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JAPONYADA TAYFUN! 
Acaba bir muvazaa! 
karşısında mıyız? 

Bulgaristanda Türk - Bulga 
dostluğunu zehirliyen (Trakyr 
komitesi) dağılmıf. Bu daiılıt. 
Türk - Bulgar münasebatınm 
inkiıafı bakımından füpheıiz ta· 
yanı dikat bir hadisedir. ihtilal· 
ci Gorgiyef hükumeti it batına 
geçer geçmez umumiyetle komite· 
cilik zihniyeti aleyhinde harekete 
geçmiı olmakla beraber Trakya 
l<omitesi bugüne kadar Bulgari•· 
tanda Türk düımanlığı tahrikatı· 
na devam ediyordu. Bu tahriki· 
tın devam etmesi ise yeni hükU· 
metin ilin ettiği prensiplere .. da· 
Jcatinde adeta ıüphe uyandırı· 
yordu. 

Acaba uzun tereddütlerden 
sonra nihayet Trakya komitesinin 
dağılmıt olması Türk - Bulgar 
niünasebatında arzu edilen ıami· 
miyeti tesise yardım edebilecek 
mi? 

Biz bu neticeyi candan dileriz. 
~111!1-~ rakya komitesi dağılır· 

~aziyetinde .. ıah vü· 
ine mani olmak için 
feat tohumu atmıt· 
nin dafıhtını tespit 

a•.ir0a maksat ve gayesinin 
bugünkü Gorgiyef hü

Büyük zararlara uğrayan Ozaka ge-hri ve tayfundan hafif kurtulan Tokyo .. 

Şehirler yıkıldı; trenler 
devrildi; qanqınlar çıktı 
Saatte 70 mil esen tayfun önüne geleni 
deviriyor: ölenlerin sayısı belli değil •• 

Tokyo, 21 (A.A.) - Orta Ja
ponyada Kiyushudan Nigataya 
doğru saatte 45 mil sür'atle ilerli· 
yen bir tayfun 35 mektebi yıkmıt 
300 çocuk ölmüıtür. 

Tayfundan hasıl olan cezir, fu. 
kara tehrinde iki bin kitinin ıular 
altında kalmasına sebep olmuştur. 
Bir çok ölenler vardır. 

Ozakadaki mqhur T ennoji 
mabedi yıkılnııt ve yıkılırken de 
15 kiıiyi yaralanıııtır. 

Kujoto civarında bir ekispres 
yoldan çıkmııtır. Garbi Japonya• 
da telgraf, telefon mubaberab, 
demir yolları nıünakalit intiza -

(Dennn 4 llnetı ııa;ytfaruD l lDd ııntununda) 

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe : O 

Galatasaray dün Fener 
bahçeyi yendi ! 

Maç 
ve 

beklendiğinden fazla hareketli 
heyecanlı oldu. Galatasaray 
takımı iyi bir maç yaptı 

Evet, futbol böyledir: Galata· 
ıaray tamam ve hazırlanmı' bir 
takımla uzun müddettir yeneme· 
diği F enerbahçeyi dün eksik ve 
hazırlanmamı§ bir takımla yeni· 
verdi. 

Doğrusu böyle bir neticeyi dün 

ıtadyom kapısından girenlerin 
pek çoğu ummuyordu. Bu itibarla 
bu netice yerinde bir sürpriz teıi• 
rini yaptı. 

Maçm yapılacağı pek de mu • 

(Devamı 1 lr.d aaydaıun S 11JlcQ .ntununıa 

Dün Fcnerbahçcyi yenen Galatasaray takımı .. 

Artvin yolunda: 7 -__ ,_ - .. ~ ,.._._ 
.. cU}ne bıraktıim• v~e.l>JJ.l...bl·~· ~ıl::;~~;;:;;;;;:;;:;:::::~~~!""-"~~r~!"l'!~~~~-"':7~~:-J 

ınet te 0 maksat ve ıayeyı • 
'"Jet& ettiTecek bir kudret gördüiii· 

. ( ntj 1~ etmiştir. 
enevrede, a eyhimizde Güzel şeylerın yanında 

·""· · t~~ya komitesinin bu tarzda 
. d~ı\ıtı neden ileri gel~iıtir? 

çalışanlar eksik değildi! acınacak hiller .• 
1 

• Acaba bu komite Gorgivef hü· 
k6metinin takip ve tazyikından 
brtulamıyıreağını anladığı için 
mecburi bir infi .. h karan mı ver• 

di? 
Bu kararını verirken de zavahiri 

kurtarmak için malWıı olan tekil· 
C:le bir nümayİf yapmak mı istedi? 

Mehmet Asım 

(Denml 6 Dncll •ydamD ı inci sütununda} 

Konsey azalığına seçilmemiz, büyük mücadele 
neticesinde elde edilmiş bir muvaf fakı yettir 

Türkiyenin miletler cemiyeti 
konseyi azalığına seçilmesi hadi
ıeıinin ıiyasi ehemiyetinden ev· 
velce bahıetmiıtik. Fakat seçim 
muamelesinin cereyanına dair Av
rupa matbuatında gördüğümüz 

tafsilat bu ehemmiyetin derecesi· 

ni bir kat daha artırmaktadır. Bu 
cümleden olarak (Le Journal) ga· 
zeteıinin Cenevrede bulunan ai· 
yasi muharriri ( Saint - Brice) 
Türkiyenin konsey azalığına ıe-

(Devamı 'J inci aaydanın l ind ıılltunund&) 

Otuz devletin murahhasları dünden 
itibaren gelmeğe başladıla~ 

Parlimentolar konferansı ruznamesindeki meselelerin 
en başında, işsizlik ve gençlerin çalıştırılması geliyor 

l>ün. :P.tı&mcaıtolar konferansına gelen mürahhaalar: ı - Ustte: Japon, altt;t: Fransız heyetleri. Solda: İrlanda he· 
yeti reisi, laveç heyeti umumi katibi, İngiliz heye ti reisi... (Yuw 4 ilncil sayıfada) 

Artvin halkı sıhhi vasıtalardan mah
rumdur, mevcut tek eczanenin de 

kapısına kilit vurulmuştur! 

Artvin den bir görünü§.. 

Fevkalade bir havaya ve ikli
me malik olan Artvin iyi ve sıhhi 
bir sudan mahrum bulunuyordu. 

Mehmet ASIM 

(Devamı 1 inci Myıfanm 1 inci alltununcla) 

Vakıt'ın 
Hekimi 

Okuyucularımıza bir 
fayda daha temin ettik 

lç haıtabkları mütehaısııı Dr. 
Salim Ahmet Bey Vakit okuyucu· 
lanmn bütün mütküllerine cenp 
vermek itini üzerine almııtır. 
lıtiyen okuyucularımız gazetemin 

sorgulftrllll yaı ile bildininler. Ce
vaplanm se ... suetemizde bula -
caldardır. 

Artvine bu defaki gidiıimde 
iyi ıeylerle beraber bazı acınacak 
haller de gördüm. İyi ıeylerden 
biri timdiye kadar en küçük bir 
meydanlıktan mahrum olan ka .. • 
henın ortasında küçük, fakat gü· 
zel bi~ Cumhuriyet meydanı açıl· 
mı§ ve ortasına da bu meydan ile 
mütenasip bir abide kurulmuf bu· 
lunmasrdır. Abidenin dört bir 
köJesine ayni zamanda ,air olan 
kaymakam Ömer Bedrettin Beyin 
bir tiiriyle Gazinin gençliğe hita· 
belerinden bir kaçı yazılıdır. Os· 
tüne de Gazinin bronzdan bir 
heykeli konacaktır. Heykel ha • 
zırlanmı,, yalnız yerin~ konması 
k:ılmııtır. Cumhuriy.et meydanı • 
m~ ~trafındaki ahıap binalar iı • 
timlik edilecek, meydan daha 
~a71a ıeniıletilecektir. Bu ıuret • 
le bu meydan Artvinin yegane j 
2ine:ti haline gelecektir. ..._ ___________ , 
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Lindbergin çocuğu
n1u kaçıran adam 

yakalandı. 

• • ıran! 
Bueski i 
lıarı ülir · lJ 
Rişar l-:lauptmann adındaki bu adaın 

şimdi suçunu inkar ediyor 

Televizyon 

lhtir aından umumi hayat
ta istifade edilebilecek mi 

Son günlerde Londrada ilim 
ve fen adamlarından mürekkep 

1 

bir komisyon teşkil edilmiştir. Bu 
komisyonun mal<s dı Televizyon 

Nevyork, 21 (A.A.) - Polis Bronks civarında bir garajdan ı ihtirarıdan ticaret ve sanat ale· 
minele istif de edilip edilemiyece· Lindbergin ilk çocuğunun kaçırıl· benzin nlmak için verdiği paranın 
gi hal ı ında bir karar almaktır. ması tahkikatını bitirmek üzere· tanınması olmuştur. 
F kat şimdiye kadar bu komisyo· 

dir. Baş müddeiumumi M. Ka • Lindbergin namına fidyeinecat nun müzakeratından anla§ıla.n şey 
mings Lindbergin çocuğu için ve· vererek Lindberg:n kaçırılan ço • şudur: Televizyon ihtirnıhdan a· 
rilen fidyeinecatın bir kısmım sü- l cuğunu kurtarmak üzere müza • meli lınyatta istifade olunup olu· 

ren Rişar Hauptmann'in tevkifini kereye memur edilen doktorun namıyacağı hakkında ilmt bir ne." 
bildirmektedir. Haupmann'ın e • evine götürülmek üzere meçhul ticeye varmak için daha komisyo· 
Vl.nde on · · d ı 1 k h" h b" f·· b" kA t nun aylarca tetkikat yapması la· ve yırmı o ar ı verakai ır şa ıs ır şo ore ır agı ve d" h ld k 

kd. 1 zım gelmekte ır. Her a e O· 
na ıye o arak 13750 dolar bulun ı bir dolar da ücret vcrmi ti. Bu . k .. h. ola 

1 

mısyonun son nrarı mu ım • 
mu§, bu paraların fidye olarak "oför, kağıdı ve doltırı .. veren ada· caktır. Ko_mis.yo.~un baz_ı ~zası 
verilen paralar olduğu tespit edil· mm Hauptmann oldugunu tam • tarafından ılerı surülen ıddıaya 
miştir. mıştır. göre Televizyon mütehassısları • 

Nevyork polisi, Haupmann'm Hauptmann ayni zamanda, nın ticari hayatta herk in işine 
bundan 11 sene evvel gizli ve ka- doktor Kondon t rafından, Nev • yarıyacak surette sadece ve ikti • 
çak olarak Amerikaya gelmiş bir york mezarlığmdn elinde parala • satir receptör aletlerini piyasaya 

ecnebi olduğunu bildirmektedir. rı vermiş olduğu adam olarak verebilmeleri ancak beş, altı sene 
c;onra rrıürrıkiin <'la~a.ktır. Vatnigton, 21 (A.A.) - Nev· da tanınmıştır. 

york polisi, 35 yaşında ve sabık Yeni Yersey valisi M. Mur, 

bir Alman muhabiri olan Rişar Hauptmann'ın cinayet ve adam 

Hauptmann'ın sırasiyle: kaçırma suçları ile maznun ola· 

1 - Fidye olarak verilmiş olan rak Nevyork hükumeti tarafından 
;J.ıralardan olduğu tahakkuk e • iade edilmesini istemiş ve Nev • 
~en 20 dolarlık bir varakai nak • york hükumetinin, Hauptmann'ı 

diye ile 10 dolarlık bir başka va • para çekmek ve müsaadesiz silah 
rakainakdiycnin kendisi tarafın • taşımak suçlarından zan altına al

ıi n verildiği, mış olduğunun bildirildiğini ilave 

2 - Yeni Yerseyde Hopevell • etmiştir. 
deki Lindbergin evinin civarında Nevyork, 21 (A.A.) - Haupt· 

marangoz olarak çalıştığım, mann dün akşam saat 9 da tevkif 

edilmiştir. Karakolda sorguya çe· 

Tavassut komisyonunun 
tavsiyeleri 

Vaşington, 21 (A.A.) - Ta• 
vassut komisyonu, üç azadan mü· 
rekltep bitaraf bir komisyon teş • 
k r ne ve hu' ko ni yonun m nsu • 

cat sanayii ihtilafları ile meşgul 
olmasını tavsiye etmiştir. Ta • 
vassut komisyonu, ticaret hüku • 
met komisyonunun iş şubesinin, 

mensucat sanaynnın bugünkü 
mevcut işler sayısını veya daha 

fazlasını daha yüksek ücretle ida-
3 - Almanyada k çmıyacağı 

hakkında söz vermesi üzerine mu· 

vakkaten serbest bırakıldığını ve 
sonra hapse gitmekten kurtulmak 
üzere gizlice kaçtığım, 

re edip edemiyeceğinin tetkikini 
kilen Hauptmann Lindbcrgin ço· . . . K . 

w • • de tavsıye etmıstır. omısyon 
cugunun kacırılması ışıne karıştı· • 

hir f ettiğini resmen bildir· 
mektedir. 

Hauptmann'ın tevkifine sebep, 

ğ t b. • t) · k" t · t• 1 mensucat işçilerinin bu tavsiyeler 
mı ers ır sura a ın ar c mış ır. . . . 

T k.f. d k k 1 esası üzerme greve mhayet vere• ev ı ın en sonra ara o un 
önüne seyrüsefere mani olacak şe· ceklerini ümit etmekte, patrorflar· 

kilde bir çok kalabalık toplanmış· 
hr. 

dan da, grevci İşçileri tekrar ite 

almalarını rica etmektedir. 

1 

Gazı 
Ankara, 21 (A.A.) - Reisi· 

:umhur Gazi Mustafa Kemal Hz. 
bugün refakatlerinde Başvekil İs· 
met Paşa Hz. ile, Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya ve mcbuslarımızdan 
Kılıç Ali, Nuı·i, l lasan Cavit Bey· 
ler bulunduğu halde t 1,57 de 
şehrimizi teşrif etmi 1 rdir 

erd 
A nan a 

ihtilallerden para 
kazanan silah 
fabrikaları .. 

nkarada 
Gazi Hazretlerini, istasyonda 

büyük erkanı harbiye reisi Fevzi 
Paşa Hz. ile, Maliye, Maarif, Sıh· 
hat Vekilleri, mebuslar '\re sef • 
retler erkanı karşılamışlardır. 

İstasyonu dolduran halk kütl -
si büyük reisi soşkun tezahür tla 
alkışlamıştır. 

aza-

Vaşington, 21 (A.A.) - Sil h l mıştır. Bu kumpanya müşterile • 
ticareti hakkında tahkıkat yapma- 1 rin gazların müessir olabilmesi 
ğa memur komisyon federal labo- için bunlara mühim miktara ve 
ratuvar, Curtiss Wright ve United büyük bir nisbet dahilinde kul • 
air Craft fabrikalarının Şakoya lanmalarmı tavsiye ediyordu. 
gönderilecek silahlara ambargo Komisyon ayni zamanda Ja • 
konulmasına mani olmak için kon poniarm bütün. yeni askeri teşki • 
gre azası üzerinde tazyik icrası latı öğrenmekte oldukları ve bu • 
maksadiyle bir birlik teşkil etmiş nu Vaşingtondaki ihtira bere.at • 
olduklarım haber almıştır. M. leri bütosundan elde etmekte bu· 
Hoverin 1933 kanunusanisinde Iunduklarmı da istihbar etmistir. 
Şakoya gidecek silahlara ambar - Havai' deki Amerikah kıtaatı E -
go vaz'ı hakkındaki teklifi har • ram harbiye reisi miralay Smootn 
biye nezaretinin kongre nezdin • ayni zamanda Thompson ismifi -
deki müdahalesi üzerine suya deki mitralyöz f brikasiyle diııtn 
düşmüştür. Federal laboratuar bir gaz fabrikasının miil'1e"'silli1Ti 
17memleket zabıtasına gaz sat • vazifesini ifa edi ordu. Brezil • 
mıştır. Bu memleketler arasın • yada 1930 ve 1932 seneleı-inde 
da Arjantin, Bolivya, Kolombiya, vukuagelen ihtilaller harp malze • 
Romanya ve Kanada vardır. 

mesi Eabrikafarma çok- para ka .. Ayni zamanda bu f brika ame· 
lenin kargaşalıklarını tenkil et • zandırmışh. Bu fabrikalar, mu· 
mek arzusunda bul •n n Amcri - harip her iki tarafa da silah 

kalı sanayi crbabınıı da r,az sat • mühimmat satmışlardır. 

Lehistan - Almanya 
ticareti 

Varşova, 21 (A.A.) - Leh -
Alman ticaret müzakeratma bu • 
rada tekrar başlanmıştır. 

ltalya-isvicjre atasınd ki 
uzlaşma muahedeleri 
Roma, 21 (A.A.) - İtalya ile 

lsviçre arasında mevcut 20 eylül 
1924 atrihli uzlaşma ve hukuki 
ıureti tasviye muahedenamesi dün 
on sene için tecdit edilmiştir. 

Romaya giden mısır 
tayyareleri 

Loubourgetsa, 21 (A.A.) -
On Mısır tayyaresi saat 12,30 da 
Marsilya tarikiyle Romaya hare • 
ket etmiştir. 

Tecrit kampından tahliye 

Almanyanın kht rı 
mııu uımııııınııı tr111nuılnıımıtı11llllflınrmıııttnııı nmııııuım nımı 

Varşova, 20 (A.A.) - Bugün 
tecrit kampında milli radikal fır· 
kasına mensup ilk mevkuf grupu 
tahliye edilmiştir. Bu tahliye ev• 
velce tayin edilen müddetten üç 
ay evvel vaki olmuştur. 

Londra, 21 (A.A.) - Alman. 
yanın alacaklıları bir karar ıureti 
kabul etmişlerdir. Bu karar sure· 

tinde Almnnyadan satın lınacak 

Yükse < makamların müsamahası yoksa, bunu 
fili delillerle ispat etmek lazımdır! 

!€ Fransız meclisi hava 
\ ikinci reisı 
E 
Ei Paris, 21 (A.A.) - Mebusan 

malların Reichtag' da lngiltere - Sobranya meclisi azasından halkın emvalini ucuz bedelle e· 
le geçirmek istiyenlerin tahri· 
kinden, nihayet hazan da şa· 
yanı esef bir propaganda tesi
ratından ileri gelmektedir. Bu 
hadiseler asla yüksek makam· 
larcJan kuvvet al rak husule 
gelen bir hareket neticesi ola· 
maz. Tekrar ederim ki gerek 
Bulg r hükumeti, gerek Bulgar 

( meclisi hava encümeni iknici rei • 
içinde yakılır, yangını söndür· = si M. Paul Perin bu sabah Viya • 

bankası hesabına açılacak hususi Filibe ınebusu M. Georges Go· 
bir hesaptan tediye edilmesi la • ~ vedarof bugünlerde şehrimizde 
zım geleceği tasrih edilmektedir. ~bulunmaktadır. Bu zat ayni za· 
Bu karar sureti halihazırda Ber • fg mandaı "Jough,, is.mindeki Bul· 
linde bulunmakta olan İngiliz he • ~ gar gazetesinin sahibi ve mü· 
yeti mahsusası reisi Sir Fredirik j dürüdür. Bulgar mebusu, son 
Leith'e gönderilmiştir. Bu karar ~zamanlarda Bulgaristandaki 
Almanyanın ln~(lterede satış ya • =. Türklerin tehciri meselesi hak· 
parak ecnebi patası eline geçir • ~ kında şu beyanatta bulunmu~-

:::::: 
mek istiyenler üzerine yaylım :J na tarikiyle lstanbula hareket et • 
ateşi açılırsa ve bu elim hadise· g miştir. M. Paul lstanbulda top • 
lel'İ :Sulgat ajansı, Tiıtkler ara• ~ lanacak olafi par'.lamentol r kon • 
sında şahsi düşmanlık eseri di· = ferans111a iştirak edecektit. 

ye iddia ve ilan ederse, bizim s Alman sefiri Hullu 
için artık fazla söz söylc.meğe = ziyaret tti 
imkan kalır mı? Vaşington, 21 (A.A.) - ı. 

E-=- tur: mesine mani olacaktır. 

Bulgar mebusu, Türkler aley· 
hindeki tecavüzleri bütün bü-

efkarı umumiyesi bu tarzdaki tün inkar etmiyorsa da, bunla· 

man sefiri, M. Hullu ziyaret ede· 
rek kendisiyle uzun uzadıya go .. 
rüşrnüştür. Sefir, Almanyanın A '" 
merikad n askeri tayyareler • ve 
harp malzemesi satın almı ldu ~ 
ğuna dair olan şayiaların saçın 

olduğunu söylemiştir. 

-o--

Antepte yangın 

Antep, 21 (A.A.) - Şehrin or· 

tasındaki Mahmutdayı sabunha· 

nesi bitişiğindeki fırından başlı· 

yan yangınla tamamen yandı. 

Yangının büyümesine meydan 

verilmedi. Sabunhane askeri mü· 

teahhidin ot anbarı idi. Binanın 
' iki taraf bitişiği yerler beton ve 

taş, arka tarafında da bağçe ol • 

ası yangını sirayet etmemesine 

ardım etti. 

= - lstanbula gelir gelmez bu- hareketlere taraftar değildir. rm ehemmiyetini küçiiltmek = 
§: l"ada bazı Bulgar Türklerinin Georgiyef hük').meti, bu gibi için münferit vakalnrdan iba· § 
°'§== muhacereti meselesı"nclen do}... hadiselere vakıf olur olmaz ld .. I " ret o ugunu söy üyor. Eğer_ 

-__ § yı büyük bir teessür bulundug"u· derhal suçluları meydana çıkar· h k"k M G d f d d" -a ı at . over aro un e ı· = 
~ nu hayretle gördüm. Halbuki mak için elinden gelen h r şeyi ği gibi olsaydı, müfrit denilen ~ 
~ Bulgaristanda böyle bir mcse· Y ITl ktadır.,, hadiselerin suçluları hakikaten~ 
§ lenin mevcudiyeti mevzuu hahs ltir f edelim ki Bulgar rica· hükumet tarafından cezalandı· ~ 
~ bile değildir. Bununla beraber linin ho sih·leri bizim üzerimiz· rılabilirdi. Acaba M. Goverda· ; 
~ Bulgaristanda bazı münferit ele, adeta hakilcat ile istihza e· rof bu hususta bir kaç misal 
E. hadiseleri inkar ~tmek iste- der rrihi hir tesir bırakıyor. Me· gösterebilir mi?. · Hakikaten 
~ ımem. 1ünferit olduğuna bil· seIA Varna ·civarındaki Deniz· Türk ekalliyetlerini h"crete 
~ hassa i~nret ettiP,im hadiseler, lcöy il... lı ı köve h"r kac kilo• mecbur etmek için tecavüzler· 
~ ya bazı Bulp,ar memurlarının metre mes fech•ki Celebi köyü, de bulunan Bulgarların cezalan· 5 
~ lüzumsuz gayretinden, yahut yarım saat fasıla ite ayni gece dırıldıklarım isbat edebilir mi? ::. 
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-----o-------
"Haber,, arkadaşı
mızın bağ eğlencesi 

"HABER,, arkadaşımızın ba 
eğlencesi dün yapılmrş ve çol mu• 
vaffakiyetli olmuştur, 

"HABER,, okuyucuları, To~ 
kapı dı§mdaki bağlarda sabahtan 
akşama k dar hoş bir gün geçir· 
mişlerdir. 
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lşARETLER SOHBE1LER -................ _ ......... _ ··---···-----... ---
Hürmüz teyze 

ve Hf. Hz. 
c...e günün meaelesinden, bilgi 

randınanı itinden J,aluedecefjm. Size 
uzan uzadıya ukalilık etmek niyetin· 
de cleiilim. Ancak bir iki miıal g61-

Elektrik Şirketi 1 VAPURLARDA f Tamir keşifleri 
devam ediyor 

Halkı müzelere 
alıştıralım 

Dün;raıun en nYkli suinti yerle • 
rinden biri de müzelerdir. insan, çek 
defa, gidecek bir yer düıünür. Bula. 
mu. Nere,e gidecek olsa canı alala • 
cajml tahmin eder. Nihayet aldana 
minlerclen biri celir. Kalkar gider. 
Yalnız 1rider, arkadaıla gider, hem hot 
vakit ~eçimıi1t hem istifade etmiı, hea 
de memleketin en kıymetli hazinele • 
rinden birini görmüı olur. 

remek meselesi • 
sermayesı 

terecefim. 
Ben çocuktum. Bir komıumuz va..., 

dı: Hürmüz teyze, bu yatlı ve fakir 
bir kadmch. Tek bir torunu vardı. Deniz yolları itletınesinin (Ka• 

Elektrik ıirketi, sermayesinin d 
Onu mektebe götürdü: ra eniz) Tapuriyle ,olculuk eden• 

Ayuofyanın mUze haline 
getlrllebllmeaı için yüz 

bin llra h...._.acak 
Müze haline konması kararlaı· 

tmlan A.yuofya C81Diinin tamiri 
için ketifler yapılmaktadır. Söy
lendiiine ,are, bu için için yüz 
bin lira kadar bir para lizmıdır. 
ŞimdDilt eamiin yalnu: dıt aıvaları 
ile ikinci btta 11Yalan dökülen ve 
d&temeleri eildilen knmılan ta• 
mir eclileeektir. 

Fransız frangma çevrilmek sure - 1 • 1 " - Hoca Efendi, dedi • eti senin er bu vapurun yemek aervıı erin-
kemiii benim .• diye teallm etti. tiyle eski haline iade edilmesine den hakikaten memnun ıörünü-

Hünnüz Hanım toro~unvı1 mektep itiru ebnif, ve buna sebep olarak yorlar. Karadeniz vapurunun 
ha;ratıııda yaman bir mürakipti. Müt· fr ... naın ıabit bir para olmamasını k la - aptanı Hüınü Bey bu uıuıta ıö· 
hit bir müzakereci idi. Torununa ıene- ileri sürmüttür. 1 
le-- --:-kerecı"lik etti. rüşen bir muharririmize fÖY e de-
·- --- Vekilet, senelerdenberi istik· 

Sanmayrnrz ki, bu ihtiyar ltadm bir mittir: 
mektep mezunu idi. Böyle bir ıey ak· rarı temin edilmit olan Türk pa • - Vapurlarda verilen yemek-
bnıa gelmesin. Hürmüz Hanım adam· ruının ıirket sermayesine esas ler bu~ünkünden, daha çok iyi O. 
akıllı bir ümmi idi. ömründe bir tek tutulmasını teklif etmittir. labilir. Hem de fiatleri on para 
satır yazı yazmayı değil, okumayı da Diğer taraftan Nafıa Vekaleti, rtt k y ki • 
L-----·dı·. Fakat bu u··mmıA kadm f a ırmama fartile. eme enn -· .. --. elektrik şirketi tari esinin teıb!ti b 
torununu ıayet iyi bir ıekild!! okut • u nef uetine mani olan bir şey 
tııı. için Avrupanın bir çok yerinde ka- vardır. Bu da yolculardan kaç ki· 

• · bul olunmuı umumi bir formül h Nud okuttuğuna hayret edersınız. şinin er gün yemek yiyecefi ma• 
Ben yakından biliyorum. Hürmüz Ha· üzerinde tetk~kler yapmaktadır. Ium olmamasıdır. Birinci, ikinci 
nım torununu ertesi sabah mektebe Tarifeler bu formülle tesbit edil· mevki bileti alanlardan hiç biri 
vaktinde yetiısin diye geç vakitlere dig"i ve nisbetlerde hayat endeksi l k 

Ç .. / evve den yemek yiyip yemiyece • 
kadar uykusuz bırakmaz· ocugu nazarı ifbare alındığı zaman bu-
v-'-a=-de ya.._, vaktinde kaldmrdı. lerini söylemiyorlar. Vapur se• -uu --- günkü tarife dört kuruş inecek, e- f 1 
Geceleri .,.ocuiu mangalın kenarına er esnasında her hangi bir ima• 

T ı k lektriğin kilovatı 11 kurut ola-
yerleıtirdiii minde rüstünde ça ııma na ufrana bir çok yolcular re•· 
için aerbett bırakırdı. Torun, bakır caktır. mek için dıtarıya çıkıyorlar. Öile, 
mangalın kenannda deEterlerini yazar, hazan akşam yemeklerinde bile 
derslerini ezberlerdi. lıleri bittiği za. Senelik ölçü muayeneJe- d b H lb 
man t.üyük anne torununun döteiini vapur a ulunmuyorlar · a U• 

· rtabk rr1ren rini kimler yapacak? ki vapurda yemek verenler daima serez-di. Sabahleyın o lf 
Hürmüz te;rze kalkar, rnanplını ya- lktısat V ekiletinden vilayetlere yolculara yemek pitirebilmek için 
kar, çaydanlığrnı sürer. Sonra da to • gönderilen bir tamimde, belediye fazla hesap üzerinden harırlanr-
runu uyandırır. Çocuğun akpm ça • yorlar. Bu suretle c_ ok defa ye-,_ ayar memurluklarının senelik öl .. 
lııhiı kitabı eline aur: mekleri d6küyorlar. Yemek itin-

., _ Haydi A6, der, oku bablnn.. çü muayenelerini yapmak mecbu-
Ali sülc!ür süldür okumaia hatlar.. riyetinde oldukları bildirilmittir. de~ vapurlar daima zarar göril· 
Ali Wr yerde itiraz aksadı mı kocaman Bu tamimde hulasaten denili • yor.,, 
map Alinin sırtında taklar.. yor ki: itte deniz yollan itlebneıi bu 

lfGrmiz Hanım okumak, yazmak vaziyeti nazarı dikkate alarak hiç 
fak v d akl d v Belediye ayar memurları, grup bilmez, at çocugun ur 8 ıgı olmazsa birinci sınıf yolculumm 

d k d. · · lı d gvına hük merkezlerinde evveli damaalama yer e en mmn ça şma 1 
• 0 yemeklerini mecburi yapm-L. ar• 

---....-..---:-~~~ ... "!!'~~~~-r:~~:c~::~~~~!'!~~lt'~--.. ~~~~~ilrjl; .. ~~l.'9• lcur yazan olclu. sonra &içti 11orma n lle rar v.erebilmak içia denıs J'O 
aletleri alarak en kısa yoldan 

iıletmeaiyle huauat vapurcular tir· 
grup merkezlerine bağlı diğer be- ketinin birletmeai lazım ıelme~ 
Iediyelere gidecekler ve ölçüleri tedir. Bu birlepne henüz olma• 
muayene edeceklerdir. 

mıflır. 
Böylece belediye teşkilatı olan Şimdiye kadar yapılan teklif • 

CMni mli2e haline konulunca 
Nartekıin ortaamdaki büyük cüm· 
le kapııı açılacak, timdiki kapı 
kapanacaktır. Camiin önündeki 
botluk ta clüealtilecektir. Par • 
maklrtm altmclaki yüksek duvar
lar kaldmlarak Sukanahmet par 
kının etrafmclaki sibi zarif par • 
maldddar konacaktır. 

C..iin adli7e enkazı tarafın • 
da cia hir park yapılacaktır. Bu 
IUNtt. hem Ayaıofya, hem de Ü• 

çüncU Ahmedin tarihi çetmeai ve 
saray kapgı ortaya çrkarılmq o -
lacaktır. 

Darülacezede muhtaç 
münevverler için paviyon 

Yülmek t.bakaya menaup olup 
ta muhtelif aebeplede Dariilice • 
••1• aılmmaia mecbur kalanlar 
için ayn bir pa•yon intaama lü -
zum atirülmektedir. Gelecek ıe -
neki tehir bütçesine tahsisat ko -
nulacak, hayatlarmın sonlarında 

• müaevverlw, ~-
natkl1'1ar, •riyelerine UJ'PD ol· 
m.ıyan diier aceze ile bir arada 
kalmak mecburiyetinden kurtula· 
caktır. 

Muhtaç ilkmektep tale
belerine yemek 

HünnÜZ Teyze zenıin delildi. Fa
kat Aminin hocasına ara sıra hediye
ler paderirdi. Bayrmnlarda onun ha· 
bnm swatdı· Ve hoca Hürmüz Hanı
ma SÖN diapmn en yübek içtimai 
Jcıynletleriaclen biri idi. Kadının na • 
mnt.Nan toma .ı....- fU sözler ka· 
npnlr: 

- Yarabbi Aliyi cahil barakmL. 

Bir acfam ohun!· 
Size haber vereyim ki, Ali oka • 

clu. 
.y. .y. • 

Geçeıtlerde misafirliğe gitmittim. 

yerlerin bütün ölçülerinin yokla • lerde husuıi vapur ıirketi yemek 
maıı temin edilmif olacak ve mu• mecburiyeti meaeleıinde mütte • 
ayene edilmem~f ayar ve damga· rek hareket etmemiıtir. 
ıız ölçüler kullandmaktan men Deniz yolları itletmeıi bütün 
olunacaktır. milli deniz teıekküllerinin iftirak· 

Hilaliabmer Cemiyeti, derı se· 
nesi baımdan itibaren, ilk mek -
teplerde muhtaç çocuklara öğle 
yemeli dağıtmak üzere hazırlık -
lara bqlamıttır. Cemiyet bu ite 
7000 lira tahsisat ayımııfhr. 

Bu, bütün meclen1 memleketlent. 
böyledir. 

lstanbul da müzeleri olan bir te. 
birdir. Askeri müze, Topkapı sarayı 

müzesi, Türk ve islim eserleri müze • 
si, Asan atika müzesi, Y eclikule hiaa
n, görülmesi, ıe:ıöhnesi limn .olaa 
müzelerdir. 

Fakat ne yazık ki, bizde müze sez. 
mek zevki kemale ermit bir zevk ele • 
ğildir. Ecnebi akını olmadığı zaman
lar, müzelerde tek tük geziciler görü • 
nür. 

Bunan bir sebebi de, mhenlere 
para ile sirilmesidir. Filvaki Maim 
müzelerin duhuliye ücretleri, eliler 
garp memleketlerindeki müzeelrin du
huliyesinden ucuzdur ve müze kapı • 
lannın parasız açıldığı memleket yok• 
tur. Amma biz, halka mW..e zevkini 
atdamak için, biraz fedalrarlığa kat -
lanmahyrz. 

Mektep ve Üniversite talebeleriy. 
le, askerler, mensup olduklan idare • 
nin resmi tezkereleriyle Cumadan hat
lca günlerde müaeleri bedava &eftl' • 

ler. Fakat bu da müzeleri gezmeie a
bflDUı İçin ki.fi deiildir. Hiç obnazaa 
ayda bir gün müzelerimizin kapılarım 
halka bedava açmalıyız. Her ayın mu
kannen bir günü, halk istedili müze
yi gaip görmelidir. 

Bu teklifimiz yalnız lstanltul ıehn 
için değildir. Ankara, Koa.ya, lzmir, 
müzeleri de, ayda bir defa halka açık 
bulunclurulmalr, girmek serbest olma
lıdır. 

Sellml izzet 

Hüseyin Ragıp 
bey gitt! 

Yeni Roma Büyük Elçimiz Hu 
seyin Ragıp Bey dün aktamki e• 
kiıpreıle Romaya hareket etmit
tir. 

Hüıeyin Ragıp Bey iıtasyond 
bir çok dostu tarafından uğurl 
mıttır. 

Bir amele düştü, 
yaralandı 

Orada pek kibar beyler, pek nazik ha
nanlar vardı. Beylerin dillerinde pöker 
qblahJan ve otomobil markalarmdan 
ı.t1ca Wr feY yoktu. Hanonlar yıldız• 
lardan bahsetb1er, otomobilden bah • 
aettiler, apartımanlardan bahsettiler, 
birbirleriyle tanrımıyan hanımefendi -
leri, heyefendileri ıatafatb, flltalatb 
Wrbirlerine tanıtbrdılar. Dikkat et • 
tim, lrenarda hir taze kaldı. Onu ne 
zaman takdim edecekler diye düıünü· 
yordum. Hanımefendi hazretleri mi • 
safirlere onu da takdim etti: 

Belediye sımrları dıtında bu • leriyle büyük bir iıtitılik koope • 
lunan yerlerdeki halkm ölçüleri • ratifi vücuda ıetirmeğe karar 
nin muayenesine de bulundukları vermi' ve nizamnamesini de ha • 
kaza ve nahiye belediye&i ayar zırlamıt olduğuna göre hem ft • 
memurları kullanılacaktır· purlarm iafe, ve hem yolculara 

Adliye vekili 
lzmirden geldi 

Bir müddettenberi lzmirde bu
~ ınan Adliye Vekili Saraçoğlu Şük
rü Bey, dün, Ege vapuru ile şehri
mize gelmittir. 

mahsus yemek servislerinin, hem 
de alakadar teteklciiller memurla• 
rınm ihtiyaçlannı en ucuz nen 
iyi malzemeyle temin edecek olan 
bu teflrilit faaliyete ıeçtikten 
ıonra yolcu yemekler meaeleıinin 
de haHedilmesi imkan dahiline ıi• 
recek demektir. 

Yemek tevziatı haftada dört 
gün olacaktır. 

Halkalı ziraat mektebine 
rafbet fazla 

Halkalı ziraat mektebine bu 
sene rafhet fazladır. Mektebin 
20 talebe alınacak olan ilk ıımfı
na kırk talip çıkmı§tır. Bunlar a
rumda müaabaka imtihanı yapı • 
la~. 

Yeni postahane arkasında laf 
efendi caddeıinde 32 numara 
boı mağazayı tamir eden ame 
Keğo, iskeleden düterek baca 
dan ve kolundan yaralanmı9m. 
Keio Efendi, tedaYi edilmek üz 
re hastaneye knHırılmqtır. 

" - ICızmun Jıoc:ur! 
Ne füm söyledi, ne de takdim e • 

derken fazla bir alib gösterdi. 
Tak6n eclilm kadın Oniversite 

......._ icli. Ve bir lisenin hocasıydı. 
Fakat hu mecliste o sadece hamme -
fendi hazretlerinin kızının boc:uı ol
mak sıfabnı haizdi. ismini bile habr· 
famak istemiyordu. 

lhtipmz aklıma Hürmüz Teyze 
seleli. Onun içincleki bilsi kıymeti ile 
&a luaumefeadilerin yanındaki 'bilgi 
kıymetini İstemiye istemiye ölçtüm. 

• • • 
Kmcli ilqnıadan geçti. imtihan za• 

.....ı.n çok defa analardan, babalar
daa. amaılanlu. münevver zatlardan 
çocülmmm iyi llot alması için aönder-. 
diklel mektuplar vardır. 

8-aa rumi maJgımlara hile miin• 
caat edenleri habrlıyorum. 

İmtihan zaınanlannda tomar, to • 
mar melrtap açlQ&ktan parmaldannın 
- ........... hoca .... memlekette 1 
- MiiJdir. l 

Adliye Vekilini rıhtımda latan· 
bul müddeiumumisi Kenan Bey 
ve bazı dostları kar!fılamıttır. 

Ekalliyet mekteplerinde 
Türkçe dersleri 

Bu seneden itibaren ekalliyet 
ve ecnebi mekteplerindeki Türk -
çe derslerinin kuvvetlendirilme~i
ne ehemmiyet verilecektir. 

Çocuklara fefut iatiyen mektuplar 
bana claiına Hürmüz Teyzeyi hatırla· 
tır. 

Netice: Hürmüz Teyzenin iyi bir 
pedqok olchıjuna lrui defilim. Fa· 
kat Hürmüz teyaecle bilgiye aasayan 

bir ruh nrdı. 
Bu ruh onun her hareketinde göze 

çarpardı. Eğer bugün çocuk atalan, 
çocuk babalan Hürmüz Teyze kadar 
&a ite inanaalar emin oluauz çocukLt. 
nn bilgi sniyesi yiizde elli yüksek 
ranclman Yerir. 

Sadri Etem 

Nikel paralar 
GUzel san'atlar akade111I· 
sinde bugUn bir toplantı 

yapılacak 

Yeni nikel paraların üzerlerine 
basılacak tekiller için açılan mü· 
aabakaya on iki ıanatkir ıirmit ve 
Darphane müdürlüğüne 27 kalıp 
verilmiftir. Buıiin Güzel sanat • 
lar akademilİJlde bir toplantı ya • 
pılacak jüri heyetine girecek t,eı 
sanatkar seçilecektir. 

Bunlar dört maliye mwMılıuı 
ile beraber yarın Darphane ve 
Damga matbaasına toplanarak 
birinci eseri .eçecektir. Müaaba· 
kayı kazanan •ki etltr sahibine bi· 
ner lira verilecektir. 

Gümüt paralar cin kabul edi • 
len nümmıe tashih edHmelr 8nnt 
sahiplerine verilmittir. Kalıplan 

Arnavutluğun lstanbul 
ceneral konso'osu 

Arnavutluiun lıtanbul ceneral 
konsolosu Abdul Sulo Bey, Arna· 
vutluk hariciye nezareti siyasi it· 
ler umum müdürlüğüne tayin e • 
dilmittir. Arnavutluğun Selanik 
ceneral konaoloau Abdul Sulo 
Beyin vazifeıine ıeçecektir. 

Edirnede toplanacak 
kongre 

Edirnec:le toplan•cak olan 
Trak;ra içtimai ve iktuadi blkm
ma konsreaine lktısat Vekileti 
n•mmaı ittirak edecek olan heyet 
dün akpm Edirneye hareket et -
miftir. 

salı günü ilmıal edllecek ve çelik 
kalıpları dökülmi7e bqlanacak • 
tır. 

Akıl doktorluğu kongre 
Türkiye akıl doktorları k 

si dün Balarköyünde akil halta 
lıkları tedavi müe11eaeainde aç 
mııtır. Kongrede bir çok mese 
leler ıörütülmüttür. Buaün 
yarm kongreye devam edil 
tir. 

Da111ga matbaasında s 
sistem makineler 

Maliye Vekaleti damga 
baaaının aon sistem makine) 
zenginlettirilmesini kararlat 
mıttır. Bunun için 30 bin r 
yeni tahsisat konmuıtur. 

Posta damga pullan ile ica. 
bmda hükUmet esham ve tah 
lerini ve kağıt paraları tay 
§ekliyle, temiz bir surette b 
bilmek için Darphane ve d 
matbaası bir Taydüs makineıi 
mıya karar vermit ve alakad 
ra müracaat etmiye batlaml§br. 



~ 4 - VAKIT 22 EYL'Ot; 1934 

Acaba bir muvazaa 
karşısında mıyız? 
.... (Başmakaleden devam) 

Eğer işin esası böyleyse bu nü· 
mayişin ehemmiyetli bir manası 
olamaz. 

Fakat o nümayişin bu tarzda 
tefsiri madalyanın bir yüzüdür. 
ikinci yüzüne gelince, bu da Trak
ya komitesinin dağılışı Bulgar hü
kiimeti ile komite erkanı arasında 
gizli bir anlaşma ve bir muvazaa 
eseri olması. ihtimalidir. İhtilalci 
Gorgiyef hükumeti Trakya komi
tesinin reislerine: 

"- Komitenizin mevcudiyeti 
ve faaliyeti hükUmeti siyasetine 
muhaliftir. Esasen hükumetin 
takip ettiği maksat ve gaye ile ko
mitenizin maksat ve gayesi ara
sında fark ta yoktur. Şu halde 
siz komitenizi dağıtınız, da
ğılırken de maksat ve gayenizin 
istihsalini hükumete bırakınız.,, 

Demiş olabilir. Trakya komi
tesinin dağılması böyle bir esas 
üzerinde anlaşma neticesi buluna
bilir. O vakit bu komitenin da
ğılması veya dağılmaması ameli 
bakımdan siyasi vaziyette hiç bir 
değişiklik yapamaz. 

Otuz devletin murahhasları dünden 
itibaren gelmeğe ·başladılar 

Parlamentolar konferansı ruznamesindeki meselelerin 
en başında, işsizlik ve gençlerin çalıştırıl ması geliyor 
Pazartesi günü şehrimizde top· j dün beY.anatta bulunmuşlar, kon· 

!anacak olan beynelmilel parla - ferans, memleketimiz ve beynel
mentloar birliği konferansına işti- milel meseleler hakkında düşün • 
rak edecek otuzdan fazla devle - düklerini söylemişlerdir. 
tin murahhaslan dünden itibaren Şimdiki halde Fransız murah-
gelmeğe başladılar. Dün, şehri • has heyeti en kalabalık heyeti teş· 
miz otellerinden pek çoğu yaban· kil etmektedir. Fransız murah • 

er devlet mebusları ve ayan mec
lisi azaları ile dolmuştu. 

Yabancı murahhasların bir 
kısmı Patriya vapuru ile, bir kıs
mı Semplon, diğer bir kısmı ise 
Toros ekespresile gelmişlerdir. 

Bugün de Amerika murahhas 
1heyeti, İngiliz murahhaslarından 

bir kaçı daha, Japon murahhas • 
larmdan on kişi, İsvicre murah • 
hasları, İsveç, Macar, Dani -
marka, Romanya murahhasları • 
nın gelmesi beklenmektedir. 

Şimdiki halde İngiliz, Fransız, 
Japon, Çekoslovak, İrlanda, İs· 

viçre, Lehistan, Mısır, İran, 

heyetleri kısmen şehrimize gefmiş 
bulunuyorlar. Bunlar Perapalas, 
Tokatlıyan, Bristol, Londra, Kon· 
tinantal otelleri ve İstanbul klü -
bünde otUrmaktadırlar. 

Murahhaslar, dün emirlerine 
tahsis edilen hususi otomobillerle 
,ehri dolaşmışlar ve bazıları Yıl
dız sarayına giderek konferans 
salonlarım görmüşlerdir. 

Yabancı devlet murahhasların· 
dan bazıları, kendilerine yakın -
dan alaka gösteren gazetecilere 

haslarından bir kısmı Perapalas, 
diğer kısmı, Kontinantal ve Bris -
tol otellerinde oturmaktadır. 

Perapalasta oturan Fransız 

parlamentosu azasından M. Be -
nessi, kendisiyle görüşen muhar• 
ririmize demiştir ki: 

"- Türkiyeye ilk defa geliyo
rum. Güzel bir şehıiniz var. Bu
radan iyi hatıralarla döneceğimiz 
anlaşılıyor. 

"Konferans ıuznamesinde mev
cut meselelerin en mühimmi, iş -
sizlik Ye gençlerin çalıştmlması 

meselesidir. Murahhas heyeti -
miz, bu meseleler üzerinde müt -
tehit bir fikir ve kanaatle gelmiş
tir. B~ka başka partilere men -
sup olduğumuz için, meselenin 
ne şekilde halledilmesi lazım gel
aiğine dair ayrı ayrr fikirler ileri 
sürülecektir.,, 

Fran11z murahhası, i,aizlik 

karşısında Fransanın vaziyetini 
İzah yollu, şunları söylemiştir: 

irfanda murahas heyeti reisi, 
İrlanda ayan meclisi reisi olan M. 
Benet'tir. Heyetin diğer azası, 

gene ayan meclisinden Sir Edvard 
Koy Biger ve kızı ile birlikte ge
len Mister Ceyms Moran'dır. 

lrlanda murahhas heyeti reisi, 
kendisiyle görüşen muharririmize 
şunları söylemiştir: 

"- Memleketinizde seyahat 
etmenin tanı zamanı olduğu anla
şılryor. Güzel bir hava ile karşı

laştık. 
"İrlanda namına, dünyaya ya

rıyacak fikirlerimizi burada söy -
lemeğe gelmiş bulunuyoruz.,, 

Murahhas, lngiltere ile lrlan· 
danın ikbadi münasebetlerini de 
şöyle anlatmı§hr: 

"- Memleketimiz, s1zin de 
bildiğiniz gihi, ziraat memleketi
dir. En haşta gelen mi.işteriıniz 
İngilteredir. !ngiltere, ihracatı -
mrza gi.i.mri.ik koyuyor. Biz de 
onların ihracatma giimrük koyu
yoruz. Şimdiki halde vaziyeti -
miz böyle... Fakat elbet yakında 
hallolunacak..,, 

Muharririmiz, sonradan Lon • 
dra oteline giderek lngiliz murah
haslarından Mister Con Deyvis ile 

de konuşmuştur. Par amen o a • 
zasından olan Mister Con Deyvis, 
gene bir diğer parlamento azan 
Mister Bencamen Ray ile birlikte 
gelmiştir. 

Bu takdirde Türk - Bulgar ve 
Bulgar - Yunan münasebatının 
bundan sonraki inkisafları hak
kında bir fikir edinebilmek için 
Trakya komitesinin dağılmasına 
saik olem hakiki sebepleri bilmek, 
Bulgar hükumetinin bu dağılış ha
disesindeki rolünün mahiyetini 
iyice anlamak lazımdır. Bunu za· 
man gösterecektir. Eğer Gorgi
yef hükUmeti Trakya komitesinin 
dağılması bu komite tarafından 
şimdiye kadar Türkiye ve Yuna- · 
nistan aleyhine tatbik edilen tah
rik siyasetinin resmen nihayet bul
ması demek olduğu kanaatini 
komşularına verirse bu memleket· 
lerin dostluk münasebatım-müte
madiyen zehirHyen esaslı amilin 
arhk ortadan k;\lkmış h11lundu~u 
anlasıla.c<".ktır. Aksi takdil'de bu· 
günkü şüpheli ve O'avri sam;mi 

ın11mıııı:u.ıınuııa11111m1111m111111111u11nı•ıınııınıııı uıımıınıııımıııuııııoııırtı•ııttımuıııu 

"- Fransa.da bugün 250 bin 
işsiz amele vardır. Bu rakama 
göre, Fransa işsizlik derdine en az 
uğrayan bir memleket sayılabilir. 
Fakat, işsizlik bizi de tehdit et
miyor değildir. Bu sebeple yarın 
jçin tedbirler almak mecburiyetin 
·deyiz.,. 

Mister Con Deyvis, hayli yavaş 
ve yorucu bulduğu tren seyaha -
tinden de bahsederek demiş • 
tir ki: "" vaziyet devam edip gicle:ektir. 

Mehmet Asım 

Japonyada 
Tayfun! 
... (Baş tarafı l inci sayı.fada} 

mını kaybetmiştir. 

Y dalan mektepler Ozaka mın
takasmdadır. 

Tokyo, 21 (A.A.) - Ozakada 
ölen talebelerin sayısı 400 olduğu 
anlaşılmıştır. Yardım ve muave -
net is:in buraya askeri' kıtalar gön
derilmiştri. 

Kigotoda enkaz altında bin ta· 
lehe kalmıştır. Bunlardan 500 ~ 
derhal kurtarılmışsa da diğer 500 
ünün akibeti mechuldür. Sahilde 
bir çok şehirler . cezir yüzünden 
harap olmuştur. 50 binden fazla 
evi sular basmıştır. 

Ondan fazla tren hattan çık -
mış veya devrilmiştir .. 100 kişi ka· 
dar ölmüştür. 

Tok_, o, Ozaka ve Şimanpseki 
demİr_!lolu münakalatı inkıtaa uğ
ramıştır. 

Saatte 70 mil sür'atle etıen tay
un evvela Magosakiye çarpmış, 

onrQ Ozaka ve Kobede büyük za
ariltı· fCiparak sahil şehir1erini 
arap etmi§tir. 

Tokyoya tayfunun yalnız kuy· 
ruğu çarpmıştır. Zararlar o ka
dar fazla değildir. 

Ozaka,, 21 (A.A.) - Son ha· 
berlere göre yıkılan mekteplerin 
sayısı 17 dir. 225 çocuk ölmüş, 

822 çocuk yaralanmıştır. 3 ço
cuk ta kayıptır. 

188 ev tamamen, 260 ev kJS· 
men harap olmuştur. 96 kişi öl
müş, 298 kişi yaralanmıştır. 8 ki· 
şi de kayıptır. 

8 yerde yangın çıkmış, 25 ev 
yanmıştır. 

Ozaka tımarhanesini cezir alıp 
~ötürmüştür. Tımarhanede bu· 
lunan 60 deli kaybolmuşlardır. 

Tayfunun devirdiği 10 trenden 
birisi Tokyo - Şimonseki ekis -
presiydi. 1 O vagondan mürek • 
kep olan ekispreste 250 yolcu bu
lunuyordu. Ekispres tam bir neh· 
rin üzerindeki köprüden geçerken 
tayfun tarafından devrilmis fa -J' 
kat köprünün parmaklıkları tre • 
nin nehre düşmesine mani olmuş • 
tur. 

Ozaka polisi, suların basma • 
sından 100 kişinin öldüğünü ha • 
her aldığını bildirmektedir. 50 e. 
vi de su basmıştır. 

Tokyoda bulunan Haneda ha -
va meydanında 5 hangar harap 
olmuş, 20 tayyare tamir edilemi • 
yecck bir tarzda hasara uğramış • 

tır. 

Tayfunun antenlerini devirdi -
ği Nagoya radyo istasyonunda 
muhaberat tekrar tesis edilmiş • 

lir. 

Fransız murahhas heyetinin 
reisi M. Brison'dur. Heyet içinde 
Fransız parlamentosuna mensup, 
M. Morize, M. Reviyon, M. 
Brom, M. Re, M. Rustan, M. 
Jak de Sosur, M. F el iks Roland, 
M. Jan Kastanye, M. Piyer Lahrus 
M. Hanri Hamlin, M. Juyö de la 
Marodye, M. Ügüst Oktav bu • 
lunmaktadır. 

Fransız heyeti azasından bir 
çoğu refikaları ve kızlariyle bir • 
likte gelmişlerdir. 
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Harp mes'ulleri 
Avusturya hükıimeti, İtalya İ)e 

Yugoslavya hükiimetlerinden (Sen 
Jermen) muahedesine tevfikan Kava· 
nini harbiyeyi ihlal ettiklerinden do • 
layı muhakeme edilmeleri lazım ge • 
]enlerin esamisini mübeyyjn cetveli 
almışbr. 

Cetvelde bir çok askeri ve mülki 
isimleri vardır. Maamafih bu mücrim
lerden ekserisi artık Avusturya yakİ· 
ninde değildirler. 

Mesela Macaristan reisi hükumeti 
Amiral Hoı·tu bu meyanda bulunmak
tadır! .. 

Yugoslavlar Sırbistanrn istilaıma 
kumanda etmiş olan Ceneral Botivrek 
ile Karadağ valisi iken irtikabı rüşvet 
eden sabı knazır (Klan Martineç) b 
ismini de zikrediyorlar! .. 

-~lltılttıılllMllllll•-lflllllllıılllll" ... 

"- Seyahatimiz uzun sürdü. 
Kaleden buraya kadar döıt buçuk 
giµıde geldik. Biz, bu seyahati 
lngilterede işliyen trenlere göre, 
iki buçuk günde yaparız. 

"Şehriniz; güzel. Yalnız ihti -
yaca daha uygun bir hale getir -
mek için, hemen yarısını yeni -
den ve daha uyar şekilde yapmak 
lazımdır, diyebilirim. Biz, mem
leketimizde iskan işine çok ehem
miyet veriyoruz. Eski, oturulmaz 
binalar yerine yenilerini kuruya -
ruz. 

"tskan işi, iklim şartları do -
layrsiyle, bizde belki sizdekinden 
başka türlü tecelli ediyor. Biz
de daha soğuk bir iklim vardır. 

Fakat bu, çalışma verimini art • 
tırır. Diyebilirim ki sizden hir işçi 
bizim memleketimizde çalışsa, iki 
misli randman verir .. ,, 

İngiliz murahhas heyeti reisi 
Sir Par Gof, lstanhul klühüne mi· 
safir edilmiştir. 

Çekoslovak murahhas heyetin
den Çekoslovak mebuslar meclisi 
ikinci reisi M. Jozef Strin de dün 
gelmiştir. 

Diğer Çekoslovak murahhasla· 
rı bugün gelecektir. 

Mısır murahhas heyeti olarak, 
Mısır ayan meclisi azasından Ab
durrahman Rida Paşa ile Abdül • 
halim Ebiali ve Mısır ayanından 
Habip Beyler gelmiılerdir. 

Günün Siyaseti 

Avrupada 
Sulhten beri 240 
misak imzalandı! 
Erbabından biri hesap etmİ§, Av• 

rupa devletleri ıon on bet yıl içinde 
240 tan fazla misak imzalanuşlar. Bü· 
tün bu misaklar karııbkh yardım, adc-
mi tecavüz, dostluk misaklarıdır. Hep· 
sinin hedefi de kavga ve savaşa mey• 
dan vermemektir. Milletler arasında 
banşıklığı ve dirlik düzenliği koru • 
mak için bu kadar miıak yapmak, her• 
kesi §aşrrtmaktan, do&tu düşmandan a
yırt edecek hale getirmekten başka 

çareye yarar! 
Bu misak hareketi, Fransa ile Le

hiıtan askeri ittifakiyle baıladı. Ve 
Franaanın bugün Erkanıharp reisi o• 
lan Ceneral V eygant, §arkta Alman -
yaya karıı bir mesnet te,kil etmek Ü• 

zere Lehistan ordusunun terbiye ve 
tensiki ile mefğul oldu. Bunu, Fran• 
sanın Çekoslovakya, Yugoslavya ve 
Romanya devletleriyle yaptığı ittifak
lar takip etti. Daha sonra bu üç dev• 
let, "Küçük itilaf" ı teşkil ettiler. 

Bugünkü Fransa Hariciye nazın 

olan M. Bartu ise bu ittifakların en 
büyüğünü öne sürdü. Onun vücude 
getirmek istediği Şark lokarnoıu, 

Fransa, Ruıya, Lehistan, Çekoslovak· 
ya ile üç Baltık devleti olan Litvanya, 
Letonya ve lstonyayı ihtiva edecekti, 
Bu teşebbüsü, Lehistan baltaladı. 

Belki de M. Bartu buna rağmen mi • 
sakı beslemeğe devam edecektir. 

;ti. :>(. ;ti. 

Umumi harbi müteakip Avrupa fU 
taksime uğramı§b: 

Fransa ile onun zümresi sayılan 
Lehistan, Çekoılovakya, Romanya ve 
Yugoslavya. 

İngiltere bu grupla birlikte bulu • 
nuyordu. Fakat grupun mütaaasıp bir 
taraftarı demekti. 

İtalya, Umumi harbe iştirak etme• 
nin tam karşıhğını alamadığı için, 
gayri memnundu. O yalnız başına ha• 
reket ediyordu. ltalyaya, Afrikada bir 
takım arazi vadolunmuştu. Fakat bu· 
nun kendfsine verilmediği için_Fran· 

sa ile arası açılmıştı. 
Ruıyada ihtilal yeni doğmuJtu. O· 

nun için bütün Avrupa devletleri o • 

nun aleyhinde idi. 

Çok geçmeden Avrupa sulbünü 
misaklarla sağlamlaştırmak siyaseti 
aldı yürüdü ve bugiin !U vaziyet ha• 

sıl oldu. 
Fransa, bugün A vrupanın en kuv• 

vetli devletidir. Fakat müttefikleri 
ona tabi olmaktan çıktılar. Lehistan, 
onun müttefiki olmakta devam edi • 
yorsa da, o da kendi başına harekete 
başladı ve Şark lokarnosunu akamete 
uğratmayr kurdu. 

Çünkü Lehistan Almanyayla on 
senelik bir aClemi tecavüz misakı yap• 
mış bulunuyor. Bu misak, Lehistanın 
müttefiki olan Fransada derin bir infi· 
al ile karşılandı ve o zamandan beri 
Fransa, bu müttefikine itimat etmez 

oldu. 
Lehistan, Misak siyasetinin tehli • 

keli olduğunu ileri sürmektedir. O • 
nun için Lehistan hariciye nazm Mir· 
alay Bek, İngiltere hariciye naztrı 
Sir Jon Simona Lehistanın ancak bir 
taarruza uğradığı zaman harbedcceği• 
ni söylemiştir. 

Yugoslavya da, son zamanlarda, 
Fransadan yan çizmeğe başladr. Bu .. 
nun sebebi Fransa ile 1 talya arasında 
başlıyan dostluktur. İtalyanın Avus • 
turyaya karşı bir takım planları var. 
Y ugoslavyanın en çok endişe ettiği ve 
kendine rakip saydığı devletse 1 tal ya .. 
drr. Onun için yeni ltalya - Fransa 
dostluğu Yugoslavyayı da Alman 
grupuna doğru çekiyor. 

Romanyanın siyaseti de Franıada 

bir hayli ho~nutsuzluklar uyandır • 
maktadır. Romanyada kuvvetli bit 
Nazi kütlesi var. 

Fakat Fransa diplomasisi Küçük İ• 
tilaf dev]etlerinin kendisinden kolay• 
Irkla aynlrnasına imkan veremezdi. O· 
nun için Romanya kralı ile Yugoslav• 
ya kralı yakında Parisi ziyaret ede • 
ceklerdir. Bu münasebetle arada bit 
çok mühim müzakereler cereyan ede
cektir. 

8. R. 

(Devamı 6 mcı eayfanm 6 tnci sütunıwdn) 
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Diri, bağırdı : " Bu kadını Merduk 
mabedindeki zındana atın ! ,, 

Lidyalılar lranilerJe cenge tutuştuklarına pişman olmuşlardı. Taspa, iki saat 
içinde kaleyi zaptederek, bütün şehir halkını esir almıştı 

Diri papagarun ıo~ sözün· j r 
den büıhütün JÜpheye dütmüttü. 1 
Arıeye: 

- Defol kartımdan gözüm gör· 
metin ıeni ! 

Diye haykırdı. Kapı.da duran 
Ufaklardan birine, elini uzattı: 

Bu kadını (Merduk) mabedi· 
nin zindanına götürün! 

Diye ayağa kalkti. 
Arte fatalamıftı. Hükôındara 

ıöyliyecek ıöz bulamıyordu. 
_ Bir.kutun tehadetile insan 

c:ezalandınlır mı? 
Dedi .. daranın ayaklarına ka· 

pandı. 
İran hükiimdarı çok kıskanç 

b:r erkekti .. Koynuna aldığı kadı· 
nın batka bir erkekle temasına la· 
hammül edemezdi hatta bu vazi· 
Yet kartısmda yanlız Ar9eyi değil, 
onunla temaı eden erkeği de ce· 
zalandıracaktı. 

Daranın ağası Arteyi altkata 
indirdi ve hassa askerlerinden iki 
nefer çağırdı: • 

_ Hükumdarm emri var .. Bu 
kadını Merduk mabedine götüre-

ceksiniz. 
Dedi. Ar~eyi bir arabaya bin· 

dirdHer. 
Çadırcının karısı saraydan. u

ıald ırken harem pencerelerın· 
&! , b .... 

den uzanmıt iki kadın aıı gonı-

nü yordu. 
Libya ile dirinın karısı y~vaı 

yavaı konuıuyorlardı: .., . • 
_ Jnaan1ann yapamadıgı tfl 

biT kutun yapdığına t&Jmamak• 

kabil deiil. 
_ Hem de ne kadar süratle .• 

Değil mi? 
_ Acaba nereye götürüyorlar? 
_ Nöbetçilerin hazırlığına ha• 

kılına (Ölüm dağı) na gidecek· 

leri anlatılıyor. 
- Diri aevdiği kadının ölümü· 

ne tahammül edemez. 
- Kocanızın mizacını ıU ben

Clen iyi bilirsiniz ama .. Kıskançlık 
~nıana •her ıeyi yaptırır. 

- Kocam çok k11kanç bir er· 
kektir. Fakat, sevdiğine kıyamaz. 

- Ohalde Ar!e yi evine gön• 
deriyor ... 

- Evine mi? lıte bu kabil de· 
iil. Çünkü Arte yi kocası reddet• 
mitlıir. Çadırcının evinde timdi 
haıka bir kadm var. 

Arıeyi taııyan araba aarayın 
bajçesinden çıkmııtı. 

Prenı1eı Hera: 

- Bu yol Merbuk mabedine gi· 
der ... 

Diye ıöylendi. 
Libya telita düttü: 
- Acaba mabette bir 

ayinimi yapılacak? 
izdivaç 

- Yok canım. Kocam bu ka
dar !(abuk evlenmez. O beni al· 
dığı zaman bin kitilik bir ziyafet 
•ermitti. Arte yi almağa niyet et
ınit ae, hiç olmazsa bet yüz kiti de 
=>nun düğününe çağırır. Hem ge· 
9 ,ansı mabette ayin yapıl· 
lnaz. 

-O halde ... ? 

lranflcrin Lidyahlara ait bir kaleyi muhasara ve cenk edişleri . . 

Bu ıırada sarayın bağçesinde ucu zehirli oklarla mukabeleye 
dolatan nöbetçilerden birinin sesi baılamıştı. 
ititildi. Ha11a askeri arkadaıına Gerçi Taspa .. d 'd nın on e gı en as· 
anlatıyordu. j kerlerinden ı'k' .. k' · k d 

G
.. I A ı yuz ı§ı a arı 

- uze kadın... cı • d l f 
d 

.., bu . puıu a te e olmutlardı. Fakat 
dım ogruıu geceyı 'd ' 

l 
. . d . k gerı en gelen kuvvetler hemen 

çıyan arın ıçın e geçırece . 1 
H

"k" d b w yay arn sarılını•lar mukabele .. - u um arın gaza ına ugra· :r ' 

d 
w•ı . ., ye batlamıtlardı . 

mıı, egı mı. · 
_Öyle.. O bavalide gece harbi nadiren 
- Merduk zindanında ınsan olurdu. Bu ihanet kartmnda ıi .. 

üç ıünden fazla yaııyamaz. lahla mukabele etmek mecburi • 
- Bizim komtumuz da o zin .. yeti vardı. Taıpa Lidyalıları sü· 

dana atılmıftı. Bir hafta ıonra rerek küçük bir kalenin önüne 
kemiklerini çıkardılar. yakla,mııtı. Güneş doğuyordu. 

- P.tMA~ 9.rdaki ÇDCPJ.Jar .)'.ıl· Ortalık aydınlanınca T aıpaiun 
lardanberi inıan etine •uaamrt • mafy~bhfe'ld kU~e\- Jtale;f ftf· 
)ar .. ! ce muhaaara etmiılerdi. Lidyalı

-Zindanda binlerce çiyan var· lar harbe giriıtiklerine yüz defa 
mıf. İnıan etinin kokusunu duyun pif111an olmutlaraa da, it itten 
ca küme küme ıaldırırlarmıf. geçmitti. lran cengaverleri bu 

- Tuhaf tey. Geçen sene de küçük kaleyi iki saat içinde zapte· 
buraya bir rahip atılmıftı. Bir ay derek, kale dahilindeki bütün 
ıonra dipdiri çıktı. 

- Oradaki rahipler kendisine 
yardım etmitlerdir. Bunu anla • 
mıyacak ne var?! 

- Bu güzel kadın kimseden 
. d • ., 

vardım görmez mı ersın. 

. - Zannetmem .. Çünkü mabe • 
din bat rahibi üç senedenberi ka· 
dm yüzü görmeden yatıyor. '(Mer 
duk) ona bu cezayı vermit .. Eğer 
kaJına bakarsa, mabudun gaza .. 
hına uğrıyacakmıf. 

Pencerede duran kadınlar hay-
' ~tle bribirlerine bakıttılar. 

Artık Artenin (Merduk) zin -
danına götürüldüğü anlaıılmııtı. 

İkisi de sevinç ve nete içinde 

gülütüyorlardı. 
Arteri götüren .. araban~ ıesi 

ve gölgesi kaybolmuıtu. 
Daranın karısı batım ıçerıye 

çekti: 
_Libya .. Mabut (Baal)' eye· 

min ederim ki, bu muvaff akiyeli· 
ni ölünciye kadar unutnuyacağım 
ve seni bundan sonra bir öz kar

def gibi ıeveceğim ! 

(Taspa) nın dönüşü 
Hititleri tedibe giden hassa ku· 

mandanı Taıpa, dönütte Lidya· 
lılarla harbe tututmuıtu. 

Lidyalıları esir almıtlardı. 

(Devamı var) 

Harp güzünden 

Osmanlı imparatorluğun
dan ayrılan milliyetler 
"L'Europe Nom·elle,, yazıyor: 

Lozan muahedesi 1923 seneıin
de Türkiyenin yeni hudutlarını 
kat'i surette teıpit ettiği zaman 

' sabık Osmanlı imparatorluğu cü· 
zülerinin mukadderat ve akibet· 
lerİİli farklı bir tarzda tayin et· 
mittir. Osmanlı İmparatorluğu 

tebeasından bazılan mevcut dev· 
letlere geçmif, bazıları da, milli
yet itibariyle kendilerine etraflı 

bir program ve teşkilat yapmak 
mecburiyetinde kalan yeni devlet· 
ler efradı arasına girmitlerdir. 
M. Paul Ghali'nin bu mevzua tah· 
sis ettiği fevkalade vesikalara 

müstenit tetkik eseri, bu mevzua 
müteallik meseleler hakkında kıy· 
metli İfaretleri muhtevi bulundu
ğu gibi, hukuku umumiyenin 
batlıca meselelerinden birini le§ • 
kil eden milliyet bilgisi noktai 
nazarından çok mühim aydınlat· 
maları ihtiva etmektedir. 

Taıpamn pek kalabalık olmı • 
yan bir kuvvetle Hititleri mağlup 
ederek Sabile döndüğünü gören Birbiri ardınca müstakil dev -
Li.Jyalılar, bir gece yolda pusuya letler, manda altında bulunan 
ystarak Taspanın askerlerini ön • memleketler ve mevcut devletler· 
lemitlerdi. den birine ilhak edilmis kıt'alar 

Taıpa, Lidyalıların ihaneti ı müdevvenatını tetkik Pden M. 
karıısında derhal tedbir alarak, Ghali, müılümanlık ile hıristi -
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Olüme Susaqan Gönül 
- Reddederim. 
- O halde hayata veda et. Bu· 

radan çadır kaldıracağımr7. gÜ• 

nün sabahı, ıefakla berabPr kur• 
tuna dizileceksin ... Senden öğren• 
mek iıtediğimiz feyleri, biz ken
dimiz öğreniriz ... İsmin nedir 

- ismimi ıöyledim. 
Duraladı, dikkatle yüzüme bak· 

tı , ıonra maiyetine emirler verdi. 
Herkeı çadırdan çıkıp gitti. Yal· 
nız kl\Jdrk. Bana yaklafıp: 

- Ebülcenap Feyyaz... Sen 
Cenabın oğlu musun... Ebülfay • 
yaz Cenabın oğlu? 

- Evet .. 
- Bağdatlı mııın 1 
- Evet .. 
Birdenbire titremeğe batladı. J. 

liklerine kadar titriyordu .. Ömrü, 
çöllerde adam öldürmek, kervan 
soymakla geçen bu adamın, tit • 
remeıi ıayanr hayretti. Gene yü • 
züme baktı ve titriyerek sordu: 

- Avvaıenin oğlu musun? 
- Evet ... Nerden biliyorsun? 
Cevap vermedi. itidalini topla· 

dı. Titremesi geçti. Büyük ça• 
dırın bir köteıine gitti, bir perde 
kaldırdı: 

- Şikiti.: ... diye seslendi. 
Bir gölge sıyrıldı. Aydınlığa 

çıktı. 

Gözlerim kamafh. Bin bir gece 
efsanelerindeki peri paditahları· 
nın kızları kıyafetinde, on dört 
ya,ında, harikulade güzel bir 
habet kızı gördüm ... 

ilerledi. Reisinin önünde eğildi. 
Reis bir feyler mırıldandı. Kız 
baıuu çevirdi, bana bakb. 

Rei• te dandü, l'Özlerime miit • 
fik bir nazar fırlattı, ıonra arka • 
aını çevirdi, yürüdü, çıktı gitti. 

Acaba rüyamı görüyordum? 
Bileklerim bağlıydı. Elimde İP" 

)erin ac11ını duydum ve rüya 
görmediğimi anladım... Karıım • 
da habeı kızı da duruyordu. 

Yere uzanmıı, bir ıigara yak • 
mıt, dumanını tellen'diriyordu. 

Dört tane ha.ydul: gibi zenciden 
sonra, bekçi diye bu kızın hıra • 
kılması içimi biraz rahatlandır • 
dı. 

Peki ama ne olmuttu ı 
Bu itteki • neydi? .. 
Güzel bekçiye yaklaıtım: 
- Küçük hanım ... dedim. 

Gülümsedi, bembeyaz 
göıterdi: 

- Beyefendi ... 

ditlerini 

Gözlerim yerinden uğradı. Bir 
çölün ortasında, bir bedevi çadı. 
rında, habeş bir kız türkçe ru•sıl 
bilirdi? 

Kekeledim: 
- Ne ... Ne dediğimi ... Anladı • 

nız mı? .. . 

- Tabii... Türkçe konuşuyor • 
ıunuz. 

- Evet ... Evet ama size türkçe· 
yi kim öğretti? 

- Babam? 
- Babanız mı~ 

Hakikati anlar gibi oluyordum. 

yanlık arasındaki hukuki temaı 

ve münaaebetlere hi11olunacak 
derecede aalih temin eden Lozan 
muahedcıinden ıonra Avrupanın 

heyeti umumiye ve muhtelif kıt'a· 
)arda tatbik itibariyle milliyet 
noktai nazarından ne kadar bü • 
yük bir genişleme vücuda getir • 
diğini göstermektedir. 

Yazan . Selô.mi İzzet 
Habeı .kızr, şehevi gözleri >ana 
bakıyordu. 

- Konutluklarınızı dı 111 

ve kim olduğunuzu öğrendim .•. 
Keyfi artıyordu. Bana da ceıa• 

ret geldi: 
- Ne yazık, ki biraz evvel ha· 

banızla konuıtuğunuz dili ben an
lamadım. 

- Teessüf etmeyiniz, size söy· 
liyeyim .. 

- Babanız darılmaz mı? 

- Siz~ ıöylemememi tenbili 
etmedi. Hem sizin gibi bir vazi -
yette bulunup ta gülen adam, ce • 
sur adamdır ... Ben cesarete bayı • 
lırım. 

- Ben ölümden korkmam. 
- Sizin için ölüm mevzuubahiı 

değil. 

Sigarasını attı, ayağa kalktı: 
- Yarım saat ıonra çadırı kal• 

dırıyoruz ... Dütmana hücum ede· 
ceğiz. 

- Türklere karşı mı? 
- Evet ... Düşmanı gafil avlı• 

yacağız. 

Ben biraz irkildim. O devam 
etti: 

- Bizimkiler çok ceaurC:lurlar, 
ve böyle hücumlerde çok mahir • 
dirler ... Muvaffak olacaklardır. 

Ve göğüs kabarttı: 

- Babam onların reiıi ... Onla· 
ra babam kumanda edecek.. 

Faciayı kestiriyordum. Bizim • 
kiler gece rahat rahat oyurlarken, 
ini bir hücuma uğrıyacaklar, ko • 
yun boğazlanır gibi boğazlana • 
caklardır. 

Bir an aklımdan, bu kızın üı • 
tüne atılmak, onu gebertmek, ça • 
dırdan fırlamal<, bir ata binip 
kaçmak arzusu geçti .. 

Bir adım attım... · 
Aklımdan geçenleri anlamıt 

olacaktı ... Üç adım geriledi ve 
gü1ümsiyerek: 

- Babam, ıizin buradan kaça· 
mamanız çaresini de bana göster· 
di. itte çaresi ... 

Kolunun altında sivri bir kama 
çıkardı: 

- Ucu zehirlidir ... Bir yerinizi 
biraz çizecek olsam, kanınız der
hal zehirlenir ve kurtulamazsınız .. 
Biraz evvel ne iyi Konuşuyordu • 
nuz ... Beni mecbur etmeyin. •• 

Oldüğüm yerde inıhlanmıt gibi 
kaldım. 

O kıvrali bir kabkalia savurdu: 

- tik silin sesini duyunca ça
dırdan çıkacağız ... Ata bineceğiz. 
Sizi buradan uzaklara götürece• 
ğim ve orada ıerbest bırakacaiım. 
Babam böyle emretti .. 

<Devamı var) 

"MUzik ve san'at 
hareketi eri,, 
Muzik ve aanat hareketleri iımi • 

le yeni bir aylık mecmua çıkanlmaia 
baılanmııtır. Tanınmıı sanatkarlana 
imzalannı toplıyan mecmuanın ilk aa• 
ymnda M. Ragıp Beyin "'Beatekirl .. 
nmızın düıündükleri", Ercüment Beh
nt Beyin "Caz ve kokain", Nurettin 
Şazi Beyin "Keman Virtüoz'larmcla 
metot farkları", M. Cemil Beyin "Ti
yatromuzun sefaleti" yazılan bulunu
yor. 

Büyük bir emekle süze) bir tekil
de çıkanlan "Muzik ve sanat hare • 
ketleri" nin memlekette bir boıluiv 
doldurdufuna "Ye himayesi lazım « • 
diline kaniiz. Okuyuculanmı.za vsi
:Y• ederiz. 
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1 avuk kesemelJen adam 
I~ C. Ahir 14 C. Ahir 

Güo doğuşu ~.4:' :-.48 
Güo batısı 18.1)9 18.07 
Sabah namazı 448 4~'l 

Yazan : Selami izzet 

Yer yüzünde tanıdığım insan· j Bıraktı. Yalvaran sesleri duy:. 
!arın en acaibi, tavuk kesemiyen madı, hıçkırıklara. kulak asmadı 
ismini taktığım adamdır. 

Sahiden de tavuk kesemez ..... 
Aklına bir böcek ezmek ıelıe, 

birin=n bir sineğe fiske vurduğu • 
nu görse ürperir .. 

Sokakta giderken önüne ka • 
rınca çıksa yol değiıtirir. 

Örümceklere dosttur, farelere 
kapan kurdurmaz .• 

Fevkalade rnkik kalpli, munis 
ruhlu bir insandır. 

"' ~ "" 
Ama, s=neklere kıyamryan bu 

adam, hem.cinslerine §u kadarcık 
bile acımaz. 

İnsanlardan adeta nefret eder. 
Çocukken, süt ninesinin meme· 

sini, kan ç1karıncaya kadar 111· 

l'Jrdr. 

Biraz büyüdü, arkadaılarını 
tekme ve yumrukla döğmeğe baş· 
]adı. 

Yoldan geçenleri limon, porta· 
Kal, yumurta kabuğuna tutardı. 

Büyüdü. İçinde hamleıi yok • 
tu. Şiddetli arzusu yoktu. Aıa· 
Jeti yoktu. · 

Sevdi, fakat bu ıevdalar ayıp 
oldu, hata oldu ve felaketle neti· 
celendi. 

Fakat çocukların kelebek tut • 
tuğunu görse, tahammül edemez, 
ba§ını çevirir, gözlerini yumar. 

Me~lek diye tefecqiği intihap 
etti. 

it\ "' "' 

Ne kadar alınmıyacak §ey var· 
sa aldı, ne kadar aattlmıyacak 
şey varıa sattı. 

, 

Etrafın~a onun l'Üzünden ser· 
vetler mahvoldu, hanümanlar 
:ıöndü. 

Hazırladığı harabelerde bir 
heykel gibi durdu. 

Ayaklarında ih'.iyarl~r sürün • 
dü, r.encler ağladı, kadınhr 
yalvardı. 

Açlar inledi. 

Sefil brraktıkları gözlerinin Ö· 
nünd.P. öldi.iler. 

ve ölenlerin arkasından güldü. 
Fakat dün, bahçede kedinin 

kuyruğuna bir teneke bağlamağa 
çalı§an çocukları paylıyordu. 

- Utanmıyor musunuz?. Ne
dir bu yaptığınız?. Günah değil 
mi hayvana?... Size böyle bir §ey 
yapılsa razi olur musunuz?. Bıra· 
kınız hayvancağızı ... ,,. -\'. ,,. 

Evlendi. 
Karııını her gün dövüp &Ö· 

verdi. 
Kadının başını yardığı günler, 

gözünü patlattığı anlar oldu. Ka· 
dının bir gün de dişlerini döktü. 

Çocukları oldu. 
Bir gün bile çocuklarını öpme· 

di, sevmedi. Çocuk terbiyesi hu· 
ıuıunda feci telakkileri vardı. 

Çocuklar, babalarının kartısın· 
da tirtir titrerlerdi. 

Onları rast gele, sebepli ıebep· 
s:z tekmelerdi. Her dakika bir 
ceza icat ederdi. 

Buna mukabil onu çok metet
tiler. 

Dün sokakta, bir adamın bir 
köpeğe tekme vurduğunu görün • 
ce ko§mU§, adama darılmı§, köpe· 
ği okıamış. 

- Ne iyi yüreği var!. diyor -
lar. 

Acaip iyilik!. 
Tuhaf bir yufka yüreklilik! 
Şaıılacak bir rikkat! .. 

,,. . "' 
Ama işin garibi, tavuk kese· 

miyen adam rol oynamıyor. Bu 
hiss'nde gayet sami.midir... Hu· 
yu böyle.... Tıyneti böyle ... 

Adama acımıyor da hayvana 
acıyor ... 

1(. •• 

Bilmem siz de benim fikrimde 
misiniz?.. Ben hem insan keseni, 
hem de hayvanlara acımıyanı ter· 
c'h ederim. 

Hiç değilse, onun ne olduğu· i 

nu bilirsiniz!. 

o~ıe namazı 12.07 
ikindi namazı ı •.33 
Akşam namazı 18.o? 
Yatsı namazı 19.41 
imsak 4.07 
Yılın g<çen gllolcrl 258 

Yılın talan ~ünleri 107 

11 RADYO 
-

Bu g Un 
lSTANBUL.-
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l'l.07 
(5.31 
18,07 
19.38 

4.09 
2l\9 
106 

I[ 
18,30 PIAk n~rlyab, 19 Fraruıızca ders. 

19,30 Türk musiki ne§rlyatı (Fahire, Safiye 
hanımlar ve Reme, Fikret Beyler.) 21 E§ref 
Şefik bey tarafından konferan& 21,30 StUd· 
yo caz ve tango orkestrası. 

2ZS Kh:r;. VARŞOVA, lSi.5 m. 

19,ltl PJyano konseri. 20 Orkestra ile hafif 
parçalar - Musahabe. 20,30 Konserin de. 
vamı - Haberler. 21,l\5 Musahabe. 22 PopU· 
lf'r acnfonik orkestra kl)nserl. 22,45 Muııaha. 
:ııe. 23 Konserli rcklAmlar. 23,15 Dans musi
kisi. 24 Musahabe. 24,05 Musahabe. 24,35 
Salon musiklsl. l Danı musikisi. 

82S Khz.. BUKREŞ, 891 m. 
l3 • 15 GUndilz ne§rlyatı. 18 Radyo ork,l!lt· 
rast. (Ke.rı~ık konser) 19 Haberler. 19,20 
Radyo orkestrruıı. 20 Unlverslte. 20,15 Plfik. 
20,411 Konferans. 21: Romen oarkıları. 21,30 
BalAyka orkestrası. 22 Musahe.~. 22,20 Po· 
pUler Rom<'n mumktsL 23 Haberler. 23,30 
Fanlca Luca orkeııtraar. 

MiS Kh:r:. BUDAl'EŞTF., .51SO m. 
10,25 Pertis sigan takımı. 21,15 Zl'llerln 

"Vogelhaendler., isimli opereU (SlUdyoda.n). 
23,15 Haberler. 23,30 Viyolonsel konseri. 
24.,10 PlA.k. 

RO:'llA - Nı\POl.t • Bı\Rt: 

21,(5 "Mese Marlano,. isimli Glordanonun 
operaııının birinci perdesi, ve "İl Re,. lııimll 
bir pcrdl'lik opera (Bu temsiller iki gUn evvel 
de neeredllmigtlr.) 

841 Khz. BERJ,tS, 8~'7 m. 

20,40 AktUallte. 21 Haberler. 21,15 Frank· 
turttan naklen neşeli neıırlyat. 23,20 Haber
ler. l Daruı musikisi. 

592 Kbz. vtl'ANA, 50'7 m. 

20,25 Haberler. 20,45 !Anner, \'e Straus-
6\ln eserlerinden mürekkep popilri, 22 Osvald 
Kabastanın idaresinde senfonik konser. 23 
Dans muslkll!ll. 23,80 Haberler. 24' Dansın 
devamı. 
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- Doktor • Operatör ••--

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Doktor • Operatör 

iffet Naim H. 
Cerrahi hastalıklara mütebusısı 
Muayene saatları : 10-12 Ortaköy Şifa 
yurdu. ı 5-I 8 Beyoğlu lstiklAI cad. l 9 
.. Telefon 42221 ve 4690( -

ltalyanın mali ve 
iktısadi vaziyeti 

... 
Bununla beraber b:r çok devlet • 
ler ihracatımıza kar§I bir takım 
güçlükle çıkarmaktadırlar. 

F aıist rejimi bu vaziyet kar• 
tısında lô.zım gelen tedbirleri al • 
maktadır ve her ihtimale karşı " Ciornale d'ttalia,, yazıyor: 1 ithalatımız çoğalmııtır. 

ltalyada devlet bütçeıinin a • 
... 376S ·ı r t 'k b Maruz kaldığımız mütkül va • 

bütün gayretlerini sarfedecektir. 

çıgı mı yon ıre 1 en u se· ziyet ınilletin içtimai hayatı üze· 
ne 1630 milyon lirete kadar İn· . 

Musolininin politikaaı, ticaret· 
te bütün devletlerle te§riki mesai 

rınde tesirini gösteriyor. l•sizle • 
miştir. Umum hayat pahalilrğı · :s sistemleri tesisidir. 

rımizin çoğalmaaı, ihracatımızın 1930 senesine niıbetle yüzde yir • 
mi dört azalmııtır. 

Resmi iskonto yüzde 5,50 iken 
yüzde üçe kadar inmİ§tİr. Ban • 
kalarrmızın s:stemleri sağlam te· 
meJler üzerine kurulmu§tur. Ta • 
ıarruf sandıklarının sermayeleri 
dört milyar liret artmııtır. 

1933 senesinde ltalyada ilk 
yedi ayda 5942 iflas vuku bul • 
muştu. 1934 senesinin ayni ayla· 
rında 4567 iflas olmuıtur. 

azalmaıından neşet ediyor. ltal • 
yada ihracat yapan mıntakalarda 
itsizler azdır. Meseli. Vene dik ve 
Karrara mıntakalarında işsiz yok 

gibidir. Venediğin :mensucatı ve 
Karraranın mermerleri dünyanın 

ltalya hükumeti yalnız bu se • 
ne zarfında muhtelif hükumetler· 

le on yedi ticari nnla.şma ve bun• 

1 

dan maada Birleşik Amerika dev· 
letleri ile k·hrit ve İspanya ile cı

I va ticareti hakkında anlaşmalar 
her köşesinde satılmaktadır. Fa • yapmıştır. 

kat İtalyanın diğer mıntakala.rın· Avusturya, Macaristan ile ya· 
da itsizlerin adedi günden güne pılan ticari anlatmalar sayesinde 
çoğalmaktadır. bu iki dost devlefn ihracatı ve 

Bu münasebetle hariçle olan ithalatı yeni temeller üzerine ku -
ticari mübadelemiz, rejimin na - ruLnıuştur. 

müsait ise de, harici vaziyetimiz 
parlak değildir. 

1ktısadi vaziyetimiz dahilde zarı d:kkatini en fazla celbedecek Bununla beraber, ltalya hü • 
bir mesele olmuıtur. kumeti kendi dahili piyasasını hi-

Ecnebi memleketleri ile ticari maye ve müdafaa edecektir. ltal
Ec.nebi memleketlerine yapılan vaziyetimizin iyileımeıiçin birçok ya ticarc~te mütekabil kolaylıklar 

tab§larımı;: ve ihraca!ımız ziya • 
Jcsiyle azalmıthr. Buna mukabli 

unsurlar mevcuttur. Avrupamn arzu ediyor ve bu hedefe doğru 
tcari vaziyeti inkitaf etmektedir. ilerliyor. 

• 
Kanlı intikamı 

Arsen Lüpen, oğlunun düşmanı mı? 

~--------- Yazan: Maurice Leblan 
-34-

Öğrenmek istediği F e· 
lisiyenin oğlu olup olmadığı değil 
genç delikanlının kendiıini bir ev· 
lat gibi takdim etmek isteyip iste· 
mediği idi. Velhaııl F elisiyen Bar 
telmi ile Simonun suç ortağı mı 
idi, değil mi idi, suikast tertibatın· 
da dahli var mıydı, yok muydu? ... 
Bu hususta bütün deliller bu fa· 
raziyelerin müspet cihetlerini tas· 
dik ediyorlardı. Bu faraziyelerin 
doğru olduğu hususunda en bü· 
yük delil genç delikanlının tavır· 
ları ve sözleri idi. 

Raul hizmetçiyi çağırıp: 
- M. Felisiyen geldi mi diye 

sordu. 
- Evet efendim, bir çeyrek ııa· 

at evvel geldi. 
- Sıhhati yerinde mi? 
- M. F elisiyen oldukça heye• 

canlı görünüyor. Gelir gelmez pa• 
viyonuna girip kapandı. 

- Garip ıey ... 
Raul bunu ıöyler söylemez kal

kıp pavyona doğru kofmağa baş· 
ladı, pavyon kapısı kilitliydi. Bu 
hal Raulü endiıeye düşürdü ve 
kapıyı ondan sonra da pencere· 
yi zorladıysa da açmağa muvaf· 
fak olamadı ve içeriyi dinlemeğe 

başladı. 
Pavyondan derin bir inilti ge~, 

liyordu. Bunun üzerine Ra~I cam 
lardan birini kırıp mandalı çe • 
virdi, pencereyi açıp içeriye atla • 
dı. Odada F elisiyen bir kanape • 
ye dayanmış olduğu halde bulu • 
nuyor ve boğazından akan kanla • 
rı mendiliyle siliyordu. Yerde 
yam batında da bir revolver bu • 
lunuyordu. 

Raul bağırdı: 
- Yaralı mısınız? 

Genç delikanlı ceavp vermek 
istediyse de muvaffak olamadı ve 
bayılıp yere yuvarla.nclı. 

Raul derhal diz çökerek F eli· 
siyenin kalbini dinledi, yarasını 

tetkik etti ve revolveri evirip çe • 
virci. 

- Kendini öldürmeğe kalkıt • 
mış, dedi, fakat kolu titremit ve 
hafifçe yaralanmıf. 

Bir taraf tan F elisiyene ilk 
panumanları yapmağa çalııırken 

diğer taraftan gencin soluk yüzü • 
ne bakıyor ve kendi kendine: 
"Benim eçladım mıdır? Geberen İ· 
ki §akinin suç ortağı olan bir ka • 
til ve hınız mıdır? Niçin kendini 
öldürmek istedi?,, diyordu. 

Bet dakika sonra köşkün hiz • 
metçileri de yaralımn etrafını 

almıılardı. 

Raul bunlara: 
- Ağzınızdan bir tek harf ka· 

çırmıyacaksınız, dedi. 
Bundan sonra da küçük bir ka· 

P,ıt iizcrine şu satırları yazdı: 
''Fostin, 
F elisiyen intihar teşebbüsünde 

bulundu. Kimseye bir söz söyle • 
meden, onu tedavi etmek üzere 
buraya geliniz. Doktor getirte • 
meyiz. Oradakilere bir ha~taya 
bakmağa gideceğini ıöyler. 

d' Averni,, 
Zarfı mühürleyip ıoföriyle kli· 

niğe gönderdi. 

Kapı önünde ıabıraızlıkla bek· 
!iyen Raul, Fostini görünce: 

- Hayatınızda F elisiyen ile 
karşılaıtığınız vaki midir? 

- Hayır. 

- Simon Loryan sizden F el isi· 
yene bahseder miydi? 

- Hayır. 

- Simon yaralı iken F elisiyen 
kliniğe gelmiş midir? 

- Geldi, fakat bana katiyen 
dikkat etmedi. 

- İyi .. Ne ıizin kim ve ne de 
benim kim olduğumu ona söyle • 
meyiniz .. 

Fostin bundan sonra pavyona 
girdi. 

ikinci kısım 
iki facıanın birincisi 

1 

Nişanlanma 
Hadiseler altı hafta zarfında 

öyle bir cereyan takip etmİ! bu • 
lunuyordu ki, son dakikalar zar • 
fında bambaşka bir tekil ve isti • 
kamet almıftı. ikinci facia, daha 
ilk anlarda Raulün hiı ve takdir 
ettiği veçhile, birbirinden tama· 
men ayrı ıdi ve birle§meleri sırf 
tesadüf eseri vaki olmuttur. 

<De,•amı var) 

Avrupa da 
Sulhten beri 240 
misak imzalandı! 
-- Uaştarafı 4 üncü sayıfada 
İngiltere buıün Fransaya bağlıdır. 

lnB"İltere, Lokarno misakı ile Alman• 
ya tarafından bir tecavüz vuku buldu~ 
ğu takdirde Fransayı müdafaayı taah• 

hüt etmiıtir. 

ltalyaya ıelince, bu devlet Alman• 
yanın A vusturyay1 ilhak etmesine mi\• 
ni oldu. Almanya, hali hazırda kuv .. 
vetli olmadığ ıiçin mukavemet etme • 

di. 
Son on bet &enenin siyasi tarihini, 

Fran,a, 1 talya ve Almanyanın vazi .. 
yelleri gösteriyor. 

Harpten sonra Franıa ile İtalyanın 
arası rçıldı. Almanyada faıistJik batla· 
yınca Almanya ile İtalya uzlaıır gibi 
oldular. Fakat Almanyanrn Avuıtur .. 
yayı ilhak etmek istemesi Almanya İ· 
le İtalyanın arasını açtı ve Fransa ile 
ltalyayı birbirine yaklaıtırdr. Ve Al • 
mBnyB yeni dostl<u aramağa mecbur 
oldu. 

Sovyct Birliğinin Milletler Cemi • 
yetine cirmeıi hiç ıüphe yok ki, Av • 
rupa 111y2'&etine yeni bir metta vere • 
cektir. 

Bugün Sovyct birliği Fransa ile 
uzlaşmıt olducu için Fransanın vazi • 
yeti kuvvetlidir. Küçük itilaf devletle
rinin çoğu da Franıanın bu kuvvetini 
hesaba mecburdurlar. 

Netekim Küçük itilaf devletlerinin 
ekseriya Avusturya iıtiklalinin ko • 
runm.uını l talyaya münhasır bir İf 
olmaktan çıkararak Avuıturyantn bi • 
taraflığını aiyanct eden bir misak İm• 
zaaını da istemeleri ve büyük devlet• 
leri de buna davet etmeleri bunun deı· 
lilidir. 

Hülasa, sulh muahedesinin imza • 
aından beri A vnıpada 240 tan futa 
misak imzalamaaına rağmen umumi 
vaziyet esld karıılığını muhafaza et • 
mektedir. 

ö R: 
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Artvin yolunda ... 
(Bq tarafı l lJ:ıçl ııayı:tad&) 

~rtvinin gayretli halkı bu noksa
nı da mutlaka izale etmeğe, kasa
badan yarım saat kadar mesafede 
olan iyi bir menba suyunu demir 
borular içinde kasabaya getirme· 
ğe karar vermiştir. Bu hususta 
hazırlıklar çok ilerilemiştir. Su 
yoluna ait inşaat projesi Nafıa 
Vekaletince tetkik ve kabul olun· 

sin Beyi ıahıan görmedim. Fakat 
Artvinlilerin ağzından hakkında 
iıittiğim sözlerden hakikaten 
memleketin iftihar ede!bileceği 
bir insan tipi olduğuna kanaat ge• 

Galatasaray Feneri 

muştur. Nihayet bu projenin tat
biki bir zaman meselesidir. Bu 
zaman da çok uzun olmıyacaktır. 

Artvin arazisi arızalı olduğu ve 
her tarafında akar sular bulundu
ğu için ötedenberi kasabayı elek· 
trikle aydınlatmak düşünülüyor
du. Dört, beş sene evvel bunun 
için fili teşebbüslere bile girişil • 
mişti. Belediye ile hususi idare 
birleşerek P.lektrik tesisatının ilk 
safhasına ait hazırlrkları bile yap-

mıştı. 

Fakat paraya taalluk eden se
beplerden dolayı ikmal edilemiye· 
rek bu teşebbüs öylece kalmıttı. 
Nihayet Artvin vilayet merkezi ol· 
maktan çıktıktan sonra bu teşeb
büsün neticelenmesi daha ziyade 

zorlaşmı,h. 
Bu defa Artvinliler arasında 

yeni bir hareket uyanmıştır · Bu 
hareket te belediyenin iştriaki ile 
hususi bir şirket teşkil etmek ve 
yarıda kalmış olan elektrik tesisa· 
tını tamamlamaktır. Eğer bu te· 
sebbüs te fili netice verirse 
~ek az bir masraf ve himmet ile 
Artvin kasabası ve civarı elektrik 

ile zinetlenecektir. 
Artvinde iyiliğe doğru ablan 

bu adrıınların yanında göze çar· 
pan başlıca acıklı hale gelince, bu 
da zavallı ahalinin sıhhi vasıtalar· 
dan tamamen mahrumiyetidir. 

Vakıa Artvinde bir hükumet 
doktoru vardır. Fakat bu doktor 
askerlik vazifesi geldiği için me
muriyetinden ayrılmak üzeredir. 
Belki bugün ayrılmıştır bile .. Di· 
ğer taraftan kasabada bir tek ec· 
zane vardır. Fakat eczacısı olma· 
dığından bunun da kapısına kilit 
vurulmuştur. Bir halde ki burada 
alelade tentürdiyot, yahut aspirin 
gibi müstahzar ilaçları bile teda· 
rik etmeğe imkan yoktur. 

Artvin hudut taburuna merkez 
olduğu için burada Cevdet T ah· 
sin Bey isminde ilenç bir askeri 
'doktor varmış. O da terfi ede • 
rek Karsa tayin olunduğu için bir 
ay evvel gitm:ş. Ben c~vd0t T~h· 

tirdim. 
Cevdet Tahsin Bey yoksul va· 

tanda.şiarının istıraplarını teskin 
etmek için elinden gelen her şeyi 
yapan, icabında şahsan fedakar• 
lıkta bulunan, fakat buna muka• 
bil hic bir menfaat beklemiyen bir 
dokto-rdur. Her halde Artvinde 
bulunduğu müddet zarfında hal· 
kın muhabbetini ve hürmetini ka· 
zanmıştır. Herkes kendisine mü· 
teşekkirdir. Bundan dolayı halk 
ta kendisinin sözlerine muzahe· 
ret göstermiştir. Bu sayede hiç 
yoktan Artvinde bir hastahane 
vücuda getirmiştir. 

Bu hastahanede tedavi altma 
alınan hastalara hastalıvın icabı· 
na göre yoğurt, süt, çorba, tavuk 
vesaire gibi yemekler verilebi1· 

mektedir. 
Çok temenni edilir ki Cevdet 

Tahsin Beyin yerine gelecek olan 
zat onun eserini muhafaza etsin. 
Yeni imkanlardan istifade ederek 
hizmeti sahasmı genişletsin .. 

Artvinde SJhhiye teşk;Jatı nok· 
tasından mevcut olan sıkıntı ta· 
bii olarak Şavşet, Ardanuş gibj 
civar kaza ve nahiyelerde de var• 
dır. Şavşette bulunan doktorun 
da gene askerliği gelmiş, orası da 
tamamen doktorsuz kalmıtbr .. 

Halihazırda Artvinde hasta o

lan bir kimse için doktor olsa bile 
onun vereceği reçeteyi yaptırmak 
için Hopaya kadar gitmekten baş• 
ka çare yoktur. Şavşet. Ar'danuş 
gibi yerler için de böyledir. 

Acı bir saz olmakl• beraber, 

buraya kaydetmek mecburiyetini 
hissediyorum: Geçenlerde Şav· 
şetli bir vatandaş Artvinli bir dos• 

tuna: 
- "Rica ederim bir kolayını 

bulunuz da beni hayvanlar defte· 

rine yazsınlar!,, 
Demiş .. Muhatabı bu sözün ma· 

nasını anlamayınca, maksadı izah 
için şu sözleri ilave etmiş: 

- "Beni hayvanlar defterine 
yazsınlar, diyorum, çünkü bizim 
kazada şayet bir hayvan hastalı· 
ğı olursa baytarların biri gidiyor, 
diğeri geliyor:· Fakat insanların 
hastalıklarına karşı hiç bir hare· 
ket görülmüyor!,. 

Mehmet ASIM 

Cenevrede aleyhimizde çalışanlar ... 
W" lBaş tarafı ı ıncı aayıtadaJ · milletler cemiyetinde bulunması 
çilmesine tesir eden ahval ve şe- Japonyaya karşı bir kuvvet teşkil 
raiti fu suretle tasvir ediyor: 

"Cenevre, 16 Eylül - Bugün 
milletler cemiyeti konseyinin 
müddetleri bitmiş olab azalıkları· 
na yenileri seçilecektir. Esasen 
ÜÇ azalık münhal bulunuyordu. 
Bunlardan ikisi daha evvel seçil· 
mİ§ti. Yeni seçilen azadan birin
cisi ispanyadır. İkincisi de Pana
nıanm yerine geçen Şili'dir. 

Fakat üçüncü münhal olan a
zalığa yapılacak seçim muamele· 
ıi etrafında çok heyecanlı bir mü· 
cadele cereyan ediyor. Bir kere 
bu seçim işinde Türkiye ile Çin 
birbirine karşı rakip vaziyette bu
lunuyor. 

Çin, kendisinin Asyada en bü
yük devlet olduğunu, dünya yü
zünde en kalabalık bir mil\eti 
~emsil ve üc yüz milyon insan na· 
)ına hareket ettiğini Heri sürü· 

Yor. B.,mdan başka Çinlilerin di
rier bir iddiası daha vardır: Çinin 

eder. Şayet Çin ihmal edilerek 
(Konsey) e alınmıyacak olursa 
mi!letler cemiyetinin kuvvet kar· 
şısmda baş eymesi gibi bir netice 
meydana gelecektir. 

Bununla beraber Türkiyenin 
vaziyetinde de ayrıca bir hususi· 
yet vardır. Çünkü Türkiye daha 
milletler cemiyetine girerken ken
disine Konsey azalığı vadedilmiş· 
ti. Diğer taraftan Osmanlı impa· 
ratorluğun.un inkirazından sonra 
Türkiyenin büyük değişiklikler 
geçirdjği, eski emperyalist idare 
yerine milli hudutları içinde me
saisini layik esaslara müstenit 
dahili ıslahata ve harici siyasette 
i~e beynelmilel sulhun muhafaza
sına vermiş bir memleket meyda
na gel<!iği, bu itibarla mükafata 
hak kazandığı malumdur.,. 

"Acaba bu iki devletten hangi· 
si kazanacak? Çin yeniden inti· 

~ (Bil§ taratı ı hıcl aayrfad&J 

hakkak olmamasına rağmen sa .. 
hada Galatasaray - Fener maç -
larma eski ve mefhur rağbetin ha· 
la eksilmediğini gösteren bir se· 
yirci kütlesi vardı ve hu seyirciler 
kapıdan, gene nasıl biteceği, dai
ma tam surette kestirilmiyen Ga· 
latasaray - Fener maçlarma has 
bir neticenin heyecaniyle sarsıl

mış olarak çıktılar. 
J{. :f· ~ 

Sahaya evvela F enerbahçe ta· 
·kımı çıktı ve taraftarları sevdikle· 
ri oyuncuları hararetle alkışladı

lar. Bir iki dakika sonra da Ga· 
latasaray takımı göründü ve hu 
sefer de sol tribün alkıştan sarsıl· 
dı. Rüzgar olmadığı için hava 
futbol oyununa uygundu. Hakem 
Rüştü Beyin idaresinde iki takım 
dizildikleri vakit kadrolarını şöy· 
le saydık: 

Fenerbahçe: Bedii - Ya~r, 
Fadrl - Cevat, Esat, Semih -
Süleyaıan, Niyazi, Muzaffer, Şa
ban, Fikret. 

Galatasaray: A Yni - Osman, 
Faruk- İbrahim Nihat Brkir -, ' 
Necdet, Doğan, Rasih, Fadıl, Fenerbahçe kalecisi B d .. · b" Danval e ıının ır kurtarışı.. Şampiyon olan Galatasaray Su 

~ • ,,,. ___ Topu takımı ... 
.... )(. :JF. 

B
. . . d . . 'b ve fırsatı istisna edersek bu dev-
ırıncı evre umumıyet ılı a· d G l • 1 l . . . kını b re e a atasaray kalesi belli baş-

rıy e can ı geçtı ve ıkı ta u l 1 b" • d · h k d ı ır tehlıke atlatmamıştır diyebi-
evrenın aşından sonuna a ar r . B k 

mu" savı" <1:.artla . . d .. .. d ··1 ırız. una arşı Galatasaray mu· 
"{ r 1cm e gorun u er. h . I . F . 

Galatasaray takı~ı uzun müddet· acım erı ener kalesıni daha zor· 

l
. t ' l ladılar ve otuz dokuzuncu daki-
ır an renman yapmamış oması- k d .... · · h' d ..., . a a da bu zorlayış eserini verdi· 

na ragmert ıyı ır maça ogru gıt· K . · 
tiiini daha :n. d k.k 1 d .. orner hızalarmdan çekilen bir 

~""' • ı a ar a goa- f. . . terdi. ırıkık-Fadılm bir iki eıapesinden 

Vuruşlar sert ve uzundu. Göze sonra bir kö§e vuruşiyle Fener
çarpa;cak derecede bariz falsolar bahçe kalesine girdi .•. 

:{. :ı(. )(. 

görünmiyordu. Buna karşı F e • 
nerbahçe mütat kısa paslı oyunu ikinci devrenin ilk yarım saati 
ile mukabele ediyor, fakat çevik· Galatasaray sahasında oynandı. 
lik ve oyun isteği noktasından ra· Bu esnada F enerbahce takımı va
kibine karşı sönük kalıyordu. ziyete iyiden iyiye hakim o1muş-

Bununla beraber, işaret etmek tu. 
lazımdır ki, ilk yirmi dakikada Birinci devredeki sönük takım· 
iki takımın verdiği oyun bir hede· da? şimdi eser kalmamıştı. Bu· 
fe doğru giden oyun olmaktan u- nunla beraber Galatasaray kalesi 
zaktı. Otuz beşinci dakikada Sü- ancak devre ortalarında zorlana· 

1 k
. . . bildi. Çünkü Galatasaray mu·· da· 

eymanrn, otuz se ızmcı dakika- -
da Fikretin kaçırdıkları iki şütü faası da galibiyet sayısının verdi-
----" .... ""'"""" .. ""-"'"'.,••ııuııuamw••n11111ıııııı-•mıaı• ği ümitle canla, başla çalışıyor, 
hap edilebilmek için mevcut rey· mümkün olduğu kadar uzun vu • 
lerin üçte ikisini elde etmek lazım ruşlar yapıyordu. Bilhassa birin -
geliyor. Bu kolay bir şey değil- ci devrede iyi görünmiyen Nihat, 
dir. Buna ise milletler cemiyetin- bu devrede bir hayli açılmıştı. On 
deki bütün demokrat anasırı mu· beşinci dakikada Galatasaray mü
halif bulunmaktadır.,, dafaasımn bir falsolu vuruşu az 

"Fakat diğer taraftan Ttrrkiye- kalsın topu Fener hesabına Gala
nin aleyhinde çalışanlar da eksik tasaray kalesine sokacaktı. Be -
değildir. Buna sebep olarak Tür· reket versin Avni fevkal;\de atik 
kiyenin (Konsey) e girmesi - davrandı .. Yirmi yedinci dakika • 
Sovyet Rusya ile daima beraber da Fenerbahçe adeta boş kaleye 
hareket ettiği için - tehlikeli gö- fopu sokamamak talihsizliğine 
rülmektedir. Nihayet Türkiyenin uğradı. 

(Konsey) e girmesine muhalif o- Gene bu arada Avni bir iki gü· 
lanlar reislik meselesini de hatıra zel kurtarış yaptı. Maçın bitme
getiı·iyorlar. Filhakika Konsey sine on beş dakika kalmış, F e
reisliği a1fabe tertibiyle ve müna· nerbahçenin ortasındaki tazyiki 
vebe ile her sene değiştiği için hafiflemiye, Galatasaray muha • 
Türkiye milletler cemiyeti Kon- cimleri çıkış yapmıya başlamış -
seyine girecek ~l~rsa pek az bir lardı. Fakat oyun gittikçe sert • 
zaman. sonr~. re.ıslık mevkiine ge- lP~İyoa·, favüller çoğalıyordu. He -
çecekttr. Turk1yeden sonra Sov- le Galatasarayın iki açığı: Nec -
yet Rusya gelecektir. Fakat Cin det ve Danyal ile Fener müdafi -
intihap edilecek olursa reisliğe ı leri arasına giren kara kedi ara 
Arjantin geçecektir. Bu takdirde sıra nahoş manzaralara sebebiyet 
Sovyet Rt'8Va reicıli~i :'\lrnazclan veriyordu. 
evvel on beş ictlmrt bcklem0ğe Bu esnada maç tekrar müsavi· 
mecbur kalarald1r. f.,te b·ı~ünkü leşmiye başlamıştı. Galatasaray 
Konsey azalığı intihabı bövle ga- mu hacimleri bir iki defa Fener 
rip bir müc:tdele manzarası içinde kalesine ikinci bir sayı sokacak 
neticelenecektir.,, · bir vaziyete girdiler, fakat fırsat· 

ları kaybettiler. Gene bir aralık 
Rasihin ayağından bir sayı kaza· 
nır gibi oldular, fakat vaziyet 
ofaayt olduğu içni sayılmadı. So
nuncu dakikada Galatasaray son 
teh1ikeyi atlattı: Kornerden ırnlen 
top Avni tarafından çevrildi ve 
mac;. bitti. 

:(. :(.. )(. 

Dünkü maç umumiyet itibariy· 
le heyecanlı ve seri geçti. Fener 
muhacimleri en çok; kısa pası i • 
cabında uzun pasa çevirememek 
ve yerinde şüt atmamak yüzün • 
den kaybettiler. Fener müdafi .. 
lerinin ustalıktan çok vücutlarına 
güvenmeleri Fener kalesi için pek 
iyi olmuyor. Hele bir aralık üst 
üste yapılan favüller iyi başlıyan 
oyunu gene çığrığından çıkarabi· 
lirdi. 

Galatasaray takımı kadrosuna 
rağmen güzel bir oyun çıkardı. 

Müdaff'a ve haf hattı çok iyiydi. 
Mevsime iyi bir galibiyetle giren 
Galatasaray takımı geçen sene -
nin şildi için önümüzdeki hafta 
lstanbulsporla final maçını yapa• 
caktır. 

A. s. 
Kocaeli Fudbol 

• 
şampıyonu 

Dün Adapazarmda da çok he
yecanlı bir futbol maçı yapılmış
tır. Kocaeli şampiyonluğu için A
dapazarı idman yurdu ile İzmit 
idman yurdu karşılaşmışlar ve 
neticeyi Adapazan yurdu ikiye 
karşı dört sayı ile kazanarak şam· 
piyon olmuştur. 

iki takım arasında rekabet 
fazla olduğu içni maçı hemen hü· 
tün Adapazarlılar seyretmişler ve 
maç, lstanhuldan giden İzezt Mu· 
hiddin Bey arkadaşımız tarafın· 
dan idare edilmiştir. 

Su topu şampiyonluğu 
Dün Modada yapılan İstanbul 

sutopu şampiyonasına yalnız Ga
latasarayia Beykoz takımİarı işti
rak etmi,tir. Neticede Galatasa· 
ray takımı bire karşı on sayı ile 
kazanmııtır. 
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Kedileri ne vakıf tanımıga 
Eski Mısırlılar kediye "miyav" adını takmışlardı ve 

- "Jnsalar itte böyledir, aziz - "Daha ne İf&J'eli diye aoru 
yolda§ım. Bir çok kimseler, elle- yor muıunuz?,, demitti. Rua mü 
rinde olmıyan '.kuvveti dillerinde hendisi iıe: eski Mısır tarihinde büyük roller oynuyordu! 

kedi 

(ere göre Menfis'te en ziyade kedi
ye benziyen kadın en güzel kadın 
sayılıyordu. Bast alihesine nezre
dilen çocuklar boyunlarında kedi 
resmini muhtevi bir madalyon ta
şırlardı. Kedi resmini muhtevi 
bulunan bu gibi madalyonlar ma· 
bellerde satılır ve Tabipler bundan 
büyük paralar kazanırlardı. Hero· 
dot'a göre Mısırda bir evde kedi 
ölünce ev halkı matem alameti ol-
mak üzere kat ve kirpiklerini trat 
ederlerdi. Mısırlılar, kaza eıeri 
bile olsa, kedi öldürmeği ölümle 

var zannederek söylenip dururlar. 
Madayef istediği kadar söylesin. 
Kuru li.fJa it görülemiyeceğini an• 
lıyacaktır. Zaten silah atanların 
kim olduğunu bilmiyoruz ki! Sen 
onlardan biriıini olıun şimdiye 
kadar görebildin mi?,, 

- "Sen de ama ahmaklık edi
yorsun! Karanlıkta duran bir a· 
damı nasıl görebilirsin. Zaten 
gözlerimiz projektörlerin ziyasın· 
dan o kadar kamaşıyor ki hiç bir 
şey farkedemiyoruz. O yezit bit· 
ler gündüzün meydana çıkmıyor· 
lar ki görebilelim.,, 

cezalandırılmağa layık bir ıuç. sa- - "Evet, onlar hakikaten birer 
yarlardı. bit gibi kürklerimize yapıştılar. 

Mısırlılar kediye "Miyav,, adı- Bu demiryolunun inşası yüzünden 
Londr . . •. . nı verirlerdi ki, bu adın pek yerin· bütün vücudumuzu bitler, hem de 

. . a. •.ergıaınde mukAfat kazanan kedilerden U~ü ı de olduğu muhakkaktır. sari bitler istila etmeğe başladı. 
Mı~ı nıını, çakır eli gözlü, be- mişlerdi. Bazı trihi kayıtlara gö- I . . Sonunda başımıza büyük bir bela 

yaz ipek tüylü, nazlı bir kedinin re fareler ilk defa Franıa ve Al- ran krallarından hırı Mısıra :k d k k A t w f s· masın an or uyorum, n ono· 
ne kadar ~vimli bir arkada! oldu- manyada görülmüılerdir. Bunla· kartı yaptıgı ıe eri ordusunun ö • viç. O bitler sonunda galiba bizi 
ğunu arkadaşımız Mehmet Selim rın çıkı&ı kedı"lerı"n de Avrupada nüne, Mısırlıların tecavüzden . . b't' ki E t . . b" • 

- Evet, soruyorum!,, cevabını 
-v _rmişti: 

Bunun üzerine Amerikalı Wil .. 
ford Rw mühendisinin yüzüne ıu· 
kunetle bakını§, ondan ıonra lı
vi~reliye doğru dönerek demiıti 
ki: 

- '
1Kümmerli, burada oynan • 

makta olan oyunu arkadatımız 
Karamıine anlat ta dinlesin!,, 

Fakat Rus mühendisi dinle-
mek istemediğini anlatan bir ha· 
rekette bulunarak demişti ki: 

- "Teşekkür ederim. ilmi kon· 
f eranslar dinlemeğe ihtiyacım 
yok. Yalnız sizin ne fikirde ol· 
duğunuzu anlamak istiyorum, 
Mister \Vilford !,, 

- "Fiktimi üç kelime ile anla· 
tabilirim, arkada§, bir hafta için· 
de bütün A~ya alevler içinde ka· 
lacaktır.,, 

:r k k ki kadd M k'" yıyıp ı ırece er. ve , yıyıp ı 
Beye sorunuz. Onun kedilere kar· yerletmelerini mucip olmuştur. or tu arı mu es ısır o- tirecekler.,, Malatroin Amerikalı mühendisin 

_ "O kadar korkuyor musun, bir batka izahıtını tamamlamak 
şı İptila derecesinde bir sevgisi Halbuki eski Mısırda kedi bü- pek ve kedilerini salıvermek saye
vardır. Bundan baıka kedilere yük ve adeta mitolojik bir rol sinde kazanmışlardır. Mısırlılar, 
söz dinlettigWı'nı·, onları bı'r tek E k' M h mukaddes addettikleri kedilerden • • 1 için demitti ki: 

oynamıştır. s ı ısırın meş ur 
sözle ardından yürüttüğünü gör· "Ölüler kitabı,, adlı kitabında kedi birini öldürmekten ise köle olmağı 
mek zevkli bir levhadır. Arkadaşı· güneş tanrısının müttefiki göste • tercih etmişlerdir! 
mızın kediler hakkındaki yazıla. rilmektedir. o zamana ait bazı pa· İngilterede meşhur "Dokuz kuy· 
rını hatırlarsınız. pirus üzerine yazılmış cenaze ruklu kedi,, vardır. Bunu canlı 

Garbi Avrupada kedinin insan· ilanlarında kedi, yılanı, yani, zul- bir kedi sanmayınız. "Dokuz kuy· 
lar arasında ehli ve munis bir hay- met timsalini boğarken resmolun- ruklu kedi,, dövmek için kullanı· 
van olarak görülmesi ortaç.ağda makta idi. Kedi Bast alihesine lan ve uçlarında çelik yuvarlaklar 
başlıyor. Maamafih garbi Avru • izafe olunuyordu ve ressamlar bu bulunan dokuz parçadan mürek
pada bu devirde kedi ihtiyacı yok· aliheyi ekseriya kedi başı ile bera· kep bir kırlaçtır. Bu kırbaç artık 
tu; çünkü fareler henüz görünme- her resmediyorlardı. Bazı rivayet· kullanılmıyor. 

Y amqamlığın sebepleri nedir? 
insan yemek adeti medeniyet ilerledikçe eksiliyor 

yüzünden ekseriya büyük felaket· 
lere katlanmaktadırlar. 

azızım.,, 

- "Korkulacak bir şey olma· - "insan büyük bir bloku tah· 
saydı, etrafımıza bu kadar asker rik etmek istediği zaman onu iki 
dikilir miydi? Her yere mitralyöz· tarafından tutarak kaldırır. Öbür 
ler yerleştirildi. Bir şaki görünür ta.yafta menivelanın birisi Sin• 
görünmez, onu derhal gebertecek· kiung ve Eefganistana yerleıtiri· 

ler !,, liyor - Japonların lıli.mları bu 

_ "Belki tayyarelerimiz de ha- iıte kullandığını, her halde biliyor 
sunuzdur - manivelanın ikincisi alanarak daiları, tepeleri arat· 

tıracaklar, eşkiyanın gizlendiği 
yerleri bulmağa çalışacaklardır.,, 

lıten çıkan amele bu suretle a· 
ralarmda konuturlarken yan ta• 
raftaki bir barakada da mühen· 
disler ve fen adamları toplanmış· 
lardı. Bunlar da Mongollar ta· 
rafından atılan silahlar hakkında 
konufuyorlardı. Uzak şarkta bir 
demir yolu inşa etmediklerine, 
her gün parlamak üzere olan bir 
volkan kazdıklarına hepsi kaniy· 
diler. 

v 
de Mançukuo memleketidir. Biz 
ise bu iki manivela arasında kal
mış olan bloku tef kil ediyoruz.,, 

Bu esnada lıviçreli mühendis 
Kümmerli eğilerek sormuttu: 

- "Ya lngiltere ne olacak? 
Hindistan hududunda çıkan ale • 
vin her tarafa sirayet ettiğini İn· 
giltere uzaktan seyredecek?.,, 

Rus mühendis cevap ~ennitti: 
- "lngiltere bize dütmandır!,, 

(Devamı wr) 

Eskimolar arasındaki bu hal 
belki soğuk memleketlerde yafa -
dıklarına hamledilir. Halbuki ıı· 
cak memleketlerde de bütün fakir· 
tiklerine rağmen yamyamlık yap· 
mıyan milletler vardır. Bunların 

başlıcası Afrikada yaşıyan Buı· 

Bu volkan bir kere alevler saç· l•• ••••••••••• ... ı 
ınağa başlarsa, dünyanın hali ne Vapurculuk 
olacaktı? Fevkalade.galeyan için· 

man milletidir. 
de olan Asyanın koynunda besle· Türk Anonim Şirketi 

Medeniyet..ilerledikçe yamyam• 
hk da eksilmekte,lir. Şimdi yal
nız orta Afrikada ve şarki Sudan· 

diği gizli hareketlerin mahiyeti lstanbul Acentalığı 
malum olmadığından bu suale hiç Liman han, r elefon : 22925 
bir kimse evvelinden bir cevap 
veremezdi. da yamyamlar yaşamaktadır. Bun-

lar, aralarındaki zayıfları ye- Köprü mütehassısı olan lsviç.· 
mekte ve bilhasaa beyaz derililerin reli Kümmerli, geniş omuzlu Is· 
etine çok dütkünlük göstermekte- veçli Malstroin, mühendisler a· 
dirler. Yamyamlar yalnız Afri • rasında hesap debisi diye tamlan 
kada değil Avusturyada ve Male· t'usyalı Karamsin ve ray ferıiyatı 
ziya adalarında da bulunmakta · 1 ıütehassıs Amerikalı Wilford 

iki yamyam kadın dans ederlerken 

1 

dırlar. bir masanın etrafında oturuyor• 
Buı Avrupa ilimleri yamyam· j Jetini timald E k' 'l Avrupada açlık yüzünden bazı tardı. Malstroin amelenin çabuk e Y&Jıyan ı ımo ar . · 

Trabzon Yolu 
TAR 1 Vapuru 

23 Eyl&l 
Pazar ıünü saat 20 de ea. 
lata nhtmundan kalkacak. Cidiı • 
te: Zonguld~k, lnebolu, AJUICl)ı, 

Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, Tİ· 
rebolu, Görele, Trabzon .,. Rİze,e. 

Dönüıte bunlara ilinten Of .,. 
Sünneneye uğrayacaktır. lıim ruhi ve maddi amillerini tet- te§kil etmektedir H lb ki b'" .. yamyamlık hadıselerı kaydolun· i• görmemesinden dolayı şikayet · a u , utun ı :r 

kik malaadiyle Afrikanın en ücra yoksulluklarına rag"' E k" 1 muştur. On dokuzuncu asır son a- ediyordu. Bu hal, bir tenbellik· 1•---------------. 
men a ımo ar h b 1 • d K b• Y 1 köıelerini gezmi§ ve hayatlarını arasında katiyen yam a 1 k .. • rında Napoleon mu are e erı e· ten ziyade büyük bir hadiseye in· ara Jga 0 U 

y m 1 go · w • •• dd t k 1 b tehlikeye koymuş olmalarına rağ- rülmüş değildir. Eskimol vam ettıgı mu e çe aç a an azı tizar edilmesinden ileri gelebilir· 
ar gayet F ··r 1 . . ··1·· k C f • 

men "Kanibalizm,, ve "Antropo· 
faji,, adı altında tanılan yamyam· 
lığm, yani insan yemenin sebep • 
lerini kati olarak tesbit edememit· 
}erdir. 

Yamyamlığın gıda noksanlığın· 
dan ileri geldiği hakkında kuvvet
li bir tahmin mevcut olmakla bera· 

er bu tahminin doğru olmadığı, 

Jmürlerini açhk içinde geçiren ba
ı kabileler ortaya sürülmek sure-
iyle iddia olunmaktadır. 

Mesela dünyanın en fakir mil-

uslu, şaşılacak derecede sakin ransız. mu .rez~.e;ın~r: dod~ a~ er di. Amerikalı Wilford diyordu Uma 7 e S l, 
ı·nsanlardır ve bunlar ··1··1 · · .ve beygırlerı ye ık erı 1 ıa 0 un· ki: Ç b günleri sa:ı.tW 

o u erını d b" k arşam a buzlar içinde sakladıkları, hazan maktadır. Bundan maa a ır a- de Tophane 
tolik rahibinin hatıralarına göre - "Evet, hakkınız var. Yuka • rıhtımından bir vapur kalkar. Gidiş 

aylarca aç kalıp nebati maddeler d T "" k' t t fi d f 
1690 senesinde Bosnada kıtlık es- rı ~ı ur ıs an ara arın a ev • ,.e dönüşte mutat iskelelere ut;rar. 

yi~rek yaşadıkları halde katiyen d kalade bir galeyan oldugwu söyle· nasın a halk arasında yamyamlık 
ölülerini yemeğe kalkışmamakta • bat göıtermiştir. Bu esnada halk niyor. Oradaki lslamlar arasında 
dırlar. Halbuki açlık Eskimolar ot, yumuşak ağaçlar, asma kök- bü~·ük h:r hareket görülüyor. Bu 
arasında olduğu gibi sık sık ve u • leri, köpek ve kedi leşleri yemiş· hareket her halde miihim bir hi.
zun zaman hiç bir kavim arasında lerdir. Bu papasın, ne dereceye dise çıkmasına işaret ediyor.,, 
hüküm sürmemektedir. Eskimolar kadar doğru olduğu bilinmiyen id· 
komşulariyle yaptıkları harplerde dialarına göre, gene Saray. Bos
bile honharlık göstermemekte nada çocuklar açlıktan analarmın 
ve yaradılışlarının yumuşaklığı cesetlerini yemiılerdir. 

Maramsin sert bir tavırla: 
- "Ne İ§aret olabilir?,, diye ıo· 

runca Malstroin atılarak: 

lzmit Yolu 
Cuma, Pa

zar, Salı, Çarşam-
ba günleri bir vapur saat 9 da 

Tophane nhttmınd:ı.n k:alk:ı.r 
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Nafıa T "ekiletinden : 

Adapazarı, Akhisar, Doğançay veya GeyYe ıstasyonlarıoın 
her hangi birisinde istif edilmiş bir halde ve tam vagon olarak 
muhammen bedeli ( t 750) Jıra of an 25 X 25X250 eb'adm.da (3SO 
adet meşe köprü traversi pazarlıkla mübayaa edılcccktrr. Pazar 
lık 27/9/934 Perşembe günü sıat 15 te Vekalet m~ıteşarhk m~ 
kamında yapılacaktır. Taliplerin Ticaret Odası Vesık aıı Ye ( 17 ~ 
lirahk muvakkat teminatlarının Merkez muhasebeciliğine yatır 
dığına dair makbuz veya banka mektubu ile aynı gün ~e saatte 
komisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler bu husustakı şartna · 
aıeleri malzeme Müdürlüğünden meccanen alabilirler. (58381 -

Devlet Demir yolları ilanları f 
Ha dar a a _ Ankara hattı 194,868 kilometresinde ve 

y p ş ı· k" .. .. .. . 
Sak h · ·· ·nde bulunan Osmane ı oprusunun yem· arya ne rı uzerı . . . . 
d · k ' ·nı'n söktilmesi münakasası 31 bırıncı teşrm en ınşası ve es ısı . 
934 çarşamba günü saat 15.30 da Ankarada idare Merke~ınde 
yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelermde 
25 şer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (5708) 

3 atlet musaaf tesirli Jngiliz makinesile 2 adet baıi.~ s.?ı ma• 
kasın münakasası 31 birinci teşrin 934 çarşamba gu~~ saat 
15 te Ankarada ldare Merkezinde yapılacaktır. Tafsılat An· 
kara ve Haydarpaşa veznelerinde onar liraya satıla: ıarttıa· 
ınelerde yazılıdır. ( 7-09) 

C1 - VAKTT 22 EYLO't Hl34 ~ 

.--..... 1, DÜN ve YARIN 
Tercüme Klilliyah 

9 uncu Kitap 

fSF AHANA DOGRU 
Yazan~ Piyer Loti - Çeviren: /. H. Alişan 

Fiyatı: 1 Lira 

BASJLANLAR: 
l - 86.FO, Uode - Ha) dar Klfat 

Z - AlLE ÇEMBERi, Morua - 1. H. Allpn 

1 - TlOARET. BANllA Ye BOKM, lkheat do'tffl>nı 

M\ilılhi Etem 

& - DE\'LICT ve lHTILAL, Lcnlıı - Haydar Ullat 

5 - l!K>SY AJ.lZM ı Kaolakl - ISahlha zekeri ya 

6 - Ktn.l'.IYA'J' 1. KASIN, H. Nazım 

'1 - iŞÇi SİNll"I IB'tlLALl. Lenin - HııJdtu Klfııt 

100 

100 

'15 

'16 

'1& 

'f3 

80 

8 - KURI HA'l'A'.ITA LAŞUUR, Prot. ı·unı; - Prot. Dr. 

lH. Hayrullah AO 

9 - l:SJ'AllAN4 DOGRU, PIJer LoU - l. H. AU,aa 100 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: I 
65 kalem elektrik malzemesı 13/10/934 

Bütün milletlerin edebi, içti· 

mai, iktısadi, mali..... En mü· 

hallet eserlerinden seçme kitapla

rın tercümesi ve DÜN ve YARIN 

tercüme külliyatı isimi altında, 

yılda muntazam fasılalarla otuz 

cilt kadarının çıkarılması suretile 

yüz cilt vücuda getirilmesi temi• 

edilmiştir. En kudretli kafaların, 

kalemlerin yardımlarına müraca· 

at olunmuştur. 

BASJLACAKLAR: 
1 - KULLlYAT ı, KASIN 11. U. Naı.rm 

1 - üURlo BABAı Bafzak - Haydar Kllat 

28 kalem resim malzemesi 17/10/934 

29000 kilo çinko " " " 
Mahtelif helezoni makkaplar " " '' 
34238 adet muhtı'!lif eb'atta ateş tuğlası 
11500 kilo harç 20/l 01934 

Yukardaki mal.temeler hizalarındakl gösterilen tarihlerde 

lcaJ')alı zarfla alınacaktır. Talıplerin 9eraiti anlamak üz.ere her gün 

öğleden sonra saat 13,30 dan 15,30 za kadar ve münaka· 

saya iştirak edeceklerin de teminatı muvakkatelerile vakti mu · 

ayyeninde satın alma komisyonuna mUracaatlar1. (5925) 

lstanbul Kumandanlığı , V A K 1 T 
StanaJm• J( • J•- ........ 

İstanbul kıt'atl ve Gümüş 
SuYu hastanesi ihtiyacı için 
l6360 kilo beyaz peynir ka
l>aJr zartla münakasaya kon
lltuttar. TaHplerin şartna -
tnqı #lfıne.k tizere her gün 
1'ındıklıda satın alma komis
~·onuna miiracaatları. ihale
si 23/9/ 934 pazar günü saat 
15 tedir. lhaleye i[5tirak ede
ceklerin o giin vaktinde ko
tt'ıisyonda hazır bulunmalatı. 

(89) (5409) . . "' 

cJGncfewc. ..,_ a~ 
lst&Dbul Ankara caddeat, (Vilrt) yurdu 

TEl..EFON NUMARALABlı 

Yazı ışleı1 telefonu: US7V 
idare telefonu : MS'?Ô 

l'elgrat adreat: IataııbUI - (VA&n) 

• POlta 1<utuau No. 4fl 

ABONE Hf.:UELLERI: 

!'UrkJye Ecnetıı 

lie~llk 1400 Kr. Z700 Kr. 

ff &Jlık 768 . 1450 . 
8 aylık 400 • KOO 
1 RJllk 150 - !100 

il.AN UCHETLF.KI : 

n cru1 Ullnlarw lllln sayıtıılannda san· 
tıınt llO kuruştan başlar. Uk ııayıfada 250 

kuruşa kadar çıkıtr. 
BU.Yllk, razıa, devamlı uao verenlere alt 

ayn tenztııU vardır • 

Kcstmıı UAnlarm blf satın ıo kuruştur 

t 1. Fırka ihti) acı için 296 KuçuK 11.ANLAR: 

on Tüvanan kömürü kapalı Bir detıu.ı so. w d~·aıu öo, oç ocrası 65, 

~Cll"f}a rnilnakasava konmUŞ • dOrt defası 76 ve 6fı detUJ 100 kuruştur. 
iu 1 ~ Uç aylık ua.n verenleriD bir detaaı mecca· 
.~· halesi 23/9/934 ))azar nendir. DOrt Utrtl gMJeD UUMlnD fMla 

~nU ~aat 15 tedir. TaJipJe - sntırınn beş kuruştan besap edlllr 

litt şartnameyi görmek üze - I• nı n rımın ın ı uıııııımııııııını1111111lll1llllllııi111 
~e her gün Fındıklıda Satın 5 A K B A = 
~ltna komis~ronuna !11~raca - ~ ~ 
e&tJarı. Ve ıhaleye ıştırak e- -
~eklerin de o gün vaktinde Ankarada AK B A kitap 1: 
•zır bulunmaları · evinin birinci şubesi modern İi 

(84) (5412) bir tekilde Maarif Vekiletı i 
"' .y. "' karşısında açılrcışht. AK B A : 

t Fırka kıt'atnun ihtiyacı i- kitap evleri he'f dilde kitap. !!!! 

c h 318 ton un kapah zarfla mecmua, gazete ihtiyaçların 3 
~iinakasaya konmuştur lha- cevap vermektedirler. Gereı< 

9 
uncusu çıktı. 

Deniz:yolları 
ıŞLETMESı 

Acenteleri ı<araköy Köprübaşı 

1 el.42362 ..- "'iırkecı Mühürdanad" I•-- Han feleft>n 2274-0 --•il 

Karadeniz 
Cumartesi postası 1 

ERZURUM 22a~~~~ı 
Cumartesi 18 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 
lnebolu, Sinop Samsun, Gire
son, Trabzoı, Rize, Hopa'ya 
Dönüşte bunlar.ı ilaveten Pa
zar, Sürmene, Fatsa ve Ün· 
ye'ye uğrayacaktır. (5900) 

Ayvalık 
sür'at volu ., 

MER S • N vapu~u 22 
1 EyJul 

CUMAR TESi 17 de Sir· 
keci Rıhtımından kalkacak ve 

Ayvahk 1•olunun mutat iske
lelerine u ~rayarak ltmire gi-
dip dönecektir. (5954l 

.~sf 23/9/934 pazar giinü sa- : kitaplarınızı gerek kırtasiye· 
ttt 15 tedir. Taliplerin şart- ~ nizi en ucuz olarak AK B A Mersı· n Yolu 
•lanı · ·· k ·· h = eyı gorme uzere er kıtap evlerinden tedarik ede· 
~ii11. Fındıklıda satın alma bilirsiniz. Devlet Matbaaisı ANAFARTA vapuru23 
'\"om •• tı Eylül \' . ısyonuna muracaa arı k ita plan ve V AKIT' ın neşri · I 
~ e ıha]eye iştirak edeceklerin \' atının Ankarada sataş yerı i PAZAR 10 da Sitkeci 
be o gün komisyonda hazır /\KB A kitap ev:eridir. IE rıhtımından kalkacak. Gidişte 
tılunmaları. (92) (5413) = \l\BA :\lcrkezı Telefon 3137 Çanakkale, lzmir, Küllük, 

• "' ~ Birıncı Şubt- . 1761 Bodrum, Rodos, Marmaris, 
jL l. Fırka kıt'atı hayvanatı ~ lırnıŞube Saman Pazar - Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kaş, 
b•tlracı i~in 160 ton yu]af ka- • ı ıuı 111111tı uınmıııııınmııııııınnnnıııı ı milli! ı 1 11~ Finike, Antalya, Alanya.Mersi· 
h.fllı zarfla rniinakasa.ra kon- da satın alma komisyonuna ne. Dönüşte bunlara iliveten 
~ lletur. ihalesi 23/9/934 ı>a- müracaatları ve iha]eye iş- Taşucu, Anamur,Kuşadası,Ge· 
°'rap R'Ünii saat 14,30 dadır. tirak edeceklerin o gün vak- libo!u'ya uğrayacaktır. (595S 
lt\ ctltpJerin şartnameyi gör- tinde komisyonda hazır bu- tiiı----------• 

iizere her aün Fındıklı- Junmaları. (85) (5411) 

1 - iLKBAHAR SELLER!, h ·an Tür,enlcv - Samlzade Sllreyya 

& - "'EM1YET, l\luhıttln 

5 - K.AP11'AUZM BUllRA..Nl, Profesör l'lru - Ahmet Hamdi 

• - f• ... 'ilZI Te kARA, 8tandal, 

'J -18A: Parilı Rulılfal mekıeblnde ProfCBör doktor Bine San&'le - Bayctar İwa• 

i - ~rıK 1 : Kropotklo - Afaotlu Ahmet 

9 - 1ÇTL'1AI KANUNLAR, Grccl - Rauf Ahmet 

10 - ÇOOUK DVŞOKTEN'LEJl H. Gonzahe, Mtıoualcı - Prof, Dr. M. Bay. 

rallalı 

11 - SALAMBO, Flober - 1. H. AJL,an 

12 - SAMlMI SAADET, Tols1oy - 1. il. Alişan 

ıs - VERTER, Oöte - A. KAml 

H - DIZRAELtNIN HAYATI, A. Moroa 

Adana Yedinci Daire Su 
işleri müdürlüğünden : 

. İçel vilayetine bağlı Tarsus ovasının sulama ameliyatına 
~ıt ana kanalı üzerinde yapılması lazım gelen on üç parçapan 
ıbaret bulunan sınai imalatın keşif bede-.i olan (15210) on beş 
bin iki yüz on lira mukabilinde ve kapalı zarf usulile münaka:;a
ya çıkarılmış ve bin dokuz yüz otuz dört senesi T eşrinievvelin 
üçüncü çarşamba günü zevalden evvel saat onda ihalesi mukar
rer bulunmuş olduğundan taliplerin keşif bcdelin"n yüzde yedi 
buçuk teminat akçeleri ile diğer vesikalarını havi kapalı zarfla
rın Mersinde Hük&net Dairesinde müte§ekkil kdmisyona tevdi 
etmeleri ve mukavele ve şartnam~ t'e:ıait evrakım görmek i::ti
yenlerin Adana da Su işleri Müdürlüğüne ve Mersinde Nafıa 
dairesine miiracaat eylemeleri ilan olunur. (5487) 

Nafıa Vekciletinden: 
Muhımmen ':>edelı 40,000 ira o'an Veca etım z Mobilyası 

münakasası kapalı zarf usulü ile 25 · 'l. ~34 tarihine müsadif 
Salı günü saat 1 S te Veki'et malzeme mü-iürlü~ü makamında 
yapıl~cal<tır. Şartnamelerde hiç b ir tadılat yapılmadıTından ta· 
tiplerin evvelki ilanlarda yazı ı vesai ~le müracaatları lazımdır. 

15837) 

Posta T. T. binalar ve levazım 
müdürlüğünden: 

Telefon ıebekeleri ihtiyacı olan 50.000 metre Hake1el 
tel ile 100 bin metre çift ve 50,000 metre tek oalcilli sahra 
kablosu kapalı zarf uıu iyle münakasaya ~onulmu5tur. Mezkür 
malzemenın 76 ıkinc Teşrin 934 tarihinde ıbafui yaptlicağın
dan taliplerin şartname almalc için htt gün, şartnamedeki 
larifat dah ı linde ihıar edılecek tetdifname ve teminatları ihtiva 
edecek zarfları tudı için de mez~ ôr tarihe müsadif Paıartni 
gllnü saat 14 de Heyoilu Posta Telgraf binasının 3 üncü katında 
mübayaat Komiıvonuna müracaatları. (5840) 

Nafıa Vekaletinden • • 
Deriaeedc teshtn fattife muhammen bedeli (2~00) lira olan 

12 adet travers arabası pazarhkla mubayn edilecelctır. Pazarlık 
2/10/934 tarıhine müsadif Salı günü saat 15 de. Vekalet Müste
ıarhk makamıoda ~apılacaktır. Taliplerin cıitı seneye mahsus 
Ticaret Oda11 Yeıikası tt 230 liralık ıauvakkat t~Mialttlarının 
Merkez muhasebecıliğine yatırıldığına dair olan makbuz veya 
8etıka mektubu ile ayni gün Y.! saatte Komisyonda bulunmalan 
lazımdır. Talipler bu husustalci şartn;\me 1eri Vekilet Malze .. 
MH11tlQladte meccanen tedarik edebilirler. (521) 



Kız ve 
Erkek 

Onu senelerden beri tanır, ağrılarda ve ~o~uli 
algmlıQındaki çabuk tesirini bilirsiniz. 

E0 mar.kasının tekeffül ettiği ASPİRİN, sizi bun· 
dan sonra dahi memnun edecektir. 

Cağaloğlu: Telefon: 23630 

Ame 'avat Ticaret J Lisesi 
~ senelik ona ve .i senelık l'ıcaret lısesı kısımlan vardır. Orta kısma ilk 

mc'.lep mezunlan, rıcaret L•sesi kısmına ona mektep mezunları kabul edilir 
Orta -çc lise kı~ımlarında resmi müfredat prograrr.larile birlıkte mektebin tesis 

gayesine uy~un ayrıca meslek ve lisan ders1cri km•\·etli bir tarzda okutularak 
mezunlan J icarct ve iktıs:ıt sahasında ,.e şahsi teşebbüslerde muvaffak olaca~ 
şekilde hazırlanır 

Ücretler . Orta kısım 4 taksitte senede 30 Hra ve lise 
t kısmı 4 taksitte senede 40 lira. 

Kayıt günleri: Cum~rtesi, Pazartesi, Çarşrmba 

f
_' 
~ . 

\ 

~ 1 

• 

~1111111111111 Istiklil Lisesi Müdür .. - ünden: mQııınnn= 
E 1 - ilk, Orta ve Lise kısım:arma kız ve erkek leyli ve nehari talebe kaydma devam olunmaktadır. ! 
~ 2 - Onuncu ve on birinci sınıflarda nehari talebe için yer kalmamıştır. ~ 
j 3 - Eski talebe Eylülün yirmi beşine kadar kaydını yenilettirmediği takdirde hakkını kay·f 
~ betmiş olacaktır. ( Memleketinde olan talebe mektupla müracaat edebilir.) '§ 
= E 
§ 4 - Kayıt için her gün saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. = 
= == 
~ 5 - lstiyenlcre, mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname gönderilir. ~ 

\ Adres: Şehzadebaşı, polis merkezi arkası. Tel. 22534 i 
~ıııııııııııu 1ıııımınııu1111'1ıınının11nııunııııı1nıııuıııH11111ınııu11ııınıııı11111111ıııuııını1111111ııııııııııı1uıııu ıııııııııııı111uııııııııııııı11111111ııııııııııı111111uıııııııııuıııııuııııımııunııuııımınııı.usıJ1UI~ 

Dr. ihsan Sami 

BAKTERİYOLO ji 
LABORATUVARI 

Cmuml kın tıhlillu. Frengi nol.taı 
nazarından ( Fasserman ve Kıbn teı· 
mülleri) Kın küreyvatı sayılması, ti-
fo ve ısıtma hastalıkları teşhisi, idrar, 
balgam, cerahat, kazurat ve su tahlil!cı 
iiltra mikroslmpi, hususi ışılar istibzarı 
Kanda üre şeker. Klorür kollestcrin! 

T~O. iVE 

l\RAAT 
BANK_A~I, 

Osmanlı Bankası 

ııı ~ ı 1 ıl~OO 1~ ~lliıı ~~! ı ıwılıı lıl ~ ~ ı ~ ı 11 111 ıııı ı'~, · ıı. ım~ııııı!l~ı 

·selini Bankası 

miktarlarının tayinı. Divanyolu No 

1~001100~~1·~ 189 Tel. . 20981 
2234 

il Beşiktaş 

Türk Anonim Şirketi, - Tesis tarihi : 1863 
Sermayesi : 10,000,000 ingiliz lirası 

fürkiycnin başlıca şehirleri ile Paris, Marsilya, Nis, Londra 
ve Maoçester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, Ira~, Filistin 
ve Yunanistan'da Şubeleri.. Yugoslavya, Romanya, Suriye 

ve Yuoanistan'da Filyalleri vardır. 

tarihi: 1888 Tesis 

Sermayesi: 
idare nzeckezı 

30. 000. 000 Frttn k 
IS7 AN BUL 

TUrkiyedeki Şubeleri : 
lstanbul ( (1ahıta ve lstanbul ) lzmri. 

Samsun. Mers~n . Adana 
Yunanistundaki Şubeleri : 

Selaoik . Kavala . Ati na . Pire 
- i:;it6mnm ôaoka muameleleri, Kredi mektupları. Cari hesap 

Ja11 küşadı. Esham ve Tahvilat kasalar ,icarı· 

~: Dikiş yurdu 
1 _ ! Hanımlar biçki mektebidir. 1 

rcceıini gösterir. Ay sonuna 

-=-I k~dar açık ve ıerbes~tir. Görü· 
- nuz, kayıt devam edıyor. Gay-

\ ri müslimler de alınır. 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Her türlü banka muameleleri yapar. 
t i . • .. 

Ankara Ziraat Miidürlüğünden: 
Ankara Vilayeti Çiftcılerine dağıtılmak üzere 235 adet ıap 

arabası 24 Eylül 934 pazartesi günü saat 15 de ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usuliyte münakasaya konulmuştur. Şartnameyi 
<{Örmek isteyen taliplerin Ankara, lstanbul, Eskişehir, Bursa, 
Konya Ziraat Müdürlüklerine Adapazan, lnegöl Ziraat memur• 
rl l:Ptn"1 nıi;r;u•,..:ıt etlT"P.lf'fi ilan olunur (5495\ 
! . . .. t ' ~. . ., . . . ..,t - 1 ...-f· . l:~ -Günün F o ografları 

Muhtelif gazetelerde çıkan günün hadiselerine ait fo. BabıAli, Ankara caddesı ~o. 60 

Telefon 22566 

Sahibiı MEHMET ASIM 
Ne,riyat müdürü: Refik A' --et 
VAKiT Matbaa11r - lııtRnhul 

ı l1,1t11o!l!lg•ra1f"la•r•Ia111s•p•or•~m•ellc•mlull!l!all!!la"r1ın1dnlaM~g~ö-rdelu•· ğlf!Gllln•ü•z•s~1p1or.h1a11r1e1-. kellerine ait fotograflar yalnız lstanbulda VAKiT 
kütüphanesinde satılmaktadır. 


