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Yegane istinatgah değildi Küçük. itildf tel/Jşta 
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Diğer taraftan evvelce yazdığı -
mız veçhile binbatı Halil Bey ile 
bir iki arkadatının Gazi tarafın • 
dan §ark hudutlarında gerilla teş
kilatına memur edilmesi buradaki 
kuvvetlerin Ermenilere kar§ı va • 
ziyetini kolayla§tırmıştı. Bu sayede 
bir sene hiç bir zahmet çekmeksi : 

Bu hafta zarfında· 
Diplomasi aleminde pek 
ziyade faaliyet görülecek 
mühim kararlarla karşı-

laşacak imişiz •. 
zin Kazım Karabekir Pata yerin • ~.:..--------..._...., __________ ..._, 

l\i.ıın:ı .... 
ttt\ii· "'arabel<ir PaJ&nın neı -
dt~~ ltlektuplar ile ortaya attığı 
~1~ en ~saah bir noktası da 
il.rı, ~dıaini milli hare1'e e ye· 
~rk ~•tinatgah göstermesidir. 
~~ ~~layetlerinde kendisinden 
dıttll! 10~. geçirecek kimse olma • 
h,~C!k .'0 Ylemesidir. Ermenistan 
tibi ileh?i rtıünhasmın kendi eseri 
~ et'ıye .. "d' 
t\flr h aunnesı ır. 

tet\:..raa 0kir Paşa bunları o kadar 
)tıry0:~~i.r §ekilde söyliyor ve 
)elller i . 11 ışlerin iç yüzünü bilme-
de'"·ı çın ·ın ak .. k'' tı .ı· an:nam mum un 
~ "''"· ltt~t Ort · • Qll aya yenı çıkan vesıka-

~•1tı.erı ~airurane iddiaların ta • 
ıt et~· 0 t '\Te asılsız olduğunu tes 
Qi 1§tir. 

k r defa ....... . 
d krı: "-azım Karabekır Pa-
~- liç f~Yin edildiği zaman ora
.,.\! Uç fı k nıevcut bulunuyordu. 
'\."' r il b' •ıını 1( ırleıtirilerek batına 
:'-1>dın11t'rabekir Paşa kumandan 
'1t1ığ1 hı. Şark vilayetlerinin u -

)tı°lltibin '•ebile mütareke ahkamı 
\ıL ce in ·1· 
·ı ~ert d gı ızler buralardaki 
1 e el>ol • 
~ ~'ı'Yet ara ve silahlara sür' at 
-~ 'ftan ~.deınemitlerdi. Diğer 
~ Ittınını trı~tarekenin ağır olan 
t bitler ı ~oren bir çok kıymetli 
'-d 111.Q.nb l · )ı.. 'llet· u a gıtınekten bu -

"(,! ıceai ' 
~ "'ııı olın ,_ ilnetkuk maceralara 
''ll~ ll1<tan L . • 
le .. fal'k~ kal '"1rtulmak ıçın 
ı..._ l\aııru k 111•tlardı. Bu suret-
"'""" a.._b k. p Ilı. le etlerin b e ır aıa şarktaki 
f' la t,!n 'tına kumandan ol -
1ll~ "~ aınen · · b" llııtıhar l ıyı ır tali tecelli· 

0 muıtu. 

de rahatça oturmuıtu. 
Demek ki, Kazım Karabekir Pa

ta yerine her hangi bir kumandan 
buraya gönderilmiş olsaydı ayni 
vaziyeti almış olacaktı. İhtimalki 
ondan iyi muvaff akıyetlerde elde 
edebilecekti. 

Filhakika §arkta öyle hadiseler 
olmuştur ki, Kazım Karabekir Pa
şa kendisinden hiç beklenmiyen 
tereddütler ve zaaflar göstermiş -
tir. Ve bu tarzdaki b&reketleri ile 
kendi hakkında gösterilen itimada 
liyak3tında §Üpheler hasıl olmuş -
tur. 

Birinci misal : 
Mustafa Kemal Paşa HazretJeri 

Erzurum kongresi için prka gitti
ti akit aldığı tedbirler rasında 

bir mühim karar vermiıti. Bu ka
rar ehemmiyetli olduğu derecede 
tehlikeli idi. Kararın icrasına da 
Erzurumlu Cafer ile Erzurumlu za
bit Nazım Nazmı B.!er isminde iki 
zatı memur etmitti. (Bu iki zat ha
la hayattadır.) Tatbik edilecek ka
rar fevkalade mühim ve tehlikeli 
olduğundan gayet mahrem tutul • 

Mehmet Asım 
Deı•amı ikinci Sayıfada 

Çin paytahtı önünde 

Japonlar Pekine 
girmek Üzere ! 

• Dol•1111or 

TOKYA, 22 (A.A.) Japon 
kıtaatı Pekinin iki mil mseafesine 
kadar gelmişlerdir. Japonların öğ 
leden sonra şehre girmesi muhte -
meldir. !\·lamafih harbiye nazırı 

ıehrin işgalinden sarf mazar edebi 
leceğini zannetmektedir. 

e 
et 

el --
fendi • 

ın 

i sefare i 
Bu k ço tatlı ve canlı seyahatname 

6 ıncı sayıf amızda başladı 
.. 

bugün 

Ro.ıwtda on derece mühim alyasl bir 
itilll.l haurlanm~tır, Bu Ullatm temellnl M. 
:'\lu olinl atmı:!tı ''O Almanya da dahli oldu
ğu hnlde lngUtere, ırransa, İtalya arasında 
Avrupa. ııulhunun muhafazası esaslarını lh • 

tın~ t•tmektc Jdl. Ancak bundan lkl ay evvel 
rıkan bu dört d<Wlr.t misakı o 7.aman bü • 

~ ük itirazlarla knraıiannıııı. Bu suretle dön 
devletin A nupada tnhakkümUnc dlğt'r dev -
Jı•tlcrln boyun ek•·nıtycceklul kllı:Uk devletler 
tarafından haklı ol:ırak söylcnmı,tı. E!laııta 
ı.-rans:ının ltlrnzhın da bu ml!ıakı aUrUn
cerJJ(':ye bırakmı tı. 

Ancak 600 zaınnnlarda İtalya llo Alman
ya arasındaki tema!llar bu lhtıınna noktalan 
da izale etmlıı olacak ki dün gelen haberler 
Iıomııda t"':nınııız Heflrtnln de mu\"afık bııl
duğu ml!!.!ılnn nktedilm('k Uzcre olduğunu bil· 
diriyor. :ımsıılnn metni henüz maIOm dt'ğll
dlr. Fakat tahmin ediliyor ki dcwtetlerin, bil
hassa küçük ltilAfın aleyhine bazı k'llytları 
lhth·ı\ etsin ve bazı hudut tashihlerini bile 

derpi~ CJlesln. lıundaıı dolayıdır ki Bül<reş
te ve Bclgrntta lmyıın11ınalnr b~ giistermlı,
tlr. 

Ünllmuzilckl hafta tnllhim siyııııt vak'a?h
rın inkişaf edeceği anlaıılıyor. 

ROMA, 22 (A.A.) - Cumar • 
lesi günü akşamı M. Goering ge • 
lir gelmez 4 devlet misakına müte
allik olarak başlamış olan müza
kereler, dün bitmiştir. 

Romada ikameti esnasında 
kral tarafından kendisine Saint 
Maurice ve Saint Lazare nişanla
rının büyük kordonu verilmiş o

lan Alman murahhası, dün saat 
11,35 te beraberinde prens de 
Hesse bulunduğu halde 1:-icteur 
tayyare limanına gitmiştir. 

Hatırlarda olduğu veçhile ken
disi cumartesi günü saat 19,30 da 
M. Mussolini tarafından kabul e -
dilmiş ve duçe, kendisine bir kaç 
saat evvel Fransız ve İngiliz sefir
leri ile görüşmüş olduğu hususat 
hakkında malumat vermişti. 

M. Mussolini, dün sabah M. de 
Jouvenel ile M. Grahm'i tekrar 
kabul etmiş ve kendilerine M. Go· 
ering ile yapmış olduğu mülakat 
hakkında malumat vermiıtir. 

lngilterede ........................ 
LONDRA, 22 (A.A.) -Resmi 

İngiliz mahafili, dört devlet misa
kı projesinin Romadan Cenevreye 
ve İngiltere ve Fransa Hariciye 
nezaretlerine gönderilmiş olduğu -
na dair olan bir haber almıştır. 

M. Goerning, de bu sabah mi
sak metnini Alman kabinesine 
aönder.miştir. Bu hususta vaziyet 
alarak Sir Con Simon ve M. Pol
bonkurun bu projeyi kabul ederek 
Cenevrede aah çekip çekmemele
rini tayin etmek Fransa ve İngil • 
tereye aittir. 

Misakın Fransa ve İngiltere 
mümessillerine verilen şekildeki 

metni, söylenildiğine göre, bir çok 
tadilatı ihtiva etmektedir. Bu ta· 
dilatın ekserisi M. Goerning'in 
teıebbüsü üzerine yapılmıştır. 

R;maya rfderek bu mDhlm ltlIAf 
zeminini hazırladığı aola,ılan Ahnao 

nazırı ve HlUerln ••t kolu M. Goeriog 

LONDRA, 22 (A.A.) - Lon -
dradaki resmi mahafiller, İtalyan 
hükumeti ve Romadaki Fransız 
ve İngiliz elçileri ile M. Goerning 
arasında bir itilaf aktedildiğini 

teyit etmektedir. 

4 devlet misakı 
ilk projede bir çok 
yapılmıştır. 

hakkındaki 

değişiklikler 

-.---------ı I - ~- - - ' 
.Roma müzakeresi 
Alman nazırı ile Fransız 
sefiri arasında tam bir 
anlaşma ile nihayet bul-

muş demektir 
\ .... ------ - -

İtalyan hükumeti, hazırlanan 
yeni projeyi Fransız, İngiliz ve 
Alman nazırları tarafından tetkik 
edilmek üzere Cenevreye gönder -
miştir. 

Misakın imzası işinin, M. Nor· 
man Davis tarafından ileri sürü
lecek mütaleaya geniş mikyasta 
bağlı olduğu düşüncesinde bulun· 
maktadır. 

Fransada .................... 
P ARiS, 22 (A.A.) - Bu sa· 

bahki bütün gazeteler bu hafta 
zarfında diplomasi aleminde pek 
ziyade faaliyet görüleceğini ihsaı 
etmekte, fakat ihtiyatlı davrana -

Devamı ikinci Sayıfada . ,. ........................................................................................... 

Vekiller 
değişiklik 

arasında 
olacak? • 

mı 

Kabinede 
Ankara da 

değişiklik olacağı 
kuvvetle söyleniyor 

Bir rivayete göre Saracoğlu Şükrü Bey Gümrük 
ve İnhisarlar vekili olacak 

ANKARA, 22 (Hususi) - Bu-
rada ağız.dan ağıza dolaşan bir §a• 
yiaya göre kabinede bazı deği§ik
likler yapılması mevzuu bahistir . 

Adliye Vekili.Yusuf Kemal Be
yin istifası hakkında ıon günlerde 
çıkan §ayialar resmen teeyyüt etme 
yince kabinede değitiklik yapıla -
cağı etrafındaki rivayetler baıka 

bir safhaya girmiıtri. Bu şayiaya 
göre gümrük ve inhisarlar veka • 
leline Ali Rana Beyin yerine iz • 
mir mebusu ve !'abık Maliye vekili 
Saracoğlu Şükrü Bey gelecektir. 

Bu şayiaların doğru olup olma -
dığını öğrenmek içi11 tahkikat yap
tım, fakat resmi bir ağızdan şayi
anın doğruluğu veya yanlışlığı hak 
kında bir mnliimat alamadım. Ma-

Ali Rana B. 

ahaza rivayet pek kuvvetlidir. 
Bilindiği gibi, Yusuf Kemal ve 

Ali Rana Beylerin ikisi de İstan -
bulda bulunmaktı-.dırlar. 

············································~·············································~ 

- Demek hem1lren evlendi öyle mi? Nasıl mes'ut mu 
bari? 

- Evet, mea'Dtluiuna mes'ut ama, kocaaındao mem-
nun detll '" .. 

r·······-···············, 
Recep Bey 
dün meclis

te mühim 
bir teklifte 

bulundu 
............ 

9 uncu 
sayıf amızda 

\. ........................ .! 
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aşa şarkta n . n b ı . . F k' 1 
A ususı .! '!! ~zm~: ransız-Rus 200 b · n ı~ 

yegane istinatgih deği di ııili~a; müdürlüğü . ", 

Kariıbekir 

JJaşmakalc'ilen /)c·vam danı Halit Paşaya doğrudan doğ- • Anlaşması ehem- Romanyada hır Jltl 
ması lazım geliyordu. Onun için ruya emir vermiş , Halit Paşa der· J h · l k • • ki• jtl t 
Gazi bu iki zata vazife verı'r ı'ken n ısar ar mer ezının na ı mı·yet alıyor mayı•şte bu}UOO 

hal hareket ederPk Bayburtlu ya - l k k ld ~l 
hir bir kimseye sezdirmemelerı'nı' ge ece seneye a 1 :r lancı Peygamber isyanım bastır - 1 . ~ıı•1 ı, 
de tenbih etmiıti. Hatta Karabekir mıştır. ANKARA, 22 (Hususi) - lnhi- L YON, 22 (A.A.) - M. Herri- BÜKREŞ, 22 (A.A.) - ıı9. 
Pa•ada dahil oldugwu halde ku- l d l k . ot, M. Litivnoff dan bir mektup al- zam bir halk tezahürü yaP'..., ~t 

x Eğer Kazım Karabekir Pac:.a ha- sar ar umum mü ür üğü mer ezı - t M L' . f f b k b a '" " 
mandanlarm bı'le bundan maluAma. l' • 1 b ld A k kl. mı§ ır. · ıtvıno , u me tu un· köylü milli fırkası teşiklatıJ1 ,,. 

kikaten şarkta kendi iddia ettigwi nın stan u an n araya na 1 • d F R ')l 1 · · b' d fJrıi• 
tı olmaması iltizam olunmuştu. Fa
kat Cafer ile Nazım Nazmı Beyler 
o vakit kendi fırkalarının kuman
danı olan (Rüştü Paşa) ya olsun 
malumat vermeleri muvafık ola-
cağını, Rüştü Paşa ile aralarında 
büyük bir hususiyet ve mahremi • 

yet bulunduğu için bunda mahzur 
bulunmadığını söylemişlerdi. Bu -
nun üzerine Mustafa Kemal Pata 
Hazretleri de muvafakat göster
miıti. 

Hulaıa Erzurumlu Cafer ile Er-
zurumlu Nazım Nazmı Beyler va· 
ziyetten yalnız Rü§tü Patayı ha -
berdar ederek aldıkları talimat 
mucibnice kalkmışlar, Erzurum -
dan çıkıp aitmi§lerdir. Fakat bu 
arada Rüştü Paşada meseleyi ku
mandanı Karabekir Paşaya bildir
miştir. Karabekir Paşa i§ten haber
dar olunca son derecede telaşa düş 
müştür. Derhal Mu&tafa Kemal Pa
şa Hazretlerine müracaat ederek 
vermiş olduğu karardan vaz geç -
m~sini rica etmiştir. Ve ricasında 
o kadar israr göstermiıtir ki, Mus· 
lafa Kemal Paşa Hazretleri niha • 
yet: 

- Peki vaz geçtim.,, 

Demiştir. Lakin Cafer Bey ile 
Nazım Nazmı Bey daha evvel mu· 
ayyen talimatı alarak Erzurumdan 
gi!miş oldukları için bunları geri 
çevirmek meselesi meydana çık -
mıttır. 

Gazi Paıa, Karabekir Pa~ya: 

- O halde emir veriniz: Bu iki 
zabiti geriye çeviriniz.,, 

Demiştir. Karabekir Pa§a: 

- Bunlar benim sözümle dön
mezler.,, 

Deyince siz burada ordu kuman
dam değil misiniz? Emir veriniz 
tırzularıyle dönmezlerse zorla çe
virsinler .. ,, 

Diye cevap vermi§tİr. 

Lakin Karabekir Pata bunu da 
yapamamıthr: 

- Bunlar kuvvetle de geri dön
mezler. Onları geri çevirmek icin 
kendi imzanız ile bir kağıt yaz~a
lısmız.,, 

Demittir ve bundan sonra Mus
tafa Kemal Pata Hazretleri kendi 
imzalarile giden zabitlere: "Geri 
dönünüz.,, emrini vermittir. Bu su
retle geriye getirilmitlerdir. 

İkinci misal : 
Gene milli mücadele esnasında 

~~ayburt)ta bir isyan çıkmıştr. Bu 
ısy~m başında bir yalancı Pey· 
gamber vardı. Yalancı Peygamber 
batına binden fazla adam topla -
mı!tı. Bir taraftan ecnebi istilasına 
ka111 mücadele edilirken Bay -
burtta böyle bir hadisenin çıkma· 
sı hakiki bir gaile manzarası al -
mıftı. Yalancı Peygamber üzerine 
har~ket ederek onu tenkil etmesi i
çin K~zım Karabekir Paşaya emir 
ve~ilmişti. 

Fakat şayanı hayrettir ki, Ka -
zım Karaoekir Paşa bu isyan ha· 
disesi karşısında, Ankaradan veri
len tenkil hareketi emrinin icra e
dememi"1T. Bunun üzerine Gazi 
Hazretleri Kazım Karabekir Paşa
nın emri altında olan fırka kuman-

- a ransız ve us mı et erının ı- sup 200 bin ikşi gerenler e ı.ı! ı.. 
g ibi yerine ba&kası konulamaz bir nin geçikeceği anlaşılmaktadır. ln b ':t v ııt :r ri irine yakınla&ması ve umumi n · l' w · · t' h lunaJ1 

k 
d 

1 
d E hisarlar vekaleti, statistik ve tet - :r ın reıs ıgıne ın ı ap o .. ~ ~ 

uman an o say ı, rzurum ve l .k .. .. .. w.. .. sulhun gerçek ve sağlam bir suret \'ekil Vaida Voivodun ÖJ1~11

1 h 

h r . d k 1 · • d b k i l at mudurlugunun Ankaraya k . . 80 h A btll .• av:-. ısın e enuııın en aş ası - ki' k ,4 
1
.. .. .. .. te uvvetlenmesi bakımından de - geçmıştır. usuıı tren ve ı 

· .. . . k . b l · na ıne atı uzum gormuştur. .. . 11 ıtl tun ış gormesı ım ansız u unsay- U gen artan ve artacak olan Fransız ce otobüs ve otomobille RoJfl" d 
d h 

A b' 'f .
1 

.. _ı •1 mumi müdürlük Ankarada mü R b .., ı ı, ususı ır vazı e ı e gonuerı • us misakının M. Herriot'nun im-· nın her nkotasından ~elen .ıı. ı•· h 
. I nasip bir bina bulunmadığı için ge- - ·• rn1ş o an iki zabiti geri çevirmekte zasmı taııdıgw ını unutmıyacagw ını zam halk kı'tler.:ı· mı.llıA teıuınut p t 

lecek sene nakledilecektir. lnhi·- ~ ıı acız gölterir miydi? Gene paşa bu- yazmıtıtr. ramı lehinde ve sag~ veya ıol . : 
sarlar umumi müdürlüğü için tı ti "' 

öyle bir vaziyette olsaydı Bayburt rada bir bina yaptırılacaktır. M. Litivinoff, bu mektubunu çok türlü müfrit temayüller aleY ~ ~i 
l:.\ki yalancı Peygamber isyanını dostça duygular izharı ıuretile bi- tezahüratta bulunmu§lardır. fi Ilı 
bastırmakta tereddüt gösterir ve Edı·rne mebusları tirmi,tir. liderleri ile Alman, Ma.co.r, sı.ı 
Gazi Paşa bu iş için kendi emri ve Okranya ekalliyetlerinİJl 111 

altındaki Halit Pataya emir verme Silahla b k messilleri harici ve dahili sul~ 
ğe mecburiyet hiaseder Miydi?. Edirnenin elektrik tesisah rı ıra ma z.am ve ~mniyet lehinde v~ 111~ 

Hakikat halde milli mücadele es hakkında birlayiha verdiler Al 1. l . t lık aleyhınde söz söyleınıtle 
nasında memleketin en sakin ve man po ıs erı mun azam Ekalliyet hatipleri muahede!~ 
en emin köşesi Erzurum cephesiy- ANKARA, 22 (Hususi) - E- ordudan sayılmıyor tadili lehindeki miicadcleleri t 

dirne mebusları Hasan Hayri ve ıtl 
di. Hatta Ermenistan vaziyeti ol- Ş CENEVRE, 22 (A.A.) _ Sı'la· h- vip etmediklerini söyliyerek 

eref Beyler bir kanun teklifinde kil 
masına rağmen böyle idi. Hele bin bulunarak Edirne elektrik tesisatı ları azaltma I ... onf eransının ordu leket içinde kardeşçe yapma r/ı 
bası Halil Bey ile arkadaşları Ba- 1 zularını izhar ve teyit etınitle. til için 930, 931, 932 senelerinde ha - mevcut.an komitesi Almanyanm V 1 

yezit taraflarında gerilla teşkilatı riçten getirilen alat ve malzeme • yardımcı polis kuvvetlerinin -Fran En son söz alan ba§vekil ~·ıt! l 
y~ptıktan sonra hiç bir tehlike nin gümrük resminden ve muame· sız teklfileri hilafına olarak- Al - ~oma.n!anın ~ariçte siyasi Jflll tı' ~ 
mevzuu bahis değildi. Fazla ola· le vergisinden muaf tutulmasını ve man ordusu mevcudu haricinde bı· fıklerı ıle teşrıki mesai etınel< 1) ~ 
rnk yukarıda dediğimiz gibi Er - bu suretle Edirne belediyesinin Ö· takılmasına f, muhalif reye karşı susunda ki arzusunu bir kerte b' ltı 
zurum ha valisinde umumi harpten demesi müşkül 381698 liralık bir e reyle kat ar vermiştir. ha teyit etmİ§, ekalliyetlerin ·fı ~ 
kalını§ kuvvetli ve muntazam b yanatmdan memnuniyetini 

1 
i 

orçtan kurtulmasını istemişlerdir. Amerika, İngiltere, İtalya, Al - ~ kıtaat vardı. Binaenaleyh hu kıt'a- ederek gerek hükumetinin, ge 11 manya, Macar, Avusturya, F ele - Jıfl' 
ların başında kumandan olan Ka- K •• k •• •h •k" se milletin karga§alık kusur . .J U Urt 1 ti arı menk, ve İsveç nıurahhasları bu k 11"' 
rabekir Paşa tali in bu güzel tecel- . a .. rşı hariçte ve dahilde eııı11 

·J k11, 
karar lehinde rey vermişlerdir. d ı.ı" 

lisinden azami derecede istifade mu~ afaaya hazır hulunduğıır1 t 
etti. İzmirde beş tüccar Almanyadaki yardımcı polis lemiştir. k, 

dl
• kuvvetleri mevcurlunun munta -

O kadar ki, Başkumandan Gazi a ıyeye verildi u·· • \·e • zam kuvevtleri tamamlamak için nıversı
0

te la"'yı·haSl • 1 
Hazretleri ile, lsmet Pata, f evzi l 1 ) tt ZM R, 22 (Hususi) - Burada bu kuvvetlere ilave edilecek oluı: • ANKARA, 22 ( Hu~1:1ei) -" tt' !ıl 
Paıa ve sair zevat Sakarya cephe- kükürt fiatlerinde' ihtikar yapıldı - lana hesaba dahil edilmeleri hak- arif encümeni, İstanbul üniver5 ,ıı 
sinde memleket için ölüm ve di- ğından şikayetler olduğunu, yağ- kında yapılan Fransız teklifi de si hakkındaki kanun Hiyiha•ııt1 

rim muharebeleri yaparken Ka - cıların telgrafla Ankaraya müra - reddolunmu•tur. k 
K bek P 

"11 za ere ve kabul etmiJtir. I 
zım ara ir aşa Erzurumda caat ettiklerini bildirmiştim. ,,• 

;:::~~:!::~!~:~ıi:::k~ut:;;:;o: m~:!u~~~ü~:~;;;:· ~:~~~iı~::: 4· .. ~i'e····v····ı···e····t·····u·····y····u·····ş····m···· ···u····ş······g·••n ~b·····ı:d·" it 
yu sahneye koydurmakla meşgul d' ır. 
bulunuyordu! 

Kazım Karabekir Paşanın şah -
Yeni kazanç kanunu 

sen namuskar, muhterem bir insan ' ANKARA, 22 (Hususi) - Ad -
olduğuna şüphe yoktur. Ne çare ki, liye encümeni, yeni kazanç ve ceza 
bugüne kadar siyasi ve askeri ha - muhakemeleri uıulü kanun layiha
yatta gösterdiği kabiliyet derece - larmın tetkik ve müzakedesine baı 

si kendisinin üçüncü, dördüncü de. lamı§tİr. 
recelerde kalmasını zaruri kılmış
tır. Bunun içindir ki, Sakarya mu -
harebesinden sonra ls~et Pa§a, 
Fevzi Paşa, ve sair gibi arkadatla

rına ordu kumandanlığı üstünde 
vazifeler verildiği halde Karabe -
kir Paşa Erzurumda ordu kuman
danı mevkiinde bırakılmı§tir. Fa
kat Karabekir Paşanın kendisini 

devaynaı;ında görmek gibi bir de 
kusuru bulunması o vakit na:ıarı 
dikkate alındığı, kendi kendine 
"Garpta benim arkadaşlarıma yük 

sek mevkiler veriliyor. Mühim vazi 
feler gördürülüyor. Acaba bana ni. 
çin müracaat olunmıyor?,, diyece· 

ği ve içerisine ihtiras girebileceği 
pek iyi tahmin olunduğu için Mus
tafa Kemal, Fevzi ve Refet imza
larile bir telgraf çekilmiş, ıarkta 

kendisinin milli harekata en mü
him bir mesnet olduğu bildirilmiş, 
bu suretle kalbi tatmin olunmak 
.;,ıtenilmi§tir. Şimdi Karabekir Pa
~ böyle bir maksat ile o zaman 

r,ekilmiş olan bu telgrafı milli mü
cadele esnasında şarkta kendisin
den batka bir kuvvet olmadığına, 
kendisi orada olmasaydı garpta 

muvaffakıyet hasıl olmasına im
kan bulunmadığına bir delil ola -
rak gösteriyor!. 

Mehmet Asım 

Manisa soyguncuları 
yakalandı 

tZMIR, 22 (Hususi) - Manisa· 
da bir soygunculuk yapan adam -
lar yakalandılar. Bunlar Burnova
nın Kaya dibi köyünden beş kiji
dir. Soyguncuları bir çoban haber 
vermiş, yakalananlar köye götü -
rülmüJ, oradn le~his edilmişler -
dir. Soyulanlarda hırsızları tanı -
mışlardır. 

Bereketli yağmurlar 
ELAZlZ, 22 (Hususi) - U-

zun zamandır kurak geçen hava -
lardan sonra yağmur yaiimağa 

başladı ve on beş saat devam etti. 
Bu bol yağmurlar köylünün yüzü
nü güldiirdü. 

Alman filosu 
Kiyelde bir resmi geçit 

hazırlıyor 

KlLE, 22 (A.A.) - Başvekil, M. 
Hitler ile başvekil muabini M. Vo:ı 
Papcn ve propaganda nazırı M. Go 
ebbels Alman filosunun Kielc!e ya
pacağı geçit resminde hazır bulun 
mak ve filoyu tefti§ nazarından ge 
çirrnck üzere Berlindeıı tayyare ile 
Kiele gelmişlerdir. 

Ba'}taralı Birinci Sayıfada 

rak mütalea 
mektedirler. 

beyanından çekin· 

Bir İngiliz ajansı, Fransa, İn· 
giltere, İtalya, Almanyanın dört 
devlet misakını kabul etmi~ ol

duklarını ve metnin resmen sah 
çekilmek üzere Cenevreye müte· 

veccihen yola çıkarılmış olduğunu 
temin etmektedir . . 

M. Goerning, ile M. Yuvenel 
arasında tam bir itilaf hasıl olmuş 
olduğunu söylenilmektedir. 

Almanyada 

BERLN, 22 (A.A.) - Siyasi 
mahafiller M. Goerning'in Roma -
ya yaptığı seyahatin neticesi ola -
rak yürüttükleri mütalealar sıra

sında diyorlar ki: 

" İtalyan hükumetinin M. Goer
ning, Leh, İngiliz, ve Fransız elçi
lerile yaptığı görüşmelerden son· 
ra 4 büyük devlet arasında bir mi

~ak imzalanması ihtimaline -
kat'i kararın verilmesi tabii bu 4 
devletin hükumetlerine ait bir iş 

olmakla beraber - kuvvetle bel 
bağlanabilir.,, 

Bununla beraber, salahiyet sa· 
bibi mahafiller Romada yapılan 

müzakerelerin henüz bitmediğini, 

alakadar devletlerin Roma elçile • 
rinin - müğlak işler hakkındaki 

görüşmelere devam etmek üze· 
re - bu akşam Hariciye nezare -

tine gelmelerinin kendilerinden 
rica edildiğini bildirmektedir. 

Yugoslavyada 
Ô' 

BELGRAT, 22 (A.A.) ~ A' 
1 )' lı4 

······························ 
nümüzdeki pazar günü a'/f'ı <'t 

a I' manda Varşova, Prague, ve.Je~ h· 
ve Bükreşte muahedelerin yetı1

1er a~ 
.. d . · 1 . rıı ,. -..f goz en geçırı mesı cereya 1tJ' ~U 

hinde büyük nümayişler t"P 
caktır. . . diğtf ~ 1 

Bu 4 devletten her bıtl ,,b' ı 
3 devletin payıtahtlarına ırıı.t ~~ 
hMlar göndereceklerdir. 11~ı 

1 

Bir çok toplantılar eırı~.~ jtl' 
söylenecek nutuklarda kiiÇ~ f 
laf milletlerine muahedeletııt ~ıe' ~, 
niden gözden geçirilmesine ııl içi~ \; 
allik olan planların A vfll~~~eıet i· 
te~kil etmekte olduğu teh 

1 ~ 
izah edilecektir. of 1 
M. Pol Bonkur ne diY ~< 

/. 

CENEVRE, 22 (A.A·) 01il
1 

Paul Boncour Milletler Ce gele~ 
r . d k k nırı• ,ıe mec ısın en çı ar en ya 1 rıll" , 

gazetecilerin Romadan s ~ Jl°' ıl' 
· b. . k . ı nscaS1 1ı.ıll' yenı ır mısa ımza a 0to 't 

ir olan haberler hakkınds 1 
0eı"1 

ları suallere verdiği cevapt• 1 
tir ki: . ii'

1 

kt $. ,. 
"HakikattP. her zarrıan 01ilı . . fil eJ1 1'ıtı 

yollardan gidilerek gırı .. ii'11e ~· 
kereler iyi bir yolda Y~~ği "1" ,, 
F h 

.. k. . . veroı ıJ) 
ransız u umetının . ıere , 

ııstP ~" tıranm temclı olan pre dil'· ~ 
. . l ekte '' gım hır surelle ıler eın ,. 01' .1 , 

h 
.. kalı 1 ııı 

nurla beraber enuz ot' f 
hiç bir şey kararlaştırılııt:! bit f~, 

}<atı ,i 
dir. Zaten bu huı;uıta )et şf ~_,, 
yapmak ancak hüklılllet ııt' 

fO 
da müzakere yapıldıktan 
1·ar altına alınabilir.,, 



Darülfünunun islahında 
şı bina ~e nakil meseleleri 
~· Düyunu umumiye ve Darülfünun 

Da.tiilf" ·----
~ lttirilırı u~~~un modern bir şekle fadeli bir mahiyet göstermektedir. 

ı -

Rana Bey anlar 
inhisarlar vekili Öldüren bu adamın 

>tıetinde~. ıçın Profesör Malşın ri Bu takdirde kız muallim mektebi 
ıı'' 11.ltUlte .e 1 heyeti dün edebiyat de tıp fakültesinin şimdiki binası
!~ itne, ıhınde hazırlanan dairede na taşınmış olacaktır. 

şehrimize geldi cinayetinde suçu 
islihını 1hafifleten sebepler 

Ticaret odası 
idare heyeti 

i d ıı. ahta · 'b t"aırı n ıtı i\ren etütlerine 
r~' ö- etmiştir. 

ı &rendi"" · .. 
b• bet ıa. l gımıze gore henüz müs-
~· l Yı ahil k k ıı ''a"v ece ararlar yoktur. 

ııl tt.l>or} Ur edilen projenin fakülte 
J) ~'t'· il.tının t tk'k' d ı fekı· . e ı ın en sonra 

d1 1nı al .. 
t, M acagı anlaşılmakta -

h_ e!gut ol 
P L~'llda D .. unacak meseleler a-
~ 11lafa.rı arulfünun fakültelerinin 

1• tıı.M \re f aku''ltel . .. k"' 
~. ıeb b' erın mum un 

; ~ıy e ırbirl · · et al erıne yakın bır va -
IS Ilı•'- ırıa.tarı "h' b' ""'ta.d mu ım ır yer tut -
~ a ıt. 

1 llııun · · 
, 'l'İne ... •çın Darülfünun fakülte-

lı'J .. ıt h' 
1•
1 ~iı ınaların planları iste -
~ :r \re pl· l 
d ... llı'!lır. B an .arın tetkikine baş-
L~~~ ij~ U bınaların malUm ol • 
"1~ ere li k k Ed b' l • k lt fak··l u u , e ıyat, la-
f 1 kthj u telerinin işgal ettiği es-
1~Ultea~ı e neı:areti binasile, Fen 
'\!Q' Ve y"L k 
t:ı 1 l\tıı.f Ul'Qie muallim mek-
11tt ında · ~ deki z n ı~gal edilen vezne-
~p fak\ilt e:ne~ Hanım konağı ve 
~ ~tfj fa.k~.81 bınasıdır. Tetkikin 
~ la.r~ ultelerin ne genişlikte bi 
~hit et Yerleşebildikleri cihetini 
~ 1'I 'orır~ektir. Bunlar anlaşıldık
'~'! .. Ye · b. 1 ~ek • nı ınalar meselesine 

h. hr 
~iti • 

~'4.L ıtere & 
k 'l\ n:ıu enelerden beri yeri hak 
t~le.inj ll~kaşalar yapılan Tıp fa
~ lallır,~ •lanbula taşınması ka
t·~t~tıl\ f ~ış bulunmaktadır. Bu 
""ti a!t") ltt <liai l' u te meclisi tarafından 

Diğer fiklrler 

Bunlardan ba§ka ileriye sürülen 
başka binalarda vardır. Mesela Ga 
latasaray lisesi binası. Çok eskiden 
de tıp fakültesi olan bu binanın 

yeniden tıp fakültesine tahsisinin 
pek ala kabil olduğu işaret edil
mektedir. Fakülte için yeni ve mo
dern bir bina yaptırmak fikrini de 
kuvvetle müdafaa edenler vardır. 
Hatta bu fikirde olanlar bunun ye
rini bile bulmu~lardır: Çakmakçı
lardaki senelerce evvel yanan ve 
bugün ancak duvarları bulunan es· 
ki erkanı harbiye dairesi. Bu fikir 
de olanlar: 

- Ah ne olur; bütçede imkan 
olsada bu 3rsaya yeni ve modern 
bir tır, fakültesi yaptırmak kabil 
ol.:a .. Ru suretie bütün fakülteler 
bir araya toplanarak Darülfürnm 
mahallesi ta:.-:ıamile kurulmuş bu
lunsa ... 

iktisat fakültesi 

Henüz vaziyeti tesbit edilme -
miş mektepler arasında yüksek ti· 
caret ve iktısat mektebi de vardır. 
Bu mektebin Darülfünuna mı bağ
lanacağı, gene eskisi gibi müsta -
kil mi kalacağı henüz belli değil -
dir. Fakat Darülfünuna bağlanırsa 
şimdikı İstanbul lisesi binasına yer 
l eştintecektir. 

ır~ ~rafın: ~rnfesör alş ile veka-
' 'Itır. f! an tasvip edildiği anla- Merakh bir mesele 
\~c\>i bir u taıınmanın maddi ve lslahat arasında nasıl halledile· 

l ~. a.datla. Çok faydaları olduğu ceği merakla beklenen vaziyetler-
"ııı~ret ed~ ehemmiyet ve kat'iyet den birisi müderrislerin hariçte ça 

( tıtı(lttıa.11 'Yorlar. Talebenin yo- ·1ı~malarma müsaade edilip edilme 
d111t'de et~ fe?ir. hastanelerinden yeceği cihetidir. 

d~ c~ı~ıl!tıa,1 eaı, Şımdiki binanın ay !\1üde ·rislerin fakültelerine bu· 
t • ı t. '\'e ısıt 1 · · k "' ~~ llıtı ı· ı ması ıçın sene gün ünden daha çok bağlanmıs ol 

v lıı 1\ İd ıraya yak b' bı· ~ .. taj. ilti tll ın ır me ag ması artık hemen hemen bütün fa-
11tıct 1tltk~rı asrafın yarıya indiril- külteler tarafından kabul edi!miş-

'dı ı, sayıl f d 1 1', r, an ay a ar ara- tir. Fakat noktai nazarlar arasın -

hilla.; fa.ltUtt . da oldukça yüksek farklar vardır. 
~fL • te_1 eaı İstanbul da hangi Edebiyat, fen, ilahiyat fakülteleri 
J, rıa, h :r•na.b T 11ıliıt ur,cr b 1 ır? İşte müşkül müderrislerin darülfünun haricin-
i ~.,\'\> ıı. aşlamaktadır. Şim- de meşgul olmalarına şiddetle a

~ ' Ş \ırda .. b' 
~' imdik· uç ına vardır: leyhtardırlar. Buna mukabil hu • 

bj S'Pad~~ Darülfünun binası, kuk fakültesi, hukuk müderrisle • 
d' İ)c ~~\ar, 3 ~kız muallim mek - rinin mühim olması şartile senede 

ı( \ ~k 10aaı. Eski Düyunu umu on davanın vekaletini kabul edebil 

. 
Tütün inhisarının 
mütehassıslarla görüştü 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Ali Rana Bey dün sabahki trenle 
İstanbula gelmiştir. 

Ali Rana Bey öğleden sonra 
İnhisarlar Umumi müdürlüğüne 
gitmiş, inhisar mütehassısları ve 
inhisar Umum müdürü Hüsnü 
Bey le görüşmüttür. 

Mütehassıslar ve Hüsnü Bey 
vekil Beyin yanında toplanmış-

lar, mütehassısların tütün inhisa -
rının ıslahı üzerinde vermiş ol 
dukları rapor etrafında görüşül
müştür. 

Rana Bey bir kaç 
bulda kaldıktan sonra 

dönecektir. ! 

gün lstan
Ankaraya 

Yol kesici değil ! 
Mahkemede alacağını 
almış olduğunu söylüyor 

Koskada Harun Efendi isminde 
birisinin yolunu keserek, on lira
sını zorla almaktan suçlu görülen 
İsmail Efendi, dün lstanbul Ağır 
ceza mahkemesinde muhakeme e
dilmiştir. 

İsmail Efendi, şunları anlatmıf
tır: 

- Harun Efendi, elbisecilik e
den babamın yanında çalıfıyordu. 
Babam, Çatalca panayırında yer 
temin etmek üzere, kendisine on 
lira vermişti. Halbuki, Harun E -
fendi, bu aralık Nuri Efendi ismin 
de başka bir elbisecinin yanına gir 
miş. Çatalcaya onun hesabına gidi 
yordu. Ben, o gün Koskada kendi
sine rast gelince, "mademki artık 
başkası hesabına çalıtıyorsun. Ba
hamdan aldığın on lirayı geriye 
vermen lazım gelir,, dedim. O da 
çıkardı, verdi. Ben, zorla alma • 
dım!. 

Müddei umumi, paranın zorla 
alındığı sabit olmadığını söyliye -
rek, beraat kararı istemif, mahke
mede beraat kararı vermiştir. 

Katil 4 sene 3 aya 
mahkum oldu 

İstanbul Ağır ceza mahkemesi, 
Üsküdarda kız kardeşi Ayşe Hanı
mı öldürmekten suçlu tütün i§çisi 
Yaşar Efendi hakkındaki kararı -
nı dün bildirmiştir. 

Davaya göre, Yaşar Efendi, mi
safirlikte bulundukları bir evde, 
hemşiresinin misafirlerden bir er -
kekle görüşmesine, hatta arada bir 
göz kırpması geçmesine kızarak, 
Ayşe Hanımı bulunduğu odadan 
sofaya çağırmış, kendisine çıkış -

mış,, hemşiresi "sen bana karışa -
mazsın. Ben hürüm!,, demiş. Ya -
şar Efendi, bu cevaba karşı, tokat

lamak üzere hemşiresinin üzerine 
yürümüş. Hemtiresi de eline geçir
diği bir ibriği Yaşar Efendinin ba-

şına indirmif. Büsbütün hiddete 
kapılan Yaşar Efendi, hemşiresini 
öldürmüf. 

Bu dava, evvel~ cezayı azalta
cak takdiri sebep görülerek, 18 se
neye bedel 12 sene altı ay hapis 

kararile neticelenmiş, temyiz, ka
rarı bozmuştu. Bozmaya uyularak 

yeniden yapılan muhakemede, ba
zı müdafaa şahitleri dinlenilmiş, 
karşılaştırmalar yapılmış, neticede 

müddei umumi Ahmet Muhlis Bey, 
cinayetin şiddetli tahrik dolayısile 
işlendiği noktasından ceza istemiş. 

ti. Sonra, suçlu vekili Etem Ruhi 
Bey, gene §iddetli tahrik esasın • 
dan müdafaasını yapını§, muhake
me karara kalmıştı. 

Dün bildirilen karara göre, mah 
kemece de hadise şiddetli tahrik 
görülmüş, Yaşar Efendi, 18 sene 
cezanın dörtte üçü olan dört sene 
üç ay hapse mahkum edilmiştir. 

Yeni karara nazaran, mevkuf 
Yaşar Efendi, iki aen sonra mah -
kumiyet müddetini hitirmiı ola -
caktır. 

Yangında kasıt var mı ! 
2500 lira sigorta parası 

Perşembe günü murah
haslar şehrimizde olacak 

Balkan Ticaret odası idare he· 
yeti dün öğleden sonra toplana
rak 25 mayı&ta başlıyacak olan 
Balkan Ticaret odası umumi mec· 
lisinin çalışma programını hazır
lamıştır. 

Bundan sonra Türk murahhas· 
ları umumi programın tali madde
lerini hazırlamağı kabul ettikle -
rinden geç vakite kadar hu işle 
meşgul o1muşlar ve bir hafta de
vam edecek çalışma programını 

hazırlamışlardır. 

Programa göre, 25 mayıs per. 
_şembe bütün murahhular ıehrimi
ze gelmit bulunacaklardır. O gün 
öğleden evvel Ticaret Odası salo· 
nunda ilk içtima yapılacak ve 

bundan sonra encümen azaları ıe- · 
çilecektir. 

Cumartesi günü konıey içtimaı 
yapılacak, pazar günü ıehir gezi
lecek, pazartesi, salı günleri de 
öğleden evvel ve sonra çalışmala
ra devam olunacaktır. 

Balkan Ticaret Odası idare he
yeti bugün gene toplanarak gö -
rüşülecek maddeleri tesbit edecek
tir. 

Öğrendiğimize göre, çalışma 
programındaki maddeler kısmen 

tesbit edilmittir. Gelecek murah -

hasların teklif edecekleri madde -
ler de öğrenildikten sonra munta
zam bir görüşme listesi hazırlana
caktır. 

Balkan haf tası münasebetile 
şehrimize Romen, Yunan, talebe -
ler de gelecektir. Bu talebeler 
Galatasarayda yatırılacaktır~ 

Ecza ihtikan . 
Ecza ihtikarı yaptıkları kaydile 

bir müddetenberi Sultanahmet bi
rinci sulh ceza mahkemesinde mu
hakeme edilen üç eczacı hakkında... 
ki karar, dün bildirilmiıitr. 

lıtlt .1 ~arbiy mesini istiyorlar. Tıp fakültesi de 
( ~1 'sın en e nezareti binası fa bazı kayıtlar ve şartlar ileriye sü -

t ' b ?'ni.ina · .. ' ,·~ ~).. erahe b sıp telakki olun- rüyor. Dün konuştuğumuz tıp mü-

Beyoğlunda Şahkulu mahalle -
Bulgar elçisi M. Antonof bugün sindeki dükanım 2500 lira sigorta 

Ankaradan lstanbula gelecektir. 

Bulgar elçisi 

Hakim Reşit Bey, eczacı Alber 
Niyego Efendiyi bir ay hapse, 82 
lira para cezasına, Sibak Panos • 
yan Efendi ile Dacat Dardaryan E
fendiyi de, birer ay hapıe ve 25 er 
lira para cezasına mahkiim etmit· 

d ""• 1" i . et d~~~tı htıya ah nanın bıraz eski derrislerinden birisi şöyle diyordu: 
~~· ı;- bir ha. 1• §ap olması alaka- - " işlemeyen demir pas tutar! 
~-~tk't fa.k~ıı düşündürmekte • Yalnız kitapta okumak bir kıymet 
~ .. .ı'lttır1Jır u tenin buraya nakli 'f d M hd ~ "Qeb- sa :Ye • ı_ ı a e etmez. a ut bir çerçeve 
4 ti •}'at'\' h rsız xalacak o - dahilinde olmak şart ile nazariye-
~· llıdi lsta:b ukuk fakülteleri • lerin hayatta da tatbikine müsaade 
~ı·ı ·· ul li · a. · ... edil sesı tarafın - etmek lazımdır.,, 

. ıJ,~. en esk· . 
ıle l>' 1Yat fak"} 'nıalıye bina. 
·~ ltlikte b u lesinin fen fakül 
. tllek ulunan .. k 
ı ~ tehi k Yu sek mu • 
.., u"af k ıırnına .. .. 

Katil Ali F cdai 
Deli değilmiş ! 

uu~ r telakk· ~oturülme -
i hu 11" Utnum· 1 edılmektedir. Bir müddet evvel, köprü üzerin
i'li ta"1ıın e ıye .. binasına gelin de Anadolu ajansı daktilolarından 
L 'il et · vve)a tı f k·· · S H ··1d k l ~ted· tnıyece ... . P a ultesı· uzan anımı o ürme ten suç u 

'.~let~r. Diğer t ıleriye sürül_ ajans telsiz memuru Ali Fedai Bey, 
Jj ı c! b arafta M ki' h" . . l te•iı ~ u binad ~ aarif a ı ve ru ı vazıyetı rapor a tesbit 
'ıı,d etmek a bır kız kol- edilmek üzere, Tıbbı Adlide müşa 
i~eaki kıı rnu:~~avvurundadır. hede altına alınmıştı. Epi müddet 

lttik~ı~ fakültea:~. mektebine süren müşahede bitmiş, Ali Fedai 
~~ bud t:ı edilen b' •çın en müna- Bey tekrar tevkifhaneye gönderil

VAK 1 T 
CUndcllk, Siyası Gazete 

Iatanbul Ankara Caddesi, VAKIT Yllrdu 
Telefon Numaralar• 
Yazı işleri telefonu: 243iD 
tdare telefonu : 2437e 

l'clgrat adresi: Ietanbul - "IAKiı 

Posta kutusu No. 46 

Abone bedeller• : 

TUrklye Ecnebt 

Sene il': HOO Kr. 2i00 Kr. 
6 aylık 7:10 .. 1450 
3 aylık 400 .. 800 
1 aylık 1110 aoo 

ilan ücretleri: 

'fi<'nri 111\nların itin ımhifrlrriııdc ıınntl-

nıi 30 ktırıt)tUn başlar, ilk aahirf·dr 2;>0 

kuru,a kadrır çıkur. 
fili) lık, fazla, de\nmlı ıırın \erenlere alt 

n~ rı tr01.IJ(ıt \'ıtrdır. 

Hc~mi il!ınların bir ııatırı 10 kunıııhır. 

d,h ur. Bu bin ınfala.rdan biri- l7.li§tir. 
~ t .a :UyDun Ve fa akülte olma- KUçUk ilAnlar: 
Qır 0 ak") Müşahede neticesinde, kendisin -

!~t. lfeniılikted' U teyi alabi- d Bir defası 30 iki deraııı 110 Uc; detwrı ı..11 
! Qıt- h ır B e ruhi bazı intiraflar bulunmakla dört clcrası 711 ''e on defası 100 kuru•tur. 
l\.ı ıı.staha 1 . undan ma b .. \{-.d,r k' b ne erinin d eraber, ceza mes'uliyetini orta - Uc: aylık ıııın verenlerin bir dctıun mecca-

ı, u, tab'• d e Yanı dan kaldıracak m h' tt b' h l nendir. Ollrt 511tırı ı:c~cn 11Aoların fıtzıa 
11 aha isti • a ıye e ır a ı~ aatrr!arı bc;ı lmruştnn hesap edilir. ~ 

mevcut olmadığı görünmüştür. ~ ~ 

parasına tama ederek yakmkatan 
suçlu berber Andon Efendi, dün 

İstanbul Ağır ceza mahkemesinde 
muhakeme edilmiştir. 

Andon Efendi, kast iddiasını ka 
bul etmemiş, yangının mangaldan 

sıçrayan kıvılcımdan çıktığım, bir 
kaza eseri olduğunu söylemiştir. 

Bazı şahitler dinlenilmiş, hu sı
rada müddei umumi, ecnebi tebaa

sı olan suçlunun, küçük sanatların 
Türk tebaasına hasredileceğine da 
ir kanun çıktıktan sonra, artık ber 

berJik edemiyeceğini anlayınca, 
dükanda bulunan eşyasını, kıyme
tinin fevkinde bedelle sigortaya 

tir. .. 

Eski Fransız konsolosu 
Fransanın Peru orta elçiliğine 

tayin edilen eski Fransız konso
losu M. de Saint Jouan ve zevce• 

si şerefine bugün Union França• 
ise'de Fransız kolonisi tarafından 
bir öğle ziyafeti verilecektir. 

Fransız elçisi Kont de Cham
brun bu ziyafete riyaset edecek 
ve ak~amki trenle Ankaraya gide
cektir. 

ı••n••·····1.5 .... v,~·;·····E::ı·k•ill'''"vA'l<'l.f''' lft'''''I 
:ınııutıuııwıunı ım nuuımı 111111tt11 11111111111 ııın mm ı11111nnm1111unmmııl 

koydurarak kasten yaktığı anla - 23 Mayıs 1918 
~ıldığı noktasından, tevkifini iste- • - J>iin nıemlel<ctlmlzden eynlnn A\'U• 

miştir. tıır~a lmpar:ıtoru ve l\lacıırl ten kralı haz-
retJerı tarafından ~drıu.ıım TnU'st Pa,a ile 

Mahkeme, muhakemenin suçlu nn,ırum:ından wklll F.ıncr 'e "lynna sdlrt 
mevkuf olmıyarak devamına, sigor HüSl';\lrı mıını Pn,ul:tra birinci nitbf.den 
ta şirketinden sigortaya koyma ta- nişan wrıımı ' e tanıfı padl~ahlden de 

kral hazrctlerlr.c mU~lrl ınen~url t.al•dlm •. 
rihile sigorta bedelinin sorulması- dıtmı~tır. 
na ve yangın hakkında zabtı imza- • - Jllmnyı•lf'tfal heyl'tl mcrkl'71yMI 
lryan memurlarm sahit olarak a ~ dün bir lı:tımn uktcdf'rl'k okuktard:ın topl"" 

• Ç S j nan h:ı.stn ~'O<'Uklara rdllf'<'.<'k nıuanıdc hak• 
rılmalarıncı karar vermiştir. luuı.la nıııukeı-ntln bulunmuııtur. 
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Eftim Efendiye gelen 
şiddetli tehdit mektubu 
İki kilisenin anahtarını teslim et, yoksa gelip 

seni öldüreceğiz, diyorlar 

İki aydanberi ayinlerini Türk -1 merak etmiş ve almıştır. Fakat 
çe yapan Papa Eftim Efendi ölüm- tahmin ve ümidin hilafına ikinci 
le tehdit edilmiştir. Papa Eftim ıarfın içinden bir tehdit mektubu 
Efendi tehdit mektubunu polis değil, 100 sene evvel Larisalı bir 
müdüriyetine vermiştir. askere verilmit terhis tezkeresi 

Yaptığımız tahkikata göre, (fıkmıttır. 
bundan on gün evvel Papa Eftim Papa Eftim Efendi dün bu 
Efendi kilisesinde Türkçe dua ya- me.ktuplar hakkında demiştir ki: 
zarken postacı gelmit, bir mek -
tup vermiştir. Sahifeler dolusu 
hezeyanla dolu olan bu mektupta 
Papa Eftim Efendiye deniyor ki: 

Papa Ettim 

" iki mektup aldım. Birinde 

"Vay Anadolunun bilmem han- · 
gi yarinden gelmiş papas ! Başına 
bir kaç kimseyi toplayıp ayin ya
ı>acağma geldiğin yere çekilip git
sen daha iyi yaparsın ve zorla 
girdiğin iki kilisenin anahtarları -
m da gitmeden evvel Patrikhane· 
ye teslim edersin. Böyle yapar
san senin hakkında hayırlı olacak. 
Aksi takdirde seni gelip öldüre
ceğiz. Ye sokaklarda sürüm, sü
rüm sürükliyeceğiz. Bu tehdidi· 
mize ·ehemmiy~t vermemezlik et -
me. Sözümüzü geç te olsa mu -
hakkak yerine getirenlerdeniz.,, ölümle tehdit ediliyordum, diğe· 

Adliyede Limoncu 
Bir yankesici saat Kaçakçılıktan dün 
ve kordon çarptı muhakeme edildi 

Kaçarken bir polis tara
fından yakayı ele verdi 
Dün öğleye doğru Jstanbul adli

ye dairesinde, ağır ceza ma~keme
:;i sofasında bir yankesicilik hadi
sesi olmuştur. 

Bir genç, orada muhakeme bek
liyenlerden kasap llyas Efendinin 
yanına yaklaşmış, bir müddet et • 
rafında dolaştıktan sonr,a birden· 
bire üzerine atılmı~, llyas Efendi
nin gümüş saat, gÖ!teğini hızla çe· 
kip koparmış ve kaçmağa başla -

Gümrükteki ihtisas mahkeme· 
sinde dün limon kralı Diyaman · 
dinin mevkufen muhakemesine 
başlanmıştır. 

Maznun olarak Diyamandi ile 
şeriki Moçakis, katibi Ergiri, 
muayene memuru Ali, komiser 
Arif Beyler bulunuyordu. 

Gayri mevkuf olarak ta muha· 
faza memuru Şükrü, İsmail Hakkı 
ve Aziz Efendiler vardı. 

Mahkeme heyeti maznunların 
hüviyetlerini tesbit ettikten sonra 
eski karar okundu~ 

Buna nazaran Diyamandi, Mo· 
mıştır. çakis, Arkiri Efendiler 2930 san· 

Gene muhakeme dolayısile o ci- , dık limon kaçırmilkla, muayene 
varda bulunan bir polis memuru, memuru Ali ve kolcu Arif Beyler 
kaçan gencin arkasından koşmuş, de kaçakçılığa yardım etmekle, 
kendisini merdivenin alt basarna· Şükrü, le.mail Hakkı ve Aziz Efen· 
ğında yakalamış, müddei umumi- diler de ihmal ve terahiden lüzumu 
liğe teslim etmiıtir. Bu suretle sa- muhakemelerine karar verilmiıti. 
at, köstek tekrar ele geçirilmi!tir. Diyamandi Efendi isticvabında 

Sorguya çekilen gencin Hızır "Kontenjan başladığı gündenberi 
isminde olduğu anlaşılmıştır. Hak- mahdut miktarda limon getirttiği· 
kında takibat yapılmaktadır. ni, limonları mavna ile naklettir· 

Türk vatandaşlığından 
çıkarılan 31 kişi 

Atinadan postahaneye verildi -
'.ği üzerindeki pul ve damgalardan 
anlaşılan mektup zabıtaya veril
miştir. 

rinde iae bir terhiı kağıdından 31 kişi lcra vekilleri heyeti ka
ba~ka bir şey çıkmadı. Ben bu ıi- rarile Tiirk vatandaşlığından çı -
bi tehditlere ehemmiyet veren pa- kanlmışlardır. Bunların bir daha 
paslardan değilim. Bunun daha memleketimize girmclerina mü-
11kJarını da gördük. Kiliseleri ne saade edilmiyecektir. lsim1eri ve 
Patrikhaneyee verececim, ne de adreslerini yazıyoruz: 
geldiğim yere gi~.eceğ~m. Bugün- ' Kadıköylü Dikran Ovakimyan 
)erde çok meşgulum hır ç~k dua · kızı Veron Ohanesyan, Erzurum -
ları Türkçeye çevirmekteyı.m. Ju Mrgırdıç oğlu Bahrad, Kayse

di~ini, azaldıkça tekrar limon 
aldığını ve müfettiş Re~at Beyin 
mavnadaki limonlarını kaçak ola· 
rak yakaladığını,, söylemiş ve li · 
monların çürüdüğünü iddia et· 
miştir .. 

Bundan sonra diğer maznun· 
lar dinlenmiştir. Fakat öğleden 
evvel baılıyan muhakeme akşam 
geç vakıta kadar devam ettiği hal· 
de bitmediğinden talik edilmiş· 
tir. 

c:ı.n do~uşu 

liiıo 1 atı:> 
Sahah namH7.• 
OJ!lc nanııııı 
kint.11 nııma1:1 

4 . ıs 

llJ,.8 

4,110 

1 ,il 
11),1'1 

Ats~nı nama1.• ıo.~!I 

''atsı namazı 21,,~ 
im ak 2.~5 

\ılın j!tçen ı:lin lcrı 14.; (.' 

L:alan , ~21i _4 
il,\\'.\ - YP3llköy aııkPr r::ıOJ 

1.indrıı Ycrlll'n nı.ıHınıata g-ore it 
ı•ksnırctır bulutlu ye s:ıklıı ol:ıl1' 
<leet-ktir • )J 

J>lln ··n ~·ok ııcıaklık rn. ,il şJ. 
ham taz~ iki 76;? nıllimrtrc idi. 

lSTASBUL - J 
18 - 19 Oramo(on. 19 - l 9~0 

saz. (.)tu1.arter ~y). 19,-lil - %0..-%..,.S 
a7. (Hamhet Hanım) • .20,20 - ._,; 

• q911"' 
turl•u ım1. ( S:ıni:.-e llnııını ). " ',1; 
.\laturka saz (.l\lahmure HanJırtl· jl 
Gramofon. 2:? <kn itih:ırrn ,\ja115' 

berlrri, saat ayurı. 

A :-< K A 1< A JI "' 
1:;.30 - 13.:lO ı-ranıoron. tr'" 

ı:ıvnseticumhur illarmonlk orkef 
• 41 

Kclerbcl:ı O\'erturt Ko1t1e ~ 
nombcrg Fantııııic The Stu JJ 
Strau" \'alııe Mor1:rn Dlatter• ~.ıt 
19.SS alaturka saz. 19.SS - '"~ ~ 
muıılklsl. 20.10 ııjaıı~ haberltrl ' 
poru. 

\' l 1' A ~ A (518,1 m.) 1ı.I 

12.30 l•orıser - U.40 plak - fiJ 
ll'r - 16.65 plak - 20 konlM"t -
ser - 2S.45 dans. 

LElPZtO (389,6 m .) 1, 
7.15 Jlmnutlk - 7.S~ konstr ti' 1 

ıs moılkl - n ~nronik ortcel 
konııl'r - 2S.SO ıı·nfinlk orkestrtı 
BUICHF.Ş (39U m .J ~ 
ıs plak - ı ı.ııs plak - 19 

21 orl<l'5tra - 22.15 orkestra. 

1: O l\I A (Ul,2 m .) ., ..... 

20 habfor - 21.SO pl3k - ,. 
B C O At• EŞTE l&M.6 rıs-l ıJ 

7.13 jlnınaııtlk - ll plak -' .,'./ 
(gene orkı?strası - 19.SO kenu•P ,;,; 

Aradan altı gün geçmiı, poata
cı Eftim Efendiye gene bir mek -
tup getirmiıtir,.. Papa Ef tim Efen
di, mektubun Üzerindeki yazmm 
görünce evvelce tehdit mektubu 
gönderenden aeldiğini anlamı,, 
kabul etmemek istemi§ ise de, ge
ne ne gibi hezeyanlar yazıldığını 

Dualar bittikten sonra 30 cilde rili Bedros oğlu Benon Değirmen -
baliğ olan din kitaplarımızı da \ ciyan, Harputlu Bogos oğlu Çatal· 
Türkçeye çevirerek bastıracağım.,, 1 vaş Toros, Tokatlı ösep Saray· 

1 21.30 konııer orkcı1tra - :?S.80 111 
Esnaf bankasında serma- "AR$ o\' A (l.U2 m.) ~ 

ye meselesı zM:~ı~~n~ :?;-~~s~usıkı -

Bir vapurun, kaptanından, can kurtaran 
simitleri, kazanın külhanına kadar 
tıklım tıklım kaçak eşya bul11ndu 

daryan kızı Varvara, lstanbullu 
Nisan Zakata oğlu Nesim, Has
köylü Mordehay oğlu Manuel, Sı· 
vaslı Dimit oğullarından Hampar

sum oğlu Nişan, Sıvash Kegork 
oğlu Dikran Sarafyan ve kardeşi 

Y enof, İzmirli Manul ekızı Eliza 
Gümrük muhafaza memurları 1 belinden bir hayli ipekli kumaş Mirzan, İstanbullu Nesim Razano 

tarafından yeniden bir kaçakçılık çıkarılmıştır. Memurlar saatlerce kızı Serina Eskiyan, lstanbullu 
meydaıına çıkarrlmrJhr. Kaçaksılık aeminin muhtelif yerlerini araştır· Armanak oğlu Artin Gribyan, İs· 
yar.dan geminin adı Barzilay mışlar ve geminin baş tarafında tanbullu Manok oğlu Mıgırdıç Ap· 
kumpanyasına mensup Refah va • can kurtaran simitleri arasında karyan ve karısı Novart, Eğinli 
purudur. 6 top ipekli kumaş ve vinç kazanı· Agop Berberyan kızı Ahise, T e-

Mıaırdan bir şirket namına ba· nın külhanı arasında ııoo lira kıy· kirdağlı Haci Tatyos oğlu Agop 1 

zı alet ve makineler getiren Refah metinde yekpare bir kürk bul· Mantikyan, Vanlı Kigork Derbu· 
vapuru evvelki gece linıana gi· muşlardır. Bunun üzerine derhal gosyan oğlu Aşot Derhugosyan, 
rer girmez hemen gümrük muha - kaptanlar ve mürettebat sorguya Gümüıhaneli Arokel Hobik, oğlu 
faza memurları tarafından kon· çekilmit, k;ıçak efya müaadere 0 - Setrak Hobik karısı Jakar, kızı 
trol altına alınmış ve araştırmaya 

başlanmıştır. Bu sırada geminin 

lunmu!tur. Jstanhek, lzmirli Mıgırdıç oğlu 
Memurlar dün saat onda gemi· Ohanes Bodor oğlu, İzmirli Rcbe· 

de tekrar bir ara§tırma yapmışlar no oğlu Davit Alelof karısı Sofya, 
üçüncü kaptanının vücuduna na- ve istim boruları arasına sıkı~tı· Fenerli Mamok Agopyan oğlu 
zaran belinin pek fazla şişkin ve rılmış mendil, çorap, boyun atkı· Hayik Agopyan, İzmirli Agop oğ
kalın olması nazara çarpmış, he· aı ve ayrıca kaptanların yemek lu Bogos Agacan, karısı Maryam, 

men üzeri nran.mıştrr. Kaptanın ~asası alt~na sıkıştırılmış bir dü .

1 

F eriköylü Sa bok l\faksudyan kı
beline ıarılmıt bir halde ipekli zına mendıl bulunmuştur. Çal'kçı· zı Nartik Odesalı Baha1·şer oğlu 
kumaı ile çorap ve mendil bulun· ba§ı ile üçüncü kaptan ve lostro~o Zaharyar' Mayer Gabey karısı Raf. 
mu§tur. Beli !İşkin olarak görü· lly~ı ~ inci ihtiıns mahke.mesınc fa.bahar, Tokatlı Mardiros oğlu 
len çarkçıbaaı da aranınca bunun verılmışlerdir. M 

:r Kigork ısıryan. 
································••&••········································· .. ··········· 

Alhn kaçakçısı Denize düşen yolcu 
Galata yolcu salonunda güm - Yalovaya giden Kınalıada va· ı 

puru Büyükadadan kalkarken yol
rük muhafaza memurları tarafın -

culardan Bursalı Ali denize dü~ -
dnn bir altın kaçakçısı yakclan· müs ise de kurtarılmıstır. . ~ 

mıştır. 

Kaçakçılığı yapan 45 ya!ında 

Fotini isminde bir kadındır. Yu· 

nanistana hareket etmek üzere o
lan bir vapura binerken yürüyüşü 

Heybelide emvali metru
keden bir bina alınıyor 

Buğday fiatları 

Ticaret ve zahire l:orsasmda 
buğd:ıy fiatleri normal vaziyeite -
dir. Her ~ün şehrimize muhtelif 
taraflardan bucday gelmektedir. 
Dün de Anadoluclan beş Trakya
dan 6 vagon buğday gelmi~tir. 

Halkevi köylüler şu~esi 

Esnaf Bankası heyeti umumi • 
yesi dün fevkalade bir toplantı 
yapmıştır. Bu toplantıda banka· 
nın 100 bin lira olan sermayesinin 
200,000 liraya çıkarılmasına ka
rar verilmiştir. Geçen sene serma
yenin 500,000 liraya çıkarılması 
mevzuu bahsolmuştu. ŞimdiHk 

buna lüzum olmadığı kararla~mış· 
tır. 

BORSA 
{ llizal:ınndıı \Ildız ışarcci olanlar üzer· 
krinde 22 ~Jıı~ ısta muamele olanlardır \ 
lbkkıımlar kapanış fi~atlannı ~osıcriı 
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l. ~ı .. ouıı ı 0.30 ~arı. rn. ccı.a 2.35 
nomrınıl 21.2~ Tclı:ron 13.-

istikrazlar Tahviller 
şüpheli görülerek çevrilmiş, üzeri 
arandığı zaman beline ıarılmış 

bir halde 30 Türk altını, 15 ka
dar ziynet altını ve 200 lira evra· 

Belediye, Heybelideki Emvali 
metrukeden olan ilk mektep bir.a • 
sını alacaktır. Alım işinde geç
mek üzere gayri mübadil bonosu 
alınmasına karar verilmiştir. 

lsı. dııhllı cı<ı, rıcktrlk 
Halkevi köycüler şubesinden: ~·ark l'.\cıllıırı 2.:"0 • .,r.ram1va~ b · 1 unc Şubemize a it ba::ı i~leri bcra er· .ıı l\Ju\ahhaJc 52 2!i Hıhııın 

sı.:;o 

'4.2 t 

f'<.2!i 
44,•() 

kı nakliye bulunmuştur. Ke.dın 

yolundan alıkonulmuş, ihtisas 
mahkıe!ne~ine vprilmi,tir. 

Bonolar, sarraflara nazaran 
çok yüksek bir fiyatla alınacaktır. 
Bu işe daimi encümen azasından 
Saphi Bey bakmaktadır. 

k l k .. Gun·rlıklcı 5 !i!i \ d ıu ı ce görü~me ve ;:onu~ma uzere 1 ~a\'di mahı 4.35 * ' na n 

( ) HııAdar 11 ·s ı • Anadrı~ıı il kayıtlı azilmızın bugün saat 17 1 A"'lr ·ıi,·e '- • A. :\lıımwıı 
de Ha!kevi salonunda bulunmaları \._ 
. 1 1 ·~-------~----

rı ca o unur. 

44 30 
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Yarın 
ISTANHULı ıf 
18 - 18,80 Oramofon. 111,90 ~ 

fiızr.:ı drrı (ilrrlemit olanlam 111 ~ 
19.~IJ Alaturka oeaı; ('1nkbule il ',! 
- 20,!0 Alaturl<a !Ul7. (HlklllCt ~,./ 
ııını ı. 20,ı.;o - :& ı ,so ~tlid~·o tıaıı ";I 
- 2ı Gramofon . .22 dPn itibaren 
sıı. haberleri, s:uıt n~ nrı. 

A N K A it A ( 1443 m.) JI / 
J2,30 - ıs.so GraınoCoP~t,._; 

r.lyıısetirUnıhur CllArmoıılk orld' •• cı-1 
• fıtl''" 

OuHrtııre Alce'lt orkl''ltra rr ~ 
man l•on!lerl "El:rem 'l. B: t~uııf1~0 ~. 
_ ıa.ı:; Gramofon. 19,16 - 2°·.,.,1 
11lkı,1. 20,10 Ajans haberleri ,•e 

\ ' l VA~ A (5111,1 m.) .,r / 
12,30 l\:oıı er - 14,10 J(O~ ,;ati 

1\lmı1kl - 21.:?.> Mu'>ikl - :?2,,j" 1 
LEII'ZlO (S89.8 rn.l r / 
7,1.; .Jlmnaıı;tlk - 7,84 )ioıtff' 

J\'.oıııııer - ;?S,15 Kon<ıl'r. /. 
R tl K R F. ~ (39l,'! m.) S 0,- f 
18 l'l&k - 14,13 Pllk - 1 i _.... jl 

1
20, IO l'lilk - 2 ı l'i -ano koP~rl 

"" 1 ~ '"·oıoncr • ınun lionııcr - .••. ,, •.ı '3 
llO!\IA (Hl,% m.) ,,, 
21 Ilnbrr - ::ı,ı~ !'tlu9 ild -

ki. rrı) _ ... 
HU O AP p; Ş T p; (351l.~ _..: 1Y. 

;,.f:> .Jimnaıttik - 11 l'lA" 
11

,n 1 

trn 1 • 0 u Konser - 17 (, .,ı,15 
- .,.. 1Ak " 

- ı~.30 l{uıı .... r - 19,15 r 
- 2ı.1.~ Piyano kon!IC)r • ~' 

\' \r.ŞOVA (111:? nı.) 1 11,t~ /; 
13,10 rıiık - ıı rıı'ı1' -ıoıı""r 

10 l\lıı~lkl - 2?,10 rıyan° 

n.aıııı - :!1 l>aıııı. J) 

Çekoslavakya siiaııl:~ 
LONDRA 22 (_A./>..) tıffı". 

' ~ol • t'ıl; 
Mail gazetesi Lord e~it ,.,- , 
nin bir mektubunu rıefr 1tJ'/ 

Lord nothermere bıJ •• t ~~ d~ 
e'*'~ p ' Ç ekoslovaky aıun, ııı d&11"' ,.ıP'~ 

delerin tersine otaral<ı 1 >'ı·" d jıJI' 'I" ' lcnmeden silahlan 1 
• ~ çe 

. dll•\J" "'' " nın en kuvvetlı or ,o ,rl' 
lunduğunu bi;dirdikteJI rA-',,'/ 
koslovakyada bilha•~ilj 

•• f1 ,. 
kartı teth1 ş. usulün° 
ettiğni kay.detmi9tir. İ 

KlRALl1' t:~ ~ 
Aııkııra C'.t1dd~inde iki ıs: -''ti' _,J 

~ı,fıt, bir mutfak, bir hel),
1
' f',,.ı ti" 

1 

mUrPkkrıı bir kat l'h·rrl',,,ı~ 
J lr"ntıl.tır. F.ltktrlk, .. u. 
numaraya nıllracaat. 

t 
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69 uncu liste 

5 - V AKIT 23 Mayıs 1933 ~ 

lstaabal Cebenaeml 
. -:- ~ektep arkadaşıyız. Biribi - ı - Nihayet gelebildiniz! Gözle-

tırnızı h. k d . . . . 1 . . . t ıç ırma ık. Hiç kavga et- rınızın rengıy e sesınızı unu ma -

A~l\ARA 22 1 A. A. ı - T D.T. Ce
miyetinden 

":ırşılıkl:ırı aranacak arapça \e larsça 
kchml·leı in 6~ nuın:ıı alı liste~i şudur 

T ARİTHE BÜYÜK YANGINLAR 
- 20 - Yazan: "iyazi Ahmet 

tnedik F k · ~ b l d F " a at aramızda sevıye ga a, ıyor um. 
arkı v•.. · A k ~ k ·· ·· l 040

' yanı para farkı de- vu atın sogu yuzu can an -
~ok İıtiyorum. Ben avukat Müfit dı. Gözlerinin içi güldü. Genç kı • 
li erim, o Ahmet Safa Beyefendi zı belinden yakalayıp göğıüne bas-

1 - Teh:ıluk 

2 - Temhih 
7 - Tc\'3%u 

8 - Te,azün 
9 - Te,bıh 

Hamamda bir yangın: Islak yorganlarla 
mukabele için yapılan tertip ıenhıh 

IO - Te\"cih 

•zretleri. .. Han, hamam, aparlı· tırmamak için kendini güç tuttu ·· 
tnıuı •ahibi.. Genç kız, Müfidin bu arzusunu 
A - Haksızlık ediyorsun Müfit.. sezdi ve ...... . kendini korumadı .. 

3 - Tensikat 
4 - Te,·ahhuş 

5 - 'fC\'llli 

6 - 'l'c\"lltÜr 

ı 1 - Tc,·ecciıh 

12 Te,·ehhum 

Bir çok yangınlarda, halkın ha- ra uya~urlarmış .. 
marn yangınlarında çok müteyak- Unlcapanmm kale kapıları ak • 

13 - Te,·ı..H kız davrandığını görüyoruz. şnm ezanından sonra kapanır, ka-

ı •~l aen Müfit Beyefendi Hazret - Tatlı, munis bir sesle cevap ve -
trııin LJ • k lb' d 

Muhtelif mektep mual
limlerinin buldukları 

karşılıklar 

1732 senesi eyli'ılünde (Şengül) pılar kapandıktan sonra kimse i • 
hamamı civarında Mustafa ağa is- çeri giremezmiş .. 

d "ner neyse, benimle arka - rirken, Ayşenın a ı çarpıyor u: 
•ı rnııın?. - Hafızanız ne kadar zayif !.. 
- Bu muhakkak.. Daha evvelisi gün görüştük .. 

minde birinin evinden yangın çık· Fatih1 devrinde kale nöbetçisi, 
tı. Yangın, bir perşembe günü çık- I Sagırcılar camii banisi ve Fatihin 
mıştı. Malum olduğu üzere hafta- alem ağalarından Sinan çelebiy -
nın muayyen günlerinden ziyade miş. Bir akşam, kapılar kapandık
hamama perıembe günii tehacüm tan sonra Fatih gelmiş, içeri gır • 
vardır. (Şengül) hamamı adam al· mek istemiş. Sinan çelebi: 

'\' - Öyleyse bana yardım et.. - Sahi mi?. Bana çok uzun gel-
c~dıına muhtacım ve bana an - di.. Sizi dün neye görmedim?. 

36 ıncı liste 
'J'rbcll: :'l.ı)gı - Tı•benün: ~lt-ytlana çık

mnl.; - 'fl'bllğ: \'ı•tl tırmı-k - 'l'eb.,ir: Se • 
~in~· Jı:ı~ri n•rını•I< - 'J'ec•o\üz: Gıı~mt'k -
ft•cı•rrüt: ~>) ıınnı:ık, ı;ıplal• olm:ıJ;: - Tt• -
cr.s~iim: Gli7iinhne gelmek - Tecessiis: ,\ • 
rıı,tırnıak - Tccrlib(': I>cncmr.. sm11.mu -
•rc,ıı: IJl.fı kl\ınnak - Tlr.:ırft: ,umı ML • 

tını, :ılış\ ı•rl:ı. 

B~n Yardım edebilirsin?. - İ§lerim vardı da ondan gele-
tıi ıraz evvel Saim Beyin teklifi - medim .. 

Unutmuştu.. - Neriman derdini anlattı mı?. -a· r, ır kaç gündür, Safa ile a - - Anlattı ... 
d:ın ~çık olduğunu anlamışsın - Eniştem beyefendi işi azıttı .. 
bir ·d Dun kavga etik .. Çıkıp gitti, Eğer benim kocam olsaydı, Neri
lltı b.'~~a gelmedi .. Nerede olduğu- man gibi üzülmedim. Kapıyı ka -

ılıyornıuıun?. par, çıkıp giderdim .. 
- Hayır.. - Sizin böyle kocanız olamaz 

ı,;-kSahi mi? Siz erkekler, kadın- ki ... 
lira arşı daima birlik olup cephe - Neden?· 

tıınız.. . _ Çünkü hiç bir erkek s1ze 

ce;; liayır Neriman; sana karşı 
dirı '? e almam .. Dün gece neredey-.. 
a 

fitti u '~al karşısında irkildi, Mü -
rı dıkkatle yüzüne baktı: 

-. Neden aordun?. 

•u~ Uykusuz kalmışa benziyor -
a .... 

ti; ~Ykusuz kalmıt sayılmam .. l't/ eylerdcydim. Yemeği orada 
b ını. M ı·r ·ı · · ·k Qerı · e ı 1a ı e sınemaya gıttı . 
"'d on birde çıktım, Cenanıı uğ -
So~rrı. Orada biraz dansettim. 

a C\r ld. """'lJ e gc ım .. 
......... z oeru geJcliniz mi"!. 

föru annedcrim .. Her halde şo -
ttı~~ ?olambaçlı yollardan geç -

1ftır. 
......... ~ 
......._ "i.\at haçtı?. 

lllıl:lt Bir buçul:, iki vardı, peki 
~ a bunları neden soruyorsun?. 

t:te~ 1 
,_ r- "an a yerinden kalktı: 

~tred.Ja fayı çok merak ediyorum. 
'tlirı 'rtı~ ?ltluğunu bilmediğine e -

ısın? 
'E ... 

lllıiy0r l'tıınirn, nerede olduğunu bi· 
"ıtırı Utn, Fakat iyice arar bulu -

"• 

-... leıekk·· ......._ ,,. ur ederim. 
ı· "tnrn ır... a o, belki daha evvel ge-

'- Acaba? ._..., ~> .. 
tltiği ... ·Rber gelirse kendisini merak 

"
1 elli '- t etme .. 

~ §te b 
ere k Unu yapamam. Onu bir 
'' artırnd tılaca... a görsem, boynuna 
teldi, ıe~~:· işte, hemşire hanım 

Nerjltl ıraz onunla konuş. 
}'~ hatıkual~ lianım çıkarken, oda-
tıtd' ade .. 1 b. 

ı. Ruze ır genç kız 

böyle muamele yapamaz .. 
- Bu sözü, benim gibi kaç kıza 

daha söylemişlerdir. 
- Kaç kız da vardır, ki kendi· 

lerini evvela melek gibi gösterir -
ler, sonra şeytan olurlar. 

- Hakınız var. Ben Safa Beyi 
biraz da mazur görüyorum. Keri
me Hanımefendi Alla hın belası 
bir kadın ... Dün, onun sebebinden 
Safa Beyle Neriman müthit kavga 
etiler .. Söylemedi mi?. 

- Evet ... 

- Ablam_, eniştemin, Kerime 
Hanımla kacacağını zannediyor -

• • " "Sı 

du. Bundan korkuyordu .. Ha, ha -
kın, t;İze buna dair gördüğüm bir 
rüyayı anlatayım .. 

( Deı·amı ııar) 
111111H1Rn111 ıııruıunıtuınmm 11111 1ııunmunınınmıu11111unıqnntıııttıua 

Makasçılar çarşısı 
Beyazitteki Makasçılar çarşısın· 

da bir kaç senedir aldığı manzara 
ve vaziyet üzerine oradaki iki sıra
lı dükan sahipleri evvelisi gün be
lediyeye ve Beyazıt kaymakamlığı
na bir mazbata ile ıikayette bulu
narak hergün Makasçılara kurulan 
seyyar pazarın oradan kaldırılma-
11nı istemişlerdir. Bunada sebep 
oraya kurulan bu pazarın her gün 
akıamları caddeyi ve dükanlarm 
önünü tamamile kapanması, dü
kfıncıların işlerine mani olması ve 
gürültüden oralarda durulamama
sıdır. Bakalım belediye ile kay -
makamlık dükiincı esnafın bu şi
kayetine ne cevap verecektir? 

Şamda çok azılı 
- 7 _ haydutlar 

")'~ Ayşenin rüyası Şam - Humus yolunda bir 
fltı• ' Setke1 k 1 soygunculuk olmuş üç otomobil 
!\' 

1
Ydi. lJ 

12 arının son nümu kamilen soyulmuştur. Müsellih 
'' 0 zun boy} · ı.·b ~Uzlu .. u, ınce belli, ge- on kişiden mürekkep olan eşkiya -

•I · h '&urb" 
e..,1

1 İt kııd A uz, dinç, levent lar durmak istemiyen bir otomo· 
l .. erıdikt ı. blası Safa Beyle hile atec. aç.mıc.lardır. 
\i, od en sonra bab ··ı .. :r T 

li a ahı ası o muş • Otomobilin motörü bozularak .. aıının 

Yanına gelmiş - durmuş atılan kurşunlardan da c .. 
le t-. \tzeJ kız old ... beş yolcu ağır surette yaralanmış
l'ltt •dik ederler u~u~u kızlar bi • tır. Eşkiyalar üç otomobilde bulu
~·· lenetrn k ' a ınlar bile o- nan 15 yolcunun Üzerlerinde ne OzJe . e ten h 1 
dı tınde Ya oş anırlardı .. varsa (elbiseleri de dahil) almış -

)ord.. famanın zevk" 1 
t . "· 1 parı · Iar ve dipçik darbelerile yolcuları İJ kı elini u 

42 inci mektep: 
'l'etıllğ: Yı•tl tirnıf'k - Tebcil: l'lıılatm:ılt 

- Tf'fı<.>yyUıı: Orta;> a lrn;1 nınlc - Tooavüı. -
A,mal.: - Tecerrüt: l'uıklııştırmak - Tc
<ıf•!ö!liim: Cmılnntlırın:ık - Tecesııiıs Yokla -

mıık - TO<"rill:N!: Denemek - Ti'' il: D<'ğl~
tirmek - Ticaret: Alı'J\'erııı. 

56 ıncı mektep: 
Trh<'ll: Belli olmak - Tebliğ: llll<lir -

mek - Tı·ı·aı.iız: Saldırma!.: - Tı-crUbc: De
nerıll'k - •rır.art't: Alı,\·erlş. 

19 uncu mektep: 
Tı•bcll: Kutlıılaınak - '.l't'bey)iin: .\ley -

d.anıı çıkon - Tebliğ: Bildirmek - Tf'b~lr: 
T('(~rrtıt: Ayrılık - 'fecessum: Gkı: önüne 
getirmek - Tec.esııüs: Araştırmak - 1·ee • 
rübe - Görgü - Te\11: ÇC\irmt'k, tleği' -
tırnıek. 

42 inci mektep: 
Tabut: Sııl - Tnli: Or1a - Tecil: Gecik

tirmek - ToomınUı: Düı:linmek - Teenni: 

mıyacak derece doluydu. - Yasak!.. 

Yangın bir anda hamamın ci • 
varına yanaşınca telaş arttı T u -

lumbacılarla beraber bütün halk , 
hamam öz malıymış gibi çalışı -

yordu. Ateşin takip ettiği yol ha -
mama müteveccihti. 

Halk nasıl tedbir alacağını dü
şünürken bir külhanbeyi garip bir 

teklifte bulundu. Garip olmakla 
beraber akla yakın gelen bu tek -
lif şuydu: 

Ateşin geldiği cihette yüksek 
destekler kurulacak Üzerlerine 

boylu boyuna ıslak yorganlar ası • 
lacaktı. Hamama bitişik evler 

yansa da yorganlar bir set teşkil 

ederek hamam kurtulacaktı. 

Derhal destekler hazırlandı. Her 

Devamı Var 

Sorgulara cevap 
Karilerim den 

Beye .. 
M. Salahattin 

Teveccühünüze müte~ekkirim. 
Türkiyede ilk tulumbanın mucidi 

küçük Davittir. Mevcut bütün ta· 
rihler bu İsmi bu tekilde kaydedi
}"Orlar. 

Gerçik Davut diyenler de var· 
dır. Halk daha ziyade bu son iı-

mi ile anar. Davudun mezarı var
dır. Hasekidedir. Bir zamanlar 

mezar taşı yapılmı~ kitabe yazıl-
mıştı. 

Ci bali Kadıçeşmesi 
Mchm~t Beye .. 

sokağında 

Ağ'rrlnınıık - Te«>.s11ü11: Kunııu, - Tc>bir: 

GerUctmrk - Teıır: 1':vırmr.k - Tı•sir: Do- evden birer ikişer yorgan toplan • Cübbe Ali hakkında verdiğim 
kunrnak. - } A k f b 

dı. Hamamda ıslatıldı ve destekle- ma umatı a i uluyorum. Aksi 
55 inci mektep: re serildi. takdirde mevzudan uzaklaşmış o· Tılbl: Uyan, bft~lı - Tııbut s:ıl - Tail: İ-

kinci, ·onraki - T.1_1rlh: Diinlcr bilı;Isi - Ate, hmaam civarını tamamiyle luruz. Cübbe Ali Gülcamiinde 
tt>ll: GUııvormr - 'l'"<!Jıı: uımrrııııdırma - tutu§turmuftu. T ulumbacdar da metfundur . 

Teemmill: J>crdlııl dU:ııUnmc - Teenni: Te-

eıısUf: danlm:ı. dil3Unme - Tı•es lir: Uziin- hamamı kurtarmağa uğraşıyorlar- Hadikatüccevami ve Müntehi • 
tu - Tf'C·süs: Kunılma, kiiklcşmtı - Tehir: dr. babı Evliya Çelebiye bakarsanız 
Gf'eiktırnıc, lnrul.mıı - 'frklt: Sağıarnıa,tır- l b . d hak' fazla malumat bulacakıınız. 
ma - Tf!Uf: Uilıı.,tırmıı, diizme _ Temin: Baldırı çıp ağın U ıca ı ı -

Başarmak. katen müessir oldu. Hamamın bi -
11 inic mektep: 

Tabi: 1l;1an - 'fnhut: Ölü sandı!;'ı - Tali: 
lklnci gclf'n - Tarih: Gcçmi:;.te olanlar -
Tttll: Ucrl bırakm:ı - 'l'f'hdlt: l"ola gPtir 
mf'k - Ternılil: tylce dli Unek - T~nııi : 
nu,unnl'k ;1ııpmak - 'J'f'e.tsı.üf: KTrıJnuık -
Tec sür: Acı tlııym:ıl, - Teessüs: Iiunılnı:ı 
- Tt'hlr: Or'.'lktlrmf' - Tı-klt: Rir daha 
SÖJlem('k - Telif: Uıl:ıthrrnn, bilgi yazma. 
Temin: Sağlaml:ııı-tırnıa - Ti' lr: İ!;lıH' ise 
leme _ 

48 inci mektep: 
Tabi: U~·an - 'J'tlbııt: Ölli ııandığı - Tali: 

İkhıcl - Tarih : Gt•ı;miıı - 'I'ccil: Bırakmak. 
Tehdit: Yola getirmek - Teemmül: Araııtır-
11\1\ - Teenni: Denk nlma - 'fecs ür: Gli • 
f'f'nrn<' - Tces5Ur: Arıma - Tees11Us Kök • 
lqme - 'ff'lılr: Gedktlrme - Tekit: Sağ • 
lamlaııtırma - Telif: llzlaştırm:ı, barıııtır
mıı - Tesir: İT: bırakma • 

9 uncu mektep: 
Tabi - t'~·an - 'l'ahııt: !'iaJ - Tali: Or

ta - TPcil: Geçiktlrmo - Trtıdit: l'ola gr
tlrme :- Teı•ııımül: Diişiiııilıı tu.,ııımn - Te
('nnl: Ayııf-1111 df'nk alm:ık - Ttıt'SKUf: Acı -
nıak - Tl'CllHUr: Duymuı, - Treo;sU : Te
mrllcşm,., kiiklesmP - 'l'l'hlr: Gı•çfütlrme -
Tel.it: '{).,klik, '<ağl:ınılu.,tırnıak - Telif : 
Uı.laı:ıtırm:ı - TNııiıı: ~ağl:ınılııı:ıtırıuak -
Tt!Slr: Yüreğe ı,ıemc • 

16 ıncı mektep! 
'fııbi: l'~·ucu - Tııbııt: Ölü bt-siğl - Ta -

il: ikinci, nrkııdııo - Tnrlh: Gcçml')l ~:uznn 
\'C blldlrcn - Tecil: Geri bırakmıık - '.l'eh
dlt: t'slandırmal< - '.l'cemnıiil: Olıırunu dü-

tinmf'lc - Tı~nııl hn1r.mPk - 'I'rf'&ı.\ir: tç • 
lt'nmr.lc - Tııes Uf: Acıınal<, taııııılıuımak, 

kııyı-ılanmıık - Tec18Ü!I: Kurulmak - Te -
hlr: Gt~·iktlrnır.k - Tı•ldt: pckl<'Ştirmf'k -
Tt'lif: U.ılııı:tırm:ık, b:ırıştınn:ık - Tı•mln : 

fo;allamhımalc, ujtlnmlııştırmıık - Tı•slr: tr. 
bırakmıılc, dokunmak • 

46 ıncı mektep: 
Tuhi: Olu~ \'C kunılu'j - 'l'abut: Ölü kabı . 

Tııll: Ortıı, ııoııra - Tarih: G('~Cıı ve giiçeıı 

bllgller - Teell: Gerlletnıc - Tehdit: U'< -
'andırma - Termm\il: D~Unme - Teenı:t 
~ğır gltnıtı - TCf'!i!IÜf: Tosalunma - Tı·es -

tiştiğindeki evler cayır cayır ya -
narken (Şengül) hamamı etrafını 
kuşatan ıslıık yorganlar sayesinde 
kurtuldu. 

Unkapanı yangını 

Unkapanmda (Horosdede) tür
besi denilen bir türbe var. "Sü -

Kumkapıda M. F. Beye: 

Osmanlı tarihini 
okumuş olabilirsiniz .. 

baştan haıa 

Eğer bu 
meyanda Köprülü kütüphaneıinde 
mevcut yazma risalelerden bir 

kısmını da okumak zahmetini ih
tiyar buyursaydiniz. Mevzuu bahis 

vak'ayi bütün tafsilatile bulacak-
leyman subaşı,, isminde bir mima- tınız. Buna da hacet yoktur. Van
rın inşa etiği camide metfundur .. daykın hatıratında ve diğer mat -
(Horoı dede) lstanbulun fethinde bu tarihlerde yanan kilise yerine 
Unkapanında şehit düşmüş. (Ho- bir yenisinin inşası için bütün 
ros dede) denmesine sebep; her Kumkapı Ermenilerinin galeyan
gün alessaher kalkarak islam as- 1 larını saraya kadar murahhas 
kerini ikaz ve sabah namazına da göndermelerini pekala bulacak
vet etmesiymi, bütün horoslar, tınız. 
(Horos dede)nin ötüşünden son- rt. A. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sıiıı: 'feıııt'I atına - 'J 'elılr: ,\!:ıl•o~ 11111 -:- Tı•- J 5 inci mektep: 
kit; Sağluuılıını:ıl, - TPlif: ll.ırı;:;tırın:ık, ' 1 Tt•b"il: liuthılama - Tcben ün: Açıl;; et -
ıa,tırm~ıl• -:- 'feslr: iz hırnknı:ı, 1 l•·mt>l.: • 111.•', uçılıl.111111 - Tebliğ: lllldlrnıı• - Tepıtlr: 

20 ıncı mektep: eı:;nıetme - Tc<'Jıviiz: A5ma, s:ıldırma -
Zııpt - ılH tutma - Zaaf: Dc:rnmııı;ıı.- Te<!•'rrlıt: Sıyrrlrna, ayrılnııı. - Tt'cesüm: 

ııı, _ ::.r.afer: l'cıımt', Ust gelını> - Zam : Bcllrım• - Tecı• sü,.: Ar.ı!\tırın:ı. göıetlcme , 
Kl\tma - Zarafet: incelik - 7.arur: Eksll•
llk, Elden kaçırma - Z:ınıl'f't: Yoksııllul• -
Zem: Iiütüleınf'k - Z••Jl: liııyrul• - 7,chlıı: 

Anla~r) - Zillet - A,ağılık, bayağılık -
Zimmet: Borç • 

7 inci mektep: 
'.l'ebell: HüyültrıırJ,, J iiksf'ltnırk - Tr.bey

.Yiin: ır.~dıınıı ı:ıkarm:ılc - Tt>bllğ: lnnş • 
lırnı:ık, bildirnıt'I• - Tı•b ir: Se\lndirım:k -
Tecavl17.: A~nıu, gı·~ınr. - Tl'C<'rrlit: Sıyrıl • 
ma _ Trceı;ı<llnı - Gii:ıllııc gf'lıne - Te<'C'I • 
ı.ihı: Araştırmıı - Teerllbe: Ul'nf'nıc - Tı• • 
\'il: S<i:r. ı:rvirnıc - 'fir:ırı•t: ~ima, ı;ntm:ı, 

l<a:ııuw. 

22 inci ilk mektep: 

Tt>crllbı•: ııı. m3 - •re,·ıı: Değl:ıtlrme, !:41 • 
\ lrmc - ri<'.ırl't: Ka7.aııç • 

1 O uncu mektep: 
'l'cbcll: Rü~ ııltnl(' - Tebt'yyün: Anlaşıl • 

nın - Tebliğ: IUldlnmı - 'l'ebşlr: Se\·lnç -

'l'rc:l\i11.: To11kınlık - TeerUbe: Ayrılma, ~ aJ. 
ııızlık - Tı~r-;ı,Um: Cııııl:ındırma - Teees • 
ıılis: Arn tırm:ı - T•·cr\ibe: Deneme - Tf! • 
\il: E\ lrip t: ı \ l:ınn - 'l IC':ıret: Alış, \'eri,. 

Erkek muallim mektebi: 
Tdıcll: l'lııl.ını·ı - 'l'ebll!: naştırmak. 

'l'eca\üz: Satıı m:ık - Teeeriit: A:,\rılmalc -
Tt.)('eı;-sllın: Tonlııııılırmıık - Tı-ceııliş: Oöıet

lenwl• - TPcrllbe: Ht>ıırmrk - Tevil: E\'lr
mt>I• - Ticaret: Alış Yeri' • 

49 uncu mektep: 

1 erıed· D zatarak M·Td d ... yaralamışlardır. 
4tı 1

• .ou u 1 e ogru Hadiseyi haber alan jandarma 
~ Zt hilkat b~~nb~ erkekle bu genç her tarafa telefonla haber verip 1ttr •rı ırler· · · 

'r: İzli t&!lll - T('f'S!Iİİ!I: Kurulmak - 'ff' -

hlr: Gctlf'.ştlrmr.k - 'l'rltit: t} tUnleşmck -
1'f'Jl1: Am bulmnk, blrlt>Ştll'.lnek - Temin : 

Tdıen Un: n<;ığu çıkma, anlaşılma -
""bil~: Bildirme, f'ri tinn<', ıılnshrrrıa -
Tecıwtlı: A5ına, ıit<'&lne f:'eçmı'. Tecerrüt: 
~ıyrılmo - T~sbiim: Goı. iinllne gelme -
TC<'cssüı;: Göı.etleme, ıırnştırm:ı - Tecrübe: 
Sın:ım:ık. 

6 mcı mektep: 

Trbcll: l'ül,Sf'ltrnc - Tcbeyyiln: Belli -
Tt'bli)'!': Duyurıno - Tı'bşlr: Yııyma - Te -
cavUı: Satn:r;ma - Tt•cnrüt: Ayrılma - Te
cessllm: Cıınlnndırma - Tcce sUıı: Araatır
nı:ı - Tecrübe - \"oklama - Te,·ıı: Dt>tlı
tlrmc - Ticnr<'t: Alım, ııatım. 

• 
1 ıçın Yarat - bütün yolları bağlamıf, Lübnan ı .. beıi 

''IUF· • n, earner jandarmasile eşkiya arasında mü-
'ti •dııa &Öıle · ' saf gözlerini, sademe olmuştur. Bu çetenin Ba-: rıne dikti 

ve sitem albek'te gizlendiği ikide bir yol -
ları kestiği tahmin edilmektedir. 

Horl.u§uzlru,tırmnl• - Tt>Slr: lzlrştlrmf'k . 

l ind mektep: 
Tabi: t'yırn, bııjl;lı - Tııbııt: Ölii kabı -

Tali: Orta, ikinci - Tecil: Alıkoyma -Teh
dit: Uıılnndırma - Tı•r.mm\il: Dü~Unme -
Teenni: Yuva-; dıı\'rıı.ııma - Tt>e~süf: Va • 
:ı.ıklannıa - TeeHiir: Acıklııruna - Tcca • 

Tebcil: BüyUtmr. - TrboyyUn: Melda -
ııı& rılon:ı - Tebliğ: Blldlrmı- - Teb lr: 
l\IUjdf'lrme - TC<'.ıwUz: Atlıuna, ge'.'mc -
Teecrrüt: SoJıınma - Trersttm: GözUne gel
l'M - Tecell!IUs: Arıı,tırınn - Tee.rülıf.: De
ıwmc, l:'llrgli - Tt•\·ll: Ba§kııl:ıştırmn - 1'1· 
cıırct: Kııı.urıı:. 

14 üncü mektep: 
Tcbcll: Rü.)11ôtme - 'l'ı•bryyUn: :\le.)dana 

çıkarma -Tebliğ: l'etlştınne - Tc<'.avUr.: 
Getml', ta,lcmlık - Tl'<'es!lil,ı;: Ara'_!hrma -
Tecrllbc (TPeribe) : Drncme, sınama. Tf! -
'il: Evirip ee\lrnıe - Tlraret: \hm, "atmı
Tcccrüt; So~ unma, çıplak olma. 
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217 sene Önce bir Türk sefiri ................................................................................ 

28 Mehmet Efen dinin 
Paris seyahatnamesi 

Yirmi sekiz Mehmet Erendi bundan tam 217 sene e\·el ikinci tıult:ınahmet 
tarafından P:ırise gönderilmişti. O z:ım:ın Fransız Kralı meşhur ! Sinci Lüi idi. 
Yirmi sekiz Mehmet Efendiye Padişah ı Sinci Lüiye ven imek üzeı c bir çok 
hediyeler vermişti. Padişahın niyeti Fr:ıns:ı ile bir siy:ısl ittifak akdetmckti. 
Fakat Fransız Kralı o zaman OtU7. ya~ında olduğu için yirmi sekiz ~ leh met 
Efendinin bu sefareti bo~n gitmişti. Fakat siy:ı:-ıi ccphesı lıo~a giden bu 
seyahat Mehmet Efendinin zek:\ ve irfanile irfan cihetinden memlekete ço'< 
şeyler k:ızandırmıştır ki bunun başında matb:ıacı lık ~elir. 

Yirmi sekiz Mehmet Çelebi bin bir meşak k:ıtla yaptı ğı bu scrnh atı fevl a 
lAde ince nüktelerle. son der ece zeki bir görü;;le yazmıştır. İ3iz bu c:ızip 
seyahatnameyi onun 217 sene evcll\i dilile nakletmiyeccğiz. llugün o dilden 
anl:ımıyanlar çok vardır. B:ızı kelimeleri Türkçeye tercüme ederek alacar;ız . 
Fakat aslındaki inceliği muhafaza için bir çoklarını <lcğiştirmiycccğimiz için 
mazur görüleceğimizden cminİ7-

lşbu sene binyüz otuziki tarihinde 
bu fakir §anlı Osmanlı devleti ta· 
rafından Fransa kralı yanına elçi 
oldum. Fransa elçisi tarafından 

Tüccar kalyonlarından bir Fran -
sız gemisi verildi. Gene o yıl için
de eylUlün yirmi altıncı günü ge
miye bindim. Ve batı vaktinde yo· 

la çıktık. Hemen Allah yolumuzu 
açık etsin. Ve iyi havalarla işimizi 
bitirip gene yurdumuza selametle 
dönmek nasip eylesin. 

Bugünden başlıyarak bu kitaba 
ba§ımızdan gelip geçecek feyler 
yazılacak ve gidip gelişimde uğ -
radığımız yerlerin ahvali anlatı • 
lacaktır. Yardım Allahtandır. 

Cuma gecesi ha va çok yağmur -
lu, biraz da fırtınalıydı. Saat ikide 
kaptan yemek yiyordu. (Lapseki)
Y.İ bir aaat kadar geçmiştik. Kal -
yon kenara yakın olduğu için ka
raya oturacaktı. Birdenbire öyle 

ah vah çıktı ki anlatılamaz. Et
ra ı:tan imdat istemeğe batladık • 
ı: • .ı'rı!.t: 

Beyt 
FCrynt besi kerdom \ 'C !<'.ryat rı• ·I ı , t 
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Hele yakınımızda bir (çeklove) 
varmı§. Bağm§ımızı işidince bir 
sandal alıp yanımıza geldi. Bu 
sandala bir kaç adam binerek 
,(Lapseki) kadısına ve kumanda -

:na haber ettik. Bunlar bir kaç ka 
~ık hazırlamı§lar. Fakat bunlar da 
ancak sabaha karşı geldiler. Ve 
hiç faydaları olmadı. Zira biz kur· 

tulmak için yol ararken batı saati 
sekize gelmi§ti. Kalyon bir kaç 
kere başını ve kıçını küt iküt yer -
lere vurup oynamıya koyuldu. 

Bizlerse (Hay vura vura para • 
lanacaktır. Kimse de yardımımıza 
gelmedi. Artık işimiz Allaha kal-

dı!) d~ken gemiciler: (Müjdeler 
olsun .. Kalyon kurtuldu!) diye ha· 
ğırmağa batladı. 

Doğnısu bugün kurtulmamız hiç 
te ümit edilmemişken sanki me -
lekler bize imdada yetişti de kur • 
tulduk. ~Haha bin tükür olsun. 

Oradan hareket ederek ikindi 
Cien azıcık evvel Boğaz hisarda 
demir atık. Orada üç gün kaldık 

ve kurban bayramının ikinci günü 
yola çıktık. Çoka adasında hava 

pelt güzeldi. Amma ondan sonra 
günbatuıı esmeğe başladı. 

tam on iki gün fasılasız esen bu 
rüzgarla inayeti hakla mezkur a

yın yirmi beşinci günü Malta ada· 
sına vasıl olduk ve limana girerek 

demir attık. Bir hafta orada kal -
dık ve 1133 senesi Muharreminin 
üçüncü pazartesi günü (ki çarşam

ba günü de Kasımdı) yıldız gibi 
bir hava esmeğe başlamıştı. Ha -

reket etmek istedik, fakat rüzgar 
limana doğru estiği için çıkış güç· 
tü. Maltalılardan çektiri istedik .. 

Onlar iki çektiri verdikleri için 
palamar takttk ve bizi limandan 

dı~arı çıkardılar. Günetin batması 
yaklaşıyo.du. Yıldız rüzgariyle 
ve hiç faydaları olmadı. Zira biz 
Göze adası karşısına kadar var -
dık. Sonra karayele tutulduk .• 
Arkasından gün batısı esmeğe 

başladı. 

Her ne halse yav~ yavaı 150 
mil mesafedeki Pandelarya adası 

civarına varchk. Dalgalar dağ gibi 
hareket halindeydi. Bizde mecal 
kalmamıştı. 

Bu adayı tutmak arzu eyledik . 
Amma ada pek küçük olduğu gi
bi limanı da yoktu. Üst tarafında 
bira::: rahat tasavvur olunmakla 
varıp rüzgara hail olduğu yerde 
-demir atmak mümkün olmadı-

ğından- orsa alabanda ettik. 

Akşam da olmuştu. lki üç saat 
geçince dalgalar rüzgarın kuvve -
tiyle bizi adadan on beş mil ka -
dar ayırarak arlık geminin düme
nini rüzgarın eline teslim ettik ve 

yelkensiz kuru direkle gerisin ge
riye Malta canibine rüzgar önüne 
düştük. Doksan mil mesafede La-

nidoza ismi verilen küçük bir a· 
danın limanı olmakla altıncı pa • 
zar akşamı girip mezbur limanda 
lenger attık. 

Muharremin dokuzuydu. Bu he· 
sabe göre altı gün hareket ettikten 
sonra Maltadan 80 mil mesafe 

kat' etmiştik Bu adanın etrafı 24 
mil miktarında taş ahırı bir yer -
dir. Bir zamanlar mamurmuş. Kı-

lıç Ali Paşa kalesini yıkıp harap 
etmiş. Elyevm içinde bir keşiş, üç 
nefer adamla sakin olup gelip 

geçenin sadakalariyle geçinirler .. 
Akar suyu da yoktur. Meşhur ke -
şiş bir sarnıç yaptırmış, bundan 
biraz au almak mümkündür. Am
ma çok değil.. 

Limanında üç dört gemi yatabi· 
lir. Mezkur ayın on beşinci per -
şembe günü öğle üstü avni bariyle 
gün doğusu esmeğe ba~ladığı için 
Allaha tevekkül edip mahalli mak
suda doğru gene yelken açtık . 

Arap yakasında Kalipe önün -
den ve Bürçlü burun civarını üç 

mil kadar mesafede durbünle sey
rederek on beş mil kadar yerden 

Samtro adalarını dolaşıp açıklara 
çıktık ve cenabı hakkın inayetiyle 

ayın yirminci cuma günü alessa -
bah Tolon şehrine vardık. 

Bu Fransız şehrine varmak en 
son vasıl olmak müyesser olmuş -

tu. Karantinaya demir bırakıp on 
bir para selam topu attık. Kaleler-

den ve etraf limanda olan bürçler
den üç yüz para top atılıp şenlik -

ler ettiler Derakap kaptan vekili 
tarafından sandalla bir kaptan 

gelip kaptana yakın mahalden se· 
lam ederek : 

- Hoş geldiniz, safa geldiniz.. 
Nice günlerden beri kudumunuza 
muntazırdık. 

Devamı Yar 

4 ler misakı 'r"""'"""'---~~-""" .. -·--1 1 Seyyar Terbzye Sergzsznde : 74 1 
R 0 ma da m Ü hi m i:rftSıuıııınnlllllllllllllllmı;n-ııııııııııınııınııııııııııııııbıııınııınnıııın:~nl1lll1111111!!iÇ 111Daıııınımııınınmlnııııı_b,..,,} 
müzakerelergeçti tepın uç egı: am l e 
Alman nazırının riyase
tinden maksat neydi? 
Paris, 22 (A.A) - M. Geering'· 

in Romaya seyahatinden ve M. Mu 
solinin gerek muamileyh ile ve ge· 
rek Fransız ve İngiliz sefirlerile 
yapmış oldukları müki.lemelerden 
bahseden Tan gazetesi, 4 ler misa
kı projesinin beynelmilel müzake
relerin ilk planına geçmiş olduğu· 
nu yazmaktadır. 

Dört devlet misakının diğer dev 
letler hukukuna tecavüze meydan 
vermemesi şarttır. 

Tan gazetesi: "Beri inin hattı 

hareketinde görülen ani tahavvüle 
sebep Duçe'nin nasihatleri olduğu 
kadar Vaşington ve Londranın 

yapmış olduğu tazyiklerdir .• ,, di • 
yor. 

Bu gazete, diyor ki: M. Goering 
in Prens de Hesae'ü ziyaret etmek, 
M. Goebbels'in Roma seyahatini 
hazırlamak, M. Musoliniden M. 
Dollfuas'u müstakil Avusturya a -
leyhindeki hareketlerinde teşvik • 
ten de vaz geçmsini istmk için Ro
maya gelmiş olması muhtemeldir. 

Yalnız Tan gazetesine göre M. 
Goering'in ziyaretinin asıl gayesi, 
4 ler misakının mümkün mertebe 
süratle aktedilmesidir. Berlin'in 
hattı hareketinde görülen ani ta • 
havvüle sebep, Duçenin nasihatle· 
ri olduğu kadar Vaşington ve Lon• 
dranın yapmış olduğu tazyikler -
dir. Bu neticede M. Mussolininin 
maharetini ve İtalyan inceliğini 
görmemek mümkün değildir. 

Bu manevrada Romc.'mn ön a -
yak olmuş olduğunda şüpheye ma· 
hal yoktur. 

Tan gazetesi, netice olarak, l · 
talyan diplomasi mehafilinden nik 
hinliğini kaydettikten sonra diyor 
ki: 

Hali hazırda henüz hiç bir şey 
aktedilmemiş olduğunu zannedi -
yoruz. Fakat alelade diplomasi yo
lu ile yapılan müzakereler mühim 
denecek surette ve Franaanın muh 
hrasının esası dahilinde ilerlemek 
tedir. Yani, 4 devletin teşriki me -
saisi misakı, hiç bir suretle mua -
hedelerin tekrar gözden geçirilme
sini istihdaf etmiyecek yalnız usul 
meselesini ihtiva edecektir . 
Diğer devletlerin hukukuna hiç 

bir veçhile tecavüz edilmiyeceği 
gibi milletler cemiyetinin salalii -
yetlerine de tecavüz olunmıyacak
tır. Zira, 4 devletin teşriki mesaisi 
Avrupa sulhunun bekası için de • 
vamh ve feyyaz olması bu şartlara 

bağlıdır. 

Hava kahramanları 
P ARiS, 22 (A.A.) - Arken ji· 

yel Lö Burjeye geldiği zaman 
kalabalık bir halk kütlesi hazır bu
lunuyordu. Hava işleri nazırı da 
bir çok mülki ve askeri erkanla 
tayyarenin gelmesini bekliyorlar • 
dı. 

Tayyareciler, omuzlrada taşın -
mış ve M. Cot, kendilerini tebrik 
etmiştir. 

M. Cousinet, müretebatına çok 
güzel bir kabul göstermiş olan bü· 
tün cenubi Amerikalılara minnet· 
tar olduğunu söylemiştir. 

Mumaileyh, dün akşam Lind -
bergin şimali Atlas Okyanosunu 
geçmesinin yıl dönümünü tes'it et· 
miş olan Amerikan ve Fransız ri· 
calinden bir çok tebrik telg!afları 
almıştır. 

Çamh bel'de 

Lokomotif denizden 1533 metre Köylünün bana gösterdiği tılt 
"1' yüksekte. Şimdiye kadar tren bo- yığınları arasındaki uzaklık 0 

yuna yaylaya tırmandı. Bundan sekme ile, hoplama ile geçilebile' 
sonra bayır aşağı gidecek. ı cek gibi değildi. Kümeler ar••'ll' 

Çamlı bel steple Karadeniz Ya- da yüzlerce metre mesafe vardı· 
lıboyu arasında bir sınır bekçisi... Köylüyü söyletmek için İl1ş0' 
Çamlı belin Sıvasa bakan yönü çır· mış gibi sordum: jf' 

çıplak, Karadenize bakan yönün- "- Neye buradan yaY" S 

de çamlar, fundalıklar ve yeşer· miş? ·r 
meğe hazırlanan bir başkalık İn· Onun atı yok mu? Yay• i 1 

~anın etine dokunur gibi. mesine sebep neymi§ ! 
Çamlı belin berisinde sert, Köylü anlattı: 

keskin yaylanın rüzgarı Köroğlu- "- Köroğlu yaman bir ad~ 
nun atı gibi kişniyor. dı. Burada Çamlıbelde durur·_...r 

Stepte gök gürültüsü büyük vasm Mereküm yaylasını ser 
sahra muharebelerine benziyor. derdi. 

Sanki bin batarya biran, ateş, "- Bununla taştan taşa ıse~ 
ini, güllesini yakıyor. d dv arasın a ne münasebet var. P ııe' 

Bulutsuz günlerinde stepin gü • sen Mereküm yaylası ile çaırılı ~· 
neşi alevden bir silindir. Kuru arasındaki uzaklığı biliyor 'iP 
toprak, kıraç yayla, yaylanın in· sun? 
sanı, stepin hayvanı bu alev silin- " B'l. · b · b"li';jl\· - ı ırım eyım, ı. 
dir altında esneyen, kavrulan bir Mereküm Ça.mlıbele 12 saattır· ~ 
ray ve travers! " l rd' - nsan 12 saatlik ye 6' 

Stepin geceleri bulutsuz, bug~ u- I ı ld · ıl 1 tervan arın ge iğıni nas 
suz. Stepin mehtabında heybetli rür?.. 

1
, 

ve bitmiyecek.mişe benzi yen bir " S b .. . ( d~ 
melankoli var. Şakır, şakır ay· - en, en goremeyız, .pit 

dül) ün de olsa gene göreme r 
dmlık gökten akıyor, ve yeri ıs· O ı.ıtı 

Köroğlunun tılsımı vardı. 11 

!atıyor gibi. Çamlıbelden sonra çin görürdü. b~ 
gecelerin yüzü değişiyor. Çamlı - tılsı...,, .. ı Beyim sen onun ••· •· 
belden aşağıda gece solgunlaşı

yor. Yıldızlar pırıltılarını kaybedi
yorlar. Güneşle insanın yüzü, gü
neşle toprağın dudakları arasın· 

da nemli bir perde dolaşıyor. Bu 
perde kah şeffaflaşıyor, kah koyu
laşıyor. Sonra çıplak step, enerji-

yi yutan, enerjileri yaratan step 
az sonra ağaçlar, 'yemyeşil, dur· 
gun bir tabiat başlıyor. 

Çamlıbel burada bu iki tabia
tın birleştiği yer. Denizin buğu· 

lu iklimi Çamlıbelde toprak ve zi· 
raat medeniyetine yarayacak ne 
kadar kıymetli şey varsa hepsini 

stepin uç beyine bırakıyor. On· 
dan sonra çırıl çıplak, buğusuz, 

susuz kupkuru bir kadit olan rüz· 

gar setepe girebiliyor. Kim bi· 
lir? Köroğlu belki de yoktu, fa
kat Çamlıbel hala toprağın, su-
yun bacını alan, hac almadan 

kuş uçurup kervan göçüremi---yen bir derebeyi. 

Köroğlunun efsanele~iKızıl Ir
mak gibi akıyor. Irmak nasıl et-

rafını sularsa, insanların kafası 

da Köroğlunun hülyasile ıslak bir 
toprak gibi. Sanki kafalarda Kör
oğlunun efsanelerinin izleri var. 

Bir köylü anlatıyor: 

"- Beyim şu gördüğün taşlık
lar yok mu? .. Köroğlu onların üs-

tünden hem y:ere basmadan ıe· 
kerdi. 

miyor musun? 
" B"l . - ı mıyorum. befıı' 

"- Ne diye okudun a 
sen de pek cahilmişsin ! 

"- Öyle, ne yapalım?·· 

Anlattı: .~ 
" Köroğluna sormuşlı.r~,.~( 

iki günlük yolu nereden g 

sün .... O cevap vermiş: b'r 
"- Ben yalın ayak yere 1,Jıt• 

ımam. Ayağım pamukta 5"'Jıt''' 
Eğer ayağımı pamuktarı 1~r 
çıkarsam toprağı gözleritıı 
mez olur. daf 

İnsanın dostu da vardıfı rıı'~ 
't ı• . i 

manı da. Gel zaman, gı 11ıt 
Köroğlunun düşmanlarındal1 b•'ıtJ1 

içi pamuklu olan ayak~~ıııııc' 
çalmış... Ayakkapları . ç e'f. o~ 
Köroğlunun gözleri gorırı 1' jçitk 

muş. Köroğlu yakalanJJl&~:ıı tı.f' 
.. 0ug tt• 

yalın ayak işte şu gor . ,..,,,. 
. bıt ,.., 

lıklardan seğirtmiş yenı 
k b · · ot' a 1 gıyınış... tı.lf 

B. b k k"" l" ·1e korıll ır as a oyu ı 
~ . ., 

duk. sö'd" 
"- Bey dedi, şu taşı 

mü ... 
.. ,ıJ' 

ıl'··rol 
pO I'• 

· Gördüm. İşte bu taŞ .... ,,,tı 
dıS 1 JıJ' 

nun iistünde yemek ye J{Ôroİ 
Bu, sizin anlıyacağını:ı t. 

~,.. 

nun yemek masasıdır. j1' ~ 
"bi 5teP ıl,tf 

Stepin riizgarı gı . o 
tepııı 

yası da, başı boş ve s 

gibi iptidai! ....... 
sadrı 
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Define Adası 
ELMAS ARAYICILAR 

- Cennet gibi yer değil mi?. 

-1- N ak/eden : fa. 
- Ben de 'digger,. olmak ni -

yetindeyim .. Hayatta bundan müş
kül işler görmedim değil... 

- O halde size, madenlerde hiç 
bir şey ne küçük bir safir, ne de 
bir yakut bulmanızı temenni et • 
mem .. 

- Neden?. 

Tekrar gözlerini kapadı. Öylece 
sustu. Sonra: 

Polis Haberleri 

Fazla rakı! 

Gelsin, gitsin derken 
fen alık geldi ! 

Fatihte bir kömürcü arkadaşına 
çatlaymcıya kadar rakı içirdi. Ra
kıyı içen bayıldı. Fatih belediye 
doktoruna götürüldü. Belediye 
doktoru muayene neticesinde Cer
rahpaşa hastanesine kaldırılmasını 
söyledi. Cerrehpaşa hastanesine 
kaldırıldı. Midesi yıkanarak zehir
lenmektne kurtarıldı Hadise şöyle 
oldu: 

Fatihte iki kömürcü vardır. Bun-

--"' 
Bulgaristan ve Cenevre 

1 - Cenev;edeki karardan memnunl 
2 - Ruzveltin teklifini kabul ediyorla! 

Sofya, 21 (Hususi) - Başvekil 

Gospodin Muşanof ecnebi gazete 
muhabirlerini kabul ederek Bulga
ristamn dahili ve harici siyaseti 
hakkında şu beyanatta bulunmuş
tur: 

Bulgaristan hükiimeti Cenevrede 
verilen kararlardan memnun ve 
müteşekkirdir. 

yakınlaşmasını ve anlaşmas1ııı1,, 
yet tabii olarak kolaylaıtırıt· ~ 
nız Sırp matbuatı bu yakıııl•t111 ' 
ve anlaşmıya yardım etmiyor·~ 

Ben her türlü dostane te~ 
rın dostuyum. Bulgar Vladik• 
nın da Makedonyayı ziyareti 
memnuniyetle karşılarım. ~ 

Gemiye bindiğimdenberi ilk 
defa olarak bu adam bana hitap 
ediyordu. Marsilyadan binmişti ... 
Otuz, otuz beş yaşlarında, yanık 

yüzlü, parlak gözlü, iri fakat za -
yif bez elbiseleri içinde gayet ra -
hat bir gençti. Kendisiyle bir kaç 
defa görüşmeğe teşebbüs etmiştim. 
Fakat her seferinde "evet" , "ha
yır,, gibi kısa cevaplarla iktifa et· 
mitti. 
Akşam oluyordu. Vapurda son 

gecemizi geçiriyorduk. İki saatten 
beri, Serendip adası, Muazzep 
dağlarile uzaktan, ufukta görün -
müştü. 

Dedi, öyleyse 
!ardan biri Petürkelidir ve ismi 

dinleyiniz size bir hikaye anlata -
Hüseyindir. Diğeri Çatalcalıdır ve 

- Neden mi? 
Bulgaristanın terki teslihat me· 

selesindeki hattı hareketi gayet sa
rihtir: Biz bu hususta sarfedilecek 

Memleketimizdeki komÜP tıı' 
re karşı ciddi tedbirler alllllf 
lunuyoruz. Eğer lüzum ve ı f 
hasıl olursa bu tedbirler dah• 

Vapurda, karaya yaklaşılınca 
başlıyan faaliyet, düdÜk sesleri , 
halatların gerilmesi, vinçlerin ses -
leri başlamıştı. 

Şimdi, sahil yakınlaşmıştı. Ba • 
tan güneşin son aydınlığı ile, ka • 
rada, Hindistan cevizi ağaçları, 
kumsallar, bir iki balıkçı kulübesi 
görünüyordu .. 

Y ammdaki genç tekrar etti: 

- Cennet gibi değil mi?. 
Gözlerini yarı kapamış, tatlı ha-

tıralar anar gibi sahile bakıyor -
du. Onunla konuşmak fırsatını, bu 
kadar geç bile olsa, kaçırmak iste
medim ve cevap verdim: 

- Evet .. Zaten buraya geliyo -
rum .. 

Bu sözlerim onu yerinden sıç • 
rattı: 

- Ya. .. Dedi, Kauçuk işleriyle 
mi meuulsünüz?. 

- Hayır .. 
- O halde çay?. 

- Hayır ... 
Tereddüt eder gibi, titrek bir 

sesle: 
- Geriye, dedi, elma~ işi kalı -

yor .. Demek .... 
- Evet .. 
Yan yan baktı: 
- Kuyumcu musunuz?. 
- Hayır ... 
- Memur?. Polis?. 
- Gazeteciyim .. 
Rahat bir nefes aldı. Sanki bü -

yük bir yükten kurtulmuş gibi içini 
çekti: 

- Öyleyse, dedi, haberiniz ol -
sun, vakıa cennet gibi yer dedim 
amma, burada cenneti görecek de
ğilsiniz, bilakis .. 

- Cehennemi mi?. 
-Evet .. 
~ Sahi mi söylüyorsunu?. 

- Buradan seksen mil ötede 
Sabaragarruva vilayetinde, vadi -
ler ve seller arasında madenler 
var. Orada, hayatımın, ben on gü
zel seensini bıraktım .. Bu vilayette, 
Ratnapuradan Ballangodaya ka • 
darı kırk maden vardır. 

- Biliyorum .. 

- Hayir, bir şey bilmiyorsunuz. 
Fakat oraya gitmeniz, orada gün
de on iki saat, kuyular dibinde, ça
murlar ve seller arasında çalışan, 

açlıktan ölen çlgınları görmelisi
niz .. iner inmez Kolomho şehri -
nin dehdebeli ve süslü kuyumcu 
dükanlarında, Rassagala dağının 

öte tarafında geçen facialardan si· 
ze kimse bahsetmez. 

cağım ... 

Vapur, limana girmek üzerey -
di. Yarım bir daire şeklinde, da • 
irenin ortasında, asıl liman, Hin
distan ve Çinden gelmiş, garip ve 
şişman yelkenliler, dalgalarla pas
lanmış eski gemiler ve rıhtımlarla 
hayal meyal görünüyordu. Arka 
tarafta, beyaz cepheli evler, ağaç
lar, bir tarafta Kellanay bir taraf
ta Lavinia dağları yükseliyor, Hin 
distan cevizi ağaçları ile, ufukta 
garip resimler çiziyordu. 

Adam bir sıgara yaktı. lki ne -
fes çekti. Yüzüme baktı. Banası -
gara vermeği unuttuğunu anlıya -
rak cebinden paketi çıkarıp uzattı 
ve tekrar etti: 

- Dinleyiniz, size bir hikaye 
anlatacağım .. 

( Det'amı rar) 

Ümitsizlik ! 
Dünya iktısadi konferan
sından beklediğimiz yok! 
VAŞiNGTON, 22 (A.A.) -

Hariciye nazırı muavini M. Moley, 
telsizle neşredilen bir nutkunda 
dünya iktısat konferansından pek 
fazla bir şey beklenmemesini ihtar 
etmiştir. 

Mumaileyh beynelmilel bir para 
mikyasının vakitsiz rücu edilmesi
ne karşı da ihtiyatkar davranılma
sını tavsiye etmiş ve bu meselenin 
bütün alakadar devletlerle ayrı ay 
rı müzakere edilmesi lazım geliği 
mütaleasındadır. 

Mumaileyh şimdiki müsibetle • 
rin ilaçlarının kendimizde oldu • 
ğunu ehemmiyetle kaydetmiştir. 

Bununla beraber akilane bir tarz
da yapılacak beynelmilel bir teş -

riki mesai çok iyi neticeler verebi· 
lir. 

lktısat konferansının bütün ci • 
hanın maruz bulunduğu iktııadi 
miişkülleri tahfif ve izaleye yarı -
yacak beynelmilel bir takım ted -
birleri muhtevi bir plan tanzim e -
debileceğini üınit etmemelidir. 

Çinlilerin bir baskını ! 
Pekin, 22 (A.A) - Rengo Ajan 

sının Pekinden istihbarına göre 
dün sabah silahlı bir takım Çinli -

ler Japon sefarethanesi müştemi -
latmdan bir binadaki nöbetçiye 

hücum ettiklerinden vaziyet va -
himleşmiştir. 

Burada hakim olan intiba, va -
ziyetin çok gergin olduğu merke • 
zindedir. Pekinde bulunan Japon 
kuvvetlerinin Japon tebaasını hi -

- Ben, bilhassa bunları gör • maye için takviye kıtaatı istemele-
meğe g9liyorum. ri ihtimal dahilindedir. Diğer ta • 

Hafifçe omuzlarını silkti: raftan şimalden gelen Japon kuv-
- Biı· şey göremezıini. Eğer bir vetleri herhalde Pekine girecek • 

teY ıörmek istiyorsanız, sizin tir. Çin Cenerali özür beyan etmek 
''digger,, olmanız, yani orada ça • üzere Japon ataşemiliterine bir 
lışan kaçıklara karışmanız lazım • ı memur göndermitse de ataşemili-
'dır. ter bu memuru kabul etmemiştir. 

ismi Tevfiktir. mesaiye ittirak ediyoruz. Gaye - detlendirilecektir. 

Gerek Hüseyin, gerekse Tevfik 
biraz içkiye dükündürler, dün de 
gene iki kömürcü arkadaş içki iç
meğe karar vermişlerdir. Çünkü 
Hüseyin, T evfiki rakıya davet et
miştir. 

Bu suretle iki arkadaş dün ak -
şam karşı karşıya oturmuşlar: 

"- Gelsin, gitsin! .. 
"- Bir, bir daha!. 
Derken kiloluklar devrilmiş, fa

kat bir ara T evfiğe birdenbire fe
nalık gelmiş ve bayılmıştır. 

Hüseyin, T evfiği kaldırmak is -
temiştir. Tevfik kendinden geçmiş 
bir halde bulunduğundan yerin -
den bile kıpırdamamıştır. Bunun 
üzerine etraftan hadiseye şahit o -
lanlar Fatih belediye doktorunu 
çağırmışlardır. Fatih belediye dok 
toru, T evfiğin halini fena görmüş 
ve hemen Cerrahpa!a hastanesine 
kaldırılmasını istemiştir. 

Tevfik, Cerrah paşa hastanesine 
kaldırılmış ve midesi yıkanarak 
kurtarılmıttır. 

Arkadaıına fazla rakı ıçıren 
Petürkeli Hüseyin hakkında zabı
taca takibata batlanmışhr. 

Çöp tenekesi ile 
saldıran kadın 

Galatada Mumhane caddesin -
de iki kadın kavga etmiş ve 
biri diğerinin başına teneke ge -
çirmiş ve başını yarmı§tır. Kavg~
nın tafsilatını yazıyoruz: 

Galatada Mumhane caddesinde 
Sabiha Hanım isminde biri otu -

miz cihanda sulhun tesisidir. Bul -
garistan tamamile silahsızdır. E -
ğer büyük devletler terki teslihat 
işinde anlaşabilirlerse bu şüphesiz 
küçük devletleri• de faydasına o • 
lacaktır. 

Ruzvelt'in terki teslihat hakkın· 
daki teklifini Bulgaristan şükran
la karşılamıştır. Çünkü bu teklif 
her şeyden evel sulhun takviyesine 
hizmet edecektir. Biz harp değil 

sulh istiyoruz. 

Tahdidi teslihat konferansında 
Bulgaristanı Bern sefirimiz G. Mi
kof ile kaymakam G. Marinof tem 
siJ edecektir. G. Marinof bugünler 
de Cenevreye gidecektir. 

Yunan gazetecisi M. Popadopu· 
Ios'un bir sualine G. Muşanof şu 
cevabı vermiştir: 

Cenovada bulunduğum sırada 

Türkiye Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Beyefendinin şerefime ver · 
diği çay ziyafetinde Yunan Nazırı 
M. Maksimof ile görüşmek imkanı
nı bulabildim. Yunan Nazırı ile iki 
memJeketi alakadar eden mesele
ler hakkında uzun boylu görüştük. 
Bu temas neticeıi-.de Bulgaritan -
da olduğu gibi Yunanistanda da 
itilaf arzusu olduğuna kani oldum. 

Londrada toplanacak olan ikti
sadi konferansın toplanmasından 
evvel aramızda ihtilaflı meselele
ri halledileceğine ümitvarım. Şim
di iki taraf arasında bu hususta 

muhaberat devam etmektedir. Fa
kat Yunanistan prensip olarak ih
tilaflı meselelerin halli ile beraber 

rur. Ayni evde Emine Hanım is. ticaret muahedesi de akdedilecek
minde bir kdam daha vardır. Sa- tir. 
biha Hanımla Emine Hanım uzun Musolini, Mak Donald ve Ruzvelt 
zamandanberi biribirleriyle geçi - tarafından sulhun temin maksadi
nememektedirler. le yapılan teklifleri Bulgaristan 

Gerek evin tıraçasına çamaşır 

asma, gerek mutfağı temiz tutmak 
gibi işlerden dolayı devamlı su -
rete aralarında münakaşa çıkmak 
tadır. 

Evelki gün de gene böyle olmuş, 
traçaya çamaşır sen asacaksın, ben 
asacağım derken iş kavgaya dö -
külmüştür. iki kadın evvela biri -
birleri}'le saç saça başa gelmişler
dir. 

Bundan sonra Emine Hanım so
kak kapısının arkasındaki çöp 
tenekesini eline geçirmiş ve Sahi -
ha Hanımın başına indirmiştir. 

Sabiha Hanımın başından kan -
lar gelmeğe başlamış, baygın bir 
halde yere düşmüştür. 

Hadiseye zabıta memurları ye
tişmiştir. Emine Hanım hakkında 
takibat yapılmaktadır. 

§ Ayasofyada hasta olarak yatan 
Karslı lskc:. •. :n bafı altındaki 
çama,ırlarmı Ali isminde biri 
çalmak istediğinden yakalanmış • 
tır. Ali hakkında takibata başlan· 
mıştır. 

§ Y ağkapanı iskelesinde 330 nu
maralı mavnada çalışan İbrahim· 

memnuniyetle kabul etmiştir. Ye· 
ni bir Balkan ittifakı hakkında Ce
nevrede hiç bir müzakere cereyan 
etmemiştir. Bunu tekrar olarak 
kat'iyyetle de tekzip ederim. Bul -
garistanın böyle yeni bir ittifaka 
ihtiyacı yoktupr. Türkiye ile ebedi 
bir sulh muahede.,..ıiz vardır. Yu • 
naniıtan ile de münasebatımız dos 
tanedir. Bundan başka Bulgaris • 
tan diğer komşularile de iyi geçin· 
mek arzusundadır. 

Sırp papazlarının Sofyayı ziya -
retleri dostluk nişanesidir. Biz bu 

gibi dostluk ziyaretlerinin bütün 
komşularımız tarafından yapıl -
masını arzu ederiz. İşte bizden de 
bir grup bu maksatla Atinayı ziya
rete gitmiştir. Ben bu temasları 

çok muvafık buluyorum. Bu ziya -
retler ve temaslar iki memleketin 
ıttitUllttlftlUllllı111UfUHllUUltttıllıtl111Rll llhll ıtnıı ııRtlllmtıımı11111111u1111u11111t1mı1tuıı1t 

ie Ahmet kavga etmişler ve Ah -
met yumrukla İbrahimi dövdü -
ğünden yakalanmıştır. 

§ Beyoğlunda Meşrutiyet cadde
sinde geçen 2745 numaralı oto -
mobil Mehmet isminde birine 
çarpmıştır. Şoför hakkında taki • 
bat ba,Iamı9tır. 

Makedonyalıların aral. d 
yapılan cinayetlere kartı !1d i1' 
tedbirler aldık. Adliyemiz carı 
re karşı kanuni cezaları ..,e 
ve adaleti tatbik edecektir. . 

1 
Fakat ölmek kararını verrıı~f, 

lan insanların ~lümüne ıni111 

makta güçtür. 

Almanyaya yapılmakta ol~ 
murta ihracatımıza karşı . ı\,,J 
hükumetinin aldığı men'i ı~b·1' lt 
rarı maalesef henüz değittırı 
miştir. Alman hükfuneti ilk 
rında ısrar etmektedir. Ma ; 
aramızda müzakere cereyaJI 
mekteclir. 

Bu ayın 21 inde Çekoslo'f~ ' 
le ticaret muahedesi akdi jçıll ,1 
zakere başlıyacaktır. Bund•:ı 
ra da İtalya ile müzakereye 

nacaktır. . tİ 
Biz de diğer hükumetler gib'/ 

didi teslihat konferansı ile ~~· 
da toplanacak olan iktısadı V' i 
fer ansın verecekleri kur tarı''/. 
rarları bekliyoruz. Eğer bu~ 
ranslar da ademi muvaff• },;f 
neticelenirse cihan yeniden ~ 

ve felaketler tehlikesine ın~~ ~ 
lacaktır. Ümit edelim ki bo1 

tehlikeden içtinap edilsi~ 

Yunanistan 
Ruzvelt 

1 

~ ( 
Beyannameye YunaP ,p d 

kfımetinin verdiği ce-1 ~ 
Yu".ı' Atina, 22 (A.A.) ad', 

tanın M. Ruzvelt'in beya1111 d'eıl 
ne vermiş olduğu cevabııı 

dir: .. dal 
Zatı devletlerinin biitul1 . 11~~ 

milletlerine hitap eden ve •
1 ·ııtY. 

bırakma meselesile cihaJ1 l 
1

11 lı' : 
konferansına müteallik 0 ,., -,,J .r 

""°"'# 1 yannamelerini Yunan hU ıd"' 
büyük bir alaka ve ]ayık 0 

, 

ehemmiyet ile karıılaınıtUr•I tıl 
Yunan hükumeti, zatı de' ;,.,ı 1 ı 

nin bu teşebbüsünün ve h•~.,~ \~ 
nutulmıyacak olan bu. beY~_,jo" 
de ana hatlarım çizınış ol crıdi# 
projenin, halisane kabul e ~ jJıtİ~ 
ri takdirde milletlerin ger~ 1ıJI~ JI ı 
den kalkınmaları ve ~ere I< ıif' i" 
tesisi ve takviyesi gibı peb """; 

. d t• ' 11e t nazık olan bu zaman a 'JJ e•P~,r 
elzem bulunan emniyeler• ,el~• 
dilmesine medar olac~~ deıt ~ 
bahş neticeleri vereceg•". 1e d-1 
l b .. .. d.. tasflP ol 
ayı, ulun unyaya )<te 

dir edilmesi lazım gehııe f..' 
ğu mütaleasındadır. iil<*'~ 

Yunan hükumeti, bu ~,.r ~ d'~ 
yelerin tahakkukuna ııı ı~"~ 
hertürlü tedbiri can ..,e ~ 

kabul eder. A<' I 
fi ,. ~ 

Yunan l{cislcümhunın\lfııfl' 
müşarünil e~ h namına rı:ıt11 ıı' 

ncşi ve J,ahfnc ;ıı' 
Batvekll Ç-1 





1 
Hikaye 

1 DEL i 
Bnzan yolda giderken öyle ···· I ev!enemesinler?. 

dalar, kendimden geçerim. Fakat 1 Tabii hiç bir mani yoktur. Eğer 
düşünürüm. Ne düşünürüm bilir ! olsaydı, hayvanlarda ela oluı du .. 
misiniz?. insanların garip halleri · ı Halbuki .... 
ni ve bugün bizim için sır mahi - Aman susalım .. Hep bana çulla· 
yetinde olan bazı hadiseleri. nacak, eski kafalılarınız: 

M::!sela: Acaba ilk defa evlen- - Kızılbaş herif.. 

1 
Yazan 

Fikret Adil 

san, başını üç. defa sola çevir. 
Başını üç defa sola çevirdi. Doğ· 

rulclum .. B~nunla beraber, gene bir 
türlü itimat edemiyordum, ona, bir 
teklif daha yaptım .. Ali mektep -
teyken lakabına uysun diye, ırn -
zasını atarken isminin sol harfinin 

meyi kim icat etmiş ve niçin dua- Asri olanlarınız da: kuyruğunu bir yılan yürüyüşüne 

lar, merasimler gibi usuller kon - - Freud'ci veya Sadist. .. fa- benzet:::rek zigzaklı olarak yapar • 
muş?. Niçin bir erkek, ev!enece - lan diyecek.. dı: 

ği kızın bakire olmasını ister? . Bu meseleyi bırakalım da baş· - Ali, dedim, kumun üzerine 
Kıskançlık nedir?. Hotgamlık ne kabir şeye geçelim.. vücudunla bir imzanı at bakayım. 
elen?. Başka bir mesele amma, ne ? .. Eğer mektepteyken yaptığın gibi 

Siz bunları bana anlatmağa Ha ... Evet ... Geçen gün gazetede ise, artık senin olduğuna inanaca -
kalkışacak ve cemiyetten, aile ha- 3ördüm .. Bir çocuk, pencerenin Ö· ğım .. 
yatmdan falan bahsedece!uiniz, nünde uyurken iri bir sıçan gelip Yılan harekete geldi. Kumluk Ü· 

amma, esas tutacağınız deliller, kulağını yemeğe başlamış, vücu • zerinde vücudiyle izler bırakarak, 
hep bu usulleri koyan zihniyetin diyle de ağzını örttüğü için küçü - eski arap harfleriyle kocaman bir 
mahsulü mantıktan alınmış olmı - ğün bağırmasına mani olmuş. Tam Ali yazdı, ve son harfini tarif et -
yacak mı?. Düşününüz veya düşü- anensi yetişeceği esnada köşeden tiğim gibi, gene vücudiyle kıvrıla 
nelim bir kere: Ben niçin müslü • bir yılan çıkmış, sıçam tuttuğu gi· kıvrıla yürüyerek zigzaklı bir şe -
manım da siz katoliksiniz veya gi yutuvermiş, her halde bunu, yı· kilde yaptı .. Fakat bunu yaparken, 
musevi. lan: benden uzaklaşmıştı, kumluğun ö-

Bu bir tesadüf ten ibaret. - Çalma kapını, çalarlar kapı • tesine gitmişti, bir daha dönmedi, 
Müslümanım diyorum. Yalan .. nı!.. bahçenin içinde kayboldu, gitti. 

Ben müslüman değilim .. Bana "sen Nazariyesini ispat etmek için Hemen giyindim .. Sandala bi -
müslümansın, , dediler. Mesele yapmadı ya, karnı acıkmıştır da, nip döndüm, yerine bıraktım, ma • 
bundan ibaret. Eğer ben bü- ondan yapmıştır .. Buna muhak • hallenin bekçisini buldum, sor • 
tün dinleri tecrübeden sonra müs- kak eminidim. Fakat mesele dedi· dum: 
lümanlığı tercih etmiş olsaydım o ~im gibi çıkmadı. Çünkü, gazete • - Bu ev kimin evi?. 
zaman "mütlümar.;m,, diyebilir - den bu parçayı kestim, meselenin - Merhum Ali Beyin .. 
dim.. cereyan ettiği evi aradım, buldum. Dehşetten dona kalmıştım. Bi -

Muhakkak olan bir şey varsa Bu ev, Kadıköyünde, Kalamış • raz da tahkikat yapınca, Alinin üç 
Papa, Dicle sahillerinde Zeytle ta, biiyük bir bahçe içindeydi. sene evvel öldüğünü, ve hakikaten 
Fatmadan doğmuş olsaydı müs - Bahçenin bir ucu denize kadar u - bizim yılan Ali olduğunu öğren· 
lüman, ve belki şeyhülislam olur • zanıyordu. Doğrudan doğruya eve dim. Düşündüm. Malum ya, her 
du. gitmeğe utandım. Öyle ya.. Bana insan, az çok bir hayvana benzer, 

Bu, milliyet için de böyledir. "deli,, deyebilirlerdi. Bir sandal ve alelekser, arkadaşları, bilhassa 
&rlenme meselesine gelelim .. •ttum. Bahçeye doğru çektim. Sa- çocukken ve mektepte, ona lakap 

Bu bağdaşmanın esası Ademle hile gelince, kumsal bir yer bula - takacakları zaman - ki aksi gay· 
Havva zamanında olduğu ve bun· rak baştan kara ettim .. Karaya at- ri kabildir, hepimize birer lakap 
dan 13 asır evvel Muhammet pey- ladım .. Hava sıcak olduğu için de takarlar- çocuklara mahsus ve 
gamberin, bugün de Musolinin soyundum, denize girdim, sonra ancak büyüdükçe kaybolan İptidai 
"Fetenasilu •. ,, diye emirleri gi- kuma uzanıp güneşlenmeğe baş - ve çok, çok tabii hisle, onun en 
bi maddi bir ihtiyaçtır. ladım... ziyade hangi hayvana benzediğini 

Kendine bir elbise yaptıracak Böylece ne kadar yatmışım bil - bulurlar ve ...• 
olan bir kimse elbette en usta bir miyorum, birdenbiTe çıplak vücu • Demek tenasüh nazariyesi, doğ
terziye, iyi yemek yemek istiyen en duma değnek gibi sert bir şey do· madan evvel veya öldükten sonra, 
meıhur aşçıya gider .. Bu böyle ol· kundu, bir de başımı çevireyim ki, ruhlarımızın başka başka vücut -
duğu halde evlenmek istiyen bir benimle beraber, boylu boyunca, lara bürünerek yaşamaları, bir ha
adamın da manlıkan ,evlenmenin yanımda bir yılan uzanmış.. Ko • kikat oluyordu. Bunu gördükten 
- yalancılığı bır<".kalım da - ga - caman bir yılan .. Gözlerini de göz- ne diyorum, ispat ettikten sonra, 
yesi olaA işlerde mütehassıs bir ka- lerime dikmiş, sanki kıpırdanma - nasıl olur da sizin bir eşek olmıya
dmı, yani bir fahişeyi bir b:lkire, mı bekliyor .. Fakat garip şey, kı - cağınıza veya olmadığınıza inan -
ye, yani bir acemi kadına tercih pırdanmağa, bırakın ki mecalim mam. Siz ki Alinin yılan şekliyle 
etmesi lazım gelir midi?. yok korkudan .. fakat istesem bile çocuğunu gelip kurtarmak istedi • 

Nisan Bilmecesinde Kazananlar,,. 
ıtı sı 

N. d"" l h ft · · d p · 7 - l• ı•rikoHınılt• t:. mi iiOlrnğın 
ısanın or a ası ıçın e er· · ~ , 

uı.ıruda Knnber Bı·~. ,.ıı v-f 
şembe günleri çocuk sayfasına ko- g - ( .. klidıır ortıt mel.tep .asıı ,\clJll , ..... 

. l'ı.telı yulan dört bilmeceyi doğru hall...e - u - l s!> :1.u mııhtdıt ort:ı 111 

takhı•slııı!"'n .;ıo i\llirU\\rt H:ınılll ' lftl' 
denlerin içinde Darüşşafaka tale -. 10 _ l't·rternly:ıl ll!ıcsi l.193 J{enu;•sso of ' 
besinden Nafi Vasfi Efencii en bü· ıı - Kızıl 'luprak Jiarnı.otuıııl:ı lft( 

yük mükafatımız olan çocuk mi - rn.ıralı l'oli., ,\hınrt nry of:lıı ccnıı~ı S il' 
_ 12 - f,.partu ('üınhurlyct ınclitt' ,. 

mar oyuncar;nı kazanmıştır. 1 ,,1111r ubn,lnılı! sı.n numaralı Kı·nıııl fit~ 
sır• ~ Nafi Vasfi Efendinin önümüz - ıs - l t:ıııbııl Kı7. Llsrı.inde M 

d k. p b .. .. tb H:ırıım . J5 ,, 
e ı erşem e gunu ma aamıza 11 _ Kıısımpaşa nc~lrmeıı 11oı.ak 

gelerek hediyesini almasını rica e· m:ırııda Ali Bey. rf ,s t 
deriz. J3 - Blriııri ilk mektep 5 ıncl 11111 

kazananlar 

ti~ e Uaııım . t 

Birer kitap kazanar11~ 
l - Kııyııt'ri <.'ilmhurl3·et ıııeKtt'bl t 

Birer kutu bisküvi 

1 - l\nraı,,;~ dcı nntçl :Salt Ue~ kcrlııırııl ı,indı·n 2S8 ~cnlha Hıtnını. 
ılıt ~ 

Hı•hlye ilanım. ~ - .\t·ı lı.ıtlr.m ~olu 2i nuııı1'nl 
2 - Tophnııt• .\lmr 11 Rıfkı Efendi liUkak Z l:!"flk Hanım . ıı ıl 

ııuınıuadıı l'allm lll'y. 3 - K:.ı11ıınıı ıı t;ı;rel ı•a a ~ oıcııe 
3 - İbtnnbul Kıı; Lise 1 81.1:.! ·adiyi' ilanım. maralı ( 'eıırnl Bı>y. dtll 
4. ...:. 49 ıını·u ilk 1111'1.tep ı tlnclı5ııııf lfl-l ~l· ı 4 - Hlrlnci ilk ınektı'p tnll'bt'~ııı 

hat B<'y. Mllberra ilanım. ,J,r/' 
.:i - 3 ı \meli ilk nıekt('p S üncü sınıf talr.- 1 6 - ı inci ilk m el.tep on ıııuıf t 

bc:ıılrıdeıı '.?G3 num::ıralı !\'ectlPt .\ip B <' v. ıkn 111 ~ııbahııt Hanım • . _.ı 
' • ltllf"" 

6 - 11.mirıle Rurııo\"I\ 1 tıı!ô~ oıııırnlıı ~ ıuı,ık 6 - 111• mekteıı ü lnd ımııf ta 
B<'y oğlu ,\hmet Ht-y. 160 Ilayrdtln n~y. Al,JJ 

i - Csktıdar tlısıınilf' ı:ı••ııı l'aşn ol'"'' 7 - Jstanbul polls nııitı•ahhldl l\IU 
20 inci mektcıı .tak~Jılıtıkn J' ı·rilı~ıı ı " 11111 kııı Pt'rihan llıuıım. dJ 
Hanım. ıs - Kayseri Hacı Efendi çart11ı:ıı 

8 - E:bıı'S>111'1t c~ı!clcııiııde ·ll !"ı:ıra. bölllk k!Hlbl Ahmet B<·~. 
9 - ~ult.ın .\hııwt ,\kbı) ık haııı.1111 ııokal• 9 - ll~n m!'rl>eı: kız nıt'llt<'bi tıılt' 

25 nıımnra:ıd 'luııen·cr Hanım. 73 numıualı. :'linslre Hanım. 
1 

10 - J\:nndllll Kı:r. Ll~ı;I 498 ::;euare Ha - ıo - Kadıklly Kurbah dere blrtııt 
nım. t O numarada ~:ıııdet Hanım • P f 

11 - Bakırko.Y Zf'.' tinllk Odııba"ı 11ok:ık 26 11 - Koma muhtelit ortl\ ıııd<t' ' . ~· 
numııradn Emine Hanım. "ıntf B "ııbcslndtn 640 I.eman Hanı 

ız - bınlt ıumruklı muaycnc mP.nııırıı 111- J2 - .Adana Kıısııp Brklr f11S ı1Jll" 
dııyet Il<'y kızı n~ Yeni Turıın !Ilı. mektebi 70 Si numaralı hanı-de Halit Bc,r Jtlab 

numaralı E~.hı>r HldaJet Hanım. rlt Bey. 4s 
13 - G mrı ilk mcktl'p 287 Handıın l"t•H.I ıs - rntıh Mıınl53lı t,ınn 9okaU ~ 

llııııım. 
1 

r:ıda Cınmiiı;i.ılı+ilm Hanım. . #~ 
J.t - Fen t:ıtbll•at mt>kt.•lıi ktınt;tndanı mi- ı l - lstııııbııl Topkapı S l uncU 

rala;\" Zt'klil Bf'y oğlu Btilrnt IU7JI Be~. lnı-1 ııınıf l\fr.brure Hikmet llanır11· ııl 
1~ - İstanbul H Uncii 111• nıetkep S65 K~· ı.; - Mersin füıradırnr köyüııdtll 

mal Bl'y. de lmadcttlrı ney. ,,r 
Kar t postal kaz ana" , 

l'' 150 inciye kadar kart ~o•1e11 
Birer paket ~ikolata 

kazananlar 
ı - 1.'edlkule Hacı Hıımı~'\ 93 numarada 

:llP.liha tlh:ın Hanım • 
2 - \'efa orta nıcliteblndt>n .'H7 .'\lehmct 

:lluvaffal' Bey. 

zanan karilerim izin hedı)'e .1 
posta ile adreslerine göndetl 
tir. 

S - Dc,·ıet )folb:ıuında Ha~ıı l\lühl.·<'<'l'l 
Bl'Y \ıısıtıı ile Şr.rırı• Hanını. Dikkat f 

.ı _ De,ıet Matbaaaındıı çinkograf l\ltı'!ta- H d" k l ht'.ı 
ru ney. J e ıye azanan arın 1,i 

,"i - Ktımkapı ,\sonıpson mrktcblndı• 1 Si· şembe gÜnÜ Öğleden SOJlrll, 
nır Fethi Selim Bry • . • hanemize gelerek hediyeler' 

6 - J.stanbul 87 inci mektep 193 !'iurrttin 
ney. malarım rica ederiz. ,/ 

s llf'*"1ttlll1HtlltlHUllllllHHIJR11111UlınDımlitttıntttı•llfflUllll11111JllflKlllllltttl1Hlttttlttlllt ... fll .... lll.llll ... 1Htfttflt .... ıl• ıtııwııtu111u1H11•ttt1llnntllitlfl 
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Bulgarlar lspanyollat1 

Oa karşı 13 le yenil dil~ 
Birde usul koymuılar, bir erkek yapamıyacağım, yılan, beni bir kuş ğinden şüphe ediyorsunuz. Madrit, 22 (A.A.) - lspanyol I mesine, iskalara sebebiyet 

annesi, kardeşi falan gibi kimse - gibi manyatize etmiş .. Fakat o ne? ""'f. 'f. futbol takımı, dün öğleden sonra yordu. ~ 
lerle evlenemezmiş! Neden?. El - Tuhaf, çok tuhaf bir şey .. Bu yı - Bakırköy timarhanesini gezer • yapmış olduğu bir maçla Bulgar 30 uncu dakikada hP1

1 
cevap: Ayıp, günah, kan, tereddi lan, birisine benziyor .. Evet, tanı - ken doktorun bana dinlettiği bu takımına sıfıra karşı on üç sayı dördüncü sayılarını kayde~tı' 
ve ıaire... dığım birisine, bakışında öyle bir delinin sözleri, bende büyük bir ile galip gelmiştir. 31 inci ve 38 inci da~,f 

1 

~o. 

...... 
l 

Bunların hepsi blöf. Blöf olma· mana var ki .... Çok iyi tanıdığım tesir bırakmıştı. Bu adam acaba İspanya ve.Bulgaristan takımları 

1 

İspanyollar, iki gol dahil Y 
1 

saydı, tarihi kadimde öğrettikleri - birisine benziyor .. Amma kim a- sahiden deli miydi?. Bana hiç te arasında yapılan ilk ve İspanya ta· İkinci haftayım başlar~' 
ne nazaran, bugün insanların mev· caba?· Kim?·· Buldum.. öyle gelmiyordu .. Fakat söyledik • kımının beynelmilel sezona ait !on ı İspanyollar hemen bir gol c 
cut olmaması lazım gelirdi. Öyle Bizim Ali, mektep arkadaşla· leri sahi olduğu takdirde, bu a - maçı olan bu maç, büyük bir alaka Yağmur, şiddetlendi -;er 

6 

ya ... Dünyada önce Adem baba rımdan Ali .. Zaten biz ona yılan dam, müthiş sırlara ermişti de· uyandırmış ve takriben 15,000 se- zevkini kaçırdı. İspanYoll: 
varmış, Havva anamızı doğurmuı. Ali derdik mektepteyken .. Aradan mek.. yirci huzurunda yapılmıştır. kim vaziyetlerini muhafllııı 
-Acaba nasıl?.- sonra çocukları yirmi ıeneden fazla geçtiği halde Doktor, beni: Bulgarlar kırrnı~ı ve İspanyollar ler, mütemadiyen gol tlttı 1ı 
olmuş, onlar biribrileriyle evlen. bir.denbire aklıma Alinin gelişi is- - Yemek vakti geldi, gidelim .. beyaz mayu giymişlerdi. Takım - maçı sıfıra karşı 13 ile 1" 
mi§ler, daha çocu!darı olmuş.. E- temiyerek bana onun ismini söy· diye sürüklerken, bütün bunları ların kaplanları, bükteler teati el· lar. 

111 

ğer tereddi nazariyesi doğru ise letti: • düşünüyordum .. Deli, bizi müsteh- mişlerdir. İspanyol takımının kap- İspanyol kalecisi Zartlol'~ 
insanlar daha o zamandana tered- - Ali!.. zi bakışlariyle teşyi ediyordu. tanı Zamora, Bulgar takımı kap • gar lopunu yakalamak }ıt 

1 di etmi!(lerdir. Yılan, bu ismi söyler söylemez , Höcreden çıkınca, doktor birisi ta· b" ı l f'l· ıfl :ı tanına ır spanyo ı aması ver - men hiç te nasip olmaıfl 
Farzedelim ki çok küçük ya§ta başını kaldırmasın mı? Tekrar et- rafından işidilmekten çekinir bir miştir. 

ayrılmış ik~ karde~, hatta ikiz, ayrı tim: halle: Saat 17,7 de hakem Palhainhas, p•••-•••-"':" 
ayrı büyüdüler, sonra biribirlerinin - Ali!... - A7.izim, diye fısıldadı, !'en ilk topa vurma düdüğünü çaldı. 
karde§i olduklarını bilmeden ıe - Yılan· - "evet., der gibi ba!ını ne dersen de ... li:ıtersen "galiba bi- , B·· sırada yag-mur vag- mac;a bas.la· 11-----------:,ıp •! 

.. J ~ \ c ı ı.c 1. 1 ıdaı c i l :aıaıa ı.or d' ı 
viştHer, ve .... evlendiler.. Olmaz ı:;alladı. Amma ne baş sallayış . . zim doktor da delilerle buluna bu- dı. Şuhc ,\ , ir L:ı c ı ~lıılııırd;ır r.• 

1 
mı?. Pek ala olur .. Tarihte anne - Tıpkı bir insanın ta~dik ederken luna kaçırdı, , de ... Fakat c:.unu iti - Altıncı dakikada İspanyollar bir li---------p~•t'1 

" T rabzon o ~ siyle evlenmiş kimseler az mı?. yaptığı gibi .. Dayanamadım: raf edeyim ki, bana mekteptey - gol yaptılar. 
Kral Oedipe meydanda. - Ali, yoksa sen misin?. ken, kulaklarımdan kinaye, arka- 20 inci dakikada ikinci gollerini 

1 
KA O ADf: 

Hem son günlerde bir cereyan Gene deminki gibi tasdik.. Bir- da~lar "eşek,, lakabını takmışlar - kaydetiler. ı 6" b' ı6 
var .. Evlenmek istiyen iki kişi, mu- denbire aklıma geldi. lspirtizme dı... İspanyolların teknik itibariyle 24 Mayıs Çarşaıı> 
ayyen bir müddet, biribirlerinin yaparke:1 kullnadığım usulü tatbik Fikret Adil rakiplerine çok daha faik oldukla- 1 Galata rıbtımınd•11• Jı'' 
huylarını tanımak için bir tecrübe etmek istedim: rı görülüyordu. Beyaz mayolu 0 . , Tırebol uya da uira"'''/ 
evlenmesi yapıyorlar. Eğer anlaşa- - Eeer sen Ali isen, ba;mı üç Bir balon bir evin yuncular, Bulgar ağlarını adeta 1 ~/ 
bilecek bir halde olduklarını gö • defa sağa çevir... damına düştü! bombardıman ediyorlardı. lzmir - Mersin '1~ 
1·ürlerse evleniyorlar. O halde u - Yılan başını üç defa sağa çevir- VARŞOVA. 22 (A.A.) - için- 25 inci dakikada İspanyollar , ANAF ,\ ~ 
zun müddet bir arada oldukları i- di .. Artık ~üphe yoktu.. B:.ı yılan de iki kişi bulunan bir balon gazle- bir gol daha yaptılar. Mütemadi • ~ 

0
, 

çin biribir!erini pek ala tl\nıyan ve Aliydi. Sordum: rin kaçması üzerine bir evin damı- yen ya"!mur yaP.maktnydı. 26 M C JO 

1 

- - - ayıs uma 
alttkrnlıktan doğma bir anlaşma - - Doğrulmama müsaade edi - na clii~.mübür. Hiç bir kaza olma- Saha c_amurlu bir hale gelmişti. ııt• 

· ı ıhtımından l<alk•r 
ları olan anne, veya kardeş niçin yor musun .. Eğer müsaade ediyor- mı~tır. Bu hal bir takım oyunculnrın dü~ ••••••••-.......-

g 

.... 
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1 Devlet Demiryolla.rı ilanları 
Devlet Demiryollan Konya 

işletme Müfettişliğinden: 

1
. ~ersin istasyonu eşyayı tüccariye ambarının tabmil ve tah· 
~Ye ış~eri kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Münakasa 
. Hazıran 933 Cumartesi günü saat 14 te "on dörtte,, Konyada 
ı,letme mlifettişliği dairesinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak 
edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat teminatJarmı aynı 
günde saat 13 e kadar i şletme kalemine vermeleri lazımdır. 
Talipler münakasa ~artnamelerini iki lira mukabiJinde idaremiz 
Konya veznesinden, Ankarada merkez veznesinden, lstanl:utda 
~~Ydarpaşa veznesinden Adana ve· Mersin istasyon müdürlük· 
erıoden alabilirler. (2171) 

idaremiz memurin ve müstabdeminin tedavisi için evlerine gi· 
decek doktorlarımııı nakil etmek üzere bir otomobil kiralana
cağını evvelce ilan etmİf idik. 21 • 5 · 933 pazar günü yalnız bir 
talip müracaat ettiğinden münakasa 28 · 5 • 933 pazar gününe 
ta~ik edildi. Şartnameler Haydarpaşa lşlt.tme MüfettişJiği kale· 
l?lınden alınacaktır. 

.. İstiyenlerin yevmi mezkfırda saat on beşte mezkur müfettişli· 
ıe rnüracnalları. (2328) 

ı== lstanbul Belediyesi ııBnları 1 

Ke~if bedeli 217 lira 38 kuruş olan Çocukları koruma yurdu· 
n.un elektrik tesisatı pazarlıkla yaptırılacaktır. Talip olanlar ke
tıf evrakını görmek ve şeraiti anlamak üzere her gün Levazım 
Müdiirlüğüne pazarlığa girmek için de 16,5 liralık teminat mak
buz veya mektubu ile 29. 5. 933 Pazartesi günü saat on beşe 
kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (2337) 

Mevcut resim ve şartnamesi mucibince ve pazarlıkla bir cena· 
ta. arabası yaptırılacaktır. Talip olanlar şeraiti anlamak ve res
blıoi görmek üzere Levazım müdürlüğüne, pazarhğa girmek için 
de 37,S liralık teminat makbuz veya mektubu ile 29 • 5 - 933 
l>aıartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat 
etmelidirler. (2334) 

Beher metro murabbaına 2,5 lira kıymet konulan Aksaray 
Yangın yerinde Şeyh Ferhat mahallesinde 15,20 metro murab· 
ba · · ı k .. 1 arsa pazarlıkla satılacaktır. Talip olanlar şeraıh an ama u· 
ıere levazım müdürlüğüne, pazarlığa girmek için de 3 liralık 
tenıinat makbuz. veya mektubu ile 1 · 6 • 933 perşembe günü sa· 
4
t 0n beşe kadar daimi encümene müracaat etmelidirler. (2338) ....______ .. 

l'ttüflis Sokrat Silvestros Ef.ye ait ( düzeltilmiş ) 

alacakhlar sıra defteri 
~o. 

Alacaklının ismi Talep Kabul Sıra ret mülahazat 
....... Ve adresi olunan olunan · olunan 
ı 

9 

Nüs.ıyo Oto vcl.ili: 1 fa· 
rant Çupuı y:ın efendi 
.\ lcksandoros Ef.: ,·eki· 
li Franko f:fendı 
'fahtakalede bal kapa· 
nıııda Canbezdi bira· 
derler şi rketi 
Felemenk bankası \ e
kili lsak ':ıgis efendi 

Von sille dold vekili Vi
taıı Ojalvo l~f endi. 

Madam p· ·1 • mıopı 

"1adaın Orani\'a 
Gtiın "k "d • ru · ı aresi 

htanb ı u Belediyesi 

591·2·10 in 591-~·10 G 

J6tı5 Tü 1665 .. 
1~00 Tü 1500 " 

1259 1174-5-7 86 

392-8·4 in 392-8-4 
" 

1500 Tii - - 1500 

Poliçaya müstenit ol· 
mal,Ja kabul ed ilmiştir 

llama ,, .. " • 

Üç~enete " 
,. 

" 

Kabul olunan üç sc· 
nete müstenittir, faz. 
lası reddedilmi ştir. 

lki sencte müstenit 
olmakla J,abul edil· 
miştir. 

Veki l \'ekaletini ibraz 
etmediğinden redde· 
dildi. 

6500 Tü - - 6500 ,. ,. 
3480-25 Tü - - 3480-25 Kaçakçılıktan müte· 

vcllit 'ıı mahkemece 
hall i !hım gelmekle 
reddedilmiştir. 

765-28 Tü - - 76":>-28 f~, rakı vubutiye ibraz 
edilmediğinden ı ed-

lQ :\J dedilmi şt i r. 
~1:~rn O~anira vekili 6500 Tü 3250 münt:ı;r. ~ ll:lm:ı müstenit ol 

~h· tnet \ ehbi Bey 3250 ııdi makla kabul edi ldi. 
ıı en nıu 

le Yu~a d racaat eden on numaralı ıılatak lının talebi ilama müsıenit bulunmuş 
latı ı:i ın 0~ a )azıldığı gibi alacnğın kııbulüne karar verilmiş oldujtundan evvelce 
1~rı kabu~n~n sı ra defte ri ~ ukanda ynzı ldığı şekilde düzeltil miş olmakla al:ıc:ık· 
tırıci if!ls 

0 
unan alacaklı lara birer niısh:ı tebliği 'e alelusul il:\ın ı 7.tmmında lıi-

tneınu ı 1 uğuna te\•di lıılındı. ! 5 -5-933 

Hla' idare aza'I 
llirinci ·ı 
l•b 1 lls memurluğundan : 
' u düzel ·ı 

~ tı en sıra defterı' bl' · ı 1 r te ıg \ e ıano unur. 36:!9) 

Büyük TAYYARE Piyangosu 
Yeni Tertibin 2 inci keşi desi 

811 ke .d 11 Hazirandadır. 
şı ede Büyük ikramiye 35.000 Liradır. 

Mükafat 50. 000 Liradır 

~ \. . . ·: ... · \~ ... $ .... " ..... ' ' ..... ,. ; . 
• ' ' ~··. "' ır-' ,~r~·ı , • ·, .~· .. lı' .• ',. ... ,, r ~-

• . . ' 

UCUZLUK 
TE.MİZLİK 

SÜR'AT 

VAKi 
YUR U 

Kitap, Mecmua,. Defter, 
Makbuzlarınızı ve T ahı 
işlerine Ait bütün iste
ğinizi Vakıt Yurdu Ki-

tap kısmına veriniz .• 

Basılıştaki nefaset 
ve ucuzluğu bir 

yerdebulamazsınız 

T~RKiVE 

Z:I RAAT 
BANKASI 

DAQA 
BiRiKTiREN 
RA~T-- D~Q 

Satılık Menkul Emval: 
Beyoğlu Kazası Defterdarlığından : 

Mahallesi Sokağı No.sı Cinsi 

Galatada ithalat Gümrüğü· Kereste 
nün 3 No. lı ambarında 
lstanbul deniz ticaret mü-

Muhammen 
l<ıymeti 

L. K. 

dürlüğünün Azapkapı mo· Gemi çapası 4 00 
tör atelycsinde 

Kiralık Emlak : 
Icarı Müddeti 

Kağıthane koşu köşkü karşı· 2 50 3 sene 
sında 7 dönüm arazi 

ihale tarihi 

27. 5. 93~ 

27. 5. 933 

27. 5. 933 

Balada evsafı muharrer emlakin sahş ve ica rı müzayedeye ko· 
nulmuş ve ihale tarih 'erinde gösterilmiştir. Ta l ı plerin ihale tari· 
hine müsadif günde % 7,5 te minat akçelerile Beyoğlu Malda· 
iresinde müteşekkil Satış komisyonuna daha fazla malumat almak 
için de Milli E:nlak kısmına müra ca atları. (2198) 

Zongu!dak Mıtat Paşa maha llesinde Gazi Paşa caddesinde 
kain ( 11840) lira kıymetli idarei hususiyenin çıktığı kendi bina· 
sı 7. 6 • 933 çarşamba günu kapa lı zarf usulü ile saat 15 te da
imi encümence ihale edilmek ve be deli 933 senesi içinde üç 

taksitte alınmak üzere satılığa ç ık arıldığı ilan olunur. (231'.l) 

Deı1iz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

3000 Ton Lavemarin kömürü: 7. Hzzirao - 933 çarşamba günü 
saat 14 te ' 'Kapalı zarf,, 

Deniz lrnvvetleri ihtivacı için kapalı zarf usulile mübayaa edi
lecek olan 3000 ton Lavemarin kömürüne it şartnameyi gör
mek istiyenlerin her gün ve itaya talip 
yazılı gün ve saatte Kasımpaşada Deniz 
misyonuna müracaatları. 

o!anların da hizasında 

Levazım satmalma ko-

(2182) 
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ft s ~ e r i li s e ve ~ r ta M e ~ ıe p ı e re 
Iale~e alınıyor 

1 - 1933-1934 ders senesi için Istanbulda bulunan Kuleli 
ve Maltepe Liselerile Bursa'da bu!uaan Bursa Askeri Lisesine 
Konya ve Erzincan'da bu'unan Askeri Orta mekteplerine talebe 
alınacaktır. 

2 - Liseler 9, 10 ve 11 111, 2, 3,, üncü. Orta mekteplerde 
6, 7 ve 8 ''], 2, 3,, üncü sınıfları muhtevidir. 

3 - Lis~lerin muhtelif sınıflarına 600 ve Orta mekteplerin 
muhtelif sınıflarına da 300 talebe alınacaktır. 

4 - Almanca okuyan talebeler tercihan alınacaktır. 
5 - Liselerin 11. inci sınıflarına iyi Almanca bilen talebe· 

ler alınacaktır. Bu talebeler Liseyi ikmalden sonra yapılacak 
müsabaka imtibanmı da kazandıkları takdirde Askeri mühendis 
ve Fen memuru yetiştirmek üzere Almanyaya gönderilecekler 
ve müsabakayı kazanamadıkları takdirde harbiye mektebine gi
derek zabit çıkacaklardır. 

6 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesinden 
başka giydirilmesi, tecbizatı ve kitapları hükumete ait olduğu 
gibi ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 

7 - Liseyi muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler mü· 
aabaka imtihanına girerek kazandıkları takdirde Beşinci madde
de olduğu gibi askeri mühendis ve Fen memuru yetiştirilmek 
üzere Almanyaya gönderilirler. Buna arzu etmiyenler Harbiye 
mektebine 2iderler. 

8 - Bütün mekteplerle kaydü kabul mekteplerin bulunduk
Ian yerlerde lff emmuz/933 tarihinde başlar ve Ağustosun bi
rinde biter. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa ders 
senesinin devamı müddetince sivil lise ve orta mekteplerden 
nakil suretile talebe aJınmağa devam olunur. 

9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askeri lise ve 
orta mekteplere kaydedilmek istiyenler 1/Haziran/933 tarihinden 
Temmuz sonuna kadar bulundukları yerlerin askerlik şubelerine 
müracaat etmelidirler. 

10 - Mekteplere girmek için Jazım olan şartları m~htevi 
kaydü kabul şartnameleri ve muhtaraları bütün askerlik şubele
rinde mevcuttur. Talipler askerlik şubelerine ve askeri lise ve 
orta mekteplere müracaat ederek mezkur şartları öğrenmelidir· 
k~ ~232 

Istanbul 4 Üncü icra 
Memurluğundan : 

Emniyet san-Jığı namına birinci derecede ipotekli olup tamamı 
11616 lira kıymeti muhammeneli Beyoğlunda Hüseyin ağa ma· 
hallesinde Arnavut sokagında eski 24, 24, 24, 24, 24 yeni 20-22 
24-26, 28 numaralarla murakkam altında iki dükkanı havi üç 
hanenin tamamı açık arttırmaya konmuş olup şartnamenin 23, 
S, 933 tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafından görüle
bileceği gibi 26, 6, 933 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 
ten 16 ya kadar dainmizde açık arttırma ile satılacaktır. Art
hrma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulma· 
dığı takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 1 l, 
7, 933 tarihine müsadif salı günü yine saat 14 den 16 ya kadar 
dairemizde yapılacak olan arttırmasında gayrımenkul en çok ar· 
tırana ihale edileceğinden taliplerin muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir bankanın te 
minat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Müterakin vergiler 
ile vakıf icaresi ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsumları 
müıteriye aittir. 2004 numaralı icra ve lfjas kanununun 126 ın· 
cı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrımenkul üze· 
rinde ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaranın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarını, ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müs 
bitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile sabit ol· 
madıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklara cihet· 
le alikadaranın işbu maddenin mezkur fıkrasına göre hareket 
etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 932 - 2364 

Öosya numarasile müracaatları ilan olunur. (2340) 

İş Bankası kumbara ikramiyelerini b 
misli çoğaltarak· to,ooo lira ya çıkar 

·--------------· 

, 

Bundan sonra her 
keşidede 5,000 lira 

ikramiye verilecektir. 
WQI • 

Her keşidede 
Kumbara sahibi 
ge alacaktır. 

"207" 
ikrami-

Mükafatlar 
( Her keşidede ) 

Birinci mükafat 1000 L. 
İkinci ,, 250 ,, 
10 kişiye (100erden)1000 ,, 
20 ,, (50şerden)1000 ,, 
175 ,, (10 ardan)7750,, 

5000L. 
( Kuralar eskisi gibi 1 nisan 
ve 1 teşrinievvel tarihlerinde 
çekilecektir) 

• • • ' .. : • ..· 1 • • •• ~ • ·, ... •• .. ~ :. • • • 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Banka 
l8/5/ l933 vaziyeti 

AKTiF 
Kasa: 

Altın: safi kilogram 12. 315-636 L.17.322.964 .65 
Banknot.. .... ............................... ,, 18.343 096. -
Ufaklık....................................... ,, 662.674.84 

Dahildeki Muhabirler: 
Altın: Saft l\g ........... 1.788-024 ~ L 2.515.003.70 
'l'ürk Jirası ............................... fi~ 2.957.198.14 

Hariçteki Muhabirler : 

Altın Saf! ki~ogra~ 1.541·?.4~ ,, 2.167.606.94 
Altına tahvllı kabıl Ser beH do\"lzler ·" l 3.969.69 

Hazine Tahvilleri: 
aeruhte edilen cnakı naktiye 
karşılığı L.158.748.563.-
1\anunun 6 ve 8 inci mad· 

Lira 

36.328.735.49 

5.472.201.84 

2. 781.576.63 

delerine tevfikan \aki tediyat ,, 5.235.563.- 153.513000. -

CUzdan: 
Senedat ....................... ···- 1 L. 2.378.268 .77 
l~shaım l') Deruhte edilen e\'rakı 

tah,·ilılı J n:ıktiye hrşılı~ı (iti-
bari kıymetle) .. . . .•... .......... ., 27.125.825. -
l~sham ve Tahvil:\t ............. ., 1.110.195.01 30.614.288.78 

Altın ve döviz Uzerlne avans ······-······ 
Hissedarlar ..................................................... . 
Muhtelif 

Yek On 

11.532.31 

4.500.000. -
to.43S.447.93 J 

2~~782.98~ 

PASiF 

Sermaye ···············-···-···································· 
lhri,·a r akçesi ........................................................ . 

ı Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı ııaktiye ,L. 158.748.563.
Kanunun 6 ,.e 8 inci madde-
!erine tevfikan ,·aki tediy:ıt 

Deruhte edilen e\'rııkı naktiye 

• 5.235.563.-

bakıyesi ...... .. ........... . ..... .... l 53.513.000. -
Karşılı~ı tamamen altın olarak 

d ı622oı . te avüle \'azedilen ................ r. 8.688.000. -

Mevduat: 

'fürk lirası ···············-···-······ 
Döviz 

lı -----
17.177.175. 71 
7.010.159 .42 

Muhtelif -··········-····-······································· 

Yek On 

24.ıs1.s 

41.9zıS 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : l/ Marmara üssübahri Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 

O' 4 
------------------Iskonto haddi % 5 ]/l - Alım üzerine avans::::!%. 

S ı \ 
tırt•1 "' 

Nev'i Miktarı Münakasa Saat Sureti ihale 
Kilo tarihi 

1 

1 Et 50,000 29/Mayıs/933 10 Kapalı zarf 
Ekmek 240,000 29 

" 15 

' 
,, ,, 

Yaş sebze 57,000 30 ,, 10 Aleni münakasaJ 
Yoğurt 3,750 30 ıs " ,, ,, 
Süt 10,000 30 

" 15 
" " 

Deniz efradı ihtiyacatı için yukarda nevi ve miktarları ya· 
zılı beş kalem erzakm münakasal&rı hizalarında yazılı tarihlerc!e 
lzmitte Kumandanlık Satınalma komisyonunca icra edilecektir. 
Şartname sureti musaddakaları lzmitte Marmara Üssübabri K. 
•e lstanbulda Deniz Satınalma Komisyonundan alınabilir. Talip
lerin % 7,5 nisbetinden teminatı muvakkateleri ile komisyona 
müracaatları ilin olunur. (2065) 

1 
1 

Deniz Levazım atına ffia 3UncU Kolordu _se.,ı~rı 
Komisyonu ılA 1' 

Komisyonundan : sA Aı..· lzmir Mst. Mv. · 
4000 Ton Rekompoze kömürü : Kapalı zarf: 24 · Mayıs· 933 

çarşamba günü saat 14 te. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 40CO ton Rekompoze kömürü 

kapalı zarf usuli!e mübayaa edıleceğinden şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün ve itaya talip olaolarıo da hizasında yazılı 
gün ve saatte Kasımpaşada deniz levazım sahnalma komfsyo· 
nuna müracaatları. (1936> 

D ııt 
an. ş)ı Jı 

120,000 kilo un kaPıut• tlı~ 
münakasaya kon.trıUfrıeıi ~ 
1 7 / Haziran/ 933 cu~~ritı f~11 
saat 15 tedir. İstek 1 

her ı~., 
mesini görmek üzere. ·ıı o f'e~ 

. k JÇI t 
münakasaya gırıne . şt ,e ; 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassııı 

Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 

vaktinden evvel teıtııııt fff '· . rd•. _ .... 
Sahibi: Mehmet Asım mektuplarile lzınır ~-t~) 

Ne§rİyat müdürü: Fikret Adil AL. KOM. nuna ın~) ( 

VAKiT Matbaası - latan.bul l , .<3 


