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Tahkimnameler 
Adalet divanında 

Pazar cünü teftiıe 
bathror 

Ankana, 8 (T.Won) - Adliye 
Veldii Mahmat laat B. teftif 
seyahatine pazar ıfhıll baıhya• 
cakbr. Kencliaine refakat ede· 
...... ..,.. ........ 111 
mtai Nihat Jil. buraya pim ... 

. T. Rüştü B. 
Papanaatasyoya bir 

mektup pncle 
Atilla, 1 (Ape)- 'Arlll,• ... 

firi Enis B. din CllmhuriJet bir
liği fırkası reisi M. Pa~utaa
YOA aiJ-.et ederek 1.ıdik 
Rliftl 8. İa bq papkba~ .. Ydi 
et.miftir. Te'ffik Rtlltl a. J.a 
mektubunda Tirle - Yau Hill-
fuıan teati.Ji mtln~• ..W 
olu tebrikltuıa b•c 'Uitli-

kllr ettikten IODl't 8a ~ 
lerl ara11•da da1tluk Ye Mlifd 
mesai flkrial laltlaf eltlrlnk 
için Terkiye de Mr taW ..... 
edildiğini ve ,...,.._,MN•· Atl
ilada toplallaUk olan lalklldaf' 
kea& ..... da m1p•it -..ıe 
lMılamak ltlD AtiBUald T.ı. 
~ aefbW ... ur ettiiW .... 
mfitlt. 

Atiaa mathuab, Tmlk Rllfl 
B. in bu mektubaadaa be\..._. 
keıa Tlrkiyenin Balba d.tleri 
ar ... ncla d01tluk. ve tepild...., 
..ı fiirini kunetleaclinaek tçia 

wfettiji ··- ••••Jd• teJo. dille bahaediror. 

Efgan<> ~iri geliyor 
Ankara, 8 (Telefon) - Efptl 

aefirl ebprule letanbula har..
ket etti. 



Y alovadaki 
Y aloYa Kaplıcalan MlldUril 

tarafından dün gece büyük otel 

Hlonlarında virilen balo çok ne 

ziye bir ha•a içinde geçmiştir 

baloya f ebrimizin en yüksek aİ· 
leleri iıtir!k ettiği gibi Gazi 

H. leri iJe hemfireleri hanım 

efendi bu yüksek aile ictimaına 

lıasurl4.rı ile ıeref vermişlerdir .. 
Meclis reisi Kizım Pı. H.7.. 

ve aileleri, Bat vekiJ lam et Pt
lıazretleri ve refrkaları, Pariı 

bUyGk elçimiz Fethi B. efendi 

•e refikalan baloda bulunmuı· 
lardır. 

Y alo ... ada bulunan diğer zevat 
&raldlda ıu iıimler vardır: 

CumbOriyet Halk hrkası katip . 

u 111umisi Saffet B. ıer yaver 

Balo Güzel 
V AKIT 9 Ağustos 1 ~30 --
Oldu 

Erzurum meb'usu Tahsin 

B. ve refikası, Kütahya meb'usu 

Nuri B. Aydın meb,usu Reş' t 
galip B. Boıgat meb 'usu Salih 

8, kılıç Ali B. Rec~p Zühlü B. 
Bilecik meb'usu Ar.af B. ve 
refikası tanbul meb!usu Hüse· 

yin B. Artuvin meb'usu Memet 
As:m B. lzmir meb'u:;.u Em·.1 
Fıkri B. Zongulda meb'urn R:ı· 

gıp B. Necmettin molla B. ve 

refikası ve Şirketi Hayriye mü

dürü Yusuf Ziya B. sabık laz· 
ıinan meb'usu Sudi B, ve refı

kası Şü l rü Naili P.ş. kol oadu 

kumand ı Emin P.ş. verefıkıı

sı tütilr ıhisarı müdürti Behçet 

B. verefıkası muhteli hakem 

mahkemesi hukuk müşaviri Emin 

Raıubi B. Kars meb'usu ağa Ali B. ft.; naci B. ve refikası 
İzzet melih B. ve refikası Kazım otlu Ahmet B. ve refikrıı ile 

lr • . . . , '" paıa damadı lsmail B. ve refika· 
enmelen Kı11ehiri meb uau .. 1 il k · 1 · V li M h'tt' B 

ır. - ıı e enme en. a u ı ın • 
M&fit B. ile oğullan ve gelini, l' alova baloJunda b.4 ı Jı&.. · ı h k · M'th t C ı B 
• • • • ~· • • • • • • • ••• • ••• • • • • n •r nuua ; Gazi Hz. umet Pa~a ve Fethi Bey t! ~o bet ederler en ıaır ı a ema . 

c.skişehirde açılan lis··· ·· ...... ·-·-· ...... -··· ··:-· ---·. --: ......... :··:-
e Liman şirketi lBulgarıstandakıheyetımız 

Gençlerimiz bazı ricalarda bulunuyorlar 
Kaldırılmak şöyle 

dursun, bilakis 
büyütülecek 

Evvelki sabah Ankaradan ge
len Liman şirketi müdUrü Hamdi 
Bey sorulan suallere şu cevabı 
vermiftir: 

-Şirkete ait bazı işlerin tesvi• 
yesi için Ankaraya gittim. Bu 

işlerin en mühimlerinden biri 
' Haydarpaşa ve Sirkeci rıhtım-

larından ıhraç ediler.;k hububa
bn nakliye Ocretlerinde azami 

~~~ 'lı:; yap:tan ~'Ze; ~;;:ıs; . tenzilatlı bir tarife projesini tet-
f kik etti. Proje Liman ıirkcti 

6tqe_"" llUllulJJ/rlmlz ıazıyoh ıehrimizdo geren seneki me'"'"n- d k Elkifehirimiz çoktan Deri muh- ;, .... i are meclisi tarafından tasdi 
bQ lar b&yllk bir yekun tutmakta edilir edilmez tarife tatbik olu-ta~ •lclafa U..ye · sene ka~ ve hepsi de lisenin onuncu sını-

... Eakiphfr gibi co~aft fm . .... k nacakb. 

Bulgaristana gezmeğe giden Tnrk matbuat heyet( S~fyayi visıl 
olmUJtur. Hey'etimiz geçtiği yerlerde büyük tezahftratla ka11ılan
maktadır. Resim heyetimizin Sofya istuyonundaki istikbalini 
gösteriyorr. 

·-. a gırme istemektedirler. Bu tan"fede yüzde elli ucuzluk .. ıiyetl itibarile merkez! ıehir _. 
için ba, bBytlk bir noksandı. Açı• Onuncu sınıfın açılması için alA- vardır. Ecnebi memleketlere ih-

7egiz. Bazı gazeteler Liman şir
ketinin feshedileceğini ve hükO:
mete devrolunacağını yazıyorlar. 
Böyle bir tasavvur bile mevcut 
değildir. Bilakis sermayesının 

Hıfzıssıhha müdürü . 

'-eak liıe balen (Turan mektebi)~ kadar talebe vekalete ricada raç edilecek buğdayın Iiınanda 
iamile maruf binada açılacakbr.- bulunmuılardır. Bu sınıfın açıl- nakli için tonuna on iki buçuk kurut 

Bu ıene için yalnız dokuzuncu ması imklnı bulunursa gençleri- verilecektir. Böyle müsait ıerait 

Hıfzıssıhha müdürü umumisi 
A11m 8. dün ıehrimize gelmiştir. 
Asım B. istirahat etmek üzere 
bir ay mezuniyet almıştır. Me
zuniyetini ıehrimizde geçirecek 
olan Asım B. müessesati sıhhi
yeyi de teftiş edecektir • 

aalllf açılacak ye her sene bir miz ıevindirilmif olacaktır. hiç bir büyük limanda yoktur. 

ınuf ill•e edilecektir. Halbuki A. Retat Tarifeyi tasdikten sonra neıredc· 
tezyidi suretile kuvvetlendirilmesi 
mevzu bahistir • • 

M VAKiT .,ın tefrikası: 29 
Markam Vansı dikkatli dikkatli SÜ· nizmadan ba~ka bir şey değil. Büyük cinayet hakkında tek bir kelime konu-

züyordu: 
1 

mağazalardan birine gidin beş on pa- şulmadı. Sanki her üçümüz ağzımızı 
- Anladım, dedi. Fena bir fikir de- rahk bir şey alın. Bu küçük alış veriş açmamağa yemin etmiştik.. 

ğil. Ben şimdi Hat'a tembih ederim. üç yere yazılır. Tekrar tekrar gözden Yemek sa1onundan çıkarken l\lar
Yüzbaşı Lekokun cinayet gecesi ne geçirilir. lmzalamr. İmzalar kontrol k:ım, Hat'ı beklediğini söyledi. Hat cı
yaptığını saati saatine öğrenir. edilir. Renk renk mürel<keplerle def· gara salonunda idi. Mesaisinin netice· 

Yans ayağa kalktı. Piyanoya doğru terlere kaydedilir ve nihayet para bin sinden hiç te memnun .o!m~~ı.~ı bir ba· 
yürüdü. Her zamanki müstehzi tavrını bir türlü :ihtiyatla bronz kasaya konur. kışta anlaşılıyordu. Bızı gorunce ye-
biraz daha mübalagalandırarak: Muamele de nihayet bulmuş olur. rinden kalktı: 

Yıun: S. S. Van Dıyn 1 daki ~akleden~ Ömer Fehmi - Mükemmel! dedi. Bizzat biz, çapraşık şeylerden mem- - Mösyö Markam, dedi bu işin icin· 
· it Dü b' ıehiv neticesi o a-ıara._qn münasebet için dü .. Ü • • d ı b ki ' izar: - n rr . . ., ne şun • Markam, şaşınp kalmıştı. Vanstan nun olmıyan bız ış a am arı, u a a den kolay kolay çıkamryacağımızı ben 
raJc romanın bir kdğıdı eksi~ dizU"}lf· yorsun·. . . kararını tasdik ,.e tasvip etmesini bek· hayale sığmaz bu ehli \'Ukuf ordusu- size önceden söylemiştim. Bari Mis 
fi. B• 11a.nllflığı ttldli edebUme.k ~ç';' - Şımdıki halde hiç. nerde anlaşı- lerken bu şekilde mukabele göreceği· nu icat ettik. Ama her yerde böyle, her Klere dair malümat alabildiniz mi? 
ı...-:ı. z-u . n kd:ııdı da dızdırıp lacak l . lht· 1 b b' · . .. 
-v•ll o du mıye 11 B d k•k k nı umm.ıvordu. ıma se e ını sora· işımiz boyle. Markam başını salladı. 
fllitlcü kumı tekrarlıyoruz. t k eSş a 

1
.1T

8 
adar üçümüz de sus- caktı. F~kat Yans meydan bırakmadı. Golf oyunu denen deli saçması oyu- - Onun bu iste dahli y~k dedi. 

u • onra • ans beklemediğimiz b. p· b' k f k k " ' 
Markam: 'dd' tJ • • ır ıyano çalarak ır a e onser şar •· na bakın. Esas bir topu bir değneğin Sonra Vansın keşiflerini birer birer 
_ Ba yoldaki muvaffakiyetinfzf in· cı ıy~ ek d'wi . . sını söylemeğe başladı. yardimile küçük bir deliğe sokmaktan anlattı. 

L• • k t '<."imde gene - ar am, ver ıg m nasihatı tut! ""· ı- . . n . ki l 1 k 
... r edemem, dedı. Fa 8 1~ Bu izleri takip etm kt . . - 11 - . ıbaret. u spora meı a 1 0 an ar en· - Eğer siz bu delilleri k:ifi görü· 

k dın ara"ın- e en 'az geç, dedı. ' ·ı · · · " ·c · t tt'l ıı tt IUphe nr. Dadı ile genç a . ~. Canım ben sana kad · • ..,._ . dı erı ıçın unı ormn ıca e 1 er. Ia a yorsanız ben de kafi görürüm. Yalnız 
. U kle .zıhninız· ' ının cınayette zer- " 16 hazıran pazar . 1 d k I · · b' .~1 tlakf aempatiyf llerı 9 rme re kadar dahli olmadrgw .. J" . '"' .. ··. aıa arın a onuşma c ıçın ır ue argo yüzbaşı I.ekok işini ne yapacairız? 

~ • • f • ··~renmek iste- ını soy Ul oruın. ogleden sonra .. '? 
"'et\ neler ~irdığın zı 05 Rahat bırak onu. Sen baska ,.0ııard E t • ü -·~ı yem •.. M k uydurdular. Bu ne tekelluf, bu ne mu· Markam, Hat'a ce,•ap ,·erclı: dl • • ld biliyorsunuz, J _, a r esı g n og e egını ar am ~ . 

1 ıa. Sız 1§1 en"e en yürü. Sözümü dinlersen ilerde mem- ile birlikte Stuyvezan klübünde yedik. balaga, bu ne cınnet. - Ha .•.. Ben de sizi onun için ça-
\"anst • . nun olacaksın! Yans bir gün evvel burada buluşma · Bir ba~ka misal. •.• lşte şu gaıete· ğırdım. Yüzbaşının aleyhinde hiç hir 

- Markam, seni temin ederım ki hıç - Vans, ben fikrimde musırrım. Sen mızı teklif etmiş: lere bakın ..• Benson cinaJ eti... Mu- delil elde edemedil •• Maamafih kendi· 
hir feY bilmiyordum. Ben ~ş atıp do- bu meselede bir şeyler biliyorsun. _ Lnnder Pafif, Long Izland'tan azzam, esrarlı, tüyler ürpertici Ben sini i:;e karıştıran bir çok sebepler de 
l• tuttum. Me.sele bundan ıbaret. ~~: Canı~ hiç olma~a katili~ eşlcali, hü- gelecek, buraya çağırırız, demişti. Onu son cinaye~~· :: Adliye makinesi faali- var. En·eıa boyu katilin tayin edilen 
dm bir tuzak kurdum, o da onun ç viyetı hakkında bıraz malumat ver! bekliyorduk .Van5t mükıHeme arasında yette .••. Butun memleket heyecandan ooyuna mü<ıabih. Sonra Bensonu öldü· 
ile dtlttü. tıte bu kadar. Dad~ı~ ~ed~n -. ~la.!·•• Söyliyeyim. iri yapılr, ortaya yeni bir düşünce attı: ~eredey~e ~ıkanaca~ .. ~albuk.~ ~slın~a ren tabancanın bir eşi de yüzbaşıda .•• 
korktafunu, neden endişe ~ttiğmı bıle zeki, ıyı nı~ncı Ye Bensona ~ok yakın, _Ne tuhaf, en adi nkayi, en ehem· oyl~ ba~ıt, OJ~!e ad.ı, oyle kuçuk bı.r Bu malümumuz. 
M f~ lTV11madım. Gerçı bu pek çok dost bır adam aramahsınız! Öyle miyetgiz meseleler göz göregöre öyle vak a kı .•• Gort'n bır kafa ile beş dakı· Bundan haska genç bir kadını f. 

_, • an ._, - k' B ·1 1""" Ki k d.. ·· k b · • h ıı t :ı: a n .ıt••mfyetlf bir f(!Y değil, ama.••• bir adam ı, enson ı ~ .ı.uıs erin bir- kanştınhyor, öyle Arap saçına döndii- a uşunme u muazzam ışı a c • şanlı ki Bensoııun buna kur yaptığını 
_ E t. B lki de deği1.,. Her ne likte yemek :rıyeceklerıni bilsin. Bilme· rülüyor ki... Bu her şeyde böyle.,. meğe kafi! biliyoruz. Yelhası1 bir çok sebep mcv-

lse. ve • • e nrdüğU mücev- se bile tahmın edecek kadar hususiyet. Mesela bugünün ticaret ~istemi i leri Markam. Vansrn sözlerine cevap cuttur. 

h • • Madam Platzınk gd ve Benson terine vakıf olsunl ../ teşviş için yaratılmış cesim bir meka- \'ermedi. Yemeğe oturduk. Sofrnda da er katusu ile pnç a m • {Dcı•amı ı:ar). 
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Orta Anadoluda Seyahat Mektupları : 4 Ocakta rakı! l.__Ko-mş_uıa_r•m_ızd_a -' 
A v ·h · J d kt Yunanistanda mahsiil-

yancıgın l tıyaç arı o or, lzmirde müna- lerin toplanışı 

mektep l k Atinadan yazıldıjtına RÖre Yunanista-

ve ucuz u tur ka~a devam nın bu seneki arpa mahsuhi 200,000 tO· 
Y nu bulmuşrur. Dahill istih!Ak için lüzu-

Zingal Orman şirketinin Polonyadan baltacı 
getirtmesi halkz müteessir etmektedir 

Ayancıktaki Zingal şirketi, 
Ayancığa her ay va.ati 170 bin 
lira dağıtmaktadır. 

Şirket ormanlarında çalııan 
Türk amelesinin miktarı bini 
mütecavizdir. Ayrıca Polonyadan 
baltacı olarak bir çok amele de . 
celbedilmiştir. Bundan Ayancık-
lılar çok müteessirdirler. 

Türk köylü ve işçisi kadar it 
yapmaktan aciz bulunan bu iri 
yarı adamların bardaklarla rakı 

içmekten başka bildikleri bir iş 

yokmuş. Şirketle akdettikleri 
kontratları yakında biteceğinden 

yeniden temdit edilmemesini ve 
yerlerinin Türk işçiler tarafın-

dan iıgalini bUtün Ayancıkhlar 
selam eti memleket namına te

menni ediyorlar. 

Şirkette çalışmak için mektep 
tatilinden istifade ederek gelen 
muhtelif işlere mensup mektep 
talebeleri de göze çarpıyor. 

lnsan, iş hayatının ne kadar 
tatlı ve zevkli bir şey olduğunu 
Ayancıktaki faaliyeti görünce 
bir derece daha takdir ediyor. 

Sabahın saat beşiude bUtün iş· 
çiler sokağa döklHüyorlar ve 
orman dahilinde işliyen tren 
hattrmn istasyonuna gidiyorlar. 

Tren 5- 30 bütün işçileri ala

rak muhtelif istikametlere da
ğıhyor. Gündüz Ayancıkta dük-

kan sahiplerinden başka lcimse 

görmek imkanı yok. Adeta boş .. 
faaliyet akıamm altısında tekrar 
batlryor. Bir çok kadınlar işle
rinden dönen kocalarım, o&ulla

rını, babalarını istasyonda karşı
lıyarak şen ve şatır kasabaya 
dönüyorlar. Bir aralık her taraf 
gene boşalıyor. ve herkes evine 
('!'iderek kıyafetini değiştiriyor ve 

· ir iki saat sonra bir şehir kı-
~i 1e kulübe diğer gazinolara 

ır. 

-1mesak ve muntazam 
itün sene ayni tekilde 

edip gidiyor. Bu kalaba
lık Ayancıkta mühim derecede 

bir hayat pahahhğı da doğur
muştur. Ev buhranından sarfı 
nazar diğer zaruri eşya fiatları 

lstanbul ve İneboluya nazaran 
yüzde yüz elli fazla... Bu fazla
lık ihtikirla da karışmıştır. 

Bir tek patlıcan 25 kuruşa bir 
okka gclmiyen bir karpuz 75 
kuruşa, lstanbulda 60 kuruşa 
satılan Edirne peyniri 160 kuru
fa satılıyor. Diğerleri de böyle .• 

Ayancık köy!üsii, diğer kaza 
köylerimize nazaran daha zen
gincedir. Evvelce de kercslecilikle 
meşgul o'.uyorlarmış. Y almz on

ların beJini büken iki m(jhim 
mesele var: Mektepsizlik, h:1s
talık ... 

Ayancığın ( 120) yi mütecaviz 
köyünde yalnız beş mektep var
mış, bunların bir kaçı da vekille 
idare ediliyormuş. Kaymakam bey 

anlatıyordu: Köylü arasında o
kuyup yazmağa o kadar çok 
heves varmış ki.. F :!t~t ne çare 
onları okutacak bir muallim yok-

muş, Y almz geçen sene bir kaç 
seyyar mektep açılmıı, bu yüz· 
den bir çok köylUler okuyup 
yumayı &ğrenmifler. Sonra mek
tepsiz köylerin hepsi de derhal 
birer mektep binası yapmağa 

amade imişler. 

Hastalık mesele.i Ayanıkta 
çok ehemmiyetle dikkate alın
ması icap eden bir ittir. K6y· 
lerdc oldukça milbim frengi 
musabı varmıı. Sinop vilayeti bu 
hastalıkla mücadele için Yil4yet 
bütçesine kafi miktarda tahsisat 
da koymuı. Fakat doktor gan
derilmemiş. Bilihara da tahailat 
bütçeden tayyedilmiştir. Bu ha-

reket btitün Ayancıklıları mllte
eS11İr etmiıtir. Y almlZ bir aıhlıiye 

memuru frengi mücadeleıi yapı· 

yormuş. Aynca ve kasabadaki 
haatanenin ve ne de hükümet ve 
belediyenin bir tek doktoru 
yoktur. 

Kazada beledi faaliyet, bir 
az gevıek gidiyor. Mabaza gün 
geçtikçe varidabıu artarmakta 
olduğundan o daha faydalı çalı· 
şılacak gibidir. Bu sene kazada 

yapılacak belli batlı itlerden 
birisi elektirik tenvirab diğeri iki 
şosadır. Şosa münakasaya ç1ka
rıllDJf olduğundıua yalanda ilıa· 
lesi yapılacaktır. Elektirik işinde 
de bir şirket ile anlatılmak 
üzere imif. Yalnız umumi cad
denin kaldmmlan ve diğer va• 
ziyetleri çok bozuk. 

Şirket kendi hesabına bir ah
fap iskele inşa edecektir. 

Ayancıkta, Anadolunun bir 
çok vilAyet merkezlerinde bile 
l7örülemiyen gençlik hareketi ve 
faaliyeti var. Bilbuaa ıpor faali
yeti çoktur... Tam dört tane 

spor kulübü var. Ayancık spor 
kulübü, Alman kulUbU, Zingal 
kulUbü, mektepliler kulübO. 

Çay alta mevkiinde, değil Ana
doluda, hatta lstanbulda bile 
mevcut ola.uyan mlikemmel bir 
Stad inıa olunmuş. Burada. fut
bol, tenis voleybol için sahalar 

ayrı, 400 metroluk koşu mahalli 
gene ayrıdır. Stadın etrafı tahta 
parmaklı~ larla çevrilmit. Hülisa 
çok muntaum ve çok güzel 
bir yer. Ayrıca tribünlerin inta
sma da yakında bqlanacaktır. 

Burada cuma günleri yekunu 
1500 ü mütecaviz seyirci bütün 
amele ve Ayancıkblarm huzurun
da çok heyecanla futbol maçları 
yapılıyor. 

Bu sene Ayancık gençlerinden 
mürekkep o!an Ayancık spor 
kulübü şampiyonluğu kazanmıt· 

hr. Ayancık gençleri yakında 
spor sahasmda komşu vilayet 
sporcularile de temasa başlıya· 
caklardır. 

Ayancıkta gördtiğlim bilcümle 
gençlik ve kuUip faaliyetlerinin 
yegane amili ve idarecisi Zingal 
ormanları üzerinde hükumet 
komiseri bulunan Baba Beydir. 
Baha beyin faaliyetleri takdirler· 
le ııaret edilmektedir. 

Tal&t l16mitt.z. 

e d İ yO r mu tahmin edn::n miktar 110,000 ton-
dur, !\Tamafih bu ya:r. yağan fazla ~ağ
murl11rdan dolayı arpanın cimi Adiden 
dun olup fazla ni~bette rutubeti havidir 
Bundan dolap depolarda fazla miktarda 

lzmir Türkocağında rakı içil
mesi hadisesinden çıkan, TUrko
cakJannda rakı içilir mi, içilmez 
mi; meselesi etrafında lzmirden 
gelen haberleri dUn yazmııtık 
DlbıkO posta ile gelen lzmir 
gazeteleri el' an meselenin hal
ledilmediğini bildiriyorlar. 

Bu mesele denebilir ki lzmir 
efkln umumiyeaini ikiye ayır· 

mıtbr. Mllnakatalar yer yer 
devam edip gitmektedir. 

lzmir gazeteleri de, yalnız ocak 
bahçeainio bugUokU teklinden 
kurtarılması cihetinden ittifak 
edebilmiflerdir. Esu hakkında 
kanaatleri ayrıdır. Meıeli. Ana-

dolu refikimiz ~Fikrimizi açıkça 
söy1iyelim, TUrkocağında rakı 
içilmelidir. Akıi iddiaya hak •er

mek için ocaklann cami Yeya 
medrese olduğunu kabul etmek 
li:zımd.ır. Buralan cami değildir,, 

demekte Yeni Asır refikimiz, 
ocak idare heyetinin ocağı mey· 

hane halinde idarede muıır ol
duğunu söylemekte, perdenin 

yırtılıp açıkça konuşulması lazım 
olduğunu ve ocak idare heyetinİD 
Hamdullah Suphi beyin «Vakıb 
ta çıkan ·fikirleri karıısında bu
nu iueti nefis meselesi yaptığı· 
m ve eğer Hamdullah Suphi 
B. salibiyet alarak geldise idare 

heyetini iıkat eder, yoksa 11Vakıt,, 
taki beyanatından rücu eder ve
yahut ocaklraa riyasetinden çeki· 
lir, denildiğini işaret etmektedir. 

Hizmet refikimi%. kimsenin 
ocaklar meyhane olsun demek 
iatemediğiııi, fakat ocakların il!
hiyane yqayıp gidemiyeceğini 

bahçede iki tek iıret iıtimal 
ediyor diye bir kimse ocaklılık
tan çıkmlf addedilirse kimsenin 
bu duaya amin diyemiyeceğini, 
bu meseleyi ancak kurultayın 
Jıallede bileceğini yazıyor. 

Polis müdürü 
Miralav Demır Alt bevln 

t•vln olunacalından 
bahsNilipor 

Miralay Demir Ali beyin aıa
Jeten lstanbul polia müdüriyetine 
tayin edileceği kaviyen söylen
mektedir. Miralay Demir Ali bey 

muhtelif cephelerde ve kumandan
bklarda bulunmuı, ıecaat ve is
tikametile temayilz etmit zabit
lerimizd endir. 

Zaroağa 
Üçünca karuı g. bi kadın 
bulursa on {fçüncıl defa 

evlenecekmiş! 

Nevyorktan yazıldığına göre 
Zaro ağa dUnyada giinün ada
mı olmu,dur. Zaro Nevyorkta 
Komodor otelinde bulunuyor. 
Binlerce kiti kendisini görmiye 
koıuyor. Zaro bu hayattan 
gayet memnundur. Hele kadm. 
lann iltifatları gönlünü ıon de 
rece zevklendiriyormuş. Zaro 
diyormuş ki: 

- Ben on iki defa evlendim. 
Fakat yalnıı üçUncü lcanm beni 
anlamıştır. Eğer onun gibi bir 
kadın olsa tekrar evlenirim. 

buğday biriktirme~i kabil olamıyor. Aksi 
takdirde yığınlann tefessuh edecejti mu
hakkaktır. Hükumet bu suretle fazla za
yıatı duçar olmak endişesindedir. 

HükOmctin idhar meselesini deruhte 
etmesinde daha başka mahzurlar görül· 
düp;ünden Ziraat bankasının zirat koope· 
ratiflcre okkası iki drabmı hesabile on 
bjn tona kadar arpayı rehin mukabilinde 
ikraz etmesi me\"ZUU bahistir. O takdirde 
hükrlmet bu ikraz muamelesine beş mil
yon drahmilik bir sermaye ile iştirak 
edecektir. 

Bulgaristan Selanik pa
nayırına iıtirak ediyor 

Sofyadan bildirildiğine göre Bulgar 
Ziraat nezareti mümessiller göndererek 
gelecek Seta.nik panayınna resmen iştirak 
edecektir. Tahmin olunduğuna göre pa· 
naylra gidecek l:lulgar heyetinin riya~etini 
Ziraat nezareti kAtibi umumisi doktor 
Bobiçef deruhte edecektir. Bulgaristan 
tarafından sergide teşhir edilecek eşya 
Bulgar Sanayi ve ticaretine ait masnuat ile 
Bulgar sen·eti madeniyesine mutaallik kal· 
dınm ~ı, maden, kömür ve sairedir. 

Demir yollarımız 
Müllerin iddiası. hilAf ına 
k~r temin etmektedir 
D. D. müdürünün beyanıtı 
De•1et demir yollan umum 

müdtlrü Haıim B. dllıı sabahki 
trenle ıehrimize gelmiştir. 

Hqim B. bir nıuharririmize 

şu beyaoatta bulunmuştur: 
" Istanbula istirahat etmek 

için geldim . Yirmi glln kadar 
kalacağım. Billhara Sivasa gide
ceğim • yapılmakta olan demir 
yollan inşaab devam etmekte
dir • Kütahya • Balıkesir bathnın 
intaab 6nümUzdeki sene bite
cektir . 252 kilometrodan ibaret 
olan bu hatta 201 inci kilometro
ya kadar tren iflemektedir. 
Çankm hatb bu sene açılacak

br. Sıvas - Ankara hattı 602 inci 
kilometroya vasıl olmuıtur • 
280 kilometrodan ibaret o]an 
Samsun - Sıvas hatta işlemektedir. 

Diyanbekir - Keller hattmda 
143 üncil kilometroya kadar tren 
işlemektedir • Bu sene nihaye
tinde Malatyaya vasd olunacak
tır. Bunlardan başka yeni hat 
inıası henüz tekanür etmit 
degildir. Bütün hatlarda nakliyat 
bir intizamı tam dahilinde yapıl
maktadır . M. M(jller raporunda 
hatlarımmn masarifi inşaiyele
rini bile koruyamadığına yazmış
tır . Bu iddia doğru değildir . 
Hatlanmt'l zarar etmemiştir . ., 

' 

Sabık Kırat 
Amanullah han Romaya 

gitti 
Efgan sabık Kıralı Amanullah 

ban evvelki gün Sitelladitalya 
vapurile Romaya gitmiştir. 

Müşarilnileyh Romada bazı mühim 
işlerini halledecek ve tekrar ıeh
rimize dönecektir. 

1 ~Doğum ve Kadın hastalıktan il~ 
ı mütehassııı ıı 

ı: Doktor 

1 Hüseyin Naşit 
1
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Bir facia 
Uç çocuk kilitli 

evde yandı 
kendilerine zarar gelmemeı1 

için dört çocuğu eve kapayıp 
giden bir anne avdetinde evde 
bir yangın çıkıp bütün çocuklann 
yanup kül olduğunu görmllıtur. 

Bu feci vak'a Pariı havaliıin• 
de kain Vitri deolmuıtur. Ço
cukların babası bir amele oldu
ğundin erkenden İşlne gitmif, 
sonradan anneleri de, söylediği· 
miz gibi çocukları kapıyarak 
çarşıya alıt verişe çıkmıştı. 

Çacuklann kapalı bulduklan 
ahşap elin önünden bir mlidd· 
det sonra bir yolcu nezi halinde 
bağaran çocuk emirleri duym~ 
tur. Bunun O.zerine içeriye bak• 
mış va içerisinin alevler içinde 
oJduğunu görmüştür. 

Adamcağız kapıyı kırarak 
içeri girmit ve kızlann en bO
yilğünü kurtarabilmiıtir. Diğer 
çosuklar yataklannda kavrularak 
ölmiltleirdir. 

Maruf kimseler 
Komünistlerin lıtan· 
buldaki merkezinde 

maruf zevat da varmıt? 
Memleketimizde komlhıitt be

yannameleri datıtarak tahrikitta 
bulunan tqkilitm icra merkezi
nin lıtanbulda buluuduğu anla· 
şılmışbr. Merkez icra heyeti 
teşkilabmn 60 kiti kadar oldu-
ğu ve içlerinde bazı maruf kim· 
seler)e mukaddema malık6m ol· 
muı ve serbest bıralulmıt komtl
nistler bulunduğu s6yleniyor. 

Polis siyasi tubesi gizli teıki
lit Azasının tamamen derdesti 
ile meşgul olmaktadır. Bu gln
lerde ehemmiyetli tevkif ya• 
p ılmasına ve vaziyetin wmh 
peyda etmesine intizar olunur. 
lzmirdeki komllniıtler latanbul 
teıkilab ile alikadar oldukların
dan mevkuflarla hepsinin malı· 
kemesi birleıtirilerek gör6lecek· 
tir. 

M. Van Bergen 
Alman guıupu mflmesdll 

Almanvava gitti 
Hilkumetimize 20 milyon lira• 

hk ıimendifer malzemesi vere• 
cek olan Alman -sanayi guru· 
punun mümessili Her Van Ser
gen· perıembe günll Aokaradan 
ıehrimize gelmiş ve o gün hare
ket eden Loit ekıprea poıtuile 
memleketine gitmiftir. 

l\lücssif bir ö]üm 
Fırka kumaodanlanndan All· 

attin Pı. vefat etmiştir. Cenue
si bugün merasimle Selimiyede 
Eczane ıokğındaki evinden 
merasimle kaldınlacak, Karaca
ahmetteki şehitliğe defnedilecek• 
tir. Kıymetli bir rükünden mah· 
rum kalan orduya ve alieaiae 
taziyet beyan ederiz. 

Hint istikrazı 
Simla , 8 (A.A) - Hükümetin 

yüzde 6 faizle yapmağa giriştiği 
22 buçuk milyon lngiliz liralık 
istikraz1n muvaffakiyetle netice· 
lenmesi reami mahafilde bfiyilk 
bir memnuniyet uyandırmıfbr • 
Bu istikraıın yansından fazla 
miktarına biitün memleketin 
esnafı ve çiftçileri iştirak etmif
lerdir. 






