçlı, yüzü, uzun 
mücadelelerle yıpranmıı, teni : 
kızgın günetler altında yanmıt 
ihtiyar bir zattı. Misafiri orta 
boylu, kavi endamlı, toıtoparlak 

vücutlu, iri yapılıydı. Ayağında ıi· 
yah külot ve çizme vardı. Siyah, 
kısa ve dar ceketi vücudunu biraz 
daha tıknazlaıtırıyordu. Batından 
büyük, siyah kalpağını çıkarma· 
mııtı. Elindeki küçük, örme me
tin kırbaçla oynuyordu. 

Biraz daha konuıtular. Dinle· 
dim. Misafir: 

- Demek gelemiyecekıin? de
di. 

Ev ıahibi, uzamıt beyaz sakal· 
lı çenesini tuttu: 

- Ben artık ihtiyarladım. He
le ıon boğuşmalar beni çökertti. 
Siz henüz gençsiniz.. Çalıtınız. 
Hele Mustafa Kemal çalıımanızı 
istiyorsa muhakkak çalııınız. 

- Erzuruma tayin emrimi alın· 
ca, Muıtaf a Kemal Paşa ile görüt· 
meden hareket etmemin doğru 
olmıyacağını anladım. 

Ev sahibi batını salladı: 
- Görüıtüğünüze iyi ettiniz. 
Misafir ayağa kalktı: 

- iyi ettiğimi timdi daha iyi 
anlıyorum. 

Sonra elini ev ıahibinin omu
zuna koydu: 

- Bir iki ay daha dinleniniz, 
dedi, kendinizde kuvvet bulun• 
ca gelirsiniz. 

- lnıallah. Siz ne vakit gidi· 
yorsunuz? 

- Bu aktam derhal hareket e-
Nutuklardan sonra konıerva· diyorum. 

tuvar muallimlerinden Cemal Re • - Kendisini tekrar görmiyecek 
ıit, Sezayi Aıaf, Seyfettin Asaf misiniz? 

Beyler konıer verecekler, Nimet - Dün uzun uzun konutluk. 
Vahit Hanım bazı Anadolu tarkı- Sellml izzet 
ları ıöyliyecektir. rLGtfea •ayıfayı çevlrlals] 

~unımmı ti mı ııı 11n nımmu Hnumunnuuu11ıt1uutu11mamuu11vn111u'"I 

Son olarak tehir bandosu da ~ 15 Yll Evelki VAKiT 1 
bir konser verecektir. Tıbbiyeli- "" uıııuu1111111ıtıııuuııon11•nııın111 "' 11111 111 mırı lllQllllUlllllllllUUUUI ""' 

ler bayramı münasebetile fakülte 11 Mayıs 1918 
binaıı gece elektrikle tenvir edile· • - l\ll'n'I lhtlkltr hf'yt·tınce eşya tenU 

cek ve T okatliyanda bir balo veri· için ''l'rilı-11 \'eslkaJarda kullanılan reııml 
lccektir. mühürl.-rln bazı ..ahteklrlar tarafmdan tak· 

Muhiddin Bey 
Vali ve Belediye reisi Muhittin 

Bey keçen hafta Ankaraya giderek 
Vilayet ve Belediyeye ait bir kı
sım itlerin intacile meşgul olmuJ· 

tu. Öjrendiğimize göre Muhittin 
Bey mGıtacel bazı itleri gördükten 

llt t•dllmı, olduı{u ahiren anlaşılarak takl· 

bata başlanmıştır. 

• - Romanya mUııaJAlıasınm müzaker:ı• 

tında hUkQIJlf'tl Oamanl.)e nanuna hazır bu· 

lunmu, olan Hariciye nazırı Ahmet Nrılaıl 

Be3efendl ve l~an aıaıından Ahmet tur.& 

Pqa Haı.retlerl \ 'e heyetle beraber giden dl· 

Jf'r zevat dün huıual katarla tehrimlze &'elıo 

mlşlerdlr. 

Sadrazam Tallt Pqa, Harbiye nann 
sonra on ıekiz veya on dokuz ma· Ennr Pata tstanbuJ mebusu Fethi BeJ 

yııta tekrar Ankaraya gidecektir. ve ..ır zevat heyeti lıtlkbaJ etmiştir. 
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•• •• Üsküdar cihetinde otobüs a em ar aps~ ?1anav 11 Mayıs 12 M• spanyaya yumurta gotu- Otobüs imtiyazının Belediyeye Hüseynın te.vk~fıne 16 Muharrem 17 Mu 
intikal muamelesi bitirilmek Üzere karar Verıldı Gun doguşu 4,~7 

ı 
\.un latışı IC),f(i 

ren Vapurun Yo U az dir. Belediye, Üsküdar ve Kadıkö- lzmitte Reşadiye köyündeki e _ Sabah namazı 4,05 

yünde otobüs işletmek hakkını, vı"nde 576 kı"lo kaçak tütün ele ge- O~lc namazı ıt,ıo 
1 ikindi namazı ıu ıu Üsküdar - Kısıklı Tramvay şir ce- h · d · 

Eğer saatte beş kilometre gidiyorsa 
yumurtalar yolda çürüyecek 

tine devredecektir. 

Dayak hidisesi 

Maarif müdürlüğü, Beyoğlu otuz 
birinci ilk mektepte cereyan eden 
dayak hadisesi hakkındaki tnhki • 
katı üzerine otuz birinci mektebin 
başmuallimi Rıfkı Bey, Kanlıca o
tuz yedinci mektebi başmuallimli
ğine, muallim Fevzi Bey, Beyoğlu 
o:- birinci mektebe nakledilmiş, 
Beykoz otuz altıncı ilk mektep mu 
c.llimlerinden Halil Bey otuz birin
ci mektep başmuallimliğine veka -
leten tayin edilmiştir. 

Gazetemizin dünkü nüshasın -
da Türk yumurta tacirlerinin ec
nebi kumpanyalarının istemiş ol -
duğu yüksek navlun ücretleri kar
şısında birleşerek bir Türk va
purunu kira ile tuttuklarını yaz
mıştık. 

Bu vapur kô.milen yumurta ile 
şehrimizden Barselonaya hareket 
etmiştir. 

Evvelki gün vapur limanımız· 
dan hareket ettikten sonra bir zat 
Ticaret odasına müracaat ederek 
bu geminin 5 mil sür'atinde gitti
gini ihbar etmiştir. 

Bu ihbar üzerine Ticaret o
dası dün derhal Ticareti Bahriye 
müdüriyetine müracaat ederek 
vapurun kaç mil gittiğini sormuş
tur. 

Ticareti Bahriye müdüriyeti 
vapurun saatte 5 mil değil 11 mil 
sür'atle gittiğini ve defterdeki 
muayene kaytlanna o suretle işa
ret olunduğunu söylemiştir. 

Ticareti Bahriye müdüriyeti 
geminin saatte 11 mil sür'atle; 
bir haftadan evvel Baraelonaya 
varacağını ve İstanbul ile Bane
Ion arasında itliyen gemilerden 
daha sür'atli olduğunu da ilave 
etmiştir. 

Bu vaziyetten haberdar olan, 
geminin sahibi Sadık zadelerden 
Rıza Bey de Ticaret odasına ge
lerek vapurun sür'ati hakkında 
malUınat vermiştir. 

Gerek Ticareti Bahriye müdü· 
riyetinin verdiği malumata gerek
se Sadık zadelerin verdiği tafsi
lata göre yumurta yüklü olan 
İnönü vapuru bir haftadan evvel 
muhakkak surette Barselonaya 
varmış bulunacaktır. 

Dün Rıza Bey bu münasebetle 
şu malfunab da vermiştir: 

Emirlerini telekki ettim, talimatı • 
mı aldım. Emirleri ve talimatı dai
resinde çalışacağım. 

- Yolunuz açık olsun, allah 
muvaffak eylesin. 

- Muvaffak olacağımıza şüp· 
he yok paşa. 

- Hakkınız var Paşa. Vata
nın kurtulacağına benim de ima· 
mm var arhk. 

El sıkıştılar, öpüştüler. Misafir 
merdiven başında: 

- Kendisini bir kere yoklua· 
ruz, dedi, kulaklarmdan rahatsız. 

- Dün duydum, yarın veya 
öbürgün gideceğim ... 

Bu muhavereyi, çok aydınlık, 

bol güneıli ıbir gün, Nuruosma
niyeye giden caddenin, sol tara· 
fındaki ilk yolunun köşesini teş

kil eden büyük evin bir odasında 
dinlemişti.m. 

- Vapurlarımızın yumurtala
rı nakli üzerine sevkiyat fazla
laştığı için fiyatlar sandık başına 
2 liraya yükselmiştir. Bunun se
bebi de şudur: Ecnebi şilepler 
sandık başına 360 kuruş navlun 
alıyorlardı. Biz İnönü vapurunu 
yumurta nakliyatına tahsis ettik 
ve fiyatı 200 kuruıa indirdik. 

lnönü vapuru, esasen İzmir 
sür'at postasını yapıyordu. Sür'a
ti 11 mil olduğu için mevcut ecne
bi şileplerinden daha fazla nakli
yata elverişlidir.,, 

Eski Düyunu umumiye 
binası 

Kız lisesi olacak olan eski Dü -
yunu umumiye binas~nda tadilatı 

Milano sergisindeki tesbit için Güzel Sanatlar Akade .. 

Türk paviyonu misi Mimari şubesi profesörü M. 

Dünkü akşall\ gazetelerinden Egli memur edilmiştir. 
birisi Milano sergisindeki Türk Profesör Egli tadilat planı ve 
pavyonunun fena hazırlandığın- krokilerini hazırlamağa başlamış
dan şikayet ediyordu. tır. lstanbul Maarif müdüriyeti bi-

Dün bir muhal1'irimiz alaka- nayı tesellü.m için Defterdarlığa 
darlara müracaat ederek malumat müracaat etmiştir. 

almıştn·. Meselenin iç yüzü şöyle Gaz konferansı 
anlatıJmaktadır: 

- Milano sergisine hükume
timiz resmen i~tirak etmemiştir~. 

Yalnız bir kaç müessese hususi 
surette Mili.noya gitmiştir. İhra
cat Ofisi namına da raportör Akil 
Bey Milino sergisine gitmiş ve 
sergide hazır bulunmuştu~. 

Ancak Akil Bey henüz şehri· 

mize dönmediği için bir gazetenin 
neşriyatı hakkında müspet men • 
fi cevap vermek doğru değildir. 

Maamafih Türk pavyonunda 
teşhir edilen mallar Türk sanayi
inin güzel nümunelerinden ol
duğu için sergide çok rağbet ka
zanmııtır. 

Nitekim sergiye i§tirak eden 
bu müessesenin ç.ok sah! yapma
sı bunu ispat etmektedir.,, 

Hayvan alım ve satımı 
Avrupanrn muhtelif tarafların

dan gelen haberlere göre, hay
van alım satu~ındaki fiyatları çok 
düşmüştür. 

Bu vaziyet karşısında hayvan
dan istifade edilen deri, yağ gibi 
maddeler de çolt ucuzlamışbr. 

Memleketimiz.de de hayvan fi
yatları da çok ucuzlamıştır. 

Bilhassa tereyağ ve deri gibi 
maddeler Anado1uda çok düşük· 

tür. 

İstanbul piyasasında satılan 
iyi nevi yağlar 90 - 110 kuruş a
rasında fiyat bulmaktadır. 

Zeytinyağ rekoltesi 
Dünya zeytin yağı rekoltesi 

932 - 933 senesinde 8 milyon 
kental olduğu tutulan istatistik· 
lerden anlaşılmıştır. 

Bu miktarın 5 milyonu lspan· 
ya ile ltalyada, istihsal edilmiş· 

Fen fakültesi uzvi kimya müder
risi Ömer Şevket Bey tarafından 
bugün verilecek konferansın prog-
ramı: 

- Zehirli gazlerle zehirlenen 
kimseleri kurtarmak için yapıla -
cak ilk tedbirler ve tedavi. 

2 - Şehirlere vaki olacak gaz 
taarruzlarına karşı alınacak ted -
birler ve kazalarda yapılması la -
zım gelen teşkilat. 

3 - Maske tecrübeleri. 

4 - Gaz atış tarzları. 

5 - Havada gaz bulunup bu
lunmadığını anlıyabilmek için va
sıtalar. 

6 - Sun'i sisler ve bulutlar ya
pılması ve tecrübeleri. 

nnmmnmmu uıuımmın ıuıunm uumn ınmnauttı. ımumrmn uuraı 

Vapurda yangın 
Dolma bahçe önünde demirli 

bulunan Cümhuriyet vapurunun 
komanyalık kısmında yangın çık -
mış, biraz tahta yandıktan sonra 
söndürülmüştür. Yangının neden 
çıktığı tahkik edilmektedir. 
=rmmmnumı 111 m ı m 111 m 111 mtlft1m ıw ıu1J1nıı m u -

- Yeni 11eşrivat " 
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Asabiye hastalıkları 

Darülfünun Tıp fakültesi külli· 
yatından olarak Doktor M. Hay-

rullah Beyin asabiye hastalıkları· 
nın ikinci cildi çıkmıştır. Nuha, a-

sabi muhitiye, sempatik sistemi 
hastalıkları, nevrazlara dair çok 

kıymetli bilgiyi ihtiva eden bu ki
tap doktorlara tavsiye ederiz. 

Sadır ve batan teşrihi 

Müderris doktor Nurettin Ali ve 
müderris muavini Hamza Vahit 

Beylerin Sadır ve batın teşrihi 
na.mmdaki kitabı çıkmıştır. 

Dün, Ruşen Eşref Beyin mek
tubunu okurken o gün hayalimde tir. 

b k Tunus, Cezair, Yunanistanda tır. canlandı ve u onu,manın söz -
leri kulaklarımda çmladı. ise vaziyet geçen senelerin ayni- Uzun bir tetkik mahsulü olan 

ihtiyar ev sahibi 15 inci Kol- dir. eseri bütün doktorlara taniye e-

ordu kumandam amucam mer- Memleketimizin rekoltesi bu deriz. 

hum Ali Rıza Paşaydı. " Emirle- miktara dahil değildir. 
•1aııını .. lltlllllIJYUllmnlftftl IHIUllBIWllftlllllllll.DIUmlltmllllllDlJUUlllalll&mltm 

rini telekki ettim, talimatımı al-
dım. Emirleri ve talimatı daire

Arif Oruç 

ainde çalışacağım,, diyen başı Mersin, 9 -. ~rif O:Uç lran. ve 
a.Jı,aUı, eTi örme bbaçlı misa- lraka geçmek ıçın Surıyeye gıt • 
:firi de Kazını Kara Bekir Pa~a , mi§tir. Seyahatini, yüzellilikler na-
idi. ı mma :propaganda için yapmakta • 

Selami izzet dır. 

Vilade fenni 

Doktor Besim Ömer Paşanın Vi
lade Fenni, ve güç doğum namın-

daki kitabı içinde 66 muhtelif re
sim olduğu halde intişar etmiştir. 

Alakadarlara tavsiyeyi zait ad
dederiz. 

çen Kademin mu akemesı, ün Atşam namazı ı9.ı6 
adliyedeki dokozuncu ihtisas mah \"atsı namazı 21.03 

lm5ak ~~5 
kemesinde bitmiştir. \'ılın geçen günleri I:lı 

Mevkuf bulunan Kadem, altı ay kalan .. 238 

"----------hapse, 2800 lira para cezasına 

mahkfım~lmuştur. 

Fatihte manav Hüseyin, evinde 
5755 yaprak kaçak cigara kağıdı 

bulunduğu için muhakeme edil -
miş, sorguya çekilmi!, inkar etmiş, 
karısı Makbule Hanımın da maz

HA \'A - YeşUköy aııkcri ra .. s 

den \l'rllerı mnlQnuıta göre, ııuıt' 
bulutlu ve yağmurlu oln<·aktır • 

Dilrıl<ü sıcaklık en !ııil:ı 19, eJI ,,_ 

ce, hıı\'a tazyiki 756 millmctro ıcll-

nun olarak çağrılmasına ve Hüs - ı ~'..:;_,--;.:;......::..:====;;...:;::.

nün tevkifine karar verilmi~tir. 
Gene Fatihte seyyar manav Mu

hittinin de, kaçak çakmak taşı bu
lundurmaktan muhakemesine baş
lanmış, Muhittin, Bunları kendisi
ne bir arkadaşının verdiğini söyle
miştir. 

Muhittin tevkif olunmuş ve şa -
hitler çağrılmak üzere muhakeme 
başka gi.ine bırakılmıştır. 

Türk-Fransız mahkeme
sindeki davalaı; 

Türk-Fransız mahkemesinde bu 
hafta 12 davaya bakılmıştır. Bun -
lardan yedisi hakkında ret karan 
verilmiş, beşi talik edilmişitr. Red
dedilen davalı·da hükfımetimizdcn 
727,575 Türk lirası tazminat iste
niyordu. 

Bundan ba_şka mahkeme, Os
manlı Bankası tarafından Suirye 
hükumeti ve Suriye esbak valile -
rinden lsmail Hakkı Bey aleyhine 

lSTANBUL-

18 den 18, l5 lmdar Saz 

m:ıil Hakkı Bey). Il!,-15 ten ıo,sO ~ 
kı-.strn. 19,SO dan %0 kadar F...,... • 

(Uerlenıı, olıınlara). 20 den 20,IO.I, 

(Cll,ü Hanım). 20,30 darı 21,SO S 

huri ltefik Hey \U ıırlmdnfl:.ırı. ~ 

2!?,80 kadar Gramofon, AJ:ıns, po 

lerl \"C sruıt ayan. 

A !il I{ A ){ A ()558 m.l 
J!?,80 - 18,30 Gramofon. ıs ;, 

lııturkn saz. 18,45 - 19,20 \'iyol 

rl. J0,2:> - 20,JO Alaturlca -1' 
r\j:ııı luıberlerl \O hnl'a nıporıJ• 

\' 1 ,. A N A cımı.1 m.l .~ 

12,80 lllu lld - 18 Kon~r - el 
11ı-r - l 6,55 Kon!!er - 18,20 " 

lion.'lt'!r - 21,80 Musiki - 21 .,,; 

1. E J I' ~ f U !88!.l.6 nJ,) .11 

7,lli Jlmnaııtllc - 7,S:; Kon"öcr 

ser - J 7 Koıı!ı.-r - 22,20 lioıtfl' 
Hııb:-r. 

U 0 K U E Ş (891.2 m.) f 
JS Pilli~ - 14,15 Pl!ıl< - Jf ı 

20 Pl!lk - 21,4G l'lyuno korıl" 
YlyolnnSt"l. 

ı: o M '\ (441.2 m.) ~f 
20,20 Pllk - 21 PIAk - 211 

açılan (15) bin altın Türk liralık 23 l\;,u;1k;~ .\ P Eş T ıc C5Sf~' 
dava hakkında da ademi selahiyet 1s,o"I l\lusıı.ı - ıs,so PIAk""' 

kararı vermİ§tir. Perye bankasının kı - 21 Konser. 

vekili sıfatile Soner Mar§al ban-

kası tarafından Türkiye hükumeti 
aleyhine bir dava açılmıştır. 

Banka, 1328 de yapılan istikraz
dan matlfıbi kalan 9,200,000 altın 

frangı istemektedir. Mamafih, da
vanın dört sen sonra açıldığı için 

murur zaman cihetinden reddedi
leceği tahmin edilmektedir. 

BORSA 
il lizalannda ~ıldıı işareti olanlar üzer· 
terinde 10 ~la)ısta muamele olnnl:ırdırJ 

Rakkamlar kapanış fiyatlannı gosterir 

Nukut 

Konıs 

*20 1. Frnnsız 17 ı. -· 
• ı Sterlin 7t() 
*•llnlaı l~--
*20 Urcı 222.-
• 20 r. Belçlh.H:',-
•20 Drnhmı .5,· -
•ro Is\ içre ~20 -

(Satış) 

• ı !o=llln Av 
• ı Pcı:ctıı 
* t 1\lark 
•1 Zolııtı 
• 1 l'en~n 
·~zo Lcv 

1 
*20 rnnıtı 

ı çcnooe, 
•20 J..e,•a 93 50 * ı Altın 
• 1 Fhırf ı t 7, • ı M ccldlyc 
*20 l\oron Çek IYS!,- / * I R:nkooı 

Çek fintları (I< ap. sa. 
....L 

•ram 12.05 •Prai:ı 
*Londra 71! 50 • \ f}anı 
• \e,·\'orl il 562; • ~l~driı * lilftnıı <ı.05 * Rerlln 
*Hrukseı 3.40'<:'50 • \'arşo\11 
+ Atfn:ı 8122- * re~te 
•C'cncvrc 2. ;s.ı. ı •I utr~ 
*:'orya 67.- • Belı:raı 
•~\msıcrdaın 1 1610 * 'ı!QSkov.1 - --

Esham 

it ıır ·~ 
3J,-
I .-
'O 50 
2150 
29 -
23-
54 -

3!1.-
.3-

230,-

16) 

15 11J-
4,48 
:C-5450 
201-

4 22~250 
348 

8017-
.ıs-

109b.25 

I~ l\nnkası 
An:ıdo u 
Hcjl 

9 so 1 Terkm 211 10 
25 25 1 i:Çlmentn At ı2.-

sır. llayrlye 
·ı rımva\ 

4,3ı Cnvon ney 24.--
ı s. ~ark De~ !ı!,35 

l ' . sı .. orta 
Bomootl 

4.30 J Baha 2 -
10,30 Sark m. ce.uı 2.35 
21.~5 Telefon 13,_ 

istikrazlar 

lst. dahili 99. 
* ~ark 11.yollnrı 2,70 

D.!\1u' ahhade 53.-
Gumruklcı 5 1i5 
S.ı~·dı nıahı 4.35 
Ba!d:tt 1175 

Tahviller 

ı f:lel;trn 
Trarn\•av 
ı·unel 
i{ıbtım 

*Anatlrılu ı 
*Anadola il 

A~kulve - • .'\ \1ürnrssil 

~4.51 
4,';?0 

18,3() 
44 50 
•U,50 
1iG ~o 

\.. 

Yarın 
A N K A I~ A ( U>:>S m.) / 
12,SO - 18,!lO Gr:ımofon. J8 

faturl<ıı ar. ıS,45 - 19,20 Ke~ 
(Ekrem Zelil Bny tnmfmd:ın)· 

Frnn nca ders. 19,50 - :zo,tO 
%0,10 - Ajans haberleri • 

V t Y A N A (518,1 m.l / 
J2,SO Koıı er - 14,10 J'JAI' ';,,I 

ınıc - 20,05 Operet - 20,85 

lionser - 23,SO l>aıı~ • 
I 

ı, 1~ 1 1' '/. t <l 138!1,fl m;!offr I 
7,15 Jlmnastllc - 7,85 ~ ~ 

J<Oll 
Pllk - )7 Komıc-r - 21 

ı>ını· - ıt Oda musikisi. 

'\ 0 H it E Ş 18111.2 rrı.) 11 ~) 
lS Pl!ik - 14,15 l'l!ik -,ı .pi' 

ı 9 15 lionser - 2:>.40 rıtık - .-
' ~ı·· 

21.~o Orlcestra - :.:2.15 orke I 
l~ O M A 1441,2 nı.l ll' 

21 f>.lAk - 21,45 Scnfoll _..,, 
23,55 Haber • 0 11 "' 

(65,. " BUUAl'F.:ŞTE ıf / 
JS,0.5 Se.nfonlk orkl"Si,ş -:ı~ 

·•o so , J I) ç lı;nıı orl.ı•strası - N • 

ltouSC'r - 22,4::> l\lustJd. rıı-l ~ 
\.' A it l:' () \ A ( 14 iZ - •' I 
ıs,ıo Pl!ı.k 16,S5 pJMC 1ı.ı> 

19,10 Konser - 21 ıuuıJkl -
konser - 2t Daııs. 

·· k B l "ka JJ18ııi' ft' Tur - e çı e•i J 
hketıl e;: 

Türk-Belçika nıa tıkeıı' ~ 
· · b' · · t' f\1a ... ,. yetını ıtırmış ır. · ı• j 

heJ'Sl 1'" 
!arak 26 davanın h1'eı1'e ·~ 
karar vermiştir. r.13 rise t ~e ~ 
Ascr dün akşanı pa ,.;,.ıı 1 

ı ik3 1,.t 
Mahkemenin Be ç ı.şo •• 11e ,. 
kemi de bir kaç go c)ir· ~;/ 
lektlerine gidecekler }ıtelit IJf" ~ 

Türk-Belçika ~~rıı•'~ ti 
mahkemesini~ da~e1";1 . "4· ~ 
betile Türk aJll111 • reif1 ILft~ 

hk e11ırı 1' fından ma enı ad" ~ 
fi e · ~-1~ 

ile azalar ~~.e .. : ı;İ~fetı it' , 
otelinde bır ogl hlceı1'~1' lfİ 
tir. Ziyafette ına f ,.ı,. ~· 
Belçikalı ve bitara ... tı•-' 

•. %1''. 
çika maslahatgtl 
muşlardır. 
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KİMSES .iZ 
Mayıs 1933 ------- riakleden: Selimi izzet 

Cevap veı-eyim mi vermiyeyim l Didar Hanım, nasılsa ısrar et • 
:i ~iy~ bir an düşündüm. Nihayet miş,, Şadiye de, f~~la sovu~luğa 
d' hlı~ı olmıya karar verdim. De - mahal vermemek ıçın, davetı ka • 

Suiistimal 
Davası ağır ceza 
mahkemesinde 
İçinde kadınlar da olan 

36 maznun var llQ kı: bul etmitti. 

:-- Hayır, ben değİ§medim. Siz Misafirini, yani gelini güler yüz Eski İstanbul iskan müdürü Ce-
~aııııa, benim için, Şadiyenin ar • le kabul et~i. Hararet~e elini sıktı. mil_ Beyi~ b~zı i•~~n memurları. ve 
ad&fıaınız. Artık benim de bir ar Sonra, Senıhayı tepesınden tıma- iskan daıresınde ışı olan bazı kım
~d&f oldunuz zannederim. Fakat ğına kadar süzdü: seler aleyhindeki sui istimal dava
:ıııe~ bazı şeyler söyledi, bunun - Bakayım sana .. Elbisen fe- ı sına ait muhakemeye,. dün İstanbul 
.zerıne kendimi topladım. Herke- na değil.. Yakıtmıf ..... Yalmz .. faz· AP,ır ceza mahkemesınde başlana· 
~ın nazarı dikkatmı celbetmemek la kapalı. Şadiye Hanıma soyle- cakh 
•itiyorum. de, biraz daha dekotle gezmeğe fsu davada, Cemil Beyle beraber 
Ba!ını önüne e-d· d h d - • müsaade etsin. otuz altı maznun vardır, Bu işle 1 L g ı, a a ogru f k h )'f 11 
Q()Ynunu b ··kt·· B" .. 1 _ Senihanm katları çatıldı, a at muhtelif dereceler de ve mu te ı nı d' u u. ır fey soy e . l'k d .... 

1 
k 

e ı, cevap v d' F k t ninesinin son sözünü işıtmemez ı • noktalardan alaka ar goru ere • d erme ı. a a ne 

1 t enıek istediğimi pek iyi anlamıs· ten geldi, sadece: ·-· . . . mahkemeye verilmişlerdir. Bun ar 
l. 

4 

-.- ~uvaleti~i beğendıgınız ıçın ı arası~da .kadınl~rda bulunuyor: 
Bu RÜne kadar benim ne de _ sevındım, dedı. Sabrı, Emın, Raşıt, Mazhar, Naz • 

llıek istedi '.. · ' - Senin beğenmiş olma.n k.afi • mı·, Osman, Vedat, Süleyman, Zi· d gı.mı, yarım sözlerim • 
.. ~n ancak sen anlardın Sadiyeci- dir kızım .. keyfine bak.. Yırmı ya· ya, Fatma, Kani, Hayriye, Melek, 
tırrı.,, ~ tının kadrini bil.. Eğlen, 5ül... Zeliha, Hüsnü, lskender, Cafer, 

• • • Bu aralık yeni bir mi~afir gel· Şaziye, Şevket, İsmail, Atıf, Refik 
d Şadiye mektupları yerine koy - di. Didar Hanım bu beyı kartıla • İbrahim, Hıfzı, Mehmet, inayet, 

u. dı. Beyefendi, Se~ihaya hayran Hayriye, Etem, Ziya, Avni, Hüse. 
Aksa 1 oldu, bir çok komplıman yaptı. . H" .. H tt' C 1 Meh ""'ı t • m 

0 
uyordu. Etraf karar • . H yın uıun, ayre ın, ema , ..... ! ı B· Dıdar anım: 

d;; 5· ır an, okuduklarını düşün· S d .. il •tı· dedi met Hanım ve Beyler. '"· en'h - onra an guze e:ı- , ' 
••rd 

1 

a, her mektubunda Na - k" .. kk ek güzel bir kız değil- Bazılarına tebligat yapılamadı -
de b~n bahsediyordu. Neden için • d~çŞim:~ :rtık giydiğini yakıştın· ğından, muhakeme, başka bir gü· 
lıya~rb:khı~t~. vardı? Gönlünü kap yor .. Gençlik sihirbaz .• insanı af. ne bırakdmıttır. 

8. uzun nedendi? G -----------ırden .. l . sunluyor .. Güzelle~tiriyor.. enç • 
llıine ili rg'; erı, Senihanın res - liğin karşısında hayran kalmamak Ürken bir manda •irrı h f ı. u yarı karanlıkta re • imkansızdır. 

ll ayal m~yal görünüyordu. Ve gönlünde, ihtiyarlığın acısı· 
ier ~~ıza hcıyabnı vakfetmişti. E:- nı duyarak, bir kere daha, derin • 
•ır aıır onun eski tanıdığı Na • dea .a a lue ee ·a..~. baktı sonra 
Ott~' eğer değişmemiıse, bu kızı misafirlerinin yanına gitti. 
lird~n batka kime emniyet edebi - Şadiye etrafına bakınıyor, da • 

8ıı İzd· vetliler arasında Nasırı arıyordu. 
dıı. 1

'Vaç, hayırlı bir iş olur • Geleceğini biliyordu. Uzun sene· 

<-iöı.1 • • lerden sonra, onu ilk defa göre • '>'•rnıa~-Senihanın resmi11den cekti. 
- İn lllıırıldandı: k k l w d D 
F fallah olu , Bir köşede i o tuga otur u. e· 

akat b"t·· r · mek Nasır henüz gelmemişti. Gel-
r'irrten . . u lln bu temennisine mit olsaydı her halde görürdü, o 
" ıcındeki h·· .. d w 1 
"

0
rdu.. c;rip b' uzun agı mı • da gelip onunla konuşurdu. 

~e lank· . . ır Yeise kapılıyordu Bu esnada yanına Muammer B. . ı ,ıçın .. 
llırı olrrı ıçın, bu temennisi • geldi. Muammer Bey muharrir ve k arrıasın · · 

albi ça ı ıstıyormuş gibi... münekkitti. 
rpıyordu. 

- Yanınıza oturmama müsaade s d' ~ ~ ~ 
~il •Ye d eder misiniz hanımefendi ? 

den kar '1 a a Yolcularını iskele - Şadiye gülümsedi: 
l<ö .!1 arrıak istedi. 
'I Pl'üye indi. - Hay hay efnedim. Oturabi • 

apur Ya lirsiniz, yalnız bir şartla. 
lttarad .. llaşırken, Senihayı ka· 

a Rord.. G - Şartınız? 
!lltr Eırfa.d u. enç kız hemen dı- - Konuşmak memnu. 

Ona buna çarpmış, top
hanede öldürülmüştür 
Mezbahaya götürÜlmekte olan 

bir manda Kasımpaşadan geçer • 

ken bir otomobilden ürkmüş, Şiş· 
hane yokuşuna doğru koşmıya baş· 

lamı§tır. Yokut liatında mandayı 

tutmak isteyenler olmufsa da man· 

da koşmasına devam etmiş, Şif • 
hane yokuşundan Karaköye inmit 

~'! oradan Tophaneye doğru ~; • 
mıttır. Manda yolda bir kaç kitiye 

, çarpmıt, bunları yere düşürmüş 

ise de yaralanan olmamıştır. Man • 
danın tutulamıyacağı anla,ılınca 

polisler tarafından Tophanede öl
dürülmüştür. 

Postalar birliği kongre
sine hazırlık 
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lstaabal Cebeaaeml 
TARİHTE BÜYÜK YANGINLAR 

Yazan: Niyazi Ahmet 
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Sarayı atikın şehsüvarı kadim 
odası tutuşmuştu ! .. 

E ü ahları nasıl yandı ? ra atarak koridorlardan ko,uyor • 
Y p Y lar damlardan kovalarla su boşal· 
Eyüp iıkeleıi boyunda. ~ir sürü tıy~rlardı. Hiç şüphe yok ki bu· 

yalı inta edilmitti. ~uhıtın ~u - nu, iş bittikten sonra kise kise ak-
kaddes addedilmesi hır çok dın • 1 çelere nail olmak kaygusile ihtiyar 
dar zenginleri buraya topluyo:~u. ı ediyorlardı. Maamafih bu hum • 
1708 senesinde bir gece vaktı ıs- malı faaliyet neticesiz kalmadı. 
kele başında çıkan bir yangın ya· Yalnız Sultan Murat kas
lı sahiplerinin eteklerini tutuştur· rındaki daire yandıktan sonra aa• 
du. Sahiplerinin etekleri tutuş- rayın diğer aksamı kurtarıldı. 
makla kalmad.ı, yalıla~ı~ d~ etek- Nazirsiz Şehislam konağı 
leri tutuştu. Bır sıra dızılmış yalı- } d t 

b. w "b' d De nası yan ı. lar ırer çırag gı ı yanıyor u. • 
· b t b d nl nmı•tı l • 1765 yılında Karaman çartı· nız af an &fa ay ı a ~ . 

kinci defa vukubulan yangın bu smda nazirsiz şeyhülislam Mah• 
sefer daha korkunçtu. Şehrin bir mut Efendinin konağından yan• 

f d ·1 ı· t geçtig- 1• gın çıktı. Koca şeyhülislam kona-tara ın an ı er ıyen a eş, . 
h i enkaz haline getirerek mü- ğmın pençerelerınden fışkıran a • 

sta aydiyen tevessü ediyordu. Çar· levler göiün bir katına yükseli • 
ema A • 1 k k w ·ı k'"I yıg-ını haline gel- yordu. teş anı o ara onagı aar-şı tamamı e u .. 
· · y ı ların çatılarından yük· mıştı. Konakta bulunanlar guç mıştı. a 

1 
k b'ld'I H lk selen alevler her tarafa kıvılcım· hal canlarını urtara ı ı er. a 

l · d Her yalı iskelet ha· konağın etrafını sarmıştı. Konak ar saçıyor u. A 

line geldikten sonra intihar eden uşakları, ka~y~lar gırtlaklarını par 
b. · "b' bu""yük bir gürültü çalarcasına bagırıyorlar: ır zencı gı ı • • • 
·1 d · ·· ··1u"yordu - Bre kardeşler, nar savletını ı e enıze gomu · . . 

Y b··t·· gece devam etti artırır. Tedbır gerek ..• Dıyorlardı. angın u un . . . 
Sahil boyunu aüsliyen yalılardan Fakat birikmiş binlerce h.alk ehnı 
bir teki kurtulmadı. Sabahleyin kımıldatamıyordu. . Ellerınd~ au 
E ··b·· Ansann kabrini ziyarete dolu kovalarla beklıyenler bıle a• 

yu u . 1 d 
gelenler Eyübü tanıyamadılar. Or- teşe .. bir.~aml~ su.serpemıyor ar ı. 
tada ne çarşı var, ne yalı. Hara· Çunku, yenıçerıler yangın aa~a· 
beler arasında kolsuz bir iskelet sına henüz gelmemişlerdi. Y enıçe
halinde yükselen minareden başka riler gelmeden hiç kimse elini kal• 
bir şey görünmüyordu. dıramazdı. . . . 

• Halk yenıçerıler geldıkten sonra 
Eskı saray yangını işe başhyacaktı. Fakat bu ba,la· 

Üçüncü Ahmedin tahtı işgal yış ta ateşi söndürmekten ziyade 
ettiği bir sırada "Eski sara:,, da şeyhislam konağının kıymetli eşya. 
çıkan bir yangın da şayanı dıkkat· !arından bir kaçını aşırabilmek İ• 
tir. Deli Petro ile kati bir savaşa çin olacaktı. Bu yüzden çok defa 
giden Baltacı Memhet Paşa lstan· yeniçerilerle baldırı çıplaklar iki 
buldan uzaklatmıştı. Bir bayram taraf olurlardı ve bu karşılatma • 
gecesi Beyazıt meydanı şenlik .vel· lar §Üphesiz yeniçerilerin lehinde 
veleleri ile çalkanıyordu. "Eskı sa· neticelenir, fakat hazan palalar 

b h l · d b' b" ~ıence ray,, a çe erın e ın ır eg sıyrılır ve kan akardı. 
tertip edilmişit. Minarelerde ya· Şeyhi!Sla.m Mahmut Efendi ko-

~llııeaine ~. "~ ~.1 sallıyarak, minik - Neden hanımefendi? 
atladı 0

Pucukler göndermeğe 
1) • - Çünkü piyano çalacaklar. lş-

nan mahyalardan maada her ta· nağında da böyle bir arbede bek
rafta ıtıldıyan meşaleler etrafı lenebilirdi. Biriken halk parti par. 

gündüze çevirmitti. Saray bahçe- ti olmuştu. Yeniçeriler geldiği aa• 
sinde bir sürü cariye çılgın ka~ka- niye konağa hücum vaziyetinde İ• 

Dünya postaları birliği komis • halarla gülüyor, haremağası hır ke diler. 

yonu, 18 mayısta Ottavada topla· nardan kalın dudaklarını ıapırda- Uzaktan yeniçerilerin oğultula• 
nacaktır. Bu komisyona muhtelif tarak bu narin kızlara hayran hay- rı duyulmağa başladığı vakit aa • 
kıt'alarda bulunan memleketler· ran bakıyordu. rayın çatılarından aiyah dumanlar 
den 14 murahhasları ittirak ede • Harem ağası hızlı hızlı kolunun kesilmiş alev sütunları fışkırıyor

ö 
1
!atda b" b' te Cemile Hanım piyanoya oturdu. l>i.inuı ır ırlerine sarıldılar 

er ' Bilirsiniz ya, ben piyanoya bayılı-
1 Niıır Ad rım. Çalınırken ne ben konuşurum, •ı-nh11ı ... aya geldi geleli, Seniha 
llıe1tı• ~ ınmeınit Ş d" . .. ne de başkasını konuştururum. 1

!ti. ' a ıyeyı gor • Muammer Bey gülümsedi: Se11·h 
tııt 1 

a Sad' . Devamı Jlar 
li)otd' w •Yenın elini aım ıııkı ~~~ ...... ~'!'-'!!'!!""~~"!""!' ...... "'"'!!'~"'"'!!'~ 

ae-.. Sa~ k Danimarka, hava kuvvet-
rıcte" ay l avuştum artık; artık lerini arthrıyor ! .\h rı ınam. 

)e .. dllıak' B 
t ı_}>i ilikle . · u tek kelime Şadi
t'C l rıne kad .. 

R" )tdnıal ar urpertti. Ar-
~11 değil arı mukadderdi. Bu • 

tekti. le Yarın, Seniha evlene • 
~ yareleri de vardır. hiihr 
...._ .\d 

1
Yari dedi ki. Bu otuz tayyare, Danimarka 

Danimarka hükumeti tarafın • 
dan İngiliz tayyare fabrikalarına 

30 harp tayyaresi sipariş edilmiş· 
tir. Bu arada bombardıman tay • 

lcinı ada, •en· b d · hükumetine 100,000 İngiliz lirası· 'eyi aö • 1 en en ayıracak 
Serı·L llnedın mi? na mal olacaktır. h· lq'rıın 1 11
&etti F.. ' e lerinin titred · - · · ti • · oa:Je · Ş ıgını 

Ilı aradı v rı, adiyenuin gözle • 
..._ ş· e nıırıldandı · 

ıırıd· . 
IQiııi)c ı ondan b h . 

anne! a aetmıyelim 

" Alman iş cephesi ,, 
kongresi 

BERLlN, 10 (A.A.) - "Alman 
İ§ Cephesi,,nin -Bütün içtimai ıı • 
nıfların ve mesleklerin bir araya 
gelmesile canlanan milli birliği 
temsil edecek- kongresi bugün öğ· 
leden sonra Prusya devlet furaaı 
salonunda açılacaktır. 

Başvekil M. Hitler, ı, cephesini 
himayesi altına alacak ve kısa bir 
nutuk söyliyecektir. 

cektir. 

Ottavadaki toplantıda, komis • 
yon, umumi toplantı için hazırlık
lar yapacaktır. Dünya postaları bir 

dürtülmesile kendine ge~~i. llk an- du. Çapulcular sabırsızlanıyor, ye
de, saray erkimndan hırı oldu- niçerilere küfrediyorlardı. 
ğuna zahip olarak elektriklenmiş Yeniçeriler, konağın etrafını sar 
gibi kendini topladı. Zira buraya dıkları vakit konakta çatırdama 
başka kimse giremezdi. Karşısı?- batla.mıştı. Çatırtılardan ko• 
da ağasının keyfini bozduğu içın pan alevli tahta parçalan 
sırıtan bir zenci görünce hiddetle etrafa dağılıyor, kimse ko-

gerildi: nağa yaklaşamıyordu. Bir kaç 
- Gozunu şıkarurum edepsuz... dakika sonra nazirsiz şeyhiıli· 
Diye bağırdı. Fakat, gelen ha- mm nazirsiz konağının kiremitleri 

Darülfünunda imtihanlar rem ağasının arkasından kadınlı akmnğa başladı ve büyük bir gü• 
erkekli korkulu çığlıklar duyunca rültü ile olduğu yere çöktü. 

liği umumi toplantısının gelecek 
sene tubat ayında Kahiredc yapıl

ması kuvvetle muhtemel görül • 
mektedir. 

lmtihanların yaklaşması dolayı • 
sile liselerde ve Darülfünunda ha
raretli hazırlıklara başlanmıştır. 

Hukuk fakültesi müderrisler 
meclisinin verdiği bir karara göre 
hukuk imtihanlarında sorulan su -

allerc cevap verilmesi için her ta
lebeye on beş dakika tahsis edile • 

cek ve bu müddet zarfında cevap 
vermeyen efendi muvaffak olma • 

mıt sayılacaktır. Talebenin çok 
olması dolayısile böyle bir karar 

alınması zaruri görülmüştür. Mu· 

vaff ak olamıyan efen diler bittabi 

eylülde ikmal imtihanlarına gire· 
ceklerdir. 

şaşırdı: , D' Konağın yanması ile iş bitme • 
- Ne var, ne oldu·· ıye sor • mişti. Birer pay bekliyen yüzler• 

du. ce çapulcu nimetlerini ellerinden 
Zenci: kaçırtan yeniçerilere açıktan açı· 
- Yangun !. Cevabını verdi. ğa küfürler savurmağa batladılar. 
"Sarayi atikin şehsüvarı kadim Burunlarından soluyarak gelmit 

odası, tulutmuştu. Dairei hüma • yeniçeriler buna tahammül ede • 
yunun saçaklarından boğucu du • mezlerdi. Bir tanesi palasını ıı • 
manlar çıkıyordu. Sultan Murat 
kasrındaki daire tehlikeli idi. Der
hal yeniçeriler ayaklandırıldı. Ca
riyeler harem ağaları ile birer kö
feye sıvıttılar. 

Yeniçeriler, ölüm tehlikelerini 
göze alarak, hayret verici bir sü • 
ratle atetlerin içine atılıyorlar, ni-

yırmış: 

- Bre nadanlar ... Şeyh islim E· 
fendinin servetü samani yanar ıiz 
kelpler gibi ... 

Baldırı ~J>laklar yeniçeriyi faz· 
la söyletmediler. Hep birden üze
rine çullandılar ... 

Devamı Var 
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Memlekete seyyah getirmek için İngiltere - İran -····--·-· .. ··--... ··············· ... ············--························ 
T uring ve otomobil klübü 

bir program hazırladı 
Muahedesinin esaslan 

ne olacakmış? 
(Deyli Herald) gazetesi lngil -

tere ile İran arasında aktolunacak 
yeni muahede hakkında ~u malu • 
matı vermektedir: Bütün memleketlerdeki gibi başvekilin 

riyasetinde bir meclis teşkili 
İngiltere - lran muahedesi 

petrol itilafnamesinin imzasından 
sonra aktolunacaktır. Onun için 
Şah Hazretleri ya Adliye ya Hari
ciye nazırını dostluk, ticaret 
ve ademi tecavüz muahedelerini 
müzakere için Londraya gönde - . 
recektir. 

Turing ve otomobil klübünün 
Türkiyeye seyah celbi için yaptığı 
hizmetlerin inkişafı için klübe Da
hiliye vekaleti iki bin lira venniş -
tir. 

Klüp mesaisini genişletmek için 
bir mesai programı hazırlamıştır. 

Evvela şunu haber verelim ki 
geçen sene Türkiyeye gelen sey -
yalıların adedi 40 bin kadardır ve 
evvelki seneden 2000 noksandır. 

Hükumete de bildirilen klüp 
programının ana hatları şunlar
dır: r 

1 - Turizm siyasetini bir prog
ram tahtında takip ve tatbik et -
mek üzere Fırka ve Devlet teşki -
latında bu meseleye layık olduğu 
ve icap eden mevkiin verilmesi ve 
bunun neticesi olarak Plalkevleri
nin mıntakalarında, yukarıda izah 
edildiği üzere, üç noktai nazardan 
Turizm ile uğraşmaları: 

2 -Türkiye Turing ve Otomo -
bil külübünün Ankara merkez !ko -
mitesini teşkil eden 20, 30 mebus 
beylerden, bütün Avrupa memle • 
lı:etlerinde olduğu gibi, Ba,ıvekilin 
riyaseti altında "Conseil Superieur 
de T ourisme,, teşkil edilmesi ve bu 
meclisin, !ktısat meclisi Alisi mi
silli, Başvekalete raptı; 

3 - Devletin ilim, iktısat ve mü 
nakale müessesatile bunlara mü -
masil ve merbut nim ve gayri res· 
mi diğer müessesatın Turizm ile 
alakalarının tesbiti ve resmileı • 
tirilmesi ve maddi yardımlarının 
temini; İktısat vekaleti Ticaret u
mum müdürlüğü ünvammn, Tica -
ret ve Turizm umum müdürlüğüne 
tahvilile vazifesinin ona göre tev-
sıı; 

Maarif vekaleti Talim ve Terbi
ye dairesinin Turizm ile vazifeten 
meşgul olması; 

Nafıa vekaletinde ayrıca bir şu· 
be ihdasile gerek yolların inşa ve 
tamir ve bakımının, gerek demir
yolları işletmesinin ve ilanların 

Turizm noktai nazarından tayin 
ve islahı; 

Dahiliye vekaletinde Emniyeti 
umumiye dördüncü şubesi eylevm 
Turizm ile uğraşmaktadır. 

4 - Filim yapmak, "Folklore,,u 
toplıyarak millete öğretmek, kon • 
feranslar vermek, müzelerde tet -
kiklerde bulunmak, talebeye mem 
leketi ve taşrayı gezdirmek, milli 
sanatları teşvik ve milli eserleri 
teşhir eylemek suretile tanıtmak 
gibi teşebbüslerde bulunmak üzere 
memleketin hara, sanat ve spor 
teşkilatının Türkiye T uring ve O -
tomobil klübüne fili müzaherette 
bulunmaları; 

5 - Bilumum müzeler, harabe
ler, plajlar, içme, kaplıca, teferrüç, 
sayfiye mahalleri, "Camping,, o • 
tel, lokanta, tercüman, yollar, sey -
rus~fer, vesaiti nakliye, şimendi -
fer ve vapur tarifeleri gibi Turizm 

ile birinci derecede alakadar olan 
işlerin toplu ve memleketin umumi 
menafii noktai nazarından görüş
le, bir programla idaresi ve pro • 
paganda ilanlarının, rehberlerinin 
müştereken ve azami istifade için 
mükemmel, temiz, cazip bir su -
rette yapılması ve bir menbadan 
tevzii~ 

6 - Yugoslavyada olduğu gibi, 
Türkiyede Devlet demiryolları ve 
Seyrisefain misilli devlet müessesa 
tının biletlerini satmak imtiyazını 
haiz bir (Offce de voyage) resmi 
seyahat acentesi açılarak kazan • 
cının münhasıran propaganda ma· 
sarifine karşılık olmak üzere Tür • 
kiye Turing ve Otomobil Klübüne 
verilmesi; 

Ayrıca Turing ve Otomobil kWr 
büne muayyen bir menbaı varidı .ı: 

Ayni zamanda lran - Rusya 
ticaretinin inkişaf bulmaması, 

Rusyanın şimali lranda nüfuz ka
zanmaması için çalışılacaktır. 

Yeni muahede ile ademi teca -
vüz ve teminatlı masuniyet mi
sakları yapılacak, umumi suret· 
te siyasi taavün temin olunacak, 

1 

İngiltere ile İran Basra körfezin· 
de emniyet ve asayişi muhafaza 
hususunda te§riki mesai edecek, 
iktısadi imtiyazlar hususunda in -
giliz tebaası ve istikrazlar için İn
giliz bankaları tercih olunacak
tır. Bundan başka İran ordusu 
İngiliz mütehassısları tarafından 
ıslah edilecek, askeri ıslahatta 
bilhassa lranın Rusyaya mücavir 
hududunun müdafaasına ehem
miyet verilecektir. İran askeri le
vazım ve mühimmatını İngilte
reye sipariş edecektir. 

Turlng Ye otomobil klllbQ relal 
Edirne mebuau Retlt Saffet B. 

olmak üzere bir pul ihdasile taşra 
yolculan biletlerile, birinci ve i
kinci sınıf otel notlarına, ltalyada 
olduğu gibi, bilmecburiye konul-
ması; 

7 - Memleketimizi bir baştan 
bir başa, ve hiç olmazsa şimdilik 

Avrupa hududundan İstanbul ve 
Ankaraya bağlıyacak bir tek ara
ba ana yolunun her şeye tercihen 
ve sür'atle ikmal, tamir ve daimi 
surette bakımı ve beynelmilel işa -
retlerle işaretlenmesi; 

Bir broşürde mezarlık . 
resmı 

Muhtelif memleketler ve lstan -
bul arasında hava seferleri yapan 
bir tayyare şirketi neşrettiği broşu
re başka şehrilerin en güzel man
zalarını koyduğu halde Istanbulu 
mezarlıklarının fotoğrafım koy -
muştur. 

Ticaret odası Turing klübe mü
racaat ederek bunun değiştiril

mesi için teşehbüsatta bulunulma
sını rica etmiştir. 

Ziraat sergisi 
Vilayet bahçesinde kurulacak 

senelik ziraat sergisinin bu defa 
evelkilerden daha geniş olmasına 

ve umumi bir ziraat sergisi haline 
getirilmesine karar verildiğini yaz 

mıştık. Sergi işile Ziraat odası e-
hemmiyetle meşgul olmaktadır. O-

da reisi bugünlerde Vali Muhittin 
Beyle konuşarak sergiye ait esas -

lı noktaları görüşecek ve bunlar 
madde halinde tesbit edildikten 
sonra hazırlığa geçilecektir. 

Sergi haziran içinde açılmış ola
caktır. 

İngiliz asilzadeleri 
İngiliz asılzadelerinden Lort A

lington ile Dük Leed ve zevcesi 
dün Beruttan şehrimize ge]mişler -

dir. Burada bir kaç gün kalacak
lardır. 

"Bu planda Rusya aleyhtarlığı 
ap a§ikardır. Bu siyasi şeraitten 
başka yapılacak ticaret muahede
sinde İngiltere ve Hindistan tica

reti başkalarına tercih olunacak -
tır.,, 

Deyli Heraldın diplomat muha
biri şu mutaleatı ilave ediyor: 

"Bu mahiyette bir muahede ak
ti, lrandan Rus nüfuzunun berta -
raf edilmesi İranı İngiliz nüfuzu
na maruz bırakacaktır. 

Umumi harpten sonra İranın bü
yük sa~aları İngilizlerin işğali al
tında idi. İran memurlarını İngil
tereye imale etmek için bir hayli 
para sarfolunmuştu. 

Daha sonraları !randa milli his
ler galeyan etmi§ ve Kaçar hane
danı atılarak Rıza Şah tahta otur
muştur. 

Rıza Şahın İngiltere lehtarı ve 
Rusya aleyhtarı olduğu zannolunu. 
yordu. Vukubulan hadiseler ve ih
tilaflar bunun aksini isbat etmiş
ti. 

Fakat petrol ihtilafını daha mü
sait şarait dahilnide halletmek ve 
mali sıkıntılara uğramak Şah Haz
retlerinin İngiltere ile teşriki me
sai etmesine saik olmuştur. 

Diplomatlar, yeni petrol itilaf -
namesi üzerine, T rablus garp hu· 
dudundan başlıyarak Hindistan 
hududuna kadar devam eden man
da ve ittifak cephesinde yegane 
açığı da kapayan yeni bir ittifak 
kurulmuş oluyor.,, 

Rus memurlarının tevkifi 
Harbin, 10 (A.A.) - Suifen • 

hodaki Mançuri hudut muhafızla
rı, Sovyet Gümrük müdürü Voro -
fieff'i Rusyaya gitmek üzere iken 
tevkif etmişlerdir. 

Muhafızlar, Mur . ·. t!yhin ha -
ğajlarında şüphe); · ~- takım ve -
sikalar bulunduğunu beyan et -
mektedirler. 

Muhafızlar kendisinin üzerini 
ararlarken iki mühim vesikayı ağ 
zına atarak çiğnemiş ve yutmuş -
tur. 

Diğer Rus gümrük memurları • 
na ilişilmemiş ve bunlar gidecek -
leri yerlere gitmişlerdir. 

10 bin lira sigortalı evden çıkan ateş -------·----... ._. ... ..__.. ......... . 

BeyGğlu yangınında 
•• 

Bir adam çıldırmıştı, hastaneye göt1l' 
rülürken yolda ölüverdi 

Evelki gece yanan evlerin son hall 

' Evvelki gece geç vakit Beyoğ- j kurtarmak kaygusuna düşen ~ 
lunda bir yangın olduğunu dün dam bu arada yaralanmış, so # 
haber vermiştik. Bir kişinin ölü - çıktığı zaman çılgınlık alaaı. _J 

mü ve iki binanın yanmasile ne - göstermiş, bir sedye ile hasta~ 
ticelenen bu yangın hadisesi etra- ye götürülürken yolda ölaıiİ. ~ 
f ındaki mütemmim malumat şu- Bu sırada ateş 11 numaralı efl ~ 
dur: mamile yaktıktan sonra }.P", 

Yangın saat 22,40 ta Asmalı apartımanına ve 7 numaralı b~~ 
Mesçitte Tahta minare sokağında ya geçmiş, apartımanın traçe;J,t 
üç katlı ah5ap bir evin üst katın- öteki binanın da tahta kısı .. 1 • ··aıiJ dan çıkmıştır. yandıktan sonra yangının o 

lınmıştır. J1 
Ev Alber isminde birine aittir. z b I hk"k t f/T a ıtaca yapı an ta ı a · ,J 

Yangının çıktığı kat ise Yani Yu- · d k " b" ıı" cesın e yangının çı tıgı •. .ı.ıl 
vanidis isminde biri tarafından h b" Alb k 1 b rl" aa i ı erin ız arile ı -" 
tutulmuş, doğramacı deposu ya - sinemada bulunduğu anlaıılıO'!°'• 
pılmıştır. Yangın bu kattan çık - Bu bina eşyalarile birlikte 10 ~· 
mış, büyüyerek evi kamilen yak • raya Bozkurt sigorta şirketil'.~k' 
mıştır. Bundan sonra bitişik 11 ğer bir sigorta ıirketine sigo~ 
numaralı eve atlamış, bu ev de dır. Binanın yangın çıkan ~· 
yanmağa ba.şlamr,br. kira ile- lutmuş vı ..... V-... : 'fi•, 

Bu evin birinci katında çama - niC:lis aranmaktadır. YangıJJ1~t 
şırcı Hüller isminde bir Macar o- kast eseri olup olmadığı tah1' 
turmaktadır. Bina yanarken eşya diliyor. 

/stanbul köylüsünü aydınlatmak için ........................................................................................ 

Halkevi köycülük şube' 
yeni faaliyeti 

Köylerdeki Halkevlerinin tabii aı~ı 
olan muallimlere gönderilen maliiJ11 

d-" İstanbul Halkevi köycülük ko - /nün mektupları; istidaları,~d,f 

• 
sının 

• 

mitesi yaz. gelm~si üzerine köylere yazıla~~k v~ ~~ylüye ~er ~il~ 
daha müfıt olabılmek ve maksada lerdekı ışlerı ıçın yol goste 

. I daha kolaylıkla varabilmek için 
geniş bir çalışma programı hazır
lamıştır. 

Bu programagöre köycülük şu
besi haziran başından itibaren ls
tanbulun bütün köylerine gidecek 
mahalli tetkikler yapacak ve köy -
lüyü aydınlatmak için kadınlar, er
keklere muhtelif konferanslar ve-
recektir. Bundan başka köylünün 
anlıyacağı lisanla yazılmış kitap
lardan köylüye yarıyacak olanları 
da bedava dağıtacaktır. 

Bu işte çalışmak için şubeye ya
zılı olsun olmasın köycülük mef -
küresi için çalışmak isteyen, bü -
tün kadın ve erkekleri önünmüz
deki salı günü öğleden sonra Halk 
evinde büyük bir toplantıya davet 
etmeğe karar vermiştir. 

Bu toplnatıya her isteyen gele -
bilecek ve istediği şekle göre çalış
mak için vazife alacaktır. Bu top
lantı da konferans vermek isteyen
ler tesbit edilecektir. Köycülük 
şubemiz bundan maada İstanbul 
Halkevinde bir de (Köy işleri bü
rosu) açacaktır. Bu büroda köylü-

tır. . e~ 
Bu büroda çalışmak is~~Jıii ıJ 

kadaılar da gelecek sah gıı 
lantıda tesbit olunacaktır· 1,.,J~ 

Köycülük komitesi bıı~tiııd~ 
başka İstanbul vilayet dah

1 
tJJ ~ i 

bütün köyler hakkında ~ş j~~f 
malumat sahibi olmak jçıtl "~'. 
malumat toplamağa karar )(, f 1 
ve köylerin muhit ve toP~~ 111'~ 
1 k ··f aarı ' ... ~-ar, mes en, nu us, ın ti""" e( 
işleri, ziraat, hayvancılık,k ııs&J:.r 
ve köy işlerine dair olara 

1 
),' 

l 'f 11 "h . k~ g"'ıtJar ı sua er ı saıyat n •. :d 

t 
,,ıv-

mı ş ır. J-Jşll<e~ 
Bu kağıtlar köylerde Jlitf'I 
bOA l k"" ın\18 ~ ta 11 azası o an oy . r . 

gönderilmiştir. ·f ed•1~ 
Gelen cevaplar ta5111 pfaıı' ~ 

büyük bir eser halind~ to Jst~ ~· 
tır. Köycülük şubesı ')'etil'1 f'' 
köylerinin bugünkü ~nılıbi.İıııil 
teren bir de fotoğraf a 1"'1 
pacaktır. . de Js~ ilt' 

· esırı ·~~~ Bu çalışma netıc .. r8flı tv' 
k .. 1 • h kkmda fotoS t " oy erı a . e'e 
sai malumatlı taın b;.10~· 
getireleceğini ürnit e 

1 
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1 a - ...... . 
~nıarı biii;·;~·;;;;;·;i?·s -·-·--.. ......_ : 

Futbolist köpekler . 
I)·· 

Anı u~ada olmaz, olmaz.. Hele 
bu ::ı ada_, her §ey olur.. Fakat 
tidd' ~cagnn Amerikada değil, 

ıyetıyle b .. t.. d 
ın11 l u un ünyada tanın-

ln ° .a.n lngilterededir. 

llliir~~~red~ yalnız köpeklerden 
edil . . P hır futbol takımı teıkil 

tnı•tır 8 :r • 

u takım .. k 1 oYn mu emme n futbol 
ar. Hel k llobi . e mer ez mühacim M. 
nın tüt k' . k' tıka.d çe tfı, ık vuruıu ha-
ır. 

Maa.tnaf'h b 
Yak] ı u takım efradı a -

arında . 
oYna.rl n zıyade baılariyle top 
bıala lltnııı. Sıçrıya uçrıya oyna

rı çok hoımuı. 
14 

Yaşında profesör 
Pa.riste 

ler c . ' Yıldızla uğratan alim -
eınıyef 

tuk a.l ıne 14 Yatında bir ço -
ınnııttır. 

lienüz l' 
tenç 1 k .11e talebesi olan bu 
t. e e trıkt· b' 1 . . tr, 8 ı ır a et ıcat etmıı-

u aletle ·· · l'ddı;ı) guneıın etrafındaki 
... ar, tne . 1 
&•tiklikle . vıım er, kürenin de -

rı anlaııhyormuı .. 

1 Nerelisiniz ? 
llaa.nın 

~n "at vatanı olur da sebzele· 
Pata;nı olmaz mı?. 

.4.~rupa eı 1280 seensinde Şiliden 
Yb Ya. oradan da b··t·· d·· -,,a. ile t' u un un 

lı ç l. 
qİYa.r .• 

liı bıuhl~ ıtındba, patlıcan iıe ha· 
ta H· d' l om ın ıatanhdır. 

ha.ğ1 ~at:• Perudan, helvacı ka • 
'enı}(· 

la" •neden gelmiıtir. 
J....ı .-anak A 
.t(deni~ k ayadan, Maydanoz 

t,, •. _ enarlarından Enginar 
-n \'e K , 

hlllıittir. ~narya adalarından 
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Cici kuşların ötüşü 
, 
••• 

·················································ı 
~ Biraz da Şaka i 
: ................................................ ~ 

Göz hastalığı 
Balıkçı avazı çıktığı kadar ha • 

ğırarak balıklarını satıyordu . 
- Ha babam .. Ha ... Mala bak, 

mala .. Nur topu gibi .. 
Küçük Ali de annesiyle beraber 

çarşı da dolaşıyorlardı. Bunu işi • 
dince Ali hemen annesine: 

- Aneciğim, dedi, biraz balık 
alalım mı?. 

' Annesi: 
- Peki oğlum ... Dedi. Hemen ------.-.....---~' ~ 12 1 balıkçıdan balık tarttırmağa baş -

ladılar. Fakat küçük Ali bir ba • 
lığın bayatlamıf ve gözünün bile 
fena bir renge girdiğini görünce : 

.. ) 11 1 ~p 
llkbaliar geldi. Çiçekler açıldı. ' ' ) t dı. Kuyruk sallıyan evvela boz 

Güzel ve cici kuşların öütşleri ku· 852. renge girdi. Üzerine siyah bir çiz-
laklarda tatlı akisler yapıyor. ~ zi çekildi. Bunun yanma beyaz 

Bilhassa kırlarda, ormanlara • 9 7' 3 " bir nokta kondu. Ne kadar kuş 
yakın yerlerde, sayfiyelerde otu • .. varsa hepsi kendilerine yakışan 
ranlar erkenden yataktan kalkar· l . 8 renklere boyandılar. 
larsa cici ku§ların güzel nağmele · Yalnız bir tanesi diğerlerinin ar· 
rile kendilerinden geçerler. ..., kasma kalmıştı. Öndekilere aıkı • 

Acaba hu kuşlar hangi saatler ~ ~ " §ip kendini göstermemişti. Bu aa • 
de öterler. Ve nasıl öterler. ka kuşuydu. 

Bir kut meraklısı bunun bir lis· ' . _ . Nihayet bütün kuşlar çekilip 
lesini yapmıştır. Resimde gördü • 1 "Çocuklara resimli küçük hika· ı Saka kuşu öne geldiği zaman sev· 
ğünüz gibi bülbül gece yarısından ler,, isminde olan bu kitbaın için- gili tanrı bütün renkleri kullan· 
sonra ötermiş. Saka sabaha karşı de çok tatlı hikayeler vardır. itte mıftı. Geriye boş hokkalardan 
ikiden sonra, çal;kuşu 3 ten son • güzel bir kuş hikayesi olan (Saka başka bir şey kalmamıştı. Kuşça· 
ra, keklik cinsi de 2,5 tan sonra öt- kuşu) nu da aşağıya aynen alıyo - ğız kendisini ötekiler igbi renkli 
miye baılarmış. ruz. tüylerden yapılmış elbiseli olmadı 

Serçe ise tam beıte, ispinoz "Sevgili tanrı kuşları yarattığı ğını görünce ağlamıya başladı . 
dört buçukta, saksağan 3 te ve zaman onlara aıçramak için ayak, Kuşçağızın göz yaşlarına dayana· 
fi orya da tam üçte ötmiye başlar· uçmak için kanat, ötmek ve ye - mıyan tanrı ona: 
mış. mek için gaga vermiıtir. Merak etme her hokkada birer 

Anlaşılıyor ki güzel kutlar gece Bunların hepsi yapılıp bittik - damla boya kalmış. Ben bunları 
yarısından güneş doğuncaya ve sı • ten sonra tanrı, içinde türlü türlü fırçayla sana serpeceğim. Onları 

caklar basıncaya kadar tatlı tatlı boyalar olan büyük bir kutu aldı. senin tüylerine süreceğim, dedi. 
ötüşmektedirler. Herbirinin kanatları ayrı ayrı Sakakuşunu biraz kırmızıya biraz 

SAKA ... renklere boyadı. Sıra güvercine maviye biraz siyaha biraz da ye • 
geldi. Güvercinin boynuna mavi şile boyadı. Ona her renkten bir 

lıtanbul maarif müdürü Hıf - bir halka kanadına kırmıznntrak az sürdü. Ye bu suretle saka kuşu 
zırrahman Raşit bey yardımcı kı
raat ıeriıinin ikincisini neşretmiş· ... 

bir renk konuldu. bütün kuşların en renklisi oldu. 
Kanarya; limon sarısına bofan Hlfzırrahman Rasit 

- Balıkçı .. Şu balığı değiştirir 
misin?. Dedi. 

- Ne var efendim?. 
- Nasıl ne var?. Baksana .. Ne 

parlaklığı var, ne de düzlüğü .. 
- Denizden çıkalı göz hastalı

ğına tutldu da .. 

ikinci kafiye •• 
Beşinci sınıftaki Aliye şiir yaz

mak merakına düşmüştü. Bir şiir 
yazdı .. Herkese okumağa başla • 
dı. Fakat birdenbire unuttu. Ar • 
kadaşları ona hayretle sormağa 

başladılar .. 
- Ne düıünüyorsun Aliye?. 
- Birinci mısramı biliyorum da 

ikinciyi unutum .. 
- Neymiş bakayım?. 
- Birinci mısraı "deniz dibi 

saz olur .. ,, 
Arkadaşı hemen atıldı: 
- ikincisi kolay ... "Şair aklı az 

olur.,, 

Davul isterim 
Küçük Ali babası ile pazarlık 

etti: 
- Ben sınıf geçersem her iste

diğimi alacaksınız değil mi baba-

ha-

işleri YAPINIZ ıı-

. '"""' Tenbellere rağbet 

Filipinde uyku çok hürmete şa· 
yan ibr işmiş. Kim uyursa onu u
yandırmak günahmış. 

Zira irı. · uyurken, ruh sözde 
muvakkaten ' etten çıkıp gezme
ğe gidermiş .. bırdenbire uyandırı
lan insanlara ruh çabuk gelmez ve 
ölüm gelirmiş .. 

Filipin halkı bunu bildikleri İ· 

çin uyku uyuyanlara hürmet eder· 
lermiş .. Yani tembellerin kıymeti 
varmıf .. 

Oh ne iyi memleket.. Gidelim 
orada bol bol uyuyalrm •• 

Tahta oyma işle
ri çok zevkli bir 
el işidir. 

iyi çalışırsanız or· 
taya güzel eserler 
çıkarır her zaman 
bunlarla iftihar e· 
dersiniz. 

Fakat yaptığınız 

eserler çok zevkli 
ve şık olursa daha 
çok takdir kazanır
sınız. 

Bir Türk san'at
karı olan çinkograf 
Nazmi Bey Türk 
zevkine uygun ve 
Türk san'at oümu· 
nelerinden alınmış 
güze) modellt-r ha
zırlamıştır. Bu mo· 
delJerden alarak 
tahta oyma işleri 

yapınız. bu kuş ka
fesi Nazmi Beyin 
modellerinden bir 
nümunedir. 
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İhtiyar, tiddetli ve çılgın bir ha· 
reketle elindeki tam danı yere fır· 
latmıfh. Şamdandaki mumlar ye· 
re döküldüler ve hepsi de galiba 
söndü. Şimdi karanlıkta kalmıt • 
lardı. Sert ve boğuk bir ses: 

- Ya.. Diyordu, demek isyan 
ha!.. Fakat bana kartı olamaz ... 
Zira ben kadınlara olduğu gibi 
insanlara da hakimim. Her kes ba· 
na itaat etmek mecburiyetindedir. 
Akıi takdirde .. 

Köıenin birisinden maimsi bir 
ziya ıüzülmüt ve çıtırdıyarak bir 
sürü yıldız teklini almıfh. 

- Yanıyoruz. 
Delikanlı, bir masada duran ha

lıyı alıp aletin üzerine kapatmak 
istedi. Fakat ihtiyar, üzerine at
lamıttı. 

- Hayır .. Hayır .. Diye haykır
dı .. Aleti söndürmiyeceksin .. Alev 
onun alametidir. Kendisile yaptı
ğımız mukavelede hiç bir alevi 
ıöndürmemeğe söz verdim. Anlı • 
yorıun ..• 

- Bırakınız beni, rica ederim .. 
Saçmalıyorsunuz .. 

Müthit bir mücadele oluyordu. 
Delikanlı, manevi babasına vur • 
madan onun kollarından kurtul
mak istiyordu .. Fakat çıldırmıt gi
bi olan Kontun kuvveti iki misli 
artmııtı hem: 

- Onun kanununa ve mukave
lemize itaat lazım, eserimi müda· 
faa için geliyor.. Şimdi alevden 
meydana çıkacak. 

Diyor, hem de delikanlıyı sım 
sıkı tutuyordu. • Atef büyümüttü. 
Kütüphanenin bir k11mı tutuımuı
tu. Perdelerden birisi de hemen 
tutuıuvermif, alevden bir dil gibi 
karanlıkları yalamıftı. 

- Yal varırım.. Bırakınız beni .. 
- Hayır.. Onu ben nasıl g.ör -

dümse, ıen de timdi görecektin 
ve kudretini anhyacaksın .. Ah bil
sen .. Şeytan .. Gözleri naııl parıldı
yordu. 

- Yarabbi .• Yarabbi .. Delirdi.. 
Birdenbire, kütüphanenin cam

ları fangırdıyarak patladılar. Kont 
bağırdı: 

- itte geliyor .. Geliyor ve seni 
itaate davet edecek.. Mecbur ede
cek .. 

Alevler, biribirlerine sarılmış 
iki adamın etrafında dolaııyorlar, 
duvarlara gölgelerini vuruyorlar • 
dı. Delikanlı müthiş bir gayret 
sarfederek kurtuldu. ihtiyar, ge
ri ıeri ıiderek bir sandalyeye tu
tundu, hız alıp tekrar atılmak İs· 
ter gibi bir vaziyet aldı. Ağzın -
dan liöpük saçıyordu. 

Genç adam, bir bakııta artık 
yanıını bastırmak imkanı olmadı
ğım görmüttü. Kitaplar ve bir sü
rü fitler, kağıtlar, tutufuyor, he -
men yanıyordu.. Esasen genzi de 
tıkanmaia baılamıftı. 
. Genç, bir hamlede dua odasına 
koıtu, Jeneviyevin odasına vurdu. 

- Çabuk, çabuk .. Açınız. 
Kapının açılması uzun sürmü -

yor. Genç kız, titriyerek soruyor: 
- Ne var .. Ne oluyor?. 
Fakat, alevleri o da görmüttür. 
- Yarabbi .. Yanıyoruz .• 
- Korkmayınız. 

Jeneviyev, karıısındakinin kim 
olduğunu tanımıttır. Hemen o -
nun kollarına atılıyor, ve bir az i
leride iıminin kadri olduğunu öğ
r91Jdiiimiz ıüzel delikanlı onu ku· 
calma alarak koımağa batlıyor. 

Şimdi yangın her tarafı sarmı§· 
br. Kütüphane tarafından geçmek 

nakleden • ta. 
-- - - - -

ihtimali yok. Yalnız, katiplerin 
girdiği bir kapı var. Kadri o tara
fa doğru koıuyor. Fakat kızın gi· 
yinip kapıyı açmasına kadar vakit 
geçmiı, esaaen ahıap ve seki olan 
bu bina, bir çıra ıibi tutuımuıtur. 
Ne de 'olsa, Kadri, kucağındaki kı
zı kurtaracak. Bir hamlede ... Aca
ba Kont ne oldu? •• Ne mi oldu? •. 
itte, alevlerden içinden, sanki biz
zat iblis, ıeytan o imit gibi fır ta· 
lıyor, gözleri anadan uğramıttır, 

arkasında siyah papas elbisesi ile 

İdam Alaçam nasıl yerdir 
Konya ağır ceza
sında bir karar 
Konyanın Kay büyüğü kariye· 

sinden Hasan oğlu Mehmedi ta· 
banca ile kasten katletmekten 
suçlu ayni köyden Sadettin oğlu 

Mustafa Konya ağır ceza mahke
mesinde cereyan eden muhakeme 
neticesinde idama mahkii.m edil-

haykırıyor, gülüyor. mittir. 
- Ha .. Ha,. 
Müthi§ bir kahkaha .. Yüzü kö· 

pük ve ter içindedir. Elinde bir 

.._ __________________ ~ 

İzmir Rıhtım şirketi 
davasında 

İzmir Rıhtım suiistimali da· tabanca tutuyor: 
H H H ı vasına asliye mahkemesinde de-- a. a.. a... ıte §eytan 

geldi. Sizi bekliyor. Bakireye onun vam edimittir. Nakzen cereyan 
huzurunda malik olacaksın. Ne eden muhakemede tirketin masla· 
duruyorsun Don Juan .. Haydi .. Ha.. hatgüzarı Galip Beyin davası, 
Ha .. Ha ... a Hali "iımet,, ten mi diğer davalardan ayrılmış ve ayrı 
bahsediyorsun .. Yalan .. Yalan .. A· 

1 
olarak görülmüttür. 

sıl olan "tehvet,dir. Ne o?. Olmaz Galip Bey hakkında evvelce 
mı!. Vay alçak vay.. Demek e- verilen beraet kararında mahke
ıerimi tamamlamak istemiyorsun. me heyeti ısrar etmiş, Galip Beye 
Ey iblis yetit imdada .. Ha ... Ha... beraet kararı yeniden tefhim edil
Benim yarattığım Don Juanı öldü- mittir. Diğer maznun hakkındaki 
receğim.. Ha .. Ha .. Ha... davaya 31 mayısta baılanacak-

lhtiyar, tabancayi kaldırmış, a- tır. 
tef edecek .. Hem Kadriye değil, ku 
cağındaki kıza nitan alıyor .. Kad· 

Mardinde kaçakçılar 
yakalandı ri, müthiş bir hareketle ve bütün 

kuvvetini topliyarak yana sıçrıyor, 
ihtiyar ateş etmişitr. Fakat tam 
bu esnada alevlerin ve dumanla : 
rın içinden esrarengiz bir el uzan
mış, Kontun bileğini bükerek hem 
kurıunun iıti~ametini deiittirmit 
hem de tabancayi almı§tır. 

Mardin cenuptan geçmek 
iıtiyen bir kaçakçı kafilesi yaka
lanmıtbr. 

Kaçakçılarla uzun bir mücade· 
le yapılmıt, neticede kaçakçı· 

lar mağlup olmuılar. Bunlar 10 ki
tidir. Kaçakçıların on hayvanı~ 

16 yük şek~i müsadere edilmiş-
Kadri bunları, sarfettiği kuvvet

ten dolayi hayal meyal görüyor ve tir. 
Gura köyü civarında da mınta

kulağına bir ses: 
ka memuru Fikri ve Abdülkerim 

- Beni takip ediniz. 
Beyler tarafından yapılan bir a

Deyince arkasından yuruyor. 
raıtırma neticesinde 2,000 kilo 

Bir gölge, Kontu bir çelme ile ye· 
tütün, 3 tüfek, ve 3 saldırma bu· 

re devirmit, ve üç adım ötedeki 
lunmuı, müsadere edilmit, sahip· 

kapıyı açmıttır. Kadri, artık bu l . 'h . hk • sevko-. . erı ı tısas ma emesıne 
ıefer hakıkaten aon gayretıle ka- l 

1 
d 

k k k .. unmuf ar ır. 
pıya Ofuyor, çı ıyor ve ucaıın- •• _ 
daki kıymetli yük ile yere çöküyor. Namaz kılarken onunden 

• \ııl. • • 

-··-· ·-·" Deva~ Var = geçtigı ıçın 
fzmirde saz şairi yok Namaz kılarken önünden geçti· 

lzmirde Maarif vekaletinden ilinden dolayı karısını öldürmek • 
gelen tezkerede lzmir vilayetinde ten 18 senP.ye mahkum Bitlisi Ali 
kaç saz ıairinin bulunduğu sorul • oilu Hüseyinile Ağrı isyanı hare
muıtur. Vilayet cevabında İzmir· ki.bna iştirakten suçlu ve mevkuf 
de hiç ıaz ıairi bulunmadığını bil- Yusuf oğlu Hamza, tedavi edil • 
dirmiştir. Ayni zamanda vekaletçe mekte oldukları Adana memle
aıiretler arasında Türkçe kelime - ket hastahanesinde ölmüılerdir. 

ler toplanma11 da tavsiye olun • Zincire vurulan kadınlar 
maktadır. 

lzmirde sıtma 
lzmir tehir meclisinin son içti -

maında İzmir mıntakasırun da ııt
ma mücadele mıntakası meyanına 
ithal edilmesinin alakadar vekalet
ten temenni edilmesine karar ve· 
rilmiıti. 

Bir müsamere 
"Türkiye sinema ve filimciler 

birliği,, son toplamtında, bütün 
<f ünyanın büyük ıehirlerinde oldu· 
ğu gibi hususi bir müsamere yap
mağa karar vermittir. 

Bu müsamere programını gör
dük. Daha ıimdiden bu müsamere· 
nin mevsimin en yüksek sanat ha
ı eketi olacağını söyliyebiliriz. 

Adanada hapishanenin hu-
zur ve sükunu bozan katle 
teşvikten bet seneye mah· 
kum tabancalı Zehra ile sirkat 
suçundan iki seneye mahkum Is -
tanbullu Ali kızı Mahmurenin a • 
yaklarına bet gün müdetle zincir 
vuruldu. 

Mersinde yeni kabristan 
Mersinde şehir dahilinde bü

tün kabristanlarını kaldırılarak 

Oımaniye mahallesi üzerindeki bir 
tarlanın kabristan yapılmasını ka· 
rar verdi. 
Bursanın istimlak muamelesine 

devam edilmektedir. 
Yeni kabristanda Hıristiyan ve 

Museviler için de ayrıca mahal ay
rılacaktır. 

Memlekete yılda 2,000,000 li 
kazandıran nahiye merkezi 

Alaçam: Sinop ile Samsun ara- na veya bir memur bulund 
sında, denizden 2 kilometre ka - na çok uğraımıı. Bu ihtiyaç 
dar içerde hafif meyillerle yükıe- hi11edil.mektedir. 
len çamlı sırtlar üzerinde ve na • Muallirn ve memur arka 
zar ıahası oldukça geni§ bir nok- ile birlikte teıiı ettiği Geııçl~ 
tada kurulmuı cidden güzel bir dunun temsil ve ıpor şubellP 
yer. sıtasile halkın sıhhi ve bedı 

Y etittirdiği latif kokulu mah • I ~afma çalışmış. Her mevsi 
sulü ile cihana Türk tütünlerini 1 re umumi kır eğlenceleri, 
tanıttıran ve yalnız batına memle- ı van güreşleri, ağaç bayraJlll 
kete senede iki milyon lira getiren lr gczi~tiler, sürek avları •' 
bu yurt, Sa.maunun Bafra kaza • gibi şeyler tertip ederek k3 
sına bağlı ıirin bir nahiye merke • şehirliyi birbirine bağ\anıJİ, 
zidir. Yüzlerce amelenin çalışma- ra~mış. Şehrin eski mahalle 
sına müsait 22 tütün deposu, ev • rına ilaveten geniş iki yol 
lerdekilerden maada 5 fırın, 102 ması, bir mehallenin bata 
dükkan, 11 kahvehane, 2 otel, ve kurtarılması ve tenviri hu• 
eski Ankaradakilerden daha mü - belediyeye yardtmlarda 
kemmel 2 hamamı var. 42 muhtar 

mu,. Temin edilen lüks Ja 
lığa taksim edilmiş 70 köyü ve yir- d'l 

rmı hüsnü idame maksa ı 
mi bine yakın nüfusu olan bu yurt 

-'lkşam kendisi yak::\nnif, 
parçaımda 8 ilk mektep var. Kü - bunlardan eser bile kalm::ı 
çük bir gayretle bir kaç yüz yav - pt:_ 

Alacam, 932 senesine ka ruya mektep olmağa müıait ve ~ • 
mübadil Rumlardan metruk koca teıkilitlı bir nahiye iken 

vaziyeti nazarı itibara alı 
bir kilise bombof duruyor. 

rak umum meyanında tapdt 
Geniş ve aydınlık olan evleri ta- vergi, icra daireleri sulh -

mamen taş ve yüksektir. Merkez -
ği ve noterlik lağvedilmi9, 

deki umumi 6 çeşmeden başka ek- belediye teşkilab bırakıllll 
seri evlerin çeıme ve kuyuları ve • 

... Burada Kooperatif letk 
şehre bet kilometre mesafede kisar 
naya benziyen bol bir maden suyu 
var. 

Mevcut bir, iki köy rolu eski mü 
dür Mehmet Bey zamanında . ya -
pılmıt. Kazım Patanın valiliği za
manında batlanan Bafra - Ala -

çam yolu paşanın bıraktığı gibi, 
köprüler ve menfezler geçilmez 
bir halde duruyor. (Bu yolun bo -
zukluğu tütün satıılarına adeta 
sekte veriyormuf, evvelce her gün 

ıehri ziyaret eden yabancı tütün· 
cüler bu yüzden hemen hemen gö
rülmüyormut.) 

Haftada bir kurulan pazarına 

Safradan, Boyabattan, Gerzeden, 
Vezirköprüden gelen alıt veritçi • 
lerin miktarı mahallin iktisadi e • 
hemmiyeti hakkında inıana bir fi
kir ver,miye kafidir. Davarcılık, 

yumurtacılık da oldukça ilerde -
dir. 

Yapılmakta olan Gerze - Ala· 
çam yolu ikmal ve Alaçam - Ve
zirköprü arasındaki sahile amut 
bulunan ham yol yerine bir şose 

inşa edilirse bu civarın iktisadi 
bünyesi hayret edilecek kadar ge
ni!liyeceğine muhakkak nazarile 
bakılabilir. 

İstiklal harbi içinde jandarma 
kumandanlığı yapan İhsan Beyin 
(ıimdi lzmirde Nafia müe11ecele
ri komiserlik katibi imit) himme

tile eski mezarlıktan yapılan park 
Gümenoz mevkiindeki iskele, A -
laçamdan Gümenoza açılan yol 
şimdi tamamen metruk. 

Bu kıymetli gencin halk ve 
memleket işlerinde gösterdiği ala
kaya dair duyduklarımı e.msaline 
örnek olur diye yazmadan ıeçe -
miyeceğim. Ihsan Bey Tütün lnhi-

lunmaması derhal göze 
Hnlk, kendi refah ve sa 
min makıadile kurulacak 
ratifleri dört gözle beki 
dir. 

Ziraat Bankasının te 
mürakabesi altında açıla~ 
di ve istihlak Kooperatifletl 
yeye bir kat daha can ve 
den bankanın bu himmeti 
memesi lazımdır. 

Alaça.mın bir ebeye ib •. 
zikre değer meselelerdeocli' 

Mersin - Silifke 
Mersin, Silifke yolunu!S 

liralık evrakı ke~fiyesi 
tasdikan gelmiş ve mü 
vazedilmesine karar veri 
ı e Mersin vilayet encü111e 
derilmittir. 

Bu yirmi üç bin lira ile 
Kilindireıe kadar olad 
tosesi, imalatı sınaiyeti 1 

tır. diıfı 
Bundan sonra da~ilill IC""__,.,..,_ 

ı üsü tevsi edilecektır. ,,; 
keşif evrakı henüz gelııı.e 

Ege mıntakası 111 IC 
sigorta edileCe 

Ziraat vekaletince bd ,._ 
mıntakasında zirai ıil0 ;.at-~ 
için tetkikat yapıllll~~l'T~ 
sat vekaleti Avrupad~ ~·dl 

. . d 'b ıoiitebP"'~.; man ısmın e ı r d-
mit ve Ege mıntak••111 

yaptırmıflı. Müte~•~ 
bitirmit olduğu iç .. •11.~ 
tince bir kanun laY1 ,-_ 

mıtbr. Bu layiha~• ~ 
mec·:>url olarak ıil0 l"'J 

Müsamere 16 mayııta Glorya 
sinemasında yapılacaktır. 

Şehrimizin en tanınmıt sanat -
karları müsamerede hazır buluna
caklardır. 

Burası şehre biraz uzak oldu - sar idaresi nezdinde yaptığı de
ğundan belediye cenaze arabaıın- vamlı tetebbüslerle tütün zürraı • 
dan istifade edilecektir. Yolun na ilk defa kredi açtırmağa ve bu 
timdiden yaptırılmaya baılanmıt· suretle köylüyü kısmen olaun fa • 
tır. izcilerden kurtarınıya sebep ol • 

tir. Vekalet hanıi :!:ı 
rinde ıigorta ~·~ıl~Ji~ , 
kc-ra~mı verrnıtt:r. Ş ~ 
sigorta Ege nuntak•• 
cak, kurakhk, dolu:....
tma kartı mab~ulle d,.., 
dilerek zürra zıyall Bu hususta bir kaç gün aonra 

tafsilat vereceğiz. 
Kabriıtana aiaç, çiçek Te ıaire muş, ayni maksatla Ziraat Banka· 

ekilerek iyi bir ~kle konacaktır. sının 



~lkanlılar ittifa
na bir başlangıç 

lbeı Baştarafı Birinci Sayı/ada 
, 'Ve tıpkı M .. .. V . l 

lblJl d osyo enı~e os za· 
ın a oldu~ "b" · · ltlcip I gu gı ı, aynı sıyaset 

hiiku 
0 u?~r. Bu sebepten Yumm 

ll)( ltıetı ıle Türk vekillerin mü
~ .... erda~ının tabii bir şekilde cere -
"'il e ıp ·· b 
Cliın rnus et bir neticeye vara-
'-dec a. Berninim, bununla beraber 

e a.lk k f ltup . . an on eransı Yunan 
reısı sıfafl d ~ ·ı 

la.ı.ıa d 1 e egı , fakat ayni 
lopla.: a sonbaharda Selanikte 
ko11r .. acak olan dördüncü Balkan 

.. ranaı · · 
ltınen .

1 
reısı sıfatile de bazı 

l· nı erde bul k . . 
Urk \'ek"ll . . unma ısterım .. 

tu, İki 1 erının Atinada bulunu
..... ltıernleket a d k" . • "l{una.1 b rasın a ı tıcarı 
1 e ata ·· . 
er, ""·· L · muteaallık müzakere

ı Ut11:1y 'I 111ıda.k· d e 1 e Yunanistan ara • 
k 1 0 stluk ·· l}'e \'e y . munasebatı, Tür-
biitü11 hal~nanıstanda olduğu gibi 
'-ınirn· b' an devletleri tarafından 
1. 1 ır s 
'q halk .urette karfılanmış o-
k k an hırı· ~ · 

U u 'V k ıgı gayesinin tahak· 
dilınit el onferanalarda ittihaz e-
k·· o an k 1 ıı t.tbik arar arın filen mev • 
'-ttır. Baıkolunması için bir fır • 
~ akan k ~ 
e ta.tb'k · onreransı tavsiye 

) 1 etti" .. b' ' 
•nınd gı ır çok vesait me· 

h lk a, uzun b' k 
' tll) ır tet ikten sonra 

liai "e Yark~rasında ve balkan bir~ 
dil'lbek ~ . aırna fikrini kuvvetlen-
"- •çın m. ki ıırla- ısa ar yapılmasını 
1-r ""'tlır. B b lk . 1 tunJ "'d u a an mısak -

(l ar ır: 

'!Uh ) Ademi teca .. 'h ·ı· f 'n h l vuz, ı tı a ların 
e~İyet·' 1 devletlerin mütekabil 
•i . ı 'Ve ek il' l 

''Yaıi b a ıyet erin himaye-
(2) 

8 
&ikan misakı 

ti,... alkan d 1 • 
-rı ltı ev etleri arasında 

~rcihli u~ltı~lelerde mütekabilen 
~ •ınen ~l·f e esasına müstenit 
'idtıl\cl ır gümrük birliği 
~e Balk' bir iktısadi misak 
ti h·· '" d . ukurn ti evletlerınden gay-
t\t• e eri 
b 

1 ltıul( e yapılacak ti-
u h ••elet · 

Bulgarlar 
Milletler cemiye

tinden neler 
istiyorlar? 

SOFY A, 10 (A.A.) - Bulgar 
ajansı bildiriyor: 

Başvekil M. Mufanof ile Bulgar 
heyeti murahhasasının diğer aza • 
ları Cenevreden Sofyaya dön -
müşlerdir. M. Muşanof gazetecile· 
re beyanatında Bulgar heyeti mu
rahhassasmın Milletler cemiyeti 
maliye komitesine verdiği planı 

anlattıktan sonra mezkur komite -
nin Bulgarlarca yapılan talepler -
den şunları kabul ettiğini söyle
miştir: 

" t - İstimlak olunan emlak be
delini ve bakayayı ödemek için 
400 milyon levalık hazine bonosu 
çıkarı iması, 

2 - Milli Bulgar bankasının teş 
kiline dair olan 10 mart 1928 pro· 
tokolunun tadili, bu tadil mucibin· 
ce mezkur bankanın hükumete aç
tığı kredi miktarı 600 milyon leva· 
dan bir milyar levaya çıkarılmak -
tadır. 

3 - Memur maşlarından baka
ya kalmış olanların tediyesi için 
milli banka nezdinde bloke edil • 
miş bir hesap açılacaktır.,, 

M. Muşanof 1 Bulgariıtandan ha· 
rice döviz gönderilmesi hakkında 
da demiştir ki: 

"Maliye komitesi §İmdi yapılan 
irsalat nisbetinin yüzde 25 e baliğ 
olduğunu ve bunun Bulgar kambi
yosunu çok müteesair ettiğini mü • 
şahede eylemiştir. Hükumet esham 
hamiJlerile bu yüzden azaltılması
nı müzakere edecektir. 

Diğer taraftan maliye komitesi 1 uıu t erı nıütekabilen 
'"1'1c s a anlaıtıktan . milH bankacla bloke edilmiş olan 

. sonra ımz~- f . . . .. d lt d . . (3) B paranın aızının yuz e a m an ı· 
Sııt ı._ dalkan devleti . b . kiye indirilmesinin muvafık olaca-
! "ll ev) ti erı le aası ı-

1 1ttaı, b' e er içind . h ğı mütaleasında bu unmuştur. 
lf • ırle e sıya at, ça· 
ıt ahk· trne eıası .. t Cenevrede elde ettiğimiz mu • a •rnı h . na mus e- . 

İr ç k ta ııye misakı. 

1 

vaff akıyetten dolayı bahtıyarım. 
~la.tar; 1 oh kerreler bu rn· kJ Bu hususta bizi tebrik ettiler. Ben-
lık G e em . ısa arın . 

· Su . rnıyetten b h t . ce bu meselede kazanan aklı se -
de l b\ııakl a se mış· . . d .. 
d " etler· b ar Yapılırsa balkan lım veBulgarıstanın yar ım gor-
b e >'eni bı . eynelmilel itt'h, t . . mesi lazım geldiğine dair maliye 
Q\l •r b" l"k ı a ıçın- . . . . . 
d llli3 .. kı ır ı Yapmıı: l l komıte:nnın kanaatıdır. e l ~ -ar .. h :ı: o ur ar. 

" eti · . şup esiz alt b Ik • 
~ltla lftırak etf ... I a an Halkevınde konferans 
a·· tırnıştr F ıgı takdirde ha -
l)•lerd· k. akta te "'b b' 

'rıl ı i ~ cru c ıze 
L 'tın ecer alt d ı · 
~ki asını b ki ı ev etm de 
i ... · 'inek l • e ersek, daha rok 
lırı b azım 1 3' 

•e,·' •ikan k ge ecektir. Bunun 
1 

1ncfe b onferan .. 
~d 1 u . <>lnın son cel· 

il lnısakla .. 
)a) Rayret rın tatbıkı yo-
d/112 iki d lsarfedilmesi hatta 

~-~' takdir;" et hile muta.bık kal-
ltl . e, rn. k 

'"zu ••tırıJrn ısa ın Yapılması 
ltıuz '!lı. B . b 

~-1\ ecfe t\ld\lr ki ~ se epten, 
l'a.t1 n lu ,_ ' Atmada cere . 

, dah r~ y 
~'&k, • \lıtı - unan müzake· 
,.,,.. l'tda Urni bir k"I 
··•••ak ille\' §e ı alarak, 
t. ıll . 2:uu hah t' ~ . . 
ıc,Je . •ıtı2:itl se ıgımız üç 
t .. naıll. anrnası §eklinde ne

o) R!r ,.,,. .. 
du.. ""'Uzak 

1'lUrı t\l tİbi b. er~t sadece eskiden 
L. ter l ır tıca • k 
"'tfj 0 ur._ rı mu ·aveleye 
ili" i~lelkıel. , ;u neticeleri belki 
'-l~i . ııadiy,t alkan devletleri • 
... ıçin B ının t k 
b 1t bir P' &lkanlar e emmül et
q'- d •ıar :y arasında ge • 
... a an .... k apılması ı · d 
""il Y\ık - la.rn azım ır. 
~İt .. •rda ,.. l veya kısmen ol· 1· t\llkı .. k oy edj ~. . 
1t' k· tu ittih ~tınız tekilde 
~i ~~· ll,lkan d '~ı ıle kabil olabi-

' d?~l&rda, ~ elktleri haricinde-
'lla ın .. a an m h 

~ii uıait a sulatı-
fu _"'llıtiik İllih Yapılabilsin. 
~"tillıı • h adı iae . ... ı... 'l'a •iye . , sıyaıi ve 
\ ... ,d, k Ye aıt rn. 

t il lı il •l>il ol ısaklar ya-
t\)· e Uauıi be aına2. Bu rniıak-

111de ·• YneI-·ııeı b' lor" ··• ır b' l'k unel>iliri:ı. O ır ıl 
IUret e 

İstanbul Halkevi Reisliğinden: 
Bugün saat (18) de evimiz sa
lonunda Türk tarihi tetkik cemi-
yeti azasından Mükrimin Halil 
Bey tarafından (İslam Anadolu 
tarihinin membaları) mevzulu bir 
konferans verilecektir. Herkes ge· 
le bilir. 

ki, birbirmize mütekabilen yapa
cağımız kolaylıklar, otomatik bir 
şekilde ve en ziyade tercih edilen 
devlet esasına daynarak diğer dev 
Jetlere de teşmil edilebilsin. 

Bütün bu sebepler ki, Yunan hü
kumetinin İşe başlıyarak, Türkler
le anlaşması, bu üç misakı imzala
mağı teklif etmesi tayanı arzudur. 
Bu suretle sade kendi menafiine 
değil bütün Balkan devletleri me
nafiine hizmet etmiş olur. 

Yunan hükumetinin bu teklifinin 
Türk hükumeti tarafından muva 
fık bir şekilde karşılanacağına e
minim. Çünkü bugün Türkiyeyi 
idare eden azımlı insanlar, Bal· 
kan birliği fikri etrafında ne ka -
dar hararetli olduklarını, ve zecri 
ıslahat yapmak hususunda ne de • 
rece kabilyetli olduklarını göster -
mitlerdir. Bütün Balkan devletleri 
bundan istifade edeceklerine, Yu. 
nanistan ile Türkiyenin bu misali· 
ni takip edecekleirne eminim. 

····-·--· .. ········································•··· . . 
i SPOR i . . . . .......................................................... 

Alaturka 
Güreş müsabaka

ları yapılacak 
lstanbulda alaturka büyük bir 

güre§ müsabakaları serisi tertip e
dilmiştir. Bu müsabakalara Türki
yenin en maruf alaturka güreşçi • 
leri iştirak etmektedir. Güreşler -
den bu haftaki programında A • 
merikadan yeni avdet eden maruf 
Mülayim pehlivanla Bolulu Cemal 
Pehlivanın güre~i vardır. 

Mülayim pehlivan, malum oldu
ğu üzere, meşhur cihan §ampiyonu 
Stamislas Zibisko tarafından Ame 
rikaya götürülmüş ve orada yap -
tığı müsabakaların hepsini kazan-

mıştır. Bu sonra Cimlondosla gü -
refmesi tekarrür etmişken bazı 

manialar yüzünden bu müsabaka 
yapılamamıştır. 

Istanbula gelmek istiyen 
takımlar 

lstanbula önümüzdeki mevsim i
çinde gelmek üzere ecnebi f ede

rasyonlara mensup klüpler tarafın
dan şehrimizin muhtelif teşekkül-

lerine bir çok teklifler gelmekte -
dir. 

Bu teklifler arasında Yunan ta· 
kımlarından bazılarının müracaati 
bulunduğu gibi Yugos]avyanın 

Gradiyanski ve Beogradaki takım· 
ları Bulgarların F. K. 13 ve Levis

ki ekipleri, Romenlerin °maruf Tri 
kolor takımıda bulunmaktadır. 

Halkevi turnuvası 
T. l. C. l. na dahil bulunmıyan 

tehrimiz spor tetekülleri arasın-

da bir fütbol turnuvası tertip olu
nacak ve birinci ve ikinci İstanbul 

Halkevi namına birer kupa verile
cektir. Müsabakaların ne zaman 

ve nerede yapılacağı ayrıca ilan e· 
dilecektir. 

Ah • 
eroın 

Baştarafı Birinci Sayıfada 

nire Hanımın kendisini yakalama· 
11 üzerine çantayi yere atarak 
kaçmıftır. 

Rüştü iki saat sonra ayni yerde 

·Madam Vasilikinin çantasını ka· 
pıp kaçmıştır. Rüştü bu vak'alar-

dan dördüncüsünü dün Beyazıt· 
ta yapmış, Emine Hanım isminde 

ihtiyar bir kadının çantasını 

kapmışsa da kaçarken yakayı ele 

vermiştir. Rü§tü cürümlerini ta

mamen itiraf etmiştir. 

Rüştü bir muharririmize de-
miştir ki: 

" Ben bu işe yeni atıldım. Fa -
kat pişmanım. Bu yola girmeme 

de bir sene evvel alı~trğım eroin 
sebep oldu. Beni sefalete düşür -
dU. Parasız kalınca başka yol bul
madım.,, 

Iktısat konferansı Londra
da mı, Vaşingtonda mı? 
Vaşington, 10 (A.A)- M. Hul, 

iktisat konferansının içtimaları 

esnasında borçlar meselesi hak • 
kında ve fakat konferans müza -

keratından ayrı olarak yapılacak 

müzakerelerin Londrada Mı, yok· 

sa diplomasi tarikile Vaıingtonda 
mı icra edilmesine henüz bir ka • 

rar verilmemiı olduiunu beyan 
etmittir. 
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Öküz başı ile alakadar mezhep ................................................................................ 

Irakta yedi bin senelik 
bir köy 

lrakın şimalinde keşfolunan köyde 
çok kıymetli eşya da bulundu 

Şimali hakta hafriyat ile me§
gul olan heyetler son günlerde 
7000 senelik bir köy keşfine İnu· 
vaffak oldular. Britanya müzesi· 
nin, hakta İngiliz arkeoloji mek -
lehinin ve daha başka müessesele· 
rin himayesi altında çalışan Mister 
Mallowon ve Mister Grikşank Rse
in bu yeni keşfi son derece mühim· 
dir. 

Hafriyat Arpaçiya' da yapılmış 

ve bu suretle 7000 senelik köyü 
meydana çıkarmak mümkün ol -
muştur. Bulunan köyün mütevazi 
evleri kerpiçten yapılmşıtır. 

Bu evler, civardaki köylerin ev· 
lerine son derece müşabihtir. Evle
rin içinde bulunan çanak çömlek 
sayesinde bu köyün Milattan beş 
asır evvel mevcut olduğu anlaşıl -
mıştır. 

Şimdiye kadar lrakta bundan 
eski bir köy bulunamamıştı. Bu 
köy halkının Suriye, Anadolu şi -
mal ve cenubi Irak ile, lran ile ali.
kadar olduğunu gösteren bir çok 
izler bulunmuştur. 

Yapılan tetkikler neticesinde 
Aspaciya' da iki defa birbirinden 
ayrı insanların yaşadığını göster· 

mittir. 
Köyde bulunan kemikler top -

lanmış ve tasnif olunmuştur. An
laşılan, burada insanlar gömülme
den evvel, ve hatta hayv~nlar ta -
l"afından yenmek üzere açıkta hı· 

rakılıyor, ondan sonra vahşi hay
vanların artıkları gömülüyordu. 

Bu çeşit gömmeğe Blücüstanda 
da tesadüf olunmaktadır. 

Hafriyat derinleştirildikten son
ra renkli çömlekler bulunmuştur. 

Bunların renk, şekil, tezyinat iti
barile birbirinden ayrıdır. Bunlar 
Yunanistanın en güzel klasik eser
lerile mukayese edilebilecek bir 
haldedir. Çömlekler içinde yumur· 
ta kabuğu inceliğinde olanları da 
vardır. Bunlar son derece nefistir. 
Kullanılan boyaların çoğu kırmızı 

ve beyazdır. Yapılan resimler için 
de öküz basları vardır. Öküz res • 
.mine sık sık tesadüf olunmasından 
\l'aktile burada öküz başı ile ala -
.kadar bir mezhep yaşadığını gös • 
teriyor. Öküz başı ve öküz boynuz
ları kudret ve kuvvet remzidir. 

Ele geçen eşya arasında bir çok 
minyatörler de vardır. Bunların 

bir eski Anadolunun bir ilahesini 
tasvir etmektedir. 

Bulunan mücevherler ve muıka· 
lar, kıymetli bir koleksiyon teşkil 

ediyor. 
Hafriyat neticesinde köyün huğ 

day deposu da bulunmuştur. De • 
ponun içinde de buğday vardır. ı
rakta şimdiye kadar keşfolunan 

buğday nümunelerinin en eskisi 
budul'. 

Heyet hafriy~tı derinleştirmek • 
tedir. 

İngiltere ile Amerika 
gizlice uyuşmuşlar! 

Silahlan bırakma konferansını suya 
düşmekten kurtarmak için birleşiyorlar 

İngiltere Başvekili Mister Mak· 
donaldın Londraya dönüşünden 
sonra Amerikada yaptığı müzake
reler hakkında uzun müddet bir 
şey söylememesi bütün dünyanın 

siyasi muhitlerinde derin bir me • 
rak uyandırmıftı. Londrada çıkan 

"lhe People11 gazetesinin diplomat 
muhabiri, bu meraklı aükütün se -

beplerini izah eden mühim malfı -
mat almıştır. 

Bu malumata göre Mister Mak· 
donald Amerika "Cümhur reisi Mis 

ikisinin teslihat konferansında ve 
iktısat konferansında teşriki mesai 

edeceklerini söylemesi İngiltere ve 
Amerikanın anlaımıf oldukları 

kanaati takviye etmektedir. 

İngiltere ile Amerika bu hafta 
içinde teslihat konferansını kur -
tarmak için birlikte çalışacaklar 

ve konferansın akamete uğraması· 
na mani olacaklardır. 

ter Roosevelt ile aktolunacak iti - "Antony Edcn,,in seli.hiyetini art
lafnamenin bütün esaslarını hazır-

tırılacak ve yüzbaşı Eden lngilte· 

Mister Makdonaldm Cenevreye 

gitmiyeceği anlaşıldığından Hari • 

ciye müsteşarlarından yüzbaıı 

lamış bulunuyor. Bu esasları gizli renin baş murahhaılığını yapa • 
tutmak için son derece gayret sar· 

caktır. 

Yüzbaşı Eden'in Cenevredeki 
folunmakta ise de sızan malumata 
göre Amerika Cümhur reisi lngil
terenin gelecek ay ödemesi lazım faaliyeti kabineyi memnun etmiş, 
gelen (30,000,000) isterlinin te - onun için Mister Eden, Batvekil 

diyesini geçiktirmeyi ve diğer tak

sitlerden tenzilat yapmayı kabul 

veya Hariciye nazırı gibi söz söy

liyecektir. 
etmiştir. 

Mister Makdonald Avam kama- Leh kabinesinin istif ası 
rasında bu hususlar üzerinde ma • Varşova, 10 (A.A)- Reisicüm· 

lumat vermek istemiş, hatta muha- hur, kabinenin istifasını kabul et4 

fazakarlardan olan bir kaç mebu- miştir. 

sun borçlar meselesini açmalarına 
muhalefet etmiştir. 

Mister Makodnald, İngiltere ile 
Amerikanın müşterek bir siyaset 
takip etmekte olduklarını ve her 

GÖZ HEKiMi DOKTOR 

Süleyman Şükrü 
Birinci sınıf mütehassıs 

Babıali (Ankara caddesi No. 60) 
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57 inci liste 

\yön - Cins: Soy v-•• Cisim: Tutu-\ ya: Öteberi - Ev~a~.: Kuruntu. 
lan - Cürel: Yegıtlık, korkusuz • Cerbeze: Beceriklılık - Cesa -
luk - Cürüm: Suç - Cüzü: Bö- ret: Yiğitlik - Cev: Hava - Ce • 

A~KARA 10 ( A. A.ı - TIJ.T. Cc• Iük, biraz. vap: Kar§ıhk - Cezim: Kestirip 
miyetinden : 

Knrşılıklan aranacak aı apç:ı ve farsça 
kelimelerin 57 numaralı listesi sudur· 

Delalet: Gösteren, gösterici - atma - Cihet: Yan, yön - Cins: 

I - Td ir 7 - Tereuüp 

2 - Tedenni 

3 - Tedrici 

4 - Terbiye 

8 - Terhis 
9 - Tertip 

10 - Tcsbit 

Desise: El altı, denk - Deva: llaç i Soy - Cinsiyet: Cirim: Büyüklük 
- Devam: Bir düziye - Dikkat:!- Cisim: Gövde - Cüret: Atıl -
Anlayış - Din: Tanrı inamğı - l mak - Cürüm: Suç - Cüz: Par -
Dirayet: iyi dü!ünce - Dua: Dile ça. 

5 - Tercümcihal 
6 Tcrfi'ı 

1 l - Teze cli.ür 
12 - Tezkere 
13 - Tczcllul 

Yabancı Sözlerin 
Karşılıkları 

mek - Duçar: Çatma - Duhuli: Dalalet: Sapıtmak - Desise: 
ye: Girimlik - Dünya: Yer gök- Oyun - Deva: Ot - Devam: Sü
Dost: Sevici, seven - Düşman: rüp gitme - Devlet: Dikkat: ln
Fenalık edici, yav. ceden inceye - din: T~pkı - Di

Feyz: Çoğalma, taşma - Fiat: ı·ayet: Kavrayışlılık - Dua: Yum 
Değer, tutar - Fidye: Baç, kur • Duçar: Çatma, tutulma - Duhu -
tarma - Fihrist: Yazı kılavuzu - ı· G' · l'k o·· Acun Muallim metdebi tatbikat 

muallimlerinin buRdukları 
karsıhklar 

ıye: ırım ı - unya: -
Fikir: Düşünce - Filen: lşile - D t s·1· ·ı os : ı ısı c -
Fili: iş - Firaset: Uyanıklık - ~ 

Fitne: Ara bozan, karıştırıcı _ ilk tedrisat müfettişlerEnden .> 

Afiv • afv: Bağışlamak - A • 
hit: Aht: Sözleşme - Akar: Ge -
!ir - akıl: Akl - Us - Akim: 

Fuzuli: Gereksiz, a.ı·tık. Ziya beyin buDduğu 
lstanbul 4Sinci ilk meJdep karşıhklar 

Sonsuz - Alfıka: ilişik - Alil: 
hocalarımn buldukları Delalet: Azma, yolclan çıkma-

Üzgün - Ameli: 
karşllıklar Desise: Tuzak, dolap, aldatış -

lstanbul 2 inci mektebi ho
calarının buldukiarı 

rcarşıhklar 

Bchane: Uydurma - Bahar: 
Y azbaşı - Behre: Bilgi - Biga
n::: Y ab:ıncı - Bihude: Boş -
Encümen: Seçgin toplantı - En-

Afiv: Bağışlama - Ahit: Söz, dam: Biçim _ Endişe: Düşünce, 
sözleşme -Akıl: Us - Akim: Kı tasa, ltor~~u _ Esmer: Karayağız 
sır - alaka: Takıntı, bağ, asıntı _ Esir: Tutsak _ Eşya: Varlık
- Alamet: Belirti - Ameli: Ya· kır_ Evham: Kuruntu. 
parak, İşle - Aynen: Olduğu gi- Cerbeze: Kurnazlık_ Cesaret: 
bi, benzeri, öylesi. Yeğit!ik- Cev: Boşluk- Cevap: 

lstanbul 49 uncu mektep Söz karşılığı - Ceza: Karşılık -
hocalarının buldukları Cczim: Kesme: Cihet: Yan, yer-

karşıhklar Cins: Türlü, soy - Cinsiyet: Soy-
Afiv: af: Bağışlamak - Alıit: luk - Cirim: Büyüklük - Cisim: 

aht: Ant - Akar: Gelir - akıl: Gövde - Cür'et Atılganlık - Cü
Düşünce - Akim: Geri - Alaka: rüm: Suç - Cüzü: Bölük. 
Bağlılık - alamet: Görünen - Cerbeze: Kurnazlık - Cesa -
Alil: Ek&iklik - Ameli: Yapıcı- ret: Yeğitlik-Cev: Boşluk-Ce 
Asır· asr: 100 yıl - Aşk: Taptı - vop: Söz karşı ığı - Ceza: Kar • 
ran -Avam: Aşağı - ayıp - ayp :alık - Cez:rn: Kcrıme - Cihet: 
Kötüliik - aynen: Görünen. Yan, yer - Cins: Türlü, soy -

lstanbu! ilk mektep mual· Cnsiyet: Soyluk - Cirim: Büyük 
limlerinin bu!dukları karşı· lük - Ci,im: Gövde - Cüret: A-

hklar · I tı~~~niık - Cürüm: Suç. - Cüzü: 
Afiv • afv: Bağışlamak, vaz • Boluk. 

geçmek - Abit - Aht: Sözleşme, Dalalet: Azma, yoldan çıkma 
sö:z bağlama - Akar: Gelirli ev - Deı;ise: Tuzak, dolap, C".ldatış
bark - Akıl • akl: Us - Akim: Deva: Onuk - Devam: Sürme, 
Kısır, verimsiz, alımsız - Alaka: l·esilmeme - Devlet: Varlık -
Bağ, bağlantı, uygunluk->Jimet Dikkat: incelik, keskin bakış -
İz, yol bilairiği, diki-Alil: Eksik Din: Tanrıyolu, tapkı - Dirayet: 

Deva: Onuk - D~Ynm: Sürme, 

kesilmeme - Devlet: Varlık -
Dikkat: İncelik, ke:skin bakı§ -

Din: Tanrı yolu, tapkı - Dirayet: 
Bilgiçlik, beceriklilik - Dua: Yal
varma - Duçra: Ulaşma, çatma, 

düşme - Duhuliye: Girimlik -
Dost: Sevilen, ıbili~ik, tanış - Düş 
man: Ya.ğ, yav. 

!stanbul 19 uncu mektep ho· 
calarının buldukları 

karşıhklar 

Delalet: Yol göstermek - De
isse: Alavere - Deva: iyi gelen 
- Devam: Süerk - Dikkat: Araş· 

tınc1 bakış - Din: Tanrı yolu -
Dirayet: Beceriklilik - Dua: Al -

lahn yalvarma - Duçar: Uğrama, 
tutu.ma - Duhuliye: Giriş, girim 

- Dünya: Yer yüzü - Dost: Bil
dik - Düşman: Kötülük, kuran. 

tst~nbul 53 üncü mektep 
hocaDarının buldukları 

karş:hldar 

Dalalet: Sapıtmak - Desise: 
Denk oyun - Deva: Onmak -

Devam: Sürüp gitme - din: Tap
kı - Dirayet: Kavrayışlık - Du-

huliye: Girme - Dost: Tanışık, 
bili,ik • 

gövdeli - Ameli: itle, yapmakla, Bilgiçlik, beceriklilik-Dua: Yal- ~-""".!""'~~"!""'!'!'---~~~--~~~ 

işliyerek - Asır - asr: Yüz yıl_ varma - Duçar: Ulaşma, çatma, 
Aşk: Çıldırasıya sevgi - Avam: diişme - Duhuliye: Girimlik -
Okumamış kimseler, aşağı sırada - Dost: Sevilen - Düşman: Yav, 
kiler - Ayıp • ayp: Eksik - fena yağı. 
nesne - Aynen: Değiştirmiyerek, lstanbul 9 uncu ilk mektep 
olduğu gibi. hocalarının buldukları 

lstanbul 5 inci mektep karşdıklar 
hocalarının buldukları Bahar: ilk yaz - Behre: Pay-

karşıhklar Bigane: Y nb:ıncı - Bihude: Boş 
Afiv • afv: Bağışlama - Ahit: - Encümen: Toplantı - Endam: 

Aht: Söz verme-Akar: Gelir ve- Ten - Endişe: Dü§ünce - Esir: 
ren, gelir getiren - Akıl - akl: Us Tutkun - E!ya: Varlıklar - Ev
- Akim: Kısır, verimsiz - Ala - ham: Kuruntu. · 
ka: Uişiklik - Alamet: Bilgilik- Cerbeze: Becerik - Cesaret: 
Alil: Eksikli - ameli: Olur iş, Korkusuz - Cev: Boşluk - Ce -
yapma - Asır, asr: İkindi, yüz zim: Keıme- Cihet: Yan - Cins 
senelik çağ, sıkma - Aşk: Gönül Soy - Cisim: Gövde - Cüı·'et: 
verme - Avam: Bayağı - Ayıp: Aiılgan-Cürüm: Suç. 
K11alrk • kısa tutma - Aynen: Delalet: Yol gösteren: Desise: 
Olduğu gibi, benzeri. Tuzak - Devam: Sürek - Dik-

lstanbul 41 inci mektep kat: iyi bakma - Din: İnanç -
hocalar1nın bulduklar. Dirayet: Bilgiç. - Dua: Dilek -

karşıhklar Duçar: Tutulma - Duhuliye: Gi-

Bahar: Tazegün _Behre: Bil- riş - Dost: Sevim - Düşman: 
gi- Bigane: Yabancı - Bihude: Yağı, yav. 

Boş - Encümen: Toplantı - En- İstanbul 4 Uncü ilk mektep 
dam: boy, bos - Endişe: Korku hocalar1n1n buldukları 
- Esmer: Karayağız - Esir - E- karşılıklar 
saretten: Tutsak - Eşya: Pılı pır· Behane: Uydurma - Bahar: 
tı - Evham: Kuruntu. ilk - Behre: Değer - Bigane: 

Cerbe~e: Başarma - Cesaret: Yabancı - Bihude: Boş - En • 
Saldırış - Cevap: Karşılık - Ce- dam: Boy, bos - Encümen: Top

za: Suç karşılığı - Cezim: l!işik- lantı - Endi§e: Kuşku - Esir: 
siz kesmek - Cihet: Yüz, yan, Tutsak- Esmer: Karayağız - Eş 

Şark Demiryolları 
İşledici l(umpanyası 

Türk Anonim Ş'rketi 
Isıanbul'dn 27 l\laıt 933 t:ııih:nde 

:ılclade hisscd:uan heyeti umnmiyesinin 
I 7 inci içtim ıncl.ı his e başına IO - (on) 
Jsviçre Frangı'nın tc'>Ziinc karar Yeril
miştir. 

l~bu he) eti umumiye tarafından müt 
tehaz karar mucibince mez Or tC\'7.İ:ıt 

15 Ma)ıS 1933 faıih;nden itibaren hisse 
senetle: inin 51 numaralı kuponunun tc\' · 
dıı muı..:ıbilinde b\ içrc'clc on Js,•içre 
Frangı olaıa' \c dığer memleketlerde de 
günOn \C m.ıhalli tcdi~cnin J.amb,~o ra
) icine goıc 10 - Js\ içre Frangının bedeli 
üzerinden icra kılınacaktır. 

Türki\c'dc: 

ht:ınbul'da 
m .. rl.t·zinde. 

Fran :ı"da: --
irkccfdc k umpam anın 

Paris'ıe 16 Buhar Dezital)cn\le 
Bank .l\asyon:ıl pur lör Komeıs e Lcn
dLiqri ile ~ulıc \C ucrnt:ılaıı 

A \lıStUl\'a 'da : 

\ ipn:ı'da Vincr Bank - fer:ı}n 

Belçilrn"da: 

1 rükscl'de 3 lonıagne du Pare :'os
yete Jcneral de Bclçik 

Felcmenk"tc 

ı\m terdam·da TCIXEIRı\ do :\lı\T-
TOS, 

Is\ içre' de : --Bal'de Bank Komcı~i~al de 11al, 
Zunh'lc: Kıedi Sui~. 

Meclisi idare 
(.3140) 

Sven Bedinin genç arkadaşı .............•................................... -..................... ·-·····-

Tek başına Turgutlar 
ara :ıı.na arış ı ! 

Şimdi, Çin Türküstanının bir kısmındaki bu irı 
ların vaşayışlan hakkında yaptığı tetkikleri yaıı 

Methur seyyah ve kaşif İsveçli ' Bu arada. şu izahatı da 1 

Sven Hedinin Asya ortalarında "T orgutlar, Lamaist' tirle! 
yaptığı son tetkik seyahatin:.len cak, sarı mezhebi beniillse 
sonra, bu seyahate iştirak etmiş o- ı maist .. Bunların, kırmızı -# 
lan g,.nç bir ı;porcu, Danimarkalı benimsemiş Lamaistlerdetı 
mülazim Haslund Kristensen, tek Budaya çok bağlı olmaları 

1 ··1' başına nyni sahnda bir seyahat sındandır. Bunların, büyı.ı !' 
yapmış ve bu aralık, yolu, ~imdiye tırları içersinde yüzlerce i ~ 
kadar tetkik edilmemiş bir saha • t hip vakit geçirir. Bütün b~ 
ya düşmüştür. !erin mafevkleri, Tibettel<~ 

Bu sz.hada yaşıyan insanların Lamadır. Manastırlarda b ~ 
Torgutlar olduğunu ve bunların le bulunan Torgutların 

Kalmuklara mensup bulunduğu - 7,000 kadardır. 
nu kaydeden Haslund Kristensen, Bunların haricindekiler~~ 
bunların şimdiye kadar hiçbir hü - ra adamlar,, derler. Bu tabı 
kumetin nüfuzu altına girmcdiklc-' lan hürmet duydukları ııı.,~ 
rini yazıyoı-. dakilerden ayırt ederler. ~ 

Kendisi, daha evvel bir .ene ka damlar,, sürülerini gütıne1' 
dar rahip sıfatile bir Mongol ma - rı yabani atları terbiye e 
nastırında kaldığından, bunların başka bir şeye karışamaı1'1 
lisanlarını ve kısmen adetlerini bi- Mongollar arasında, t.4 
liyormuş. Bu itibarla yolu onların sahibi olanlar mevcuttur. S; 
yaşadığı sahaya düşünce, güçlükle heu arada steplerde otlaı:O 
uğramamış, kendi:ıine karşı göste- riiİecek bir manzara teşt<il 
rilen ilk te:-eddüt:ler çabucak geç - At sahiplerinin tütüne ve ~,. 
miş ve vaziyeti emniyet verince, o· tiyaçları oldu mu, bir ıniktl' 
rada rahat rahat yn.şı-.mış, istediği ve çaya kaı·şılık olarak bit 
gibi tdkikat yapmak imkanını el- rirler. Yahut, bir at sats.r~, 

• jrlf' de etmiştir. ve çay parasını ele geçır fi' 
Genç kaşif, Torgutların Çin Bilhassa, Lopnor tarş 

Türkistanının bir krnmmda, göçe - yabani atlar pek çoktur. 
be halinde yafıyan in:ıanlar olduk- şöyle bal:tınız mı, bunlarıll 
larını ve 80.000 nüfustan ibaret i yerek sürü sürü geçtiğini 
bulunduklarını anlatıyor. Yer tut - ni.ız. Burnsı, atların öz "'~ 
tukları sahanın, bugünkü Avustur- demek pek doğru bir söıd 
yn luıdar bir saha olduğunu ilave Bu yabani atları 1 
ederek, bunların hepsi, on üç kabi- mak, istiyenleri hayli 
ley~ ayrılıyor, her kabilenin bir re- tmcı bir iştri. Fakat, T ort'11 
isi vardır. Bu reisler de, bir Hana nun da kolayım bulmuşlıı1"11 

tabidir. Ona kürk gümüş ve ko - bani atları tuzla avlarlar· 
yun vermekle mükelleftirler. Ken- buralardal<i atlar tuza hi!ıf 
dileri tabi bulundukları Hana Sin namazlar. Ortaya tuz yıB 
Cin diyorlar. Bu, aslan manasına 

1 

kenara çekilip bekleme~' 
geliyor. Ve bu son Mongol hanı, Atlar, tuz yığınına üş"! 
bu Aslan tevcihini haketmiştir. I yeme~e başlarlar ve bit/ 
Diğerleri, Ruslar ve Çinliler tara • oradan ayrılamazlar. Bı.1 ıe 
f ından uzaklaştırıldığı halde, yal- zerlerine atılmak, keıne11t 
mz o. Türkistandaki tahtında yer- lamak fırsatı kaçırılmaı·. ti 
le§mİş, oturuyor.,, diye gördükleri- le hiç değil!c, birkaç kWıı' 
ni uzun uzadıya izah ediyor. dan bir iki tanesi yakal' 

ispanyada dehşetli bir grev i~ 
Madrit, 10 (A.A) - Umumi tahrip için yapılan bir 

konfederasyonunun azıcık kuvvet şebbüsler meydana ç.11' ~ 
sahibi olduğu her noktada grev Fakat grevcilerle polis 1', 
ilan edilmiştir. arasındaki çarpışmada i1" 

Barselon'da grev, tamamile su· lef olmuştur. -/: 
ya düşmüştür . Bununla beraber Madritte patlıyan boJll; 

zünden üç kişi ölmüştüt· 
Valense vilayetinde inzıbat kuv -

1 ı ralı vardır. • . .. JI 
vet eri e grevciler arasında vukua Kanlı hadiseler yüzı.ııı"l' 
gelen musademede üç kişi ölmüş rit darülfünunu da dah.il f 
ve bir çok kiş,,i yaralanmıştır. zere darülfünunların bıt 

Alicante' de de demiryollarmı dersler tatil edilmiştir. 

~u u lıı W ' r. ffi '' w ·:ı ~ I' ~ m: ı ' 1 ı ı[ ıı n ~ : .. ı ~.ı:ılı ıı ~i, .. ııh . .ıı ~ ı • . ıı ............... _._.,. 

Selinik Bankası 
'"f esis tarihi : 1888 ~ 

Sermayesi : 30. 000. 000 froıt 
idare n1erkezı · 181 AN BU ı 

Türklyedeki Şubeleri: ,-tf 
lstanbul ( Galata ve lstanbul ) ıı 

Samsun. Mersin • Adana 
Vunanistandaki Şubeleri : e 

Selanik. Kavıtla. Atina. Plt ,1 
. ~ 

Bilumum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Ca.r•,,.,. 
ları küşadı. Esham ve Tahvilat. Ka!lalar '' 

. ~ıı~~~~! ııMrı~~~~ıı~mıı~ı~ıı~ı~ınııı.~ıı~11111r ırı rıı~. ıı~rı~ mı 
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Hikaye Ayşe Teyzenin • . ~ak leden: 
şemsıyesı fa. 

lam· h"dd ıa ı etten kıp kırmızı ol- derneğe kalmadan şemsiyeyi kal -
lllUftu. dırdığı gibi halice fırlattı. 
t - istemem, diyordu, vallahi is-
enıem y . d"b" b O · erın ı ıne atıyorum. 
nunla bilha . . · ı .. :· , ssa şemsıyesı ı e go-

runce b··t·· k K u un ar adaşlarım .. 
ocası teskine çalışıyordu: 

-Ne ı li yapa ım canım .. Teyzen .. 
rn~m de ihtiyar kadın. Adet edin-

1! olacak B Ik" - -
h · e ı yagmur yagar, 

Ya ut fazl .. a goneş olur diye hep 
ranında taşıyor.. Hem düşün bir 

erre sende b k k" . B· n aş a ımsesı yok .. 
ır gün "T· · Yok 0 uverırse, nesi var nesi 

sana kalacak.. 
-Yaz · d seçtım onun servetin -

en .. Zate b" . d . YÜ n ır şeyı e yok kı .. E-
p sultanda k" b" . a· d f es ı ır evı var. ır 

e a olsu b" · -bit· k n ızı çagırmadı. Kim 
ır ulübc mi nedir?. 
- De"·ı Yük b" gı yavrum .. Oldukça bü-

m ır konakmış. Bahçesi de var
ış .. 

- Neme lazım benim?. 

•is-· Söylediklerine göre çok ha -

:[. 1(. ~ 

Üç gün sonra gazetede karı ko
ca şu havadisi okudular: 

"Haliçte, balıkçılar ağ çevirir -
lerken kaz boyunlu saplı bir şem
siye bulımışlardır. Bu şemsiyenin 
sapı bir kilodan fazladır ve kanıi
len altındır. Üzerindeki taşlar da 
çok kıymetli olup 150 bin lira tah
min ediliyor. Şemsiyenin kime a
it olduğu anlaşılamamıştır.,, 

Lamia bayılmıştı. Kocası onu 
zorla ayılttı ve hemen koşup vila
yete müracaat ettiler. 

Şemsiyenin Ayşe teyzeye ait ol
duğunu isbat güç olmadı .. Lamia, 
nihayet evvelce nefret etiği fakat 
şimdi çıldırasıya sevdiği şemsiye -
ye kavuştu. Fakat hükumet, ve
raset vergisi almadan bu serveti 
ona vermedi. 

Karı koca, Ayte teyzenin tedbi
rini o zaman anladılar. Zavallı 

ihtiyar, onları bu vergiden kurtar
nııı am ld mi ' ma, o ukça da zengin-

ap:·· Son günlerde Beyoğlundaki - ---- -
l ~lı~anlarını da satmış. 1 

= = ,=, t=-A-=-s-li ~-·c_ı_L\ 1~ııh-f-=-, c':""m:-::c=:si=-=ü=-=. ç=-ün=c=ü=h=u=k:'."'u=k 

mak istemişti. 

anııa din) · d T . . dairesinden: ikbal Hanımın Necati Bey tep·ı . emıyor u. epınıyor, 
nıyor: alcs hine :ıçdığı ho~nnma dayasınm 

ı 3 5.933 taı i hli celsede isbatı \'ucut et-
- steınem d. d h . nun l , ıyor u, epsı o- medi~nden ' e da\·tıda hüküm derccesi-

o sun T k !em . ·· e o kaz boyunlu ne gelmiş oldu~undnn 1 r. lJ. muhakeme-
A ' 1Yesini görmiyeyim.. leri kanununun 406 ncı maddesine te\·-

Y!e tey · fikan tebUgat ifası karargir ol:ırak K. t- zenın şemsiyesi hakika-
-·· meıh d muhakeme 5·6-933 pnzartesi saat on 
~lt biçinı u~ u. D.ünyada bu ka - dorde bırakılmı ştır. Beş gün zarfında iti
lellleıd· sız §emsıye tasavvur edi- raz etmediği takdirde ~yaben muhakı>
bi ol 1

• Sapı, bir kaz kafası gi- menin intaç cdileccğı ilıln olunur. (3148) 
an §em · · b · k b'· eak· sıyenın ezı pe ta ıı 

11-VAKIT 11 Mr.:·ıs 1933 -
T~QKiYE 

llRAAT 
BANKA51 

t ..... :r, eak. idikçe, ayni sapa Ayşe lstanbul ikinci iflıls memurluğundan; 
'".1c.e Müflis Panayot Kazakya d endi alac:ık-
ha\ta Yenı bir bez geçirtir, sokağa, lı larına kongurdato teklif etmi; tir. Bu D 
•iı ~·~asıl olursa olsuun §emsiye- cihetin müzakeresi ıçın alacaklıların 
•İnd tllaz, misafirliğe gitse §em- 13-5·933 cumartesi günü saat 14 de 
k en ayrı} ikinci intls dairesinde hazır bulunmaları ' A r-'\ A 

ullanarak rnaz, onu baston ·gibi illln olu!'lur. (3152) ~ ~ 
dü. ' dayana dayana yürür-

•lı~.":u~0Yuıılu şemsiyenin sapı, ff af~~K~=mal B İ R İ K T İ QE N 
g·· 1 una ibatı ı ·· ·· d ~ RAı-lA~ ~ DbQ 02 erini rı mış, ustun e, Dahili hastalıkları mütehassısı ) .,. 
"ardı. Bn Yerinde iki yalançı taş 
r aska y ı d d b. .. Divanvolu N. 118 Telefon: 22398 _ _,,, 
u tası • er er e e ır su- - -------------------------------------- - --

}.. . • ar vard D • l S 1 ~10Wuk ıya .. Sonr~ bu kaz ~nlZ ~VaZI~ atına ~a ı~~~~~~-~~~~~~~~~~~~ 

lek kalını ~ da kalındı. Adeta bi- •• ı r a l ı '• o d a 1 ar ıgında.. Komisyonundan : • n 
l"' .y. "' "' 

töat:~i~, telgraf 1 alınca kocasına 4000 Ton Rekompoze kömürü : Kapalı zarf : 20 - Mayıs - 933 
llıiı, onıl. Ay§e teyze çok hasta i- cumartesi saat 14 te. 

arı sa ~ 
- Gid . gırıyorlarmı§. Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 4000 ton Rekompoze l<ömürü 

. elıın ha . 
- Pek· rı. kapalı zarf usulile mübayaa edileceğinden şartnamesini görmek 
1\ 1

' istiyenlerin her gün ve itaya talip olanların da hizasında mu-
arı ko k 0 to ca alkt 1 s· l'd b' harrergün ve saatte Kasımpasada Deniz Levazım satınalma llıobile b· . ı ar, ~ ış ı en ır 

Or.d ınıp 1 •· ·· · d"l komisyonuna müracaatları. (1837) " "n E .. topruye ın ı er. 
!e te~:ı:en·Yup ~apuruna binip Ay-

E: ın evın ı ", g·· e ge diler. 
te11• Uzel bir d. 1! bir k ev 1• Ayşe teyze, 
~flar lta aryolada, sakız gibi çar-
ı ~rı d'k·kaında Yatakta yatıyordu. 
'-4\?Q• 1 aların 

ıal'i 1 Yaşadığı belli idi. 

1 
' 1\ Yanına çağırdı: ı 

ara.le t:ı:ıın ded· b 
a·ı· &akı 'd .... ı, u ev, mülk o -

ı ır· a ıgım ~ 
O 'Ilı sen b Yegane evdir. 

llurı · . uralard d ıc1n . a oturmazsm. 

Srt lıiı~e~ evdı, bana yirmi beş yıl-
arı e en c·· ı "'' a da ın· u tere verdim. 

.11 " • ıra8 o) ak 
erıYorunı ar şu şemsiye-

8u .. . 
ler· ıoıler A 

• 
1 oldu. l. ~§c teyzenin son söz-

nın t arnıa I" d k l \Jtu,turd " , e ın e teyzesi-
aDrrıı§tı. ugu §eınaiye, şaşırıp 

oktor 
dün Relip le 
le . Yadan çek·ld' onun artık bu 
Yınce çıktı! ı ığini katiyet)e söy 
l" ar, vap b a.rnia b· ura indiler. 

Yordu ' ır tek kel' 
··ı · · · liak·k •ıne &öylemi-o um·· ı a.ten A 
k Une tnüt . Yşe teyzenin 

a.t "a eeısır o) 
d " Purda b· k ınuştu. Fa_ 
ogru b , ır a k 

ce akıp gül.. 5 adının ona 
]• ' a.Jcı. ha. uştuklerini gö ·· 
ındek ,.ına geld' run-
l•dı 1 fetnıiye .~ ve onların e-

, •e koca.ıı Ye,,~uldüklerini an
e Yapıyorsun ,, 

inhisarlar Istanbul 
Başmüdürlüğünden : 

Birinci taksitleri alınarak Müskirat bey'iye ıuhsatiyelerinin 
Haziran iptidasında değiştirilmesi kanun iktizasındandır. Ko• aylık 
olmak üzere bu muameleye "ıS·Mayıs- 933 tarihinden itibaren baş
lanacaktır. Eski tezkerelerin nüfus ve esnaf cüzdanlarının ve iki· 
şer adet fotoğrafın beraber getirılmesi icabeder. Dar vakte te. 
sadüf ederek kimsenin zarar görmemesi için bu muamele Hazi
ranın Beşinci gününe kadar devam ettirilecektir. işbu günün sa
at 24 dünden sonra yapıJacak yoklamada tezkeresiz içki sattığı 
görülenler hakkmda kanuni muamele yapılacaktır. (1953) 

ı- ıstanbul Belediyesi ilanları 
'-------

Hurda fiah olarak 50 lira kıymetinde olan l 41 No. cen3ze 
otomobili pazarlıkla satılacaktır. Almak istiyenJerin şeraiti anla
mak iizere her glın, pazarhğa girmek için de 7,5 liralık teminat 
mal<buz veya mektubu ile 14·5·933 pazar günü saat on beşe 
kadar Levazım müdürlüğüne müracaatları. (2136) 

Kapalıçarşıda Terzibaşı sokağında kain 20 N. dükkan kiraya 
verilmek üzere temdiden müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar 
şeraiti anlamak üzere Levazım müdürlüğüne müzayedeye girmek 
için de ),~ tiralık teminat makbuz veya mektubu ile 18·5-933 
perşembe günü saat on beşe kadar Daimi encümene müracaat 
etmelidirler. (2135) 

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

müracaat edebilirler 

Tekirdağı Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Saray - Çerk~sköy yolunda bulunan 8 tonluk benzinle müte
harrik Prağa marka silindir yeni sistem Mazotlu makine ile teb
dil ve tamir edilmek üzere 21/Mayıs/933 pazar gününe kadar 
münakasaya çıkarılmakla talıplerin daimi encümene müracaat-
ları. (2048) 
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ııancılık 
Tiril L ·mı tet 

Şirketidir. 
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~m Telefon numaraları : 20094 - 20095 
: : ~::::::: :::::::: :: : : :: ::: : : : : :: ::: ::: ::::: :: : ::.: :: : : : ::::: :::: ::: : ::: : :::: :: :: ::: : : :::::: :::: :: :: :: :::: ::::=:: :::::::-:::::: :: : :::: :: : : :: :: : : :: ::: : : : : : ::::: : :: :::::: ::::::::: ::: : : : : : :::: :::: :::: : ::: : : ::: : : ::::::: :::: ::: : :::::::::: ::::~r 

DIŞ DOKTORU 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: Üsküdar Atlama 
taşı No. 53 

Sahibi: Mehmet Asım 

Neşriyat müdürü: Fikret Adil 

V AKIT Matbaası - lstanbul 



~ı2-VAKIT 11 Mayıs 1933 

J/lerinkin alt.d 
jillnesindetı 

\ ilojan llqPHd/c 
caıısmak hususundakı gayret ve inhımakinizi 
kesmpmelı ailenızıe beraber geçırdı{?ınız kısa 
zamanıaroeı onların deı neş esınirı kaçmasına 

sebebıve1 vemıemelıdıı ADA L i N tabletlerı 
kullanarak sınirıerinizi teskırı edıniz ı Bu suretle 
ışıeriniıc- daheı ev• bakabıtecek daha neş'elı 
hıııunacaı. ve- daheı col< caıışabıteceksinız ı 

Sizınıe- tema~ t:Clenler sizden daha fazla 
memnun kalacaklar herke~ sızt daha zıyade 
~Pvecek vc- teşebbüsıerınızde daha zıyade 
muvaffak olacaksınız ı 

n 
H"i'AN~ı EROFr. RECflf iLE ALINABILIR • 

..... __________________________________ ..... ~651 

lstanbul Evkaf Müdürlüğü fllnları 1 
Mahalle ve Mevkii 

Sütlüce Mahmutağa 

" " 
Kasımpaşa Eyyühüm Ah-
met efendi 

So'.< ağı 

Bademaltı 

" 
Ufak köprü 

No. sı 

51 .33 
51·33 
27-~3 

Nişantaşı Muradiye Cami ittisalinde 33-39 

" " 
Balat Karabaş 
K. Mustafa P. Mollahüsrev 
Kasımpaşa Camiikebir 

" " 
" " 

Kızıltoprak Zühtü P. 
,, Tuğlacı Mustafaağa 

" " 
,, Ziibtüpaşa 

" " 
'' " Üsküdar Gerede 

Galipdede 
V G puriskelesi 
Şerefiye 

Türabibaba 
o 
Türabibaba 
Bağdat 

Camiişerif 

,, 
Bağdat 

" 
" 

Cami avlusunda 
,, Tenbel HacıMehmet Atlamataşı 
,, Selimiye Dıvardibi 

Kasrmpaşa Camiikebir O 
Hasköy KiremitçiAhmetçelebi Cami 
Ayvansaray Korucu Men- Eyüp caddesi 
metçelebi 

35 41 
15 
36 
5 
9 

] 5.11 
18 32 
21 
25 
34 
43 
45 
92 
o 
1 
7 
2 50 

23 

Cinsi 

Hane 

" 
" 

Dükkan 
,, 
" 
" 
" ,, 
,, 

" ,, 
" 
" 
" 
" Mağaza 

Oda ve kulübe 
Arsa 
Abır 

Kayıkane 

Arsa 

Yukarıda mevkilerile cinsleri yazılı vakıf emlak 934 senesi 
Mayıs nihayetine kadar kiraya verilme-k üzere müzayedeye kon· 
muştur. ihaleleri Mayısın on beşinci Pazartesi günü saat on beş· 
te yapılacaktır. Tutmak isteyenler Çenberlitaşta Evkaf Müdüri-
yetinde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (1775) 

UCUZLUK 
TEMİZLİK 

SÜR';\ 

VAKi 
YURD 

• K TA 
K "IS M 
ÇALIŞMIY 1 BAŞLAD 
Kitap, Mecmua, Deft~ 
Makbuzlarınızı ve f B 

işlerine Ait bütün i~ 
ğinizi Vakıt Yurdu ~ 

tap kısmına veriniz" Gala ta ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden : ~~~~~~~~~~~~~~Basılıştaki nef~ 

Y e n i T a r i h ve ucuzluğu bit Kilogram 
991 

Marka 
MP 
122 

No. 
1110 

Eşyanın cinsi 
Külçe parafin. 

Yukarda yazılı parafinler 11-5-933 tarihinden itibaren 20 
gün müddetle arttırma suretile satılıktır. istiyenlerin 30·5·933 
nalı günü saat 15 ya kadar satış komisyonuna müracaatları. 

(2122) 

Her sınıf tarih kitabının hulasası 
Tarih imtihanını vermek isteyenlere lüzumlu bir rehberdir. 
ı 00 kuru~ fiatla Iıtanbulda Kanaat Kütüphanesinde satılır. 

Devlet Demiryolları ilanları 

Ankara - Haydarpaşa, Eskişehir - Adana - Mersin, Eskişehir - Balıkesir ve Adana - Ulukışla 
yolcu trenlerinin tarifeleri 15. Mayıs. 1933 tarihinden itibaren değiştirilecektir. 

kısımlarmda işlemekte olan 

Yeni tarifelere göre yolcu trenlerinin büyük istasyonlardan kalkma varma saatleri aşağıya yazılmıştır. Daha fazla malumat edin· 
mek istiyenlerin istasyonlarımıza müracaatları ilan olunur. (2125) 

Her Her Pazartesi 
gen gün Perşembe 

Ankara K. 19 00 : 12 30 8 3S 
Eskişehir V. 1 44 20 55 17 13 
Eskişehir K. 1 : 9 2 ı 35 
Haydarpaşa V. 10 25 8 30 

: 12 30 Ankara K. 8 35 

Haydarpaşa K. Y 35 10 10 Cuma Cumartesi 
Eskişehir K. 17 43 Pazartesi 
Eskişehir K. 17 37 Perşembe 
Afyon V. 21 J 9 
Afyon K. 2 l 27 

Konya V. 3 19 
Konya K. 3 32 
Adana V. 11 43 Salı 

Mersin V. l '2 sı Cuma -------Adana K. l"/.. Jt:S 

Fevzipaşa V. 16 01 
F evzipaşa K. 
Malatya V. 

. . 

21 25 Pazar Sah 
22 1 O Çarşamba 

2 35 
3 00 

10 00 
10 25 
21 20 
22 17 
22 00 

4 14 
5 j{) 

14 40 

Cumartesi 
Pazar 
Pazartesi 

Çarşamba 

Perşembe 

Pazar Pazartesi 
Salı 

Perşembe Cuma 

Eskişehir 
Balıkesir 

K. 
3 2° Cumartesi Pazartesi v. 16 25 

Perşembe 

Adana 

Mersin 
Niğde 

K. 11 45 
K. 11 ~y 
v. 20 25 

Mersin 
Adana 
Fevzipaşa 

Malatya 

Pazar Pazartesi Perşembe 

Her gün 
K. 18 30 
K. 22 00 
K. 5 30 
v. 14 40 

: 

. . 

• . 

. • 

Haydarpaıa 
Eskişehir 

Eskişehir 

Ankara 

Her 
gün 

K. 18 00 
v. 2 46 
K. 3 00 
v. 9 50 : 

Her 
gün 

19 10 
7 18 : 
8 10 : 

16 35 : 

Pazartesi 
Cuma 

11 55 
20 50 

. . 

Malatya 
Fevzipaşa 

Fevzipaşa 

K. 
v. 

: 13 00 Perşembe Cuma 
22 25 Pazar 

K. 11 57 
Adana V. 15 20 Perşembe 
Adana K. 15 40 Pazar 
_M_e_r-si_n ______ K-.---14"'37 

Konya V. 00 47 
Konya K. 1 Ol 
Afyon V. 7 32 Cuma 
Afyon K. 7 40 Pazartesi 

11 21 Eskişehir V. 

E'ikişehir 
Havdarpaşa 

Eskişehir 

Ankara 

K. 11 36 
v. 19 35 
K. 11 55 
v. 20 50 

23 52 Pazartesi Sah 

6 00 
7 20 
6 20 

19 18 
19 43 

Cuma 
Cumartesi 

Pazartesi 

Salı 

Çarşamba 

'2 58 Cumartesi 
3 22 Pazar 

7 45 Salı 

8 30 Çarşamba 
18 50 Perşembe 

8 10 
16 35 

Balıkesir 
Es!dşehir 

K. 11 00 Guma Pazar Çarşdmba 
V. 00 42 Cumartesı Pazartesi Perşemb• 

Niğde K. 9 40 
Mersin V. 19 00 Cuma Pazartesi Salı 
---------------~--Adana V. 18 :l8 

Malatya 
Fevzipaşa 

Adana 
Mersin 

Her gün 
K. 11 00 
K. 23 52 
K. 6 55 
v. 22 17 

Haydarpaşa - Pendik banliyö trenlerinin tarıf(!,eri 15. Mayıs. 933 t~rıhinden itibaren değiştirilecektir. 
Yeni tarifelerin gişelerimizde satılmakta o duğu mubterem halka ilan olunur. (2124) 

J 
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SEYRiSEF AiN 
l\teıkezl idaresi Galata lı:öprlitıaşı 6 
Şube A, Sirkeci l\luburdar zade Han 

ÇANAKKAiJ 
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idare rıhtımından kalkar· 
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l 6 da Levazım Müdiriyet 
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Bostancı iskelesindekı 
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idare rıhtımı üzerindekı 1.ı 
Büyükada iskelesinde 
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Ayvansaray kızak rna~,d~ 
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