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yeni bir Avusturya,..- Gazi' mize Kavuştuk- Türk - Mısır münaseba 
tında mühim adımlar 

Macaristan mı ? İstanbul dündenberi sevgili Ga- olmasına rağmen iataayonlara bi -

Avusturya ile Hitler Almanya-
81 arasında son .samanlarda çıkan 
ihtilaflar her gün yeni bir siyasi 
konbinezon dalgası yaratıyor. Bu 
cümle en olarak Avusturyanm Al· 
manyaya iltihakına aleyhtar olan 
ma:hafil timdi de Avusturya 
ile Macaristanın birleşmesi fikri 

y atmışlardır. Hem de bu 

defa yeni bir Avusturya - Maca· 
riıtan yapmak fikrini ltalya 
baıvekili M. Musolıni tarafmtlan 
mahrem bir tekilde dörtler misakı. 
na imza koymuş olan devletlerden 
bazılarna telkin edildiği ileriye 
sürülmektedir. Roma hükumeti bu 
tarzda bir projeyle ltalyamn ala -
kadar olmadığım resmen ajans • 
lara bildinniş olmasına rağmen 
bu fayia Cenevere Cemiyeti Ak • 
vam mahafilinde de tekrar edil -
mektedir. 

O halde acaba hakikaten Avus· 
turyanın Almanya ile birleşmesi -
ne mani olmak için bu memleketi 
Umumi harpten evvel olduğu gibi 
Macaristanla birleştirmek fikri bir 
gün devletler arasında revaç bula
cek mıdır? Orta Avrupanın unıu
ıni vaziyetine bakarak bu sualin 
hatıra gelmemesi mümkün olmı -
Yor. 

Anlaıılan bir hakikat var: A -
VUaturya denilen memleket daha 
çok zaman bugünkü halinde yaşa
yamıyacaktır. Bu memleket kendi 
kendine kalırsa zaruri olarak Al • 
manyanın kucağına düşecektir • 
İster istemez bir gün Anşlus teh -
likesi tahakkuk edecektir. 

Bu ise ne Fransanm, ne İtalya -
nın, ne de küçük itilaf devletleri -
nin işlerine gelmiyor. işte bunun 
için bir İtalyan projesi olmak Ü· 

zi'sine kavuşmuş bulunuyor. Reisi riken halk Gazi Hazretlerini hara
Cümhur Hazretleri dün saat 16 da ret ve iştiyakla aelamlamıı, alkııft 
latanbulu şereflendinnişlerdir. Jamışbr. 

Gazi Hazretlerinin bulunduk - Şehrimizde de Haydarpaşa rıh • Dostluğa esas olmak üzere Mısır hükumetinin hazı 
ları tren evvelki akşam Ankaradan tımı, istasyon binasının içi ve dıtı l dığı h d 
kalkmış, dün sabah saat altıda İz· Türk bayraklariyle süslenmiş, yer- a mua e e projesi Mısır gazetelerinde çıkmış 
mite varmıştır. Tren lzmitte on lere istasyonun nihayetinden va • 
dakika kadar durmuş, Y alovadan pur iskele ine kadar halılar seril ~ 
gelen Dahiliye vekili Şükrü Kaya mişti. 

Beyle, İstanbul namına giden hey- Bir çok zatlar Gazi Hazretlerini 
et azasından üçüncü kolordu ku - karşılamak üzere istasyona gel
mandanı Şükrü Naili Paşa vali ve mişlerdi. Bu sı,.c:ıda Buyük Mil -
belediye reisi Muhittin, C. H. Fır· let Meclisi reisi Kazım Pata Haz · 
kası İstanbul idare heyeti reisi retleriyle İzmir meb'usu Rahmi, 
Cevdet Kerim Beyler burada Ll-e - Artvin meb'usu Mehmet Asım, 
ne geçerek Reisi Cümhur Hazret - lstanbul meb'usu Alaettin Cemil, 
lerini selamlamışlardır.. Şibinkarahisar meb'usu Vasıf Ra.. 

Tren lzmitten kalktıktan sonrl\ şit, Bursa meb'usu Rasim Ferit, 
Saat 6.30 da Derinceye varmış, İstanbul meb'usu Vasıf, lktısat ve· 

burada bir müddet durmuştur. kaleti deniz ve hava müsteşarı Sa- M'ıeırlıla:Sn Kahlredekl harareW bir nDmaylılerl .. 
İzmit ve Derincede vaktin erken (Devamı ... inci Sayıfada) Kahire, 28 (Hususi) - Son nı zaruri gördüğü bazı değişiklik 

_ _ ___ _ _ _ _ _ ..,4 hafta içinde Türk - Mısır müna- ler de bu arada ortaya atılmıştı 

T k 
• s d d sebatını takviye yolunda mühim Diğer taraftan Türk - Mısır dos a sım ta yomun a ad~~ar atılmak üzAer~ bulunduğu· )uğuna esas olmak üzere Mısır hü 

nu gosteren bazı hadıselerle kar - kumeti tarafından tesbit edile 

ki b • h 1 k A ' şılaşılmıştır. 
acı 1 ır 1 aye • iki hükumet arasında henüz hal 

ledilmemiş bulunan tabiiyet işleri 

muahede projesi de gene Mısı 
gazetelerinde çıkmış, hüklımet b• 
projenin neşrine müsaade etmi 

Galatasaray-· F enerbahçe maçı dün 
ancak yarım saat oynandı .• 

Ma~tan sonra sahada oyuncular, blrbirlerile konuşur
larken ( Köşede : Maçı otuz birinci dakikada bırakan hakem Emin Bey ) 

lşte futbol tarihimize yazılan boks maçına kalkışmaları neticesi 

hakkında bir muahede aleti mev -
zuu bahistir. 

Türk hükUımetinin bu meselede
ki noktai nazarım bildiren muahe
de projesi son günlerde Mısır ga· 
zetelerinde aynen intişar etmiş, 

Mısır hükumetinin Türk projesin -
de, kendi bakımından, yapılması-

tir. 
Ü 

Bu neşriyatın, Mısır elçisi Ab 
dülmelik Hamza Beyin bir ka 
aylık bir mezuniyetinden sonr 
tekrar Türkiyeye döndüğü şu sıra 
larda yapılmasını sadece bir te 

sadüfe hamletmiyenler de vardır. 
•••••••••••1•aıe•111•a11111111•a111111e11111~11111r11•11111•11aııa111111•1111111e111e11•111 

Yunanistanda intihap 
mücadelesi çok şiddetli 
Selanikte bir taraftan V enizelos, bir 
taraftan başvekil taraftar arıyorlar zere Avusturya ile Macaristanın 

Düalite esasına göre birleşmeleri 
fikri ortaya çıkıyor. Bununla bera· 
her tunu da kaydetmek lazımdır 
ki Avusturyanın Almanya ile bir
leınıeıi ihtimali karşısında bir ye· 
ni Avusturya - Macaristan yarat
lllak fikri F ransaya bile o kadar 
Yabancı ...... 1-: .. -

~r. 

Yalnız orta Avrupanm bugünkü 
feraiti içinde Avusturay ile Maca· 

ristanın birleşmeleri Fransa ve 

acıklı bir hikaye daha.. değil de, maç, ha~kın bağrışma -

Atina, 30 (A.A.) - M. Veni -
zelos Selanikte söylediği nutukta 
şimdiki Çaldaıis hükumetini Prens 
Nikolasr reisicüınhw·luk makamı -
na getirerek krallık idaresinin ia
de ve ihyası maksadım gütmekle 
ittiham etmiştir. Salahiyettar me
hafil, bunu intihabata tckaddüm 
eden ve her türlü ciddiyetten aıi 
bulunan bir hile olarak tavsif et
mektedirler. 

çikmiştir) - Önümüzdeki pa • 
zar günü yapılacak olan mec· 
lisi meb'usan intihabatı etra -
fmda fırkaların gösterdikleri 
f anliyetten evvelce bahsetmiştim. 
Yunanistanda mevcut siyasi fırka
ların bütün reisleri bu yirmi meb
us mevkiini kazanı-.bilmek için 
Selaniğe gelmiş bulunmaktadll'lar. 
Bu reisler intihabat dairesine 
me;but şehirlerde ve köylerde dO' .. 

Mehmet Asım 
Devamı ikinci Sayı/ada 

Galatasaray - Fener bahçe ıild sına tahammül edemi yen hakem, 
maçı da dün tam (31) inci daki - lstanbulıporlu f.min Beyin, rica ve 
kada-=- yarıda kaldı. Fakat, §eytan ısrara karıı iğilmiyen bir hareketi 
kulağına kurıun, bu sefer oyuncu- yüzünden durdu. 
Jarın topu bir tarafa bırakarak bir .(Devamı il inci say:rfada) 

• 
SELANIK, * • 

26 .(Hususi ge - (ıDevamı 1 inci sayıfada) 
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ni bir Avusturya 
acaristan mı ? ON HABERLER Gazi'miz 

Kavuşt 
Bcqmakaleden Devam p· d ' 

b' L d •h k f .Haştarafı Hirıncı ,fı/ 
itilaf birliiine kartı ta ıi o- on ra CJ an f' \l eranmJ ay os • d \ h, vali muavini Ali 
İtalya - Avusturya - Ma· u l t,;. "idürü Feh . ·.m'llW 

taa birlijini bir hasım zümre ' J • hd•d• niyet m~ . mı, D 
h 1. F , d • t•h t J s·J"'h b k k .. d . ırıoden Köprüffi getirmesi i tima 1 ramız - : sın a ıs 1 sa a 1 1 a ıra ımı on- mu errıı .. ·e fır • 

iifor Küçük itıUf dev· ı Fuat Beyler"-
ıelince: Onlar Avusturya· • • .h f eranSJnln tehiri tarından Galip raıa, aıkerf 
'ıtanın birleımesi fikrine {Gümrük tarifelerin ,airilmesı, ısti - bulunuyorlardı. 

en tiddetli bir ıurette muha· ( • • •
1 

. .1 • Cenevre, 30 (A.A.) - Silah • Bütün gözler yoldaydı, h 
söateriyor. Bu birleımenin ı sal CİnS Ve nevi),., .tDID iYi eştin meSI la~ı azaltma konferansı umumi k.°: büyük reiıimizi bir an evvel 

batka bir ıuretle yapıla - mııyonu M. Henderaonun teklıfı larında görmek arzuau ile aab 
anlablıyor. Bu itibrala LONDRA, 30 (A. A.) - ,a· ••--=---; •=•• 2 raaıır=,, üzerine konferanıı bMnc:.i Tqrinin lamyordu • 

a tarafından telkin edildiği ret siyaseti meselesile uiraıan ta· ~!!~!~.!.!!~!~.. j on albsına tehir ve taUk e~i~tir. Nihayet saat on altıyı bef 
nen yeni Avusturya - Maca• li ikbat komisyonunda M. Serre, H • • d 1 M. Henderaonun, bu teldıfı A • dakika ıeçiyordu ki iıtuyon 

projesi Pariste muzaheret Fmasanm kontenjantman uıulü • eyetiMIZ en merikan mürahhası M. Vilıin, in- vanııda bulunan lokomotifle • 
yor. nü tarife siyasetinin ve bugünkü s . Beyı· n 1 

giltere JDÜrahhaıı M. Codogan, I· lam düdükleri ilk müjdeyi v 
t mademki Avuıturyamn buhran ortaya çıkınca bat göıte . aml talyan murahhası M. Di Soraına Gazi Hazretlerinin bulund 
hqına devamlı bir tekilde ren ihtiyaçları karııbyamaz bir ha bir talebi ve Franıız murahhası M. Masıiıli tren gözükmüftü. 
ına imkin yoktur ve ma. le relen itillflann biUıasaa Fran· . \ tarafından müdafaa ve teyit edil. Hususi tren aaat tam uı:r 

·bu memleketin Almanya ile ıız - Aiman itilafının zaruri bir LONDRA, 30 (A..A.) - Bı • t mittir. iıtasyona girdi. Reiıi 'Çümbur 
d ed·ı ed' . neticeıi olarak kabul ettiiini an • • inci tali iktiıat komitesinde t Alman b•• mu··rahbaıı M. Na • etmeıine müıaa e ı m ıiı -s trenin nihayet tarafmdaki v 

Macariıtanla birleımeıi pro- latmıı ve demiıtir ki: rifel~e ait mü~akereler ar~ın. dolny ,konferamın tehirine taraf· da bulunuyorlardı. Trenden İll e 
deal&kadar memleketlerde mü "Fransa kontenjan uıulünü fev da Turk heyetınden Samı Bey tar olan hiikômetlerin ağır bir ce kebdilerini kartılamaia 

•örmemektedir. O halde kalide bir vaziyetin fenalıklarını tarifeler~n inmesini temi~ .ede · ı meı'uliyet altına rirdiklerinden zatların birer birer ellerini ak 
r. .. .1ı-. .... na için orta Avrupada ted· muvakkat bir müddet hafifletmek cek yegane usul olarak ıkı ta • ısrarla bahsettiğinden Frantız mü· hatırlarım ıordular. Bundan 

bir aliime doğru gitmekten bat için ve bu vaziyetin yakında düse· raflı müzakereler icrası lüzu . 1 rahhası M. Ma11iıli, fU beyanatta B. M. Meclisi reisi Kizım P 
ı:....__.._ı • ok d ? leceği ümidile tesis etmiıtir. Bu munda ıırar etmittir. bulunmuııtur: 

bir aunu uı çareıı Y mu ur.. ka:bil müdafaa tedbirlerinin ted • S . B k 11 kt'f 't'IA fi :s Ha~retlerile konuta konUfA rıh 
yazİvet L--ııında her vakit aanı ey, 0 e ı 1 1 a arı § "Konferans müzakerelerinden d .. ·1 ı L-·l d lar 1 

_., rici surette ortadan kalkması an · dd . I b 't'IA fi = ma ogru ı er emeie ~ a ı 
•• x.. • .ibı· ı.. • ..::- de tekrar edilen re ebnemıf, ya mz .u .ı ı .a •-. ,- çarçabuk bir takım neticeler eldP. G · H ı • L--·I 
..... •· UUifU&& cak Franıız istibaalltı için ihracat kı cak k h 1 azı azret en .... ,. amam 
tudur: Orta Avrupa memle • . A k ·ı rın eıas ımı an ı ı cı et ı I ediJmit olaydı bundan yalnız Al • rasinıi yapılmanıasını arzu bu 

h k kü ımkanlarınm ortaya çı ması e itili.flarla temin edilecek mesa· iil fk.. · · • k erini iktuaden i ya ebne , .. _ .. .. bT ~ man e arı umumıyesı seTinece duklarr için istasyonda intiz 
·&!ı.ef emlek-.. ı • l A mumkun ola 1 ır .. ,, inin netice ve tetevvücü olaca · f d '"'ld' B"t" ·ıı ti · fk.e 
IUJA m cuen7 e V1ll • LONDRA, 30 (A. A.) - lstih· .. .. . . egı ı. u un mı e erın e an temin için bulunaıt polia mem 

Ye Macaristan araımda ya- aal ve istihlak itlerine bir düzen l gını so:lemıftir. . -ı umumiyeai ayni derecede ıevinç larındaa ba§ka asker ve poliı m 
aık iktuadi tertiplerle bu mem k 1 ·1 .. t ı· k = Samı Bey, aynı.zamanda kon· j duyacaklardı. Bununla beraberci· rezelerı' bulunnvordu. verme mese eıı e ugraıan a ı O· - f" 1 h "'-- it _,, 
te •aaamak imkanı ve ıeraiti . .. ı · d" d d feranıın ıat al'ı emen ywue • e han efkarı umumiyesi bugünkü Büyük reisimizi" emır' lerı' uz·· e ı-s mısyon muzakere erıne un e e .. k' · 'k · t (1 ., 
ek. . . mege, na ıt ııtı rarım temın e zorluklann ıebebini al'&fbnp öi · ne hiç hır merasim hazırbiı yapd 

Habrlarda olduğu üzere Fran· va~ =:m•ıtı:· 1 M mu meğe çalıımasını ve en ziyade ı•ı renmektedir Bu güçlüklerin aslmı mamıfb .. 
Tardiyö kabineıi bu fikrin en rah~a:ı:;.· F::::~o mv:rah= hey~ ~~hadrıhmüı1~a~ek~illbe~ maddtet · l aramağa kadar varmamakla bera.. Reisi Cümhur Hz. rıhtıma 
taraftan idi. Bu yolda b& • · · b ı hakkında teklif sının a a a aıtı ı ır ıure e ber efkarı umumiye pekala kavn • Jıq.qça vanur ıske1eıine v tının u meee e f . . . . k 1 k b 1 tın 1 ~· ., • ..,.~ 

rt..IUI proje beynelmilel bir çok · .. · 'it' tmitler te sırı ıcın arar ar a u e e· yor ki timdiki ahval ve ıerait için · lan Söğütlü yatpt ~ill~ 
lere bile mevzu tqkil et· ed~tıgı pr01ramı 1 ızam e . ıini tal~p etmittir. f de hükmetler aiır ve ehemmiyetli doğruca Dolma bahçe sara 

Psalawe ır. . ....-ıııııııı111ııııaıuııın__.lllılllll'"ııııı11 n sıınn11lliiı • • Yı ~ ı; 
Fakat bütün bu münakqalar • Bu proıramda ıu üç madde ı· larile iıtihlikabn ıuitırıJmaıı. ~arl~ ~beb~ni. P;Wr~~ P.Pıru ;yola çıktı. at Iiya 1~ 

hiç bir neticenin çrkmıyaca • 'eri ıürülmekte ve bunların kabu· I 'h 1.. hd'd" ıçin duıunmeğe ıhtıyaç duyuyor •'Hıl!:t.1~!!!!rt'Ztlar:da ~ vapur 
~ 2 - ılı aa atın ta ı ı, L. E~k" . ~wu~,. .'.lls~ k ,.. l tec:rUbeyle anlqıldL lü tavsiye olunmaktadır. uar. r arı umumıye mesaı. 11ııruı ~ilk çalara uazi Hz. ni ae" 

Şimdi ıene ortaya çıkan bu ı - Gümrük tarifelerinin a • 3 - lstihsalitm cinı ve nevile · ve ıulh zihniyetinin hütün mem • !adılar. Bu ıuretle Gazi niaimi • 
erin neticeıi enelce yapılan zaltılıp indirilmeıi ve iıtıhlik le- rinin iyileıtirilmesi ve çeıitlerinin lek lerde ayni hal ve kuvvette ol lıtanbulu tereflendirdikleri büt 
'belerin tekrarından baıka bir hinde propaıanda yapılması yol ... tahdidi. duğundan emin bulumnalc iıtiyo,.. ıehre müjdelemaif oldu. 
oJmıyacaktır. Binaenaleyh or· Gelecek haftalar içinde meaaf Gazi Hazretleri, Dol11D11ıP11iıDi• 

A'f'l'1lplLDın iktısaden ihyası pro- D •• ti • k d iıtiraki ve ıulh iıteği belirecek o- sarayi rıhtımına yanafall 5ajü 
i filiyatta tatbiki imkinaız na - or er mısa J ne en lurıa M. Henderaunun devletlerle yatından çıktıklan vakit bara 
"i formülden ibaret kalacaktır . d ı ? yapacağı müzakereler ancak o za- hemıireleri Hf. il~ Milb aaray 

·~=:::.:::1:~~·;:;;: tastik e i emiyor . mı;ız:::~:~:;:i:.. bu :::.~.~~~~::r...==~:ODJlfaı[J 
tehlikeli ihtimalleri bir müddet ıulh zihniyetine aykırı düten ha • rak ıaraydaki huaust dairelerin 

uzaklafbnnak için vakit ka- Almanya müşkülat .çıkarıyormuş. Avusturya herler bildirir ve bu müzakerelerin geçtiler. 
aia münhasır kalacaktır. meselesinin halli misakın tasdikine bağlı bulunuyor muvaffakıyetle neticelenmesi tüp- Gaziantep meb._u Kılıç Ali, 

F-L-a. a--'h" ani ·· 1 h ı· 1 G J k ı Silecik meb'usu Salih, Sinop me ...._ --.-ı 1 cerey ar fOY e Pariı, 30 (A.A.) -Maten gaze· Zannolunduğuna gCSre, Almanya e ı 0 ur. e ece zaman arın 
LL.:1 • 1 1 ' ı· t" d bö ı b' • · butu Recep Zühtü, Huuı Ca · 1& uv, e proJe er e uzun zaman t-inin Roma muhabiri dörtler mi· gerek milletler cemiyeti miaakmın mes u ıye 1 e Y e ır vazıyetı 

O · · 1 1 "'• d h •-~ ı · J Riyueticümhur umumi kitibi H" '1lllllllLZ. nun ıçın öy e görü Ü· •akımn imzaıı huıuıunda Alman· ve gerek dörtler miıakının ruhuna terviç e en ÜKÔmet ere aıt 0 ur.,, 
ki ih b. · A .. met Beyler ve lzmitten iltihak e n ayet ır ıim vusturya· .ı.a tarafından çıkarılan mü•küli.t' uyaı•n olan bu haklı mütalea ve 

d• 1 k d 0 

• k Y s •- T R •• •• B den Dahiliye Vekili ~ükrii Ka 
ile er en ını göıterece - hakkında aıag'" ıdaki izahatı ver - tefıir hakkında bir takım müliha· • uştu ey 

Ond 1 b h d Bey dün Reiıicümhur azretleril• • an sonra meıe e u i i - mektedir: zalarda bulunmuıtur. 
erle halledilecektir • birlikte tehrimize gelmiflerdir. 

"Halihazırda hüktlmetleri meı· Esasen Almanya bu itirazım Fransız hariciye nazırını 
gul eden mütkülün mente'i Alman diplomatik bir teıebbüıle teyit et· ziyaret edecek Ankarada atletizm 
hükiimetinin Roma itilifım tasdik- memiıtir. M. Musolininin M. Hit • Ankara, 29 (Husiut) - Mm• 
ten imtina etmesi değildir. Belki leri Framız hattı hareketinin dü • Pariı, 30 (A.A.) - Londradan taka atletizm birincilikleri ilci ha iki deniz 
Alman hariciye nezaretinin miıa· rüıt olduluna ikna etmeıi muhte• avdet etmekte olan Türkiye Hari- tada bitirilmek üzere ı..-'tam 

aha bir)eştİri)dı·.t kın akdinden bir kaç gün sonra meldir. ciye Vekili Tevfik Rüttü Bey ya· baılamıftır. Bu hafta Wtecelctir. 
R bir nd im rın saat 18.30 da M. Paul Boncou- Bu aene bu müu.bakalara d 

k omaya · nota IÖ ermit 0 a· Halledı'lme'.-.-! dıırtler miaakmm 
n 1 ıd d B d Al h · • 'acrt u ru ziyaret& edecektir. ldüp ittirak etmektedir. Yam a a açı 1 il ır. u notum a man ancı- mer'ifet mevkime konulmasına Altın ordu maalesef ortada Yok 

Maekova, 30 (A.A.) - Beyaz ye nezareti, Fransız hükUmeti kü· ballı olan meaelelerin ilk safında 
• • Baltık denizine birlettiren çük itilifa nritakı teblii ederken Avuatarya maeleai bwunmakta • Muhafız gücü bisikletçileri tur.Muaabakalara 

80 
biat etlet 

kilometrelik kanalin yapılma- birlikte göndermiı olduğu muhbra dır • Edremit, 30 (A.A.) - Muh~- iıtirak etmektedir. Geçm ...ıe--
teawniyle lli'.tmiıtir. Hüldime- mulıteviyabnda Frama ile hem • I fız Jilcü biaikletçileri dün ıaat 16 re nisbetle bu adet he-• b~ 

fıı..!_ d b'ld• d talya, Almanyayla Avuıturya• -
• taY,in ettiti komisyon teftitini rair olma ıfmı ı ırmekte İr • da halkın te•abürleriyle Edremite üç mislidir. Müıabakalann de~ • mn ıiyaıeten birletmelerini iıte • 

• ir. Kavim .boJ.UDCa 19 Bu muhtıra m..ııedelerin JeDiden ıeldiler. Sporcular Ilıca ialceleain- celeri çok iyi denilecel kadar SÜ 
15 set, 12 MI fazlaımı a- tetkik uauln-- müracaat edildi~ miyor. Fakat Hitler rejimine karıı ld 

....., •• b' t üh' s:.-t k '-- d'I den zabitan tarafından atlarla kar. ze ir .. ~--.a yer, 40 dalaa kıran ve 32 takdirde Franeanm bütün alaka - ır evecc ıu. erme maaaa ı e M b k ı b L-L • 
bu fikre kartı açıktan açıla müca· ıdanddar. Buaiin Berıamaya ıi- üsa a • ana &f •...-eDP M* tab kanal yapılmqtır. darlarm buna manfakat etmele • m'fılk Rahmi Be7dir. Maarif Y., 

k 1 ,___ dele etmiyerek bu bahıi kapalı ge- deceklerdı'r 
40 i ometrelik ILQiQll rini kat'i surette talep edec:eii · kiletinin mii-.deai ile Qui mu 

lra,J,alar anamdan açılmıt- hakkındadır.. çiyor. S b• R allim mektebi&. eahuDula p~ 
.. X.nalin ebeaaaiyeti fimali :====~~~===~~-~~ ltalı.11 eski çifte hükilmdarlıiın ır ıstan ve olbanya maktadır. 

için azimdir. Çünkü bu luyla Balbk denizinclen Beru ti• JeJıiclu ihJaamı iıtemediji ıibi BELGRAT, 30 (A. A.) - Ro-
makOr mmtakanm kiSmür Dize çıkarken DU,yoper nehrinden bir Tuna federuyonu tetkil edil • ~ükGmeti Sırp - Romea Yozgat gençleri Çor 
ye odUD, balık Ye kürkleri hareket edeoek olan pmiler de meıini ele arzu ebnİY9'· ticaret itillfmm tttmcll • ~RUM, 30 (H.ıault} _ Yd"\ 

az ....ula ve kıaa bir yolla sene ıegealetcle ~ılm'f otan di • .ı..o 
~ezine ıetirilebiJecek - ier kaaalden KerDona sldecekler· Umumi sulh tehlikete 46tmek· di h91rkmd• BellJJ'llt hiktmetiırin ıat Halkevi ıençlerl H,le ' 

S. leD9 içimle mezkQr kanal- dir. Bunclan tonra Volga - Moe- ıizin AwıturJ'anm Y'fimasma J&Ptıiı tekllfi kahul etmiftir. JUrdu Re Mıi taaç ~ ııil;IJ 
ltlr mllyon tondan fazla qya kova ve Volıa - Don Ye ICa • yardım çaresini bulmalr İluauaunda BU teklife ılre bu ımmalrıkat Ço.ruma.celdiler. Halki bir b 

ma - Peçora kanalları açılaeak - ltalyaya muaYenet etmelc Franta- ticaret itillfmaa meılyet mldcletl Yererek ~11•pl1.ııri tıa1A'llffa 
d.. altı a• daha mtılacelcbr. layetle tem.il ettiler. tir. 7a uıer.,, --



TŞARETLER 

Kırk, elli başlı 
Osman Efendi 

Londrada 
J]J• 

un Para istikrarı meselesi üzerin -
dlaanlaşma ümitleıi belinniye baş 

. ı ... 
ıır • • 

1" Londr~da
0 

tekrar 
0

nikbin °bir 
0

ha
r~· esmiye başlamıştır. 

- Gazetelerden -

ırt Osman efendi Londrada. Bu 
2 size tuhaf gelecek, onun için 

Ş ~'te Osman efendiyi takdim ede • 
cırn: 

n f. Osman efendi vaktiyle Sulta -
rd .hmet civarında aktarlık eder • 
kf&. Evi de Y eşilköydeydi. Her gün 

mle Y eşilköye gidip gelmek 
7 &ithiı bir külfetti. Dükkancığı -
tftı üstünde pinekler araııra ve 

go ftada, on beş günde bir trene 
iniıtıer, evceğizine gider, çoluğuna 
eJeJ::Uğuna kavuşurdu. Fakat bu ae-
r,)tler Osman Ef. ye bir büyük se
n hat yorgunluğu verirdi. Bir gün 
a.~man efendi bir elinde bir yaz -

htı.._ mendili, öbür elinde zembili 
rtel8.§ trene atlar. Ve tren düt 

r. 
e r kalkar. Fakat tren Osman e -
(1dinin her gün bindiği trene ben 

3~miyor, şapkalı, şapkalı adam • 
var. Fan fin fon konufuyor • 

ur . 
il ... 

Osman efendi etrafındakileri 
. vret]e süzerken, bakıyor ki tren 

erı 
ıl .ımkapı, Y_e~ikapı, Samatya .. 

ramadan gıdıyor. Osman efendi 

Eroinciler 
Hepsi ihtisas mah· 
kemesine verilecek 

Bu yeni kabul edilen bir 
kanuna istinat ediyor 
Eroin kaçakçılığı tahkikatına 

devam edilmektedir. Vasil i&min
de biri çağrılmış ve malumatına 
müracaat edilmiştir. Vasil, Ge -
dikpa!adaki evinde eroin imalat -
hanesi tesis ettiğinden dolayı suç
lu olan Madam Efronun komşusu
dur. 

Madamın ileri sürdüğü Lüi is
mindeki adamın imalathaneye ge
lip gelmediği Vasilden &0rulmuş -
tur .. Milyoner Balıkçı oğlu Y orgi, 
sabık avukat Asaf Bey, banker 
Hamapulos, Madam Efro, Asaf 
Beyin adamlarından Y orasimos 
ve daha bir kaç kişi muvacehe e -
dilmektedir. 

Uyuşturucu maddeler kaçakçı
lığı yapanların ihtisas mahkemele
ı·ine verilmeleri hakkında Müyük 
Miilet Meclisi tatilinden evvel ye
rıi bir kanun kabul etmişti. Bu !ka· 
nun resmi ceridenin 24 haziran ta
rihli snyısiyle netredildiği için be§ 
gün evvel meriyet mevkiine geç -
mit demektir ve dün de müddei u
mumiliğe tebliğ edilmiştir. 

• ık telaştadır. Kondüktörlere 
ç:,Jracaat ediyor, diyorlar ki: Yeni İmnuna göre ceza kanu -
et "- Oaman efendi, tren Yeıil . nun 403 üncü maddesinden 408 
ıtı'yde filan durmaz .. Ama Çek- inci maddesine kadar olan altı 

.. ~eye gelirken biraz hafifler. O maddesindeki suçları işliyenler ih
ıarnan biz seni itiveririz, aen de tisas mahkemelerine verilecektir. 

111
• :lden atlarsın... Müddeiumumilik bu kanunu dün 

ziıı Osman efendi: Böyle bir Osman müsta'ltikliklere ve ihtisas mahke-
tüıı mdidir. 1 melerine tebliğ etmiştir. 

Fakat onu dükkanda görürse -
çeE yamandır. Alııverit olmadığı Soğuk hava vagonları 

"tliin konu komşu ile hoı beı eder. Taze meyva ve balık ihracı ve 
dana ne hot beş .. Mesela sütçüler sevkiyatı için Anadolu demiryol -

le su katıy ded"I · O lar f d" kor ı er mı, s • Iarı soğuk hava vagonları aatın 
ln e en ı üplere biner· 1 al"""- B h . . · a mışhr. Vagonlar dün Sirkeciye 

.. en §e remını olıam ne ya· ı · · y şa bT . . . ge mııtır. arm Haydarpafaya ge-
. ~rım, ı ır mısınız der .. 1 ın "- Ne yaparsın d" ' 1 çın ecektir:. Yeni vagonları saye -

ıye aorar ar .. sind A d l 
li "-Suya süt katan sütçüleri a · ı e na ~uya taze balık ve 

' oallah şuracıkta sallandırıveri • meyva sevkıyatı kolaylatmıı ola -
e.. caktır . 

• tn .. 
~kı O&ma nefendi işler kötü gidi . 
1 .. 

r deseler: 
e.. "- Ben vali olsam işleri kötü 
!
1

8 panların kellesini bir anda uçu
ı e 

rum. 
Osman efendi hırsızlar çoğaldı 

sel er 
.. "- Ben polis müdürü olsam, 

f .. talık gül gülistan olur. Bütün 
a ~sızlan darağacına çekerim der. 

r .. Muharebeden bahsedilse: 
"rt "-Ah, der, hen batkumandan 
ız ıaydım, kanal muharebesi hiç 

... lğlubiyetle biter miydi. Bir or -
Ya. ıuraya git, bir orduya bu -

et fa git derdim. İtle olur biterdi. 
e- Ye söylenir. 
n Osman efendi konuştukça, söy 

e· ldikçe ferahlanır, adeta kendi
ü· "ali, polis müdürü, başkuman

.n &anırdı 
- Oıınan efendi son zamanlarda 

e· ~d~tın hikayesidir tutturdu. 
ı .. ki 1 onun etrafını mahalle ço -
ti· arı alıyor: 

1
- Oıınan efendi, paditah seni 
~-aa dese ki, Osman efendi al 

la küreği h . d • d'w• d ' azınem en ıste ıgın 

ar altın al. Ama sakın elini tit 
rı ~ ÇÜnffü elin titrer, altınlar -
e n rl Yere dü erse bir zırnık 

...,..:"""'•ıttlfnımınnnıtmıııntmmm111UttJlftntıaııPıvnunmıımumaınıımmuımr 

hır ~ey yapamıyoruz diyorlar. 
Altın sözünü ititince gülümser 

ay3:ğa kalkar, kendine çeki düze~ 
verır. Batını aallar: 

" E - vvela küreğin sapını fÖY· 
le bir yakalarım. Ama sağlam 0 _ 

]arak .. Sonra elimi terazilerim 
Tuh, tuh derim, küreğe sarılırım. 
Küreği altına doğru uzatırım. 
Fa.kat küreği altına daldırmadan 
üç defa bağırırım: 

"- Osman efendi! Aklını ha -
ıına devşir. Yoksa ömrün olduk -
ça itin dumandır. Derim, sonra u· 
suletle küreği altınların arasına 

sokarım, yava§ yava§ çekerim, he 
mencecik torbaya atarım. 

Bunu söyledikten sonra Osman 

efendi hakikaten bir torba altın 
bulmut bir adam gibi ıevınır, o 
gün keyfine payan yoktur. Nargi-

lesini tokurdatır, mahalleye nik -
binlik saçar. Bir alacaklı gelip de 

kapısında dırıldanıncaya kadar ... 
Oondan sonra gene surat bir 

karı§ olur. 

Lafla nizam vermek istiyen Lon
dra iktısat konferansı bugünlerde 
nikbinlik içinde kırk elli batlı bir 

~-

Türk mekte~ 
rinde lngili' ---- E!fr hafta sonrım••• 

1 Balıkların içinden \ Tetkikler 
bıçak çıktı 

San'at ve ilim mü-

Kura münııscb 

Bundan bir kaç sif urdu 
gazeteler Mnarif Vekalet rdu 
tanbulda İngilizce muall' 

Bu bıçaklar hapisaneye 
sokulmak isteniyordu 
T evkifhanedeki mevkuflardan 

birine bıçak kaçırmak istiyen bir 

çocuk yakalanmıştır. isminin Ha
yik olduğunu söyliyen on beş on 

altı yaşında bir çocuk elinde bir 
yemek kabı ile tevkifhaneye git • 

miş ve mevkuflardan birine balık 
getirdiğini söylemiştir. 

Hayikin elindeki kap açılınca 
içinde bir kaç dane pif miş halık 

olduğu görül mü§, fak at memurlar 

§Üphelenerek balıkların arasını ka. 
rışhrmışlardır. 

Balıkların birinin karnı yarılın· 
ca orta yerine bir biçak yerle§ti -
rilmit olduğu görülmüştür. 

Bu suretle balıkların hepsi mu -
ayene edilmiş ve bir kaçının için

den böyle bıçaklar çılanıştır. Ha
yik polise teslim edilmi§itr. 

Hayik ifadesinde bu balıkları 
Kum kapıda bir kaç balıkçının 

esseseleri arasında 
bir kurs açacağını ve bu , 
nelmilel bir şöhreti hazi }:erin elhi 
lim ve lisan mütehassısı 
Faucetl'ın idare edeceğini'lavi .• 

Anadolu muallimlerine lar. :>lan se 

faydalı olmak teşebbüsü Temmuzun sekizinde dikçe y· 

İstanbul dahilindeki tarihi ve Ağustosun sekizine kadar dı: 
bedii eserlerle ilim ve &anat mües- süreceği söylenen bu kurs li olmas 
seselerini tetkik için Halkevinin kate değer bir hususiyeti " hudut 
kurslar ve dershaneler komitesi miyeti vardır. 1 olsun a 
tarafından tertip olunacak gezin· Türkiyeyi muzmahil ~erdir. F 
tilerin programı evvelki gün saat medeniyetinin kırık dökük H bilm 
17 de Halkevinde yapılan bir içti- rından ayırarak garplılaştırm, lelr 

ad kn la t ı t T .. k . k l.h . .. ıle e m a rar ş ırı mış ır • ur ın ı a ının en goze çn 
Gezintilere Ana.doludan lstan· hedeflerinden birisi olduğuna kad 

buln gelmiş bulunan veya bumda j re Türk gençliğine garplı mau~lm 
askerliklerini yapmakta olan mu- ile doğrudan doğruya anlaşa9 
allimler iştirak edeceklerdir. Mak bir vasıta vermek en tabii bir 2 ayl 
sat lstanhulun tarihi ve bedii eser- ruret olduğuna şüphe yoktur4 .ıruı 
lerini Anadoludaki muallimlere Bu vasıtanın yaşıyan bir ga'l'a b 
anlatmak •,;e bu münasebetle de d l ili o masına göre bu yeni rabıta~es 
memleket muaHimlerini biribirine da yaratmak inkılabın maarif vt.. 
tamtmakhr. e 

irfan cephesine düşüyordu. Genq•t 

Cezaları inenler 
ve kudretli Maarif Vekilimiz bu 

kendisine vererek tevkifhaneye T hl" d"l l 
.. t.. · · ·· 1 d'kl · · b a ıye e ı en er ve mua-

lüzum ve zarureti takdir ederek 

Ankaraya çağırdığı Dr. Faucett'le 
uzun uzadıya görü~müş ve Türki 
yedeki mazisi pek eski olmamakla go urmesını aoy e ı erını ve a -

mel · h ·· b"t · l lıkların içinde biçak bulunduğun - esı enuz 1 mıyen er 
dan haberi olmadığını iddia etmiş- Ceza kanununun tadilinden is-

beraber verimi en fazla olan ln 
gilizceyi muhtelif Türk mekteple-

tir. tifade eden on mahkum tahliye e-
dilmişti. rinde okutan hocaların bu sene 

Zabıta bu balıkçıları da yakalı
yarak tahkikata başlamıştır . 

lstanbuldan Romaya 
Temmuz iptidasından itibaren 

İstanbul ile Roma arasında yeni 

bir tayyare hattı açılıyor. latan -

buldan kalkan tayyareler bir gün· 
de Romaya vasıl olacklardır. Tay

yareler Y eşilköyden dört buçukta 
kalkacak, akşam 17 de Romaya 
vasıl olacaktır. 

Posta ve telgraf idaresi temmu· 
zun birinci günü ilk tayyarenin 

hareketi münasebetiyle üzerinde 
hususi yazı bulunan bir pul kulla
nacaktır • 

Afyon inhisan 
Afyon inhisarı tetkilah bitmiş -

tir. Yeni teşkilatta çalııacak me -
murların listesi hazırlanmııtır. 

İnhisar müdürü AH Sami Bey 
yeni memur kadrosunu Ankaraya 
göndererek vekalette tasdik etti -
recektir. 

VAK 1 T 
Gündelik, Slyııst Gıızcte 

lstaabul Ankara Caddesi, v AKIT yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı işleri telefonuı 24g7g 
idare telefonu : 243711 

reıgrat adresi: lstanbul - ·ı A.Krl 
Posta kutusu No. •e 

Abone bedelleri : 

Ttlrklye - Ecnebi 

Seneu·: lfOO Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 750 1450 
l5 aylık • . 

tOO 800 
ı aylık 

.. . 
150 .. 800 . 

llAn Ucretleri : 

Ticari Ull.nbrıa llAn snblfclcrlndc ııantl· 
mi SO kunı5tan ba~ta.r, Uk sahifede 2~ 

kunı,ıı kadar çıkıır. 

BUyUk, fıı7.la, devamlı llAn verenlere alt 
ayrı t.enı.llllt vardır. 

ResmJ UAnların bir a:ıtın 10 kunı5tur. 

KUçUk llAnlar: 

Blr defası 80 iki defası 60 Qç deta111 "Ô 

dört defam 76 ve on defası 100 kuruştur 
Uç aylık tıruı verenleı1n bir defam mecca· 
nendir. Dört satın geçen llAnlarm tazıa 

eatırlan ku edlllr 

Hırsızlık mahkumlarından on bir kursa çağrılmaları karar altıM 
biri hakkında daha tahliye kara -! na girmiştir. 
rı çıktığı için bunlar dün akşam Bu kursu jdare edecek olan Dr. 
saat altı buçukta hapishaneden F aucett her bakıma göre bu işin 
serbest bırakılmışlardır. Serbest ehli olduğunu zannettiğimiz bir 
bırakılanlar §unlardır: şahsiyettir. 

Petro oğlu Marko, Mehmet 
oğlu İsmail, Yakup oğlu Y akup, 
Nasrullah oğlu Ali, Hüseyin oğlu 
Şakir, Bekir oğlu Hasan, Şükrü 

oğlu İbrahim, Ali oğlu Necati, 
Hakkı oğlu Hamza, Mustafa kızı 
Hatice, Ahmet oğlu Hüsnü. 

Yeni kanuna göre beş hırsızlık 
mahkumunun cezaları ağır hapis
ten hapse çevrilmiş ve Mehmet oğ
lu Kemal, Haçik oğlu Aram, Sa -
dullah oğlu Seyfo, Mustafa oğlu 
Sa.it, Abdullah oğlu Mustafa, Yu
suf oğlu Şemsettin isminde altı 
hırsızlık mahkumunun da cezaları 
bir miktar indirilmiştir. 

Bunlar henüz indirilen ceza ka
dar hapiste kalmadıkları için müd 
detlerini bitirinciye kadar hapste 
yatacaklar ve sonra tahliye edile

ceklerdir. 
Ağır ceza mahkemesine veri -

len ilamlar henüz tetkik ve iade 
edilmemiştir. Bunlar hakkindaki 
kararlardan istifade edenler der • 
hal tahliye edileceklerdir. Şim -
diye kadar 22 mahkum tahliye e· 
dilmiş, yedisinin cezaları ağır ha
pisten hapse çevrilmiş ve yedisi -
nin de cezaları indirilmiş ve fakat 
müddetlerini bitirmedikleri için 
tahliye edilmemişlerdir. 

Bu kadar senedir okutulduğu, 
öğretilmeğe uğraşıldığı halde 
Fransızcanın Türkiyede büyük 

muvaffakıyet kazanamaması bu 
tedrisatın, Fransızcadan gayri bir 
dille konuşan bir memleketin hu· 
susiyeti m\:rar• itibe.re alınarak ya· 
zılnn kitaplarla yapılmamasından 

ileri gelmiştir. Lisanda ihtisas bat 

ka şey, bir dili yabancılara öğret -
menin ne olduğunu bilmek, bu 

yolda tecrübelere sahip olmak ay
rı şeydir. 

fşte Dr. Fnucett. hayatının uzun 
senelerini busahnda tahsil, tecrübe 
ve tetkike sarfetmiş bir mütehaı -
sıs sıfatiy le bu işe başlıyor • 

Okxford Engilish dictionary i
simli meşhur Iiigat kitabının mu· 
harr ırlerinden Sir \Villia.m Crai -

gie'den ders alarak sureti 
mahsusa.da yetişmiş olan bu 

zat, Çinde, Japonyada, Hindistan
da ve Filipin adalarında on sene 
müddetle tetkik ve bilfiil talim ha 

yatı geçirmiş ve yabancılara İngi
lizce öğretmek hususundaki faali
yetine devam edebilmesi için meş-

hur Carnegie cemiyetinin devamlı 
müzaharetini temin etmiştir4 

Çinde ve Japonyada elde edil
miş tecrübelerin Türkiyede aynen 

tekrar edilemiyeceği hakkında 

zihne bir şüphe varit olabilirse de 
- Benıt, Surl.)O, JlııJrp \C Kastamonu bu fark, esasta değil, tef errüatta 

1 Haziran 1918 

\llla,letlcrl valllrrl gorlilrn mı.um tlzrrlnc de-

ğl,tırllml ''e l crlrrlne ~eni \"nlller lll.)in e • 

dUmlştlr • 

- Berllndekl Türk snnııl 11 nefise !l('rglsl 

E.)lQldc küınt edilecek, lmdl.)c knd:ır \'l~n

nııda te hlr edllınlıı olan lcvJınJar Alman p:ı~ -

tahtına nııkoluııacaktır. Kol:ıl lık olmak üz.c· 

rr llt'rgl kntaloğlan lBPIDL5lardır • 

- Bil.Al gaze~lnln bıı&muharrlrl l\lth· 

met Ali Te\ fik Br~ dün nl•"am (Der ·u, ı 
Oryan) mccmuıuırnın dn\ctl flz.l'rlne Ş:ırkı 

ta.m:ımen tanıtan mllmtıız bir he) !'ti samlln 

kendisini gösterebilir ki İngilizce 

muallimlerinin toplanacağı Tem -
muz kursunda her halde bu nokta

lar da münakaşa edilecektir. 

Dr. Faucett'in kursta gösterece
ği tedris esasları, kendisinin The 
Oxfor English course isimli kitap-

larında gösterdiği esaslar olacağı
nı zannediyoruz. ... _._ __ ... -----~""'-

·~ 



·k itilaf bi 
İtalya 

tan birliğj _ 3 _ 
getirme 

irkütüyorit şakirdinin hayatı ta -
·ne gelinsanın hayalini kendi ha
carista~e temsil etmek, onun 

en tidd·ırapları tıpkı kendi mev-
gösterirde cereyan ediyormuf 
en ba.ık1ale getirmek esası oldu
iı a e cizvitler her vakit, ne 
tarafı.İ ve masum mahiyette o
en yenm, neıeyi ve §&tareti, zev
projesi~nceyi kendisinden uzak

ctır. Aksi hal bir günah 
yor. h ld h · · k. d. atma " a e er cızvıt ta ır ı· 
b mühim bir vazifesi her gün 

&f' • d k d" . f . ı vic anını en ısınce te tış 
ası 

k. b mtrol etmesidir. 
n 

1 ~yola bu tefti§ ve kontrol iti· 
etme· b"k• . . b. l iL 1 . M tat ı ı ıçm ır usu uu muı -
1 8

Bdh ·· "d "h • de a u a er gun vıc anı aya -
1 t teftiı eden ci:ıvit !akirdinin 

are tal . 
tu ar ve çızgiler vasıtaıiyle 

b
s. 

1
Jikler çizerek o günkü vaziye-

ır < b' .d. b" 1ı teı ıt etmesı ır. 
ır iyilikleri ve fenalıkları tesbit 

uw den bu noktalı ve çizgili grafik· 
ugu rta • J • • k" d" · r vas ııy e cızvıt fa ır ı gıt • 
'l~kçe mesleğinde ne kadar terakki 
ettiğini tayin etmiı olur. 

Cizvit cemiyetinin iki esası var
aır: Bunlardan birincisi Loyola

a run yukarda kısmen ifade ettiği 
t. miz talimlerini gösterir küçük ki· 

bıdır. İkincisi de cizvit cemi -
yetinin teJkilatı esasiyesini göate -
ren kitabıdır. Fakat cizvitliğin e
,saılarına ait hususiyetlerden biri 

. ile sabit, deği§mez mahiyette olma 
masıdır. En mühim esas ahval ve 

· şaraitin, zaman ve mekan vaziyet• 
1 leri icabatımn nazarı dikkate alı-

narak yeni ihtiyaçlara, yeniliklere 
' VP değiıikliklere im'ki.n bırakma· 
J, aıdır. 

Onun için 1924 senesinde bir 
Alman cizviti 1nsburk ta topladı
ğı koncrede kendi kardeılerine 
lsanın krallığı ile yer yüzünde bir 

1 prensin krallığı arasında mukaye
se yürütmek usulünü terketmeği 
tavsiye etmiştir. 

Cizvit cemiyetinin 
teşkilah esasiyesi 

Cizvit te,kilatı esasiyesi tama· 
miyle askeri bir inzibat esasına 
göre yapılmııtır. Öyle ki bir or· 

, du nasıl hareket ederse cizvit ce· 
miyeti de öylece işler. Askerlik 
itaati cizvitliğin esasıdır. 

Cizvitler mutlak itaat mesele -
sine f evkalide ehemmiyet verir -
ler. O kadar ki bir cizvit kendi
sinden mertebece yükıek olan şe
finin sözünü (allahın • İsanm) ira
desi diye telakki eder. Bu irade
ye ~endi iradesini feda etmeği 

ilahi iradeye tabi olmak farzeder. 
Cizvitlerce allaha vasıl olmanın 
yegane yolu da budur. 

Cizvit cemiyetinin müeaaisi Lo
yola itaatte muhtelif dereceler ta· 
sa vvur etmiıtir: 

itaatin aıağı derecesi, hareki. -
tını verilen emre uydurmak ıek -
linde tecelli eder. Loyolaya göre 
itaatin bu derecesi pek nakıstır. 
ikinci dereced~ki itaatin f arik 
vaıf ı bir adamın kendi iradesini 
şefinin iradesine tabi tutmasıdır. 
Bu derece itaate bir zevk ilave e
der. En yüksek itaat teklise ira· 
deden baıka bir adamın kendi fik
rini, düşüncesini, muhakemesini 
de fefine feda etmesidir. O hal
de iki Bir ithiyarın elinde bir de~· 
nek ne iıe cizvit şakirdi de tefi,ıin 
elinde odur. Bir oduncunun , tin
deki balta oduncuya nasıl ita·.Lt e
derse btr cizvit şakirdi de ustası· 
Q.~ ö~le itaat etmelidir. Mr•ba -

Türk mekteple
rinde lngilizce 

(Baş tarafı 3 üncü Sayıfada) 

Bu kitaplar, uzaklıkları ve pek 
haya giden bir koyun çobana na· mükemmel yetişmiş muallim bu -
ııl itaat ederse bir cizvit te kendi 
başma öyle itaat etmelidir. 

lunmaması dolayısiyle tedrisatın 

aksaması muhtemel olan ıne:.nleket 

lerde İngilizcenin muvaffakıyetle 
ilerlemesi için yazılmıştır. 

Muharebe zamanında bir as • 
kerin kumandanına karşı vazife • 
si ne ise umumiyetle cizvitler ken· 
di teflerine kar§ı ayni vazifeyle Bu metot, böyle memleketlerde 

Kanser 
yolunda 

Yılanla tedavi için 
yeni bir usul 

Kanserin yılan zehiri ile teda
vi edilmekte olduğunu Amerika -
dan gelen haberlerde bildiriyor -
lar. Operatör Cemil Paşa, bu usu
lü tatbik etmekie imiş. mükellef telakki ederler ve dün· dört bet sene tahsil neticesinde 

yanın her neresinde olursa olsun talebenin tabii bir İngilizce ile fi· 
asıl merkezlerine karşı o tarzda i- kirlerini kolayca anlatabilmeleri - Cemil Paşa bu yeni usul hak • 
taat gösterirler. Bu itibarla cizvit ni ve bir IUgat kitabından başka kında şu malfimatı vennektedir: 
cemiyeti baıtan nihayete demir bir hiç bir yardım görmeksizin bir - Geçen sene Amerikada bazı 
disip~in. içinde birbirle.~ine kenet.· bakışta ihtisasa taalluk etmiyen hekimler bu hususta tecrübe yap -
lenmıf msanlardan murekkep hır 1 h h . b" b h . k l mışlardı. Üç ay evvel Pariste Pro
orduya benzetlebilir. Başkuman· eri angı ır. a sıw 0 uyup ana· 

d k d l k
. h ma armı temıne ugraşır. fesör Gose tıp akademisine bir 

an ma amın a o an ımse er h d K ı Bu metot, yerlerinde kullan - mu tıra ver i. obra yı anının 
mertebedeki memuriyetlere, vazi • dırmak ı:artiyle dört merhalede zehiriyle kansere müptela bazı 
felere getirilecek olanları da o ta· :ı-

. d çocuklara 500, 1000, 1500, 2000 hastaları tedaviye başladığını ve ym e er .. 
C. · k"J" J d kelı"me o"gwretı"r, elde edeceği neticeleri bildireceği-
ızvıt teş ı at arı arasın a ga· 

yet sıkı bir mı:habere vardır. Bu Bu kelimeler içinde yüzde sek· ni söyledi. 
muhaberelerde azanın terakkileri sen beş kadarı halihazırdaki İngi· Doktor Gosenin bu beyanatı Ü· 

zerine ben de iki aydanberi lstan
bulda kanserli dört hasta üzerinde 

ve noksanları yüksek makamlara 
bildirilir. Yüyıek makam da aşa· 
ğıdakilerin, kendine tabi olanların 
hal ve !hareketlerini öğrenir. Fa· 
kat ayni zamanda tabi vaziyetin • 

de olanlar da kendi üstlerinde bu· 
lunanların hatalarım daha yük • 

sek makamlara bildirmek salahi -
yetini haizdir. işte bu fevkalade 

sıkı inzibat ve disiplin sayesinde 
cizvit cemiyeti katolik kilisesi aley 
hindeki düımanlara karşı müşthiş 

bir ordu vücude getirmiıtir. Son· 

ra bu ordunun faaliyeti yalnız di
ni sahaya munha.sır kalmamış, ma
nevi hayat hudutlarını aşarak fik
ri hayatın her sahasında tesirleri
ni göstermiştir. Bir halde ki ciz· 
vit cemiyeti tarihin gördüğü ve 
tanıdığı dini cemiyetlerin en deh
!etlisi olmuştur. Onun için bu 
cemiyete bu derecede kuvvet ve -
ren eSTan öğrenmek için bugün 
hala en büyük içtimaiyat alimleri 
meıgnl olmaktadır. 

(Devamı var) 

liz yazı lisanında kullanılan, ta -
biaatinde bulunan kelimelerdir . 

Ayrıca mektep hayabnda lüzumlu 

kelimelerle mütalea için faydalı 
kelimeler de öğretilir • 

Metodun resimli lugati de var -
dır. Bu lugat, ilk iki senede kulla

nıiır ve hu suretle her hangi bir ho 
canın emniyet ve muvaffakıyetle 

bu zehiri tecrübeye başladım. Za· 
man pek kısa olduğundan hasta· 
]arın tamamiyle §ifayap olup ol -

madıklarına dair ıimdiden kati 
bir söz söyliyemem. Ancak elde 

ettiğim en büyük netice, bu zeh -
rin bir kaç defa istimalinden son
ra kansere müptela hastaların his
settikleri ağrıların büsbütün geç. • 
meıidir. 

metot direkt yapmasına imkan ve
rir. Diğer iki senede tercümeye e· 
hemmiyet verilir .. 

Burada bir makalenin mahdut 
çerçevesi içinde kos koca bir me· 

Hatta, hastalıkları ilerlemiş iki 
hastam evvelce bir kaç uyuıturu· 
cu ilaçlar aldıkları halde ızbrap

todu bütün etrafiyle izaha imkan ları bir türlü dinmiyordu; gece 
olmadığı muhakkaktır. Fakat biz gündüz inliyorlardı. Bu haatala _ 
bu satırları, açılacak bir kursun 
hangi esaslar üzeı·;nde yürüyece • 
ğini kısaca göstermek maksadiyle 
yazıyoruz. 

Şimdiye kadar Türk mekteple -
rinden mezun olarak Darülfünuna 
geçen talebenin ecnebi dilinde lü
zumu kadar kuvvetli olmadığı acı 
bir hakikatti. Garplı bir mütehassıs 

rım, yaptığım yılan zehiri şırınga· 
larını müteakip !İmdi hi~ bir ağ -

rıdan şikayet etmiyorlar ve uyu!· 

turucu ilaç alan hastalar gibi uyu· 
fuk bir halde bulunmadıklarından 

adeta hastalrklarının büsbütün geç 
tiğine zahip oluyorlar. 

·--------m.------ tarafından Avrupadaki emsali şek 
Taze meyvaları ve ıinde bir tensik ve tasfiyeye tabi 

Bu ilaç, kanser hastalığını ge · 
çirmemiş ol:a bile hastaları uyuş· 
turmıyarak devamlı Analjestik 
hassasından dolayı müthiş ıztrrap

tan kurtarması itibariyle doğrusu 
nazarı dikkatimi celbetti. tu .. tu•· nlerı· kurutmak tutulan üniversiteye garp dillerin

den bir tanesini okur ve anlar ta· 

Alman profesörünün 
gönderdiği rapor 

Berlin mühendis mektebi pro • 
f esörlcrinden doktor Moll taze 
meyvaları daha süratle ve daha 
temiz olarak ıuni bir surette fırın· 
larda kurntmak için ihracat ofisi
ne bir rapor göndermişti. 

lebe vermek kat'iyyee derecesini 
bulmuş bir lüzum olduğuna göre 

Maarif vekaletinin bu ehemmiyetli 
kararını büyük bir takdir ve min -
netle kartılamamak mümkün de -
ğildir • 

- Yeni ilacın terkibi nedir, te
davi nasl:l yapılmalıdır?. 

- Bildiğimiz Kobra yılanının 
zehiri hususi bir usul ile ampul • 
lere, yani küçük şişelere konulu -
yor. Hastalara üç günde bir kere 

gayet az miktardan başlıyarak ted 
ricen kuvvetli miktarda deri altı· 
na şırınga ediliyor. Hastalar, ya
vaş yavaş bu zehire alışıyorlar, 
ağrıları da büsbütün duruyor. 

_J 

<KISA HABERLER: 

Mısır Ziraat şirketi nıüdO 
şehrimizde .. c 

M Z. . k . ··r.ru ısır ıraat şır etı mu11u 
vat Abaza Bey dün tayYareY d 
Bükre§ten gelmi§tir. .* 

Cevat Abaza Bey Prag'ta taf ;•. 
lanan beynelmilel pamuk ko~ btı 
sine Mısır na.mına iştirak etııl d 
tir, oradan dönmektedir. 

İstanbulda bir kaç gün kalad te 
Ankaraya da gideceldir. 

lzmir Evkafı d 
lzmirden verilen haberlere y 

re lzmir evkaf idaresi Med 
başında İsmet Pa§a bulvar1' ti 
aparbman ile mağazalar inşa 1 

tirecektir. 
Bu hususta sarfedilmek üll z 

200 bin lira tahsisat ayırmıştır S 
Bu apartımanın altındaki ti y 

ğazalar hal, han, sinema "'' n 
tomatik lokanta olacaktır. k 

lsta!ılbul - Edirne yolll y 

İstanbul ile Edirne arasın~ b 
yolun bu sene yapılması karart 
tırılmışbr. k 

İstanbul vilayeti İstanbul ı- t 
dudı. dahilindeki yolları bu 9' r 
muhakkak surette bitirecektir. 1 i 
la beynelmilel seyrisefer i§arelı h 
ri de konmak suretiyle otom~ l 
seyyahlarına kolaylık gösteril 
cektir.. k! 

lzmir lokantalarında 
lzmir belediyesi lokantalard 

yemek fiatlarım kontrol etmel 
ve fiatlannı kararlaştırmaktad• 

Lokantalar üç sınıfa ayrıla' 
ve her ımıf için bir fiat konacf 
tır ... 

Iskenderiye sef eı 

Ankara vapuru dolu 
olarak geldi 

Ankara vapuru, dünden itiı,, 

ren işleri yeni bir idareye dev1 
dilmiş bulunan Seyrisefain ida~ 
namına yaptığı son lıkenderl' 
seferinden dün lstanbula döıımol 
tür. 

Vapur, yaz mevsimi dolayısi1 
Mısırdan gelenler çoğaldığı it) 
tamamiyle doluydu. Yaptıird 
tahkikata göre vapura lakend• 
riyeden 140 kadar yolcu binıJ 
bunların ekserisi Pirede çıkıd 
Pireden de 30 kadar yolcu alınd 
lir. 

Mısırdan gelenler 30 yolcud• 
Vapur lzmirde tamamiyle do]ı:ıd 
tur. 

TAKVİM 
Cumartesi Pazar 

Alman prof esörö, tütünleri ay· 
ni usullerle f ırmda kurutmak ka -
bil olduğuna dair ofise :bir rapor 
daha gönder:niıtir. 

Bu sene, Türkiyede en veri.mli 
bir ecnebi dili olarak tezahür eden 
İngilizce tedrisatı için verilen bu 
istikametin bundan sonra öteki ya 
hancı dillere de verileceğini kuv· 
vetle umuyoruz. 

Garbın feyizli irfan alemiyle bu· 
günkü ve yarınki gençliğin kolay 
fe doğrudan doğruya bağdaşması· 

nı temin etmek, inkılap ve cümhu· 
riyetin maarif cephesine yeni bir 
şeref verecektir. 

Ancak, her ilaçta olduğu gibi 1 Temmuz 2 Temmuz 

Tütünler, zürra tarafından gü· 
ne§te kurutulmaktadır. Bu !ekil
de kurutma usulleri, tütünleri yağ
mur ve rutubet tehlikesine maruz 

bırakmaktadır. Profesör Moll ra· 
porunda, tütünlerin fırınlarda da -

ha ucuz ve teminatlı bir şekilde 
kurutmanın fay dalarını izah edi -

Mehmet rtureddin 

yor.. r······ ............................................. , 
ihracat ofisi bu rapor hakkın· T"" k. f B k 

da tütün mıntakalarındaki ticaret ur ıye ş an ası 
odalarının fikrini sormu,tur. Aldı- Kadıköy ajansı 
ğımız malumata göre, İzmirde 
Profesörün tarif ettiği usullerle bir 
t' ı::rübe yapılacaktır. 

Belediyenin a~ı!)ı 
Oktruva resminin lağvi üzeri -

ne belediye bütçesinde 300 bin li
ralık bir açık vardı. 

Belediye, bütçede azami dere -

( Kadıköf : İskele cinn ) 

1 Temmuz cum~rtesi gU· 
nU faaliyete geCjiyor 

Küçük cari hesaplar 
ve lrnmb:ır:ısız tas:ımıf 

cari hesaplar ve 
muamelitı 

( kumbaralı 
hesapları } 
havale 

cede tasarruf yaparak bu açığı \-................ --··-·-·-== ___ ,.J 
kapatmıya çalı!tmaktadır. 

bu zehirin şırıngalarma da pek 8 Rebi.evci 9 Rebi.eve! 
dikkat etmeli. Haçlar gayet taze Glio do~aso 4,:l3 4,~3 
olmalı, hastalarda da böbrek, ka- Giln 1 •tısı ı9,4s 111.•5 

Sabah namnz.ı S,00 3,00 
raciğer hastalı'klan bulunmamalı.. O~ıe namazı ı >,J8 ıS?.ıB 
Evv~la hafif, yani ünite miktarın- ltıodı namazı 16,I>< 16.18 

d 1 l Ak 
Akşam namw 19 4s 10,-15 

a §ırınga yapı ma ı, si takdir- Yatsı namazı 21:.~ ~ı . .ıi 
de otuz büyük fareyi bir kaç saat 1msak 2.IJ 2,13 
' . d "'ld"" k 'kt"d d b ) \"ılıo gcçcngDnlerı ıııı ıtıt 
ıçın e o urme ı ı arın a u u· L:alan" 167 186 
nan bu ampullerin hastaları da ze· \... _ ~ 
hirleyip öldüreceğinde şüphe yok- HAVA - l't• m.o.) askeri rasat ltM"r.Z~ 
tur.,, 

~-----------------------Polonya elçisi 
Polonya büyük elçisi Kont Poto

ki on beş gün l::ılmak üzere dün 
Varşovaya gitmiştir. 

Otomobille Suriyeden .. 
Romanya ziraat nazırının oğ -

lu, Romen tayyare zabitlerinden 
M. Zissu dün otomobille Suriye -
den lıtanbula selmiıtir. 

den vrrllen m:ılOm:ıtıı ı;öre bugl1n ha'°' 

bulutlu l"e sakin olncaldır • 

DUnkU sıcaklık en fada H, en az Si 
rec<', h::wa t~ lld 755 nılllmetreJ dl • 

RADYO 
~~~...;_~.=.=;...=;;;;..;;:;;::==:=;:::;:dJI 

Bugün 
ISTANUVL - J 
18 - 18.SO gramofon. 18.SO - 19 tt' 

sızca ders (l\ICı·t<'dllere mahsus). 19 - ,J 
ıtstüd.)o fi!lz h<'.)rtl. ıo . .as - 20.so " 

füza Hunım. 20.SO - 21.30 BedayiJ ırİ'. 
kf)e he.)etl. 21.30 - 22 grnnıofon. :ı J 
borA baberlul 'e 11&&t ayan. 



ürü C 
a.reYd - D.oğru, şaka etmenin sırası 

e ~ 'l 
. g ı · Anıa ben de şaka edecek va-

'ta tor f ı~ette değilim. Şaka etmiyorum. 
kon~ tıtn~ ~t, ki müşkül haldeyim. Aca
etnı1 ha gıclip bir polis merkezine başım 

dan geçenleri anlatsammı? .. Elbet 
alacı te onlar bir çaresine bakarlar. 

-Ayşe .•• 
- Ya beni katil diye tevkif e -

1 
derler, yahut deli diye timarhane

lere ye yollarla-r .•• 
ezaf Neriman, sızlanarak omuz silk -

varl11' ti. 
. ' nşa Ayte kızdı: 

.. - Beni ciddiye almayıp, böyle a 
uı zametli tavırlar takınma Neriman. 

ı~tır· Senin bu halin de garibime gidi -
kı J11 yor ... Daha biraz evel, aşağıda ko
a ~e n t ~ uş ugumuz zaman, Nahidenin 

kurtulmasını can ve yürekten isti • 
ohl yordun.,.,. Hakiki katili bulmak için 
smd bütün servetini fedaya hazırdın ... 
arar! Katile lanet ediyordun... Şimdi, 

katilin giydiği mantoyu, şapkayı, 
ul h taktığı mavi eşarpı buldun. Buna 
bu st rağmen Nahideyi artık kurtarmak 

ir. 1 istemiyorsun .... Ama bakalım Na -
işaret hide buna razı olacak ımı? .. Baka
tomo lım o sizin fikrinizde mi? •. 

·steril - Ayşe, böyle alay eder gibi 
konuşma... Nahideye acıyorum, 

da hem ele cok acıyorum ...• Fakat el -
alardf bete ki her şeyden ve herkesten ev 
etmel vel seni düşünürüm. 

adıl Ayşe', hıçkırır gibi bir kahkaha 
yrılaC atta g '1lmeai, ağlamıya benziyor -
onacf ~~ 

-- -n de Müfit gibi düşünüyor-
sun, rıpkı onun gibi muhakeme e . 

f aiyorsuıt ! 
ef Neriman devam etti: 

•w - lnsrm birden bire ne yapaca
olu gına karar veremiyor. Buna karar 

ve.rmek kolay mı zannediyorsun .. 

itibt Güç, hem de çok güç ... Bu çok ka· 
rışık if .... 

deVl' 
idat O -k Dinle, ortada bir hakikat var. 

ız masum. Bense ben masum 
ndert d wT ' · egı ım. Eğer onun mahkumiyetı' _ 
Ön.ll1' be ne se biyel versek .. k ·· h kA , çun uma -

ayısil 

ığı iy 
ptığııı' 

kendt 

um olursa, biz sebebiyet 
vermiş olacagv ız .. .. .. .. 

1 
omrumu -

zu o dukca vicd h . ~ an aza ı çe· 
kerız. Ona, kendisı·n· kurta ı raca -
ğını vadettin. Onu Müfit 'b' .. ~ 

binıtı ·· k gı ı yu •. 
ustü mü hıra acaksın Nem ·•• aze -

çıkJ11 ret butacaksın? 
alını1 İkisinin de tanıdığı bir ses duyU) 

olcudt 
dolırı' 

du: 

- Müfitten kim bahsediyor? 

-8-
Müfit, açık duran kapının eşi _ 

ğindeydt 
l . . k çının 11 ıntısr, deruni istırabmı 

giz1eme'r ı'çı'n da'ı "}" .. ·~ ' ma gu umsuyor· 
du. Artık bu sahte gülümseyişe a 
lıştığı için, dudaklarından tebes . 
ıüın eksik olmuyordu. 

4,:ıs A 
19.•5 Y§enin garip kıyafetini görün· 
s.oo ce, hiç bozulmadı. 

:~:! Soğuk kanlılıkla dedi ki: 
ıo,45 • - Yukarda olduğunuzu söyle. 
5!1,47 dıler, hul'aya geldik. Sizi rahat • 

2,J3 s 
ısı ız etmiyoruz ya?. 
186 Ve birine yol verdi: 

mer~ - Size Safayı getirdim .• 
n ıuı,_ c: Safa tuhaf herifti. Odaya girin-

-ı:· doğru karısına gidip elini sık -
ıız 2.s aıı lazınıd H 1 Yerd r ya... ayır, o duğu 

dl • 

9- J 
o.so 1' 

il~ Ji rıl. 
.... ıı1 ...... 

ınA. e durdu. Gözünü, Ayşeden ve 
-anın·· ·· d datt ustun e duran tabanca . 
~ aYırnııyordu. 

iifit ıordu: 

rö~~e oluyorsun Safa? .. Ayşeyi 
uyor mus ., S k' k d b• . un ·• an ı arşın -

a ır cad 
ıun ! 1 varmış gibi bakıyor -

Ayıe haykırdı: 

• 

- Doğru söyledin Müfit. Sahi -

den cadıya bakıyor. 
Sonra eniştesine döndü: 
- Safa geldin Safa. Nasılsın? 

Çoktandır göı-üşmedik. Beni unut
tun mu? Yoksa kıyafetimi tanıya-

madın mı? 
- Ayşe. .. Ane sen misin? 
Filvaki birden bire Aneyi tanı • 

yamamıştı. 

Müfide sordu: 
- Sahi Ayşe mi? 
- Evet. 
Karısına da sordu: 
- Bu Ayşe mi? 
- Evet. 
Birden silkindi: 
- Peki, bu nedemek oluyor? 
Ayşe cevap verdi: 
- Şimdi anlarsın. Tam sırasın-

da geldin. 
Safanm kartııında dimdik dur-

du: 
_ Neri.,nandan anlıyamadığım 

bir şey.i ümit ederim, ki sen bana 
anlatırsın. Nerimana sordum sor -
clum, bir türlü cevap alamadım. 

Şimdi söyle bakayım, beni hiç bu 
kıyafette gördün müydü?. Dikkat
li bak. 

Safa bakıyordu. Dikkatli bakı -
yordu. Gözlerini dört açını~ bakı -
yordu. Çok uzun zaman bakma -
dı, sabrı tükenmiş gibi haykır
dı: 

- O!... Evet, ta kendisi! .. Ke -
riımeyi yoldan çeviren, konağa so· 
kan, biraz sonr kotarak çıkıp gi . 
den kadın? .• 

Ayşe: 

Dilimiz 
2 inci kısmın listesi 

104 numarah Liste 
ANKARA, 30 (A.A.) - T. D. 

T. Cemiyetinden: 
Karşılıkları aranacak arapça ve 

farsça kelimelerin 104 numaralı 
listesi şudur: ..... ' 

1 - Reımen, resmi. 
2 - İdareten. 
3-Tamimen. 
4-Resen. 
5 - Cevaben. 
6 - Zeylen. 
7 - llaveten. 
8-Tadilen. 
9 - Teki den, eki den, müekki -

den. 
1 O - Rapten, merbut en . . 
11 - Leffen, melfuf en • . 
12 - Berhurdar • 
13 - Herzevekil. 
14 - Hezarfen. 

Muhtelif mektep mual
limlerinin bulduklan 

karşılıklar 
70 inci liste 

Bakırköy 2 inci mektep: 
nga; Kaldırmak - lllınm; Doğan, (Akla 

gelen) - tttlbas: Karııııklık - Dtlfat; Sev -
me, Okıtarna. b • aayma. - tiha.k; Blrleııme-, Ko. 
tılma - tltJmas· K ..., • a.,.rına - iltizam; Birinin 
ta.rafını tutma - tmkCin; Oloblbnek _ lm _ 

tihan; Deneme - İmtiyaz; Yer verme - lm· 

zo.: insan lslmle-rlnln yazılr"ı - ltına; özen _ 

me - İtiraz; Ka.r,tlaıno. - İtiyat; Ah~ık _ 

bk. • 
Bakırköy 3 Üncü mektep: 
bge.; Ortadan kaldırmak - llham: Doğ· 

ma - İltibas; Birbirine benzemek - ntıtat; 

GUler ytltllifük gösterme - tltihak; Katıl -

mak - llttmaa; Yalvarma, Lsteme - tttl -
zaın: Gerel<U olmak - İmk.An; -Olabllen -

tmtlban; Denemek - İmtiyaz; Ba,kalann -

dan ayırt olunan - lmzs; Adını yazma -

itina; Özenme - ttlraz; Karıı çıkma, aııt;ao

ma - itiyat; Alı~ma.. 
- Nasıl, dedi, ben sana söyle. 

memişmiydim Nerima'n? Bu ispata 71 inci liste 
kafi mi, yoksa baıka deliller de is· 9 uncu mekt~p: 
ti yor musun? Safa ile beni anlaş _ ınatrur; BUyükJenme - Malıabet; Kor • 

maz zannetmezsin ümit ederim... kulu - l\laharet; Uıtaıık - Makale; Yazı-

u Makam; Koltuk - ~lakar; Durak - Mak -
zun zamandır birbirimizin yüzu··- bul; İstenen, geçen, beğenilen - Maksat; 

nü bile görmedik. Her halde an • Dilş\inillen - Maktu; Kesı~ - Makul; 

laşmış olamayız. Dotru - Mamur; tşıenmlş, Herde, sü!llen -

Sonra Müfide döndü: mı, - Mana; öz - Manzara; GörünU!J -

- Safa geldin Müfit. Bu gece - Masum; Teoıiz. 
ki kıyafetim sana hiç bir şey ha_ 48 inci mektep: 
tırlatmıyor mu?.. Son zamanlar Magrur: Güvenen - Mnhalıet: Çalmılı, bU-

h 
Lk d ylikllik - Malıaret: Beceriklillk - Ma.lcale: 

aK' ın a duyduğum bazı ı:eyler b :r , Söz - Mııtcnm; Durak, Calgı: - ıtfakar; O • 

eni soğuttu. Sen zannettiğim gibi turulnn yer - l\lnkbul; Alınan, BeğenUen -
vicdanlı bir erkek değilmişsin .. Vic Maksat: tstek - Maktu; GötUi:U, kesllmlı, -
danın sarsılmış. Makul: uıııu - Mamur: tşlenmt,, - MaM; 

~üfit, bu sözleri duymamış gibi lo - Man:ıara; GörUnUt - Masum; Su~suz. 
Nerımana dedi ki: 2 inci mektep: 
~.Sana rüyasını anlatım ..... Ay- tcap: Elverme - tera: Vergileme - tut; 

şe :r 1 T Yolctan var etme - ihanet; Aşağılamıı - İh 
uya .arına inanır, fakat bu ı'na· 
t hı mal; Brrakmıı, lmllanmama - lmnn; tıınn 

Dif, e ıkeli olmıya h 1 d . N . aş a ı. getırme, butıın tnanııı - tnsan: w3ı - lııılı: 
erıman heyecanlıydı: Açıldandrrl1J1l· 

-Herhalde hu rüyaya ehemmi 1 inci mektep: 
yet Verecek değilsin. l\IRğnır; BöbUrlli - Mahabet; KorlmlD tın 

- Elbette ehem.miyet verm· 831.mıı. - Maharet; El uzluğu - Mııltale; Yıı.-
w. R" ku ıye- -" ,..~k .... ··~ cegım. uyaya lak hile asılma 7.T, ...,z - .,Al' arn; Yer, oturum - ... a"'•"i 
Ayşeye döndü: z. Durnk, duracak Yer - Makbul; Beğenilmiş, 

sevllı-n - l\fııksnt: Söz özli - Maktu: Kc-

- Haydi soyun Ayşe. Bilirsin simli, kes11mlt - Makul; usııms!l1 - Ma -

ya, bu kıyafetini eskiden beri sev· mur; Şenlikli, uz yer - !\lana; t"lteml'k, aı
mezdim, bugece bütün bütün sini • lemeıc - Mnn:r:nra; Görlinüş _Masum; l{o • 

rimc dok·ım.ıyor. Yalnız soyunma- runmu,, suçsuz • 

dan evvel... Tatbikat mektebi: 

'(Devamr var) 
l\Iahart't: Beecrlklllik - l\Jokar: Dunılan 

yer -;- Mıılcbul; l\(>ğeııllml' _ ;:\lnlrtıı Kesil -

mlıt, l<eslk, göturll - Mukul: Olılukçıı doğru 

Lokantanın önünde bir sedire oturdu 
pipomu çekiyor acı acı düşünüyordum 
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Şimdi bu şaşıran Pnima neferi- \ ya!. Nasıl oradakilerin elbi 

ne Patriç.ya Klagenfort'un evvel· \ ne renkti. 
den böyle bir şey olacağını ketfet- - Bir kaçı gri biri mavi •• 
tiği hakkında malfunat verecek Komünist toprağına olan se 
degildim ya?. lki numaranın ke- rimi dinledi. Ben söyledikçe y· 
mali zekası mesP.leyi lehime hal • kızarıyordu. Homurdandı: 
letmiiti. - Hepsinin gri elbiseli olmas 

Lokantadan toplandık. Mosyö tercih ederim. Bunlar hudut n 
Keraner, Mösyö Kiviriko, ihtiyar hafızı olsun, yeşillerden olsun a 
sağır hanım ve Koatiya benim ha· ker gibi giyinmiş mujiklerdir. F 
reketimden dolayı kahkahalarla balığı gibi kımıldanmasım bilm 
görülüyor, fakat tabii iki ne makaa.. ler. Fakat maviler "hususi,, ler~ 
da mebni yapmış olduğum onlarca Bunlar yalnız büyük vesileJeJ 
malum değil.. harekete gelirler. Şimdiye kad 

Yalnız Petsenus polis müdürü bu şibih cezireye onlardan gelm 

sert bir tavurla: "Böyle şaka ol • mişti. 
maz !.,, diyor,. Hoppacasına yapı· Çon ismi verilen hususi alayl 
lan bir hareketin bir takım siyasi Gepeunun en kıymetli unsuru 
meseleler tevlit edebileceğini uzun teşkil ederler. Bunları ekseriya 
uzadıya anlatıyor. Koca adam .. zıl orduya emniyet edilmiyen b 
Eğer böyle daha ne şakaların!! ... iş yapmak için sevkederler. Mes 
bu mıntakada hazırlanmış olduğu· la asi köylerin tedibi bunlara te 
nu bilmit olsa acaba ne derdi?. di olunur. Hususiler hududun "t 

Saat sabahın beşi .. Vayidaki'de likeli,, addedilen bazı noktaları 
herkes derin bir uykuya daldı. Sa- tarassut ederler. Bu noktalar U 
muit köpekle zavallı Kulatt bile rayna ve Basarabyadadır. Aks 
horul horul uyuyorlar.. şimalde tabiat Rusyarun hududu 

Güneş ıhklaşmağa başladı. Kuş- nu lüzumu miktarı muhafaza etti 
lar ynvaş yavaş yuvalarından çı _ ğinden bunların gönderilmesin 
kıyor.. Burada Kihus dedikleri lüzum görülmez halbuki .. 
kuşlar, gri renkte tüylü eydirler, Dün çene kemikleri sıkışmış re 
deniz yabanileri var.. Hepsi ulu· gi atmış olduğu halde düşü.ıüyor 
yor, ıslık çalıyor, cıvıldıyor.. Bu du. Başını eğmiş mırıldandığıo 
kuşların en büyük düşmanı Çardı- duydum: 
kayzıdan gelen iri kartallardır.. - Her şeyi Dançiğ de, burada 
Onlar bu mmtaka kuşlarını siyah çok uzakta hazırladık her birimi 
fondalar üstüne kovalarlar. başka bir yoldan ve ayrı ayrı se 

Zulmetsiz gece artık bitti. Aca· yahat etti. Daha İyi tedbir alma'< 
ba şu gizli gizli hazırlanmış olan mümkün değildi ki. .. 
muazzam iş vukua gelecek mi?.. Sonra bir sual ağzına geldi: 
Bir numaralı Mösyö nerede?. Dün- - Nasıl öğrenebilmişler? 
yanın bir ucunda kaybolmuş olan - Dançiğ de dostunuz Persiva1 
~u balıkçılar şibih ceziresine gel - bir Macardan bahsediyordu. 
mesine imkan var mı?. - Haydi Macar işi çakmış ol -

Lokantanın önünde bir sedire sun. Aksayı !imal hududu vasidir. 
oturdum. Pipomu çekiyor, acı a- En yanaşılmaz noktadan darbe vu
cı düşünüyordum. Düşüncelerim rulacağmı keşfetmek bence imkan 
gittikçe muzlimleşiyordu. Endişe sızdır. Birimizi adım adım takip et 
içimi kemirmeğe başlamııtı. Aca- miş olması icap ederdi. 
ba şu koca 2 numaralı tröst mese- O vakit hatırıma yüziinü örten 
leıi kaçakçıların çevirdikleri bir adam geldi. Toparlak sarı yuzu, 
dalavere olmasın?. Eğer böyle bir sakalı, ölü piliç gibi soluk gözleri, 
şeyse Dün, Tim, Partiçya, Persival iri elleri nazarlarımda tecessüm et 
ve şerikleri kendilerini taciz eden ti. Bir korkak endişeye düştü mü 
gazeteciden yakayı sıyırmak için yüzü insana nefret verir. Fakat ce· 
onu atlatmışlar demekti. Beni sur bir adamın endişesi acıklı bir 
Vaytolahkiye bırakmış, burada ne manzara teşkil eder. Ben adamı 
be!am varsa onu bulmamı istemiş- tarif ederken Dün'ün yüzünde bu 
lerdi. Böyle ise ben ne yapacak • hali görüyor<lu.m. Zaten yüzü örtü 
tım ?.. lü adamı tamamen tarif etmeme 

Böyle dü~üncelerle oldukça a - rağmen "Macar,, a benzer yerini 
zaplı saatler geçirdim. Bulundu • bulamadı. 
ğum yerden körfezi tamamen gö· - Delikanlı! Dedi. Düşünceli a
rüyordu.m. Sovyet vitori de almış- dam kadere defi ilan etmez. Onun 
tı. Vamporu ismini alan yerli yel- la alay eder farzedelim ki bizi ele 
kenilerden biri sahile yanaştı bir vermişler. "Hu usi., )erle çarpışa -
adam çıkararak tekrar uzaklaşh. cağız ey le mi? Belki de kazanırız. 

Bu adam bir Sason balıkçı ola· Diri ele geçersek mi diyeceksiniz? 
caktı. Soluk ışık içinde fok deri· O vakit "sivri sinek ziyafetine,, 
sinden beyaz çaketi, ren derisin - konmak var. Maamafih aptal ol • 
den kallotkaları farkolunuyordu.. mıyan ada.m diri diri yakalana -Kır balosu 

Himayei etfal cemiyeti Kadıköy 
şubesi tarafından 13 temmuz 933 
tarihine müsadif çarşamba günü 
akşamı Suadiyede plaj gazinosun
da bir kır balosu tertip edilmiş -
tir. 

Mamur; BalHmh - !\lı:ı.nuıar; Görünilıt -Mn1ınm; suçııu7~ Lokantaya doğru yürümeğe başla- maz. Kendine hürmeti olan kimse-
10 uncu mektep: dı. Birdenbire kalbim sevinçle ler de "sivri sinek .. lerde., yakayı 

Kadıköyün kibar hanımefendi 
ve beyefendilerinden mürekkep 
tertip heyeti tarafından idare olu
nan balo mevsimin en kiıbar ve 

Ma,:;-nır; Keııdlnı bt-ğrneıı _Mehabet; Kor hopladı Bu yiirüyÜ§Ü, bu narin, sıyırm:ı. çaresini bilirler. 
kutan, snygı veren- :\lalıaret; Bcccrlklllll•- , kedi P,ibi viicudii tanımıştım. Diin - Dün .. Bu "sivri sinek ziyafe • 
!'.\fnluır; Oturulan yer - :Makbul; Bd~l'nlll'n- idi.. Keskin gözleri!e hemen beni ti,, de ne oluyor? 
Makl'at; Dü,Unce - l\laktu; u:csllml' - :\fn-

kul; Oldukça doğru _ 1\lamur; Dli:ı:l'ltllınlı;--
gÖrmüştÜ. Omuzlarını silkti: 

- Zindancıların icat ettikleri 
birişkence, ne olduğunu bilseniz i~ 
tihanız kaçar ... Daha hoş şeyler -
den bahsedelim. Mesela Mistres 
Pntriçya Knienfergüs ne vapıyor? 

M&na; tç yiiz _ Mnı.um; Saklı. Dünde bir değişiklik yoktu. So-
TııamUI: ötedenberl _ Aaııru:ı:: 'Ko.rşı gl'· rulan sualleri atlatarak, aceleci, 

lı-n - Tnclı:; B:ı& ağrıtan - TAdll; Doğrult· müsteszi bir tavurla konu~uyordu. 
ma - Tasarruf; Biriktirme - Tas:ınır; Dil· tik sözleri çabuk kesti: 
ııünce - Tasdik: Gcrçeldı-ndlrıne - Tasmim; - Telaştan çubuğunuzu yuta -
Dü&linen>k yapmn - Tasnif; Ayırımı - Tas

Davetliler için Suadiye gazino- ''lr; Benzerini yapma _ Tatbik: lTldıırma, caksmız canım. Elbet işi sonun· 
su iskelesinden sabah saat dörtte benzetme _ Tatmin fnnndmnır. - Tazam • da anlarsınız. Zahmetsizce geçti
vapur temin edilmiştir. mun; tı;ıne alma - Taziye; A\'1.ındurınıı. ğiniz nnlaşılıyor. Sağ salimsiniz 

nezih balosu olacaktır. Kutbun Jöngl'ü üzerinde zah • 
metle ilerliyorduk.. 

( Dt>r'amı rar) 





Taksim Stadyomunda 
acıklı bir hiki ye ! 

· Galatasaray-· F enerbahçe maçı dün 
ancak yarım saat oynandı .• 

HaAkın bağırmasına dayanamıyan hakem 31 inci 
dakikada düdüğünü öttürdü, maçı bitirdi •• 

(Baş tarafı 1 inci Sayıfada) 
İt naaıl, oldu, nasıl bitti.. diye 
ıerak edecek bir hayli kariimiz ol 
uğunu tahmin ettiğimiz için ha -
İleyi gördüğümüz ve işittiğimiz 
adar kaydedelim : 

reli Saat altı .. Maç başlamak üze -
tli !, fakat seyirci miktarı o kadar 

lZla değil. Ancak tribünler dol -
varut. Altıyı bet geçe evvela Fener 
gal~nra Galatasaray takımları saha-

a çıktılar. 

6 --' Maçı idare edeceği tebliğ edilen 
k~emal Haliım Beyin bu idare key
leb'Yetini kabul etmediği bu itibarla 
2 d#İ tarafın 1stanbulsporlu Emin 
aryi hakem olarak seçtikleri de bu 

9:Jtada anlaııldr. 
klü• Fener takımında hiç bir de -

111.,itiklik yoktu. Galatasaray ise ıu 
Jmıtrtiple yer alıyordu : 
ftut• Avni - Mitat, Suphi - Suavi, 
k~ihat, Kadri (ikinci takımdan) 
l>Jelal, Muslih, Necdet, Fazıl, Re -

üs1"İi . 
K Saat tam altıyı on geçe maç 

aşladı. Bir Galtaaaray akını avut
a"' neticelendi. Arkadan Fnerliler 

ir hücum yaptılar. Top Muzaffe
st~ ayağiyle Niyaziye gitti, Niyazi

e)lin fimıek gibi aktığı görülüyor -
lu. 

Bir aralık topun üstüne Suphi -

• 

Bununla beraber bugün Galta:m
ray müdafaasının kendisine kat'i
yen güvenilemiyecek bir haleti ru
hiye içinde bulunduğu da açıkça 
görülüyordu. 

Onuncu dakikada Fikretin, on 
betinci dakikada Rebiinin birer 
firikiki kale üzerlerinden aştı git -
ti. lki tarafta da açıklarla iş gör -
mek yolunu tutmuşlardı. Sık ıık 
taç oluyordu. 

On sekizinci dakikada Galata -
saray kalesi bir tehlike daha at -
lattı, sebebi de Galatasaraylıların 
"ofsayt ... ,, vaziyeti var diye hücu
mu karşılamamalarıydı . 
Arkasından Galatasaray sol ha

fınm bir iskasını, Niyazinin de a -
yağma geçirdiği topu acele yüzün
den kale kenarından harice çıkar
dığını gördük. 

Buna Galatasaray bir hücumla 
mukabele etti. Bu esnada da F e
nerbahçe tribünü sayılan sol taraf
tan Galatasaray aleyhine "ent 
bol,, olduğun idda ederek söyleni
yor, arada bir: 

- Hakeme voyvo! .. Gibi say· 
halar da iıitiliyordu. 
Kornerle neticelen bu Galatasaray 
hücumu sayılı bir iki an geçirdik
ten sonra semeresiz kaldı .. Bu sefer 
Fenerliler evveli. merkezden •onra 

Bitmlyen ma~n aonra taksim stadından ~ıkıhrken •• 

~in ıitmek istediği fakat Mitatm 
Y bana bırak .• ,, gibi bir iıaret yap -
rlı~ığı görüldü. 

Bununla beraber Niyazinin gü
letzel bir pasla top Galatasaray ka -
ı!l~si önünde soluğu aldı ve önünde 

lcınıse bulunmıyan Zeki Beyin ra
ıel"'lıat rahat bir köıe vuruşu ile de 

nl'CaJta saray kalesine giriverdi: 

Daha bu üçüncü dakika da ya-
c-' Pılan sayı doğrudan doğruya Ga -

ı ~&t&aaray müdafilerinin ağırlık ve 
ile' l e~dine güvenme neticesi rakip 
d' erı~e adeta bahtettikleri bir sa -

YIYdı. Bununla beraber Galatasa
raylılar bu sayıyı telifi için derhal 

:>il '~•flbıya koyuldular. Beıinci da
fel ' -ada Muslih bir gol f ıraatı ka -
ıl• ı çrrdı Ye oyun daha çok Galatasa -

raylıların hücumları ile ilerlemeye 
bqladı. 

soldan bu hücuma mukabele .ıti -
ler. Şaban topu sürdü. Galatasaray 
müdafaası buna gene ofsayt gözü 
ile baktığı ve vaziyet biraz da of
sayt hissini verdiği için Şabanı an
cak Galatasaray kalecisi karııladı. 
Şaban onu da atlattı. Ve boş ka -
leye topu soktu. Hakem gol iıareti 
rıi verdi. 

Top ortaya geldi. Bu arada Mi
lat hakemin yanına gelerek bir kaç 
söz söyledi ve dönerek yerine git
ti. Maç tekrar başlamıştı. Fakat 
bu sefer de Galatasaray tribünü 
sayılan sağ taraf seyircileri arasın 
da vaveyla kopmuştu. Seyircile -
rin mühim bir kısmı söyleniyor ve 
bu arada da gene: 

- Hakeme voyvo! .. gibi sayha
lar ititiliyordu. 

Bir r ener hücumu avutla neti • 

ı Karagümrükte 
"Haber,, turnuvası maç

larına devam edildi 
Haber refikimizin tertip ettiği 

turnuva maçlarına dün Karagüm· 
rük sahasında devam edilmiıtir. 

tik maçı saat 16.10 da Fethiye 
spor - F eriköy takımları yaptı. 
Hakem Betiktatlı "izzet Beydi ma
çı fevkalade denecek bir tekilde 
idare etti. Oyun, her iki taraf mü
tevazin kuvvetlerle çıktıklarından 
gayet ahenkli geçti. 

F ethiyesporlular ilk ve son sa -
yılarını pen altıdan atarak 1--0 
galip geldiler. Her iki on bir de ga.. 
yet güzel ve seri bir oyun oynadı. 

İkinci maçta Karagümrük ile 
Halıcı oğlu takımları karşılaıacak
lardı. Bu maç için kabul olunan 
hakem Beşiktaılı Hüsnü Beyin mu 
ayyen saatte sahada bulunmadı

ğından turnuva komitesi ta.rafın -
dan intihap olunan Rüknetin Bey 
hakem olarak çıktı. Fakat Halıcı
oğlu komitenin intihap etmit ol • 
duğu bu hakemi kabul ebnedi ve 
bu vaziyet üzerine hükmen mağ -
lup addolundu. 

Taksim stadında 
bir döğüş dalıa ! 
Dün Taksim stadı için talisiz 

bir gün olmuştur. Galatasaray -
Fener maçının nasıl yarım kaldı -
ğmı diğer sütunlarda anlatbk. 
Ayni saatte dün sabah ta bir hadi
se olmut ve Pera ile Şitli arasında 
yapılan bir maçtan sonra itittiği -
ğimize göre bine yakın seyirci bir 
birleriyle adam akıllı kavga etmit
ler ve ağız kavgasına kanaat et -
miyenler de birbirlerini döğmüf -
lerdir. 

Rum ve Ermeni oyuncularını 
kartılaıtıran bu maç çok sert ve 
gürültülü olmuı ve aon dakikada 
yapılan iki sayı ile Pera maçı kay
betmiıtir. 

sıavya 
gelmiyor mu ? 

Me,hur Slavya takımmm 14 
temmuzda, F enerıbahçe ile bir 
maç yapmak ~zere ıehrimize ge
leceği yazılıyordu. Dün öğrendi -
ğimize göre Slavya takımının gel· 
meai ve F enerbahçe ile karfılat • 
ması ihtimali çok zaiflemiıtir. Şe
rait üzerinde anlqılamadığı söy • 
lenmektedir. 

"Süleymaniye,,nin tertip 
ettiği gezinti 

Süleymaniye T erbiyei Bedeni • 
ye Yurdundan: 

Yurdumuz tarafından 6 tem • 
muz 933 pertembe akpmı tertip 
edilen deniz seyahatinde vapurun 
azimet ve avdette Betiktaş iskele
sine uğraınıya.cağı yanlıtbğa ma -
hal kalmamak üzere ilan olunur. 

celendi. Fakat oyun kale vuruıu 
ile tekrar haılarken hakem Emin 
Beyin maçı idare edemiyeceğini 
işaret ederek sahadan çıkmak Ü -

zere hareket ettiği görüldü. 
Halkın bir kısmı ne olduğunu 

anlamadıkları için birbirlerine so
ruyorlar, diğer araftan da hake -
min etrafını alan oyuncular da 

. (Sonu 10 uncu Sayıfada) 

1 Temmuz 

Tenis Mtisabakalar 
Romenlerle karşılaştık 
1 kazandık, 1 kaybettik 
Rakibini yenen Suadın oyunu çok 

takdir edildi 

Rakibini yenen tenls~lmlz Suada yenilen Romen 

iki gün ~e~::hrimize gelen 1 kolaylıkla leh;:i:evirdi. Faka 
Romen milli tenis takımı ilk kar- Suat açıldı, faik oynuyordu. 4 
ıılaşmayı dün F enerbahçe kort - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 inci g 
]erinde bir çok tarunmıt tahıı - ymleri kazanarak seti 7 - 5 galip 
lar ve meraklılar önünde yap - bitirdi. 

blar. Bu karşılaşma senenin ilk ikinci sete rakibi gene atak o
beynelmilel teması, rakiplerimiz yuniyle başlamasına mukabil Suat 
de Balkanların en iyi tenisçileri auğuk kanlı oynuyor, bilhassa ra
olduklan için müsabakalar bekle • kibinin hakiki oyununu oynama -
nildiği kadar heyecan ve alaka ile sına mani oluyor, ara sıra da si -
takip edilmittir. nirleniyordu. Bu seti de 7 - 5 

Birinci kartılaıma: Suat, Şimit kazandı. 
araaında 3.30 da bqladı. Geçen 
senenin singil, bu senenin dabl 
f8lllpiyonu olan Suat ilk (geymde) 
sinirli oynuyor, hakiki o~nunu 
gösteremiyordu. 

Jlk geyıni atak oynıyan Şmit 

Üçüncü set başlarında ve son· 
larında daha canlı oynayarak Şmit 
tarafından 6 - 4 kazanıldı. 

Dördüncü set tamamiyle Sua -

(Sonu 10 uncu Sayıfada) 
........................................................................................... 

Türk - Bulgar binicileri 
arasında müsabakalar 

Mani athyan Bulgar zabitlerinden birisi 

Önümüzdeki cuma ve pazar 1 de ilk defa yapılacak bu müsaba· 
günleri Taksim stadında Bulgar kaların fevkalade alaka uyandı • 
binicileriyle binicilerimiz arasın · racağı kuvvetle tahmin edilmekte
da genit mikyasta mani atlama dir. 
müsabakaları yapılacaktır.. Bir Bu müsabakalar için Taksim 
ceneralın kumandasında on beş stadı sahasının bugünden itibaren 
zabitten mürekkep olan Bulgar bi- hazırlanmasına başlanacak, saha• 
nicileri pazartesi günü §ehrimize ya kum döşenecek, atlanacak ma• 
gelecekler ve merasimle karşılana- niler yapılacaktır. 
caklardır. Bize, yaptıkları beynelmilel te-

lçlerinde çok kıymetli biniçile- maslarda ~refli galibiyetler ka • 
ri bulunan Bulgarların binicileri - zandıran kıymetli binicilerimize 
mizle yapacakları müsabakaların ıimdiden muvaff akiyetler temen • 
çok heyecanlı olacağı ve §ehrimiz- ni ediyoruz .• 
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"kit Aşk ve Avukat 
Mısırda 

. .., @ - • . ' . . r·· .: ltı--------- Nakleden: Selami izzet 
tanı 

g Müfide hanımla muhakkak ve 
irk :nen şimdi, derhal görüşmek is -
'nt en kimdi?. Hizmetçisine: 
cı - Gelsin, buyursun, dedi. 

er. Odaya, püf desen uçacak ka -
gö

1 
r hafif, kelebek gibi bir kadın 

en
1 
·di. Hali tavrı sonbaharr hatır -

r:ırordu. Deniz gibi mavi gözle • 
t kum gibi kumral saçları vardı. 
eı Müfide hanımın karşısında, 
ı rpiklerini kırpıyordu. Ama kırpı. 
yfn kendi kirpikleri değildi. Ken
ıJ kirpiklerini traş ettirmiş, yerine 
J:C htelerini taktırmıştı .. Cam sıkıl-
11ıta benziyordu. 

ki - Affeders:niz hanımefendi, 
fll}iye söze başladı, çok mahcu -
Mum .. Sizi tanımadığım halde, ri-
e · ıya geldim. Belki de ricamı fe
re~a tevil edeceksiniz. Fakat ne ya 
hPayım, ne olsa kadınaınız.. Bana 
iı:lelki de hak verirsiniz .. Hem ka 

ir >ınlar, ortada bir aşk meselesi ol
w •

1 
u mu, biri birlerine yardım eder

gı; er. 
y{ı Müfide hanım gülümsedi: 
e - Demek ortada bir aşk me -
;ele~i var. 

(1 E d. 

Ve devam etti: 

ı - Ben Hasip beyin karısıyım. 
,t:Herhr.lde Hasip beyi tamyorsu -
:fıuz. Koc~nızla mühim bir davası 
! var . .Birbirlerinden· dava ediyor -
1 ~ar. rı :> olduğunu bilmiyorum ama, 
f'bir para işi .. Benim böyle işlere 
aklım eı-mez. Bir kul&ğımdan gi -
rer, b\r lrulağımdan çıkar .. Yal -

lnız, bu .i~, bir lmlnğımdan tam çık
madı . .Bjr parcacığı n1:lımda kal -
dı .. Yüı: elli bin lira, diye bir ra -
kam zihnime takıldı. Eğer Hasip 

abu davayı kaybederse yüz elli bin 
·lira ödemek mecburiyetinde kala
cak .. Y nni iflas edecek. 

-- Peki ama .. 

- Telfış etmeyiniz hanımefen· 
di, mü:aadc ediniz, anlatayım .. 
Eğer sözümü keserseniz, cesareti -
mi de kınnı§ olacaksınız. Buraya, 
davadan bahtetmiye, sizden bu 
hususta tavassut ve yardım istemi
ye gelmedim. Hayır, hu iş mesele
sidir. Kocamla kocanız arasında 
halledilecek bir mesele. Mahkeme 
ye giderek, birinden biri davayı 

kazanır, bunu hakimler düşün -
ıün. Benim maksadım batka .. Ben 
itrkım hanımefendi, birini ıeviyo 
rum. 

Müfide hanım güldü: 

- Size has bir şey değil bu! 
- Evet, fakat ben sahiden se· 

Yiyorum ve çok seviyorum. 

- Ala. 
- Sevdiğim adam avukattır. 
-Ya!. 

- Evet hanımefendi, avukat 
br, kocam kendisini tanır ve bu 
aralık da mühim bir davası var. 

- Kocanız onu vekil eder. 
- Tamam hanımefendi, işte 

eıele burada. Kocam geçen gün, 
ocanızla arasındaki davadan 

hsetti: "Vekaletimi Şerefe ve -
eceğim,, dedi. Evvela sevinçten 
ıpkırmızı oldum, düşündüm: "Şe 
f için iyi bir dava ... kendini gös
rir ... ,, Ertesi günü iple çektim. 

a müjdeyi bir an evvel vermek 
ıtiyordum. Fakat gece bundan 
ydmı .. Bu haber artık müjde de-

na "Sen bebeksin!,, derler. Sahi -
den bebeksem, tuvalete, süse düş
künüm demektir. Şu halde, mete
liksiz kalmttk işime gelmez ... Da
vayı kaybedersek, Şerefe düşman 
olacağım. Hem paradan, hem de 
aşktan olacağım. 

Misyonerler aley
hinde galeyan 

Bir müslüman kızı zorla 
hıristiyan yapmışlar 

- Şeref bey iyi avukat değil 

midir?. 
- Ne bileyim hanımefendi. 

Güzel söz eöyler, mantıki konu -
şur derler. Fakat benimle yalnız 
yalnız aşktan dem vurur Aşkta da 
mantık aranmaz değil mi?. lnaa -
na ıevdiğinin konuşuşu güzel ge
lir .. Fakat mahkemede sa'hiden 
mantıki ve güzel konuşmak lazım· 
dır. Ne bileyim, belki de becere -
mez .. 

- Doğru, biraz tehlike var. 
- İşte ben bu tehlikenin önü-

nü almak istiyorum. Hem para -
dan, hem aşkımdan olmak iatemi • 
yorum ... Bunun için kocaıma: "Şe
refe vekalet verme, o iyi avukat 
değildir, vazgeç,, dedim. 

- Ala, işiniz olmuf. 
- Hayır. Dün Şerefle beraber-

dim. Bana ne dese beğenirsiniz?. 
Kocanızın vekaletini alacakmış. 

Hasip ona bu işi vermedi diye 
kızmış ... Ama benim için mesele 
değişmedi. Bilakis beter oldu. Yal 
nız bize para kaybettirmit ohnıya 
cak, bu sefer de size kazandırmış 
olacak. Kocamın vekaletini almıı 
olsaydı, beceriksizliği, ehliyetaizli 
ği yüzünden kocam iflas enecek
it. Şimdi bu işi, bu ayni ıeyi, eh· 
liyetliliği, becerikliliği yüzünden 
yapacak. Hepıi biı:, Ben bunu iste· 
miyorum ... Siz hatırıma geldiniz 
hanımefendi. Size içimi açmak, 
derdimi söylemek istedim. Bana 
yardım edersiniz değil mi?. 

- Edeyim efendim, edeyim a
ma nasıl?. 

- Gayet basit. Kocanıza sözü 
nüz geçmez mi?. "Şeref Beyden 
vazgeç .. O iyi avukat değildir, 

dersiniz. Başka bir avukat tavsi -
ye edersiniz ... Tanıdığınız avukat 
yok mu?. 

Müfide hanım bir an düşündü, 
sonra gülümsedi: 

- Var, dedi, tanıdığım bir a
vukat var. Fakat sizin düşüncele· 
riniz nazarı dikkatime çarptı. Ben 
de artık sizin gibi düşünüyorum. 
Bunun için, kocama o tanıdığım 
avukatı tavsiye etmiyeceğim. 

Bir alimle bir siyasiye 
ilmi tevcihler 

Glasko darülfünunu bu sene 
Profesör Ayniştayn ile F ransanın 
aabık başvekili Mösyö Herriot'ya 
ilmi mertebeler tevcihine karar 
vermif, bir kaç gün evvel Glasko
da fevkalade merasim yapılarak 
iki mümtaz şahsiyete ilmi merte
beler tevcih edilmiştir. 

Almanyadaki ilim adamlarının 
bu sırada koğulmaları, bilhassa 
Ingilterede derin tesirler uyandır
mış, bunun üzerine sürülen, koğu· 
lan alimlere yardım için büyük 
bir cemiyet te~ekkül etmiştir. 

Bu cemiyet faaliyete geçmiş 

bulunuyor. lngilterenin bir çok 
büyük alimleri, meşhur adamları 
bu cemiyete iltihak etmitler ve 
yurtlarından sürülen ilim adamla
rına yardıma başlamışlardır. 

Kahire, 23 (Hususi) - Bugün Mı 
sırda Misyonerler aleyhinde çok 
şiddetli bir galeyan var. Galeya -
nın sebebi Port.saitte Misyonerler 
tarafından idare olunan bir mek -
tepte bir Müslüman kızı zorla Hı
ristiyan yapmaktır.Misyonerler bu 
genç kızı Hıristiyan yapmak için 
her türlü tazyik vasıtalarına mü -
racaat etmişler. Hatta kızı döv -
müşler, korkutmuşlardır. 

Hadiıe matbuata akaeder etmez 
herkes derin bir teessür duymuf, 
ve halk Misyonerler aleyhinde te
zahürler yapmışlardır. 

Bütün matbuat Misyonerler a -
leyhinde en tiddetli neşriyatta bu· 
lunmaktadır. 

Kral Fuat Hazretlerine bir çok 
müracaatlar vuku bulmuş ve bu 
müracaatlarda, bütün Misyoner 
mekteplerinin derhal kapatılması 
istenmi§tir. 

Mısırın her tarafında hükumete 
protesto telgrafları yağını!, ve ta
nassur hadisesi parlamentoda son 
derece şiddetli ve heyecanlı müza 
kerelere sebebiyet vermittir. 

Mıur hükfuneti bu vaziyet kar -
şıamda vahim hadiselerin vukuun
dan endi§e ederek Portsaikki Mis 

yoner mektep müdürünün memle
ketten çıkmasını istemiş, o da Mı
sırdan çıkıp gitmiştir. 

Misyoner mektebinde okuyan 
çocukların çoğu öksüz oldukları 

için hükumet 70,000 Mısır lirası 

sarfile öksüzler için mektep yap -
mıya ve Misyoner mekteplerinde
l<i öksüzleri toplamıya karar ver -
miştir. 

lngilterenin en müziç 
kadını kim? 

lngilterenin en müziç kadını 
Mister Flora Dromond'dur. Şim -
diye kadar dokuz kere hapse gi -
ren, beş kere açlık grevi ilan eden 
bu cesaur kadın, eskiden sofrajet
lerin en belli ba§lı reislerindendi. 

Onu bu ıefer harekete geçiren 
sebep, İngiltere kanunlarının ya -
bancdarla evlenen lngiliz kadın -
larını tabiiyetlerinden çıkarmaıı · 
dır. 

Mister Flora, İngiliz kadınları· 
nın her hangi surette tabiiyetlerin· 
den çıkmamalarını temin için her 
şeyi yapmakta, İngiltere başveki -
lini ve sair nazırları ta§a tutmak· 
ta, Üzerlerine limon kabuğu at · 
makta, elhasıl büyük adamları iz
nç için akla gelen her şeyden isti
fade etmektedir. 

İngiliz zabıtasının geceli gün -
düzlü takip etiği· bu kadın, lngili-ı 
kadınlarının evlilik yüzünden ta -
biiyetlerini değif tirmeğe mecbur 
tutulmalannı vatani bir hiyand 
sayıyor ve lngiliz nazırlarını hiya
netle itham ediyor. 

• d" ı. 
- Neden?. 

- Çünkü hanımefendi vaziyet 
iihimdi. Bu davayı kaybedecek 

Juraak meteliksiz kalacaktık. Ba-

Profesör (Ayniştayn) e tam bu 
sıralarda yeni ilmi bir mertebe 
tevcihi de, yurtlarmtlan sürülen i
lim adamlarına ka111 duyulan gi.i
zel hislerin bir nİfanesi idi. 

Mister Flora yakında bir kaç 
bin lngiliz kadınını harekete ge -
çirerek hükumetle mücadele ede -
cek ve İngiltere hükumetini, evli 
kadınların tabiiyeti hakkındaki 

Lahey misakmı kabulden vaz ge
çiı-meğc çalışacaktır. 

Iranda Bir kadın,a 
Hazreti Hüseynin Yaman mücadeh 
şehadet yıl dönümü ler içinde öld~1 

TAHRAN, 25 (Deyli ekspres) 
- Bütün lranda Hazreti Hüseynin 
§ehadeti yıl dönümü fevkalade 
bir surette hatırlandı. On milyon· 
dan fazla insan yana yakıla ma -
tem cuttu. 

Bu komünist kadın İ ~i 
Rusyanın matemi &ki 

Komünizmin kuruluşunda 
hayli faaliyet gösteren meşhur 
man kadını Klara T setkin öi'ol 
Onun seksen yaşında ölümü lllü 
yada büyük bir teesür uyandıd~ 
tır. Bütün Rus matbuatı ve AJ4 J 
sosyalistlerinin naşiri efkarı g~i, 
teler sütunlarını bu mücad~e 
kadının hayat ve eserlerine taf fil 
etmişlerdir. an 

Haf talardan beri matem hazır
lıkları yapılıyordu. Herkes derin 
bir tefekkür ve hüzün içindeydi. 
Hiçbir nikah kıyılmıyor, hiçbir 
mühim İf yapılmıyor, minareler -
den bir şey alınmıyor, kadınlar 
simsiyah giyiniyor, koku kullan • 
mıyor, güzel görünmek için bir 
feY yapmıyor. 

Her yerde ahuntlar hazreti 
Hüseynin nasıl şehit edildiğini en 
müessir, en ~übalağalı lisanla nn 
]atmaktaydı. Camiler, ağlıyan, 
hınçkıran, döğünen kalabalıkla 
dolup boşalıyordu. 

Günlerdenberi köylerden boşa
nan halk, matem merasiminde bu
!unmak üzere akın akın geliyorlar
dı. 

Bugün matem alayım seyrettik. 
Önünde davullar çalıyor, arka 

dan bağıran bağırana, ağlıyan bir 
kafile ilerliyordu. 1300 sene evvel 
vukubulan hadise bu gün vukubul 
muş gibi canlandırılmıfb. 

Matem tutanların bir kısmı 
zincirlerle vücutlarını döğüyor, 
kimi kılıç sallıyor, başını yaralı -
yordu. . 

Bu akıam matem nihayet bul • 
du. Onun için yarın alışveriş ha -
yatı yeniden canlanacak, kadın -
lar gene süslenerek, gene güzel -
leşerek meydana çıkacak, İran 
tekrar gülümsiyecek. 

Faşistler 
lngilterede Faşist

lik ilerliyor! 
lngilterede faıistliği tesis eden 

zat Sir Oavalt Moleydir. Bu zatın 
anlattığına göre lngilterede 500 
bin faşist vardır. Ve bunlar gün -
den güne çoğalmaktadır. Onun İ· 
çin lngilterede bir gün, Almanya 
gibi, İtalya gibi faıist bir devlet 
ve kendisi de fa§İıtlerin diktatörü 
olar.ak!. 

Sir Moley müteveffa Lort Gör • 
zonun damadıydı. Zevcesi, lngil • 
terenin en güzel kızı sayılıyordu. 

Klaranın eserleri, 1876 !en~i 
de tahsilini bitirerek bir fabri-1Z 
törün evinde mürebbiye olmaıı 
nünden başlar ve ölümüne k•~ 
devam eder~ Prestişkarları: 

"Klara öldü; hayatının son ad 
hifesini kapadı. Biz sahifeleri Je 
niden sahife sahife çevirerek 
yacağız,, diyorlar. 

Bü mücadeleci kadın on dalı 
yaşında amele sınıfının müdaftlt 
sına koyulmuş hapsedilmek, tel 
dit edilmek onu tuttuğu yoldanbli 
yıra,mamıttır. 

1878 de Bismark Almany~I 
sosyalistlere kartı mücadeleye tlç 
tiği vakit o Alman amele fırka 
da gizliden gizliye çahşmıya b 
lamış, takip edilince lsviçreye 
casının yanına kaçmıştı. 

Klara lsviçreden kucağında iceti 
~ocukla ~lmanraya döndü. B 
dan sonra Q dehıetli bir hatıp e 
muıtu. Gizli propagandalar yapt h 
yor, toplantılara iştirak ediyor im 
geç vakit evine dönüyordu. Ku~a 
ğında daima çocuğunu taııdığı .~ 
çin kimse ondan şüphelenmiyot, z 
du. 

Umumi harpte Roza Lükse 
burg ve Kari Lipknet ile harp · 
leyhinde bulunmuıtu. 

Klara 1889 da ikinci enter3 
yonalin toplantısına İftirak e 
1919 da üçüncü entemasyo 
en faal izftsı meyanına girmişti 

Geçen sene en eski meb'us sı~} 
tile de Almanyada meclisi meb 
usanı açtnış ve Lir nutuk söyle 
ti. 

Rusyayı son ziyaretinde ha'hl 
idi. Ayrılacağı vakit ona gidemll 
yeceğini, Ruıyada istirahat etmJŞ 
sini söy]emiıler: ~ 

- Hayır; dem it, gidemern#ki 
bana daha çok istırap verecektir• 

Rus ve Alman sosyalistleri o~ b 
"lider,, diye tnvaif ediyorlar. "IJnn 
ninin en iyi arkadaşım, bir lid"-ıt 
daha kaybettik.,. diyorlar. . 

Kendisi de, zevcesi de, yakın 
zamana kadar amele meb'usu idi
ler. Daha sonra Sir Moley amele· 
fırkasından çıkını§ ve fa§ist fırka· 
ıının tesisile meşgul olmuştur. 

Fakat İngiliz fa§istliği henüz 
kendisini gösteremedi. 

Nevyork haydutlatin 

Altın esası 

Altı memleket murah
hasının dünkü toplantısı 

LONDRA, 30 (A. A.) - Altın 

esası meselesi hakkında İngiliz, 
İtalyan, Fransız, Belçika, İsviçre 
ve Felemenk mümessilleri arasın
da kararlatlırılan toplantı bugün 
yapılacaktır. 

Dünkü müzakereler esnaıında 
ehemmiyetli terakkiler elde edil -
diği ıalahiyettar menbalard:ı.n 
öğrenilmiıtir. 

Kaç para çarptılar ! 
18 Şubat 1933 ten beri, Nevy 

la haydutlar tarafından kaçırıl 
ların kurtulması için verdikleri f 
yei necatın tutarı 280,000 dolst 
dır. Nevyork Herald gazetesi, 
ıek para vermiş olanhırın bir li 
sini neşrediyor. 

Liste şudur: 
John Boeltcher, 50,000 do1 

.!ozef Faktor 30 000 dolar. Reı: 
Mc Math 70,000 dolar. Villi 
Hamm 100,000 dolar. 

Bunlardan. yalnız Peggyyi le' 
çırmış olan haydutlar ynkalan.rıııt._ 
hr. 
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Kurt, Kaza, Kartal ar mevkiini gençl re 
akan bir memleket 

Polia Haberlerı 
il ... -

Sarhoş şoförler 

Bir gezinti ve eğlenti ile
minden acı dönüş 

Kavgası '.::::::::: .. ~ 
Muharriri: O.er Rıza 

da gençliğin iş başına geldiğin
beri görülen larklar mühimdir 

- as -
(2522) numaralı otomobi • 

Domisyen kızdı ve ayağa kalk· lin toförü Eyüplü Ahmet ıene fO" 

förlerden Aptullah ve Keresteci - tı: 
Jer Eyüp hattına itliyen otobüsler· - Küçük Sezardan büyük Seza
den birinin toförü Murtaza bulu· ra, ceuur bir barı.u- kabilenin kati 
prak bir eilenti yapalım demit • linden cihan fatihine tikiyet ediyo 
ler Ye üç kafadar Şifliye pderek rum. Küçük Sezar, benim naçiz bir 

kat yemeğe baflamadan kapı tekı. 
rar açıldı ve içeri gümüt bir teı* 
ve gümütten tabaklar içinde t6r • 
lü türlü etler getiren bir hizmetçi 
girJi ve anlatb: 

lini ihtiyarlan çıkarıp 
ükGmet daireleri ıençler
uırlann hepıi ıenç. Ha 

jeneral Balba o kadar 
·, bizzat kencliıi, Şib • 

ıa.illeaık Ye dönecek olan 
loaunu idare edecektir. 
m Lonclra •firi Ye sa -

iye nazın SinJor Grandı 
z yqmdedır. 

'111111-.w.nbeled~elerini idare 
hepsi de ıenç. Kapri 

belediye reiai henüz tala • 
bir ıenç. Fabt hu 

diye reiai, Kapri ... 
~- detiftirmif. 

fnbamm umumi kltibi 
..-:D'K üç Jatmda bir .-.; • 
.-m v .. İnltOD eefiri ... 

i ,...mdadlr. 
amJ11°ıa:inin ._..i 49 yqm -

Vm!:a-1111 it Latma ıeçmeleri· 
ilik, tembettik, lmtuiJe

fn'llt.amırıt.l.m.n birdenbire parça -
ı.ı .. 111111r.e .... ld ... l • 

tastuliauttur. 
ltalya atelet gençlerin 

etidir. Gençlerin hepsi güç 
etli! Her tehir Ye her 

·•mcleriıı alnı ,..- Ye 
bayatı, faaH,m her ,. • 

ıençler 
, Qllluml bina, mimari 

zirai imarlar Ye aaireyle 
İf buluyor. ita~ an.-

talebimi reddediyor. 
kafayı tüuülemiye baılamıılardır. Mesele büyümilftü. Tituıün yü· 
Şiteler biribirini ko-valam11a bat • zü aertletınif, 0 da ayala kalka • 
lamq, botalan titeler, bir tarafta rak cevabım vermiıti: 

- Hanım! efendim prens Do
misyen sana ıeli.m ediyor. Ve bu 
hediyeyi ıönderiyor. Tabaklarla 
tepıi ıize aittir ve ıizin için ak • 
lanacaktır. Bu akf&ID prens efen
dimle birlikte albn tabaklarla ye-istif olurken, ahbap çavutlarm _ Büyük Sezar, kardeıimin ha· 

kafalanndaki buhar da pttikçe karetlerin artık tahammül ede • mek yiyecekıiniz. 
luzıımq. iyice aarbot olduktan miyecejim. Emrediniz de artık Meryem cevap vermedi. Ve da· 
soma, kalkmıılar. Heme kadar auuun, emrediniz de haddini at • ha evvel getirilen sütle ekmeli 
Aptullah: mum. yemeje bqladı. Prenıin hizmet • 

- Vakit ıeç oldu. Artık side· Veıpuyen etrafına baktı, son· çiıi de çıkıp ıitti. Yemek biter 
lim. ra cevap -verdi: bftmez bir zabit içeri ıirerek onu 

Demiıae de kör kütük sarbot o· _ E-vlatlarım ! Dünyaya ıiz va· aldı ve büyük bir meydana t6tiı-
lan ötekiler: rİI olacakallllZ. Halbuki daha ıim· dü. Burada bir ıürü eıirler top • 

- Neyin ıeçi a birader. Şöyle diden bir eair üzerinde kavga e • lanmıfb. Meryem bunların batma 
bir ıece baftll almadan dönmek diyorsunuz?. Şimdi bana bakın . ıeçirildi. Günet dojmuıtu. Mer • 

n ,.~ ••;, =. i8" olur mu7. Hemen eve ıidip de ai· Judeanm bütün ıanimetlerile bir· yemin gözü önünde mubtetem bir 
mnn:m tadım mı kaçıralım?.. likte bu eair kadm da Tituıe ait • bina yükıeliyordu. Binanın önün· 

ltalpda ._ ıenç illediii ....- ~-- pzmiye nazlanan • de Romanın bütün ayanı duruyor, 
lele ilııtl••P edehilmelde Ye ~. arbdatlan ile otomobile atıb • tır. Titüa a3zünde doiru bir adam· ve onlarm etrafında bir ıürü za .. 
U,.dni• müaaadeıi derec:es' e yarak silrmtltJenllr Bir hay· dır. 0 da bu kızı, yaralı aıkerle. bitler vaziyet almıt bulunuyorlar• 
ilerlemektedir. Bütün ltalyada bu· ıı· gezerek gecenin -..:-1:.ır.: ı"le b ba ı___ dı. Binanın mermer ıütunlu kapw -....... rine Yakfetmiı. Onu ir ıa.aama 
Mr tek dilenci yoktur. Halbuki eı· kafalarındaki buhar ıittllrçe .. • Yennek caiz değildir. Sen bu kızı önünde filditi iılemeli iki ilkem • 
kiden ltalya ordu, orclu dilenciler- rinliyen ve biraz kendilerine ••. İltiyonan müzayedeye ıir. . le konu1tu. Bu iki iakemlenin sa• 
le doluydu. len habaplar nihayet dönmeyi a • Domiayen itaat eder ıibi görün. ğında ve solunda nihayetaiz uker 

Romada yapılan yeni Hanmı • kıl etmiılerdir. dü: ıafları dizilmitti. Meryem balan 
da ıenç be,keltrqlar Ye sanat • Şiıliden inerek tehit Mubtar - Pek ll&. Fakat Titüı de ltu- temqa ediyorken birdenbire ko • 
Urlar cayır cayır çalıııyorlar. Ho caddeainden ıeçmekteyken bu ah· DU ödiyecektir. pan gürültüler onun aman dik • 
--- -&.....-ı!--..1- -·· ltal•·-- 11....&.-!1_ d - D · h •- .. katini celbetmit ve ıütunların a • ·- .:ıu·annutL, J- J ...... baplarm otomobili e e~ ire • omııyen emen u...,ıı Ye o· 
L__ ·ı• ,....a.!_..1__ talet'-' • -- d d k·ı · ı· y rumdan Sezarm çıktılı görül • uer Yl•Y.uauca ıenç aerım iine çarpmıı ye ikisinin yaralan- a an çe ı mıt ı. eıpaıyen IOI' • miiftü. 
c6llteren be1u be,kell• ıöriinü - maıma ıebep olmuttur• du: 
yor. He,kellerin her birinde pnç· _ Ne demek istiyor?. V eapuyenle oilu Titüa en ön• 
liğin bütün kudft'ti göze çarpıyor: Rakı şişesile yaralandı Titüs cevap verdi: de gidiyor, arkalanndan Domiı • 

Her sanat ve mimari eserinde Enelki gün saat 22.30 da Şehre- - Ne demek iıtediğini zaman yen ve en büyük kumandanlar ıe· 
ıeaçlik enerjili ve dimmilr lan - mini Odalarbatı mahalleai Mevli· ve mukadderat gösterecek. liyordu. Askerler onlarm ıeldikW 
Yeti tecelli ediyor. MU&iün deaUr. nebpm IOblııaaa ıa No. lu ev Soma MerJeme dindi: rini ıörerek baimmya llatlacldar 

Zat! al --.1.. -"·-1 ve Sezarlar oturunca•& kadar 'ba • 10lu iltaqoımna, Aft'UpaDID bat- de oturan toflr Sadettin bir nla - .. er a.,---. en •- J 

ka tebrinde et olacak bir bina ~teaile yaralanmqtır. Saclettin d- mnld sana Yerilecek. Sonra eair • jrrmakta devam ettiler. Seurla • 
yoktur. dı.ır.. __ , __ 

11
._.m· 

1
• --'----..1-- -·- ler prtıamda aatd11e•lram. Gide • rm tetlarma otarmalarma dineD 

•• nuu ~ ................... - l>ilininis!. türiiltü, bir Dd d•kika eoma ,.em. 
Roma, adeta yeniden cloimuf mak auretile açmak isterken, Iİfe Tituliuı bir ifaretile herkes çe • den canlanmıı Ye V ...,..,_. 

ıibidir. Elhaaıl bütün ltalyada dibinden lmıbmt ve er in mabte- kildi. kaUap elini kalclumuma kulu 
ıençl~ at91i, ıençlitbı ~ lif yerlerinden yaralU:fbr. - 22 - ortalrlı inlettiktea ,__ yeniclea 

llAP.mlım:i a::!r~ Ye arazi - ~.::.:::::- faaliyeti Otomobil kazası Bir hafta sonra zafer aüniiDüD dimnit, Veepu,.. llalumı .-... 
Ram· d Cuma =-= il • d arifHiydi. Meyremin pyeceii el - na tobrak ibadet etıalye batla • 

enecek genç 
nlara yardım •• 
lardan açılan iılere 
izler yerleşiyor 
,. bükClmeti, it baptm

-.-.·ı, erek nlenecek ber ıenç 

reeeı~ yardım eclecetini ilan et -

bu auretle açıkta kalan er

it bulmalarmı temin et • 

9ElımetiD' it bayatından çeki
bdma Yaclettiii yardım 

DaltrtT. Kaclmlar bu para ile 
... eceılder,, 111..Janm kura • 

1 e m .. a_ eam e 1anmı et• 'im' ti mıı, othi Tıtiia de onan ıibi yap6 

D ı d •• •• Harami aokaiında 3 numarada a• biae hazır 1 Ye 1 ın ıt • o ar uşuyor bacı H JrİDİD otı 9 d Elbise çok mulıtetem: fakat pek mıftı. ibadet bittikten IODra Ves. 
ra . • a . • u J&flll a açıktı. Meryem onu pymekten u • paayen ayafa kalkarak ulıerl 

• • .. Muhittm veloepıt ıle Tatluflap tanıyordu. Ayni ıün, Galluae Mer- hitap etti. Onların cesaretlerinf. 
Par1an~n ıstikkranktbkleşebbus- siderken toför Hani otomobil ile yemin alaydaki meftii hakkında methetti Ye müklfatlar Yadetti. 

en ve arııı ar çoclıkcain:a çarpbllf Ye sal kolu malamat verildi. Onun nerede ve Sonra alayın yürümaini ~ 
NEVYORK, 30 (A. A.) - Do· ile yüzünden yaralamqtır. ŞOf6r ne saman bulumcaiı anlabhlı. Sezarlar ortalıktan bybolmur 

lar laı....mcle clfba ıene bir de. yablanmıftır. MerJemin beline takacaiı k~e~ lar ve zabitler alayı tertibe batla 
iitiklik tre düeild6k olmuttur. Do § Cihanıirde oturan Retit ollu ıetirildi. Bu albn kemer, zmcır mıtlardı. Alayın batı, IODU WB 
(ar, bir illlili& ı1raama niapetle Kemal Tophaneden ıeçerlren to- teklind~ yapı~ıfb. F~t bu~·· deiildi. İki üç bin yahudi eairi ip9 
4 41 den 4,25 e diipniif aonra 4.ll far MeYlüdün idaresindeki 1872 meri Tıtda deiil, ~~~ ıon • bailanmıılar, -ve saf af diailmit • 

· kmqtır ' numaralı otomobilin aademeeine dermifli. Kemerin topuzunu& ıun· lercli. Onların arkalarmclan Wr ati-: 
e çı • • • maruz blank '-tnadaa Wif _. lar yazılıydı: ''Yarın aize malik o· rü yahudi kadmlan ı.u,onlu. 

Para kıymetlennm ~ Jacak Domiayenin hediyeıi.,, Daha sonra Meryem ,alım bqı 
iıtikrar ettirilmesi lehine Vqiq • rette yaral&lmllfbr. Şofir yaka· MerJem, bu kemeri attı ve: na yuruyor, arkumclu, -,. 
tonda bir müracaatta bulunulaca· lanmııbr. _ Bunu talmuyacaiım ! dedi. renkli, beyaz elbiseli Ye lunnıD 
iı haldundaki haberler piyasada § Pancaltıda Ahaıet efendi toka- O ece plaktan iki saat evvel abalı bir adam yüriiyor, Ye boy 
yeni kantıklddara aebep olmut • :mdaRif3S numarad'b• hanede amele- uyand~lar. Julya Meryemi ıiydir • nımdan aarı bir zincir aarloyord& 
tur. en. at Efen lllln lan 4 y&flll• di. Sonra ajlıya ailıya ayrddı • Bu adam, Meryemi alüme mah• 

dalcı Sabahat peDÇereden bakar • lar. Meryemi bir arabaya binclire- kWn eden Simondu. Simon Meryetı 
ken kazaen yere diitmif, bafıf .- rek ıitürdüler. Ortalık henüz ka· mi tanıdı -ve onunla konuttu: 
rette Yiicudu berelenmiftir. ranl• oldutu halde, bütün Roma 

Bu··..::.L-d- -2- aÇnkawa cadde • r- -·-' ı 

Büyükadada yangın 
- Benoninin torunu mulUD? 

,,_ aua 1 ~uk baataneye yabn)llllfbr. ayaktaydı. Her tarafta m~e er 
~lec.k kadmlar ayda ıinde Sen Ramo pansiyonu bah • § Oalriiclarda lcadiyede T.ıso.. yanlJOr, her evden aealer .duyulu· 

çeei arlcaamda çamlıktaki lmlüb. tan ıu al--L&- 01 __ on b1r· --•-- -r, askerler kalabalıiı ıdareyle dun 

- Ent. 

fazla kazamnlardll'. .JI N" ....a~ ..a .:r.,.. J- ••• 
de mukim bekçi Dimitri "il u ı- ncl N •1 • • d . uk h metsul oluyordu. - Ketki ölaeydim de bu alari 

lrau•nlar itlerine de· koli Efendinin oclumdaki Mer - n .. a. ~ ıemm e bır çoc e• Nihayet Tiberi ıeçtiler, Gal • ıörmeaevdim. Fakat M·-- • 
~:eld.-d" nuz kimm olduju anlaplamıyaa . .. hmd 'J -J-

11'. - ana resmi önünde yanmakta b' t •--L-d i lUI Mel'Jfllllı zafer kararıa a • min ol ki intikamnnız alınacak • ._.:....__ bini L_ J ·- ır a ..anu-w &il batından a ır . 1. d k uka 
~-_-:-ır,J'.sueQ erce pnç Al" lan L--..1u b•-..1_ bi •--·· rett --•-- ki ahitlere tea ım e ere m - - intikam iıtemiyorum. Fab 

:.....a: L-L- __;L--L. o IUlllU ınnın re ,.,.......,, IU e ,,~ ........ •ıtır makL--- ald 
,--·- - ... uaUllll" ........ .-cıa tak an ve ot minderi yan- • bilinde bir gtg ı. sana acıyorum. 

P ' JOl'S • § Enelki tün Tayt&Dtafı ma • Meryemi arabadan indirerek _ Ben de sana acıyorum ~ 
allf Ye al8f taYan aruma ıırayet hallesincle Cami tokaimcl&D r/ ...s..:~...lüler. 0~ etirlerle dolu f • bü...:ıL bab bü'-.Z:.I.. ~ .... - ·; 

it . d d rhal a1nc1·· .. lmüt- olan .,. ... ~ JUD ~- an ne ,,_ a..._... 
etm ue e e uru numaralı nde oturmalda idi. Meryemi, bir odada oturttu • f mrt ki, bu manzarayı ıCSrmedi. 
tir.. Mehmet Tevfik Beyazıt truaftY lnr. .Aakerler konuttu)darmı söre 
...._ lrıma itai& .keklere it te • yolunun kartı tarafma ,esmelder Bir. aralık o~ ~uı açıl - rek onları a11rddar. Bir saat ... 

fClls "••eı.ı .. Wa madı le mia ohm ..... silP ..ı-...ıeria ken Y edilmle - Sirlmci Lattmda mıı, bır kale.~ ~ır miktar ek • ra alay Jibibneye bqladı. 
aile ~ Wrif NaJmw fldDi• ticaret .. ,.. itlb'en bir tramftf prparak J&• melde ıüt ı~rmifti. Mery~ hun· 

Pf 1 • , ıtlar .,. bDd& cenlddr t.11tlam....... ralamaqtır. lan memnqmJ81)e kaW etti. Fa • (Devamı yar) 



1 Memleket. Habe~~J 

Bir fahişe yüzünden bir 
öldürdüler • 

gencı 

Bu kadını bir yere kapatan genç bir 
eğlence aleminde düşmanının 

kurbanı oldu 
Bartın, 27 - Cuma akf&lllı, 

gece yarısı tehrimiz civarmda, bir 
fahite yüzünden çok feci bir cina
yet olmuı, Cümhuriyet mektebin • 
de hademelik yapan, Gölbucaklı 
münadi Nuri Efendinin oğlu tüfek 
ile öldürülmüıtür. 

Adliye tahkikatına nazaran ci
nayetin tafsilatı ıudur: 

Maktul Osman, o gün motörle 
Zonguldağa ıitmekte olan bir u • 
mumi kadmla tanıtmıt ve onu bir 
yere kapatmıthr. Gece üç dört 
arkadaımı da beraber alarak eğ • 
lenmek ve kadını oynatmak için 

ırmağın Durnuk köyü cihetine geç. 
mitler, ve orada, Kakiller mevkii 

civarında bir tarlada alem kurmuı· 
lardır. 

Tuzak 
Oamanın arkadaıları ile bir eğ

lenti tertip ettiğini duyan ve onun
la arası açık olan Gölbucakh ço· 
lak Ali bunu fırsat bilmiı, ve ka
cbnı Oımanm elinden almak için 
bir plan kurmuıtur. Bu plin, Oe-

ınanın kartıtlan dönmesini bekle -
mek ve üzerine çullanmaktan iba
rettir. Çolak Ali bu İt için yanı

na enittesi Mehmedi ve Liz Ha -
san, Ali Rıza imıindeki aıkadaı
lumı alniıt ve evveli beraberce 
kafaları tütsüledikten sonra O. • 
mania arkadqlarını beklemeğe 
bqlamıt lardır. 

Gece yarısı, eflentilerini hiti -
ren Osmanla arkadqlan, kaJJkla 
heri tarafa seçerken Çolak Ali .. 
arkadaılarmm atetine maruz kal
mıtlar ve oradan karaya çıbmı • 
yaca.klmnı anlayınca kayıkla ten 
yüzüne dönerek, l»indikleri sahile 
çdmııflar, aandah bırakmqlar ve 
Orduyeri yoluyla kasabaya ıir • 
mek için karadan yola koyulmut
lardır. 

Köylüye buğday 
Yozıat, 28 - Buı köylerin el

lerinde ki mahsulü bitirerek ağır 
tartlar ve yüksek fiatla borç bui
da yaldddan öğrenilmitti. 

Ka~nlaran pe9lnden 
Berikiler iae, kaçanları takibi 

kararlattırmıılar; içlerinden bisi • 
si yüzerek karııda bırakılan san -

dalı getirmit, hep birden binmiı
ler ve karf ıya ıeçerek kaçanları 

kovalamıya batlamıılardır. Kadı

nı beraber götüren öndekiler kaç
mıf, arkadakiler silah atarak ko • 
valamıılardır. Yalnız kadın çok 
kotamadığı için ()sman onunla 

beraber, arkadatlarından bir az 
geri kalmıf, ve geridekilerin yak
latbklarını hissedince bir çalı kü
mesi arkasına saklanmıf, kadını 

da bir az yakına gizlemiıtir. Mak
sadı, kovalıyanlar ıeçtikten sonra 
kaçmaktır. Fakat, kovalıyanların 
bqında bulunan Çolak Ali, nasıl
sa çalı arkasmda saklanan Osma

nı farketmit ve elindeki çifte tü -
feği doğrultmu§tur. Bunu gören 
Osman: 

"-Aman Ali ağabey, bana kıy. 
ma, karıyı istiyorsan al, neye köy-
1 e yapıyonun.,, 

Diye yalvarmıısa da Ali bunu 

dinlememit ve tüfeği boıaltmııtır. 
Tüfekten çıkan saçmalar O.ma -
nın kafasını ve yüzünü delik de • 
tik etmiı yaralı derhal ölmüttür. 

Bundan sonra Ali ve arkada§ -

lan ölünün üzerine çullan -
mıtlar ve tabancaaiyle aaır 

etyaaını aldıktan sonra soyunup 
dereye atlamıılar ve elbiseleri gö
ğüslerinde veya ellerinde olarak 
kartıya geçip evlerine dağılmıt -
lardır. · 

Bu mütlıit cinayete derhal za
bıta vaziyet etmiı, failler yatakla

rmda yakalanmııtır. Islak elbise
leri de elde edilmittir. 

Hayvan sergisi 
Yozıat, 28 - Vilayetimiz da -

bilinde yetittirilmit hayvanlar için 
tertip edilen sergi cuma günü Ci
rit meydanında açılacaktır. 

Bu sergide birinci ve ikinci ge -
len hayvanlar aergi heyeti tarafın
dan seçilecek, ayrılan mükif atlar 
verilecektir. 

(v.urr .............. BJ 
Akmıyan çeşmeler! 

Eyüptcn yazılıyor: 
Eyüp civarında çetme pek çok

tur ve bu çetmelerin hemen hep -
sinden de bol bol kırkçeşme suyu 
akar. Böyle olduğu halde Eyüp ci· 
varındaki Davut ağa mahallesi -
nin meşhur Çinili çetmesiyle Otak 
çılar çeşmesi günlerdenberi kup -
kuru akmarnaktadır. Otuz sekiz 
mahallef i Eyübün bütün Çetmeleri 
akarken, bu çetmeler ahalinin su· 
ya en ziyade ihtiyacı olduğu bir 
zamanda acaba niçin akmamakta
dır?. Bu halin sebebini o çeıme -
lerin su yolcusu da bilmez! Fakat 
o civarda Sıraservilerde bir bos -
tan bol bol tatlı, kırkçeıme suyu 
ile sulanmaktadır. Çetmelerden 
su akmadığı halde bostanlar aca· 
ba atalı suyla nasıl sulanıyor?. 

Tenis 
müsabakaları 
(Baş tarafı 7 inci Sayıfada) 

dın hakimiyeti albnda geçli 6 - 4 
kazanıldı. 

Maçtan sonra Şmit Suada kar
tı: "Ben çok iyi oynardım. Lakin 
ıize karıı oynamak üzere körce 
dedikleri oyunu tatbik edemedim, 
ettirmediniz. Onun için muvaffak 
olamadım. Tebrik ederim.,, dedi. 

Bu senenin Singil ıampiyonu -
muz olan Şirinyan Romen ikinci
ıi Botes ile karıılaııyor. Geçense

ne §e'hrimize gelerek çok muvaf -
fakiyetli oynıyan rakibi bugün lle 
iyi oyunlarından birini oynadı. Bu-
na mukabil Şirinyan ise her za • 
man seyrettiğimiz Şirin değil ai -
biydi. 'RaklbtAe hiç eheumaiyet 

vermiyor, sinirleniyor, topa vura -
mıyordu. Seyircilerin hepsi "Eğer 
kendine haa olan oyununun yarı
sını oynıyabilseydi muhakkak ka
zanabilirdi.,, diyorlardı. 

Neticede tirinyan rakibinin ser· 
best kuvvetli oyununa kartı mu -
vaff ak olamıyarak birinci seti 
3 - 6 , ikinciyi, O - 6, üçüncüyü 
3 - 6 gibi büyük bir farkla kay· 
betti. 

Neticede Şirinyan rakibinin ser
Romen milli takım ( 1) ıalibiyet 
kazanmıılardı. 

Maçlardan sonra Romen takı • 
mının kapbp.nı (Bones) le (Vakıt) 
namına konutluk: 

-Tenisimizi nasıl buldunuz ?. 

- Geçen senedenberi fazla bir 
terakki ıörmedim. Fakat eskiai gi
bi teniıiııiz iyidir. Daha iyi ola -

bilmesi için çok tenıaa yapmak la· 
zımdır. 

o 

Taksim 
acıklı 

stadyomunda 
bir hikiye ! 

(Baş tarafı 7 inci sayıfada) ı Bu hikayeyi fCjylece çizdikteıa 
kendisini maça devam etmesi için sonra dütündüklerimizi kısaca ita
iknaa uğraııyorlardı. Fakat hake- ret edelim: · 
min bu rical an kabule tarf atar ol- 1 - Hakem Emin Bey oyunu 
madığı vaziyetinden anlatılıyordu. dürüat olarak idareye çalıııyordu. 
nihayet sahayı bıraktı, kitti. Halk Bununla beraber bu ağır maçın, 
ta ancak bundan sonra i~i tama • Fener - Vefa hadisesinden sonra 
miyle anlamıt oldu. maçları idare edecekleri bildirilen 

Maçın bqka bir hakemle de - Kemal Halim, Sait Salahattin, ve 
vam ettirilmesi nizamnameye gö • yahut Adil Giray Beylerden biri. 
re mümkün olmadığından maçın sine - Gerek tecrübeleri ve aerek 
hususi surette yapılmasını teklif halk üzerindeki nüfuzlarının daha 
edenler oluyordu. Fakat bu fikir fazla olu~u noktasından - ne ya• 
de taraftar bulmadı ve oyuncular pıp yapıp kabul ettirilmeai temin 
da birer birer sahayı terkedip çık- edilmeliydi. 
tılar 2 - Her hangi bir vaziyet kal"" 

Param iZi verin ıısında ayni günde tarafeyn kay 
Asıl komedi ve yahut facia da tanlarmın başka bir hakem seçe • 

bundan sonra batladı. Bir takım rek maça devam olunmaması bir 
halk parasını istiyordu. Bir kı - az gariptir. Halkın fedakarlık e
sım halk, hasılatın Hililiahmere derek, para vererek geldiği maç 
bırakılmasını teklif ediyordu. Bir bu şekilde biterse zaten pek bol 
aralık bundan sonra yapılacak olmıyan spor seyircilerinin yarııı 
maça parasız girmek hakkını ver· kaybedilir. Bu itibarla icap edel"" 
mek üzere halka bilet dağıtılmıya se nizamnamede bile tadilat ya • 
baılandı. Kapılar kapandı.. Bir pılmalıdır. 

hercü merçtir gidiyordu. 3 - Üçüncü dütüncemize ge • 
Geldiğine, ıeleceğine pİfman lince: Maçlarda sinirlerine hakim 

olan ve bir an evvel dııarıya çık· olamıyarak tatkınlık yapan, bil• 
mak iıtiyenlere ıelince, bunlar da hassa hakeme hakaret edercesine 
bu sefer çıkacak kapı b~lamıyor - bağırmak yolunu tutan bir kısım 
lar, yumrukladıkları tahta kapı- seyircilerin dünkü akibetten mü
yı açtıramıyorlardı. Fakat bu fu- tenebbih olmalarını, bir kere daha 
zuli mahpusiyete dayanamıyanlar- temenniden ibaretti. 
dan bir kısmı tekme ve yumruk - Çünkü bir çok defalar yaz f 
la kapıyı devirdiler ve çıkıp gitti • mız gibi tarafeynin itimadile 
ler. Taksim stadı bir müddet aon· haya getirilen bir hakeme karı• 
ra "Hakeme hürmet ediniz,, "Asa- baiırmak evvela çok ayıp bir it. 
bınıza hakim olunuz,, "Oyuncula- tir. Sonra... itte böyle bir karar 
ra hürmet ediniz,, vecizelerini i§a· karşısında maçın yanda kalın.,r 
ret eden levhalariyle baı başa kal- ve binnetice hemen hemen btitüll 
dı! .• 

• • • 
lıte dünkü acıklı hikayenin de 

bir kısmı bu .... 

Sıhhiye mektebi 
.vapur tenezzühü 
iki Temmuz Pazar günü Sıhhiye 

mektebi Boğaziçinde senelik te -
nezzühünü yapacaktır. 

Tenezzühe bütün mektep hoca -
ları Ye talebeler ittirak edecektir. 

Vapur sabahleyin saat 8,5 da hare 

ket edecek. 21 de dönecektir. 

Papelciler çoğaldı 
Şehrin muhtelif taraflarında 

ıemsiye üzerinde iskambil kağıt 
lan ile halkı aldatan papelcilerin 
çoialdıjı nazarı dikkati celbet
miıtir. 

Polis derhal bunları toplama -
ğa bqlamıf tu. ----Sahil binaları 

bir süae mal olan heyeca11111, yol 
yorgunlutunun, znkill ve bile& 
parpsının stf ır olması da ilıtimal 

dahilindedir. 

Vapur kumpanyaları 
tarif el eriyi yükselttiler 

lzmir, (HususO - Yeni bit 
angajman için Pireye gideıı He• 
lemk Kostlayn acentesi Mö.,I 
Paul, Leapo1 vapuriyle &Ydet et
mititr. 

Bu vepur bir Pireli liiccar na • 
mına İzmirden 150 sığırla bir kaÇ 

yüz bat uf ak bayY&D alan.it limr 
nımızdan hareket etınittir. 

Seyrisefainin Pire ve lılceııde • 
riye batbndan çekileceii haberi 
ecnebi kumpanyalarının Yolcu n•" 
ecnebi lpmpanyalannm Jo~cu .,.~ 
!onları üzerinde derhal teııııi ıör 
teJ'lllittir. . 

Bu liaberden evvel, Pıreye ikill" 
ci mevki 13.S, birinci Dlet\i içİll 
18.5 lira alıncbiı halde Iİllıdi ı9J 
ve 29.S lira abıııYor· 
~==~~~=='~~~ 
nalara bir kayitler konmuttur • 

Tayyare cemiyeti idare heyeti 
ambarlarında mevcut olan bui • 
Ciaym adünç olarak köylüye veril
mesine karar vermit, Tetrin ayın· 
Ü ıeri almak üzere merkez, Ka -
yadil1 ve Hacı Şefaatli ambarla • 
rmdaki buğdaylarını köylüye da 
iıtmıthr. 

Sergiye vilayet dahilinde ye -
tiıtirilmit olan bir çok hayvanlar 
kaydettirilmiıtir .. 

- Şirinyanı nasıl buldunuz?. 
Gevıek oynadı.. Hiasederek oy· 

namadı. Vaziyete hakim olamadı • 
Ben yalnız hakim hi11ederek atak 
oynıyarak kazandım. 

Yeni yapı kanunu belediyeye 
teblii edilmi9tir. Yeni kanuna gö 
re bilhasaa deniz kenarındaki bi -

Belediye Boiaziçi,. •dalar .. 
sahillerdeki bina aahıplerine yeıaİ 
kanun ahkamını tatbik edec:ektit• 

lzmir fınncılan bir şirket 
kuruyor 

İzmir panayırı için 
hazırlıklar 

- Şimiti mağlup eden Suadı na
sıl buldunaz?. 

lktısat Vekaletinin 9 Eylül pa- - Şimit çok İyi oynadı. Bugün 1 
lzmir fırıncıları bir tirket lef- d l ak h . rakı'bı"nı'n haAkı'm olan sag" vuru• • nayırına yar ım o ar ta sıs et • :s 

kil edeceklerdir. Bunun için ha • fi' 2000 1· 1-'- h 1 . lan ile maslup olmu•tur. Bravo .. zırlıklara batlanmııtır. ı ı ıra m ava ename gön- • :s 
derilmittir. Paranın gönderildiği Suadı t.akdir ederim. 

lzmirde 143 fmn vardır. Bir h-1- 1--nda Halk fırkası merkezm' • Y "" bl · 
0

k b'I a:ıuu - arın ua ,, ı azana ı e • 
fmn sinde bet çnal un itlemek- den de fırka idare heyeti reisi Ba- cek misiniz?. 
teclir. Bir tüccar, bu bot çuvalla• lıkeair mebusu Hacim Muhiddin -Şimdilik bir ıey söyliyemem 
rm tanesini 011 iki ku111fUD alma· Beye malGmat verilmiıtir. amma kazanacağımızı kuvvetle 
71 teklif etmiıtir. 143 fmncı için Panayınn kurulacağı yer, gece- tahmin ediyorum. 
•ir günlük çuval ücreti olarak bu li gündüzlü çalışılarak temizletti - V AKIT - Bugün saat t 7 de 
Ucir tarafmdan 75 lira verilecek- rilmektedir. Temizlik yakında bi- Romen milli (Dabl) takımiyle Su
tir.. tecek ve pavyonlann inıasına bat- at - Sedattan müte99kkil (Dahi) 

Bu suretle aenede 25 bin lira lanacaktır. takımımız ikinci karıılaımayı ya-
l>lr para kolayca toplanmıt ola • ::!!!re==b~ü~y~ük!='.i~tl~e!!:l!r::::::::!!!y~a==p==aca~i~ı==, =e1mı-='""'ek- pacak yarın da Boteı - Suat, Şi • 
caktır. Famcılar bu teklifi muva- fiatını dütüreceği de söylenmek - rinyan - Simit Sifelde son karp -
flk cörmütlerdir. Şirketin biliba- tedir. latmayı yapacaktır. 

Sel inik 
,ımı-•ı 
Bankası 

Tesis tarihi : 1888 
Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 

idare merkezz : 181 AN BUL 
TUrklyedekl Şubeler! : 

_ lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lznıtr 
Samsun • Mersin • Adana 
Vuoaolstandakl Şubelerl : 

SelAnik. Kavala. Atlna. Pire 
BiUimum Banka mqameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap

lan küpda. Esham ve Tabvilit. Kasalar icara. 

1111111 



Yunanistanda intihap 
mücadelesi çok kuvvetli 
(Baş tarafı 1 inci Sayıfada) 

laşuak aiyui nutuklar irat etmek
t~ ve efkarı umumiyeyi kendi leh
lerine celbe çalışmaktadırlar. 

Başvekil Mösyö Çaldaris de A
tinadan hükumetin mesaisi hak -
kında beyanatta bulunmak üzere 
Selaniğe gelmiştir. M. Çaldarisi 
100.000 kişilik bir cemi gafir is -

tikbal etmiştir. Vapur Küçük Ka -
raburundan içeri girerken motör 
ve sandallarla hükumet reisini is
tikbale gidenler: 

"- Zitoı ... avazelerile karşı -
lamışlar, rıhtımda bekliyenler de 
bu bağrışmıya iştirak etmiılerdir. 
Başvekil "Beyaz kule,, meydanına 

çıkarak otomobile binmiştir. Hal-
kın tehacümü son dereceydi. Mey

dandan 500 metre ileride bulu -

nan Majestik oteline yarım saatte 
varamamıştır. M. Çaldariı otel ö • 
nünde otomobilden alınarak o -
muzda götürülmek suretile lehte 
tezahürat yapılmıştır. 

Başvekil, halkın coşkun tezahü
ratı ve şiddetli alkışları kartııın -

da istirahate bile vakit bulama -
mış ve nutkunu irat etmek üzere 

; balkona çıkmak mecburiyetinde 
lda.c1, ~ kal!Dı§br. 

M. Çaldaris nutkunda hükume
tin bugün ne terait dahilinde mev
kii iktidarda bulunduğunu ve hü
kumeti 6 mart ihtilalinde naaıl e -
le alc1 ığını, maruz kaldığı müşkü -

latı, muhaliflerin hükumete kar'ı 

yaptıkları muhalefetteki maksadı 
uzun uzadıya anlatmış, sükunetle 

itine devam eden hükumetin bu 
mesaisini efkarı umumiyenin ka • 
liul edip etmiyeceğini Selanik in -

tihabatrnda vereceği reylerle göste 

receğini söyledikten sonra, kendi
r.ine kartı gösterilen bu istikbalin 
efkan umumiyenin hükumetin si
yasetini tasvip eylemekte olduğu -

nu gösterdiğini ve fırka namzetle
rinin kazanacağını muhakkak ad
dettiğini ilave etmiştir. 

Sık sık ve sürekli alkışlarla ke· 
ıilen bu nutukta Çaldariı muha • 

lifleri gibi şahıslar ve heyecanlı 
va"'nlar üzerinde durmak lüzu • 

munu faydasız addeyeldiğini ve 
hükumetin icraatının kendisi gibi 

mülayim bir lisanla tenkit edilirse 
daha faydalı ve memlekete daha 
nafi vazife yapılmıt olacağına ita· 
ret etmiştir. 

Hatırlardadır ki, muhalifler hü 
k\•metin icraatını tenkit ederken 
Venizelosa kar§ı yapılan ıuikasti 
ve 6 mart ihtilalinin amilleri hak· 
kında takibat yapılmak istenilme
sinden dolayı tiddetli hücumlarda 

bulunmak ve bu hücumlarla ga -
yelerine ulaımak istemişlerdi. Mu 
halifler gene, büyük bir cemaat 
halinde bulunan muhacirleri avla-

mak için hükumet aleyhinde yap· 
tıkları propagandalarda, hükOme· 
tin, muhacirlere bakiye alacakla -
rım vereceğini vadettiii halde 
parayı henüz vermediğini ve ver· 
mesi de mümkün olamıyacağın -
dan bahsetmektedirler, Muhacir -
ler tarafından sevilmekte olan 
Kondiliı, muhaliflerin iti mügali
taya boğduklarını, hükumetin mu
hacirlerin alacağı olan bu parayı 

vereceği vaadinde hulunmadığmı 

belki mali vaziyetin düzelmesi ha
linde Venizelosun senelerdenberi 

sürüklediği bu iti halletmek müm
kün olacağı fikrinde bulunduğunu 
söylemittir. 

Venizeliıtlerden ve fırka reis -
}erinden Kaf andariı, Papanastaı • 
yu, Sofyanopulos buradadır. 

Hükumet taraftarı fırka reis -
]erinden Kondilis, Metaksas da bu 
raıla intihabat itlerile meıgul ol
m?.ktadırlar. 

Atina matbuatı, Selanik mat
buatına uyarak iki taraf lehinde 
çok şiddetli neşriyatta bulunmak -
tadırlar. Bitaraf Akropolis, Sela -
nik intihabatı dolayısile fırkalar 

arasında görülmekte olan tiddetin 
tehlikede bulunan Y unaniatan için 
doğru bir şey olmadığını yazarak 
Çaldariıin ve Venizelosun sami • 
miyetle biribirlerinin ellerini sık -
malarını ve müşterek mesai ile hır 
gürıkü fena vaziyeti salaha doğru 
götürmelerini ve millete kartı 

neşredecekleri bir beyanname ile 
bunu taraftarlarına bildirmelerini 
tavsiye ettikten sonra umumi bir 
af ilnn edilerek mevcut soğuklu -
ğun önüne geçilmesini ve tarihte 
altın harflerle yazılacak olan bir 
umumi itilaf meydana getirilerek 
memleketin refah ve salaha gö
türülmesini tavsiye ebnektedir. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

50 Ton Kalın benzin: Kapalı zarf: 3/Temmuz/933 pazartesi 
saat 15 te. 

50 
" 

t.ıakine yağı : 
" ,, : 3/Temmuı/933 pazarteai 

saat 10 da. 
. Deniz kuvvetleri ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile mübayaa 

edılecek olnn yukarda miktarları yazılı Benz'ın k. -
l 

. . _ k ve mıa ıne yagı-
nm şar na?1esını gorme istiyenlerin her gün ve itaya talip olan· 
ların da hızalarmda yaz~lı gün ve saatlerde Kasımpaıada Deniz 
Levazım Satınalma komısyonuna müracaatları. (2593) 

Büyük TAYYARE Piyangosu 
15 inci 

11 
Tertibin 3 üncü keşidesi 

Temmuzdadır. 
Bu keşidede Büyük ikramiye 100.000 Liradır. 
Ayrıca: 25.000, 15.000, 10.000 Liralık büyük 

kramiyeler ve 50.000 Liralık Mükafat Vardır. 

Sadıkzade Aslan kaptan 
BARTU~ POSTASI 

KEMAL vapuru 
2 Temmuz Pazar günü saat I SdeSir

keci nhıımındnn hareketle {Ereğli Zon

guldak,Bartın, Amasra, Kurucaşile.Cide 

Inebolu, Evrenye, llişc ve Abana) ya 
azimet ve a\'dct edecektir. 

fazla taf sildt için Sirkeci Mey
menet Hanı altında acentalığına müı a 
caat Telefon: 22134. 50761 

SADIKZADE Biraderler 
VAPURLARI 

SAKARYA vapuru 

lstanbul-lzmlr surat postası 

Müddeti seyahat 22 saattir. 
Her hafta Cumartesi günü saat 16 da 
Galata rıhtımından hareket, P:ızar günü 
lzmire muvasala:, Pazartesi hareketle 
Salı günü lst:ınbula a\'det eder. 

KARADENİZ POST ASI 

Sadıkzade 
VAPURU 

2 Temmuz Pazartesi günü saat 
18 de Sirkeci rıhtJmından hare· 
.ketle Zonguldak, lnebolu,Ayancık, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab:zon, 
Sürmene ve Rize limanlarına 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey
menet Hanı altında acentalığa 

müraacat. Telefon: 22134. (4911) 
(5077) 

~ ............ 3:·····K~······o~ ............ ! 
= : ! Satrnalma Komisyonu ilAnlan : ! . . ······-·················································: 

lzmir Mst. M'f:v. SA. AL. Kom. 
dan: 278,600 kilo arpa kapalı zarf 
la münaksaya konmuştur. ihalesi 
8· T emmuz-933 cumartesi günü sa
at 15 tedir. isteklilerin ıartnamesi 
ni görmek üzere her gün ve müna
kasaya girmek için o gün ve vaktin 
den evvel teklif ve teminat mektup 
larile lzmirde Mıt. Mv. Satınalma 
komisyonuna müracaatları. 

(3095), (2690) 

1 LAN 

1 temmuz 1933 tarihinden iti
baren lıtanbuldan saat 18.50 de 
hareket eden 32 numaralı katar 
her gün Küçük çekmeceye kadar 
temdit edilmiıtir. 

İstanbul; 29 haziran 1933 

Müdiriyet 

1 LA. N 
Osmanlı Bankasının Galata, Ye· 

nicami ve Beyoğlu devairi, Haki
miyeti Milliye bayramı münasebe· 
tiyle temmuzun beıinc.i çarşamba 
günü kapalı bulunacaktır. 

1 Askerf Fabrıkalar ilAnları 1 
300 ton döküm koku "yerli malı 

olacaktır .. ,, 

Yukarıdaki malzeme kapalı zarf 
suretiyle 31-7-933 tarihinde ıa

at 14 le ihalesi icra edilecektir • 
Taliplerin §artname için her gün 

öğleden ıonra münakasaya girmek 
için de o gün teminat "ve tekli • 
fat,, ile müracaatları (3004) 

<iöz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınıf Mutehassıs 
Babıtli (Ankara caddesi No. 60J 

11 -VAKiT 1Temmuz1933 -· . . 
Ziraat V ekiletinden :·, 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün teşrih ve teşribi mara: ~ 
binalarının mefruşatla birlikte tes'sat işi 21 gün müddetle v. 
kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

1 

Bu işlere ait münakasa şartnames:, mulcavelename, umun= 
ı. 

şartname, mefruşat, ve tesisat fenni şartnamesi, keşifname V: 

planlar "30. -,, lira bedel mu~abilinde Zıraat Vekaldi Yüksel 
Ziraat enstıtüsü bürosu müdürlüğünden alınacal<tır. 

Her talip münakasa şartnamesinde zikredildiği veçhile ehli 
yeti fenniye ve kudreti maliyesine ait ves lrnlarla "40.000,, lira , 
hk taahhüdata girmiş ve bu taahhüdünü iyi bitirm'ş olduğum 
mübeyyin vesaıki komisyona göstermeğe mecburdur. s 

Talipler kendi teklif edecekleri bedelin yüzde yedi buçuğı. ı 
nisbetinde teminatı muvakkate mektuplarile birlikte ihale güni.t 
olan 20 · Temmuz - 933 tarihine müsadif perşembe günü saal l 
15 te Veka:et inşaat kom syonuna müracaatları ilan olunur. ( 

(2944) 

Kocaeli Vilayeti Daimi 
Encümeninden 

L' 

t· 

• e 
• 

Kocı:eli Vilayet Matbaasında mevcut ve hali faaliyette bu
lunan 4 Beygir kuvvetinde gaz ve benzinle müteharrik Groslay 
markalı bir adet Motor ile 57/82 eb'adında Alman mamulahn· i 
dan tablo makinesi ve matbaaya ait a'at ve edevat ve hurufat . 
ve saire ihaleyi müteakip ilk taksiti peşin ve diğer iki taksiti 
birer sene fasıla ile üç müsavi taksitte ödenmek şartiyle Tem
muzun 19uncu çarşamba günü saat 15 te ihale edilmek üzere ka· 
palı :zarfla mü:zayedeye çıkarılmıştır. Talip olanların me:zkfır ta• 
ribte 423 liralık teminatla teklif mektuplarını münakasa kanun· 
daki tarifat dairesinde Kocaeli Vilayetine vermeleri ve şartna

mesini görmek ve tafsilat almak isteyenlerin Kocaeli Encümen 
Kalemine milracaatları. (2968) 

Nafıa V ekiletinden : ı 
Fırat üzerindeki Şırzı, Sultanmelik Kebanmadeni ve ıhç 

köprülerinin münakasast görülen lüzum 'üzerine 2 Temmuz 933 
ten 12 ·Temmuz· 933 çarşamba gfinü saat "1511 e talik edil'TliŞ· 
tir. (2995) 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden : 

. 1 - Milbayaası muktaıi 50,000 tane 2 numaralı porselen 
fincan kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Mezkur fincanların 17-Ağustos· 933 tarihinde ihalesi ic
ra edileceğinden taliplerin şartname almak için her gün şartna
medeki tarıfat dahilinde ihzar kılınacak teklıfoame ile teminata 
ihtiva edecek zarfları tevdi için de mezkür tarihe müsadif per• 
şembe günü saat 14 te lstanbul'da yeni postahanede sahnalma 
komisyonuna müracaatları. (2679) 

Is tan bul Gümrükleri Baş
müdürlüğünden ; 

Muhtelif meyve ve 
hülasaları sahşı : 

sebze konserveleri ile süt 

Muhtelif tarihlerde yevmi gazetelerle ilan edilen eşyalardan 
aşağıda fasıl numarası ve kıymeti muharrer olanlar yapılan mü• 
zayedede birinci kaleme verilen bedel haddi Jayıkında görülme
diğinden ve diğer iki kaleme talip zuhur etmediğinden hızala• 
rında yazılı tarihlerde gümrük ve sair rüsumu aramlmaks1zın pa· 
zarhkla satılacaktır. Talipler buna ait şartnameyi komisyondan 
alabilecekleri gibi eşyayı da lstanbul ve Galata Gümrüklerinde 
mahalli mahsuslarmda görebilirler. 

istekliler gösterilen gün ve saatte kıymetlerinin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde teminat akçelerini hamılen Başmüdürlükteki 
komisyona müracaatları. (3021) f 

Fasıl Kap a- Muhammen Müzayede Cinsi eşya 
No.sı dedi kıymeti tarihi 

L. Kur. 
2 137 910 :l2 8/Temrnuı Konserve tenek~ ka-
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81 
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455 80 

Cumartesi 
saat ıs 

] 5 ,, 
Cur.ıartesi 

saat ıs 

tularda balık, ciğerı e 
melcri et konserveleri 
süt hiiliisaları ve saire. 
Mubtelıf sebze ve mey· 
ve konserveleri badem 
ve saire. 

12 2.t 22/Temmuz Sun'i gübreler 

Yeni 

cumartesı 

saat 15 

Tarih 
Her sınıf tarih kitabını~ hulasası 

Tarih imtihanını Yermek isteyenlere lüzumlu bir rehberdir. 

ıOO kuru" fiatla lstanbulda Kanaat Kütüphanesinde sahhr. 



~1 s k e r i li s e ue O r ta M e u e p ı e r e 
lale~e alınıyor 

1 - 1933.1934 ders senesi için lstanbulda bulunan Kuleli 

~ Maltepe Liselerile Bursa'da bulunan Bursa Askeri Lisesine 

onya ve Erzincan'da bu'unan Askeri Orta mekteplerine talebe 
macaktar. 

2 - Liseler 9, 10 ve 11 "1, 2, 3,, üncü. Orta mekteplerde 

, 7 ve 8 ''l, 2, 3,, üncü smıfları muhtevidir. 

3 - Liselerin muhtelif sınıflarına 600 ve Orta mekteplerin 

ıuhtelif sımfJarına da 300 talebe alınacaktır. 

4 - Almanca okuyan talebeler tercihan almacaktır • 
• 

~ 5 - Liselerin 11. inci sınıflarına iyi Almanca bilen talebe-
.ıer alınacaktır. Bu talebeler Liseyi ikmalden sonra yapılacak 
..püsabaka imtibanını da kazandıkları takdirde Askeri mühendis 
~e Fen memuıu yetiştirmek üzere Almanyaya gönderilecekler 
ıe müsabakayı kazanamadıkları takdirde harbiye mektebine· gi
!erek zabit çıkacaklardır. 

6 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesinden 

Jaşka giydirilmesi, techizah ve kitapları hükumete ait olduğu 

ribi ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 

7 - Liseyi muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler mü
Jabaka imtihanına girerek kazandıkJar1 takdirde Beşinci madde
de olduğu gibi askeri mühendis ve Fen memuru yetiştirilmek 
üzere Almanyaya gönderilirler. Buna arzu etmiyenler Harbiye 
mektebine giderler. 

8 - Bütün mekteplerle kaydü kabul mekteplerin bulunduk
ları yerlerde l/Temmuz/ 933 tarihinde başlar ve Ağustosun bi
rinde biter. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa ders 
sene si o in devamı müddetince sivil lise ve orta mekteplerden 
nakil suretile talebe ahnmağa devam olunur. 

9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askeri lise ve 

orta mekteplere kaydedilmek istiyenler 1/Haziran/933 tarihinden 

Temmuz sonuna kadar bulundukları yerlerin askerlik şubelerine 
müracaat etmelidirler. 

1 O - Mekteplere girmek için lazım olan şartları muhtevi 

kaydü kabul şartnameleri ve mubtaraları bütün askerlik şubele

rinde mevcuttur. Talipler askerlik şubelerine ve askeri lise ve 

orta mekteplere müracaat ederek mezkur şartları öğrenmelidir-
ler. (2232 

Harp Malulleri ile Şehit yetimlerine 

dağıtılacak ikramiye paraları 

hakkında ilan: 

M. M. Vekileti!i en: 
l - 1485 numarala kanuna tevfikan Harp malullerile şehit 

yetimlerine verilecek ikramiye parasından şehit yetimlerine ait 

olan kısmanın 21 - Haziran - 933 tarihine tesbit edilen 38997 şe· 

bit yetimlerine dağıthrılmasıoa başlanmışhr. 

2 - Bundan başka 930, 931, 932 senelerinde ikramiyesini 

alamıyan 6332 şehit yetimlerine de o senelerde emsaline verilen 

nisbette ikramiye verilecektir. 

3 - Bu ikramiyelere ait havalelef Ziraat Bankası tarafın

dan icap eden mahallere gönderilecektir. 

4 - 22 • Haziran - 933 tarihinden sonra ikramiye talebinde 

bulunan şehit yetimlerinin hakları 934 senesinde yapılacak tev· 
ziat ta verilecektir. 

5 - Malullere ait ikramiye parala11 tefsir kararına göre 

Harp Malulleri tesbit edildikten sonra iki ay zarfında verilecek 

ve keyfiyet aynca gazeteler ile ilan olunacaktır. (3130) (2910) 

Deniz Levazım Satınalma 

Komisyonundan: 
1500 Ton Rekompoze kömürü : Kapalı zarfla münakasası: 10/ 

Temmuz/933 Pazartesi günü saat 14 te. 
100 Ton M•zot ''Mayi mah.ruk,,: Kapalı zarfla münakasası : 10/ 

Temmuz/933 Pazartesi günü saat 15 le. 

Gölcük Deniz Fabrikaları ihtiyacı için kapalı zarfla münakasa
ya lconulan yukarda cins ve miktara yazalı kömür ve mazotun 
şartnamelerini görmek istiyenlerin bergün ve mezkur malzemeyi 
itaya talip olacakların münakasa gün ve saatlerinde Kasımpa
şada Deniz Levazım Satmalma komisyonuna müracaatları. (2703) 

DOKTOR 
Hafız Cemal 

Dahili hastalıkları mütehassısı 
Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 

Sahibi, MEHMET ASIM 

Neşriyat Müdürü: f. Safa 

:V AKIT Matbaası - İstanbul 

Tl:J R. K iVE 

llRAAT 
BANKA51 

Ucazlak .. Temizlik •• Siir'at ............................................ 

VAKiT YURDU 
KİT P KISMI 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi .. 
.Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her işinizi .. 

VAKiT YURDU 
Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 

Yakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz 9}acakbr 


