
lların Gazetemiz Yarın Gazetemizde 

1, TOPAZ 
~ıfa olarak çıkacaktır 

18 lal y 1 
~ cı 1 * Sayı: 5527 Tahrir Telefonu: 24379 Çarşamba, 31 MAYIS •( 5 ıncl ay)· 1933 

32Sayı/ alık formayı bulacaksınız 

idare Telefonu: 2'370 Sayısı 5 Kuruş = 

4 Devlet Misakına Sah Çekiliyor 
Büyük Denizin Ortasında 
~;..;:;~======================;:;;;;::=:;~== 

Avrupa ile Amerika 
arasında yapma adalar 

Bu ada Avrupadan .Amerikaya giden 
tayyarelere iskele işini görecek 

I
• k Kaçakçılar Faa{iyeffe 

mza ya ın L. d d . .. t•• d 
K .... k .tiIAf d ıman a, enız us un e 

uçu ı a a k } • b 1 d f 
muhalif olmaktan esrar pa et erı u un u. 

• vaz geçıyor 
Yalnız Lehistan muhalif 

LONDRA, 30 (A.A.) - Lon
dranın doğru malumat alan ma· 
hafili 4 devlet misakına Ro • 
mada bu akşam yahut yarın aa· 
bah sah çekileceğini söylemek -
tedirler. 

V ARŞOV A, 30 (A.A.) -
Bugün Pragda toplanacak olan 
küçük itilaf konferansı dörtler 

Bu usül ile "Ege,, vapuru da 
k~.r~akcıların nakil vasıtası oldu .... 

--·-
~ - 'I 

Avrupa ile Amerika ara· misakı ile de me§gul olacaktır. 
•ındakl yol ve bu yolu Bazı şayialara göre küçük itilaf 

geçen bir tayyare 
devletleri dörtler misakına kar

Lizbon arasına konula -
şı olan menfi vaziyetlerini kıs • 

caktır. men değiştireceklerdir. Lehiı • L~anc1a ..-ap4n denize ablan kaçak . paketler bir kayıia çıkanhyort 
LONDRA, JO ( A. tana gelince V arıova hükUmeti- Ege vapurunda kaçak kumatla· nan bu paketlerin eski birkaçakçı· 

A.) - Amy Molliaon nin mezki'ir misaka karşı olan rm bulunduğunu yazmııtık. Dün lık uıulü ile limanda kontroldan 
ile kocası, Atlaı deni • vaziyetinde hiç bir değişiklik muhafaza memurları . tarafından kaçırmak için vapura girer girmez 
zini cimalden Londra - B d kr b 1 -:ı: olmamıştır. u vaziyet kati o- gemi ete ar ir ara.ttırma yapı· vapur pençereıinden denize atıl • 
dan Nevyorka uçmak su• f'd' kum J b 1 d larak men ı ır. mıt ve · a.t parça arı u unmut· ığı anlatılıyor. Denize batmıya· 
retilye geçmeğe teşebbüs c.-__ _,,_..,...._..,_..._ ____ _, B d b ·d b 

tur. un an qka gemı e esrar cak ir surette hazırlanan paket -
edeceklerdir. 

taıunağa mahsus liıtikler görül • ler deniz üstünde yüzerken kaçak-
Te§ebbüsün gelecek :nüt ve deniz üstünde esrar paket· çılarm kayıkları yana§ır ve bunla· 

hafta yapılması muhtc • 1 • b l D · d b l al l 

Deyli ekspresse, bu seyyahtain 
MoJliıon ailesinin teşebbüs edecek 
leri s-:>n seyahat olacağını ve buna 
bir kaç aydanberi hazırlandıkları· 
nı yazmaktadır. Tayyareciler bu 
seyahat için hazırlanmış bir tica -
ret tayyaresi kullanacaklardır. 

erı u unmuıtur. enız e u u • rı ır ar •• 

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

·Yunanistanda bir korku 
Eski Kralın birdenbire, tayyare ile 

gelmesi ihtima~ine karşı .• 
Atina, 30 (Hususi) - Dün bil

dirmit olduğum vechile bizanaın 
aon imparatoru olan Konstantin 
Paloogo·ıun hatıraımrtaziz için a· 
yini ruhani yapılması ve bu ayin· 
de krallık ve sabık kral Y orgi le
hinde tezahürlerde bulunulması, 

muhalefet fırkalarını mütehayyir 
1...--....:.--------..&\I etmittir. Hüki'imete tiddetle muha~ 

Hariciye vekili 
T. Rüştü Bey · 

Hariciye vekili dün geldi, 
akşama gitti, 

Silahları bırakma konferansının 
içtimalarına Türkiye namına işti • 
rak etmek üzere Cenevreye gitmiş 
olan Hariciye Vekili Tevfik Rüş
tü Bey dün sabah Semplon ekspre· 
sile şehrimize gelmiş, akşamki 
trenle Ankaraya gitmiştir. 

lefet eden venizeliıt gazeteler, 
son hizanı imparatoru için ayin 
yapılması gibi tezahürlerin, uzun 
mesaiden ıonra temin edilen 
Türk - Yunan doı~luğunu zehir
liyeceğini yazmaktadır. Bundan 
batka venizelist gazeteler, reis bu
lunan M. Çaldarisi cümhuriyet re· 
jimini tanıdığı halde ahali fırka • 
ıının kraJlık lehindeki nümayişle
re nasıl ön ayak olduğunu ıormak· 
ta ve cümhuriyet ve kıraJlık me • 
selesinde sarih bir vaziyet almağa 
daveteylemektedir. 

Hükumet taraftarı gazeteler, 

~ral Yorırf 

ıon hizanı imparatoru için yapılan 
ruhani ayin münasebetile muhalif 
gazeteler tarafından vaki olan 
tenkitleri, Türk - Yunan münase
batmı zehirleımeğe matuf bir mefse 
det eseri olarak tavsif eylemekte· 

Devamı ikinci Sayı/ada 

Tevfik Rüttü Bey, tedavi edil - .,··-··-·-· ·-··-··-·-··-··-··-·-· ·-· ·-· ·-·-· ._ •• _ •• _._ ... _ •• r-. ·-··""."'.•'.'""••_• ·-··-·:rr• •':""··.·.,·•11• •P'!• ·~· .. ··'!!il••••-•-••••••••••••••• .... 
mek üzere Viyanaya gitmiş olan 1 Mevduatı 
zevcesini görmek üzere Cenevre - Koruma 
den dönüşte Viyanaya uğra.mı§, A- K 
vusturya başvekili M. Dolfoıu zi- . !'l!W'!11 

yaret .ettikten ve Viyanada bir gün. 'J ~abul'!"..,.. 
kaldıktan sonra lstanbula hareket ~ Edildi > 
etmiştir. 

Hariciye VeldJimiz, Sirkeci is • 
tasyonunda vilayet erkanı, emni -
yet müdürü Fehmi Bey, muhtelit 
mübadele komisyonu azası ve di· 
ğer bir çok zatlar tarafından kar· 
tılanmı§tır. Tevfik Rüştü Bey İl· -· 

Deı·amı ikinci Sayıfada 

.. 
- BGyüyGnce ne olacakaın bakalım, evl&dıPl? • 
- Annemin dedlğlnl yerine getirmek için a'vukat, 

babamı memııan etmek t~ doktor oldaktan ı aon~ 
kendim gemici olacağım. · 

. 
2 inci sayafa da 

Seyyar 
Terbiye 
Setgisjn(Jen 
Mektdp 
. ı• ;>" , 1 

9uncu sayıfada 
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Hariciye vekili 
T. Rüştü Bey 

Baştarnfı Birinci Sayıfada 

tasyondan doğruca T okatliyan o· 
teline gitmiş, orada bir müddet is
tirahat ettikten sonra Boğazlar Ko 
misyonundaki Fransız murahhası 

M. De Pozzi'nin ziyaretini kabul 
etmiştir. 

Sovyet büyük elçisi M. Suriç te 
öğleden sonra Tevfik Rü§lÜ Beyi 
ziyaret etmiştir. Hariciye Vekili
miz Sovyet elçisinin ziyaretinden 
sonra Türk - Yunan muhtelit ha
kem mahkemesi bitaraf reisi M. 
Boeg'i kabul etmiştir. 

Bu ziyaretlerden sonra otomo -
bille ufnk bir gezinti yapmış, saat 
on yediye doğru Haydarpaşaya 
geçerek trene binmistir. Tevfik 
Rtiiştü Bey Haydarpaşada da bir 
çok kimseler tarafından uğurları -
mıştır. 

Hariciye Vekilimiz, dün vakti 
olmadığından ğazetecilerle uzun 
uzadıya görüşememiş, bir aralık 
bir muharririmize kısaca şunları 

söylemiştir: 

"- Silahları bırakma konf er an
sına verdiğimiz muhtıra, biliyor -
sunuz ki, ikinci kıraate bırakılmış
tır. Konferans, Londrada topla -
nacak iktısat konf eransma kadar 
daha kati bir neticeye varmıyacak 
ise de her halde daha müsbet ka
rarler verebileceğini ümit ederim ... 
Silahları bırakma konferansında 

kati neticenin Londra konferansı
nm toplanacağı zamana kadar a • 
lmması vaktin darlığından dolayi 
kabil olamıyacaktır. Ben her hal
de nikbinim. Bu konferans iyi bir 
neticeye varmalıdır. 

Harici ve beynelmilel münase • 
betleriın'it çok iyidir. Ankarada 
Reisicümhur Hazretlerine ve Baş
vekil Paşaya silahları bırakma 

konferansının arzettiği netice 
hakkında malumat verecek, Lon -
dra ve iktısat konferansı hakkında 
yeni talimat alacağım. Londraya 
hareketimiz tarihi de ancak An -
kerada belli olabilecektir.,, 

Y unanistanda 
bir korku 

fll"" TJaştarf!fı llirinci Sayıfada 

<Iir. Mariciye nazırı M~ Maksimo
sunbaşvekil nezdinde yaptığı te -
şeşbbüs neticesinde hüki'imetin 
cümhuriyet ve kraliyet meseleleri 
hakkında resmi bir tebliğ ncşret
m~ne ~ntizar edilmektedir. Cüm
huriyetçi mehafil, dünkü nümayi§
lerden sonra sabık kral hanedanı 
lehinde ani bir hareket vukuun -
dan korkuyorlar. Hatta sakıt kral 
Y orginin bir tayyare ile ansızın 

avdetinden de endite ediyorlar .. 
Cümhuriyetçiler, rejimi şiddetle 

müdafaaya karar vermişlerdir. 

Büyük denizin 
ortasında 

Başlarafı Birinci Sayıfada 

cak ve yoluna devam edecek. ?ıla
mc.ı(ih cesur insanlat· buna lüzum 
görmeden ve bu yapma iskeleyi 
beklemeden yeni seyahatlere atıl 
maktadırlar. 

!şte Mollo~iyon ailesi.. Madam 
l\follison daha üç ay evvel Lon -
dradan Afrikamn cenubundaki 
Kap burnuna kadar, koca sahrayı 
yapa yalnız geçmişti. Şimdi karı 
koca Bahrimuhiti geçmeye teşeb -
bü~ ediyorlar. 

~SON HABERLE 
- wwwcw 

Büyük Millet Meclisinde 
1 Yeni bir halk bankası 

• 
ıçın hazırlık • Mevduatı koruma 

kanunu kabul edildi Iktısat vekaleti 3 milyon liralık bi\ 
Bankalar birer beyanname verecekler, sermaye ile bu bankayı teşkil edece 

------·· ~~ 

mevduat kabul edebilmeleri de bazı ANKARA, 30 (Hususi) - Hü- j len tedbirleri alacak, mevdua~şır 
kumet yeni bir kanun layihası ha- ruma kanununa göre ve halk şf' 

şartlara bağlı Olacak •• zırlıyarak meclise verdi. Bu Jayi- kasile halk sandıklarının ser~ııı~ 
ha kanuniyete girdikten sonra leri ve ihtiyatları yekunu esas ıııt 
memleketimizin belli başlı ihtiyaç larak her birinin sermayesi ne ~ır 
larmdan birini .karşılamış buluna- sa olsun mevduat kabul edece eti 

ANKARA, 30 (A.A.) - B. M. 
Meclisi bugün reisi vekili Rafet 
Beyin riyasetinde toplanarak mev
duatı koruma kanununu müzake-
re ve kabul etmiştir. 

Bu kanuna göre, Türk kanunla
rına tevfikan teşekkül etmiş olup 
elyevm faaliyette bulunmakta o -
lan bankalar bu kanunun neşri ta
rihinden ve bundan sonra teşek -
kül edip faaliyete geçecek olan 
bankalar da teşekkülleri tarihin -
den initibaren iki ay zarfında Ma· 
liye Vekaletine birer beyanname 
vermeğe mecburdurlar. Bu be • 
yannamelerdc. Banka.~rn imv<\111 
Türkiyede ~e ecnebi memleketler-

' deki merkez ve .şubelerinin bulun· 
dukları mahallerin isimleri, 
sermayeleri miktarı ile bunun ne 
miktarının henüz tediye edilmiş ve 
ne miktarının henüz tediye edil -
memi! bulunduğunu, muhtelif ne
vi ihtiyat akçelerinin miktarları 

ve iştiğal ettikleri muamele nevi -
leri gösterilecek ve bankanın te -
şekkülüne ait vesikaların musad • 
dak suretleriyle bilançoları rapto· 
lunacaktır. 

Ecnebi memleketlerde teşekkül 
etmiş olup Türkiyede şube açmak 
suretile faaliyette bulunan veya 
bundan sonra Türkiyede şube a -
çarak faaliyete geçecek olan ban
kalar da bu hükme tabidirler. Bun. 
dan maada bu bankaların verecek
leri beyannamede bankanın ünva
nı ve hangi memleket kanununa gö 
re teşekkül ettiği ve merkezinin 
bulunduğu yer, Türkiye dahilinde 
açtıkları şubelerin bulundukları 

mahal ve bunların açılma tarihi, 
Türkiyedeki şubelerine bu kanun 
mucibince tahsis ettikleri sermaye 
miktarları, iştiğal ettikleri muame
le nevileri gösterilir ve şubelerinin 
açılmasına müteallik vesaikin mu· 
saddak suretleri beyannamelere 
raptolunur. 

Ecnebi bankaların Türkiyede 
şubelerine tahsis ettikleri serma • 
yenin Türk parasına tahvil edil -
miş olması meşruttur. Yerli ve 
ecnebi bankalar tarafından veri • 
lecek beyannameler üzerine Mali
ye Vekaleti, bankanın mevduat 
kabulüne salahiyettar olup olma -

dığını tayin eder ve keyfiyeti ken
dilerine bildirir. 

Bankalar mevduat kabul 
edebilmek ic;in •• 

Kanunun bir maddesine göre de 
mevduatı kabul edebilmek için 
Türk kanunlarına tevfikan teşek • 
kül eden bankaların tediye edil -
miş sermayelerile bilumum ihtiyat 
akçeleri baliğinin ve ecnebi mem· 

leketlerde teşekkül edip Türkiye
de şube açmak suretile faal~ette 
bulunan bankaların Türkiyedeki 
şubelerine tahsis edilmiş sermaye 
miktarının bir milyon lira, nüfusu 

100 binden fazla ve 250 binden a-

lOOhinden aşağı olan yerlerclc en 
az 150 hin füa, nufuı;u 50 binden 
a§ağı v~ olar. yı:ı·~c:rt.ie en az HO 
bin lira olmasl ~arltt'" 

Muhtelif şehirlerde ~ubeleri 
mevcut bankalar iç.in bu madde 
mucibine aranacak sermaye haddi 
merkez ve şubelerinin bulunduk -
ları şehirlere ait halleri ayrı ayrı 
hesap ve cemedilmek suretile tes
bit olunur. 

Kanunun neşri tarihinde tediye 
edilmiş veya tahsis olunmuş ser -
mayeleri muayyen hatlere baliğ 
olmıyan bankalardan sermayeleri
ni arttırmağa teşebbüs edecekleri
ni beyannamede bildireceklerdir. 
Mevduat kabulüne mezun banka -
lar hesaplarında ticari mevduatta 
tasarruf mevduatını ayırmağa .mec 

burdurlar. Alelumum devlet ve 
devlet müessesatı ile idarei husu
siye ve belediyelerin ve bunlara a· 
it müesseselerde menafii umumi -
yeye hadim cemiyetlerin ve alelit-

lak banka ve şirketlerle ticaretha
nelere ait olmak üzere tacirlerin 
mevduatı, ticaH mevduat ve bun
lardan madasmın mevduatı da ta-
sarruf mevduatı sayılır~ 

Mecburi karşıhk akc;alar1 

Bankalar vadeli vadesiz ve ih
bara tabi tasarruf mevduatının 

karşılığını teşkil etmek üzere va
desiz veya en çok bir ay vadeli ve 

ya bir ay evvel ihbara tabi mev
duat için yüzde 30, bir aydan faz
la veya bir seneden az vadeli ve

ya bu müddetle ihbara tabi mev
duat için yüzde 20, bir sene ve da
ha ziyade vadeli veya bu müddet

le ihbara tabi mevduat için yüzde 
l O karşılık ihtiyat akçesi bulun -
durmağa mecburdurlar. 

Tasarruf mevduatının sekizinci 
maddeye göre bankaca mahfuz 
tutulacak yüzdeleri o tevdiatın im-

tiyazlı karşılığı olup bar.kanın di
ğer alacaklılarıtarnf mdan bu kar
şılık haczedilemez. 

Hava yolları idaresinin 
bütc;e!i; 

Bundan sonra ha va yolları dev 
let işletme idaresinin 1933 mali 
senesi bütçesi müzakere edilmiş, 

idaresinin masarifatı karşılığı ola
rak 180 bin liralık tahsisat veril -
mesi kabul olurunu~tur. İdarenin 

cak ve halk bir takım mürabaha - Halk bankasının tayin ed; 
5
jl' ~, 

cılarm elinden kurtarılmış bulu - yerlerde vekaletin müsaa e b 
nacaktır. halk sandıkları yapılacak "e ııf hıı 

Layiha yeni bir Halk bankası - sandıklar gerek kendi gerel< ~-~ ~ 
'nın vücude getirilmesine dairdir. terileri hesabına borsa nıuaıtle 
Buna göre lktısat Vekaleti 3 mil - yapamıyacaklardır. ~j 

yon liralık sermayeyle Halk ban- Bankanın muvafakatı ve"; ~lı 
kası adıyla merkezi Ankarada ol- tin tasvibi ile muhtelif saJl 

1 

mak üzere bir banka teşkiletmiye birle§ebileceklerdir . bİ; 
salahiyettar olacak ve meclisin ta- Sandıkların nama yazılı lcJıtl" 
tilinden evel kanun haline getiril- senetleri olacaktır. Milli te~e. t' 
mesine çalışılacaktır. ler ve bilumum hakiki, hükıtl' b 

·ııe 1ktısat Vekaletinin teşkil ede· hıslar sandıkların sern-ayesı ~I 
ceği bu bankaya bir milyon lira sedar olarak iştirak edebile':; 
sermayeyle Maliye vekaleti ,de iş- dir. Resmi daire1 ... ~in hisse se 
tirak edecektir. Fakat bu serma - ri devrü ferag edilemiyeceklİ;i 
yeye ait reyler lktısat Vekaleti ta- Sandıkların müdürleri bş~ ol 
rafından kullanılacaktır. dare meclisi tarafından u.yııı ti 

Halk bankası vilayetlerde halk nacaktır. Esnaf teşekkülleri~-~ 
sandığı namı aJtında küçük kredi fından vücude getirilen kred~~/ 
müesseselerini teşkil edecek, bun- esseseleri halk sandıkları l:ı~ 
lara yardım, mürakabe, halk san- daki hükümlere tabi olacn~ır·ef ı 
dıklarını teftiş, ve halk sandıkları Bu kanunun meriyete gı·~' ~ 
nın inkişafını temin için lazım ge- mürabaha nizamnamesi ıni.ıll 
len muAmeleleri Ya\>~i'Ak lazım ge luııacaktrr. 

Seyyar Terbiye sergisi Telefon hatJat1 
Sadri Etem Beyin konferansı b~l 

SAMSUN, 30 (A.A.) - Seyyar İzmirden yakında Jst~"ıı' 
terbiye sergisi dün sabahtan akşa- A k ·ı k 0.,ı:ıl . ve n ara ı e o ... .,. 
ma kadar yalnız mualhmlere açıl- • 
mış, terbiye işleri hakkında İsmail bılecek ~jf 
Hakkı ve muallim Hayrullah Bey· tZMIR, 30 (Hususi) - ':uf' 
}er tarafından konferanslar veril - Ankara arasında telefon }1ş)ı1'1•~ 
miştir. Muharrir ve muallim Sadri pılacktır. Bu iş için haı•' dİ~ 
Etem Bey de kız orta mektebinde başlanılmıştır. Şimdi telefotl 
layiklik mevzuu üzerinde bir kon- teri dikilmektedir. >~ 
ferans vermiştir. onr' ~ 

İki idam 
Yeni hat yapıldıktan 5 .,,it" 

kara vasıtasile lstanbulla ··~eC~ 
sında telefonla konuşulabı • 

İzmirde iskan işJefl ~ ~r 
IZMIR, 30 (Hususi) ;ııJıı~ ~ 

milyon 485 bin 653 lira 12 kuruş- müddetenberi Ankarada_ se>·.~ ~~ 
lzmir iskan müdürü 'f afat }<il" ~ 

lZMIR, 30 (Hususi) - Manisa
da iki mahkum idam edildiler. 

tur. 

Sel zararlarının önüne 
gecıilmesi iC)in •• 

d.. d" ı . . kan tet 1,ı ~ raya on u. zmır ıs .,, " , 
. kil" (l 

nm kaldırılmıyacağını, 15 ·,.etle ' 
. . b d a ş§I "J J~ 

B d k b l d·ı b. resının un an sonr .•. ~il" ,~. 
un an sonra a u e ı en ır iskanı i!line bakacağını, ı5P'" jfltf' ı' 

kanun ile de, küçük Menderes neh. ~ tk'k ~e 
ri suyu havzası içinde bulunan bü- beş bin dosyanın te 

1 
•• ıedi· fı 

tün dere, çay, kol ve ayakları ve edilmiş bulunduğunu soY rJJ~ 
· haıı ~ 
lzmir panayırına Jı""ifl , ırmakları lüzum görülenleri ve 

hususile F etrek ve Tiryanda dere
leri üzerinde ıslahat yapılması, 

hassaten Tire kasabasının Hüse -
yin ağa köprüsünden başlıyarak 

denize kadar Menderes yatağı ve 

') ...- ,.l ~ 
IZMIR 30 (Hususı e'I il ~ 

t 19 efı 
kurtuluş bayramı olan kiıetl tı 

. . ~e t' 
açıli\cak panayır ıçın .1 ~şt

1 ıef 
· ·ı · nak1 1' yardımı ıstenı ınış, cıeee , "-· 

· frak e ııi' "'1 

masarifatı karşılığı olan varidatı azmaklarının düzeltilmesi ve set -
da 180 bin lira olarak tahmin olun- ler intaaı suretile sel zararlarının 

muştur. önüne geçilmesi, bütün göl ve ba-

rının bu panayıra ış 1 tetılell 'ılt 
için tenzilat yapılnıası il 1 ~\ 
dilmiştir. d'"eıılt' ,,, ' ~ 

· d bele 11 tı ) P .ınayır yerın e 5itş tı" 1 
1926 mali senesi umum masari- taklıklarla bu gibi su altında ka

fatma ait hesabı kati kanun layi- lan sair arazinin kurtarılması ve
bası müzakere ve kabul edildi. Bu- ya ıalahı ve icabeden göllerin ha-
na göre, 1926 senesi masarifatı 

172 milyon 450 bin 208 lira 93 ku
ruştur. Mezkur sene varidatı da 
180 milyon 183 bin 574 lira 75 ku-

ru~tur. Ati seneye devri meşrut 
tahsisat miktarı 9 milyon 432 bin 
871 liradır. 

ziııe bendi şekline sokulması ve 
maksatla görülecek diğer su işleri
nin yapılması için en çok dört se-

nede bitirilmek üzere üç buçuk 
milyon liranın sarfına ·ve gelecek 
senelere sari taahüdat icrasına ve 

bu maksatla bono ihracına mezu-

l kt ik te ..,ıf t 
tediği şekilde e e r ıstılı·· 
pılması için şirketle aJl I! '\ 

b 1 ınıdlt• Aal' 
Hazırlıklar aşa :s 9v 1 
. h 1<011 ·~' lzmirde buza nar ıı1'11 ff 1 

IZMIR 30 (Hususi)._.. .;t ~~t~ 
' cıf et il' 

buz fiatlerinin kah:~ tefebb lıf'ıf 
nocular cemiyetlerı~:~ 3p)şf

1

1 ~,· 
• _J ··k .. eldıs• ,ıı• J1 

neticesınc= yu a ıııı'' ,ıY, 
h koJlU IJ1' vilayet buza nar . b\I 

Medeniyet 
hoş durınu10l'. 

ftlemi yılmıyor ve şağı olan yerlerde en az 500 bin 1926 senesinde sarfedilmiyerek niyet verilmiştir. bul etmiştir. Beledıye 
tetkiklere başlamıştır· lira, nüfusu 50 binden fazla ve iptal edilen tahsisat miktarı da 52 Meclis yarın toplanacaktır. 
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Ticaret odasında istatistik 
ve neşriyat şubesi 

lstanbul ticaret odasında §İmdi· 
ye kadar iki müdüriyet vardı. 

İdare heyeti son içtimamda mun 

tazam idaresi için (İstatistik ve 
neşriyat) namile üçüncü bir §ube 

müdürlüğü teşkiline karar venni'· 
tir. 

Bu §ubeye istatistik, kütüphane, 
mecmua, gazete büroları bağlana
caktır. 

Bu §ubenin müdürlüğüne 300 li
ra maaıla Galip Bahtiyar Bey ta -
yin edilmittir. 

Beylerbeyi Hilaliahıneri 
Beylerbeyi Hilıiliahmer nahiye • 

si heyeti Kuzguncukta Şen sinema 
sı ıalonunda bir müsamere tertip 
eylemi,tir. Salon köy halkile dol· 
mu~tur. 

VAK 1 T 
GUndellk, Siya.si Ga:ıete 

tstanbul Ankara Caddesi, VAKIT Y\lrdu 

Telefon Numaraları 
Yazı f§lerf telefonu: 24379 
Idare telefonu : 24370 

felgrar adresi: lstanbul - ·ı AKrt 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri : 

Türkiye Ecnebi 

Seneli': HOO Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 750 • H:SO 
3 aylık 400 . 800 
1 aylık 150 .. 300 

il An U cretleri : 
Ticari llllnl11rrn llAn ııahlfelcrlnde aantl· 

ml SO lmrust:ın b:ışlnr, llk •ahlft'de 2.;o 

kuruşa kadar tıkar. 

Bü~·iik, fn7.la, dı•rnmlı ilan \'erenlere alt 

ayrı tenıll&t vardır. 

Heııml llAnlarnı bir ııatırı 10 kııru,tur. 

KUçUk ilanlar: 

Bir defası 80 iki dcfUJ 50 Uç detam ı;5 
dört ılc!ası 75 ve on defası 100 ku~tur. 
Uç aylık UAn verenlerin bir defuı mecca
nendtr. Dllrt sııtırı ı;e<;en llAnların fıtzıa 

\.. .satırları be~ kuruştan hesap edlllr. 

Esnaf bankası 

Halka ve esnafa yarar 
bir müessese olacak 

Esnaf bankasının vaziyetini tet 
kik etmek üzere şehir meclisinden 
bir komisyon ayrılmıştı. Bu komis· 
yona meclis azasından Galip Bahti 
yar, Mehmet Ali, İsmail Sıtkı Bey· 
ler seçilmişlerdi. Diğer üç aza da ti 
caret odasından seçilecek ve bu su 
retle altı ki,iden ibaret komisyon 
bankanın vaziyetini tetkike başlı· 
yacaktır. 

Komisyon, ıslahat için bankanın 
başına getirilen Hamdi Beyle te -
mas edecek ve hazırlıyacağı prog· 
ram etrafında mütaleaaını aöyliye
cektir. 

Hamdi Bey Bankada bazı tasfi· 
yeler yapmış, bir kaç memuru çı • 
kartmıştır. Bankanın halka ve es· 
nafa yarar bir müessese olması için 
elden gelen gayret sarfedilecektir. 

Dil derleme faaliyeti 
1stanbulda dil derleme faaliyeti 

devam etmektedir. Komiteler haf· 
tada üç gün toplanmakta ve ocak
lardan gelen fişleri tetkik etmekte 
dirler. Tasnif edilen fişler her haf· 
ta sonunda Ankaradaki merkeze 
gönderilmektedir. Umumi heyet 
yakında toplanarak yapılan işler 

etrafında görüşecektir. 

Medreseler ve tarihi 
binalar boşaltılacak 

Belediye, tarihi binalar ve cami 
ler yanındaki medreseleri yavaş, 

yava§ boşaltmaya ve kiraya verme 
meye karar vermi,tir. • 

Ecnebi seyyahların ark, sık ziya· 
ret ettikleri camiler ve tarihi bina· 
lar yanında medreselerde oturan 
bazı kimselerin hiç te yakışık al • 
mıyan hareketlerde bulunduklar1 
ve ziyaret edilen yerleri kirletme· 
leri bu kararın verilmesine sebep 
olmuştur. 

ilk olarak Süleymaniye medre
ıeıi botaltılmışt11'. 

nız.,, 

Biz doğru değildir diyoruz .. 
Görülüyor ki içimizde hala ta • 

sarruf ve iktısat sözünü "bir lok· 
ma, bir hırka., prensibine uydur
mağa çalışanlar ve hala noksanaız 
bir şehir kurmanın faydalarını an· 
lamak istemiyenler var. 

Zannediliyor, ki bir şehirde park 
yapmak, havuz yapmak, tiyatro 
yapmak, spor sahası yapmak fu
zuli bir iştir ve bunlardan her han· 
gi birinin inşasına başlanılsa, der-
hal itirazlar yükseliyor: 

Ne lüzum var?.. Hastane ya. 
palım, mektep yapalım!. 

Ne vakit kavrıyacağız, ki bütün 
bu işler, at başı beraber gider. Bir 
memleket merkezi noksansız olur• 
sa, ancak o zaman, hastaneleri ek· 
melleşir, mektepleri çoğalır. Her 
imar hareketi, başka bir imar hare 
keti doğurur, her tamamlanan nok 
san, başka bir noksanı meydana 
çıkarır ve o noksanın da tamamlan 
muma amil olur. 

Eğer Ankara bugünkü halini 
bulmasaydı, acaba Anadolumuzun 
bir çok şehirleri birer mamureye 
dönenniydi?. 

Bu süale, katiyetle: Hayır! di -
yebiliriz. 
Osmanlı İmparatorluğundaki ah 

val göz önüne getirilsin. Osman· 
lıların da mektepleri, hastanele
ri, sıhhi teşkilatları vardı. Fakat 
şehirler harabeydi. Asri hiç bir 
ihtiyaca tekabül edecek müessese· 
leri yoktu. İşte bunun içindir ki 
bugün, hala her şeyin fevkinde 
görülen mektep, hastane ve sıh
hi teşkilatları ilerliyememiş, inki
şaf edememişti. 

Eğer bir şehirde tiyatroya, spor 
sahasına, hasılı her türlü medeni 
ihtiyaçlara tekabül edecek müeı • 
seseleri fuzuli bulup; "Hele evvela 
mektep yapalım, hastane yapa • 
hm." deseydik, ne bugünkü hasta
nelerimiz, ne bugünkü mektep
lerimiz, ne bugünkü müessesele • 
rimiz meydana gelirdi. 

Bugün, tiyatronun, spor sahası· 
nın, mektep ve hastane kadar 
elzem olduğunu anlamamız ve 
kabul etmemiz lazımdıı-. 

Selimi izzet 
illtllfı mmumuumuuııuuıın:nmm11111 ruııuntıımımnunımuumun mımwınl • ~ 15 Ytl Evelki VAKiT 
; , ttınmıımı nmmıınmmntuutttı rtımıuıumuı mmmı mıvnmmnıumnn J 

31 Mayıs 1918 
- (Jilyef) ten 'Urut eden bir habere na-

7.aran ("'lrnstopoln) da firara mu\·affak ol· 
mu, ulan Karadeniz; donanması mürcttf'batı 
nktcJINltkll'rl bir içtimada Alman kıtaatınıa 
(:\'ono isi•) e 'riirUdıından enı-1 bUtUn ... 
fani tahrip ctmcğc karar \0crmiıılcrdlr. 

- Bugünkü BaJkan trenllc Avuaturya 
ft Ma<'-1trh;tanm en muteber ga1..«'kcllerlnd"9 
on iki kl,IUk bir hCJet ~ehrlmiLc n•.ıl ola

rıılchr. 
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la Iktısat Haberleri ; 
m•~-llltlllllllllll~wııııu fi nıımıınınııı ııııunıı ıııl 

932 senesinde buğday 
vaziyeti ve zürraımız 

932 mayısından 933 mayısına 
kadar buğday vaziyeti şu suretle 
teabit edilmittir: 
Buğday fiati 931 de düşerken 

932 de biraz yükselmiş 931 piyasa 
sı 4,5 iku~ ~keo 932 piyasası 6,58 
kuruıta kapanmıttır. 

Mamafih 928 senesinden beri 
932-933 devresi buğday vasati fiat 
)erinin en iyisidir. 

Esaaen buğday mahsulü son se· 
nelere kadar: memleketimizin belli 
b§alı ihraç madelerinden sayılmaz 
dı, Bilhassa 1913 senesinde buğ
day ithal eden memleketlerin en 
mühimlerinden bir~ini Türkiye 
tqlôl ederdi. 

Fakat son zamanlarda buğ_day 
ithal eden memleketlerin en mü • 

himlerinden birisini Türkiye tetkil 
ederdi. Fakat son zamanlaııda buğ 
Clay ziraati artmq ve itllak:ilikten 
ihtacatçılıia geçilmiştir. Nitekim 
1930 delki ihracatımız 7 bin ton i
keiı 1931 de. 11 bin tona çıkını§ ve 
1932 de 31,614 tonda kapaamıt.· 
tır. komıu memleketlerin, Suriye
nin, Filiatinin kuraklık yüzün.len 
f»u tene f azfa &uğday edecekleri 
tUamin editdiiinclen bu ıene buğ • 
cl'ay ilaraatanız pek çok ariacal • 
br. 

dıktır. Hatta 1930 senesine naza • 
ran 1931 de fiat yüzde 7,88 nisbe
tinde yükselmiıtir. 

Fakat 1931 sonlarına doğru 

ba§lıyan f iat dütmeıi çok fena ol
nlUf ve okka ba~ında..31,44 kuruş 
kaybetmi§tir. 

Bu rakam diğer ihraç maddele
r.inin 4 sene de kaybettikleri fiat 
~iktarından daha ziyadedir. 

Mamafih 1933. deki ihraç mikta 
rı 193.1 e. nazran yüzde 31 nisbe • 
tinde çoğalmıştır. Fiat ise 38,97 
kurut tur. 

193-3 senesinde fındık Eiatinin 
daha fazla düşmiyeceği tahmin o· 
lunmaktadır. Son ~len haberlere 
gVıoe Gil'eıon, T l'ahzon piya.aam -
da frndrk steku kalmadığı için 933 
deki yeni ınahs11lden iyi fiatle iyi 
sat'ıf yap1~acağınr muhaldt:ak adde 
d'eriterde vardn-. 

Afyonlar ve rakibimiz 
tm.e.ı efiwiniıt aı.p- ftbetılere 

giire-, d...,. '"7&1e1ınd'tr a.fyonl1lt'ı 
mızın en biiyw ralribi. ol1111 Y uges 
ıı..,a •ülriimeti afyenı.r halıdonda 
bir haıran1..... netı'ebÖiftir. 

Buna ıöre afyen müstahsilleri -
nin sermayelerinin muattal bir hat 
de kaldığı ve bankaların da .iyon 

Yapağı De halde? mubiilimitlililla anam Mnlik-
•· ~ [ lerini nazan t:H'+"e alarak afyon ı1t&nuu ticaret ve zalaire })orsa• 

ıınnl hazırladığı bir rapora göre ıtokla•uu kimilea ..U.. almap b 
T!l3% ae~~ndelci yapağı vaziyet. rar vemıit'ir. Bu karar üzerine der 
-·-· fer ·~ _r_ .J" v• • ı· hal at'yonfann satın aimmasma 

eaaı trene e gore ÇUB. u•ı•f.IDI! ır. I -.. 
Btitiusa 1913 de en mühim iTı - bq ~ 

raç maddesi olan yapağı 193% de Afyea zurrat da afyonlmm kıy
eski vaaatilere nazaran yüzde 27 meli elmadtiıa ıi"rerm afyon- bir 

nisbetinde dütmiittür. w.nn. ıMill etm.İ!lerdir. 
tJ'ıracafm azalmsa~ en Lüyütı Dört aylık ithalit ve 

imilfCTden birisi de son senelerde "hr cal • tatist . .., . 
memleketimizde açılan yerli men- 1 • 15 Jgl 
aucl t ve kumat fdtrikalarıd'ır. l'&racat ofiınin lıazırfadıiı i.ata-

Eu f abrikatar Jerli yapağıları tistilfere göre memleketimizin 933 
1şfedikferi için ihraç azafmıftır. ıeneai ilk dört aylık ithalat miita
Mamafifı mamul madde elde edi- n ZZ milyon lira ve ihracat mmta
lere-k ıatılığa çıkarılması yapajı. rı da 24 milyon liradır. lliracat faz 
nm kı:;metini yülaeffmittir. N"'ıte- lası 2' nn1yoır riradır. 
krJl evvelce 32 kuruıa olan yapağı Bu vaziyetten 4 aylık ticari mu· 
w.tz senesinde 42' kuruta bd'ar vazenemizde. 2 milyon lıisa kadar 
yiibebiftir. Son günlerin fekar - l~Fıim:ze bir fark. vasdır. 
riir etmq liati de 43 kunqfur. ttk dön a,. zarfındaki iline~ 

llıraat milctarı yukarıdaki ae - l\'uz tütün,. üzüm,. ze.ytia yap, lif· 
beplerden y-ade 22 azalmıt ise de tik,,afyoedur. 

<KISA HABERLER) 

Hil31iahmere teberrü 

Zingd müessesesi tarafmd'an 
Hililiahmer Cemiyeti İstanbul mer 
kezine on bin kilo mangal kömü
rü teberrü edilmiŞ.tir. Bu kömürler 
onar kilo olarak bin sandık içinde
diT. Müessesenin göstel'diği bu ha
yırkarlktan dolayı cemiyetçe Zin -
gal şirketi umumi müdürü Tevfik 
Ali Beye teşekkür edilmiştir. 

Kü~ük paketlerle ithal3t 

Posta idareai yeşil etiketli küçük 
peketleri binnüddet için kabul ede 
miyeceğini ilin etmişti. Filhakika 
kontenjan karamamesinclen son -
ra, Paket postanesinin bu yoldaki 
müvaredatı birebtre artmıştır. Hat 
ti bu arada mesela ayni şahıs na
mına Amerikadan 200 paket biT -
den deri gönderildiği de görühnii1 
tür. Paket postaneainin tetkilatı 

bu kadar fazla paketin tevzi, tet -
lak: ve sair İ§lerine müsait olınadı
ğından,bu m11&melitın bir müddet 
için tatiline lüzum hasıl olmuştur. 

Sanchk boşaltırken •• 

Şehremininde Küçük hamamda 
Munise Hanımın evine hınız gİr: • 

miş, sandıktaki eşyayı bohçaya 
koyarken yaklanmı§tır. Hırsız, Ay 
şe isminde bir kadındır. 

... ••lunltf 
Balatta oturan Maksut isminde 

biri, San Kemal iwminde biri ile 
kaYI& etmit, &tçak çekmiJtir. Ka
çarken. yalıalaımnftır. 

Madam Ruzvelt 

Amerilra reiaicümbnı M.. Rez
veltin akrabasından Madam Ra& -
velt okmıobille l.~a sdmit -
tir. B11sünlerde 14yahatine ctn
eclerek. Siııppua ıid.ecelctir. 

Yahudi kaçırıyorlar 
(T aymiı) in Berat muhabiri bif· 

&iyer: 

Sariye ile rıl'is(ın ar.aaında "• • 
çaltçdık devam ediyor. Za.hda son. 
ıüırferd'e Berufa gelen tıir çak Ya
Fludffimn de f>ir tef.eie tarafından 
Filiıtine kaç_ırıldığrnı ke!fe~ -
tir. Filmtine ıirecel Yafıudlluin 
frir takım feraiti haiz olmaları icap 
ettiğinden, Yahudi fcaçırınak iti 
hf gôstermitfir. B'u tekilde 1'açırı· 
tan Tahudaerden altmqı, Fili.timı 
hükumeti tarafından J•ık•lanarak 
hudut haric.iae a'-llDlıiardu. 

Tazminat 
Bu istek karşısında 

mahkeme şahit istedi 
Ahmet isminde biı: ~İ: tarafm

d-an, Kontrplak faJ.ikau aaıribi 

Jozef Aciman E'esM.i isminde biri 
aleyhine açılan davaya dün İıtan· 
bul birinci ceza mahkemesinde ba 
kılmıştır. 

Fabrikada çalışan Ahmed in sağ 
elinin bir parmağını bir motör kap 
mış, koparmış. Ahmet, fabrika ıa
hiliindel'l cna ve tazminat istiyor. 
Şöyle diyor: 

- Bu kan olmazdı. Fakat, Aci
man Efendi, "fabrikadan çabuk i~ 

TAKVlti 
eıobe 

Çarşamba Perf Ot"' 
31 Mayıs 1 Ha 

6 SefC1' 7 SJef t9 '· Gün do~uşu 
Gun 1 atışı 
Sııb :ıb namazı 

Oıtle n:ımDl.ı 
kimlı oaınazı 

4,.!9 

19,36 

1 .ı ~ 

1ti,t1 
.Uşam nam:11.ı ırı,3'i 

\"aısı namuı ft.:ı:t 
lnı •a~ ~14 

\'ılın geçen ııünleıı 131 

ıt36 
s,30 
12.ıt 
J61f 
,9,'!6 

rı.J5 
o I~ 
·~ 
sı• ) 

\.. ~alan . 217 ~ 

il.\\',\ - Ye~illiliy aı;kcrl '::'.. ~ 
zinden verllPn malftm:ıta gört'.;,...r '"ıJlll' 
bo.lutııı \"'e sakın olacaktır· ~ -
il pek azdır. 

18
, tll -' 

Düııkii ıııcnklık en f~~ ı#
df!tteıı, hıwu t':ı'l.J'"lki 'i""6 ndl• 

çıkmıyor. Makinedell tahta alır - :::;';======'=' 
ken motörii durdurmayımz !,, de
di. Bizde motörü durdurmadık . ..;...:.. __ ;.=.-;;~::..:B::;;;.;_u_g~U:;;:;n-.-~ 

Neticede, iıte bu. kaza. baııma ge[.. ı s TA N s v L , 
11 

"'1 
di. ıs - 19 gntmofon. 19~ Jf:~ 

AcimaD Efendi, buna kaıır kell!' ka.: 9a1E. (.Mur.:ıttar Bey, Jncf ~Jr ~ 
20.20 alaturka 8Uz (H:ıruly.et )o 

diainin iddia edildiğj ıibi bir emir 2o.sı> alaturka anz {Saniye Jl_....ııııJ· S1
1 vermediğini, hiç kimsenin bir bat~ 21.30 al:ı.hırıta ııaz (Mtıhmure ~ 

kasnıa "paı:mağını kopar,, demiye 2Z ı;r.ımofon. 2Z a,Jaus, Dod6 

ceğini söylemiıtir. 

Neticede,. muhakeme, tahitlerin 
ça.ğrılmaSL için başka g.üne bırakıl
mııtır. 

Mes'ut bir nişan 
Sabık reji müfetti,lerinden Fer 

ruh Beyefendinin kerimesi Müba· 
fıat Hanımla razefeci arkadaıları· 
nıızdan Burfıaneftin Alt Bey pazar 
tesi günü Uf&llll nitanfamnııtar • 
dır. 

Merasimde fe'hrimizin kibar ve 
yülaek mahafiline menıup lıamm 
ve- Beyefendiler ve Jatanbuldaki 
Efgan prenses Ye prenıleri ve da· 
ha !Jir çok güzide zevat daTedi o
larak bulunmuılardır. 

Sabaha kadar neı' e ve ze11k için 
de ..._ '•Anir ve eflellilmiıtir. 
ArkadqımlZ!' _......-aç . nİfıanlıamı 

telmik ededren ••ıa •w Ye 
ç6ziiJmea bir uaclet te.._Piı ede
riz. 

at ayarı. 

A1'olKARA {JUS m.) 
ı•""" 

1:!.SO - 18.30 granıofOII• f 
Rlyıuıett r.llmhıır orrke.1tr11:J1: av.""11, 
6uverlure llebrlden Orll:CllD'a ~ ., 
man konııni (E. Zrkl B. tar:af dl>"_.; 
18.13 gr.ımofon. ıs.11> - 20.ıo \19 ~ 
kiıd. 20.1 O ajırns haberll'rl \"O bll -1, 

\' 1 il ,-\ N11\ı ( 5UI, J m.) ..,,.ıt ~ 

ı.::.so kwaaoıı - ı:ı..ıo pWk -~ "'-' 
ser - 17.0~ plak - !O prlaı -
ft.t:S dans. 

L•lrZfG t .... -.J; ,, 
1 jlın...W. - ~%0- __.,....,.. 

%1.40 koue• - 23.13 operet. ı 

BU K R 1: 1J (18t.l m.> d fl"1~ 
il plak - 1'4.1:5 ,... - "' 
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3 M~~iYiS .. GECESİ •• 
- Siz, hu çeki geri almak, bu 1 tan sonra durdu, kulak kabarttı: 

Patan' · d' f ., 1 tını ı vermeğe hazırsınız, - Her halde rüya görmüyorum. 
•kat hen bu kadar paraya ver • Cinler bu gece benimle alay edi -

1'1ern. 

- Ya kaç paraya verirsin? 
l'1 - Beı yüz liradan atağı ver -
tın. 

be - Peki, farzet, ki bu mektubu 
d ··~ Yazdıın. Kerime Hanımı öl -
U11benıe imkan var mıdır?. 
- Beyefendi imki.n görüyor. 
....... Nasıl görüyor?. 

) - Hanımefendi, bu mektubu 
lıtlıll.1.n adamla kaçmağa razi ol -a:;· Fakat tam kaçacağı ur ada, 
d't·efendiyi herkesten fazla sev -

1 
•ni hiaasetimit, kl\cmaktan vaz 

~'çQ.ıj~ O ::.deı.m da bunun üzeri· 
ha, ımefen-:liyi öldürmüş. 

" - Demek Beyefendi böyle di -
.rOr?. 

.,, -Evet. Bunun icin mektubu ya. 
''n ~ 
L_ .,1 arıyor. Onca mektubu yann 
"ltldir. 

-. Deli. 

d'-. Dediğiniz kadar değil efen -
tu' liele ıiz mevzuu bahsoldu -
Ilı lluz zaman hiçte deli değil , yal· 

l lehl'k 1' ı e ı. 

h '-.. Doğru; fakat kendisi için r.la
d ~lthlikeli. Sen de benden, çok 
~ l kurnazsın. Daha bir hafta 
\ )efendinin yazımı gördüğünü is. 
~"'İYorum. Bana çeki iade et, ya
ti 't da. gel, aana beı yüz lira vere· 

1'1. 

ı...~!ak, dikkatle Müfidin yüzüne 
"'lttı: 

~ Söz veriyor musunuz? 
d ....._ Eğer sen söz veriyorsan, ben 
'ti yorum. 
li' Ben ıöz veriyorum efendim. 
~~.ha.fta, beyefendi yazınızı gö-

1Ye~ekt·:r. 

~..1' :!ekkür ederi.m. 
Sı~fıt Bey çeki cebine koydu ve 

ken tekrar etti: 
""" "' ı ?\rın gel, paray·ı al. 

-11-

Bir ses 
d0,\~t-at l\':üfit Bey, evine döner 

tlınez sordu: 

' Ne Vart ne yok? 
b.... ":.Bir iki mektup geldi, odanıza 
-·~.trı. 

'-... J(· 
lt,) ınıse gelmedi mi, telefonla 
~ obnadı mı? 

'liayır efendim. 
.:: Sa.fa Bey uyanmadı tnı? 
,,~~~r efendim. Rahatsız et· 
'-da. 1Çtn odaya girmedim. Ses 
~ ........ da. çıkmadığı ıçın uyuyor 

·~derinı. 

di~ Attık ıana ihtiyacım yok, gi
l't.ta ı_ ·ı· · ........ p 0_ı ırıın. 

yorlar ... 
Birden gözleri yerinden oynadı. 

Tüyleri diken diken oldu: 
- Can kurtaran yok mu diye 

bağıran, beni imdadına çağıran 

kimdir? .. Bir kadın, bir genç kız 
sesi... T anrmadığrm bir ses .. 

Daha dikkatle dinledi: 
- Ayşe değil, huna eminim. Öy. 

leyse kimdir?. Bu ses nereden ge· 
liyor? Evin içinde değil, sokakta 
değil.. Bu ne demek?. 

Yüzü takallüs etti: 
- Öyle can havliyle bağırıyor 

ki... Biçare kız .. Acaba kimdir?. 
Birden gülümsedi, gerilen asabı 

gevtedi: 
- Kulağıma sesler geliyor .. Ha

yal görüyorum. Eğer birisi bağır
mış olseydi, herkesduyardı ... Ama 
ben de sesi pek iyi duydum. Artık 
bin sesin arasından bu sesi tanı • 
rım... Fazla yorgunluk, asabı ber
bat ediyor. 

Briaz durdu: 
- Ne olursa olsun, gidip yata· 

rım. Saf aya bakacağım da ne ola
cak?. 

Yemek odasına girdi, büfeyi aç· 
tı: 

- Bir kadeh konyak içeyim, iyi 
gelir. 

Kadehi doldurdu. Dudaklarına 

getirecekti, vaz geçti. 
- Nahide!.. Nahide tevkifha -

nede! .. Onu, Kerime Hanımı kat
letmekle itham ediyorlar.. Peki 
ama, ,imdi neden onu duşunüyo
rwn 1 ... Acaba beni çağıran o mu
dur?. Öyle ya, beni çağırmayıp 
ta kimi çağıracak ... Bir ümidi ben
de ... Biçare kız ... Aklına hile gel -
mez ... Ne garip tasadüf !. 

Kadehi tekrar dudaklarına gö • 
türdü, tekrar çekti: 

- Hayır, içmiyeceğim !. Asabı
ma alkolle değil, irademle hakim 
olacağım. 

Müstehzi bir gülü§le güldü: 
Bir kadah konyağa da yazık o· 

lacak. 
Kadehi kaldırdı, boçlukta salla

dı: 

- Beni çağıran sıhhatine, şerefi· 
ne ıçıyorum. Sen de beni.m gibi 
rahat rahat uyu .. 

Bir yudumda kadehi içti: 
- Haydi bakalım, artık tomba

la yatak!. 
Odasına girdi, soyunmağa baş • 

ladı. Ceplerini boşalttı, cüzdanın· 
dan gene o resmi çıkarıp baktı. 
Gene gözlerinin içi güldü ve gene 
düşündü: 

Sif ekı efendim. 

~ell 'Beyin yattığı odanın önün· neıınnu l ' nr 
Se, :'Çerken, Müfit kulak verdi. =======.-====-:==== 
~ .uYlılnıuyordu. Usulca kapıyı Rus talim gemisi 
il ' ıçreri . d' 

e)... ıır ı, J§ığı yaktı. Safa Rusyada Rostof deniz ticareti 
L .,.lhrd ~ 'b" 
'l\l \.ah •gı gı ı yatıyordu. Ra- mektebinin talim gemisi Vega dün 
len, ~t nefeı alıyordu. Müfit lzmirden limanımıza gelmiştir. Ge 

• 1t•ıı .. d 
lıtdi. •on ürdü, çıktı, odasına mide 36 ticaret bahriye talebesi 

~U vardır. Vega bir müddet evvel bo ı._ nbir ""dd 
~tay, el nıu et dolaştı. Oraya ğazdan geçmiş ve burada durmı • 
tlltlü ı~ . a.ttı. Ne yapacağını bir yarak lzmire gitmişti. Dönüşte bir 

ı. ·1testırern. d 
•Yie~ •Yor u. kaç gün kalmak için limanımıza 

l()lltll b plktarı açtı, birer göz attı, uğramıştır. 
d.. ıra ı b' d k 
~iip ha.ktı . ve ır en ar uma Gemi iki gün sonra Batuma gi -
ltend' · decektir. 

ı kendine ··ı ·· d' ......_ B gu umse ı: 
h ana h 
iç• Sok u gece ne oluyor? Ga-

ttd l... ı.ı Yol ruldum, yatsam iyi ola-
. ne e b' 'ltiinu.,·· ır uyuyayım, yarın 
''- C!~nıf ·· Aklıoı b:;ı.şıma gelir ... >.t. ~ anı b · 
L '"'11: "'1ı9 B• .. ır feye ihtiyacı 
""',.... ·" ır kere daha gidip ba-

bıtarı çıktı. B 
ir iki adım attık-

Mekteplerde milli and 
tik mektep talebesinin her sa -

bah mektep bahçelerinde toplu o
larak milli ant yapmaları mektep
lere bildirilmiştir. Yalnız mektep
ler yarın tatid edileceği için mera
sim yapılamıyacaktır. Ders senesi 
bqında milli anda baılanacaktır. 

Dilimiz lstanbal Cehennemi 
77 inci liste 

A:\I\ iL\ 30 A. A. ı - T D T .Cc· 
miyetindcn 

TARİHTE BÜYÜK YANGINLAR 
l\ar~ılı !da rı ar anacak nrapça 'e lar~ça 

kelımcler in 77 numaralı liste~i şudur At 
ı - Memleket 8 - ı\ J eyva-mh c· eş 

- 28 - Yazan: rtiyazi Ahmet 

bir kuduz gibi insan kalabalığını 
yararak ilerlemekte idi 

2 - ı\lt"mnuniye t 9 - ı\ lidc 
3 - \lc\:..İm 10 - ~liktar 
4 - (\)e,~u k 11 - l\lık\·a 
5 - ~ (C\Zll 

6 - l\(e\ ZUll 

7 - .ı.\ le) dan 

12 - !\) imar 
13 - i\li:taç 
14 - ,\l iz:ıh 
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Darülfünun 
Islahat heyeti Fen 

fakültesinde 
Profesör fişlere mütalaa

sını ilave ediyor 
Profesör M. Malş ve ıslahat he

yeti azaları sabah Haydarpaşaya 
geçerek Tıp fakültesini ve hastaha 
neyi gezmişlerdir. 

Profesör öğleden sonra Darülfü 
nuna dönmüş ve akşama kadar 
meşgul olmuştur. 

M. Malş ve ıslahat heyeti aza • 
lan fakültede yaptıkları tetkikler 
hakkında noktai nazarlarının tes -
bit etmektedirler. Bina meselesi 
hakkındaki rapor bir iki gün zar -
fında hazırlanacaktır. Raporun 
perşenme akşamı Ankaraya gönde 
rileceği tahmin edilmektedir. 

Müderris, müderris muavini ve 
muallimlerin gönderdikleri fiş le -
rin de sonu alınmıt gibidir. M. 
Malş bu fişleri tetkik ederek hep
sinin yanına mütaleasmı yazmak
ta.dır. Bu fişlerde bir kaç güne ka
dar Maarif vekaletine gönderile -
cektir. 

Rus yada 
Stalin siyasi barış

ma yolunda 
Moskova, 29 - Stalinin etra

fında bulunanlar Sovyet Şuralar 
icra heyeti reisinin bazı siyasi ha
reketlerin icabatından olarak en 
inatçı eski muarızları ile barışma
ğa taraftar olduğunu söylüyorlar. 

"Z' . f "K f . · ınovıye ,, ve amene ·,, ın 

bir beyanatı Stalin ile aralarında 
ihtilaf kalmamış olduğu suretinde 
tefsir ediliyor. 

Rus amele sindikası sabık reisi 
T omskinin ve bir suikastten dola
yı Siberyaya nefyedilmiş olan 
Ruski ve Sirzof'un da inkıyadı 
bekleniyor. 

Nihayet Stalin, en büyük düş 
manı olan Leon Troçkiyle de ba -

rışmak istiyormuş. Bunun için Is -
tanbula Troçkinin nezdine müza -

kereye girişecek kimseler gön -
derdiği rivayeti dolaşıyor. 

Kral Faysalın heykeli 
Heykeltraş Kanonika Kral Fay

salın bir heykelini yapmış, heykel, 
20 mayısta Kral Faysalın doğduğu 

güne müsadif olduğundan heykel 
de o gün meras"mle açılmıştır. 

Danzigte Hitlerciler 
Varşova, 30 (A.A)- Dançigten 

bildirildiğine göre, Hitlerciler, inti 
habatta kazandıkları zafer müna -

sebetile tezahürat yapılmasını ya -
sak etmitlerdir. 

Zeyrekten "ol bi vefaya gide
riz,, diye Vefaya uzandı. Vefa, 
dört tarafı tutuşarak yanarken, 
kudurmuş ejderha yuttuğu binle:- -
ce evle doymamış gibi Kapıcılara 
oradan Molla Hüsrev ve Şehza • 
de başına ilerledi . 
Öğle olmuştu. O gün cumaydı. 

Cuma namazı kılmak mümkün ol
madı. Ezan yerine minarelerden 
halka yangına ko,maları ve nakzı 
siyam hakkındaki ferman okun -
du. 

Şehzadebaşı mahşer gibi kala -
balıktı. Ve ateş kudurmuş bir ku
duz gibi insan kalabalığını yara -
rak ilerliyordu . 

Tiryakiler Ç&rfıaı, Kirazlı mes· 
çitte yanan kısımlara ilave olduk
tan sonra Acemoğlu meydanın -
dan eski odalara ilerledi. 

Sarıgüzel ve Yeni odaları da 
ziyaret etmeği unutmıyarak ku -
duz ejderha buraları da biribirine 
karıştırdı. 

Halıcılar köşkünde yeni bir 
hamleyle ileri atılan alevler, Ak
saraya fırladı. Koska Kazasker 
hamamı civarlarından Haseki mey 
danı, bir taraftan Tozkoparan tu
tuştu. 

Koca Mustafapaşadan ilerliyen 
bir kol Hekim Alipata camiini de 
yakarak Silivrikapısına ilerledi. 

Y edikuleden ilerliyen bir kol 
da Laleliyi de sildi süpürdü. 

Üçüncü Mustafa tarafından in
şa etirilen ve ıair Fitnet Hanımın 
(Mualla camii ranayı sultan Mus
tafadır bu .. ,, mısraiyle 1177 tari -
hi söylediği Laleli camileri bu yan 
gında hasara uğradı. 

Yangın başlangıcındanberi dört 
yüzden fazla insan zayiatı vardı. 
Bir çoğu evlerinde yanmış, bir kıs· 
mı eşya kurtarırken çöken evlerin 
altında kalarak ezilmişti. 

" Bu bir gazap, buna kanca, tu
lumba kar etmez,, 

Diyen şairlere tarih bile hak ve
riyor. Halk, bitkin bir haldeydi .. 
Tulum bacılar hile yangını seyret
mekten batka bir şey yapamıyor -
lardı. 

Hatta bir çokları çoktan sıvış • 
mışlardı. Laleli camilerinin yan -
ması yangın köşkünden eski ve 
yeni odalardan ve hatta Halıcı 

kötkünden daha mühim bir hadi
se teşkil etti . 

Ateş evveli cami avlusunda 
mevcut 5 hin çeki oduun tutuştur· 
du ... 

Bu Ramazan hayrmaı, lstnnhu
lun fethinden sonra gelen bayram· 
larm en neş' es izi oldu. Ve bu bay
ram (Kızıl bayram) diye tarihle -
re geçti. 

Balık pazarı yangını 

Çelebi camiini yaktı. Zahire pazar 
tarının yanması büyük bir hadiae 
idi. lstanbulun her semtinden bu
raya kotan yüzlerce insan, ateıi 

söndürmiye değil, çuval çuval eıya 
taşımıya çalı§ıyorlardı. Buna kim· 
se de mani olamıyordu. 

Ambar sahiplerinden biri, kol : 
tuğunun altında küçük bir torba 
pirinç taşıyan ihtiyar bir kadını 

yakalamış, bastonunu batına indi· 
rerek kadını bayıltmıftı. 

Bunu gören yeniçerilerden biri: 

- Bre nadan.. Nardan etyanı 

sakınamazsın, hayıra giderken fa
kir bir kadını bayılttrsın.~. Diye 

ensesinden yakalamıt, bayılmıt 

kadının yanına çökerterek ayakla· 

rile çiğnemitti. Bu hali. görenler 
cesaret aldılar. Etya tafınnya ni -
yeti olmıyanlar bile clierine geçir
diklerini aşırmıya başladılar. 

Ateşin bir ucu T ekirdağı iske
lesine yanatmış bir ucu çarımm ni 

hayetine kadar devam etmitti. İı· 
tanbul şehrinin zahire anbarlan 11 
saat zarfında kömür haline ıeldill 
ten sonra ateş söndürülebildi. 

Azapkapı yangını 
1796 senesi lıtanbul tehrinin en 

çok karışık ve korkulu bir ıenesi · 
dir. Bu sene, harici ıiyaaet çok bo-

zuktu. Rusya harp ediyor, Sırbiı · 
tan Babıaliden istiklal istiyor. A • 

rahistan isyanla kaynaııyordu. 
Bunlardan batka dahili isyanlar 
gün geçtikçe artıyordu. 

Bu sene, üç yeni gemi inta edil· 
mişti. Fakat bir gece çıkan müthiı 

bir fırtına denizdeki bütün gemile 
ri biribirine katmış hepsini Bahçe 

kapısı ile Yalı köşkü arasına fırlat 
mıştı. Ayni gece Cibalide bir yan 
gm çıktı. 

Tulumbacı ocakları ateş karıaın 
da en büyük tehlikeleri göze alır • 
lardı. Fırtınalı bir gece olmaıına 
rağmen her tarafta Cibalidejci yan 
gın ilan edildi. 

Buna lüzum kalmadı. Arka~tn -
dan sürekli bir kar batlamıştı. A • 
teş, alınan bazı tedbirlerle söndü· 
rüldü. Ertesi gün bir zelzele lıtan
bul halkını dehşetli korkutmuıtu. 

lskenderiye ve Mısırda da ayni 
şekilde zuhur eden fırtına ile bü • 
yük kalyonlar ve kırk sekiz tüccar 
gemisinin battığı haberleri geli -
yordu. 

Bir Cumartesi Azap kapısında 
çıkan ve her §eye rağmen yedi sa

at devam eden yangında kırktan 
fazla nefer yaralanmış, Muhzir A· 
ğanın kaburga kemikleri kırılmıt· 
h. Bu yıl, yangın ve felaketler yılı 
sayıldı. 

( Derıamı ııar) 

1794 yılında Galata Kulesinin 
tamiri yapıldı. Yangınları bir ar. Büyük bir idman bayramı 
evvel haber vermek için tedbirler Fener Yılmaz klübü 2 haziran 
düşünülüyordu. Bu esnc~larda Ba - pazar günü Rami spor sahasında 
lıkpazarının dıtında, Hasır iskele · büyük bir idman bayramı tertip et 
sinde bir yangın çıktı. 11 saat fa - miştir. Hazırlanan programa eö -
sılaaız devam eden hu /angın, şeh re, bayrama Fener Yılmaz, Rami 
rin en kalabalık bir yeri olan Ba • ve diğer bazı kluplerin geçit ret • 

lıkpazarı ve civarını baştan başa mi ile başlanacak, voleybol oyna -
yaktı, pazarda çıkan yangın, taş - nacak, 100, 200, 1500 ve 3400 met 
çılar, balmumcular, keresteciler, re mukavemet koşuları yapılacak, 
zeytinyağcılar, nalbantlar, kutu • Fener yılmaz ve Rami birinci ta • 

Şehirde tabii vaziyet 
ıürmektedir. 

hüküm cular, kantarcılar, ıepetçiler çar • kımları arasında maç yapılacak • 
tılarını, pirinçi mahzenlerini, Ahi tır. 
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Paris seyahatnamesi 
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· Vakıa bir çok temiz, canlı, iri 1 liğe intihap etmişler. Hatta hika
Y.arı asker gördük. Kral sarayının ye ederler ki Versayda bir lsviçre
bahçe tarafında dizilen askeri kı- li kaptanı bahçe kapısına koyup 
tanın birine atlı, ötekine siyah atlı "sakın içeri kimseyi koyma,, diye 
aerlermiı. Bu iki kıta bütün as • tenbih etmişler. Kral bahçede ge
kerlerin pek ziyade muteberi imiş. zinmek istemiş. Kapıya gelince 
Bunların neferleri kibar, kibarza - İsviçreli kapıcı, harbesini kapıya 
Cle ve beyzadelerdir. dayayarak: 

Kaptanları da cümleden mute • - Kimseyi koyuvermemek için 
!>erdir. Kralın has askerleri gerek bana tenbih ettiler. 
~~ ' 
liayvanları, gerek elbiseleri pek Demiş. Kral: 
ziyede temiz idi. Saray kapısının - Ben kralım. 
'!lerdiveni dibinde yanattık, attan Deyince, bekçi: 
iı_ıip içeri girdiğimiz zaman tenef- - iyi ama, bana emir katidir. 
füs etmek için sağ tarafta bir oda- Deye cevap vermiş, kral bir az 
~a götürdüler. Buraıı kralın kah- para verecek olmuş: 
yasının odası imi§.. Bu adama - Beni akçe ile aldatıp dayak 
Mösyö Le Dük diyorlar, kralın ya- yedirmek ve ırzımı yıktırmak mı 
liın akrabası imi§. istiyorsunuz?. 

Bir az istirahat ettikten sonra Demiş. işte bu adamlardan on 
kalkıf) merdivene doğru yürüdük.. iki kişi bir onba§ı ile kapıya bekçi 
Her makama geldikçe devlet rica- konmuştu. Vakıa güzel de hizmet 
linden birisi istikbalimize geliyor- ederlerdi. Bunlara ne tenbih olu-
du. Divanhane kapısına vardık. nuraa bir kıl kadar ayrılmazlardı. 

Halk öyle bir kalabalıkla atıl - Ertesi gün kral için bize verilen 
mııtı ki etrafımızı alıyorlar ve geç· hediyeleri üahyamız ile vezire gön 
memize mani oluyorlardı. · Hele derdik: ,. 
şükür, divanhane kapısından da - Biz Kral Hazretlerine veri -
önde iki adamla yürüdük. Kralın riz. Demiş. 
tahtı yakınına varınca iki tarafta Bu hediyeler gayet sanatlı renk
düğün evinde konulan serirler gi- lerle ve sırmalarla işlenmiş, beyaz 
bi bir kaç yüz seriri birbirinden kumaş ve gümüşle donanmış Mi -
yüksek olarak sıralamışlar, bunla- dilli ve bir de ok, keman ve yay ki 
rın üstüne ne kadar kibar kadınlar mükellef idi. Tirkeş de son dere
kızlar, kralın hısımları olan pren· ce musanna sırmalarla itlenmişti. 
sesler varsa toplanıp mücevherleri Bunların arasında dokuz top İpek· 
müşaşa elbiselerile oturmu§lar. H, altı top Hindi ağabani, bir ta· 

Biz içeri girince hepsi ayağa kım kürk, şeker, şişe bal vardı. 
kalktılar, yaklaşınca kral dahi a- Meğer kral vasisinin de mera -
yağa kalktı. Padişahın mektubu · sim ve teşrifat için kendine rnah
nu önümüze almıştık. Elimizi göğ- sus teşrifatçısı varmış. Bu zat gel
ıümüze koyup, sonra namei hü - di. 
mayunu alarak temenna ettik: Devamı Var 

_ Padişahrmız Ahmet Han ib- 111 111111111111ınmummumımı11111111111Hıu11muııuıınıuıa11uııı111 ıuınıı:nınauunumuııııı 

nissultnn Mehmet Hanın namei Dünya ikhsat konf eran-
hümayunudur. sı ve Amerika 

Deyerek vezirinin eline teslim Vaşington, 30 (A.A) - Dünya 
ettik. Sonra vezir hazretlerinin iktisat konferansında bulunacak 
mektubunu uzatarak: 

- Bu da devletlu, saadetlu ve . 
ziri izam ve damat İbrahim Paşa 
Hazretlerinin mektubudur. 

Deye vezirin eline verdik. 
- iki devlet arasında eskiden -

beri mevcut dostluğu tekit için 
ve devletlu haşmetlu kral hazret -
lerine muhabbetlerini beyan et -
mek üzere beni gönderdiler. 

Dedim. Kral, on birini bitirmiş, 
on iki yaşına basmış gayet güzel 
elmaslar içinde etrafına şaşaa sa
çıyordu. Kendisi cevap vermedi .. 
Lalası olan Mareşal Dovil Rova: 
- Ali osman padişahı Hazretleri
nin mektuplarından ve elçiliğe ce· 
naplarının İntihap olunduğundan 
kral hazretleri pek ziyade mahzuz 
olmuşlardtr. 

Deye cevap verdi. Vasi olan 
l>ük Darean kralın yanında, di
ğer akrabası da sağında, solunda 
ayakta duruyorlardı. Sonra gene 
elimizi başımıza koyup döndük. 
Bir kaç adım sonra elimizi göğsü
müze koyup veda ettik. 

Merdivenden inip binek taşında 
hayvanımıza bindik. Geldiğiğ.miz 

tertip ile halkı ve askeri seyrede -
rek bize ayrılan haneye vardık. 

Bu cuma günü nevruzdu. Kral 
sarayını ve kapılarım yüz nefer 
kimse· kaptanlarile daima bekler· 
ler ve bunlara İsviçreli derler. 
Franaa ile Avusturya arasında sa
lcin hir kavimdir. Bu kavmi kim 
• 

isticar ederse ona icar olunur. Pek 
zi~ade haıin oldukları için bekçi-

olan Amerika murahhasları yarın 
gideceklerdir. 

Murahhaslar, dün M. Ruzvelt i -
le son bir müzakerede bulunmut -
lardır. 

Bir murahhasın verdiği beyana· 
ta göre, Amerika cümhurreisi, kon 
feransm muvaffak olabilmesi için, 
murahh:ı~lara kabil olanı yapma -
larını talimat olarak vermiştir. 

Paris, 30 (A.A) - Ayan mecli
sinde, mali komisyon reisi M. Kay 
yo hükumetten, bütçe meselesinde 
bir -hükumet vaziyeti- almasını 
istemiştir. 

M. Lambrö, hükumetin, her za
manki usulü kullandığını, her iki 
meclise fikirlerini ıerbestçe bildir
melerini bıraktığını, zamanı gelin· 
ce ve iki meclis arasında tavassut 
imkanı kalmayınca itimat mesele· 
sini ileri süreceğini bildirmiştir. 

Vergiler aleyhinde Pa
riste büyük bir miting 
Paris, 30 (A.A) -Vergilerin a

ğırlığına karşı Salı günü toplanan 
iki mitingten sonra, dün 12000 ki -
şilik yeni bir miting toplanmıştır. 

Miting -iktisadi anlaşma- mil 
li komitesi tertip etmiştir. Toplan· 
tıdo. alınan kararda, bütçede ta -
sarruf yapılması istenmiş, aksi tak 
dirde ve bütçe tevzin edilmezse ted 
birler alınacağı tehdit olarak ileri 
sürülmüştür. 

Komite, dün 14 ile 17 arasında 
mağaza ve atölyelerin kapanması-

Dört mil •• 
Yüksekten yere 

kendini atan adam! 
Tronum iiç buçuk mili para· 

şütsüz indikten sonra 
paraşütünü açmış 

ltalyanın en meşhur para.şotcu

su Jon Tronum, tayyarecilik tari • 
hinde en mühim, en şayanı hayret 
hareketi yapmış ve muvaffak ol -
muştur. 

Tromun arz sathından dört mil 
mesafede iki tayyareden atlamış, 

üç buçuk mil mesafe geçinceye ka
dar paraşotunu açmamış, ondan 
sonra paraşotını açarak rahat ra • 
hat yere inmiştir. Kendisi huma -
cerasını şu şekilde tasvir ediyor: 

" Maceraya atılmadan evvel, 
tansiyonunu kulaklarımı muaye • 
ne ettirdim, vaziyetim müsaitti. 
26000 kadem yükseldikten sonra 
şimdiye kadar kazanılan rekorları 
kırmak imkanının hasıl olduğunu 

karar vererek kalktım. Yalnız bu
lutlar içinde bir açıklık bulmak 
lazımdı. Ancak o sayede yer yü -
zünü görmek mümkündü. Bunu da 
bulduktan sonra atılmak için hiç 
bir mani kalmamıştı. Hiç bir heye 
can duymıyordum. Bütün emelim 
rekor kırmaktı. Kalktım. Ve feza
ya atıldım. Bulutların içindeki açık 
Irktan süzülerek geçtim. Pek yük -
sek bir yerden atılınca insan yapa
mıyor, şuurunu kaybetmiyor. Yere 
düşerken kol saatime bile bakıyor 
dum. Bu saat bana nerede paraşo
tııpı açacağımı gösterecekti. Saat· 
te 144 mil sür'atle iniyordum. Ha
vanın tazyıkı artınca sür'atim 122 
mile indi. 

Yalnız gözlerim sulanıyordu. 
Bunun sebebini anlıyamadnn. Sa -
atime bakarak 17,550 kademe in • 
diğimi gördüm, para~otun ipini 
çektim. Büze, büze iniyordum, ni
hayet çayıra vardım ve rekoru kır
dım. 

Küba istiklali 
Vaşington, 30 (A.A) - M. Ma

kado'nun rejimine nihayet vermek 
için Amerikanın Küba'ya şiddetle 
müdahale etmeıi hususundaki his
siyatı umumiye, Vaşingtonda par
lamento mahafilinde de kuvvet ka 
zanmaktadır. Bu meyanda M. Bo
rak Amerikanın M. Machado'ya 
tabii bir rejime avdeti için ihtarda 
hulunm<ısmı, eğer dinlemezse der 
hal müdahale etm~sini iddia et -
mektedir. 

icabında silahla da olsa, müda
hale taraftarları, bu tedbirlerin M. 
Ruzvelt'in son sözlerile bir tena -
kus teşkil etmiyeceğine işaret edi
yorlar. Filvaki, Cümhurreisi, bir 
devletin ordusunun, başka bir dev 
letin arazisine gireıniyeceğini söy· 
lemiş ise de buna dair mevcut mu· 
ahedelerde kuyudu ihtiraziye ol -
mak lazım geldiği noktasını da 
tavzih etmiştir. 

Halbuki Küba istiklali muahe -
desine bağlı olan Plan tadilatına 
göre, Amerikanın, adada Küba hü 
kumetinin hüriyeti ıahsiyeyi, efra 
dm hayat ve refahını muhafaza ve 
teminine nezaret etmek vazifesi 
vardır. 

Amerika idaresi, bugüne kadar 
müdahale taleplerini reddetmiştir. 
Ve Kübadaki sefiri M. Sammer 
VeJles'in idare usullerini değiştir· 
meıi hususunda M. Machado'yu 
ikna edeceğine de hala ümitvardır. 
ııımuııuıımuı~ınmnmnmumımunıımnnmunmıımınnmmnumnmınnmua 

m istemişti. Bu emir Pariste ve bir 
kaç vilayet şehrinde kısmen tatbik 
olunmuştur. 

Kurt, Kuzu, Kartal 
Kavgası 

.. R a Muharriri : Omer ıt 

4-
H k b. h·d ' · "ld '' · · ı ki · hakk ktı Gözle er es, meşum ır a ısenın l o uru ece erı mu a · 'fa: 

vukubulacağını sezerek titredi. rini dört açıp kargaşalıktan jst'._ • 
Öte tarafta trampetler çalıyor, •

1 

de edemiyenler ayak altında çıg 
münadiler bağırıyor ve kıral Ag - neneceklerdi.. . tiıı 
ripa bütün maiyetile geliyordu. Raşelin cariyesi Nu vaııY~i)'• 
Onun amfitiatra varmasile bay - vehametini anlamıştı. Can he"_ tll 
kuşun çığlıkları unutulmuş, kala - le etrafına bakındı. Gözüne 53_gı, t 

r . f ll"' balığın neşesi yenileşmişti. rafta küçük bir kapı i ıştı. el • 
Kral baştan başa gümüşler için- kapının önünde bir muhafız ıı • 

d ·d· T .. .. l d H h n o tars e ı ı. acı gumuşten yapı mı§, ruyor u. anımını eme dl't 

elbisesi baştan başa gümüşle işlen- fa çekti. Göz yumup açana }ca • 

mişti. bir an içinde, kargaşalığı ıeyre • 
Kral tahta oturduktan sonra or- den muhafızı, yanından lahza • • 

ta lığı derin bir sükut kapladı. Her yırmadığı hanceriyle yere yu"•r ti 
kes kralın iradesini bekliyordu. ladı. Bir lahzada kapıdan ~~1' 

Çok geçmeden kral oturduğu ve kalabalığa karışmağa mu"8 

tahttan ilin etti: oldu. bit 
- Sezar namına ve Sezarm şan Deniz kıyısına armak kolaY r-

f . . R 11 · · b a "'"' ve şere ine oyunları açıyorum. ıştı. aşe e carıyesı uraY ııı 

Bütün seyirciler bağırıyordu: dıktan sonra konuştular, hail• 
- Allahın seıi !. Allahın aesi!.. sordu: 

Allah Agripanın sesi!. - Buradan nereye?. 
0 

• 

Yirmi bin boğazdan boşalan bu - Seni nereye götürürsem 
nida gök gürültüsü gibi aksediyor raya ... 
ve kral Agripa kendisini kudsileş- - Fakat bende mecal yok· t 

tiren havayı koklamak için burnu- - Benim kuvvetim yerinde·' 
nun deliklerini açıyor, yayıyor, de- - Öyleyse haydi... .. . 
rin derin nefes alıyor, onun yüzü- Nu hanımını sırtladığı gibi fiJ 
ne bakanlar gözlerinin timtek gi- rümüş ve yolunda duranlara~e)'e 
bi çaktığını, ellerinin etrafa se - - Bayılan Romalı asılza 
lamlar .dağıttığını görüyorlardı. yol verin!. 

Herkes onu yahudilerin yeho - Diyerek f aaılasız ilerlemişti. 
vayi, hiristiyanlarm isayi takdis - 3 -

ettiği gibi takdis etmekte idi. Buğday mahzeni , 
Fakat herkesten asıl fazla Agri- beti 

Nu ile hanımı aylardan • 
panın kendisi bu takdislere, bu ta ıJ 

b 
mahpustular Zmdancılar ve ıtl • 

zimlere layık olmadığını, ütün tanı"'o' · 
b l b 

A .... 1t.. hafızlar onları çok iyi ; .• 
un arın oş ve manasız guru u l d K kt ehil 
ıd v b·1· d Ç"nk" k I ar ı. açtr an sonra durup • o ugunu ı ıyor u. u u ra · 1 d'kl . c."li 

h l. arul ha t .1 M" ,. en ı erı takdirde yn:lc.A1.A11ı. 
ayı zam ır s ay,41. ,...".,.uz,}ç 1 h kk kt 

b. h 1 k b. . . d arı mu a a ı. ·f • 
ır asta ı onu ıtırıyor u. K I h l v b' hafı ra ın ra atsız ıgı ıraz . ~ 
lkide, birde, münasebetli mü - !edikten ve umumi heyecan b;' . 

nasebetsiz sıralarda kralın ağrıla- sükunet bulduktan sonra yaP1 ~tlıı 
rı tutuyor, kral kıvır kıvır kıvranı- k f k o ca İ§, kaçmağa muvaf a tııı.P· 
yor, ve halkın bu boş tazimleri, bu mahpusları bulmak ve tekrar 
gürültülü takdisleri ağrılara kar sa tıkmaktı. 

0 
•. 1 • etmiyordu. ele Nu muhafızların birini ılıı• 

Demek ki kendisi de alelade a· dürdüğü çin herkesten fazla 0~ir, 
damların en adisi gibiydi. Çünkü, la hanımını arayacaklardı. şe""el· 
itte tam bu sırada, halkın, heye - deki bütün hıristiyanlar da e cıJ' 
can ve ihtiras ile onu takdis ve ce uzaklaştırdıkları için bar~:ka • 
tebcil ettiği sırada gene ağrıları yer kalmamıştı. Kurtulmak 1 

tutmuştu. nı pek zayifti. fıJıe.•• 
inceden inceye haflıyan bu ağ- Nu vaktiyle şehrin muha •Jıtılşl 

rılar, gittikçe şiddet kesbediyor, için inşa olunup bilahare 'ıedİ· 
maiyeti kralın ıstırabını gözden olunan iç surlara doğru jler yot • 
saklamak istediği halde muvaffak Dilenciler falan buraya sığıll~0ğf'I 
olamıyordu. Halk arasında dalga lardı. Nu surun kapısın~ . de a· 
dalga fısıltılar batlamış, bütün yürümüş, kalın kemerler ıç'.ıı ıııet • 
gözler kralın mevkiine dönmüş çık duran kapı arkasındak1 e bJ • 
bulunuyordu. diveni görerek hanımını yer 

Bir aralık kralın ağrıları ta - rakmış, merdiveni çıkJ:lıştı· 10ıı~ 
hammül edilmez bir şiddet bul - Otuz basamak çıkukta:arşılll .. ' 
muş, kendisi ' de artık yerinde du- daha büyük bir kapıyla ıf biJ' 

k h . k . . "' açın , . o· 
ramıyara ve ta tının üzerine yı - şan carıye apıyı ıtmı:r, hıeııı 

kılarak ilah değil, fakat pek aciz yük bir odanın buğday ıııa .. <ı.tii • 
.. JllU:r J 

mahluk olduğunu onu ilahlaştı - larak kullanıldığını gor yer"' 
ran insanların hepsine göstermiş· Oda gerçi boştu, fa~~t .. yordtl ' 
ti. buğday serpintileri göru~U del' ge-

Bu vaziyet karşısında oyunla - Nu odanın her tarafını goııııiikeııı· 
rın devam etmesine imkan yoktu. çirdikten sonra burasınıbnilece8iıı<' 

ı b. .1 . ~ h ola 
Zaten kral da oyunların tatilini me ır ı tıcaga 
emretmişti. hükmetmişti.. sıJ}libİ " 

Münadiler tekrar bağırdılar: Yegane tehlike, mahzeıı y el010~1"' 
nin gelip mahzene bir ~e tehl1 

• 
- Herkes evine dönsün! Kral . . 1 • F kat bıJ J"ılıl 

h t 1 d ı mak ıstemes1yaı. a -el•· as a an ı ... k la~ zıı.. ı"'' 
keyi de göze alma flaJlııt' •· ,._ 

Koca kalabalığın bütün hırsı, w • rek · f(tl,. 
bütün hiddeti birdenbire kabar - hemen aşakgıya ın:rad:\ki b~ı dil 

taşımış, çı armış. hı.ıı:ı1 ftl 
mış, alevlenmiş ve bir takım ses -

1 
.. .. t koyar:\k· 5otı çuva ı ust us c ıı: I"' 

ler: .. · yai;ı'fll ,., ı8ıı 1 

- Hıristiyanlar kralı büyüledi
ler mürtctleri öldürün!. 

Diye yükselmiş, ve ahali akın 

akın mahkumların durup bekle • 
dikleri yere atılmışlardı. 

Mahkumların çiğnenecekleri, 

bunların uzcrıne kıtı o · • 
. d . . ek ) L\ ııtı • 

kırık hır eslıyı P tıl'1ı:ıııtlı }11' 

maktan doldur:J.::ak . 1.jsİ ele ıo' . ııı·,. ~ e 
çirmiş, kendi de ıç ·~ksıııll' 
sayede nefes almak 1 

1 

d. car" 
etmişler ı. ( pcvcı"'' 



Kollej Müsabakaları 
- ------

Gürültülü maçtan sonra FGalatbasahray, 
F . ener a çe. 
Utbol heyetı hakem ra- Cuma günü Kadıköyünde Çok güzel ve heyecanlı 
Porunu kili görmedi 0::::.d::r:~:aş:::!:maç 

F Utbol heyetinden, idarecilerden ve takım kap-
tanlarından beklediklerimiz 

}arının ikinci devresindeki kartı -
laşma:k sırası gene Galatasarayla 
Fener bahçeye gelmiş bulunuyor. 

olacağ- _anlaşılıyor 
Üç Yunan atletinin de gelmesi ihtimali var 

d Geçen cuma günü Taksim sta • I le bir hüküm vermekten kaçınma
ti~da. batlanılan F enerbahçe-Vef a unı yerinde bulduk. 
~ maçının, iki takımın hemen he- Diğer taraftan heyetin, bu yeni 
}' ~n bütün uzuvlarına kadar ıira - hadiselerde ehemmiyetli bir rol oy 
): eden bir döğüıme hadisesi ile nıyan ve yahut oynıyacak vaziyet· 
~da k~ldığı malumdur. . t~ bulunan hakeml~r meselesi üze-

li~· ~elkı aktam Zeki Beyin reıs- rınde yapılan netrıyatı da nazarı 
~; ~ltın~a toplanan mıntaka füt - dikkate aldığını öğ.renı:nekle mem· 
la. eyet1 teessüf ve teessürle karşı nun olduk. Heyetın hır kararına 
li~? bu maça. dair, maçın hakem- göre bundan sonraki maçlar üç 
lı() ~ Yapan Arif Beyin verdiği ra· hakem tarafından idare edilecek • 
b\t: 0kuYa.ra.k müzakere etmit ve tir. Bu hakemlerin isimleri şun -
d~ ~kafi görmiyerek Arif Bey - lardır: 

Eğer bu karşılaşma bundan ev • 
velki senelerde olsaydı şampiyon .. 
luk üzerine muhakkak en müirim 
tesiri yapacak bir mahiyeti olw ve · 
daha maç gününden haftalar011 ev· 
vel velveleli akisler bırakırch.. Bu 
itibarla: 

Geçmiş zaman olur ki hayali ci
han değer .. 

Demekten kendimizi alamıyo • 
ruz. 

lll~y aha nıufaısal bir rapor iste- Adil Giray, Sait Selahettin, Ke-
ti .. e ıkarar vennittir. Söylenildi - mal Halim. 

Bununla beraber Galatasaray -
Fener maçlarının hususi bir cazi
besi de vardır ki, Galatasaray şim
diki halinde kalmıt bile olsa gene 
senelerce devam edecektir. Bunun 
içindir ki, cuma günü Kadıköy 
stadını en mühim bir maça yakışır 
bir seyirci kütlesile çevrilmiş gö .. 
rürsek bu, bizi zerre kadar hayre • 

te sevketmiyecektir. Bundan maa
da bu maçın bundan evvel· 
ki Galatasaray • F enerbahçe maç· 
larındaki ka.dar olmasa bile 
gene ona yakın bir ehemmiyeti de 
vardır. Çünkü bir taraf şampiyon
luğu Beşiktaş lehine tehlikeye dü
şürmemek, diğer taraf ta küme so
nuncusu kalma111ak için ellerinde 
kalan son iki kozdan birini oynıya· 

~~·h·iÖre Arif Bey maçın ıe.'dini Bu hafta yapılacak Galatasa
~tıni-diaeyi hikaye etmekle iktifa ray - Fener maçını Kemal Halim, 
"eı-d!:.kavga.ya kimlerin sebebiyet Vefa Süleymaniye maçını da Adil 
~/itni, hadiseden kimlerin Giray Beyler idara edeceklerdir. 
l'tıiıt~l <>la.bileceğini ita.ret etme • Fütbol heyetinin taşkınlık ya • 
'bot.t· Arif Bey, vereceği ikinci ra pan seyirciler hakkında da kat'i 
f'~ hunlardan bahsedecek ve icraata geçmesini bekliyoruz. Bun 
~, heyeti bundan sonra kararı dan başka bütün klüp idarecileri-
li~recektir. nin ve bütün takım kaptanlarının 

~~::ıerce kitinin gözü önünde ce takımlarındaki kavgaya ve sert o
~d .. eden ve sebepleri evvelce de yuna temayül eden uzuvları kat'i 
''ıg~ız gibi bir hayli geniı ve ve tiddetli bir kontrol altına alma· 
it ~ll bulunan bu müessif hadi- larını da bekliyoruz ki, bu tema -
•i \d't kında, spor efkarı umumiye yülde bufonan oyuncularmın var 
ltı.~1 ~e iaa.betli bir karar bekle • olduklarını kendileri de tasdik et· 

~ıt. Bu itibarla. heyetin, ace- mektedirler. ' 

Yenilmez bir kuvvet! 
caklardır. 

Yani Fenerbahçe takımı buma· 
çı kaybediverirse Beşiktaşla pu -
van itiıbarile müsavi bir vaziyete 
girecek ve şampiyonluk Beıiktaı
F ener maçının neticesine bağlana 
caktır. Fakat kazanırsa Beşiktaş 

maçını kaybetse bile Şampiyonlu -
ğu kaybetmiş olmıyaca.ktrr. 

Giireş antrenörümüz serbest güreşte yenilmez 
bir kuvvet oluruz, diyor 

<:u,~ğustosta Peşt~_~e 
:1~ıtt,, t ~~hasında Macarlarla yap 1 (j 
~~ \'e: ~0rt temaı çok iyi netice - ' 
~e ~ ~1 • Alafranga güret üzerin

gideceğiz 
Galatasaraya gelince,maçı kazan 

Qıiı 0~llı C\lh senelik bir geçmiıi
~lle)lk~a.aı~~ rağmen otuz, kırk ''!l ilk~ruheleri olan ve Avru -
~ g.. &afında yürüyen usta Ma 
tlet. lltP.şr ile . ıt. •• • d 

Qı)e ;ı- rıne 1Kar'ı musavı e-
~ Cek b" 
.ı •ı ı.. ır §ekilde kartı koyma-
11·· OJt 
~l'dUn .. ınuvaffakıyettir. Hele 

ı tine c~ .tenıasta ilk defa tecrü • 
el· l?ırı•r v• • • 

~·rı~iıe :r ıgımız serbest güreıın 
~tı fe\'k· \'erdiği netice daha ümi
~ l'dan •nde bir netice oldu. Maç • 
i.~ter l: •fonra gürq antrenörümü. 
._, end· · 
~ .o\hı:rı ının de, federasyon re-
~' 'eyirc~ ~ etgeri Beyin de yüzlo 
4
• l>ete ~tın Yüzleri gibi gülüyor 
'N~ l fendiye sorduk: 

~·' ~U~ buldunuz?. 
b;ebilirın e.:ıın~ı.. dedi, timdiden 
\ ~a )en 11 Ç. Mehmedi Avru • 
t~'l", het~ek serbest güreşçi pek 
~. l'~te b· 

1 
Yoktur. Eğer serbest 

it\ ır iki 
~ı ~ız A sene çalıtınak ta • 
~•lir. \'tupa §ampiyonu bile 

\, \'"elcede .. 
\ı.. '1,turka Y~zdıgımız gibi esas 
!..~ :~ ıır·· .gu~eıe yakın olan 
\~.,._ Q\lreıın h" ·· 
• ~Qj için utun memlekette 
I~ et:ile federasyon bütün 
~ İttir ~e§ .. gul olınıya karar 

Sl~de' ag iÜreıleri ile ancak 
l'eya 

\ l'aJ>a k tnıntakalarmda 
>e .. • n uvveıı· • • 

"'1 Yold~ .. 1 gençlenmız 
tohretlerini hudutlar 

dığı takdirde, hatta müsavi bitirdi 
. ği takdirde, küme sonun.culu -
· ı 
;1 ğundan kurtulacak bundan başka 
ı bu sene pek düsük olan kredisini '· ~ . 

1 1; birdenbire yükseltınış olacaktır. 

Yenildiği takdirde ise elinde Vefa 

maçında halledilmek üzere ancak 
tek bir koz kalmış bulunacaktır. 

O halde kim kazanacak.. Doğru 
sunu söylemek lazım gelirse iki ta
krm arasında müsavata delalet e -

1 decek tek bir emare yoktur. Gala· 
tasaray muhacim hattının biraz da 

1 
ha işlek bir hale gelmesine rağ -

,; J men müdafaa bozuk bir vaziyet • 
•. · Son gnr'eçle~de çok inüvaffakıyet. ı tedir. Takımda henüz planlı bir 

g6ateren ç. Mehmet 
oyun çıkarmak hassası da görün

aşacak bir dereceye çıkarabilmek müyor. Buna mukabil F enerbahçe 
imkanım elde etmiş olacaklardır. 

takımı görünür görünmez kuvvetAlaturkadan alafranga güreşe 
lerile sağlam bir haldedir ve ma • 

atlamak hayli güçtür. Fakat ser - çın Fenerbahçe tarafından kaza • 
best gürete geçmek kolaydır. Bu 

nılacağı da yüzde yetmiş beş bir 
itibarla serbest güreş alaturka ile ihtimal dahilindedir. 
Greko-Romen tarzı arasında ko • 
lay bir merdiven olacaktır. 

Öğrendiğimize göre güreşçileri· 
mizi çok takdir eden Macar klübü 
güreı takımımızı ağustosta Peşte -
ye davet etmiştir. Bundan başka 

gene Ağustos içinde ltalyan güreş
çilerinin de şehrimize gelmeleri 
ihtimali vardır. Eylülde Balkan 
şampiyonluğu müsabakaları yapı

lıacağı için ağustosta yapılacak bu 

Temiz, güzel bir maç görmek is 
tiyoruz. 

Süleyman iye - Vefa 
Diğer taraf tan Süleyınaniye ile 

Vefa takımları da taksimde karşı· 
}aşacaklardır. Vefa takımı birinci 
devrede iyi bir vaziyette olmama
sına rağmen Süleymaniyeyi sıfıra 

kaı·şı bir sayı ile kazanmıştı. Hal
buki Vefalılar bu sefer daha kuv-

güreşler bizim için çok faydalı ola vetli bir vaziyette bulunuyorlar. 
caktır. Bakalrm bu sefer ne olacak .. 

Cuma sGnktl mGaa'&akalar" 'iÇtiı Yunanlataudan ıtelmelerl befıleuen" -

Miropulos, Çukolos, Sanbro 

Kollej mektebi sahasında yapı • 1500 de Kurtuluıtan Tiropulya • 
Jacak büyük ve beynelmilel atleti- dis ile Beşiktaştan Remzi iyi vazi
zim bayramına iki gün kaldı. Her yettedirler. 
sene yapılan bu kollej müsabaka • 110 metre manialı da Pikof, 
larının ne dereceye kadar mühim Tevfik ve Sedat, üç adımda Selim, 
olduğu, İstanbul atletizm hayatın- Yulyos, Tevfik gülle de İbrahim, 
da nasıl güzel ve teşvik edici bir Nikof, Naili, Disi de Naili ve lb • 
rol oynadığı malum. Bu itibarla rahim en iyi vaziyettedirler. Yük
bu bahis üzerinde fazla durmıya- sek atlamada en iyi telakki edilen 
rak bu müsabakalar üzerinde bir- Haydardır. Ondan sonra Cihat, Se 
az tafsilat vermek istiyoruz. dat ve Yulyos gelmektedir. Fakat 
Cuma günü saat ikide başlıyacak Haydar 1,86 Cihan 1,85 atladığı 

olan bu bayrama iştirak edecek - için vaziyetleri müsavi telakki edi· 
leri ayırmak üzere iki hafta evvel lebilir. Bu itibarla bu kısım müca• 
yapılan seçmelere 238 atlet gii-mit dele hayli heyecanlı olacaktır. 

J u 

ve bunlardan kırk sekizi final için Esasen en heyecanlı geçeceği an 
ayrılmıştı. itte cuma günü müca - laşılan ve kimin kazanacağı pek 
dele bu kırk sekiz atlet arasında belli olmıyan müsabakalar 400 
cereyan edecektir. Bundan başka 1 800 metrelik koşularla yüksek at: 
Yunanistanın en iyi atletlerinden ı lamadır. 
üçünün de şehrimize gelerek bu Ati · · ff k t t . . erımıze muva a ıye emen 
müsabakalara gırmelen ihtimali · d' 

nı e ıyoruz. 
de çok kuvvetlidir. Bu takdirde a· 
sıl mücadele Yunan ve Türk atlet
leri arasında olacaktır ki kollej 
müsabakaları bu sene bu hususi • 
yeti gösterebilirse daha mühim bir 
hadise teşkil edecektir. 

Gelmeleri ihtimali olan üç Yu -
nan atleti Enosis klübünden Lam· 
bros, Miropulos ve Çukolas'tır. 
Birinci yüz ve ikiyüz metre koşu • 
lara, ikincisi 110 manialı ile ağlebi 
ihtimal 400 düz koşuya, üçüncüsü 
de 800, 1500, 3000 ve 5000 metre
lik koşuların hepsine veya bir kıs· 
mına girecektir. 
Diğer atletlere gelince bunların 

14 Ü Galatasaraylı, 9 u Fener bah
çeli, 4 Ü Beşiktaşlıdır. On ıekizi de 
muhtelif ırklara ve milletlere men 
supturlar: Üç atlet te şahsi olarak 
müsabakalara girmişlerdir. 

Kimlerin kazanması 
ihtimali var? 

Yunanlılar geldiği takdirde yüz 

Genç Türk seyyahı bir 
kaza atlattı 

Mustafa Hilmi isminde ge.;ç bir 
sporcunun geçen sene başladığı de 
niz seyahatini tamamlamak üzere 
bir iki ay evvel Mersine gittiğini 
yazmıştık. Mustafa Hilmi Bey bez 
den bir lcavıkln. tek başına dünya 
seyahatine çıkmış ve geçen sene 
lstanbuldan Adalar denizindeki 
bütün adaları dolaşarak Mersine 
gitmişti.Mersinden gelen haberlere 
göre bu defa Mersinden lskende • 
rona hareket eden bu genç bir fır
lınaya tutulmuş ve kayığı sahilden 
bir mil uzakta batmıştır. Mustafa 
Hilmi Bey kendisini ve eşy~sile ka 
yığını kurtarmak için saatlerce uğ
raşmış ve nihayet bitkin bir halde 
karaya çıkabilmiştir. Ertesi gün 
Liman şirketinin yardımile kayığı 
Mersine getiren Mustafa ' Hilmi B. 
bir hafta Mersinde kalarak kayığı· 
nı tamir edecek sonra tekrar hare
ket edecektir. 

ve ikiyüz metrelik koıulardaki mü 
cadelenin Yunanlı ile Semih ara • 
unda cereyan edeceği tahmin edi
liyor. Bu mesafelerde Semih en iyi M 
vaziyettedir. açlar ve alınan tedbirler 

400 metrede kazanması ihtamil l tanbul I·'utbol Heyetındrn: 
olanlar ba•ta Mehmet Ali olmak u··. ! - 6 - 1933 Cnm:ı günü yapıl&<'ak 

~ matlar. Taksim Stadında 
zere kollej atletlerindenAyzeuhart :suıeymanlJc - \'rfn - K. K. B. ta. 
ile Karançopolos'tur. Yalnız evve- 1 kınıiarı saat 9 Hakem bı:ct B. 
1 A Eyüp - BC\ lnbc' 1 1 lncl takımları ... 
a 800 metre ko!ulacağı ve Karan at ıt Hnkcm l,;zet n . 

çopolos asıl bu müsabakaya gire • Siileymaıııye - \'cfa K. K ı lncı ta. 
... · · d" ·· kımlan saut 17 Hakem b:zet B. cegı ıçın ort yuz metreye girme-

rcnerbnhçc Stnılında 
mesi ihtimali daha kuvvetlidir. Galata!larny - Fencrbah~c E . taınmla.-

800 metrede en iyi vaziyette olan n ııat 18.30 Hakem Samı n. 
lllllll - Anadolu 1 lıı<'l takımJan ııaat 

lar Ziya ile B. Besim ve Karanco • ııı.t'5 Hakem ~e<'nıl n. 
polos'tur. (LUtfen aayıfayı ~eviriniz) 
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Kamlı köyündeki j Hizanda yatı mektebı -9-

O zaman mahkum müthiş bir 
ft..-.·yat kopararak diz çöktü, ve iti
rafatta bulunacağını söyledi. Ve 
orada, hakimlerin karşısında, ha • 
yatımda hiç duymadığım ve el'an 
hatırladıkça tüylerim ürperen bir 
sesle, hakimleri heyecandan titre -
ten ve nefeslerini daraltan hika • 
y"esini anlattı. 

Nakleden: fa. 
çıktan taş parçaları ayıklanıyor ve 
bu suretle gittikçe yabancı mad -
deler atılıyor. 

güzel bina •ht. . dd ti. d. 
Güzel bir köy mıntaka 1 ıyaCI ŞI e 1 lf 

Kuyunun dibinde, kazmasına 
~Crt bir cisim ilişmişti. 1Ilemanın 
içinden ~nu eliyle almış, pırıltı -
sından gözleri !kama~arak gayri 
ihtiyari, arkadaşına: 

- Ratak, demişti, bak ne bul • 
dum ... 
Arkadatı dönmüş, ve elini uzat

mıştı. Amele pek tabii bir hare -
ketle elması vermemişti. Fakat ö
teki almak istemişti. Düşün bir ke
re vaziyeti. .. Otuz metre derin bir 
kuyuda, küçücük bir yerde, sırt -
ları çamurlu bir duvara dayalı, iki 
adam, elleriyle kazmalarının sap
lanm sıkarak, ve başkaları duyup 
ta gelmemeleri için nefes nefese 
konuşarak kıymeiii tafı almak i -
çin hırlaşıyorlardı. 

Evvela, Ratak kazmasını kal -
dırmı ve vurmuştu. Yalnız yanlış 
hesaplamıştı • 

Kazmayı kaldırdığı zaman 
ta.vıftla vurmuş bu suretle darbe , 
ötekini ancak hafifçe yaralamıştı. 
O zaman amele, düşmanının saç -
farından tutmuş, başını yere eğ -
m~ş ve küçük fakat sert bir vuruş· 
ı ı, kafasını bir hindistan cevizi gi

Muamele, yarım saatten fazla 
sürdü, şimdi nehir çamur gibi bir 
suyla akıyordu. Bir taraftan da i· 
ki sepet içine kıymetli balçık top • 
lanmıştı .. 

Amele sepetleri, genit bir ma -
sanın kenarına getirdiler. Üstüne 
döktüler. T oni masanın başına 

geçti, eline aldığı bir kerpetenle 
tatları toplıyarak muayene etti. 
Bazılarını havaya tutuyor, bakı , 
yor, eliyle tartıyor, sonra sikletleri 
ne ve renklerine göre taınif edi -
yordu. Böylece maaanm üzerinde 
sekiz on muhtelif renkli gruplar 
dizilmit oldu ıonra bana döndü : 

- Gel, dedi, şimdiden küçük 
bir ders vereyim sana .. 

Gidip yanına oturdum. 
-Bak, şu beyaz taşlar, su safi· 

ridir. Kıymetli bir şey değil.. Kü -
çucük bir kusurları oldu mu beş 

para etmezler. Şu iki taşa baka -
hm. Bunlardan biriıi safirdir. 
Hangisi ibil ? .. 

Tatları aldım. Nohut tanesi ka
dar vardılar. Gözlerimin hizasına 
kaldırıp baktım. İnsan biraz dik -
kat etse tanıyabilecekti galiba 
amma ... 

Toni: 
- Dikkat ediniz, dedi, ikisi de 

kıymetli taıtır. Fakat birisi beş, ö
teki yüz rupye değer. Hem ille • 
manın içinde, kıymetsiz taş dur -

bi kırıvermişti. Sonra kıymetli ta- maz. 
~! .Pnett~malının arasına sa:klamıf, lşi teıadüf e bırakarak birisini 
galerinin <luvarlarını tutan tahta - gösterdim .. 
ları sökmiı~. bir kaç kazma vurun· - iyi seçtiniz amma, ne diye 
ca, toprağı da çökertmiş.. onu gösterdiğinizi aöyliyebilir mi-

.• ? 
T o'hi hikayesinin burasına ge - sn~ız · • 

lince durdu, saatine baktı ve : - Heyeti umumiyesinde bir 
- Ulemayı yıkama zamanı gel- parlaklık .... 

di, dedi, görmek istemez misiniz? Diye bir maval abnak istedim 
amma, sözümü kesti: 

tlıerini çırptı. Kuyunun çıkm • 
· d d ku d - Aptal.... Hep böylesiniz 
gı ur u, yu an yavaş yavaş a-
mele çıkmağa başladılar. Kendiıine bakml\kla bir fey anla· 

şılmaz, asıl gölgesine bak ... 
Bir taraftan amelenin bir kıs • 

İki taşı yanyana koymuştu: 
rr·, bir köşeye yığılmış olan ille -

- Safir, dedi, mavimtrak bir 
yı taşımağa bile başlamışlar -

gölge verir, ötekisi ise vermez. 
c..ı. Nehrin kenarına götürerek bü-

Dikkatle baktım. 
:y :.:k, tahta kutulara koymuşlardı. 

-- Hiç bir şey gönniyonım .• 
içlerinden birisi nehir ilahına, T oni güldü, kendine mahsus 

talıleri açık olsun diye pirinç ada- darbı mesellerden birisini söyle -
ğını veriy6rdu. di: 

lllemayı yıkayacak olanlar, _ Kobra yılanın yavrusu, 
nehrin ortasına ilerlemişlerdi .. yabani kediyle tavşan yav • 
Dört kişiydiler. rusunun arasındaki farkı bilmez . 

Elmas illemamn yıkanması da Fakat yabani kedisi onu parçalı -
altın yıkanması gibi oluyor. Önce yacaktır. Dikkatle bak bir kere .. 
illen~ar. yıkamyot, toprak ve kireç- Bana uzattığı bir taşa baktım . 
ler ay~lıyor. Sonra geri kalan bal- Önce bir şey göremiyordum. Sim 

............... 111 ...... uımıııınmuıuıııuııı:ıu uuıııuuımınnmnıımılUJlflıımııtııı•ıı siyah bir şey.. yalnız bir ucunda 
Galat:ısnrny - Fcnf'rbahçc ı lnrl takım-

1 m ant n Hukem Keın:ıl Halim 8 . yaldızlrymış gibi bir şey parlıyor . 
(emdiye Jcadar kJUp mrahhaslarına bıra· _ Bu bir yakut değil mi?. 

l.ıl:ın Hnkc•1 lntlhp hnkkı bugilnden ıtlba· 
r rı geri ıılırınu~tır. Bundan sonra J'&pılan Kahkahalarla güldü: 
mıısııbakaıanıı bakemıerını hcyetımız ıntıhap _ Yakut mu?. Dedi, eğer yakut 
, ,. ll!ın <ıdcrrktlr. H e.) etlmlz, miisabtıkaları 
ı re için lntlh:!p ctUğt hakemlere oyuncuıa- olsaydı on binlerce rupye ederdi . 
• 1 ••u.ı en kllçUk hardcetlerlnln kıwaldJ Halbuki bu taş ancak yüz rupye 
u ıııımlyl'nln en nğır ce1alıırllıı tecziye ctmıı- eder. O da meraklısına düşerse. 
Jrri hususunu tehllf: \'e rica CJ ıeını:ıtır. 
;\luhterem halkımızdan, gerek hakemlerin ,.e Buna turmale derler. 
~nck oyuncuların nsnbını tahrlkı>clcC('k her ( Deı~amı var) 
hangi bir hareket yapmamalarını bu ııofi.'tlc -=====~~~~=====-= 
lınrı•l<ct l'denler bulunursa va:dfeclar olan 
resı.ıi mııkamlııra lhbıır etmelerini rica ede- Halkevinde 

mektebi olabilir 
Havza, (Hususi Muhabirimiz • 

den) - Havzadan on kilometre 
kadar gidersiniz. (Kamlı) köyüne 
gelirsiniz. Kamlı köyünü sakın 

ga.mlı köyü sanmayınız. Çünkü bu 
köyde hiç gamlı adama rast gel -
mezsiniz. Bu köy çok ama pek çok 
eski bir tarihe maliktir. Selçukiler 
zamanında Kınıkboyv'a men -
sup olanlar bu köyü teşkil etmiştir. 
Kam kelimesi de çok kuvvetle muh 
temeldir ki Türklerin kök natüriz
mine tabi oldukları zamanki i~ a -
damlarına verilen (Kam) is.minin 
devamıdır. 

Kamlı köyü yemyeşil ve güzel 
bir derenin kenarındadır. Kamlı 

köyünden bahsedişim, köyün ke -
narında üç katlı kagir ve orta hal
li Amerikan kollejlerine benzer bir 
bina iskeletinin oturtulmuş olma -
sındandır. Üç kat üzerine tama -
men modern bir plana göre yapıl· 
mış olan binaya 15 bin liraya ka -
dar masraf edilmiştir. 

Bu masraf ne hususi bütçeden, 
ne de umumi müvazeneden yapıl
mııtır. Bu masrafı yapan sadece 
bir adamdır. Kamh köy halkından 
ve Havzanın çalışkan fabrika sa -
hiplerinden Bayram Efendidir. 

Bayram Efendi milli mücadele· 
de Türk davumın en hararetli bir 
taraftarı olmuş ve bütün kudretile 
davanın muvaffak olmaıı için ça
lıımıştır. Bayram Efendi Kamlıda
ki mektebi inşa ettirirken bu mek
tebin bir sanayi ve zıraat kolleji 
olmasını istemişti. 

Bayram Efendi binanın inşaatı· 
na devam ederken ölüverdi. Bu -
nun üzerine it yarım kaldı. Vazi • 
yet şimdi bu haldedir. Maarif Ve· 
kaleti bu seneden itibaren köy mm 
taka mektepleri açacaktır. Kamlı 
köyündeki mektep eğer Maarif 
V eki.leli tarafından kuUanılabile -
cek bir hale konursa, Kamlımn et· 
rafında onar, yirmişer, otuzar da -
kikalık köyler sıralanmıştır. Veka
letin tasavvur ettiği gayeye daha 
muvafık olacaktır. 

Havza kaymakamı Abdülkadir 
Bey ve köyler halkı Maarif Veki. -
leti ile el ele vererek mektebi kul
lanıılı bir hale koymıya çahşmak
tad ırlar. 

Bayram Efendinin kardeşi na -
dir minyatürleri, el yazıları ile ya
zılmış çok kıymetli eserleri ihtiva 
eden bir kütüphanenin sahibi olan 
Mustafa Efendi de bu mektebin 
meydana çıkması için bir hayli fe· 
dakarlıklarda bulunmuştur. Haki
katen çok büyük emellerle hazır -
lan.mış, temeli atılmı~ olan bu bi • 
nanın faydalı bir hale girmesi şa
yanı arzudur. 

Balıkesirde belediye 
meclisi 

riz .•• 
Halk evi umumi idare heyeti Balıkesir, (Yakıt) - Belediye 

Boks teşvik müsabakaları 
lııtanbul Giıre!I \ 'C Boks Heyetinden: 
ı - ~ - ı9S3 Cuma gUnü \'efa - Kum 

ltııpı ldm:ın l'tırdumuz.d:ı. Boks te,,·Ik mUsa
haJ•ııları ynpılac:ıktır. Müsabakaya ancak 
mınt:ıkacıı mU!OOccl Boksörler iştirak edebi
leceğinden müsnb!ıknya glreeeklerln isim ,.c 
babnl:ı.rmın ı lmlerflc mıntaka ıolcll No. ları
ıu muhteyl 115t.-.stnln tanr..lmUc luılüplcrln 

mllsııbakad:uı CV\'Cl hl'yetlmlzo vcrmclrrl lll
zımdıl'. l'arh 14 tenJ5 e kadar devam f'de
cıelı Ye mtıubaka tam uat ı~.50 lla bftflı
yaca.k&u. 

dün toplanmış, yeni sene bütçesi meclisi toplanarak bütçeyi 103050 
ve programı etrafında görüşmüş - liraya indirerek kabul etmiştir. 
tür. Yeni programda fakir talebe- Yeni bütçede doktor, kabile, 
ye yardım iti daha ziyade geniş tu daktilo, tanzifat memuru, çıkarıl -
lulacaktır. Bundan batka darülfü- mııtır. 
nun meydanındaki evvelce tamir 
edilmiı olan binada evkaf tarafın- Kayseri Belediye reisi 
dan tesis edilecek talebe yurdu - Kayseride yapılan belediye reis· 
nun açılma masrafına da kısmen liği seçiminde Hafız Ağa oğlu Hay 
iştirak edilmesi dütünülmektedir. 1 rullah Bey kazanmıştır. 

Türk, 111illi}'eti11i, 
sa}'esinde 

dilini mektep 
öğrendi 

~----· . ·ıer 
h l h · ı· bır 1 

Hizan, (Hususi) - Hizan hal- ı ayat armda e emmıyet ı 
kının son günlerde tek, fakat mü· leme hareketi yaptırmıştır. ··rtP 
him bir dileği var: Mektep, bir Mektebin bu iyiliklerini g:eP' 
yatı mektebi.. ve zevkini tadan halk, gerek ,ıt • 

dilerini ve gerek çocukların• ""r • 
:Tıekte oldukları uçurumdan ıır' 
taracak, miJli hayata, milli '"si' 
sahip kılacak, milli lisanlarıtU e~· 

Hizanda yalnız bir mektep var
dır. Civarında Oçum ve Hakif 
nahiyelerinde yoktur. Her üç na 
hiyede mecburi tahsil çağında ik: 
bin dokuz yüz küsiir çocuk vardır 
ki bunlt'.rdan yalnız 32 danesi 
mektepten istifade etmektedir. 

Halk fakirdir, cahalet içinde 
mektepten uzaklaşmış gibidir. 
Halkı kurtaracak ancak ve yalnız 
mekteptir. Hizan mektebi bu se· 
ne garpten gelen yeni çalışkan uz
vile faaliyete geçerek evvelemirde 
mktepten kürtçeyi koğmuştur. Mek 
tepte açılan üç millet mektebi ders. 
hanesinde, merasimlerde, hususi 
içtimalarda zuhur eden her fırsat
ta bu hususa ehemmiyet vererek 
halka milliyetini tarutmağa ve öz 
lisanı olan Türkçeyi sevdirmeğe, 
konuf turmağa devamlı olarak ça -
lışmış ve muvaffak ta olmuştur. 

Düne kadar hiç Türkçe konuş -
mıyan halkımızın mühim bir kıs • 
mı bugün hususi hayatlarında bile 
Türkçe konuşmakta, mektep tara· 
fından tertip edilip duvarlara ası· 
lan u.Tür'kler ulu""~ ün1U hfr niıl
lettir. Sen de lf'tirkıünt ~ ~'Tiirk 
genci; Türklüğünü bil, sev ve ça· 
lış !. ,, "Yurtdaş Türkçe konuş!. ,, 
Gibi halka Türklüğünü bildiren 
ve Türkçe konutmağa teşvik eden 
yazılar, her an için göz önünde 
durmakta, halkımızın dai.ma istek
le okuduğğu bir (Amentii) olmak
tadır. Bilhassa çocuklar kürtçe 
sözlere cevap bile vermemektedir· 
1er. 

Mektebin bu sene vücude getir
diği ufak bir müze var. Buradaki 
ders aletleri sınıfça yapılmı§tır. 

içlerinde iki dan esi var ki: Mek
tepten ziyade halkın ihtiyaçlarına 
kafi cevap teşkil etmiş, muhitimi
zin memnuniyet ve tükran duygu
larım mektep üzerine toplamıştir .. 
Köylerin derhal birleşerek yaptır· 
mak işine giriştikleri bu vasıtalar· 
dan birisi, halkın dörtte üçü zayi 
olan pirinçlerini kurtaracak su ile 
döner üç gözlü bri (Dink) dir. 
Gerçi bugünkü fenni vasıtalara 
karşı (Dink) de İptidai bir vasıta 
ise de bizimkine nisbeten çok mü · 
tekamil bir vasıtadır ve pirinç 
mahsulünü zıyadan tamamen de -
ğilıe bile kısmen" kurtaracaktır. 

İkincisi ise çakmak taşlı (dü -
gen) dir. Beş altı çift hayvanın 
çiğnemesile samanını ezerek lif 
haline getirmesi suretile ve bir 
günlük i!in en az üç günde yapıl· 
masile neticelenen bir harman a· 
meliyesini bir çift öküzle bir gün· 
de yapmak ve güzel saman almak 
ıizin için değilse hile bizim için 

küçük görünmiyecek bir mesele -
dir. Haddi zatinde pek basit gö
rünen her iki vasıta da memleketi
mizde mühim bir terakki eseri sa
yılır. 

Demek ki vazifesinin yalnız A. 
8. öğretmek olmadığım bilen mek
tep hu sene halka iki yüzlü rehber 
olmuş, hem maddi, hem manevi 
..:: 

elccek olan birinci vasıtanın~-· 
· ep olduğu kanaatine varın•fdı ~ 
• · h 11 · · b · ol 11 

' "ır a erının una manı etfP' 
nu düşünerek dileklerini ~ ı6· 
bir ifade ile mahalli hükuınettP 
zü öniinesermiştir. h l~ r 

Daima halkı dü§ünen ~~ . 't1i~ 
cin calıcan hükumetimız10 • de~ 
• • T • e 
çalıımalarını, insanı derth dı · 

ya' yaşayış tarzlarını evvelce .. çÔ' 
ğım halkımızın fakir hallerı~lı ı.ıı• 

h'tıJ1 ı• 
bakima muhtaç olan mu 1 

1
,; 

susiyetini lutufla göz önüne ;·ıiro· 
bu mıntakayi kurtarmasını 1 

ruz. o§"' 
---~--------------_..........-Muğla da kış ! 
Yağışlı hava devaJl' 

edip duruyor ~·'' ti• MUGLA, 29 (A.A.) - oıı b'f 
hala kışı andırmaktadır. iiJO 1 
gündür yağışlı bir hava hiik ~ 
rüyor. Geçen gündenberi 's-l": 
şiddetli yağmurlar yağıyor· .,elet' 
ha karşı Muğlayı kuşa tarı te 1~ · 
pek çok yıldırım düşınüştii~·Jl'"rıJ" 
tün ekimi bittiği için yd "'l•,.d' 
bir zararı yoktur. Yalnız ba~"lıJ' 
hastalrk yapmasından ko 
yor. ~ •

1 

Adanada asılsız bir şa~~ 
r•tı 

Adanada mahalleler a r•ıı ır 
ciuvarh bahçe civarında ol':ııııı bİ' 
mail adında birisinin karı• r.11'11)'' 

w w yia••.,. f' maymun dogurdugu şa fıtı' 
ve bu yalan şehrin her tara dall.ı' 
yılmıştır. Bu yalan o kadarr 1'İ, f 

1 .,u , 
dırılm1ş budaklandırı rJ1 b'r 1-'f' 

un 1 ıı' ya doğan bu maymun . buJııl1 
ğında da kundura ökçesi oeui'ı dl 
yormuş ! Ve bu uıaynıun ~dır"'~ 
ğar doğmaz etrafına 53 

d• a'f d n ...... . , 
başladığından ellerin e eeb"rı 

na fil 
tarından bağlanması 

t' 
yet hasıl olmuş. . . ıı bu•",~ , 

T .. k .. ·· harrırı b k,.tı1 ur sozu mu uıı ,ir 
tahkikat yapmış "e bunuğıııı <1 , 

yen aslı olmadığını. çoCd n <1ii'11 , 
. wd ğun a dıJ 
tınden evvel dog u bııtuıı , 

b •Al'kler t" dünde gayri ta ıı 1 •• iiO ya. , 
w .. ""ld"wu·'nÜ uç g Jl2lf gunun goru ug • .. .. &teJ1 

"'"nU o,, 
dıktan sonra öldügu 
tir. • 

J; aretı A ' Mug" lanın ,..c yil•~ 
A )- . ... 

MUGLA, 29 (A. ~artı''r1'i,,.t, 
tin Kulluk, Bodru~· kA 11urı t" ebf 

'k" ı a e'rı kelelerinden ı ınc .. de .ı!IJ 
ı ıçııl .. t ~ 

mart, nisan ay arı k ra ı•l1 'jl~~ 
memleketlere 211 5 la / 1 .,·e 0 ı-ltl 5"' : Cy D,. 
koynn \'e }(u1u 10 ~ -.·r,.9,6'JO 
924 kümes hayvanı .' 

d·ı iştır· gübre ihraç e 1 rJ1 1 .t . de se .. ..,". 
Edırne _J tli 'f''ı ıı' 

w ;doe ,.r" 
Edirnede yagan ş d }ti l .tı1' 

· rıJ1 a 111'1'" 
lardan şehir cıva d le" tttJ' 
baştan başa sel al~~nu:de" ~ ;..,itr 
Bir gün yağmur yu~ işle1esı' f'" 
lstanbul otobüslerı ·ı ıı-1..,ı 

. .. cte•1 
Edırne o gun gaz 



o· 

1 

6· 
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•ısaua&llllllll•&IBlhiiWWW&IWIAl&MMIRLllrii9Ml&i!Z!llM,-7· 1 ihtiyar bir adamın Avrupadaki Yeni Misak/ar 
Seyyar Terbiye Sergisinde : .,, 

ı başına gelenler! Yugoslavyada büyük he-
Güllü yorgan yüzÜ;f;~ ::=:ı";:~:~;::";~:.;::!~. yecan ve asabiyet var! 

gözüken yıldız bi• ıu·::m'::.~"'.. anıa- Alman ı·stı·ıa,..sına karşı ku··çu··k mı·let-
o.man Efendi isminde bir ihti-

.. t çok kon utulan fey: 
,, Nereden geldiniz 
,,- T rabzo:ıdan. 

HAVZA l b l b 
............ yar, dün stan u irinci ceza mah ler telaş içindeymı·ş ... 

murcuk halinde bar kadım ve mu- kemesinde muhakeme edilmiştir. 
siki binekliyor. Kendisinin, Anadoludan yeni 

- Nerey ·d k .. ,, e gı ece aınız? 
-ı b •ı ile oluya .. 

.. -Hopaya! 

,,-1'arsa. 
,,-Vonaya. 
-N ~ 

••- İk~ kadar kalacaksınız. 
,, ı ay .• 

·., 

··== 8lft'nsunu bilir misiniz?. 
'ıııııl.ı l\aplıcalar için geldim. Sam 

>'l.ıtn ! 
li,\'~ . 

o~ b· ayı ılk gördüğüm zaman 
Ç· ır ıevk. 
~l\Jcij k . ıyat merkezi sandım. 

dtillekıe'~ıle, kafile köylüler kimi 
'll'tla~ rıne dayana dayana 
L.;...-ında.k· 
"'ltla ı torbalarla havza so -
• tınd 
'it h 

1 
an akıp gidiyorlar. Ço -

01,ll k' .. 1 
Ve bir o kadarı da kadın 

0 Yl .. l \..., l.ı er konuşuyorlar: 
~d l\ız .. ·· d k L ıı~ gozun en a an suyu vü 
"lll'tuJ\l değdir bütün dertlr.rinden 

,, tıun .. 

~ ~~ılan ağzından bir dirhem 
~ılır. ~ıU~e sürsen köraen gözün 
~dirj >'&gına ıüraen kötürümsen 
~ 'k..t olur!un. Ama sakın soğuk 

Uzaktan bir kadın geliyor. 
Başında cici mi cici bir bere... Pı
rıl, pırıl parıldıyan bir tarafından 
öbür tarafına ne kadar aydınlık 

varsa hepsini salıveren bir etek -
lik, Lacivert bir ceket, yontulmuş 
kaşlar, kıpkızıl, karanfil karanfil 
dudaklar, manikürlü tırnaklar ve 
küçük hanımın elinde incecik bir 
baston! .. 

Küçük hanımı boynunda eflatun 
kurdele bağlı ve cinsini henüz ta -
yin edemediğim, şehirli ve dağlı 
bütün asil köpek kanları damarla
rında dolaşan finomsu bir köpek 
yavrusu adım adım takip ediyor. 

Sonra kahvelerin peykelerin -
den, dükkan kepenkleri arkasın -
dan yüzlerce göz finonun kuyruğu 
arkasından nitan almış bir mavzer 
kurşunu gibi koşuyor. Ve galiba 
bazıları da hedefi vuran bir kur -
şun gibi menzilinde yapıfıp kalı -
yor. 

gelmiş bir gence "benim bir haf
ta evvel bir oğlum öldü. Yeni bir 
kat elbisesi kaldı. Bunu hayrine 
sana 14 liraya satayım!,, demek su 
retile, dolandırıcılık yaptığı, aldı -
ğı 14 lirayı cebine koyarak "dur, 
elbiseyi getireyim !11 diye uzaşlaş -
tığı iddia ediliyordu. 

Mahkemede davacı yoktu. Os -
man Efendi, şunları söyledi: 

- Bu bir bela, ki bela ... Bu ba
şıma gelen! sıcak bir günde Gü -
müş suyu yokuşunda bir sıraya o
h:rmuş dinlenirken, birisi yanıma 
yakfaştı, "sen, beni dolandırdın!,, 
diye bağırarak yakama yapıştı. 
Guya bir gün evvel elbise satmak 
vadile ondan 14 lira almışım. Aslı 
yoktur. "Benzetiyorsun!,, dedim, 
ama bir türlü meram anlatama -
dım. 

Mahkeme, dolandırıcılık iddia
sını sabit görmemiş, Osman Efen 
cii, beraat etmiştir. 

Cenevrede 
1flıta d Akşam. Bir ıes1 bir ses. Bir mı-

Yım eme... zika gürültüsü, sanki ,ehzadebatın Mutaarrız t .fi 
l,~,..... " • • ın arı Q ... ,. dasınız, yahut Galata da bir kahve- . 
\ıtbı' ne bir ticaret şehri, ne de ye giriyorsunuz verev duvarlarına hen Üz .bitmedi 
h~'t~ e Ve meyva memleketidir. rasına dallı bir yorgan yüzü çama-
"""İd~'dec bir banyo, eğlence şır ipi ve telle tutturulmuştur. Yor- CENEVRE, 30 (A.A.) - Müta· 
L ır. 
'1' gan yüzünün öbür tarafında beş arnzm tarifi dün de silahları hı • 
f w. ,d, b' 1 k d k l k k f 1 1 ~t''ll k ın erce metre derinden a ın ve bir er ek Havzayı eğ en· ra ma on eransının ınevzuu o -
~~lldtıı 'Ynar su, yalnız böbrek· diriyor. Burada loca ıadece bir makta devam ediyordu. 
ı:; lca harsaklarmdan midelerin sandalyedir... Konferansta büyük bir ekseri -
l.ı ı t0~'ciğerlerinden hasta olan. • "' • yetin kabul etmiş olmasına rağ -
;t" i:.._~tiırnalılar icin sifa dag~ 1 • men emniyet komitesi ve reisi M. "tt· ""'ıtJ· • · Perde açıldı ... Bir alkıttır kop • ·ı . 
~ ıldir "ı ve tılısımlı bir kaynak tu ... Yıldız, yorgan yüzünün ter - Politis tarafından verı mış olan 
t. lt b .. 1·.~erçi senede binlerce has proje aleyhine İngiltere, Almanya 
"' '" sinden gözüktü. 1 k ı.~•ıcat ır, Ve bedenlerini 60 dere· ve talya mücadele etme te oldu -
" ~ Bir parmak şıkırdıyor. Ve bir k 
L. tıj .. :l.ıky·un. içine bir çamaşır ğu için dünkü müna aşalardan 
vı b .,,. ırl b 1 kadın gaz sandıklarınm üstüste netice ve mütaarrız tarifinin ka -

ltlJc1\' 
1 çama~ır atırı ır gi- yığılmasından vücude getirilmiş b' 

~,L erirler. bulü hakında kat'i ır şey söyle -
~".ı ""raı sahnede kıvranıyor. Karnı ağrıyan mek kabil olamamaktadır . 
.. 11, l nıı b ·· ··k k 1 · 1 b' · 1 b · \· "Oı uyu e.mer enn a · ır ınsanın ıstırap arma enzıyen Bu kadar biribirinden ayrı 

0 
_ 

llj ~t ~İt krenkli ıslak bir bulut e· bir şeyler önümüzde dönüp dolaşı· lan noktai nazarlar karşısında M. 
)i..~.~ ...... l.ırıu .. n gibi insan bedeni yor 
..- ,._-«t G · Her. ·~~\·son karşılıklı tezler sahibi 
~·~: • 

0 zünüzü havuza çe - Davula, mızıkaya, kemana bir M. Eden de Madariaga ve M. 

a. l\tu .. d kadın sesi karışıyor: ' Dovgalevski'nin efkarını telif için 
"~1 f .. ' .. 1 ~~it}~ Roz eri evlerinden dı- Kara tavuk tepeli M. Politis'in delaletiyle çalışmak 
~~ ~l'ttrı 111 bedenleri kıpkırmızı Kara tavuk tepeli üzere müzakeratın devam olun-
~ tiitec ~ a.rnadlarm çırpıntıla- Kulakları küpeli... \. . / masın'l karar almağa muvaffak 

L · İti . e siniz. :----. - olmu!tur. 
'lt b Ilı •ık Bir alkıt, bir alkış daha ... Bir al-
'I· İr ti: .. 1 .~n, feryadı bastıran fa. k d h 1 K h · d l Bu suretle mütaarrızın tarifi i-
~-.d ,., ll 60 ış a a. a . ve yerın en saraı ı· 

b~~ tn Çık derecelik kaynar yor. çin dün yapılan umumi münakaşa 

Belgrat, 30 (Hususi) - Dört 
devlet misakının tevlit ettiği heye 
can günden güne artmaktadır. Fon 
Papenin son beyanatına rağmen 

Almanyanın hudutlarında ıslahat 

istiyeceği muhakkak addediliyor. 
Böyle bir isteğin imkanı gerek Yu
goslavyada gerek Küçük itilafa da 
hil diğer memleketlerde büyük bir 
asabiyet uyandırıyor. Resmi ma -
kamların itidal tavsiyesine rağmen 
gerek eski Sırbistanda, gerekse 
Hırvatistan ve Moravyada halk 
her fedakarlığı göze aldırarak 

Jermen istilasına karşı dunnıya 

hazırlanmaktadır. Dörtler misakı 

teklifi o derece asabiyeti mucip ol
muştur ki fırka ihtilafları bir tara
fa bırakılmış bulunuyor. Pragdan 
gelen haberler Çekoslovakyada da 
ayni endişeli havanın estiğini bil -
dirmektedir. 

Büyük harbin Sırbistandan zu
hu·rettiği gibi yeni olacak bir mü -
cadelenin de gene Yugoslavyadan 
zuhur etmesi ihtimali pek kavi gö

rülmektedir. 
Belgratta Almanya aleyhine ol

duğu kadar İtalya aleyhin de asa
biyet mevcuttur. İtalyanların Al
metinin Küçük İtilafı bırakmıyaca 
ğı kanaatini vermektedir. Maama
fih Fransa oyun bozanlık etse bile 
Küçük hilaf devletlerinin Lehistan 
ile birleşerek sonuna kadar müca
deleyi göze aldırması isteniliyor. 
Hükumet Hitlerciler aleyhine bir 
nümayiş yapılmaması için fevka -
iade tedabir almıştır. Memleketin 
her tarafından gelen protesto ha· 
manlarla birleşmek istedikleri ka
naati esasen açık olan Yugoslavya 
İtalya münasebatını daha ziyade 
bozmuştur. 

Avusturya 
Nazilerle muhalif
leri arasında kavga 

Cihan sulh ve müsaleımeti mev -
zuu bahis iken harbe sürükliyecek 
bir yola girilmemesi için büyük 
hükumetler yanında kat'i teşebbüs 
lerde bulunulması mevzuu bahis • 
tir. Siyasi ufuk karabulutlarla kap 
lıdır. Haziran ayı endişe ile karşı • 
lanıyor. 

Sovyet mürahhası; bu mes'uli • 
yetin ilk taarruza geçen üzerine 
yükletilmesini teklif etmiş ve çok 
alkışlanmış ve bir çok devlet mü • 
rahhasları tarafından kendine bü
ketler yağdırılmıştı. 

İngiliz gazeteleri bütün büketle
rin (Küçük devletler) taraf ında.n 
yağdırıldığını söylemektedirler • 

M. Eden, iki devlet biribirine 
çarpıştığı zaman ilk taarruza ge -
çenin muhakkak surette mes'ul ta
raf olamıyacağı kanaatindedir .. 
Tarih bunun aksi hadiselerle do• 
ludur. 

Bu noktai nazar, mütaarrızı hi• 
maye ve masum taraf için bir tu .. 
zak mahiyetini alabilir. Bir devlet 
diğer devletin, ilk taarruza geç • 
mesini temin için planlar hazırla
ması mümkündür. 

M. Eden Bundan sonra Deyli 
Ekspres muhabirine §unları söy • 
!emiştir: 

"Paraguay meselesini ele alı -
nız .. Bolivyaya karşı harp açtı .• 
Ve Sovyet noktai nazarına göre , 
şimdi Paraguayın mesul tutulması 
lazımgelir. Fakat bu meselede, 
Paraguayın hakiki mes'ul olduğu
na daima kim hüküm verebilir. 

Bundan baş!ta İngiliz mürah • 
hası, bu teklif umumi reye konul • 
duğu zaman, lngilterenin kaybe • 
deceğini tahmin etiğini söylemiş -
tir. 

Zelzele 
ÇANKIRI, 30 (A.A.) - Bu ge

ce saat 20 de hafifce hareketi arz 
oldu. 

KASTAMONI, 30 (A.A.) 
Dün gece saat 20 yi on geçe §ehri
mizde hafif bir zelzele 

0

olmuttur. 
Hasarla yoktur. 

d, brı, du ~1Yan insan size kö - Sadri Etem bir netice elde edilmeden kapan -
•'' t .. \tıt.,~a.nları tüten havuzlar - ~~==~-~~-======'"'' mı~tu. 
ı·.ı' ..... '"nın h =-

Dariilfiinunlar kapandı 
VlY ANA, 30 (A.A.) - Dün 

aktam lnsbrukta Nazilerle Heim
vvehren'ler arasında yeniden kav
galar olmuş,. ikisi kadın olmak üze 
re on bir kiti yaralanmıttır. 

Avusturya da bütün darülfünun 
lar kapanmıttır. Gratz darülfünu· 
nu emini, Penticote bayramına ka 
dar darülfünunun kapanmasını 

emretmittir. lnnsbruck darülfünun 
emini de, kırk talebenin tevkif e
dildiği son kargaşalıklardan dola
yı aynı şekilde hareket etmiştir. 

Senede 40 bin traktör 
MOSKOV A, 30 (A.A.) - Sene 

de kırk bin traktöre verecek olan 
yeni Çliabbinsk, fabrikası yarın a
çılacaktır. Bu fabrika, Harkof ile 
Stalingrat'dakilerle beraber, üçün 
cü traktör fabrikası oluyor. 

1 • ce ennemini hatırla-
lı' Gandinin orucu 
: ' ~~ ~-"ı~1 "'h "' • P ARiS, 30 ( A.A.) - Nairobi' -

~ltttıda? avasında, suyunda, 1 den (K~nya) Deyli Mail'in Paris 

"' 

\ ho"'rd~~sanı kamçılıyan, in - nüshasına bildirildiğine göre Gan 
'.1\ o,_l.ın i i attıran bir şeytanlık dhinin son 21 günlük oruçunda 
~ ~tt"afın~ n hav~ada kaplıcala- göstermiş olduğu harikulade ira -
\~ ıl,rının &. sef ıh kasaba de- de, İngiliz şark Afrikasında o ka
\\'-l l>inl>' l Yatlı başlı ka - dar büyük bir heyecan uyandırmış 
~~ aldık] on arının felekten tır Kİ, şimdiye kadar yalnız Hint 
~ tiirıe f ;rı bir alem gün- yüksek muhitine mensup olanlara 
\>htler ~ a~ gibi boy atıyor. mahsus olan mabet kapılarını 
~'neler ~~nolaııyor. Küçük "Dokunulamaz,.lara da açmı~trr. 

\ h\te İçi) antalaı ıyor. Şeker
·~ ~1l'or ~n Pcykeli dükkanlar 
\_~li L ' astaların &ifa d'l 
.·'le q>'nar h ~ ı en -
\ •· "'"uz b avuzları ılıklattı -
\t "'' ı·· •tlarında cifter if-
'\_. L l.ırcnler d'· 4 ' ç 11'"1.a . . unyayı ılık bir 

1 ıçınd 
~.. e seyrediyorlar. 

~' ... t....., da zevk 
""""rcu" 've eğlence !ehrl

ıu Yanınd 
a ıene to • 

Süreyya Paşa tarafından 
açılan dava 

Serasker Rıza Paıaza.de Sürey -
ya Paşa tarafından Nazım Hikmet 
Bey aleyhine açılan dava, İstanbul 
üçüncü ceza mahkemesinden ağır 
ceza mhakemeıine gönderilmitti. 
Bu davaya, ağır cezada 11 haziran 
da bakılacaktır. 

Fransa tarifin kahülünü 
temenni ediyor 

CENEVRE, 30 (A.A.) - ~1. 
Paul Boncour umumi komisyonda 
emniyet komitesini tebrik etmiş ve 
mütecavizin tarifi projesine Fran
sanın kayıtsız ve şartsız iştirak et-
tiğini söyliyerck dcmi~tir ki: ı 

- Umumi komisyonun bu tari
fi ittifakla tasvip etmesini temen
ni ederim. Fakat bunun böyle ol -
mamasından korkuyorum. Bu tak
dirde çok müteessir olacağım. Kur 
mağa çalıştığımız beynelmilel em
niyet binasının belki de temel ta
şı mahiyetinde olan bir proje kar
şısında bulunuyoruz. Bunsuz hiç 
bir şey kurmak mümkün değildir. 
Komitenin ve mazbata muharriri
nin meziyeti havai bir tarif yerine 
müsbet vak'aları ihtiva eden bir 
liste konulmuş olmasındadrr. Hiç 
fÜphesiz liste tamamdeğildir, fakat 

Mısır başvekilini evinde 
bomba 

KAHiRE, 30 (A.A.) - Dün ge 
ce eski Mısır Başvekili Mehmet Pa 
tanın evinde bir bomba patlamış 
ise de hiç bir hasar yapmamıştır. 

komisyona tevdi edilmiş olan bu 
liste, beynelmilel hakimin takdir -
de bulunması için sağlam bir esas 
teşkil etmektedir. Ne için onu böy 
le bir esastan mahrum bırakmalı? 
Eğer komisyonun cevabı menfi çı
karsa, müzakerelerimzin neticesi 
hakkında çok vahim enditelere dü 
§eceğim. 

Sofyada suikast 
SOFY A, 30 (A.A.) - Dün ak • • 

şam, Protogerof taraftarlarından 
Stoyan Atanasof, Sofyanın bir so
kağında, Makedonya komitesi aza 
smdan Boginoff'u tabanca ile so -
kakta öldürmüştür. Katil yakalan
mıştır. 

Yatı mektepleri 
İZMlR, 30 (Hususi) - Görde

sin üç köyünde yatı mektepleri a
çılacaktır. 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehauııı 

Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 



- 10-VAKlT 31 M.:.yıs 1933 

Saat 10 fa. Romanyada Muzikalı,cazbantlı futb Nakleden ı 

O iÜn mutadın hilafına olarak ~ ğilim .. Bu gibi meselelerde haki • 
d /:reye erken gelmiştim. Beni geç kati en geç öğrnenin koca denilen 
gelecek zanniyle arkadaşlarını gülünç mahluk olduğunu da bilen· 

Muahedeler yeni
den tetkikte 

~~~~~-··-~~~~-- t 
Bir tarafta tokat, tekme, yumruk jı 
Bir tarafta trambon, saksfon, da\Tll ' 

toplamış ve onlarla yarenlik eden lerdenim.... B k 3 (A A) M h d 1 
ü reş, O . - ua e e • ı f 

hademenin canı sıkılmıtı. Bir kah· - Cehti... d k ı Hangisine isterseniz ona buyurun · 
-Teselliye ihtiyacım yok .. yal· leri yeni en tet ik cereyanı a ey • I 

ve ısmarladım. Sabah gazetelerini b' d d b. d .. hine nümayişte bulunmak üzere : · 9it,.ı 
yani Akşamla Son Postayı, açıp nız ır ost, can an ır ost gor · Bir tarafta kavga, dövüş, bir ta· taraf gol yapc:.r yapmaz, _.. 

mek için geldim... yoksa. yara • dün yapılmış olan mitingte bir ka· l ft k bedi.,.. 
okumağa balıyacağım bir sırada l t B k d h . ra a cazbant, cümbüş!.. Muçm ce su::muş olan mızı a ~ ... ~ 

lanan izzeti nehim de deg-il.. rar a ınmış ır. u arar a mua e· ı • . . d . b' c tı.Jl'.,. 
telefon çaldı. d 1 l h. h d 1 ta h" ' yumruklusu cenklısı, bır taraf- perde~ en yem ır mar,. 

Sükranı seviyorum. Onu hiç bir e er a ey ıne ve u ut arın s ı· i .. ı 
Sanki beynimin içindeymiş gibi - . _. k . h. l h. l d l · ta mızıkalısı, ahenklısı... Han • yor... ~t 1:1 kadını sevmedıgım adar sevdım. , ı e me yapı an propagan a arın . . . . . 1 ndaıı 

çalan bu çıngırak, nedendir bil - • lh hd. t · - · b h gııını ıstersenız, ona buyurun. .. Prinç boruların ağzı _ ... 
yaralanan tarafım bu .. Fakat ar • ı su u te ıt e tıgı, ve unun ar · .. .. l p ov 

mem, bende fena bir tesir \>ırak • b. · · · l · · k b · Gecen cuma unku futbol maç • vetli bir çatırdıyla fı~ urı ) -'t# 
tık ondan nefret ediyorum. Ah ..• ın ezıcı tesır ennı ay etmıye ça· • . . da g" 

h. Bana öyle geliyordu ki, bu K b·ı I d ··la·· h·ı lısan milletlerin kuvvetlenmeleri . }arından bahsetmek ıstıyorum . . ki havayı perde perde d. 
k b 

a ı o sa a onu o ure ı sem ... • . d k · 01 ı, 
çıngra ir felaket haberi erecek.. .. A • l - b"ld. ·ı kl d. O gün Tak11m mey anı to at, dıran bu yeni marş, şı . e" t• Olü olarak onu ayaklarımın al • ne mam o acagı ı ırı me e ır. . . y •• 
Açmamağa ltarar verdim. Hem bu .. . . ll1 h d I . ·d k.k yumruk tekme seslerıyle ınlerkcn :;olü atan, hem ele onu yı •) i" 

tında gorebılsem bu zevkı tada • n ua e e erı yem en tel ı la· ' f ( , . f l la 1 ı f" 
saatte ben ekseriyetle burada de - b·ı k . . .1 ' ft l · A h d tl Cukurbostan sahası da trambon a , tiO, re, mı, a, so • '·ı. 1. 

ı me ıcın mı sen neler yapmaz· ra ar arı ıse, vrupa u n arı · - . ~ ,. 
ğildim. O günde gelmemi§ olsay • d H ~ · d' d -· · ·ı · · lh · saksfon dvaul seslenyle çınlıyor- lerinden örülmüş bir teş\'t ım.. ayatımı verır ım... nın egıştırı mesının su u tes,s, , ' . . . .. .. .. 
dım, çıngırak boşuna çalmış ola - Bu sırada dairenin saati ağıra· iktisadi buhranı izale ve umumi si· au. Taksımdekı halı gozumle gor- si gibi geliyor. Artık ha, 
dl.k değil miydi?· ğır çalmağa başlamıştı. Bazi sa • lahlan bırakma için yegane çare mediğim için fazla bir şey söyli • gayret, ha oğlum himrnel: ~ıe çı 

Fakat insan randevusuna gitmi· atler vardır ki, çalarları insanda olduğunu ilan ediyorlar. yemem; fakat geçen cuma Çukur· Mızıka ile pas, mızık• ~· 
yebilir, konuşmak istemediği bir h·· .. ı·· t ı· d . b' . b c· h l . t f 'k d'l bostandaki manzarayı adamakıllı lım, mızıka ı·le favül, ııııı•.,e ~ uzu u, ma em ı, erın ır ız ı • ıns ve mez ep erı e rı e ı - • 
adamla konu~mıyabilir, okumak k b d · · h d I I R l seyrettiğim için size de anlata · paldır ku·· ıdu··r yuvarlanl1l" ..,·, :ır ra ır ve unun ve aıma aynı e· me en top anını§ o an omanya ı· . . . , .. 
istemediği bir mektubu zarfını aç· ı· · d'' ·· l l b .11 l . b' l yım da sız de dınleyın: kasından mızıka' ile uııı0 ce ı sesı unyanın en guze mu - ar, azı mı et erın ın erce sene · 
madan cebine atabilir amma, ça • ·k· · l S d. l. d k d b . k ld ki h k Osahada oynıyanlar iyi bir şey k hk h t sı ısı o ur.. usmuş, ın ıyor u . en erı maruz a 1 arı a sız. a aa ... . . .• oaP 
lan bir telefonun karşısında me • On defa ayni sesi duyduk. Bu ses· lıkları ve muazzam can ve mal za· icat etmişler! Bunu geçen sen de Amma diyeceksınız k 1'' 
rakını yenebilerek ona cevap ver· t b' ··ı·· h t. de . b. d .. d k bir kaç defa yapmışlardı. Bu sene b h h. b'" 1 ııııı1 

e, ır o um çanı aşye ı var • yıatını meşru ır tarz a o eme • u, ora mı, ıç oy e 
rniyecek bir kimse tasavvur ede • d C ht' ll · b d d.. .. .. b k b. 1 b .. k.. de yapıyorlar. Ara 11ra büyük me· futbol maçı olur mu" .. ı e ı e erı aşın a uşunu • ten aş a ır şey o mıyan ugun u ~ .. 
mıyorum. yordu. Söyletmek, düşündürme • sulh ve hudut muahedelerine kar· raklı maçlar oldugu gunler oraya Tokatla, yumrukla 

Naçar, telefonu açtım. Boğuk ' mek, içini boşaltmağa bir fırsat şı yapılan bu caniyane teşebbüsle· ya bir bando, ya bir cazbant ge • oluyor da ali., canım 
titrek bir ses sordu: vermek için sordum.. ri bütün dünyaya ilan ediyorlar. tiriyorlar ve oyunları çalğı ile oy· niçin olmasın?. tÔ,,f 

- Allo .... Sen misin?. Ben Ceh.. - Ne oldu, anlatsana!.. Karar, Romanyalıların eski taz· myorlar. de I~ 
E ı · k I k akb' Hem fena mı, öte ı.ııtıl~ 

ti... - Ne olacak, sabahleyin uyan· yik ve haksızlıklar devirlerine dön vve a ta ım ar ıvr ır ~ar· ı t•~r 
B · C ht.? k d k ah 1 sayma, tokat, yumru.i<, . 

- enım, ne var e ı. · dığım zaman, Şükranı gitmiş bul • meyi kabul etmediklerini, Roman· şa aya uy urara s aya ge ıyor· min korkuyla sinirlerin• 0 /Jf 
- Orada mısın diye aradım .• dum.. yanın tabii hudutları olan bugün . lar. Onlar sahanın ortasına topla • 

Sana çok ihtiyacım var .. Şimdi Gj!• _ Belki bir ahpabına gitmiş . kü hudutlarından başka hudut ta. nınca çalgı .. susuyor ve (Şa. şa, ken buradaki saks~f:f'cltll! 
lip görmek istiyorum. Kabil mi ?. tir?. mmıyacaklarmı bildiriyor. Dünya şa .. ) lar çekılıyor. trampet, zil de herkesı .ld"~ 

,,,,- Hay, hay.... - Hayır .. Bir de mektup bırak· efkarı umumiyesi, muahedeler a . Ondan sonra hakemin ilk düdü- de sevinçle zıp zıp zıpl ~ 
Telefonu ka.· ıt .ttı. Cehti bun • g .. üyle beraber tekrar ya bir kısa Bakıyorsunuz bir ta • _ı 

mıştı. Bizim Şükrüyle kaçtıkları • leyhine yapılan propagandanın ye ' .~ 
dan do .. rt '"'ene evvel t<>nı!lmı!l ol mar~, yahut ku"'çük bir fokstrot saha•ında mızıka ile fol 

.. .. l' :ır - nı, kendisini affetmemi yazıyor • niden bir felaket ba§langıcı olaca· l' .. df. 
dug .. um bir arkadaştı. Onları, ya· d S k. b · ·b· baclıyor nırken bir taraftan bir 1 u. an ı cm tanımazmış gı ı, ğmı ve dünyanın bugünkü mede · l' • ' ...- , 

ni Cehtiyle karısını Floryada ta· kendisini unutmamı da ilave edi • niyetine kat'i surette nihayet vere· Şimdi artık oyuncuları bir gör- solundaki dutlukta d'ç:,. ,J 
mmıştım. Gayet tuhaf olmuttu.. yordu... ceğini anlamakla muvazzaftır. Ro melisiniz, sarı beyaz, parlak bo • ayni havayla danse ıy • ',,,,I' 
Pl~jın tanlı cesetlerle dolu olduğu Ne diyebilirdim?. Boş sözlerin manya muahedelere ve hudutlara ruların cayırtıları arasında öyle du olacak, lstanbul~a~ 
bir saatte tanışmak kolay oluyor . bu kadar derin bir teesür karşı • dokun~lmaması icin bütün kuvve· akınlar yapıyor, öyle şütler çeki. halar da maç günlerı ~ 
Upuzun, sıcak kumun üzerine smda ne tesiri olabilir?i?. Onu ~1-1 tile mücadele ede~cektir. yor, öyle şandeller atıyorlar ki rer bando veya caz ge ~ 
yatmıştım. Denizde, yeni gelenler· dım, beraber cıktık. Bır otomobıle değmeyin keyiflerine!.. gerilip kavgaya hazır u.ı-''" 
den bir kaç kişi vardı. Birdenbire bindirdim. Şo-för sordu: Bir müsamere Bunun en tatlısı, en hoşu gol - nirleri çalgı ile yumu,a :;.; 
yanıma güzel bir ıkadın gelip u • - Nereye beyim?. Beyoğlunda Zapyon Rum liıesi lerden sonra oluyor. Mesela bir osrnart 
zandı. Sarı gözlüklerimin arkasın· _ Büyükdereye !.. sene nihayeti münasebetiyle tale· --------------------~ 
dan görüyordum. Bir an öyle dur· Hava alırsa aç.ılır dü§Üncesiy . be velilerine bir müsamere verdi. y 1 1 D o·· n u·· m u·· dt 
dukta.n sonra döndü: le hareket ediyordum. Otcmobi - Büyük bir muvaffakıyetle geçen 

._ Cehti, dedi, bana, bilsen se· lin böyle dakikalarda 0 kadar bü· müsamerede Kolordu kumandam 
ni ne kadar seviyorum.. yük bir iyiliği vardır ki tasavvur 1 Şükrü Naili Paşa ve Darülfünun J )811 

- Affedersiniz hanımefendi edemezsiniz .. Sür'at, insanı sar. müderrislerinden bazılarile Maa • Kayseriye trenin gelişi kut u 
('~im, ben Cehti değilim, faka~ hot eder, ayni zamanda intihar rif erkanı ve bir çok kibar aileler 
onun yerinde olmağı ne kadar is- arzuları verir ve tatmin de eder . bulunmuştur. istiklal marşından 
terdim... Ölümle bir an bile olsa yan yana sonra mektebin müdürü lpokrat 
kadın "Ah .... , diyerek doğrul • bulunmuş olmak, tekrar yaşamak Bey tarafından bir nutukla, talebe 

du. Sonra öte tarafına döndü . . . arzusunu doğurur. tarafından milli şiirler okunmuf -
Cebti dediği genç oradaydı, Jstinye yokuşuna geldiğmiz za· tur. lfijeni atlı üç perdeli trajedi 
ve mükalememizi gülerek dinle • man, bir kalabalık gördük. Jan • muvafakiyetle temsil edildikten 
mi~ti. dannalar, br takım amele toplan· sonra müsamereye nihayet veril • 

- Galiba, dedi kadına, tersin mışlardı. miştir. 

döndü cicim .... Yoksa henüz bana Otomobil yavaşladı. Dönemeç- -----------
alışamadın da.... Jerden bininde baş a?ğı olmu§ ve Polis Haberleri 

- Aman sen de ... Bak, biribiri- yatmı!l bir •por otomobı'I enkazı ·-·······-··-·······--·· .. :-······k J 
::r " ".. Kuruçeşmeye gıtme te o an 

mize benziyorduk. Tanıştrk, bu görünüyordu. Hila ötesi berisi tü- vatman Rızanın idaresindeki 
garip tesadüfe gülüştük, ve bu ye· ten bu enkazın kı"me aı't ve ka7a • · ı ı - tramvay tablakar Mehmede çar • 
m ev i erle, samimi, candan bir nm kimlerı· kurban etmı· <ı: oldug-u -
d t ıd l' p<trak bacından yaralamıştır. Ri • os o um... __ k :ır 

nu ogrenme için indik, sorduk .. za yaknlanmı~tır. 
Bunla:rı düfünürken, kapı açıl· Jandarma onbaşısı: 

dı. Jçeri Cehti, feci, amma çok § Sürpagop apartınıanmda otu· 
feci bir vaziyette, tamnmıyacak - Saat onda, dedi, kaza oldu. ran tütün ş;rketi müdürlerinden 
bir hale gelmiş bir yüzle girdi. Otomobilde bir kadın, bir de Mois Efenainin oda:;ında yangın 
"N ld ? d · erkek vardı. Ben gözlerimle !!Ör - çıkmı"-sa da söndürülmüştür. e var, ne o u .. ,, emeğe kal • - - ::r 

madan kendini bir koltuğa bırak • düm, şuradan . yuvarlandılar, ve § Tütün inhisarı memurları Bey· 
t d otomobil derhal tutu~tu. Y etiı:e • og .. lu Karnaval sokaiiında oturan ı, sa ece: '"3' -

_ Şükran! ne kadar da.. Antranik'in üzerinde 238 çakmak 

~edi. Anlamı§tım. Nihayet, son - Ey?... taşı bulmuşlardır. Antranik ya • ı 
günlerde herkes için bir sır mahi·· - Hastahaneye kaldrrttık am • kalanmıştır. 1 

yetinde olmaktan çıkmış olan ha· ma, kadın yarı yolda öldü. Zaten § S:ınyerde Piy~sa. caddesinde 
k·~t· o da ·· - · · d k k 1 t niyet tuttug- unu iddia ederek do· ı ı_ ı ogrenmıştı . eme • . avru muş u .•• 

k a b b d b l. d E l k la"an İsmail isminde birinin ku • ı , unu en e ı ıyor um - r (e ... • :ır 

amma, karı koca arasına girme _ - Onun da kurtulmak ihtimali mar oynattığı görülmüş yakalan • ı 
nin ne demek olduğunu çok acı yok galiba... mıştır. İsmail kanuni takibata ui· I 
bir tecrübeyle öğrenmq olduğum- - Peki kimınİ§ bunlar?. rıyacaktır. 1 

dan sesimi çıkaramıyordum. Bu - - Kadınm kim olduğu daha alev sünüverdi ve : _ I 
nunla beraber, bilmemezlikten ge· belli değil. Fakat erkeğin ismi _ Onu hen öldürdüm, diye in. 
lerek sordum: Şükrü Beymiı .• Tüccarını~.. Iedi, ben öldürdüm .. Saat onu ça-

- Ne oldu? Hastalandı mı?.. Cehdinin yüzü birdenbire değ.i- lıyordu. Hatrrlryor musun?. 

KA YSERl, 30 (A.A.) - Halke 
vi tarafından, trenin Kayseriye ge 
lişinin altıncı yıl dönümü münase
betile, tertip edilen büyük mera • 
sim dün akşam nal 18 de binlerce 
halkın iştirakile ve büyük tezahü· 
ratla yapılmiştır. İstasyon baştan 

ba!a bayraklarla süslenmişti. Hal!< 
evi namına avukat Naci Bey söz 
ıöyliyerek Cümhuriyet idaresinin 
memlekete neler kazandırdığını 

s..'lyrnı~ ve Kayserililerin Ulu Gazi
ye ve Büyük Reisimize sevinçleri· 
ni "Ye minnetlerini hildirmi!tİr. lı
letme baş müfettişi Y akup Bey altı 
sene evvel İsmet Paıa Hazretleri • 
nin gelitinde Kayseride irat buyur 
duklarr nutku aynen okuyarak pa· 

~a Hazretlerinin altı sene evvel nu 
tuklarında bahis buyurdukları de • 

V A K 1 T nesrlyatı , 

b. ronı"' Fevkalade heyecanlı ır 
• 

Suana'lı münkır ,_.., 
ti~ ..-- '.fff 

Asıımız.ıo en meşbur ediplerinden Gerhart akh• fl#T; 
tseridir. Bir papazın fefkalide heyecanlı, rnet , · -~ 
aşkını, san'atkarane bir şekilde anlatır. u-util,_-J 

, • ·p l"ll> 
'Fevzi Yeri: Ankara Caddes'nde lnc-:ıa 

- Canım, dedi hırçın bir sesle~ şiverdi. Gözlerinde müL'ıİş !eytani Ona "hayır!.. deyemezclim. 
şimdi bunları bırak .. Çocuk de - bir sevinç parlıyordu. Fakat, bu diyebil:rr m~ydiniz ?. 

Fıatl 25 kuruş. 

Siz~====-~~~==~ 
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Kısım: 1 

Istanbul - Eskişehir - Ankara 
27 /Mayıs/933 ten itibaren 

Türkiye Hava Postaları 
Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba 

Şarka doğru 1. STA Garba doğru 
lıtanbul-Ankara SYQN Ankara-lstanbul 
Hareket Muvasalat Hareket Muvasalat 
8:30 Yeşilköy "lstanbul,, 17:40 

9:40 16:30 
10:00 Eskişehir 16:10 

11:10 15:00 
Ankara 

Taşbandan saat 14:30 hareket edecek olan hava hattına ait hu
suai otomobil "Ankara PaJis,, oteline uğrıyarak yolcuları ücretsiz 

'; olarak Tayyare meydanına getirir. (2408) -~ 

lstanbul Tramvay ŞirketiEvkatTarifes 
1933 Senesi Mayısın 25 inci gününden 
itibaren ilinı ahire kadar muteberdir 

No. HUDUT HAREKET 
Fasıla ilk Son 
dakika hareket hareket 

saat saat 

10 ş· ~i _Tünel {Şi.!liden • Tü~el~ 3-10 
1' - Tunelden • Şı,lıye 

5.57 24.10 
6.18 24.30 

İş Bankası kumbara ikramiyelerini bi 
1 misli çoğaltarak 10,000 liraya çık~rdı 

Bundan sonra her 
keşidede 5,000 lira 

ikramiye verilecektir. 
• ıım;g n • 

Her keşidede "207,, 
Kumbara sahibi ikrami
ye alacaktır. 

Mükafatlar 
( Her keşidede ) 

Birinci mükafat 1000 L. 
İkinci ,, 250 ,, 
10 kişiye (100erden)1000 ,, 
20 ,, (50şerden)1000 ,, 
175 ,, ( 10ardan)1750 ,, 

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

. . ' - • ıj; r • J 
. . "' . • .... , .. '. ! •· • : ·' ı, 1 

SEYRiSEF AiN 
Meıkezl ldaresl Galata köprilla$ı n 2623 

· Şubc.ı\, Sirkeci ~lüblirdar zade Han 2!?640 MOHiM iLAN 
12 H b" F fh· j Harbiyeden - Fatihe 5·7 

Trabzon Postası 6.00 1.00 
5·58 24·52 Cumhuriyet ar ıye - a 1 tFatihten • Harbiyeye 9 

15 T k · s· k . {Taksimden - Sirkeciye 5 
a sım - ır ecı s· k 'd Tak . 8 ------·- ır ecı en - sıme 

7.38 20.38 31 MAYIS ÇARŞAMBA 18 de 
8.00 21.00 Galata rıhhmından, 

·---~----~~~~~~-· 

16 M k B t f Maçkadan - Beyazıda 5-8 
__ a..,.ç..._a_-__ e .... y_a_zı_\ Beyazıttan - Maçkaya 14 

6.29 24.24 lzmir • Mersin postası 

6.4o 23.42 ÇANAKKALE .... • u 
·~ 
,.8 M k E . .. .. f Maçkadan - E. Önüne 
~ - aç a - mn~l E. Önünden - Maçkaya 
.... -.. 
ih 17 Şitli - Sirkeci 

18 Taksim - Fatih 

I Şitliden - Sirkeciye 
l Sirkeciden • Şiıliye 

I Taksimden - Fatihe 
l F alihten - Taksime 

7 6.08 20.01 
12 6.36 20.28 

2 HAZlRAN CUMA 10 DA 
idare rıhtımından kalkarlar. 

(2456) 

7 6.20 20.05 ----------· 
10 6.52 20.40 SADIKZADE Biraderler 
12 6.58 19.48 VAPURLARI 
13 7.36 20.27 KARADENİZ Postası 

19 K 1 8 rtf Kurtuluştan- Beyazıta s-8 6
7 

.. 00
15 

2
2

3
4 

.. 4
3

9
1 
Dumlu Pınar 

urlu Uf - eyaz \ Beyazıttan. Kurtuluşa 14 

. .. .. f Kurtuluştan - E. Önüne 
1 - Kurtuluş-Emınonu \ E.Önünden. Kurtuluşa 

1 
B. Taıtan - Bebeğe 

,, • E. Önüne 
·; 22 Beb k E . .. .. Bebekten - " 
u e - mınonulE ... .. d Bebegye ~ mınonun en • 
J Bebekten - B. Taıa 
~ E. Önünden - ,, 

7 6 .11 19.59 
VAPURU 

16 6.42 20.30 1 Haziran perşembe günü saat 

5.32 
7 5.45 

15 6.05 24.22 
6.05 24.30 

24.52 
1.00 

18 de Sirkeci rıhtımından hare
ketle Zonguldak, loebo!u, Sam
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene ve Rize limanlarına 
azimet ve avdet edecektir. 

SAKARYA vapuru 
: 
~ 23 Ortak" _Ak I Ortaköyden- Aksaraya 9 
·;, oy saray l Aksaraydan. Ortaköye 14 
~ 

5.39 21.19 lstanbul • lzmir sürat postası 

6.ı4 22·04 Müddeti seyahat 22 saattir. 

·-• u 

34 Beşikta _ Fatih ( Beşi~taıtan - Fatihe 
' \ Fathıten • B. Taşa 

{

A. saraydan -T. kapıya 

32 T k s· k . T. kapıdan. Sirkeciye 
____ o-.p_a ... p_ı: __ ır_ec_ı Sirkeciden - T. kapıya 

T. kapıdan - Aksaraya t l Aksaraydan- Y. kuleye 
..,,~ 33 Yedikule - Sirkeci Y. kuleden - Sirkeciye 
-; Sirkeciden - Y. kuleye 
~ Y. kuleden - Aksaraya 
. .s 
• - J 

Aksaraydan- E. kapıya 
37 ~dimekapı • Sirkeci E. kap.ıdan • Sirkeciye 

l Sirkecıden - E. kapıya 
E. kapıdan - Akıaraya 

7 
14 

6.30 22.00 
7.11 22.44 

5 5.44 -
1 o 6.00 24.00 
ıs 6.31 24.30 

1.00 

5 5.45 
1 o 6.01 24.00 
15 6.34 24.32 

1.04 

6 5.37 
12 6.00 25.55 
14 6.29 24.24 

24.51 

l ler hafta Cumartesi günü saat 16 da 
Galata rıhtı mından hareket, Pazar günü 
İzmirc muvasala t, Pazartesi hare ketle 
Salı günü l s t :ınbula avdet eder. 

1\luhterc rn lzmir yolcul :ın ndan görül en 
te\'eccühc bir cemile olmak üzre .seyahat 
ücrct!Prinde ten/.ilAc yapı 1 mış tır. 

Vapurda her türlü istirahat müemmen 
servis muntazam ve tabi dot gayet eh
"endir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey
menet Ham altıuda acentahğa 
müracaat. Telefon: 22134. (3918) 

Sahibi: Mehmet Asım 
Neşriyat müdürü: Fikret Adil 
V AKIT Matbaası - lıtanbul 

Maliye Vekaletinden: 
1-Türk harfi erile ve yeni şekillerle ihzar edilrt1İf 

.h. deıı 
olan yeni damga pulları, 1 Haziran 933 tarı ın 

itibaren kullanılmıya çıkarılacak ve eldeki dafl1
1
ga 

pulları, o tarihten itibaren, istimalden kaldırt a'"' 

cakbr. 

2 - Her h 1 l ··d·· l"""' ·· 15 M s 933 ta'"' ma a ma mu ur ugu, ayı . 
rı•'"' 

rihinden itibaren, tedavülde bulunan pulları Y~33 
lerile değiştirmeğe başlıyacaktır. 15- 31 Mayıs 1 tıı 
müddetine ait günlük ihtiyaçtan fazla elinde pııe 

·· er ' 
olanlarla bayilerin, yenilerile tebdil edilmek uı teri 
malmüdürlükleri veznelerine müracaat eyleme 

lazımdır. .. 
• ~n~ıı 

3 - 1 Haziran 933 tarihinden itibaren bu~3yıs 
damga pulları kullanılmıyacağından 15 - 3l. daıJl'"' 
933 mübadele müddetine rağmen elinde esl<l .A" us• 

ga pulu kalmış olanlarla bayiler, nihayet, 3.~ l ~11e 
·· d ·· Iıık e tos 933 tarihine kadar mezkur malmu ur 

1 
rdit• 

b·ı eke müracaatla, pullarını tebdil ettire ı ec darı 
ıo 

Malmüdürlüklerine müracaat zamanı saat 

15 e kadardır. JJşt' 
. pli 

31 Ağustos 933 tarihinden itibaren eskı ııııılı"' 
kabul ve yenilenle tebdil edilmiyeceğindell ıı jJjıl 
terem halkın ana göre hareket etmesi lüzum 

( 1863) olunur. 


