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"1ehınet nurettin Bey arkadaşımız, 
9azetelerde Cjıkan yazllar1 kollayarak 
Çapraşık sözleri dUzeltm iye savaştı. 

Küsük Bulgaristanın 35 bin avcısına "" 
mukabil bizde neden 3·5bin avcı var• · 
dır? Avcllar1n Cjektil<leri ve av levazı .. 

mının kıymeti hakkında tafsilAt 

Yazısı 9 uncu sayıfamızdadır - 8 İnci say ıfamızJa -

-
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Başvekil ve H'ariciye Vekili Sofyaya Gittiler, 
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Reisicümhur Hz. Tarafından Teşyi Olundular 
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Heyetimizin Istan bula r""'"·Büyükbayramda:"'"'"'1ilstanbulun yapılması Be-
{ Memurlara bır )i • • ' .. 

gelişi ve akşam gidişi ( maaş. avans ~· ledıye varıdatının azlıgı 
- k·ı· . . D . d ~ ver ılecek ~ B .. k .. h. h d Gazi Hz. dün başve ı ımızı ennce e) ~nk~r~, ~9 (Hususi) -Cüm- { ugun u şe ır sa asın a üç beş milyon 

karşıladılar ve Sirkecide teşyi ettiler ;:ı;:·~~=~:t~;1:nc;n:,u::::;( nüfus yerleşip yaşayabilir! 
g teşrinievelin yirmi sekizinde me ff 

ismet Paşa Hazretlerinin beyanatı 

DGn aqam S~~- B~ ·n ._ t .. ~ ...ıetıd., 
Bafvetdl unet Pa§a. Hazretle - lik Rü,tü Bey dün Ankaradan ge

riyle refikaları Hf., Hariciye Yeki- lirken Derincede trenden inmiş -
Ji Tevfik Rüştü Bey ve refakatle - ler, ıabahleyin Ertuğrul ya -
rindeki zevat dün ~ehrimizden ge- tiyle Derinceye gitmiş olan 
çerek Sofyaya gitmişlerdir. Reisi Cümhur Hazretlerine yat-

lıınet Paşa Hazretleri ve T ev • (Devamı o unca 1JSAyrlada.) 

~ murlara verilecek maaşın avans~ .,..~--
~ olarak tediye edileceği söyenil· ~ 
~ mektedir. Kendilerinden bu hu~ 
ff susta malfunat istediğim alaka-! 
~dar çok ketum davrandılar. : 
~ 28 teşrinievelde verilecek~ 
i maaşın avans olarak tediye e-~ 
~ dilmesi çok kuvvetli bir ihtimal~ 
g dahilindedir. ~ 
L,,,11ıııııııı111ıll"""ı111•'''"'''"''"'"''1"''"1111ıı11ıı•t•"·'ıı".J 
Çinde birşehir battı 

Zelzeleler yüzünden beş 
bin Çinli öldü 

Şanghay, 19 (A.A.) - Alınan 

son haberlere ..göre ~31 ajustoa 
tarihlerlnde Sunatan vadisinde 

vuku bulan zelzeleler mühim ha -

sar yapmış ve beş bin Çinli ölmüş 

tür. Bir şehir tamamen mahvol -

muş ve içindeki halk diri diri top· 

raklar altında gömülü kalmıttır. 
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E.kf bl•aJar yıkıhyor, yenllerl yapılıyor ve tehir Gç d8rt ucunclü 
ge•J9ledlkçe genl9llyor 

İstanbul belediyesinin varidatı ğını görüyoruz. Bir ucu Edirneka.: 
çoğalacağına azalıyor. Çoğalaca - pısında, bir ucu Şi,lide, bir ucu da 
ğına diyoruz, çünkü lstanbulun Bostancı ve havaliıinde olan 
sağında, solunda yeni binaların bu koca müselles taştıkça tfmak· 
yükıeldiğini, yeni caddeler açıldı- (Lntfen tıaydayı çevlrlnlz) 

Bir kayıp Türk - Yunan misakı Türk ğüreşçileri üçüncü 
Musİafa Fevzi Bey Balkan birliğinin başlangıcı sayılmak- defa muzaffer oldular 

Pariste öldü tadır,Bulgarlann tel3şı devam ediyor 

MerhUUl Mustafa Fevzi Bey 

Ankara, 19 (Hususi) - Anka· 
raya bugün herkesi teeasür içinde 
bırakan bir haber geldi: "Manisa 
ınebusu Mustafa Fevzi Bey Pariate 

'Vefat etmiş .. ,, 
Merhum epey zamandır tedavi 

altında idi. Jki ay kadar evel Vi· 
Yanaya gitmişti. Eylulün onunda 
buradaki arkadaşlarına yazdığı 
bir mektuptan Viyanada ameliyat 
<>lamadrfı için Parise gittiği anla
!dıyordu. Yakınlarına gelen bir 

Bulgarlar misakı kendileri aleyhine addetmektedirler 

Yunan bqveklll baıvekillmJzle birlikte 

ATlNA , 18 (Hususi), 
lstanbuldan Seliniğe gi
den M. Çaldaris, orada 
pek parlak tezahüratla 
karıılanmıştır. M. Çal
daris Mediteraneen ote
linin balkonundan bin · 
lerce halka irat ettiği 
nutukta An.karada imza
lanan Türk - Yunan 
misakını izah etmiş ve 
Türk - Yunan dostluğu
nun sarsılmaz bir kaya 
tetkil ettiğini söylemiş, Türki- mazhar olduğu şayanı hayret te _ 
e cümhuriyetinin azimkar zi- rakkilerden takdirlerle bahsetmiş-
~amdarlannın idaresi altında . tir. (Devamı G mcı sayı(ada) 

Bir Rum çocuğunun kini 
Annesini müslüman ederek alan Recep 

ağayı boğazından kesti, öldürdü 

Evelki gün şehir civarında tüy
ler ürpertici garip bir cinayet ya
pılmış, yaşlı bir adam, kamayla 
boğazından kesilerek öldürülmüş
tür. işin garip ciheti, cinayeti es· 

ir husumetin doğur-

muş olmasıdır: 
Evelki sabah, Bakırköy civarın

daki Litros köyünden T opkapıya 
doğru gelen bağçıvanlar, köyle 
Topkapı arasındaki yolun tam or-

(Denmı S üncli saycfada) 

Güreşçilerimiz, Reisicümhur Hz.nin 
huzurlarında, beş galibiyet kazandılar 
Dün geceki güretler ve beynel

milel temas Reisicümhur Gazi 
Hazretlerinin huzurları ile şeref -
lendi ve Türk çocukları zaferleri
ni Gazilerinin huzurunda kazan -
mak şerefine mazhar oldular. 

lsmail ile Viagliya güreşmiye 
başlarlarken büyük Gazinin teş -
rif edecekleri müjdesi verilmiş ve 
halk birdenbire fevkalade sevinç· 
le ayağa kalkmışbr. Derhal 1 -
talyan ve Türk güreşçileri takım 

halinde ring üzerinde selam dur -
dular. Gazimiz salonu hınca -
hmç doduran halkın arasından re
fakatinde bulunan Sıhhiye ve Ma
arif Vekili doktor Refik Bey İs
tanbul valisi Muhiddin Bey ve 
diğer bazı meb'us beyler olduğu 

halde salona dahil oldular. Ve 
halkın şiddetli alkışları arasında 
kendilerini selamlıyan ltalyan ve 
Türk güreşçilerinin selamlarına 
mukabele ederek kendilerine ha -
zırlanan yere gittiler. Yenllme:ı; gllretçlmlz Çoban Mehmet 

Bundan sonra Türk takrmı üç ltalyanca olarak yaşaları takip et. 
defa yaşa diye bağıruak Gaziyi ti. 
selamladı. Halkın alkı§ı dur - Gazi H. salonun dumanlı oldu-
mıyordu. Türk güreşçilerinin ğunu işaretle güreşe başlanması 
ıelamını, İtalyan güre§çilerinin (Devamı 7 tncı 111yılada) 
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., .. ·~· ~; ~ Borç meseleleri 
Defiler için şahit ve bazı 

ihtilaflı noktalar 
ANKARA, 19 (Hususi) - Se

netli borca karşı vaki def'in şahit· 
le ispatına cevaz olup olmadığı 

hususunda temyiz mahkemesi ti -
caret dairesinde hasıl olan içtihat 
ihtilafı üzerine keyfiyet heyetiu -
mumiyede müzakere olunarak ne
ticede hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 290 mcı maddesi mu · 
cibince senede müstenit olan her 
nevi iddialara karşı dermeyan o -
lunacak müdafaaların şahitle is -
patına cevaz olmamasına ve ibarei 
kanuniye mutlak bulunmasına bi -
naen senetle ispatı lazımgelmiyen 
ve fakat senede raptedilen her ne
vi alacağa karşı vaki teslimat id
diasının şahitle İspatına mesağı 

lcanurri olmadığına ekseriyetle ka· 
rar verilmİ§tİr. Sebebi gösterilmi -
yen borç senetlerine karşı vuku . 
bulan defilerin inkarda kizbe mün 
cer olup olmadığı hususunda tem
yiz mahkemesi ticaret dairesinde 
hasıl olan içtihat ihtilafı üzerinde 
toplanan umumi heyette keyfiyet 
müzakere olunarak neticede borç 
ikrarını mutazammın beyyine a -
leyhine delil ikamesi caiz olup an
cak ikrarda borcun sebebi musar -
rah ise müddeaaleyh bu sebebin 
~ ıaltkuk etmediğini ispat edebi • 
· ·. Eger borcun sebebi tayin olun-

.nışsa müddeaaleyh evvela ik -
n bir sebebi muayyeni bulun

'Unu saniyen bu sebebin tahak. 
uk etmediğini ispat hakkını haiz 

dir. Şu hale göre senede müstenit 
iddiaya karşı yukarda yazılı defi 
dermeyan edip bu def'in alelusul 
ispat edemiyen müddeaaleyhin 
hasmına bir yemin teklifine hak -
kı olduğu ekseriyetle takarrür et -
mi§ tir. 

Yeni Irak Kralı evlendi 
Bağdat, 19 (A.A.) -Yeni Irak 

kralı Gazinin, amcası ve sabık Hi-

caz kralı Alinin kızı prenses Aliye 
ile nişanlanma merasimi dün ak
şam ~arayda yapılmış, fakat henüz 
resmi surette bildirilmemiıtir. Dü· 
ğünün ahı aydan önce yapılması 
muhtemel değildir. 

Rüsumat tatbikatmektebi 
Rüsumat tatbikat mektebi An

karaya nakledilmiştir. Mektep ye
ni ders senesi faaliyetine Ankara • 
da baılanacaktır. 

ta, geni§ledikçe geniılemektedir . 
Varidutı neden azalıyor?. 

Bu evvela oktruva reıminden _ 
ileri geliyor, denmektedir. Oktru
va 6 milyon varidatı olan belediye 
ye senede 250 bin lira kaybettir
miş. Fakat asıl meıele, İstan • 
bul nüfusunun da azalmasıdır ve 
bizce ıehri, belediyesini mütküla _ 
ta ddıüren asıl İstanbul nüfusu • 
nun azalmasına mukabil şehrin 
yayılmasıdır . 

Bugünkü ıehir mesahai sathiye
si içine üç beş milyon sığarken bu 
koca yerde 600 bin küsur nüfus 
vardır. 

Belediyenin bu gittikçe de ya -
yılmak istidadını gösteren ıehir 

halkından aldığı verginin kafi 
gelmesine de imkan yoktur. Bele
diye ise bugünlerde para darlığı 

karşısında tedbir olarak lstanbul 
halkından aldığı vergilerin arttı -
rılamsmı dü~ünüyor. 

Halbuki bize kalırsa lstanbulun 
plansız ve ihtiyaç eseri olmıya -
cak bir surette yayılmasına mani 
olmak ilk tedbir olmak gerektir. 

~gso N;HA ~"-~!iiLE.RlilJ 

Almanyanın Avusturyaya 
teklif ettiği sulh şartları 

''Harici siyasette ayrılamazlar! ,, 
Viyana, 19 (A.A.) - Neues · ccden Almanya ile anlaşmadıkça 

Winer Tagblat gazetesi Avustur -1 lktısadi mahiyette hiç bir itilaf 
ya ile Almanya arasında tabii 

1 
aktetmiyecektir. Almanya ile 

muntazam münasebetlere yeni - Avusturya merkezi Avrnpada la
den başlanması için milliyetçi sos kip edecekleri siyaset hakkında 

yalist fırkasının harici işler ofiai - anlaşacaklardır . Avusturyanm 
nin müdürü M. Rosenberg tara - dahili siyaseti miitehakkimane ve 
fından ileri sürülen "sulh şartları- Alman siyasetine uygun bir şekil
nı., bugün neşretmittir. de olacaktır. Avusturya gazete

Bu şartların en çok göze çar · 
panları şunlardır: 

leri Almanya aleyhindeki müca -
delelerini ke:secektir. 

Avustul'yadaki milliy~l~; •ıosy.ı

list fırkasmm faaliyetten men'i 
hakkındaki karar kaldml"caktır . 

Avusturya tabietinden çıkarılan 

milliyetçi sosyalistlerin müsadere 

edilen mal ve servetleri kendileri -

ne iade olunacaktır. Kari Marx 

mesleğine istinat eden her türlü 

faaliyet Almanyada olduğu gibi 
tatil ve menedilecektir. 

Avusturyadaki yahudiler hak · 

kmdada tıpkı Almanyada yapıl

dığı gibi ayni tahdit ve takyit ted

birleri alınacaktır. Avusturya 

ile Almanya arasında iktisat sa -

Polonya vcDantiz 
Bu sabık Alman şehri il 

ihtilaf bittı 
Varşovil, 19 (A.A) - Polonya 

ile Dantizg serbest şehri arasındaı 

uzun zamandır devam eden ihti • 

! lafa dün birisi Var§ova ötekisi 

Oantizg' de imza edilen iki muka· 
vele ile nihayet vcrilm;ştir. 

Varşovada imzalanan birinci 

mukavele, Dantizg ve Gdynia li • 

manları rekabetini tanzim ve Po • 
lonyalıların Dantzig' de akalliyet 

haklarını tesbit etmektedir. 

Milletler Cemiyeti yüksek ko • 
mis~ri M. Resting ile ayan reisi 

M. Ranschming 22-9' da Cenev · 

reye giderek bu mukaveleleri Mil 
!etler Cemiyetinin tasvibine vere • 
ceklerdir. 

Yunan Reisicümhurunun 
başvekili tebrik\ 

Atina, 19 (A.A.) - Reisicüm· 
"Avusturya Almanyanın hari -

ci siyaıetini ayni bir siyaset takip 
etmelidir. Avusturya milletler ce
miyetinde Almanyaya müzaharet
te bulunmalıdır. Avusturya ön-

Avusturyadaki milliyetçi sosyali~t hasında mütekabiliyet esasına da- hur M. Zaimis'in kendisine çekti • 
ler hakkında umumi af ilan "dile- yanan ııkı bir yakla,ma ve uzlat- ği tebrik telgrafına batvekiJ M. 

incir yetiştirenler 
Pınarbaşında müstahsiller 
bir kooperatif kuruyorlar 

Ankara, 19 (Hususi) - Pınar

başı incir yetittiricileri taraf mdan 
istihsali takviye ve ortaklara ait 
mahsulleri müsait fiatla satmak, 
müstahsillerle müstehlikler arasın
daki vasıtaları kaldırmak maksa· 
diyle bir kooperatif tetkiline teıeb 
büı etmiılerdir. 

Kooperatifin ikhsat vekaletin-
ce hazırlanan esas nizamnamesi 
İcra Vekilleri Heyetince tasdik o. 
lunmuş ve yüksek tasdika iktiran 

cektir . 

M. V enizelosun 
Istanbula gelmesi 

Atina, 18 (Hususi) - Sabık 

Yunan başvekili M. Venizelos, bu 
gün Angor vapurile buraya gelmi~ 
f ırkaı;ı erkanı tarafından karşı -
lanmıştır. M. Venizelos Sofya -
dan avdet edecek olan ismet Pa
şa ile mülakat etmek için ağlebi 

ihtimal cumartesi günü lstanbula 
hareket edecektir. 

Bugün muhalif •İ a i fırkalar 

reisleri, M. Venizelosun riyasetin
de toplanarak muhalif fırkaların 

1 ma temin edilecektir • 

Amerikada buhran 
Reisiciimhurun çıkardığı 

usülü beğenmiyenler 
NEVYORK, 19 (A. A.) - Cu

martesi günü kömür kanunu im -

zalandığındanberi Penıylvanya -
da grevi filen bitirmit olmasına 

rağmen mühim bir kumpanya he -
nüz imzalamadığı için vaziyet ger 
ginliğini muhafaza etmektedir. 

Diğer t~raf tanJ A~erikanm şar 
.J<ında birçolc aa~i -rke•l....;._ 

de büyük grevler olmaktadır. 

Çald ris cevaben reisicümhur• 

tebriklerini bildirmi,, iki milletin 

daima daha aıkı bir surette yaklat 
maları çin çalıfmasım tavsiye et • 
mİ§tİr . 

Mardindeki petroller 
ANKARA, 19 - Petrol aram• 

işletme idaresi mütehassıs müdü .. 
rü Cevat Eyüp bey Mardindeki tel 
kikatını bitirmittir. Cevat bey 
Maı·dinde petrol arama itile met• 
gul olmuttur. Cevat Eyüp bey tel· 
kikatı hakkında hazırladığı rapo • 
ru bugünlerde iktısat vekaletin~ 

Patensonda (Yeni Jersey) 10 

takip edecekleri hattı hareketi ta- bin İpek sanayii itçileri grev yap· 
etmiştir. kip ve tesbit edeceklerdir. M. Ve- mıştır. Sergen ve Passaie kontluk· 

Bu kooperatif otuz sene müd- ı nizelosun avdeti, muhalefet fırka- larında da 18.00D İJçi grev halin _ 
detle faaliyette bulunacak, bu müd }arının siyasi mücadelesine daha . dedir. 

Rapor petrolun aranmıuı v 

işletilmesi hakkında mühim bazı 

esasları ihtiva etmektedir. Bundan 
batka rapor mütehassıs müdürün 
noktai nazarını da ihtiva etmek • 
tedir. 

det zarfında Pınarbaşı ve havalisi büyük bir kuvvet verecektir . Filadelfiyada kamyon ~oförlc . 
incircilerinin ihtiyaçlarını tatmine ri grev yapmışlardır. Bu gı·cv, ça-

lktısat vekaleti rapor üzerinde· 
ki tetkikatını bitird iklen sonra tes 

çalışacaktır. Dünya iktısat kon/ eransı buk bozulan maddelerin nakilleri· 
ni durdurduğu için mühim bir va. 
ziyet olmasına sebep olmu§lur. 
Brocktonda (Manachusette) 7.000 
kunduracı itlerini bırakmı~lar • 
dır. 

bit edilen esaılar dahilinde ikinci 
teşrin ayında faaliyete geçilecek· 
tir. 

Sarıyer kaymakamı 
Ankara, 19 (Husuıi) - Esbak 

kaymakamlardan Memduh Beyin 
Sarıyer kaymakamlığına tayını 

yüksek tasdika iktiran etmiftir. 

Malen yasak / 
Pariı, 19 (Hususi) - Bundan 

yirmi beş gün evel, Almanya - A
vusturya ihtilafına dair bir karika 
tür ne,reden "Matin,, gazetesinin 
Almanyaya sokulması yasak edil· 
miştir. 

9 uncu tebaa kongresi 
BERN, 19 (A. A.) - 9 uncu 

tebaa kongresi Milletler cemiyeti
nin geçen seneki faaliyetini tetkik 
etmektedir. 

Mazbata muharriri, hukuki va
ziyetlerin akalliyetler aleyhine o • 
lu§unu, devletlerin muahedeleri 
tatbik etmemelerinde ve Milletler 
Cemiyetinin salahiyetinin kafi ol
madığında görmektedir. 

Zonguldakta kuduzdan 
ölenler 

Zonguldak, (Hususi) - Şehri
mizde çoğalan kuduz vakaları yü
ızünden beş yurttaşımızı kaybettik, 
halk müteessirdir. Halkevimiz, 
kuduzdan korunmak çarelerini gös 
teren, köpeklerin öldürülmesini 
söyliyen bir beyanname bastırarak 
dağttmııtrr. 

ne olacak? 
Londra, 19 (A.A) - Başvekil 

dün öğleden sonra, Milletler Ce • 

miyeti iktisadi tube reisi M. Lene 

day ile mali şube azasından M. 

Stoppaniyi kabul etmi~tir. 

Daha evvel, M. Mak Donald tn
giltere'nin 3 mcıhur iktisatçısı Jo

siah Stamp, Arthur Salter ve Val
ter Layton ile bir saat süren bir is 
tişarede bulunmuştu. 

Baıvekil Milletler Cemiyeti me
murları ile dünya iktisat ve para 

konferansı mesaisine verilecek 
netice hakkında görüştü. 

Bu görüşmede konferansın ta -

mamen veya kısmen ve müsbet 
bir tekilde tekrar müzakereye da· 

vet edilmesi düşünülmemiş, daha , 
ziyade halledilemeyip muallakta 

kalmış meselelerin ne suretle hal -
!edilebileceği araştırılmıştır. 

Yeni Tefrikamız 

Sulara Gömülen 
A Ş K 

Bu hazin aşk macera
sının tefrikasına Cu
martesi başlıyacağız 

İki hatta seferler 
Çankırı, 19 (A.A.) - Çankırı 

- Kayseri - Ulukışla - Mersin 
hatmda yarından itibaren munta· 
zam seferlere başlanacaktır. 

Alman yada tevkif at 
Hamburg, 19 (A.A) - Lantay 

meb'usu M. Bruhn ve Hamburg 
sabık ayan azasından M. Schmiat, 
Hamburgda yanlarında 10 komü
nist olduğu halde tevkif edilmi' -
lerdir. Kendileri hükumet aley -
~ine ~uikastlarla itham edilmek -
tcdirler. 

O vakte kadar da petrol son· 
dııj ameliyelerine nezaret etmek 
üz~re Avrupadan mütehaasıalar 

getirtilecektir. 

Mardinden çıkarılacak ham 
petrol merkezi bir yere İıtanbula 

yahut Ankaraya getirtilecektir. 
Bu iki. yerden birisinde petrol taı· 
fiyeai için teıisat yapılacaktır. 

Türkiye dahilinde timdiyc ka
dar 15 • 20 yerde petrol emareti 
görülmütlür. Bunların en kuvvet· 

lisi Mardin mıntakaaı olduğun· 
dan şimdilik bütün kuvvet Mardi· 
ne verilmiıtir. Bu mıntakada i' 
yoluna girdikten ıonra diğer mm· 
takalarda faaliyete geçilecektir. 

Amerikanın para siyaseti 
Amerika ReisicUmhuru sil:lh· 
lar1n bırakılmasını istiyor Va,ington, 19 (Hususi) - Ge· 

PARlS, 19 (A. A.) _İyi bir l~cek a.y içinde Amerika~ın para 
menbadan öğrenildiğine göre ya _ sıyasetı tavazzuh edecektır. 

l nn M. Norman Davisin F ranıız Bir hudut dahilinde doların va· 
nazırları ile yapacağı müzakere . ziyetini tensip ve Amerika dövizi· 
lerde, M. Davis. Fransa başvekili. nin yükseli! nispetini istikrar etli· 
ne Amerika cümhur reisinin bir recektir. 
mektubunu verecektir. Bu husustaki resmi beyanat tiın 

Gayet kısa ve Norman Davise diki vaziyette mühim bir değiıiklik 
Amerikadan hareket ederken yapmıyacalttır. Çünkü bir ay zar· 
tevdi edilmiş olan bu mektupta, fında sabit bir para siyaseti temer
M. Ruzvelt gayet dostane bir lisan küz ettirmek imkanı yoktur. 
kullanarak silahları bırakma kon· Milli kalkınma programı inkitaP 
feransı mesaisinin neticelenmesi etmedikçe hazine inflasyonun •· 
lüzumu üzerinde ısrar etmektedir. leyhin:ledir. 
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Sinema Ankara da 
köycülük 

Ankal'a Halkevi ne güzel, ne ol
gun çalışıyor. Dokuz şube hirer 
arr kuvanı gibi yeninin, kültürün 
halını yapan arılarla dolup, do· 

T opkapı yolundaki _ cinayet 
Dün, ilk dda, bir ecnebi filmi • 

nin. Türkçe konuşanmı seyretti:• • 
Son zz.manbrda, Avrupa slüd

yolan, bu yeni usulü buldular • 
Mesela Almanca olarak çevri • 
len bir filmin, sadece sözlerini çe
vireı·ek, Fransızca, lngi lizce, 1 • 
talyanca yaptılar. 

lup boşalıyor. Hele bunlar ara -
•rndı.. Ankara köycülük şubesinin 
çalııması günden güne daha ciddi 

18 yaşındaki Y ani'nin 
ağayı keserek 

annesini müslüman eden Recep 
öldürmesine ait tafsilat 

dah .. b b" k'l I k (ffıı"l ıaralı ı inci 11:ıJr!amı1.dıı) 
a mus et ır şe ı a ma ta - d bo nundan vurulmuş, kan· 

dır K" d v 'd k" .. b tasın a Y . · oye ogru gı en, oyu e· . . d bir cesetle karşılaşmış-
nı:rrı · k" .. . . .. 1 lar ıçın e 
k ııyen, oyu . ıy_ıye ve guze e lardır. Derhal cesedin bulunduğu 
alkındırmak ıstıyen hamleler 1 rnıntaka jandarma kumandanlığı· 

~alkevlerinin memleketi anlayış na haber verilmiş, çok geçmeden 
ıtıhariyle aldığı istikameti anlatı- Bakırköy zabıtası vaka yerine ye. 

Yor. Bu istikamet dünkü hayatı tişmiştir. Pek az sonra da müddei 
R"Öı•üş tarzına göre manasızhktJ. u.mumilik cinayet hadisesine vazı· 
Bir hiçti. Mesela bugün Halkevi- yet ederek tahkikata başlamıştır. 
nin kölüye hitap eden bir seri Tahkikatın ilk safhasında, yüzün
kitap önümdedir. Bu kitaplar- deki kanlarla tanınmaz bir hale ge 

Onkılap bilgisi, kaaznç yolları , len cesedin kime ait olduğu anla.· 
hayvan nasıl beslenir, tohumluk, 1 şılmıştır. Civarda bulunanların 
süt ··ı"k h mleri bozkır te§hiılerine göre maktul, Litros 

çu u , ayvan ye • .. .. . ha ·) ·b· ı rdir Bu ki- koyunden, ellı yaşlarında El basan 
znesı gı ı eser e · w • w v 

ta ıklar kö lü e hitap ediyor, lı hagçıvan Alı oglu Recep agadır. 
pÇ y y B h' .. . h d" d .... ko" l" · d ayı yeni tekniği u teş ıs uzerıne a ıse e yurune 
Y uye yenı av , , . .. . • 

'\le • h )atıyor cek ız anlatılmış muddeıumumı 
J nı ayatı an · . . . n· I ket düfününüz ki muavınlerınden Nurettın Bey ka-

ır meın e tT d k l b"l · · · 
nüfusunun yüzde sekseni sadece 1 ın .mey ana" çı arı a ı ... meıı ıç~n 
k .. f 

40 
OOO k" d tahkıkatm dogrudan dogruya Lıt-

öylüdür.5Bu nubus ' ) k ohy le ros köyüne nakline lüzum görmüş· 
oturur. onra u mem e et a -
kın haki~iyelini düstur edinmiş • tür. 

tir. 
Bir kadın kaçırma 

Fakat halk hakimiyetinden 

~~~~---------~~~~ 
ne kadmm kocası ne de bir ]<imse 

iki çocuklu rum karısının Recep a. 
ğa ile oturmasına, halta ihtida ede 
rek Fatma ismini alışına mani ola
mamıştır. 

Günün birinde, Recep ağanın 

komşusu ve Fatma hanımın eski 
kocası mübadil olarak köyden ve 
memleketinden aynlmrş Yunanis
tana gitmiştir. Giderken de Yani 
ismindeki erkek çocuğu beraber 
götürmüş kız çocuğunu eski kan· 
sının yanında bırakmıştır. 

Seneler geçmiş, her geçen sene, 
Recep ağa ihtida eden kansı F at
ma hanıma, Fatma hanım kocası· 
na biraz daha ısm.mış, gayri tabii 
bir surelle kurulan bu aile dırıltı
sız gürültüsüz haliyle bütün Litros 
köyü halkını imrendirmiştir. 

Günlerden bir gün Recep ağa, 
karısı gibi ihtida ettirdiV.i ve ismet 

~ 

ismini verdiği üvey kızının evlen· 
me çağına geldiğini görünce, onu 
köy delikanlılarından biriyle evlen 
dirmiştir. 

Babasının intikamı! bahsedileli aşağı yukarı 25 sene 
olduğu halde halkın çoğunu 

teşkil eden köylü ile alakalanma
nın tarihi pek kısadır. Köylünün 
hayatiyle, köylünün şuuriyle ala-

Tahkikatın Litros köyündeki 
ikinci safhasında esrarlı görünen 
cinayet birdenbire aydınlanmış ve 
Recep ağayı tüyler ürpertecek bir Nihayet bundan bir hafta eve1, 
surette boynundan vuran adam an· mübadil babasiyle birlikte Yuna
laşılmıştır: nistana giden küçük Yani, 18 yaşın 

Bağçıvan Recep ağa Litros kö- da bir delikanlı olarak köye çıka
yünde eskidenberi oturmaktadır.\ gelmiş ve babasının eski dostların
Bundan on beı sene kadar evel u· ı dan Kirkor isminde birinin evine 
fak köyde garip bir hadise olmuş, misafir olmuştur. Yanının köye 

itinde gücünde namusiyle tanılan\ apansız gelişinden pek tabii olarak 
Recep •il•, bir aev8'İ neticeıjnde hiç kimae fÜphelenmemiştir. Genç 
komfusu bulunan rumun karısını te köy halkr üzerinde herhangi bir 
kaçrrmrttır. Kacırma vakası o za- şüphe uyandırmağa mahal verme· 
man köyün içinde günlerce çalka- den, büyük bir soğuk kanlılık ve 
lanmış,' dedikodular olmu§, fakat kurtazlıkla anasını kaçıran adamı 

kalanan ilk teşekkül denebilir 
ki HalkevlerL, olmuştur. Ondan 
cvv l .. f e mun erit şahıslar tarafın • 
dan köycülük davaları Heri sürül
müştür. Fakat tam .aurada. • 
ucııJıanmaaı v-e davanın platonik· 

likten kurtulması ancak yepyeni 

takip etmiş, içinde günden güne Bu usul, bu F>ene bizim sti.Jdyn· 

alevlenen kini dindirmek için fır- da da tatbik edildi. Almancil 
sat kollamıştır. bir film, Tiirkçe sözlü olarak gös-

Jşte evelki gün, Yani intikam lerildi. 
zamanının artık tamamen geldiği Bu, sinemacılık noktai nazarın· 
ne kani olmuş olacak ki, ne yapıp dan büyük bir muvaffakryettir .• 
yapıp kandırabilcliği köy çobanla- İnsan, sözlerini anlamadığı bir fil
rından birini yanma alarak, akşam 1 mi s~yrederken, ne olursa olsun , 
karanlığında kıra çıkmıştır. iki 7 evkrne varamıyordu. 
arkadaş köyden pek uzaklaşmışlar 1 lstanbulda, yalnız FranHZC'i'\ 
ve Topkapıya giden yolun bir kena 1 sözlü filmJer rağbet görüyor, di -
rmda pusu kurarak beklemişler· ğederi sönük ve tenha geçiyordu. 
dir. Tam yatsı vakti, beygirleri- Her hanai bir ecnebi diliyle 
ne yüklettiği sebzeyi şehre getir . çevrilmiş filmlerin Türkçeleştiril -
mek için yola çıkan ihtiyar Recep meleri sinema meraklılarını mem· 
ağanın önüne, birdenbire eli kama nun edecek bir hadisedir. Bunu 
lı iki korkunç insan dikilivermiş- ~ısaca kaydetti~len sonra, gele • 
tir. Zavallı bağçıvan ne kaçmağa lım ses meşelesme .. 
ne de kendini korumağa imkan bu Gördüğümüz film muvaffaktı 
lamamıştır. Adamcağızı tamamiy dedik. Ancak şunu da söyliyelim, 
le hoğazlıyan katiller, kimbiEr na- ki lpekfilm stüdyosu, Türkçeye 
sıl bir düşünce ile, ce•sedini de Top çevireceği filmler için, eski Darül
kapıya doğru yüzlerde metre sü. bedayi artistlerinden gayri kim 4 

rüklemifler ve en sonda bırakıp sa- seleri bu işte çalıştırmağa ha,Ja • 
vuşmuşlardır. dığı gün, muhakkak, ki filmler 

Tahkikat bitmiş değildir. Müd- daha iyi olacaktır. Filmleri, 
deiumumi muavini Nurettin Bey DarüJb~d.ayi artistlerine çevirt ~ 
ve mıntaka jandarma kumandam mekte ıkı mahzur var. Bir kere 
el' an Litros köyünde isticvapla me~ itiraf etmek lazımdır, ki kıymetli 

:ı; , k" 1 
gul olmaktadırlar. Öldürme işin- san at ar arımızm sesleri, şiveleri, 
de Yaniye yardım eden çobanın ahenkleri, telaffuzları tamamiyle 
kim olduğu belli değildir. Eski düzgün ve pürüzsüz değildir. Son
dostunun oğlunu evinde misafir e- rada tanınmıştır. Kimin konuşlu, 
den Kirkor ve Koço isminde iki ğu, kimin güldüğü, kimin haykır-
kişi nezaret altna alınmışlardır. dığl belli oluyor .. 

Yani henüz yakalanamamıştır. Mahaza şunu da itiraf edeHm, 
Kendisinin, cinayeti yaptıktan ıon- ki şimdilik bu işte de, Darülbe • 
ra, Yunaniıtana kaç.ması muhte- dayi ıan'atkadarının yerlerini 
mel görülmektedir. Recep ağanın tutacak ne erkek ve ne de kadın 
cesedi morga kaldırılmış ve bi1ahft hiç kimse yoktur. Dünkü filmi 
re gömülmüştür. seyrederken anladık, ki Almanca 

bir teşekkül olan Halkevleri1e ha~ 
lamr~hr. Vakıa denecek ki,, 10 
rnilyondan fazla köylüye bir a· 
ğrzda verilen (7) kitap Okmey
danında buhurdan yakmak, ya -

hut yangına gülsuyu serpmek gi · 

bi bir şeydir. 

Bayramiçinhaz-ı-rl-:-ı:-k-:Y~-ab-an-i _d_o_m_u_z_a_v_ı_G_e_n_ç kızlar yurdu sözü Türkçeye çevirmek, pek ko -
lay değildir. Ecnebi artistin ev· 
~aı etvarına, haleti ruhiyesine, a· 

Anadolu içinden 40 kız gız açıp kapamasına dikkat et _ 

Ben de biliyorum, fakat benim 
i~aret etmek istediğim nokta az 
da olsa köye doğru çevrilen başın 
aldığı istikamettir. 

Sadri E::tem 
Notı 

"Geçenlerde bir yazımda ()fil-
li Ye Demokrasi) kelimelerinin ne 
kadar kanşık manalara geldiğini 
anlatmıştım. Bu yazıda geçen 
misaller arasında 11lran" da bir 
ınisal olarak 7ıİkredilmişti. Sadece 
ilmi bir tahlilden ibaret olan bu 
.V<vzıda hk hir cemiyetin seref ve 
hayr;;iycti .mr.,·zuu h~his ,değildi . 

Trahzon !ran ccneral konsolosu 
Be~·in Trabzonda çıkan Yeni Yol 

Halkevi köylünün Aydın civarında bunlar 
irşadını düşünüyor çürüyüp gidiyor 

İstanbul Halkevi köycüler komi Aydın vilayetine tabi Karasu 
tesi dün öğleden sonra Halkevinde mülhakatindeki köylüler mühim 
avukat lsmail Şevket Beyin reisliği 1 miktarda yabani domuz avlamak
altında toplanmıştır. Dünkü top- tadırlar, 
lantıda cümhuriyetin onuncu yıl Aydın vilayetinden İstanbul 
dönümü münasebetiyle köylerde Ticaret odasına gelen bir tezkere
yaprlacak şenlikler ile köylünün de bu yaban domuzlarının çürü -
o günlerde ne suretle irşat edilece· yüp gitmekte oldukları bildiri) -
ği görüşülmüş çok mühim kararlar mekte ve bunların satışı ile alaka 
verilmiştir. dar tacir olup olmadığı sorulmak 

tadır. 
Bu karara göre cü.mhuriyet bay 

ramından evel köylüler komitesi 
köy duvar gazetesini hazırlıyacak 

ve köy muallimleri ve muhtarlarile 
temas ederek köylüye dağıtmak ü
zere bro~ürler dağıtacaktır. 

VA KIT' 
Gilndellk, Siyası Gazele 

'stıuıbul Ankara <'acldP.ııl. VAT<fl yurdu 

Telefon Numaraları: 

gt12etesinde hu yazrya cevap ,-~ _ Büyük bayramda 
ı·en tavzihini okudum. Dost 1-

nakliye! 
Yazı işleri lf'lcfonu : 243; 9 
frlare telefonu : :.ı4378 

ı·an hariciye memunmun kendi tarifeleri tenzilatı 
ınenıleketi heşahrna gös~erdiği Cümhuriyetin onuncu yılının kut 
h;ıssasiyctc memnun olmamak j ı ı ~ günlere mahsus olmak 
ın·· k"" 1 ,v·ı.J·. F k uanacagı 
. un~ un. c l g.ı. lıll: a at sade-

1 
üzere Şirketi Hayriye ile Akay ida-

ce hır mısa~ uzer~ncle bu kadar r resi nakliye tarifelerinde yüzde elli 
durmıva drgcr mı?. · • . b ı · ı d' •J ~ lenzılat ıcrasınr ka u etmış er ır. 

S. E. l . . 
--------- Temel atma merasımı 

l'elgrar lldre~ı: lstaohı.ı _ •1 AKM 
Poııta kutuııu No 48 

Abone debelleri. 

Seneli ' 
n aylık 
3 aylık 
ı aylık 

l'Urklye -
HOO Kr. 
7~() .. 

4()\1 • 

•~o .. 

illin Ucretferı· 

~~C'rı~bl 

ımıu Kr 
14:'i0 .. 

1'100 • 

300 • 

rıcarl llt\1Ll11rın ilan 14:.thlfl'll'rlnıl~ ..antl-
Japonya magnezgomlu lı Dahiliye Vekaleti vilayet ve 

ampul satmak isliyor belediyeye gönderdiği birer tezke· kıırıı,a kadar ~·•uır . 

J d ı b 1 T
. 

1 

rede, resmi ve hususi te~ekküller K~ı.,·uı.. r:11Jı1 . ılt•\anıtı ll!ln H•rı•oluro alt 

mı :ill ı.uru)tmı haşlar ilk 'lahilı•ıJ• 2.lO 

aponya an stan u ıcaret o- • ~ 

geldi; yazıldı mck, ıesi ona göre akort etmek 
Kadınlar birliğinin himayesinde te öyle konuşmak şarttır. Bu da an: 
sis edilen ve te,rinievel ortalarında cak sanat'karm harcıdır. Bu işe 
açılacak olan genç kızlar yurduna kabiliyetli kimseler yetişinciye 
şimdiye kadar 40 genç kız müraca kadar, hu yokluğu da gene şehir 
at etmiştir. Bunların hepsi Ana· tiyatrosunun artistleri doldura _ 

dolunun muhtelif şehirlerindendir. caklardır . 
Müracaatçıların bir kı!.mı üniversi- Türk tiyatrosu, Türk opereti, 
leye devam edeceklerini söylemek Türk sinemau, Darülbedayi 
te ve birliğin kendilerine öğJeden 1 sanatkarlarının hakkını ödeyemiye 

sonra iş bulmasını da istemektedir- cektir. 
ler. Birlik idare heyeti bu husus-
ta muhtelif müesseseler nezdinde 
te§ebbüslere il'irismiııLir • 

Mektep kitapları gene 
pahalı nzıdır? 

Dün matbaamıza bir kitapçı 
müracaat etti. Bu sene mektep ki 
taplarına konulmuş olan fiatlar a· 
raunda nispetsizlik bulunduğunu 

söyledi. Yirmi iki formalık ciltli 
bir cebir kitabının fiatı seksen bes 
kuruş olduğu halde yirmi üç sayı : 
falık bir kıraat kitabının fiatr yüz 
on dokuz kuruş olduğunu da mi
sal olarak göstereli. 

Alibey köyünde mektep 
Fatih kaymakamlığı mıntakur 

dahilindeki Ali Bey köyü üç sınıf
lı ilk mektebi beş sınıflı olmuştur. 

~erAmi ;zzet 

1 ürk dili tetkik cemiye
tin!n ioplanizsı 

Türk Dili Tetkik cemiyeti lı. 
tanbul şubesi dün üniversitede bir 
çok profesör ve muallimlerin işti

rakiyle bir toplantı yapmıştır. Top 
lantılar ay nihayetine kadar de
vam edecektir. Muhtelif kollar -
dan gelen fi~ler üzerinde görüşiil. 
mektedir. Elde mevcut 050) bin 
kelime tetkik ve tasvip edilmekte· 
dir. 

Kuponlar itilafı 

d•ı l b" t k d J tarafından yakın zamanlarda ya- a~ rı tı•nıuaı "rmıır 
"" ına ge en ır ez ere e a - Pılacak temel l i.mı'nı"n lfr,.nıl ıı~nların hlr !':ıtırı ıo kuru5tıır ı>on d t b" f b 'k a ma meras . · 20ı'ncı· mektep ya a anınmış ır a rı anın 1 

llla.gnezyomlu ampul satı,ı için 1 muhakk.ak surette 29 teırinievel Kiiçıtk ilanlar F ethiyedeki 20 inci mektep bi· 

Düyunu umumiye mecJisi, Tiir· 
kiye ile 22 Nisan 1933 taribind~ 

Türkiye cümhuriyeti ile aktedil
miş olan kuponlar itilafnamesinin 
12 eylül 1933 tarihinden itibaren 
mevkii meriyete girdiğini h.imil'e· 
re resmen bildirmiştir. 

"l' ı h b d f Bir dt>ıaııı .ııı iki dera--;; ô!J U<; llPtıucı tı:> 
'lirkiyeden bir vekil istediği bil - cüm urıyet ayramına teıa Ü et- ..ıorc ı,etRııı 7~ ve on c1erıısı ıoo kuruştıır nası tehlike gösterdiğinden beledi 
dirilmektedir. tirilmesini bildirmi~tir. Belediye, Uç aylık lifin vmnltrıo bir dPtuı mecca· ye tarafından kapalrlmrşhr. Mek. 

O b b ı . l b'l nendır. Dorl ııatırı gpçen llAnlıırın tuıı z · l.k d b b 
da bu tezkereden alakadar ta unu şu e ere ve cemıyet ere ı - tep encır ı uyu a ir inaya ta-aatrrıan ~o kuruştaıı he!llp edtllr 

cirJeri hnberdar etmiştir. dirrniıtir. lil••••••wwwmım11+maı•••mii· şınmrfhr. 

Teşrinevel kontenjanı 
T eşrinievele ail kontenjan liı • 

tesi gümrüğe tebliğ edilmiştir. 

. ... 
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. il Devlet ve Meclis il 
TAKVİM 

. . . . 
\l M h • · C l4 I Nu ,-, ...... .)j 

Çarşa ·nba 
20 E y!ü ı 

29 C ema.evcl 

Perşembe 
"L ı Eylül 

30 Cema evel 
~:;::::::::::::::) 4 c::::::::::::::::::::::::) u arrırı : e a '' r ...•.. =-' :-. .ıı 5.·H 

IF,1 ı ı .. 1 t 
4 17 4. 1:' 

1 .l'J 12.0~ 

''·'' 15. lh 

11o. ,1ta ·~ ı:ı 
ıo.~ ı ıu,4: 

3. •ı 4.cı 1 
~I ~tıı 

llJ'l ıo.s 

l: un ııtışı 

uysallıktan ve Avrupa siyasetinin 1 timaiyat. İ1 \; ner_, İllm , la~aı·ruf, zi - atıah namaı.• 
l l <l rı~ıe nıırıı:l7.I fırsat ve müsaadelerinden istifa - raat, sana<. nca ; et 5 i'. ıa arın a ~ınuı oaına/.ı 

de ederek bir aralık böyle bir a • devlet fı!c , d c.ıma ~ cı.l ·ıJ'İ r. .\t.;pnı nanıaıı 
lem saltanatı hayaline kapıldı. Bo İnsan aHok J evl _t dahilinde \mı nıını:m 

şu boşuna milletinin ve düşmanla- 1 hukuki bir mevcudiyettir ; devlet ~111
1

1~aı.f.!c\·eıı ı:unıeı 
rının kar.ma girdi. Lakin Nopole· l haricinde ne emniyet vardır, ne de 1 ' ılın ~alan" 

_J on çılg ın ve son derece hotperest- 1 hürriyet. Yabancı, yani barbar L __ -_-_-_--:-:--------:~----------;--
ti. Başını yalçın kayaya vurdu. ( Yunanlı olmayan he r fert barbar· RADYO 

Bugün 

Sari: dillerindeki "cihangir,, ke dır ) tabii bir düşmandır ve mağ -
lim~si acaba böyle beşeri , umumi, lup olan düşman esir olur; çünkü 
beynelmilel bir devlet teşkil et - bu fert siyasi cemiyetten hariçtir; 
rnek istiyen kimseye mi taalluk e· bunların beşeri haysiyetleri yok - 18 - l!I Uruıııorun - 19 - 19. Hi ( 'rnnet 

llıwırıı - 1!1.15 - 20.::rı llıız ıın Rı-,\· tıırnfın
dcr? Z annetmiyorum. Cihangi r de- tur. elan kanıı;u:r. _ ·w.30 ~ ·ıı.:lo t 'dt satlhııt· 
mek kendi hesabına bütün dün - İslamiyette de mağlup olan düş t in nı-y , c ı, t•ınani !'11tı11r Efrntli rl'!Rkntı~ ı .., 
ynyı, yahut dünyanın bir kısmını man esirdir; esire tasarruf olunur. Hami.\ı-1 Hnnım - 2·!.30 - 22 Gr:ımo toıı -

zaute~mek istiyen insan demek • Yunan akidesine göre devlet me f- 2ı dl'll itlbaf'('n Aja n,, llur .. a hnlx'rtcrı w 

tir. Yoksa daha nezih manasile humu gayet umumidir. Ferdin bir aa t uyarı. 

milletlerin üstünde ve bütün beşe ehemmiyeti varsa devletin azasın· ,.------------~ ... ,. 
riyeti istiap edecek bir devlet onla dan bulunması dolayısiledir. F ert B Ü R S A 
rın aklına gelmemişti. Yeni cere _ devlete bağlıdır. Eğer bir Atinalı 
yanlar ise (Sosyalism, komünism) vatandaş düşünmek hürriyetini [l lizalarında ~ıklız i,ıırcti nla nlar üıer -
böyle bir gayeyi istihdaf eder. haizse bunun sebebi Atina devle - leıinde 19 l~\liılde muamele olanlar· 

t . . hu··rı·y-t" . d. y k dır.l l ~aı..aınlar kap:ını,; fİ\ atlannı rrfü terir Yeni tarih ının • ı semvesı ır. o sa , ... 

Nukut 

ilk mekteplerde 
Baş muallimler arasındaki 

bazı değ·işiklikler 
Maarif müdürü Haydar Bey 

Ankaradan dönmüş, ilk mektep 
müdür ve muallimlerinin kadrosu
nu getirmiştir. Yeni kadroda yer· 
leri değişen baş muallimlerin bir 
kısmı şunlardır: 

VapurcuJar sirk 
~ 

Ankarada 
bitirild · gi 

muamefeni 
bildir,liyor 

Vapurcular nnon im §ir!i:eti 
nüz te~ekkül edememiştir. Ma 
mafih Ankarada ki vapurcular 
yetin :len gelen haberlerde rcs 
muamelenin intaç edild iği bildi 
.mektedir. 

Vapurcular heyetinin bug 
şehrimize a vdet edecekleri de s· 
ienmek tedir. 

"1enşe ş na<Jetnameleri 

Elbette, pek eski devirlerin mü

tefekkir ve muharrirleri devlet 
mefhum ile uğraşmı§lardır. Fakat 
bu pek eski insanların eserleri bu
gün elimizde değildir. 

ferdin bu hakkı haiz olması değil
dir. İ~te bu fikre mebnidir ki Ati
na, en benam çocuğu olan Sokrat'ı 
öldürttü. Atinada aile istiklali, ha 

ha sultası, karı koca sadakati bile 
devletin müdahalelerine maruz -
du. Hasılı, orada devlet her husu -
si işe karışabilirdi. Vatandaşların 
vücutlarına da, zekalarına da sa -
hipti. Bizde nasıl askerlik mecbu
ri ise, orada da devlet vazifeleri • 
ni, memuriyetlerini kabul ve ifa 
etmek bir mecburiyet, bir mükel -

(Satlş) 

* Lontlıa l>b\ - .. \'ı,ıı na ~.ı. -
* ı\c\ york • l\ l:ıdrlı 

22 inci ilk mektep baş muallimi 
ismet Bey çarşambada açılan 60 
ıncı ilk mektebe, Uluköyde 29 un 
cu mektepten Şükrüye Hanım İs
tanbul 61 inci mektebe, Beykoz ilk 
mektebinden Refet Bey Çengelköy 
62 inci mektebe, Bakırköy birinci 
mektepten Mehmet Ali Bey Bey -
oğlu 29 uncu mektebe, İstanbul be
şinciden Adil Bey Bakırköy birin· 
ci mektebe, ve Bakırköy maarif me 
murluğuna, vekalet talim ve terbi
ye mümeyyizi Salahattin Bey İs -
tanbul beşinci mektebe, Beyoğlu 

31 inci mektepten Refii Bey 42 
inciye, 42 inci me!;tepten Faik B. 
31 inci mektebe, 31 inci mektep 
baş muallim vekili Halil Nihat Bey 
Beykoz 37 inci mektep baş muaf -
limliğine nakledilmişlerdir 

'---=====-;.;..;.;;.;.=~===~il Bu sene İstanbul ilk mektep 

Akted ilen t icaret muahede! 
mu::ibince Fra nsa, Almanya , 
vusturya ve Maca•·:stanla T ürle· 
arasındaki ithalat \'e ihracatta ı 

viz çıkarılmaması prensip olJr 
kabul edilmişti r. Bazı tüccarları 
bu memleke tlerd en Türkiye 
gelen itha lat emt iasmın bedeHeri 
ni devlet banhasm a yatırmak m• 
sadile bu yerlerden getirdikleri ef 
yaların menşeler i n i deği~tirere 
kontenjanla çıkarmak hileki.~lrğı 
nı yaptıkları ve bu suret le büyü~ 
bir su iistimale başladık 'arı anla ' 
şılmıştır. Bu vaziyetin önüne gef 
mek için gümrük ve inhisarlar ~e' 
kaleti çok sıkı tedbirler alm ıştır 
20 eylulden itibaren alınması li · 
zımgelen mense şehadetnameleri ' 

nin müddeti bir teşrinievvele ka' 
dar uzatılm ı~trr . Kütüphanelerimizde devlete ta

" lliik eden en eski eserler Yunan 
alemine aittir. Mesela, Eflatun'un 
"Cümhuriyet,, i bu makule kitap -
)arın en eskilerinden, en mühimle 
rindendir. "Jlıihi,, lakabım alan 
bu hakim takriben diyor ki: 
" ... Devlet, te§kilat itibarile insana 
ne kadar yaklaşırsa o kadar iyi o-., 
lur. 

Eğer devlet denilen vücudun 
bir kı&mı istırap çekerse bütün vü· 
cut mütehauis olur; o mütehassis 
kısmı ile birlikte bütün cisim mua 
tarip veyahut memnundur.,, Şeyh 
Sadinin : " Beni beşer azayı yekdi· 
gerent,, sözü .... 

lefiyetti. 
Fenafillah gibi, Fena fiddevle! 
..... Fakat bilmiş olalım ki Yuna 

nistanda devletin hududu, ancak 
bir nahiyenin hududu idi. Yani 

her nahiye, her şehir, her belediye 
dairesi diğerlerinden müstakil ve 
ayrı bir devlet teşkil etmekte idi. 

Romalılar devlet ve hukuk işle
rinde daha mütahassıs idiler. Bu • 
nun içindir ki onların tesirleri da
ha büyük olmuştur. Evet, Roma -
dadaki devlet fikrinin esası Yuna 

142, - 18, -

1 * Paris ıııs. - * Rerlin 49, sıı 

• il111Ano 22 '· -- • \':ıışor a 2-l, - • 

* Hrük•tl il;", - • Rudıpeşt• :12, -
• Atlna \H ~O • l!u~rcş ?3 --
• C'enc\ re 818, - • Belı,:rat 5=4, -

* ~O!)a 2.~. -· • Yo~ohama 47, -

* Amstcrdam S5, - • .c\ltın 9!?2, -

• l'rai! 12'l. - • ;\leddiye ~7. -
• * Stokho'm !lR, - • n. nknot ~5'•. -

Çekler (kap. sa. 16) 
---

+ ;\c\ york 
* Paı ls 
* !\lllAno 
* Rrukscl 
* Atln ı. 
* Gene\ re 

ttıi,- • Stotholnı 

0.711:; • \ ivanı 

12 06 * !\lıd rlt 

8.9650 * Bcrlin 
3.3850 • Varşova 

83,76~0 • Rudape$te 
2.438:'50 * Hü~rc~ 

• Sol) ;ı (i~.ıq 50 • Belı rat 
• A mstudnm ı.17- .... Yukotuı.nıa 

• l'ra.ı: l 5,9i75 * Mo~İCO\ a 

• iş Hankısı 9.SO Tcrkos 
ı\nadolu 27.15 c;ımen to a~. 

Reji 3,20 l' nyon Dey. 
Şir. Hayriy e ı s. ~a r ı.: l>ej!. 
Tramı·ay 48,50 Bıtlya 

2.9r~cı 

4,:ıns 

5.64-

4 2250 
3,8150 

79,65251 
3 5 Ui 
'P.M-

2:",6~ 

1 l .:'S 
20,l)Q 

!,25 

U. ~İl(Orta 10.30 ~arL: m. ecza 
llomontl 20,- Tclc!nn 

istikrazlar tahviller 

Ef l.itun' a göre insan faziletinin 
en yüksek tecellisi, insan ruhunda 
ki hislerin en ahenktar timsali 

devlettir. Devlet tam ve kamil be
şeriyet demektir. Ruhumuz ken -
dini müdrik bir zeki.dan metin 
bir celadetten, hisse taall.fik eder 
arzulardan mürekkeptir; lakin 
bah&ettiğimiz bu celadet ve bu ze
ka bu arzuları inzibat ve intizam 
altına almalıdır. Bunun gibi Efla
tun'un d evlet idealine göre hüku -
met etmek akıllı ve uslu adamla _ 
nn, mülk ve milleti muhafaza cen 
gaverlerin, itaat ve inkıyat, sayüa
mcl ticaret erbabının vazifeleri _ 
dir. Adalet cümleye hakim olma • 

nistandan alınmıştır; lakin bu fi • , 
kir cezri bir surette genişletilmiş-

ırı3.3 d:ı lsı. 

tstlkraıld ı. 

9S.- ı :ıektrilc 

53,5.l Tranıray 

tir. Ş~rt D.~·nı 2,8(• ı:rı:anl 
• n. ~ı u,·nh. 

Gumrukler 
1 9~8 i\ lıı . A . 

Ba~dat. 

54. o Hıhtım 

2.35 * A nadolu 1 
:-- ,!\O • :\ nııLlolu il 

ı t,:'5 .\ t\llıme~ il 

Ciceron umdelerini hep Atina 
feylesoflanndan alıyor; devlet ta
rifleri, tavsifleri, hep onlardan .. 
mütercemdir. ıo=.;.;;;;-..,....;;;;;;:; ... ;;;;;;:;;;;;;;;;..-.._...__ ..... 

lıdır. 

Ar isto dn.ha tecrübidir; hayale 
çokluk sapmamıştır. Bu hakim in-

Ciceron diyor ki: "İnsan ancak 
devleti kurmak ve muhafaza et • 
mek suretile Allahlara yaklası • 
yor." Devlet, insana; devletin re -
isi vücudu idare eden zekaya ben
zer. Bununla beraber Roma devle 
ti ile Yunan telakkisine göre olan 

devlet arasında Bluntschli bir ta -'h . 
san ru unu, ınsanın havayicini da kım farklar kaydetmektedir: Ro -
ha fazla araştırıyor. Eflatun, hası- malılar "ahlak,, ı hukuktan ayır -
lı, hay<'llile kemal göstermiştir ; A- makla devletin hukuki mahiyetini 
risto tc tkikatile. Eflatun devlet tebarüz ettirmi şl erdir. Bu itibarla 
uğrunda aileyi bile feda ediyor. devletin kudreti mahduttur. Ah -
Akıllılar, hakimler, muharipler lakiyata taalluk etmez. Bunun için 

Ingiliz lirasının en 
düşkün günü 

LONDRA, 19 (A. A.) - lngi-
liz lirası, altın esasını bıraktığı 

gündenberi en aşağı fiatı dün bul-

muştur. İngiliz lirası, franga na -
zaran 79, 13 16 idi . 

Gümrükteki kurs 
Muayene memurları için güm

rükte açılan kursun ilk devresi dün 
bitmiştir. 

Kursa devam etmiyenlere ait 
ikinci devre ay başmda tekrar baş· 

kadrosuna Anadoludan 95 mual • 
lim gelmiştir. Bunlar teşrinievel 

başından itibaren yeni vazifeleri
ne ba§lıyacaklard ır. 

' Gümrükten çekilmigen Türk-Yunun nıalıkeme51 

mallardan ardiye resmi I Türk - Yunan muhtelit hake~ 
K t · d l · l ·· .. k mahkemesi teşri nievelin bidayeti~ on en1an o ayısıy e gumru - , 

1 l • ·· dd t k de yaz tatilini b itirecek ve 14 e1 ere ge en ve uzun mu e çı a - • h 
1 1 d .. ..k .d lulde 22 davaya bakacaktır. Ma ' 

rı amıyan eşya ar an gumru ı a- . . . 
· d d. · l l kemenın elınde mevcut 4.000 ka 

resın e ar ıye resmı a ınıp a ın - dar derdesti muamele e vrak ki011 
mıyacağı evvelce sorulmuş ve ve· 

nusaniye kadar tasfiye edilecektir· rilen cevaplarda kontenjan dola-
Mahkeme teşekkül anından bıl yısiyle antrepolarda bekliyen mal 

güne kadar 8.000 davaya ba!uıııt lara mukabil ardiye resmi alınma-
maması bildirilmi ti. "'.... Hemen b<'.!>1:İ hükümctimiı a• 

leyhine açılan bu davalard a ~ k ,( Fakat şimdi gümrük idaresi ile 
tacirler arasında bu sebepten yeni 
bir ihtilaf çıkmış ve tacirler de 
İnhisar ve gümrükler vekaletine 
müracaat etmiştir. 

Gümrükler vekaletinden gelen 
cevapta (konenjana dahil olan ve 
listede . ismi neşredildiği halde 
gümrük antreposundan çckilmi -
yen eşyadan ardiye re:ımi alınma· 
sı) bildirilmiştir. 

Bu karar ayni zamanda Ticaret 
odasına da tebl :~ ~dilmi~tir. 

Rusya bizden mühinı 
nıiktarda buğday alıyor 

Sovyet ticaret mümessilliği, Tür 
kiyeden ehemmiyetli miktarda 
buğday alacaktır. Sovyetler ilk 
parti ziraat bankasından buğday 

satın almıştır. Bu sene Türkiyeden 
600 bin liradan fazla buğday ala · 
cağı beklenmektedir. 

Sovyet Rusya 931 senesine ka · 
dar, dışarıya buğday satıyordu. 
Bilhassa 931 senesinde Almnnya
ya visi mikyasta buğday ihraç et 
mişti. Sovyetler şimdi dışarıdan 

mal almaktadır. Alınan haberlere I 
göre Ukranya, şimali Kafkasyada 
zcrirat diğer senelere nazaran az

bir tazminatı öneme verilmiştir. 

Mesut hır evlenme 
lktıdarı , ha7akati, mesleğin• 

muhabbeti, hastalarına karşı !ef· 
katkar merbutiycti ve kuvvei k•' 
lemiyesiyle lstanbulda ve Ana · 
dolumuzcla büyük ve haki1'f 
bir şöhret ve h iirmct teminine ıııı1 

vaffak olan D~hiliye mütehns· 
sm D cktor ve muallim HafıS 

Cemal Bey ile İs~anbulun efl 

asil , en k iba r ve en zengifl 
a ilelerinden olan Sabiha H:J• 
nımefcnd in in n :kih ve teehhül 
merasimi Beylerbeyindeki köşk · 
lerinde icra edilmi ş t ir. Tarnfeynt 
saa ".!et diler iz. 

usu-

T U,. R K : ı :\ ı·: " ' :-;; ı \' n A 
Sıhık :\I \ !il\] 

y, rııı ııl. -.tıııd.ııı 

\lt\l>IOl ~I q 1 ·'' 

itib:ırt·ıı 

•t lH tıle 

devlet için yaşamalıdır. Bu tabaka <lir ki Romalılarca devlet, Yunan
münferiden mala ve kadınla,-a ta- lılarca olan devletten daha kuv - lıyacnklır. 
sarruf edemez; yani mal ve ka - vetlidir. Romalılara göre d evlet ~~~~~=•c•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ , 
dm müşterektir. Aristo tasarruf ve cihanın manevi, ahlaki nizamın f' 

dır. 

6U AKŞAP'I M E L E K SirtEMASI 
temelliik hukukunu, izdivacı , a ile heyeti umumiyesi değildir. Devlet 
yi olduğu gibi muhafaza ediyor. ten gaye yalnız hukuki nizamdır. 
Ona göre devlet ailelerin, m ille . Romalılar a detlere, dinlere, külli 
tin, m emleketin teşkil etti ği C"ma hürriyet vermi şlerdir. Romada ai· 
a~tır. le, d evletten daha müstakildir. Ro 

insan !'İyas i ~ •:;:ı .'1; \ t imai) bir susi servet, hususi hukuk müemen 

hayvand:r· İmdi devlet insan tabi· j d~r; ~evletin .~e~aviizlerin.e ka~:şı 
atının b ~ mah5··tücti r ,.e d evlet . bıl e hımaye gorur. Mchazıme go -
ten ilk rnnkı;at ~uşte-~1• e mniyet, re Rornada bile a mmenin seli' me· 
ıom·a sa"!cl1?ttir. 

Şu mus:ıhab.;-ye m1?hc\ < ittihaz 
ett iğim BLn s .!,' i'ye ·.;3re Yuna -
qjstand.ı. cıin . hul·uk :.; , t , iı.d c t, iç-

ti , şüphesiz , e n yüksek kanundu. 
Bununla beraber Roma devleti 
kendi kud retinin hududunu kendi 
ta hdit ctm=ştir. 

' 1 I, 1 ) 1 % 1, • \ 1 t 1 :\ 1 1, • \ 11 I·: :-\ 1 

IGITTE HELM 
urafıı d.m lt.u i~ ul;idc ı:.üxel hır ıarl'da ıhd·ı l'dill-n 

VALANSYA YILDIZI IU~X l:\c;R \ \1 taralıı llaı ınih uııbr 
Fr:ın•ı ,c.ı !-.ıi1. l ıı hth iık rilııı i ı.ı ı..J nı c·Jl'ccktir. -:ırfı'c \ U• uda ~eti ılcn mt :ızı.tın ~.ır-

P·\ ltl.n l':ıı:ımoum Jur):ı h ,,tdısltri ı:n/.llc-.i \L' hu\lik :s.tn°aLııinnıı;1. kılı rilııı Fran' zca ci11 u J'c,k:ı ade 

Mu N i R N u ~ E TT i N BE v ı:w:cl rak !ar \C ,_.ı kıl.tr ımı~l .ı •:ıh 

1 
.. ır' . . . . 1 ııclcr, hııılcıt:c 1 ~uıa ılar ıı ı;ıııakılt "i .. hı ede hiu:ıt en l!Ui~cl t ııııJ.\o ~ıırJ..ıl.ır ~°' lı ' cCtl\lır. h' 

1 
I' h .ff • 

~I · "• ,. • • • ı · · ' · ·ı . ınut ış muharcb ... ltr 1 ıcrrc )aıc t: • I.~ ı.... 1 ( l•,\I 1. ' e ' \ hl P l\ I·.< P H •. , kr orkt - trıı~ ı kendı;:inc rct:ık :ıt edecek ur I' C . . I I) f 1 
Fl\:ıtlarda Y..ıın \ Oktur. Bilrtkriım:i erkenden aldırın \O" ıa arcıa • < l• lltC ;ır 1.:u J 

.. ._.cc:1_ıı:ım_• Telefon ı 40S68 (7SS7) J \. (7538 -



~ılklanm, dedi. 5mlİlt • 

aaacMdaiaiıı ıerefine ~İJCll'WD· 
KaJ& .. iacle bdehile ayala 

kalktı, Güna1a yaklafb Ye rakik 
.-le•du: 

- azı ınıım Güna1? 
qld Pll'lldJJU p.ı..;ai Ka 

l•J& doiru kaldırdı. Bir eliyle Ka 
Janm Yaralı elini olqaclL 

clehl~ı çıkın!adı. 

....... Birkaç hafta ..... 
Kumkapıda kıraathane aall"f o .. 
lan tf..U Y•li i in· 
de bir k&Jılrçıdan lriralaclıiı un • 
dala bir ar .... qqaı .. almıt •e 
deniae açıblalfti. 

o sün ..... beri, Esadullah 
Efwliain llenüs uclet ._,dilini 
ıören aaadalcı Y orıi, merak için· 
de aajda ... w. arumaktayden 
alqam branhiında aandalının 

H 
. ...Uilde tenlaa. bir. taraf• çekildiii

l>Mlmltl:a.: aaı· 

Bir iki ... en.1 T..ıa•• 
latanbul ......... ltir mllracaat 
ppılmqbr. 

Bir yağ tavası 
Huım kız annesine fır

Jatb, ç.ocuk yandı 

==:::=t.HÜKÜMDARc=:= 



· ... ~-} ~\ltustaf a Fevzi Bey öldü Ecnebi gözif e 

Türkiye 
Manisa mebusu Mustafa Fevzi Bey Pariste yapılan 

bir ameliyat neticesinde vefat etti Bir Fransız muhar-
( Unş tnrnıı ı ıncı ııayıracır) esnasında mebus seçilmiş, mütare-1 • • • } ) ? 

haberde mesanede kanser olduğu kede meclis dağılınca bir müddet ı rırı ne er an atıyor. 
bildiriliyordu. İslanbulda kalmış, sonra Ankara - Paristc çıkan Paris - Midi ve 

Vefat haberini telgrafla, mer- ya gitmiş, B. M. Meclisine intihap Paris _ Soir gazetelerinin ınüdü
humun oğulları Halidun ve Halidi edilmiştir. Merhum din ve devlet rü maruf Fransız gazetecilerinden 
Beyler vermişlerdir. Merhumun işleri ayrılmazdan önce şer'iye ve· 1\1. Buttafaghi şehrimize gelmiş -
refikası da yanında bulunuyordu. kili olmu§, ıer'iye vekaleti onun tir. 
Yakınlarından Van mebusu doktor zamanında ilga edilmiştir. Kendi l\1arcel Lucain nıüstaar iınzasiy 
Tevfik Remzi Bey de Viyanaya si birinci B. M. Meclisinden beri Je tanınmış olan Fransız muharriri 
çağırılmıştı. mebustu. Ve C. H. Fırkası umumi dün şunları söylemiştir: 

Vefatın ameliyat neticesinde idare heyeti azasından bulunuyor· "- Şimdiye kadar maalesef 
olduğu anla§ıhyor. Cenazesi ls- du. görmemi§ olduğum Türkiyeyi ve 
tanbula getirilecektir. Fıkıhta ve jslam hukukunda ma lıtanbulu ziyaret fırsatım buldu-

"' "' "' liimat sahibi olan merhum huku- ğumdan dolayı çok memnunum. 
Daha 58 yaşlarında olan Mua· kun her ıuhesinde de büyük ihtisa- Burada bulunduğum çok kısa za· 

• fa Fevzi Beyin ölümü me:nleket sı bulunan çok kıymetli ve ileri dü- man zarfında bile gördüklerim be-
';: in çok büyük bir kayıptır. sünceli bir hukukçumuzdu. Adli ni hayrette bıraktı. 

Merhum Manisanın Akhisar ka inkılap sıralarında yeni kanunların Her adımda, hükumet adamla-
=~sında doğmu§tur · Medrese tah· tanzimi işinde çahtmı~, bu yolda nmzın ve bilhaaaa devlet reisi Ga. 
silini gördükten sonra İstanbul hu- da büyük bir iktidar göstermişti. zi Hazretlerinin terakki arzuları 
:cuk mektebine girmiş, hukuk tah- Halen B. M. Meclisi adliye en· farkediliyor. 
:;ilini ikmal ettikten sonra Mecelle cümeni reisi bulunan merhum da· Son günlerde ltalyada M. Mus· 
müderrisi ve maliye nezareti hu · ha talebeliği za.manındanberi zeka solini ile görüttüğüm esnada duçe 
kuk mÜ§aviri Mahmut Esat Efen- sı, çalışkanlığı ile temayüz etmiş- dehasını, iradesini ve çalıımasını 
elinin hukuk mektebinde muavini ti. En müıkül ve mühim davaları fevkalade takdir ettiği Gazi Haz. 
olmuş, mnliye hukuk müşavirliği gayet kolaylıkla hallederdi. Ölü- retlerinin harikülade meziyetlerin
ltaleminde de vazife almıştır. Bil· miyle memleket kıymetli bir hu- den bana hayranlıkla bahsetti. 
&hare Mahmut Esat Efendinin ye- kukçuyu kaybetmit olmaktadır. Seyahatten maksadım za.manı
rine mecelle müderrisi olmu§tur. Merhumun zevcesine, oğullarına mızın büyük adamları hakkında 

Mustafa Fevzi Bey umumi harp teessür ve taziyelerimizi bildiririz. tetkikat yapmaktır. Filvaki timdi 

Türk -Yunan misakı 
(Baş tnrefı ı inci ııa.) ıfnmıutıı ) 

Müteakiben Yunan başvekili 
dahili meselelere nakli kelam e-

derek Yunanistanın hariçte kuv -
vetli bir manzara arzebnesi ıçın 

milletin vifak ve ittihadına ihti -
yaç bulunduğunu söylemiştir. 

M. Çaldaris Selanik sergisini 
ziyaret ettikten ve belediyece şere
fine verilen ziyafette hazır bulun
duktan soma gece yarısı Atinaya 
hareket etmiştir. 

Bugün öğleden sonra buraya 
vasıl olacaktır. Yunan başvekilini 
burada Atina şehri namına bele -
diye reisi istikbal edecektir. 

M. Çaldaris hu akşam nafia ne· 
zaretinin balkonundan halka bir 
nutuk irat edecektir . 

Bulgarların endişesi 
Sofya, 19 (Hususi) - Matbu • 

at, Türk - Yunan dostluk misa· 
kı hakkındaki telaşlı ve endişeli 
neşriyatına devam ediyor. Bulgar 
efkarı umurniyesi Ankarada im -
zalanan misaktan sonra, Bulgaris· 
tanın Akdenizde istediği mahreci 
alamıyacağı kanaatinde ve bu iti
barla da Türk - Yunan dostlu -
ğunu Bulgaristana kartı aktedil . 
miş bir misak telakki ediyor. 

Bu husus hakkında gazeteciler 
Bulgar Baıvekilinin fikrini sor _ 
mu§ tur. 
M.Muşanof diyor ki: 

bir takım kuyudu ihtiraziye der
meyan edilmesi lazım gelen Bal 
kan birliğinin mukaddemesini te§· 
kil eder. 

Türk - Yunan dostluğunun 
takviyesi, Akdenizde bir mahreç 
İslemekten vaz geçmemi§ olan 
Bulgaristan için nazik bir vaziyttl 
ihdas edecektir. Maamafih M. 

Muşanofun yeni misakın Bulgar 
menafiine mügayir olmadığı hak
kındaki beyanatı, yakında müza
keraticrası arzusunu gösterir.,, 

Bulgar hUkUmdarlara 
Sofya, 19 (A.A.) - Kral ve 

kraliçe Avrupada yaptıkları seya· 
hatten dün ak~am Sofyaya dön -
mü§lerdir. 

Yunan nazır /arı 
Selô:niğe vardılar 

Türk -Yunan anlaşmasının 
izahı 

Atina, 19 (Hususi) - Bu sabah 
fekası, bugün öğleden sonra Sela
niğe vasıl olmu§lar Ve parlak bir 
surette karşılanmı§lardır. 

tarihin bir dönüm noktasına gel· 
mit bulunuyoruz. Artık basit pren
siplerin halk ve milletler üzerinde 
tesiri kalmamıştır. Şimdi, kendi
lerini tanıtabilen ve milletlerinin 
mukadderatını idare edebilecek 
büyük, dahi adamların rolü vardır. 
Seyahatimi bu maksatla ve büyük 
devlet reisleriyle görütmek, onla. 
rın intibalarını bir kitapta topla· 
mak için yapıyorum. Şimdiye ka -
dar Hitler, Dolfua, 5u~ltn ve Mua· 

solini ile görü~tüm. 
Hitler halkı sürükliyebilen bir 

adamdır. Büyük bir belagat sahi
bi olduğu için halkı cezbedebili
yor. Dahili bir birlik teminine de 
muvaffak olmuştur. Kendisinde 
ba1ka bir meziyet göremiyorum. 
Harici siyaseti çok becerikıizce
dir. Bu siyaset yüzünden ltalyayı 
ve hatta Avusturyayı yavaı yava§ 
ALmanyadan uzaklaıtırmıştır. Hal 
buki Gazi Hazretleri ve Muasoli
ni, herkesin tasdik ettiği, yüksek 
fahıi iktidarlarından baıka kendi 
hesaplarına söyliyen ve büyük eser 
lerle dolu olan parlak birer maziye 
sahiptirler.,, 

Fransız gazeteci Fransada Tür
kiye hakkında beslenen hisler hak
kında da şöyle söylemiştir: 

"- Fransada, Türkiyedeki inkı 
laplar ısempatiyle takip ediliyor. 
Benim kanaatime göre; Fransa 
Türkiyeye mali bir yardımda bu
lunmnğa hazırdır. Bu yardım kli\-
3İk bir istikraz şeklinde değil, yol, 
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Zonguldakta maden 
ocaklarında kaza 

Bir hafta 
acıklı 

içinde 
bir surette 

gene üç kişi 
can verdi 

Zonguldak, (Hususi) - Bu 
haf ta içinde maden ocaklarında 
üç kaza oldu ve her üç kaza da üç 
kurban verdi. 

Kazalardan ikisi Ereğli Şirketi
nin Çaydamarı ve Gelik ocakların· 
da vukua gelmittir. Birinci kaza, 
Çaydamarı ocağında çalııan Vak • 
fıkebirli Alıköy köyünden Hacı 

oğullarından Hüseyin Ali ve gene 
Vakfıl,ebirin Parkozmanlı köyün • 
den Melik oğullarından Mehmet 
Osman ve Barlının Çakır köyün
den Demirci oğullarından Hüse· 
yindir. Hüseyin ve arkadaşları o
cak galerisi dahilinde istinat direk 
lerinin daraldığı bir noktadan do· 
layı arabayı geçirmek için de
virmek istedikleri sırada araba isti 

mür yığınları altında kalan üç a
meleden Hüseyin Ali vefat etmit 
diğer ikisi de yaralanmışlardır. 

Gelik ocağındaki kaza bir infi
lak neticesi vukua gelmiştir. Bu o
cakta çalışan lağımcı ameleıi Kor· 
kurdan köyünden Tatar oğulların 

dan Hasan oğlu Mustafa, ilerleme 
ameliyatı yapılan bir bacada la. 
ğım ateşlemiş lağım herhanııi bir 

arıza dolayısiyle vaktinden evel 
patladığından zavallı amele feci 
bir şekilde can vermittir. 

Üçüncü kaza da Kozlu Türk kö 
mür madenler şirketinin ocakların 
da olmu§tur. 

Bu ocakta baca amelesi Devre· 
ğin Sabunlar köyünden lncekara 

nat bağlarına çarptığından galeri oğullarından Yusuf oğlu Aziz gö
tamamiyle çök.mü§ ve toprak, kö- çük altında kalarak ölmüttür. 

Dağıtılan 
köy 

Şimdi de evleri 
yıkılmış! 

Osman 
Metresi tarafından 
mı öldürüldü? 
Mersinde bir cinayet oLmuf ve 

bir kadın kocasını öldürmek zan• 

nile nezaret altına ahnmııtır. Ci-
Burhaniye, (Hu~usi) -Ansızın nayet esrarengiz mahiyet taıımak 

.1 .... ldıOı ~~-·•...... R~ .. b .... :M ........ 
Reşit namındaki köy nanelerinin 
sekeneden mahrum kalınca, dün 
civar köylerden mürekkep silahlı 
bir kafile tarafından yıkıldığını, 

ankazının yağma edildiğini itittik. 
Haber aldığımıza göre evleri yı 

kılan köylüler Dahiliye Vekaleti • 
ne, Cümhuriyet müddeiumumiliği. 
ne telgraflar çekmişlerdir. 

Bu vaziyet karşısında mahzun 
olan efkarı umu.miye, bu itle bir 
yanlışlık olduğunu t:ıhmin etmek· 
tedir. Bittabi tahkikat yapılınca 
mesele nnla~ılacaktır. 

Açıkla kalan Reşit köyü ahalisi 
turada burada neticeyi beklemek
te olup henüz iskan olunmamı§lır. 
Bunların tahsisatsız olarak iakan· 
ları işine bakmak üzere mahalli 
hükumetçe bir komisyon te~kll edil 
mi§tir. Bu hususta hayır sahibi 
köylülerin fili imdadı da ümit e
dilmektedir. 

Dayaktan ölüm! 

c aatia Dtr:Ka!r ki:nıaeyj cürml 

ithal İstidadını göstermektedir. 

Zahiri ıekline göre, Bakırcı to· 

pal Osman bir aydanberi kürt Sa

lih kızı Ayıeyi metres olarak almıı 

ve cuma günü bazı kimseleri evi

ne çağırarak bir ziyafet tertip et. 

mit, yemekler yenmiş, rakılar içil

miş, kafalar biraz dumanlandıktan 

sonra bir karışıklık olmuş ve bu 

esnada patlryan bir tabanca kurıu 

niy)e Osman yere yıkılmııtır. 

Tabanca sesine etraftan koşul· 

mut müddeiumumi İsmail Hakkı 

Bey ve zabıta vaka mahalline gele· 

rek tahkikata başlamışlar, Osman 

hastaneye kaldırılmışsa da aldığı 

yaranın tesiriyle ölmüştür. , 
Osman ölmeden verdiği ifade. 

de kendisini metresi Ayşenin vur

duğunu söylemiştir. 

Tahl<ikatı bizzat müddeiumumi 

İsmail Hakkı Bey idare etmekte
dir. 

"Sükun ve sabır, aklıselim ami _ 
lidirler. İnsan yaygara ile elde e· 
demiyeceği ~eyleri aklıselimle 
elde eder.,, 

Bir Fransız gazetesinin . 
mutal:iası 

Paris, 18 (Havas) - J ournal 
gazetesi, Türk - Yunan misakın
dan bahscd~rken diyor ki : 

Başvekil M. Çaldaris Meditera
nen otelinin balkonunda halka hi· 
ta.ben irat ettiği nutukta, kendisi -
ne yapılan hararetli ve samimi is
tikbalden dolayı, halka tcsekkür 
ettikten sonra Ankara seyahatin · 
den ve orada cereyan etmi§ olan 
müzakerelerin neticelerinden, An
karada kendisiyle arkada§larının 
gördüğü hiisnü kabulden bahset -
rni! ve Türk - Yunan doztluğu · 
nu sarsılmaz bir kaya haline so -
kan •on misakın ehemiyetini kay . 
dehni• G · H I .1 l :r. azı azret erı e, smet 
Paıadan ve Tevfik Rüştü Beyden 
hayranlıkla hah~etm· r H Ik 

şimendifer, köprü inşaatı ve fab. Zonguldakta Beycumanın Ka· 
rikalar tesisi gibi işlere Fransanın ı raman köyünden Ayg1rcğlu Ah
işt :raki suretiyle olabilir. Türkiye, medin, karısı Emine Hanımı dö· 
bize göre, büyük bir istikbali olan verek öldürdüğü iddia olunmakta 
bir kuvvettir ve coğrafi vaziyeti iti dır. Bu iddianın doğru olup olma
bnriyle Avrupanın büyük devlet- dığı anlaşılmak için Emincnin na· 
leri arasındR mühim roller oynama tı köyclen getirilip fethimeyt yapı. 

Karaeşini vardu, kendi
si de ölü bulundu 
İ7.mirdc Karşıyakada feci bir 

cinayet hadisesi olmuştur. 

Saat dokuz raddelerinde Soğuk 

kuyuda kahvecilik yapan Giritli 

"Sovyet Rusyanın ekseri kom · 
şuları ile aktettiği misaklardan 
pek az bir zaman 50nra aketedilen 
Tüı·k - Yunan misakı, Mıntakavi 
itilaflar çerçevesine dahildir. Bu 
mıntakavi itilaflar, umumi itilaf -
ların fıkdanından dolayı, Avrupa· 
nın vaktiyle en kargaşalıklı olan 
1'ir kmnmda sulhün istikrarına 

yardım ederler. Hatta bugün 
kü misak, Türklerin ve Yunanh -
ların nazarında, eşkali üzerinde 

T .. k" 1§ ır. a . 
ur ıye ve Yunanist l h" d .. an e ın e te 

zahuratta hulunmu~tur. 

Gazetecilerin teşekkürü 
ANKARA, (Hususi) - M. 

Çaldariale beraber Ankaraya ge _ 
len Yunan gazetecileri Türk sula
rını terkederken Ellinin telsiziyle 
Ankara gazetecilerine bir teşek -
kür telgrafı çekmişlerdir. 

Yunan ayanı meclisinde 
misakın selamlanması 

ATINA, 19 (A. A.) - Atina 

ğa namzettir.,, lacaktır. 
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ajansından: Ayan celselerinin ye
niden açılıtında bütün fırkaları 

temsil eden muhtelif hatipler, 
Türk · Yunan misakının imzalan • 
maaını selamlamışlardır. 

Başvekil vekili M. Kondilis bü· 
yük tezahürat arasında iki devlet 
ve hükumet reisleri tarafından kar 
ııkklı çekilen telgrafları okumut -
tur. 

Ayan meclisi reisi M. Gonatas 
' Türk - Yunan yaklaşmasının bü -

tün Balkan devletlerinin biribir • 

lerine yaklaşmalarının ilk 
olmasını temenni etti. 

adımı Şahin çavuş eski bir iğbirar ve sar 

hoşluk neticesi olarak büyük bira. 

Türk- Yunan misakı 
münasebetile 

Ankara, 19 (Hususi) - Türk 
- Yunan dostluk misakının imza
sı münasebetiyle C. H. Fırkası u • 
mumi katibi Recep Beyefendiyle 
Yunan reisicümhuru M. Zaimis ve 
Yunan baıvekalet vekili ceneral 
KondHis arasında samimi telgraf· 
lar tt"ati olunmuştur. 

deri Hacıyı tabanca ile vurup öl· 

dürmüştür. 

Kur§un Hacının sağ kulağından 

girip sol l:ulağından çıkmıt ve der

hal ölmüştür. 

Aradan İJir müddet geçtikten 

sonra kardeş katili Şahin çavut ta 

şakağından k.ırşunla ,·urulmut o • 
larak ölü bulunmuştur. 

1 



Balkan oyunlarına doğru 
Atletizm müsabakalarının ikinci kısmı bu hafta 

bitirilecek-Antrenör Atina müsabakaları için ümitlidir 

Almanyada spor ve beden terbiyesi 
[ Yııkanld re•imlerl llOD Abnaa •por mecmualanadaa, Almanyada beden terblye•lae ve •pora 

verilen ehemoılyete ve ır&•terilea allkaya birkaç örnek olmak üzere, aldık ] 

Mmtaka atletizm birincilikleri Bu cuma yapılacak müsabaka· verdiğimi lstanbulsporlu Veysi • 
müsabakalarına geçen hafta Ka • larm en fazla alaka uyandıranı nin de iştiraki temin edilmiştir • 
dıköyünde başlanmış ve müsaba- 800 metre mukavemet koşusudur. Veysi Atinaya müsabakalardan 
kalann bir kısmı yapılmıştı. Bu Bu koşuya Ziya ve büyük Besim bir kaç gün evvel tayyare ile ge • 
müsabakalar Yarından sonra ayni başta olmak üzere ıekizden fazla lecektir. Bu seyahat dolayısiyle 
Bahada tamamlanacaktır. atlet girmektedir. kendisi sigorta da edilecektir • 

Bu müsabakalar yirmi be§ ey - Bu müsabakalardan sonra aBI- Atletizm antrenörü Hem Ah -
lulde Atinada başlayacak Balkan kan oyunlarına iştirak edecek at- rahama bu ı seferki olimpiyatta 
mü abakalarına iştirak edecek Jetlerin isimJeri tesbit edilmiı ola- TürlC takımı üzerinde ne düşndü-
Türk ekibini de •eçıneye eaa• ola- caktır. Fazla ınaarafa meydan ğünü ıorduk: 
cağı cihetle her sene yapılan bi - vermemek üzere muayyen dere - "- Geçen senekinden iyi bir 
rincilik müsabakalarından kat celeri yapamıyan atletlerin götü- derece alacağımızı ve Bulgarları 
kat ehemmiyetlidir ve bu münase- rülmiyecekleri söylenmektedir. geçeceğimizi tahmin ediyorum • 
betle müsabakalara yalnız lstan· Balkan oyunlarına, şimdi Fran- Yüz, iki yüz metre sür'at koşula
buldan değil, muhtelif mıntaka - sada tahsilde bulunduğu ve orada rı ile, bayrak yarışında ve disk 
lardan da atletler iştirak etmekte- Fransız ekibine dahil olarak gü - atma da şansımız yardım ederse 
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Türk ğüreşçileri üçüncü 
defa muzaffer oldular 
Güreşçilerimiz, Reisicümhur Hz.nin 
huzurlarında, beş galibiyet kazandılar 

(Ba, tarafı 1 lncJ ıayıtamr7.da) mişlerdi. ikisinin de kollarım 

için bir müddet beklenmesini söy yana sarkıtarak göz göze bakış -
lediler. Ve bir kaç dakikalık te maları halkı heyecandan beyeca
neffüsten sonra güreşlere devam na sürükliyordu. 
edildi. Güreşlerin sonunda hal ikisinin de ayak oyunları f ev • 
yan ve Türk takımları tekrar rin - kaladeydi. Devre bitti ve bir l
ge çıkarak Gazi Hazretlerinin ö-1 t~lyan yan hakeminin ltalyan le· 
nünde dizildiler, Reisicümhur 1 hıne bayrak kaldırılması halk ta.
Mazretlerini tekrar selamladılar. rafından taaccüple karşılandı. 1 -
Müsabakalar nasıl oldu? kinci devre kur'a ile ve ttalyan 

yerde başladı. İtalyanın bir oyu 
Müsabakalara başlanmazdan 

evevl İtalyan kafilesi reisi takdim 
edildi, çok alkışlandı. Bundan 
sonra güref federasyonu reısı 
Ahmet F etgeri Bey bir hitabe söy 
ledi. M. Muıolininin Faşist rejimi 
altında yeti§en gençlerle bü
yük Gazinin rejimi altında yeti -
şen gençlerin temasının büyük bir 
sevinç uyandırdığım söyledi ve 
hitabesinin bu kısmında hararet 
ve şiddetle alkışlandı. 

Bundan sonra İtalyanlara fe -
derasyonumuz namına hediye ola 
rak bir (şild) verildi. ltalyan 
güreşçilerine bir . hatıra olarak 
ayrrea madalya hediye edildi. 

ltalyan gençleri birer birer hal· 
ka takdim edildi. Bu gençler 
Ahmet Beyi Fatist uıuliy]e selam
larken madalyaları göğüslerine ta
kıldı. Bundan sonra lta]yan 
kafile reisi kendi dilinde bir hita -
be söyledi. Hitabenin sonunda 
halkı bağırarak selamladı . Ve 
İtalyan güreşçleri bizim takıma 

güzel bir büket verdiler. Bizim 

niyle Abbas bir an tehlike ge • 
çirmekle beraber gene ltalyanın 

üzerine yüklenmesi bir oldu. Üç 
dakika bitti. Bu sefer Abbas yere 
yattı. İtalyan ilk hamlede kol 
kaptı, fakat bir şey yapamadı. 

İtalyanın oyunu fazlaydı ve 
fakat Abbas kalkarak İtalyanı 
altına alıyor ve puan kazanıyor _ 
du. Bu müddet te bitti. Son dört 
dakikaya ayakta başlandı. Netice· 
de Abbas hükmen galip ilan edil
di ve şiddetle alkışlandı. Güret· 
çiler öpüştüler. 

Hafif 

Kuagliya ile İsmail kar§ılatb • 
lar. İsmail çok çevik işe baıladı. 
Boyuna kol kapıyordu. Çok 
hakim ve atılgan güreşiyordu. 

dirler. zel dereceler elde ettiğini haber iyi dereceler alabiliriz, dedi. ' çocuklar da ltlyan takımını yaşa-

Bu esnada Gazi Hazretleri salo
nu şereflendirdiler. Birinci 
devre bitti ve İtalyan yan hake
mi bu devrenin berabere bittiğini 
bildirdiler. Herkes bu haksız -
lığı hayretle karşıladı • ikinci 
devreye başlanırken kur'a ile 
evveli İsmail yere yattı. İsmail 
yerdeyken bile kol kaparak ltal _ 
yanın üstüne çıkıyordu. ikinci 
kısımda ltalyan yere yattı ve bu 
üç dakika gene netice vermeden 
geçti. Son dört dakika ayakta 
başladı ve devre lsmailin hücum
ları ile bitti. lsmail hükmen galip 
ilan edildi ve çok alkışlandı • 

Federasyon reisleri 
Ankaradan döndüler 
Geçen hafta Ankaraya çağırı -

lan federasyon reisleri Ankaradan 
dönmüşlerdir. Orada yapılan top 

Ia.nnıada kendilerinden spor işle
rine verilecek istikamet hakkında 
fikirleri sorulmuştur. Kati karar· 

ların bir müddet sonra yapılacak 
tonlanmalarda verileceği tahmin 

edilmektedir. 

4 Ecnebi fut bol 
takımı geliyor 

Geçen gün şehrimize Viner 
klüp ile beynelmilel profesyonel· 

lerden mürekkep bir Macar muhte 
litinin geleceklerini ve Fener bahçe 

takmu ile 29 eylôlde ve 1, 6 ve 8 
teşrinievelde müsabakalar yapa -
caklarını yazmıştık. 

Dün de öğrendiğimize göre Ga 
latasaray ve Beşiktaş klüpleri ta -

rafından da iki Çek takımiyle an
laıılmıştır. Bu takımların birisi 

"Çeki Karolin,, takımıdır. Çekos~ 
lovakya beşincisidir ve son müsa

bakalarında Slavya ve Sparta ile 
berabere kalmıya muvaffak olmut 

tur. Bu takım Galatasarayla kar

şılaşacaktır. 

İkinci takımın ismi de "Kladna,, 
dır. Bu da Çekoslovakya dördün-

cüaüdür. lstanbulda Beşiktatla 
karııla.tacaktır. 

7500 koşu rekoru kırıldı 
Milano, - İtalyan - İngiliz at· 

letizm maçında, Olimpiyat şampi
yonu İtalyan Beccali 1500 metrelik 
koşu dünya rekorunu kırmıştır. 
Beccali bu mesafeyi 3 dakika 49 
saniyede katetmeğe muvaffak ol
muş ve evelce Fransız Ladoumegu 
ein kazanmış olduğu 3 dakika 49 
1/ 2 saniyelik rekoru bu suretle kır 
mıştır. 

V AKIT - Bizim 1500 de geçen 
cuma aldrğnmz derece 4,25 tir. 
Dünya rekoııı ile bir mukayese 

ediniz. 

Atlna oyunlarına J9tlrak için Fraıı· 
Hdan tayyare ile ıretlrtllecek olan 

latanbulsporlu Vey•l Bey 

/ zmitte at yarış/arı ve larla selamladılar. Bundan sonra 
deniz müsabkaları evvelki akşamdan daha fazal ve 

İZMIT, (Hususi) - Cuma gü· 
nü şehrimizde iki büyük spor mü -
sahakası yapılmıştır. Valimiz Eş -
ref beyin reislikleri altında yapı -
lan at koşuları büyük bir muvaffa 
kıyetle icra edil.miş ve bilhassa bi
rinciliği kazanan atların lzmitin 
damızlık hayvanlarının hafitleri 
olması bu yarışa, bir kat daha 
kıymet ve ehemmiyet vermiştir. 
Büyük yarışları şu hayvanlar ka -
zannuştır: 

Tay koşusunu İzmitli Ahmet 
efendinin Gönülü, Halkevi koşu • 
sunu lzmitli Hüsnü efendinin Tay 
yarı, Kocaeli koşusunu Ahmet e -
fendinin Al dervişi kazanmış, sı -
rasiyle 200, 150, 250 lira mükafat 
almışlardır. 

İkinci yarış Mehmet Ali paşa
nın himayelerinde lzmit İdman 

yurdu ve İttihat spor klüplerj ile 
kısmen de deniz efradı arasında 
yapılmış muhtelif deniz müsaba • 
kaları aypılırken nazarı dikkati 
bilhassa İttihat spordan Tek çifte 

sandalı ile birinci gelen Cemile 
hamm ve 800 metre mukavemet 

yarışında birinciliği birçok ra • 
kipleri arasında kazanan idman 
Yurdundan Fuat efendi olmuştur. 
Müsabakaları kazananlara Meh -
met Ali paşa tarafından muhtelif 
madalyalar ve mükafatlar dağıtıl· 
mıştır. 

koca salonu hıncahinç dolduran 
f evkalıide müteheyyiç halk önün -
de güreşe başlandı. 

Filiz sıklet 
Tirepiççiyoni ile küçük Mustafa 

karşılaştılar. İki dakika müca -
deleli geç.ti. Ve İtalyan bir fa-
vul yaptı. Bundan evvelki gü • 
reşlerde rakiplerinin ikisini de 
yenmiş olan ltalyan nefsine çok 
hakim görülüyordu. 6 ıncı da -
kikada Mustafa kendini kaptırp 

büyük bir tehlike atlattı ve yerde 
güreşmiye başladı. Mustafa bir 
tehlike daha atlattı. Güreş çok 
zevkil ve heyecanlı idi. Birinci 
devre bitti. İtalyan hükmen galip
ti. ikinci devre ayakta başladı. 
Küçük Mustıt.fa kol kapmak is -
tedi, fakat kendisi yere düştü, bir 
saniye sonra kalktı. Ve müca -
dele sonuna kadar devam etti. 

Mustafa bütün dikkatini hal ya
nın hücumunu bozmiya hasretmiş 
görünüyordu.. Devre bitti ve 
mahsus derecede raik güreşen 1 -
talyan genci hükmen galip ilan e
dilerek alkışlandı . 

En hafif 
Dünya ikincisi Nizola ile Bal -

kan şampiyonu Abbas karşılaş -
tılar. Mücadele pek heyecanlı 

başladı. Bu, her şeyden evvel 
bir teknik mücadelesiydi. ikisi 
de biribirini gafil avlamak için 
büyük bir zeka oyununa giriş • 

Yarı orta 
Fidel ile Saim tutuştular. Saim 

daha ikinci dakikada İtalyanı yere 
vurdu. İtalyan tuştan pek güç 
kurtuldu. İtalyan tehlike üstüne 
tehlike atlatıyordu. Saim bir ke.. · 

lime ile fevkaladeydi. Bir aralık 
hiç görülmemiş bir oyun yaptı ve 
6,49 dakikada fevkalade bir sarı· 
lış ile ltanyanın sırtını yere getirdi. 

Türk orta hakemi İtalyan kafi. 
le reisine {yan hakem) sordu : 

- Oldu mu? 
ltalyan hakemi tasdik etti. Sa

im fevkalade alkışlandı. 
Orta 

Nuri ile Gallegati karşılaştılar. 
Nuri hep kafa kapmak istiyordu. 
ikisi de ayni kuvvet ve meharetle 
işe başladılar. Müsavi bir müca .. 
dele ile birinci devre bitti. İkinci 
devrede yere yatmak Nuri ye düt tü 
ltalyan bir şey yapamadı. Bu sefer 
ltalyan yere yattı. Nuri de bir şey 
yapamadı. Ayakta dört dakikaya 
başlan<,lı. i3u sefer Nuri daha atıl• 
gandr. Güreş bitti ve güreşin mü· 
ııavi görünmesine rağmen hafif bir 

(Dcl'amı 9 ııncu ısa,yıiııda} 



... Bizde avcılık: Saçma 
ve barut fiyatlaı·ı 

Macar nazırı 

M. Kanyanın Paristeki 
teınas)arı 

Şark tütün konferan-
sının 

~-----------------~------------~-- PARlS, 19 (A.A.) - Mösyö 
de Kan ya ile Mösyö .Eden şere 
fine verilen öğle yemeği saat 14.30 
da bitmiştir. Ziyafette Macarlar -

son toplaıltısı 
Bulgaristandaki avcı kalabalığı yanında Konferans bitti, dün akşam Yunan 

ve .Bulgar murahhasları gittiler 
lstanbul civarında beş bin avcıvar 

1 dan M. de Kanyanın hususi kalem 
sı 35 bini geçer. En ehemmiyetsiz müdürü M. Mariassy, Macarista . 
maddesine bile büyük bir sadakat nın Paris sefiri, müsteşar M. de 
le riayet edilen nizamnameleri Anbro, İngilizlerden lord Tyrell, 
mevcuttur. Bu nizamnameye göre, M. Cadogan Campbell, sefaret ba~ 
av mevsimleri ve mıntakaları tah- katibi, M. Harbey bulunmuşlar _ 
dit edilmiştir. Bu suretle av hay • dır. 

An'anevi sporlarımızdan biri, 
ve belki de en mühimlerinden bi
ri, hiç şüphe yok ki avcılıktır. 

Memleketimiz, eskiden beri avı 
bol bir yer olarak tanınmıştır. Es
ki ve faydalı bir sporu.muz olma
sına, memleketimizin avcılığa el
verişli bulunmasına rağmen, ala -
kadarların ifadelerine göre, bizde 
avcılık çok geridedir. Kom§u Bul
garistanın merkezinde avcı sayısı 
otuz beş bini geçtiği halde, İstan
bul ve civarında avlananlar beş 
bin kişiyi zor bulmaktadır. Bizde 
avcılığın küçük ve paralı bir sını· 
fa inhisar etmesinin sebebini ba
rut, saçma ve: fişek fiatlarmın yük 
sekliğinde bulanlar vardır. 

Diin, şehrimizin tanınmış av -
cılarmdan ve ayrıca av levazımı 
satan müessese sahiplerinden ha -
zılariy]e görüştük, avcı Cemal bey 
diyor ki: 

"- Saçma ve barut fiatları ge· 
çen senelere nispetle düşüktür. in 
hisar idaresi satış yapamamak 
tehlikesi karşısında fiatları indir -
di. Fakat muhakkak ki, bugünkü 
fiatlar da yüksektir· daha indiril-, 
meleri imkanı vardır. Avlanmak 
vesilesile İstanbul civarında köy
lere yaptığım gezintilerde gördüm 
ki, halk saçma, barut ve fişek fi
atlarınm pahalılığı yüzünden av -
lanamıyor. Geçimini avcılıkla te -
min eden birçokları fena bir vazi
yettetlirlera. Diğer taraftan zarar 
da gijr,,üyor,lar,-Çünkü tarlalarında
ki ekini domuzların hücumundan 
koruyacak müdafaa silahına ma
lik değillerdir. 

Avcılık Yunanistanda bütün 
mekteplere te!mil editmiştir. Bu -
g~n ilkmektebi bitiren bir çocuk, 
nışan almasını pek ala biliyor. 
Maarif vekaletimiz bizde de ilk 
mektep talebesinin atışa alrştırı) -
ması için ali.kadarlar t . l a amım er 
yaptı. Fakat vekaletin b t . . . . u emen · 
nısını yerme getirmek · kA 
d c·· k'" f' k ım ansız -

ır. - un u ışe fiatları (bilhassa 
çocul~ların ahşa alııtırıldığı Flo _ 
her sılahlarma mahsus f" ki ) 

ışe er 
ateş pahasınadır. Böyle bı"r .1• h . sı a ın 
hır tek 1mrşunu altmış paray 

l a sa-
tı abileceği halde dört kuruşa sa . 
tılıyor.,, 

Cemal beye göre, avcılığın biz
de umu.mileşmemesi sebepleri ara
sında~ saçma, barut ve fişek fiat. 
larımn yüksekliği kadar diğer ba
zı mühim sebepler daha vardır: 

"- Her avcı, avlanabilmek 
için behemehal bir (tezkere), ya

ni avcılık ruhsatnamesi bulundur
mıya mecburdur. Ancak bir yıl 
muteber olan bu (tezkere) ler ka. 
zalarda bir liraya, vilayetlerde iki 
liraya temin olunabiliyor. Fakat 
İstanbul avcıları her nedense bu 
ruhsatnameyi dört lira karşılığın -
da alabiliyorlar. Birçok avcılar 
tanırım ki "tezkere,, alacak dörl 
liralatı bulunamadığı için avlana
mıyorlar. Fişek, barut ve saçma 
fiatları gibi tezkere için verilen 
bu ücret de indirilmeli, hiç değilse 
iki lira olmalıdır. 

Diğer taraftan, hem avcıları 

korumak, hem de memleketteki 
av hayvanlarının nesillerini devam 
ettirmek maksadile muntazam 
teşkilatlı müesseseler kurmak la -
zımdrr. Bulguistanda avcıların 

bir cemiyeti vardır. Azasının sayı-

vanlarının türeme zamanlarında Yemekten sonra Macar misafir 
avlanılmaması ve av hayvanları ler hariciye nezaretinden ayrıl . 
neslinin uzatılması temin olunmuş mıtlar ve müzakereler M. Dalad
oluyor. Bizde böyle deeildir. Av yenin huzuri)e devam etmiştir. 
ve avcılığın ne demek olduğunu Müzakerelere bugün de devam 
bilen bir tetekkül mevcut bulun - edilecektir. 
madığı için, avcıya verilen tezkere Henüz bazı ihtilaflı noktalar 
bir seneliktir. Avcı bir sene içinde mevcut olmakla beraber lngilte • 
istediği zaman avlanabilir. Bu re, Amerika, Fransa ve hatta ltal
yüzden, memleketteki av hayvan - ya bazı ihtiyat kayıtları ile silah -
larınm kökü her gün biraz daha larm beynelmilel kontrolü prensi-
kazınıyor .,, pi meselesinde anlaşmış gibi gö • 
30 senelik avcı anlatryor rünmektedirler. 

Otuz senedir avcı olduğunu Esaıen, yakında 16 teşrinievel-
:'Öyliycn Salim bey ismindeki di- de konferans bürosu açılacağın . 
ğer bir zat da diyor ki: dan Cenevrede müzakerelere de . 

"- İkinci cins barutun kilosu vam edilecektir. 
geçen sene 240 kuruştu. Bugün 200 tik haberlere göre dün yapılan 
kuruştur. Bu çoktur. Avcı, bu ikin- temasın intibaları oldukça iyidir. 

ci cins barutun kilosunu 100 ku - f İ . . .. .. 
ruşa alabilmelidir. Saçma da öy _ ransız - ngılız goruşme-
le ... İnhisar idaresi fiatları indirir- lerine dair tebliğ 
se, avcı sayısı artar. latihli.k çoğa- PARlS, 19 (A. A.) - Fransız 
lır, netice itibarile hem inhisar i- İngiliz görüımeleri neticesinde 
daresi eskisinden çok satış yapar, dün neıredilen bir tebliğde, silah
hem memleket avcılığına hizmet ları bırakma işlerine başlanma . 
etmiş olur.,, dan evvel vaziyetin tetkik edildi _ 

Salim bey de, avcı Cemal bey ği söylenmektedir. Karşılıklı bir i
gibi "tezkere,, ~:c Yerilen ücretin timat havası içinde noktai nazar _ 
yüksekliğinden şikayetçidir: lar teati edilmiştir. Her iki taraf 

- Balıkçı bütün sene geceli mümeaailleri muhtelif meseleler 
giindUzlü balık tutar. Buna muka- hakkında mevcut tezleri biribirine 

bil aldığı tezkerenin ücreti bir li· yaklaştırmak üzre mensup olduk • 
radır. Avcı, senenin ancak üç a - Iarı hükumetlerin görüşlerini an • 
ymda avlanır ve dört lira tezkere latmışlardır. 
parası verir. Ruhsatiye ücretini i- İngiliz murahhasları bu görüş
ki liraya indirsinler, bugün be~ menin neticelerini hükumetlerine 
bin olan avcı sayısı, hemen 25.000 bildirmiflerdir. Yeniden bir gö -
olacaktır. rÜ§me yapılacağı zannediliyor. 

Bir mağaza sahibine göre 
Av ma1zcmesi satan mağaza Ragiştağ yangını muha

ı::ahi1.!e~inden Mösyö Lazaronun kemesi nasıl yapılacak? 
bu l1ahı~ etı:afında söyledikleri 
şudta·: Sıkı tertibat 

LAYPZİG, 19 (A. A.) - Ran· 
tag yangını davasının birinci kıs . 
mı 21 9 da Laypzigde açılacak ve 
10 uncu ayın beşi ile dokuzu ara

Şark tütünleri konferansı dün tanbulda bulunmasına rey verince 
son toplantısını yapmış ve çalışma- Yunan murahhasları ofis merkezi· 
sına öğleden evel nihayet vermiş· nin muvakkat olmasını istcmi§tir. 
tir. Evvela lstanbulda çalışmasını bun 

Öğleden evel İstanbul ticaret o· dan sonra Atinaya ve Sofyaya nak 
dası reisi Nemli zade Milat Bey ledilmesini teklif etmiıtir. Fakat 
ile diğer Türk murahhaslarının, Türk ve Bulgar murahhasları nok· 
Bulgar murahhası M. Zakarof ve tai nazarlarında ısrar ettiklerinden 
Yunan murahhasları M. Bakalbat• bu madde muvakkaten halledilme· 
ile arkadaşlarının iştirakiyle yapı- mit şekilde kalmıştır. 
lan bu içtimada 1stanbulda kuru . Maamafih Türk - Bulgar mu-

lacak olan tütün of isinin teşkilatı 
görüşülmüş ve ihzari mahiyette bir 
proje hazırlanmıştır. 

rahhasları merkezi İstanbulda ka· 
rarlaıtırmıtlar ve arada imzalanan 
protokolda da bu noktayi bilhaasa 
tasrih etmiılerdir. 

Bu proje üzerinde tarafeynin 
Söylendiğine göre bu protokol 

fikirleri üzerinde tam bir itilaf ha-
ihzari vaziyetet olup tarafeyn hü· 

sıl olduğundan proje imzalanmış kumetlerine takdim edilecek ve 
ve hükumetlere takdim edilmek 

hükumetler tarafından esuın ka· 
üzere hazırlanmıştır. bulünden sonra tekrar lstanbulda 

Öğrendiğimize göre tütün ofisi toplanacak konferansa bu hüku
nin tetkili.tı hakkında müzakere metler imzaya salahiyettar murah· 
olurken Yunan murahhası M. Ba· haı göndereceklerdir. 
kalbaşı ofis merkezinin İstanbul. Bu murahhasların imza edeceği 
da olmasına itiraz etmit ve fikrini şekle göre tütün ofisi teşkil ederek 
şiddetle müdafaa etmiştir. Fakat faaliyete geçecektir. 
Türk murahhasları ofisin İstanbul· Öğleden eve) biten konferans .. 
da çalışması mümkün olduğunu tan sonra Yunan murahhasları der 
söylemi§se de Yunan murahhau· haf Atinaya avdet etmişler ve 
mn ısrarı üzerine konferans Bul· Türk, Bulgar murahhasları tarafın 
gar murahhasları gelinciye kadar dan tefyi edilmişlerdir. Bulgar 
tehir edilmiştir. murahhası M. Zakarof ta dün ak • 

Bulgar murahhası da ofisin Is • . şam Safyaya hareket etmiştir. 

Şapkanın başına gelen 
I fil") Hk I tf1 J )il·' 

Şirket vapurunda unutulan şapka 

bir şapkayı daha uçurdu ! 
Evvelki akşam, Köprüden Bo -

ğazm Rumeli cihetine ıaat yirmi 
de hareket eden vapurda gülünç 
bir şapka mesele:ü olmuştur. 

Rumelihisarı yolcularından biri 
şapkasını vapurda bırakarak iske
leye çıkmış, vapurun hareketin -
den sonra aklı başına gelerek, ba
şında şapkası olmaaığını anla -
mış ... Hemen telefona sarılmış .. 

- Affedersiniz .. 
- Azizim, affedersiniz o1ur 

mu? ... 

- O halde öteki şapka burada
dır. Onu bulalım .. 

- F arezdelim ki şapkayı bul • 
dun, bana fayda11? .. 

Yolculardan bir tanıdığı: 
- Belki daha yenidir .. Sen ka

zanırsın. 

"- Sacma, barut ve fişek fi -
atlarını inhisar idaresi tesbit et· 
mektedir. Sllçma ve barut fiatla . 
rında geçen senelere nazaran is • 
konto yapılmıştır. Mesela geçen 
sene, içincie yüz tane bulunan adi 
cins fisek uaketi 210 kurusa satı
lırken,· bugün 150 kuruşa~ verili
yor. Aşağı vuk;rı %28 ten .. .'?ıit 
Vardır. İyi cin~ fiıek paketinde rn
pılan iskonto q 10 dur. 440 ku -
rBuşluk bu paket 4 liraya satılıyor. 

sında bitecektir. Davanın ikinci ~ - Allo .. Uluköy mü? .. Şapka -
kısmı, Berlinde yapılacaktır. mı vapurda unutmuıum .. Rica e · 

Yollu latifeler, etraftan gü. 
lüşmeler, mütalealar batlamıf, 
mahcup tavırlı memur bü • 

Polis, salona girilirken herkesi derim arattırıveriniz ... 
arıyacak ve birkaç gazeteciden Vapur Uluköye yanaşınca, iake 
başka kimse fotoğraf makinesi le memuru vapur memuruna bu 
getirmiyecektir. haberi vermiş. Vapur, iskelede .a-

uradak· ı 

d 
_ 1 avcı arın en çok kuJlan-

ıgı bu cin 1· B 

Birçok ecnebi konsoloslar ve atlerce duramaz a .... İki üç dakika 
adliyeciler, muhakemede hazır içinde şapkanın aranması da bir 
bulunacaktır. mesele ... Vapur memuru orta salo 

. . . s ır · u paketin de adi ==-=~-:---,...~:-:--~~~=,,...._---
cıns gıb ·· d ' · d d h b -• 1 Yuz e 28 iskonta ·· . mız en a a ol raslanan yer bu -
sıne 31 O gorme 1 

A .ve kuru§a satılmasın lamazsımz. Almanyaya, Fransaya 
manı vardı ? a ne A B l "k ·· .. r. vusturyaya, e çı aya her gun 

240: uz g~amlık ikinci nevi barut bu hayvanları veya derilerini ih -
uruş en 200, birinci nevi ha- raç ederiz. Fişek, barut, saçma da· 

rut 280 ken 240 k 1 h 
. . uruş o mustur. a ucuza satıldığı takdirde mem • 

Memleketımızdc yapılan b · 1 k 
.. . arutun e etteki avcıların sr yısı, şimdiki-

yuz gramı ıse üç liraya verT l 
B. · · 'k' 1 ıyor. e mukayese edilemiyecek kadar 
ırıncı ve ı ınci nevi bar t f. 1 . u ıat a- artacak v A . 

rı, harıçten geldikleri için belki 'h e vrupayn o nıspette 
d h f 1 . d ı racat . yapılacaktır.,, 

a a az a ın irilemez. Fakat yer If 1 ~ u asa olar·ık JA k l r b t l t k k . . . • 1 a a ac arların ı aru u ucuz a ma pe müm. yuk.ırdakı ıf adelerinc r"' • b' 
kündür. de d w goıe, ız-

. e avcılıgın inkişafı İ(•in. 
F ışenk, barut, saçma f iatlarını 1 - Bamt saç . ~. · 

. d" ki k l , • m.t ve fışek fiat ın ırme e, memle et avcılığında arı indirilnıclidir. · 
ehe.mmiyetli bir rol oynanmış ola- 1 2 - Avcılık l1lhsat· · · . 

ıyesı ıcın a-
caktır. Buradaki bıldırcın geçidi Iman dört lira, azaltılmahdıı: 

na girmiş, bakınmış, herkesin ba
şı açık, şapkaları rafta, ön raflar· 
dan birine göz dolathrmıt; §ap -
kaları aaymı§, adamları saymış, 

bir şapka fazla ... Sormut: 

- Bu şapka kimin? .. 
Herkes Japkaaına göz atmış, ye 

rinde duruyor. Kimse sahip çık -
mayınca memur bu muvaff akıye· 
tine sevinerek şapkayı kaptığı gi
bi iskeleye koşmuş, vapur da bu 
sırada kalktığından şapkayı iske
leye fırlatmış... Fırlatmış ama ... 
Döner dönmez de şapkanın sahi -
bile kartılaşmış: 

- Şapkamı neye aldın? 
Memur, !atalamıt: 
- Sizin mi idi? .. 
- Tabii benim .. Vapurun kena 

tün bütün şaıalamıf, fap~ 
kayı tanıyormuş gibi raflara baka 
rak dolaşmıya başlayınca: 

- Ee ... Ne olur olmaz belki bi
zim şapkada Yeniköye çıkar ... 

Diyerek yolcunun biri hemen 
şapkasını başına geçirmiş ... 

Bu vaziyet karşISJnda memura 
biri akıl öğretmit: 

- Yeniköyden telefone ediniz 
de şapkayı vermesinler. 

Demiş. Memur, bunu muvafık 
bularak daha vapur yanaşmadan 
telefona kMmu-; · - .. 

- Allo .. Uluköy mü?.. Aman 
şapkayı kimı;e:ıe vermeyin.. Sahi· 
bi çıkiı .. 

Demiş, üstelik on üç kurut ta 
telefon konuşma ücreti vermif ... 
( Çünkü; Şirketi Hıtyriye an • 
cak ıirketle resmi konutm• -
ları kabul eder. ) Bundan 

dünyanın hiçbir tarafında yoktur. 3 - Avcılaı·ı korumak, m~nılc
Çulluk, tilki, çakal, kunduz, geyik, k~tteki av hayvanlarının nesilleri
karaca, domuz, tavşan gibi av hay nı devam cttinnek için muntazam 
vanlarma Avrupada memleketi - tcşckkU1Ier vücuda getirilmelidir. 

rında duruyordum. Bir adam fap 
kasını bırakmış diye herkesin fap· 
kası aİınır mı? .. 

sonra , §apkanın aranmaı;ı da 
son iskeleye bırakılmış, fak at son 
iskeleye bütün yolcular çıktıktan 
sonra raflar.: ... fapka kalmamı§ r. 

Uluköye çıkarılan ,apkanın a -
,kibetinde henüz haber alınama 
mııtır ..•. 

t 



Heyetimizin Istan bula 
gelişi ve akşam gidişi 

9 - VAKn 20 Eylül 1 ~~13 

,.--Sofyayagiderken- DÜZELTİYORUZ! 
) ismet Paşa Hz.nin ............................................................................................... . 
) sözleri ' Söz .. kil~~~-~~··çiki~·~~·y~·k;J~;· .. ~I~ .... Y~zı • 

Gazi Hz. dün başvekilimizi Derincede 
karşıladılar ve Sirkecide teşyi ettiler 

Başvekil !snıct Pa~a Hz. k d 
hareketlerinden evvel Anauolu CIDlll Özdj) için harcayacağı eme Var )f 
ajansına :şu beyanatta bulun -

mustur: Akın gazetesi verdiği bir ha. karşısında Osmanlı sultanhğr sü .. 
"·- Komşumuz ve dostumuz b d k rükleniyordu.,, 

Bulgaristan hükumetinin daveti 1 erde iyor i: 
üzerine Sofyaya hareket edi _ "Afyon inhlsarınm mübayaata NOT - Patırdı, iğtişaş karşılı· 

\Ha• tarafı J Jnci sayıfamızda) . l k c.apkasiyle selamlamış· 
~ [ne ge ere 'J: 

t, malaki olmuşlardır. Yat lar, halk alktşlarla mukabele et-

yoruz. Tkriba iki sene evvel başlaması ihracat fiatmda da kü- ğıdır. Ermeni patırdısr gibi. 
Ankarada kendisini tanımakla çük bir tcrcffü görülrnü~tür.,, Akşam gazetesi, bir Yunan ga. 
müşerref olduğum başvekil Cümle __ dizili~_i de ya.n!ı~ olan bu ı zetesinden bir bölümü şu yolda 8hvekil pac.a ve Hariciye Vekili · · 
M. Muşanofla ve komşu mem • satırları şoyle duzeltehılırız: Türkçeye çevirmiş: 
leketi idare eden kıymetli dev- "Af · } · t ] 1 

, ~ mıştır. . b .. 
&eldikten sonra hareket ederek Tren saat on ıekız buçukta u-
doğruca şehrimize gelmiş, Reisi - ··k tezahüratlar ara.sında Sofya · 

yu R .... h 
Ci.itnhur Hazretleri ve ismet Paşa ) a hareket etmiş, eısıcum ur 

liazretleri Dolmabahçe sarayına Hazretleri refakatlerindeki zevat
Stkmışlardır. la birlikte Dolmabahçe sarayı~~ 

~·on ı_ı_1 us_armm sa m a ı_ı_uma "Burada Anadolunun amakın-let adamları ile yakından ve d d 
. lıa~lanıası uzerıne ı~arrya gon e- da daha düne kadar gayri mevcut tekrar görüşmek benim içın , 

ve Hariciye Vekilimizle fırka - ıilen malların değerinde de küçük ola nihayetsiz bir sahanın ortasın
mızın reisleri için kıymetli ve bir yükseliş görülmü~tür.,, da muazzam binalariyle birdenhi
zevkli bir fırsat olacaktır · Se- Gene Akının bir 3anat yazısında re frJkıran sahhar bir beldenin 

yahatimiz her şeyden evvel 1 şu ~.ümle göz.e}~rP_a_r':' . . . güzel muhitinde ziyafetler, .ş.ehra· 
Başvekil Hazretleri hususi tre - ı dönmüşlerdir. Halk büyük reısı 

ilin hareket saati yaklaşıncıya ka- şiddetle alkışlamıştır. 
Türk milletinin en samimi ve Rus musıkısı zıkı~dı~.ıı ~en bu yinler, balolar arasında bugunler -
dostane hislerini ifade etmek İ· · J d k b k t 

musikinın ıayatrn a ı uyu - e- de inanılnuyacak bir şey vuku bu-
çin bir vesiledir. kcmmüle ftmil olan he~ musikişi-

1 İki memleketi aJakndar eden uyor.,, 

da..- Reisicümhur Hazretlerinin Heyetimizde kimler var? 

lle.ıtlerinde kalmışlardır. . .. Ba vekil Paşa ve Hariciye Ve • 
l-Iariciye Vekili Tevfik Riı~tu kili Je le birlikte giden heyeti -

meseleleri Sofvada göri.işme - nası mevzuu bahsetmemek kahil Bu satırları bir yol daha Türkçe 
miz tabiidir. Sulh davasının değildir.,, ye çevirip şu biçime koymak ge-
samimi hadimi olan siyasetimiz Düzeltelim: rek: 

~y de bir aralık Tokatliyan ote • . yzevattan müteşekkildir: 
ı· . 1 · mız şu 
ıne gitmiş, orada bazı zıyaret en Cümhuriyet Halk Fırkası umu-
~abul etmiştir. . ka~ t.lJı· Küt·ıhva meb'usu Re -

ana istikametini dikkat ve basi- "Rus musikisini anarken ~u mu "Burada Anadolunun derinlik. 
retle muhafaza etmekte oldu • sikinin yaşayışındaki büyük ılerle- ı l . d d h d"" k d k l 

ı_, .T. k mı " ı ' . 
ı,eyetimizi Sofyaya go urme C H F 1\1eclisi gmpu reis ve-.. . f cep, . . . u ~ 

ll)!ere Bulgar hükfıroetı tara 1~. - kili \.f ·on mcb'usu Ali, Bolu d d · k ·· ki . . . . . .. 1 erın e, a a une a ar yo o an ~un an ve aıma açı vure e yışe yol açan beş musıkıcıyı soze b' . t d .. 
konuştuğumuzdan seyahatim - sonsuz ır yerın or asın a yuce 

l 1 katmamak elden gelmez.,, l . l b" d b" f k b'" den sulh ve beynelmile an as · V k ) k S l . yapı any e ır en ıre ı~ ıran u-

dan tahsis edilen hususi tren dun bı ~ . Hakiıniveti l\Iilliye 
h . · me usu 'c " 

'abah saat beş buçukta şe rımıze · .· Falıh Rıfkı Harici-
ma mefkuAre•ı'nı'n valnız istifade Dünkü ( a ıt ta çı an e amı .. b" · · ık . .. l . 

"' . . yüleyıcı ır u emn guze çcvrcıı etmesi beklenebilir. Balkan- İzzet Beyın hır yazısından: . . ki l'kl b l 1 . . . . · ı ıçınde yeme er, şen ı er, a o ar 

. . ba~muharrııı . • . 
lelnııştır. . . 'e v t?kaleti birinci daıre şefı c~. -

Bu trenle Sofaya elçımız Tev - ) B k~let husus! kalem mu-
f 'k h · · 'h vat aşve a ı Kamil Beyle eyetımıze mı - .. ' .. V d't Haı·iciyc vekaleti hu-

dum e ı, . lllandarlığmı yapacak olan Bul - ~ k lem mUdürü Refik Amır ve 
t 1 ··d·· ·· M slı.:;ı a f'k ar protoko umum mu uru · d .. 1 ~of ya elçimiz Tev ı 
Stoilof ve Bulgar şimendiferleri u I(~n ?

1
cBen 1~. ""' amı ey .. r ... 

"
1
\J.rn müdürü M. Boşkof, Bulgar B l Başvekili M Muşanof 

l-fariciye nezaretinden M. Naumof B u kg~l~ ·
2

• bugün Filihede kar-d . .. aşve ı ımı ı 
i\ lstanbula gelmışler, akşam us- l ak kendilerine Sofyaya ka-t·· . . . 1 şı ıyac , 

b~ aynı trenle ve Başvekılımz e dar refakat edecektir. 
lrlikte hareket etmişlerdir. R A am 
Saat on sekiz buçukta kalkma - esmı progr 

&t t~karrur etmiş olan hususi tre - Sofya, 19 (A.A.) - Bulgar a • 

~il\ ha.reket saatine doğru Sirkeci jansı bildiriyor: 
tıtaı~onunun civarı ve içi, yağmu- "Türkiye Başvekili İsmet Pa · 
'• rağm.en çok kalabalık halkla şa Hazretleriyle Hariciye Vekili 
~()lınuıtu. ' Gar dahilinde de hir Tevl* Rü9tü Beyin BuJsariatan -

~17( :ıevat tcfyi için geJmi§lerdir. daki ikametlerine ait program: 
Bu arada Dahiliye Vekili Şükrü Hususi tren 20 eylül çar,amba 

~aya, Sıhhat ve İçtimai ~~-av~.- saat 11 de Sofyaya muvasalat ede
l'ı.et Vekili Refik Beyler, uçun~~ cektir. Misafirler, istasyonda 
~<>lordu kumandanı Şükrü Naıh hükumet erkanı, meclis reisi ve 
l>ata., Bursa meb'usu Esat, meb - diğer şahsiyetler tarafından karşı
\tgJa.rdan Nuri, Mehmet Asım, \anacaktır. Refakatlerinde re -
~ecnıettin Sadık Tahsin, Ahmet fikaları bulunan lamel Paşa, Tev
lh v' kA 1 t' mumi fı'k Rü~tü Bey Türkiye sefaretine •an. Hariciye e a e ı u . . 'S 

~atibi Numan Rifat, vali muavmı ineceklerdir ve orada şereflerine 
.\li Rıza, Cevdet Kerim Beyler ve hususi bir öğle yemeği verilecek -
t. b 1 l d tı'r, Türk vekilleri saat 16 da Q1r çok zevat u unuyor ar ı . 

Saat on sekizi yirmi geçe Ha · 
'litiye Vekili Tevfik Rüştü Bey is
~Yona gelmiş, beş dakika sonra 
!iddetli alkışlar ve dışarıdaki hal
~tn ''Yaşa Gazi,, sesleri istasyon
d, bulunanlara Reisicümhur Haz· 
l'etierinin teşriflerini haber ver -
llıiıtir • 

Ga:zi Hazretleri biraz sonra re
f <lkatlerinde Büyük Millet Mec • 
liıi Reisi Kazım Paşa ve Başvekil 
lırnet Paşa Hazeratı bulunduğu 
halde çok hararetli tezahürler a -
tasında istasyona girmişlerdir . 
Reiıicümhur Hazretleriyle Baş· 

\'ekil Paşa kendilerini selamlıyan 
~e"abn ellerini sıkmışlar, heyeti
l'kıh:i karşılamağa gelen Bulgar 
~eınurlan ile görü~müşler, bu ara 
da. şehrimizdeki Bulgar talebeleri 
ta.rafından İsmet Paşa Hazretleri
~, büketler takdim edilmiştir. 

saraya giderek isimlerini kaydet
tireceklerdir. Saat 16.30 da 
Başvekil ile meclis reisini ziyaret 

edecklerdir. 

Bu ziyaret derhal iade edilecek 
tir. Saat 20.30 da Başvekil M. 
Muşanof bir akşam ziyafeti vere -
vek ve ziyareti bir resmi kabuJ 

takip edecektir. . 
Perşembe sabahı 9.30 da şehır 

gezilecek 13 le Türkiye sefiri la

fından bir öğle ziyafeti, saat 17 de 
başvekil tarafmchn ç~y ve . saat 

, .d Milli operadakı temsılden 
yırmı e .

1 22 30 da gene başvekı tara-
sonra · .1 k 
fından hususi bir supe verı ece -

tir. d T'" k .... saat 10 a ur ve-
Cuma gunu .. 

k·1ı . ·ı basvekil arasında mu • 
ı erı ı e • k .. 

1 kalemat cereyan edece ve mu ~ 

k.b . f"ırler kral tarafından a ı en mısa 
kabul edilecektir. . , 

Saat 17 de Türkiye sefırı tara. -
21 de meclıs fından ç-; .. •r, ve saat . 

reisi tarafında akşam ziyafetı ve· 

rilecektir. t 
Misafirler cumartesi günü saa 

10 da hususi trenle Varnaya ha • 
reket ederek saat 16.45 te Tırno -
vaya muvasalat edeceklerdir. 

1 d ılı n V ... ı' ı' geçı"nmenin Her hırımız, ayrı ayrı, samımı .. . . 
ar a su u .c Y . I I k' . arasında bugunlerde ınamlmıya-taraf tarı v~ Bulgaristan ile Tür- surette şuna kanı o ma ıyız ı vazı· . 

1 kiye arasında emniyet ve sami- femizi yapabilmemizin, arzulan. cak hır şey 0 uyor.,, 
d ı ~ ~ ~ mi yet havasının kun etlen iri - mızı tatmin edebilmemizin, ihtiyaç 

mesi ciddi arzumuz ~lduğu a - ı !arımızı temin yolunun yegane a- Şu beylik ilanı da bir yol oku • 
çık olarak anlaşılacagından e - .1• h t . yup cacalım: 

mı ı arp ıı .,, 'J: 'J: 

~~.'..'..' _ - _ _ ___ ,.J Düzeltelim: İstanbul asliye mahkemesi üçün. 

"H b" · · yrı !1.Un .. go·· cu·· hukuk dairesinden: ve Oksinograd sarayınr gezdikten er ırımız, ayrı a 'J: .. 

1 b nülden inanmalıyız ki üzerimize Düyunu umumiye muhafaza sonra saat 18 de vapurla stan u -
gerek olanı yapabilmemizin, dilek motöründe müstahdem iken yedi la hareket edeceklerdir. 

Başvekil Paşa ile ı-efakatind~ 

ki zevat Yavuz safıharp kruva· 
zörümüzle 25 eylül pazartesi gü· 

lerimizi yerine getirmemizin, yok· senedenberi tagayyüp eden ve ha. 
sul olduğumuz şeyleri ele geçirme· yat ve mematı meçhul bulunan Ha· 
nir. h·ricik çıkar yolu savaştır.,. san Fehmi Efendinin gaipliğine ka 

nü fehrinıize geleceklerdir. Heyeti

mizi hamil bulunan Yavuza (Za. 

Vakılta Celal Nuri Bey bir ya- rar verilmesi hakkmda Mükerrem 
zısmda §Öy]e bir cümle kullanıyor: Hanımın ha arzuhal vaki müracaa 

"Bütün iğti§aflara, harplere, h üzerine mumaiJeyhin hayat ve 
tazyiklere, sürekli zaruretlere rağ - mematmdan haberdar olanların 
men Osmanlı suJtanmı sürüklü- mahkemeye 933 752 numaralı doa 

fer) sistemi iki torpidomuz refakat 
edecektir. 

Gazi Hz. başvekilimizle 
görüştü 

İstanbul, 19 (A.A.) - Reisicüm 
hur Hazretleri bu sabah, refakatle 
rinde Slhhiye ve Dahiliye Vekilleri 

Beylerle diğer zevat bulunduğu 
halde Ertuğrul yatı ile Derinceye 

gitmişler ve Başvekil Paşa Hazret· 
lerini trenden alarak 11,30 da Dol· 
mahahçe sarayına dönmüşlerdir. 

Reisicümhur Hazretleri, yolda 
Başvekil Paşa ile uzun müddet gö
rüşmüşlerdir. 

İsmet Paşa Hazretleri gündüz 
akşama kadar sarayda meşgul ol
muşlardır. 

Reisicümhur Hazretleri, saat 
18,30 da Sofyaya hareket edecek 

olan Başvekil Paşayı alarak Sirke· 
ci istasyonuna götürmüşler ve ken
dilerini uğurlamışlardır. 

Sof yada hazırlık 
Sofya, 19 (A.A.) - Anadolu 

ajansının hususi muhabirinden: 

İstasyon ve şehir baştan başa 
Türk ve Bulgar bay1·aklariyle do
natılmıştır. H ükv::net ricali ve 

halk Türk hükumet ricalini karşı -
lamak için hararetli hazırlıklarda 
bulunmaktadır. 

d Yaya müracaatla malumat vermele yor u.,, 

Düzeltelim: ri lüzumuna karar verilmiş olmak· 
"Biitün patırdılara, savaşlara, la birinci defa olmak üzere ilan olu 

sıkıştırmalara, sürekli yoksulluklar nır. (7456) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Türk güreşçileri Atletleri davet 
•• •• •• d ,# Atletizm federasyonundan: 
UÇUnCU eı Q mu- Aşağıda isimleri yazılı olan at· 

zaffer oldular Jetlerin perşembe günü saat on iki • 
(Ba, tar~rı 7 inri sa~·ıfadaJ ye kadar mutlaka nüfus kağıt]ariy-

farkla İtalyan hükmen galip iJan Je birlikte beş adet fotoğraflarının 
edildi. J federasyon merkezine veya Zeki 

Yarı ağır Rıza Spor mağazasına bırakmaları 
Mustafa ile dö Gandito karşılaş veya muallim Herr Abrahama ver 

tılar. İtalyan atıldı. Fakat Mus· meleri lazımdır. Bu tedbir henüz 
tafa ağır ve hakimdi. ?inci dakika hiç bir intihap ifade etmeyip ancak 
da Mustafa fevkalade hücumlara milli takımda elyevm namzet hulu· 
başladı . . Dö Gandito sekizinci ria- nanların seyahat kağıtlarının bir 
kikada güreşe devam edemiyece - an eve) hazırlanabilmesi için ahn
ğini bildirdi. Mustafa galip ilan mıştrr. 

edildi ve fevkalade alkışlandı. E- Semih Mehmet Ali Raif (Bah. 
d. ' ' ğer İtalyan güreşe devam etsey 1 kcsiı·), Küçük Besim, Ömer, Hay-

:;erbest güreş~e oldu~u gibi muhak ı dar Cihat, Kamil, Ziya, Papadopu· 
kak tuşla yemlecektı. lo Karakas (Ciritci} Tevfik, Sami. 

Ağır ' · · 
Mehmet ile Dö Nikola karşıla! · Hakemleri davet 

tılar. İtalyan oyun yaparken Meh 
met kendisini alta aldı ve bir ara
lık minder kenarında tuş yaptı, fa. 
kat sayılmadı. Mehmet tekrar yük 
lendi ve altıncı dakika 23 saniyede 
rakibinin İstanbulda üçüncü defa 
sırtını yere getirdi. 

İtalyanlarla galibiyetimiz ikiye 
karşı beş galibiyetle ve gene zafer
le neticelendi. Halk fevkalade VekiHer 

j memnun yava~ yavaş Maksim sa· 
Sofya seyahati devam ettiği !onunu terkettı. 

Şehrimizde ikamet etmekte o· 
lup muhtelif zamanlarda hakem • 
lik ehliyetnamesi almış veya kurs
lara devam edip de ehliyetname 
almamış bulunan bilumum futbol 
hakemleri beylerin futbol federas
yonu hakem komitesinin huzurilc 
futbol kavaidinin muntazam ve 
yeknasak surette latbikı mesailini 
müzakere ve kavait ahkaml üze· 
rinde münakaşa etmek üzere 25 
eylul 933 pazartesi günü saat on 
yedide Cağaloğlunda Cümhuriyet 
Halk Fırkası binasındaki mıntaka 

müddetçe Başvekil Paşaya Sıhhat Kıymetli güreşçilerimizi hütü~ 

ı · " M t y k"l" d k kalbimizle tebrik ediyor, selamlı-ve çlımaı ua vene e ı ı o -

tor Refik, Hariciye Yeki li Tevfik yoruz. . r:'. merkezini teşrifleri bilhassa rica 

Başvekilimiz Reisicümhur Haz· 
l'etJeriyle ve Kazım Paşa Hazreta 
let;yle çok samimi bir şekilde 
\>edalaşmışlar, Gazi Hazretleri 
~endiierine muvaffakıyetler ve 
h-yırlı seyahat dileğinde hulun -
l:tıııılardır. Başvekil Paşa müte
'ltiben Gazi Hazretleriyle birlikte 
\>a.gona geçmişler, Reiaicümhur 
l-fazrel'lerj biraz sonra vagondan 
Stk:mrşlardır. 

Sehir ve tarihi eserler ziyaret e· 
dildikten sonra tlaat yirmide tren 
de akşam yemeği verilecektir. 

B D h·ı· v k·ı· ş··k ·· Alman atletlerı r ransız- olunur Rüştü eye a ı ıye e ı ı u ru d•l · 
Kaya, Maarif Vekaletine de Ziraat , /arı yen z er - - - . 

~ren kdkacağı sırada Başveki
l~iz vıtgonun pencereıinin önü -

Tiirk vekilleri pazar günü .saat 
8 de V e.rnaya muvasal~ t ve şehri 

M hl. B l k ~ l t d ı Paris Kolombes stadyomunda maçı Alman atletlcn tarafından Vekili u ıs ey er ve a e e e- . 1 

d . 1 yapılan Fransız - Alman atletızm kazanılmı~trr. cckler ır. 



~ 10 - V AKIT 20 Eylül 1933 

Rusya ve Avrupa Yeni bir kararnanıe 

Takas işi 
Rusyanın Avrupadaki bütün hududu 
emniyet içindedir! Ademi tecavüz 

misakları bunu temin etti 
Verif en \ esikaların tanın· ; 

rr. Bsı k aı ar altına a:ındı . 
An~rnn 18 - km Vekilleri He 

' 1 

Sıra Şark hududundadır. Şarkta Rusyayı Japonya 
tehtlit ediyor. İki taraf arasında harp olur ıuul 

yeti, bir içtima akdetmi~tir. Son : 
lwn:c ıj•rn kararnamesine zeyil o
larak r. ~; i tal;;arrür eden yeni ka · 
rarnamen n esaslan müzakere ve 

Rı.ıs matbuatının neşriyatın -
dan, Rusyanm İtalya ve Fransa i

le mi.inasebetlerinin en mühim me 
aeleler arasında yer aldığı anlaşı · 
hyor. 

1zvestiya gazetesi İtalya · Rus
ya misakının imzasından bahse -
derken biribirine zıt olan faşizm 

ile komüniz.min teşriki mesaiye 
başladığını kaydederken Pra vada 
gazetesi İtalyanın düı·üst hareket 
ettiğ~ni söyledikten scnra Alman . 
yanın muahede ahkamını kundak 
lıyan bir yol tuttuğunu ve bunun 
Almanyayı siyasi infirada sürük -
lemesi muhtemel olduğunu söylü· 
yor. 

Nlösyö Heryonun Rusyaya vu
kubu!.).n ziyareti Fransa Rusya mü 

naseb~tlcrini iyiden iyiye düzelt · 
miş, flus matbuatı Fransa - Rus· 
ya r~"lisakının yeni bir devir açtı
ğını, İtalya - Rusya misakının İn
giltereden başka başlıca. Avrupa 
devletleriyle imzalanan itilaf seri~ 
sini tekmillediğini izah etmiştir. 

Rus yanın Fransa, İtalya, Lehis
tan devletleriyle iyi geçindiği hal 
de Almanya ile uzlaşamaması, 
Rusyanın hudut siyaseti, Rusyanın 
Avrupadaki hududunu emin tut -
mak için kc.mşulariyle misaklar im 
zalarnamak ıistemi ile yakından 
alakadardır. 

Rusya, bilhassa 1932 temmu · 
zundanberi birçok ademi tecavüz 
misakları imzalamıştır. Rusya ile 
Lehistan, Fransa, Fenlandiya, Es -
tonya ve Letonya ile imzalanan 
hu Çe§it misaklar sayesinde Rus
yamn Avrupadaki bütün berri hu
dudu masuniyet kespetmiştir. Ro· 
manyaya mücavir küçük parça 
müsh~snadır. 

Hitler rejiminin Almanyada 
teessüs ettiği sıralarda Rusya hü -
kumetinin Avrupa siyaseti değişi -
yor, Fransa ile Lehistanla daha 
sıkı münasebetler temelı' .. · uz erme 

Askerliğe davet 
Fetih askerlik §ubesi reisliğin

den: 

Muatafa oğlu Celal Ef. 310, İb
rahim oğlu Ömer Ef. 308, Faiz oğ· 
lu Mertıduh Ef. 308, Halit oğlu 
Hasan Tahsin Ef. 307, Hacı Salih 
oğlu Ömer Hıfzı Ef. 308, Ziya oğ. 
Iu Hasan Fehmi 307, M. Sabri oğ

lu M. Agah 304, Halit oğlu Nedim 
Ef. 306, M. Faik oğlu İhsan 308 

' Fuat oğlu Şemsettin Ef. 307, İs-

mail Hakkı oğlu Cemil Ef. 306, 
Ali oğlu Şarafettin Ef. 306, Tahir 
oğlu Mahir Ef. 307, Şevki oğlu 
Muhittin Ef. 308, Şükrü oğlu Hay 
rettin Ef. 306, Rifat oğlu Nadir 

Ef. 306, Hüseyin Haydar oğlu 

M. Reşit Ef. 309, Mehmet oğlu 

Remzi Ef. 309, Osman oğlu Ömer 
Naim Ef. 309, Fer hat Kemal oğlu 

A. Bahaettin Ef. 309, İsmail oğlu 

Rıza Ef. 310, Bekir oğlu Ahmet 
Ef. 307, Rıza oğlu Fahri Ef. 305. 
Ömer oğlu Salih Ef. 308, Celal 
oğlu-.~4.ustafa Ef. 308, Ömer oğlu 
.lbra .. nlm Ef. 308. 

Yukarıda isimleri yazılı (C) 
fıkrasına tabi zabit namzetleri staj 
larını yapmak üzere acele şubeye 
'!lÜnı.c:ı.atlan ilan olunur. 

kuruluyordu. Bir aralık faşist Al · 
manya ile anlaşmayı mümkün sa 

yan Rusya, Almanya ricaiinin en
dişe verici sözleri ve hareketleri 
üzerine Avrupa cephelerini yeni 
misaklarla tahkim etmeyi düşün · 
dülcr. Bu senenin 3 temmuzunda 
imzalanan "Mütecavizi to.rife ela· 
ir sekiz devlet misakı,, Londrada 
imzalanmış, kısa bir za:mm sonra 
Finlandiya, Çekoslovakya ve Y u · 
goslavya devletleri de Rusya ile 
ayni mahiyette muahedeler imza · 
lamıştı. Romanya da Kellog - Bri
yan misakını ve mütecavizin tarifi 
misakını imzaladığı için bütün bu 
misak serileri, kutuplardan başlı -
yarak Ef ganistana kadar uzanan 
Sovyet hududunu taarruzdan ma -
sun bir hale getir.miştir. 

Rusya, garp hududunu bu su
retle temin ettikten sonra şarka 
geliyor. 

Rusyanm uzak şarktaki men
faatlerini tehdit etlen en belli 
başlı devlet, Japonyadır. Fakat 
bu yüzden Japonya ile Rusya ara· 
sında harp vukuu ihtimali berta -
raf olmuştur. lki taraf arasında 

harp, şarki Çin demiryolu yüzün -
den vukubulabilirdi. Rusya, bu de 
miryolunu satmayı teklif ettiği için 
bu ihtimal tamamiy]e kalkmıstır. 

Fakat şayet Japonya bu demir

yolu hattı ile iktifa etmiyerek Rus· 

yanın uzak şarktaki arazisinden 
de bir parça istiyecek olursa vazi
yet ne olur?. 

İzvestiya gazetesi, geçen 24 a
ğustosta Japonyanın Vladivostok 
limanına, Sahalin ve Kamçatkaya 
vazıyet etmek istediğini söyliye -
rek Rusyanın bir karış toprak fe -
da etmiyeceğini söylemişti. 

O halde Japonlar, bu yerleri iş· 
gal için hareket edecek olurlarsa, 
iki taraf çarpışırlar mı?. 

Uzak şarkın mukadderatı üze
rindeki tehditkar bulut budur! 

kabul cdilr..ıi::tir. I 

Re· :::!ci.imhur Hazretlerinin yük 1 

:;::k :~:;vir>lcrinc arzeclilcn bu karar 
name r::j :ni gazete ile ilan edile· 
cektir. Yeni kararname piyasayı ı 

tat."Tiin c~1. e-:ek hükümleri ihtiva 
etme1üe::lir. Bu meyanda geçen 
kararname ile kaldırılan takas sis

temi yüzünden yükselen şikayetler 
naz:ın itib:ua alınmış ve müktesep 
hakların mahfuziyeti temin olun [ 
mu~lur. Evelcc ilan edilmiş olan 

eş1<:al ve ~erait dahilinde bütün ı 
mukaveleler tatbik edilecektir. Ya
ni verilen vesikalar tanınacak ve 
takas mevzuuna dahil olan eşya· 

nın takas mevzuu olmaktan çıka
rılması için üç ay evel keyfi· 
yetin ilan edilmesi hakkında hüku
metin evelce vazettiği esasa sadık 
kalınacaktır. 

Bu suretle 20 ağustosta neşredi 
len kararnamenin on beşinci mad
desi ile vazolunan hüküm kaldı -

rılmış oluyor. Üç ay sonra, bu 
sene mahsulünün arzettiği nihai 
vaziyete göre esaslı bir karar ve· 
rilecek ve hangi maddelerin taka

sa tabi tutulmak suretiyle himayesi 
ne devam edilmesi lazım geldiği 

bir prensip halinde karar altına 

alınacakhr. Bu meyanda maden
ler muayyen bir müddet için takas 

mevzuu telald6 ei:JiLmiştir. Bu hu 

susta İktısat Vekili Mahmut Celal 
Bey, madencilerle temaslarda bu. 

lunarak ati için onları teşvik edici 
tedbirler alacaktır. Yeni karama 
menin neşri tarihinden itibaren üç 

ay müddetle ihraç edilecek takas 
eşyası mukabilinde ancak bu eşya 
nın ihraç edildiği memleketlerden 
ithalat yapılabilecektir. 

Kararnamede bu husus tasrih 
edilmiştir. 

Eski muameleler, bundan e · 
velki usule tabi olacaktır. Yeni 
kararname ile çay, yeniden kon 
tenjana tabi tutulacaktır. 

Eski kararname ile ilga edilen 
tetkik heyetleri yeniden ihdas e
dilmiyecek, başka heyetler te
şekkül edecektir. 

Dün Üniversitede 

Çakmak taşı kaçakçı
lığından mahkumiyet 
Dün dokuzuncu ihtisas mahke

mesi bir çakmak kaçakçılığı da -
vasım bitirmiş ve bir mahkumiyet 
kararı vermiştir. Maznunlar Me
miş kaptan ve Anastas isminde iki 
kişidir. Dava safahatına göre, ha- teşkilat hazırlığı 
dise şöyle olmuştur: Maarif Vekili Refik Bey dün \ 

Bir gün Mehmet isminde biri, üniversiteye gelmemiş, sarayda 
Memiş kaptanın çakmak , çakmak Başvekil İsmet Paşa Hazretleriyle 
taşı satmakla meşgul olduğunu, görüşmüştür. İdare heyeti talim 
hatt k d · ve terbiye reisi İhsan Beyin reisligv i a en ısine de bir miktar sat. 
nıak istediğini ikinci şube kaçakcr- altında toplanarak üniversite teşki 
lık kısm h b J lat liyihasınm hazırlıklarına baı<· .. .. ına a er vermiş ve bir T 

curmu meşhut ta ı b'l v• . lamıştır. Üniversite profesör kad . . . yapı a ı ecegını 
bıldırmıştir. rosu ikmal edilmiştir. Ay başma 

B 'hb doğru ilan edilecektir. Dün Alman 
u ı ar üzerine muhbir Meh-

med in İ<:.tirakiyle .. .. yadan yeniden dört ecnebi profe· ı 
~ curmu meşhut .. .. h k . • . d . l f 

tertip olunmus 1\1 · k ' . sor un are et eltıgıne aır te gra 
·' emış aptan ellı . . 

lira mukabilinde 226 çakmağı muh gelmıştır. 
b. M h d l k k Edebiyat fakültesi mezuniyet 
ır e me e sa ar en ya alanmı"' · . 

l M · k t t hk'k ~ ımtıha11ları teşrinievelde baslıya- ı 
ır. emış ap an, a ı at sıra-ı k 15 .. .. . ~ I 

. . ca ' gun surecektır. 
s~nda bunları Anasl~s ısmı~de b~- ·============== 
rınden almakta oldugunu soyle.mıs 1 rüm sab't .... 1 .. 6 ı · ı goru muş ve maznun 

1 

ve davaya gayri mevkuf olarak A- ay hap•e v · h' 'd · d . .. e ın ısar ı aresıne e 
nastas Efendı de sokulmuştur. 1130 lira tazminata mahkum edil-

Muhakeme neticesinde Me- miştir. 1 

miş Kaptanın hazırlık tahki- Anastas Efendi, kanuni delail 1 

katında ikrarı, hazıt varakası mevcut olmadığından beraet et-
nı imzalıyanlann ifadeleriyle cü- miştir. 

&SES ,mwe , .• . """ ~ ~. . ,.. 

VAKiT 
Kitap işleri 

Ve muhabere 
köşesi 
sütunu 

Devlet matbaası tarafından 
ba:alnn ve mekteplerde okuttu
rulan kitapların tevzi ve satış 

t!\ı müessesemize verilmiştir. 
Bunlar İstanbulda yalnız 
(V AKIT) kütüphanesinden te -
darik olunabilir. 

ô-c> 
Devlet matbaasının diğer 

neşriyatı da (V AKIT) yur -
du tarafından satılmaktadır . 
tlmi eseı-lerle Maarif Vekaleti 
mecmuaları ve sair kitaplar için 
de (VAKiT) kütüphanesine 
müracaat edilmek lazımdlr. 

<>-c> 
tık mekteplerin, dördüncü ve 

besinci sınıflarında okutturula
cak olan tarih kitaplarının da 
tah ve tevzıını (YAKIT) 
yurdu yapmaktadır. Bu kitaplar 
hazırlanmış ve satışa çıkarıl • 
mıştır, 

<><> 
(V AKIT) kütüphanesi, her 

vilayet merkezinde bu kitapları 
satmak üzere birer şube açmış
tır. Vilayetler hududu dahi -
linde, Devlet matbaaıınm mek· 

, teplere mahsus olan kitapları 

ile diğer eserleri için hu şubelere 
müracaat olunmalıdır. 

<>~ 
Vilayet merkezlerinde 111m -

leri ve adresleri aşağıda gösteri
len yerler (VAKTiN) ın kitap 
satış şubesi olarak kabul edil -
mişlerdir. Bunları peyderpey 
neşredeceğiz. 

Ankara: (Akba) kütüpha-
nesi Bilal Bey, Trabzon Polat 
haneli zade biraderler, Kasta -

monu: Gazete bayii Ahmet 
Hamdi Bey, Samsun: Halk kü
tüphanesi, Giresun: Tasar ruf 
pazarı Lutfü Bey, Amasya: Ce
malettin küti.;phanesi, Malatya: 
Eyüp oğlu Halil Bey gazete ha· 
yii, Konya: Kitapçı Murat oğlu 
Sabri Bey, Antalya: Kemani za
de Nail Bey, Çorum: Turan kü· 
tünhanesi İsmail Naim Bev, Na· 
zilli: Sebat kütünhaneıi, Musta
fa Hakkı Bey, Balıkesir: Ki • 
tapçı Fehmi Bey, Eskİl!ehir: 
Son Posta kütüphanesi, Bursa: 
Kitapçı Eısat Bev. Edirne: Hit -
mi kütphane~i. İzmit: Halkpa -
zarı sahibi l-l?cı S:\dettin Bey. 

<><> 
Diğer şubelerimiz 

Van, gazete bayii İlyas Bey, 
Bitlis, gazete bayii Niyazi 

Yılmaz Bey. Siirt, Mehmet E • 
min Bey. Bolu Zafer kütüpha -
nesi. Isparta, Yunus zade Lfüfi 
Bey. Çankırı: gazete bayii Hü
seyin Bey. Bayburt: Gazete ba
yii H~lil B. Zolguldak Cümhuri· 
yet Halk fırkası reisi Mitat A
kif Bey. Rize: Gazete bayii 
Mahmut Kara Bey. Merzifon: 
Gazete bayii Adil Bey. Diya -
rıbekir: Gazete bayii Şevki B. 
Manisa: Hulusi Can Bey. Elaziz 
Turan matbaası. Tarsus: Ga • 
zete bayii Nuri Bey. lzmir: Ka -
dayifçı zadeler. Urfa: Feyiz 
kütüphanesi sahibi Abdullah 
Edip Bey. Mersin: Gaze-
te bayii Hacı Fehmi Bey. 
Yozgat: Yakıt muhabiri Be _ 
kir Ziya Bey. Kayseri: Maarif 
kütüphanesi Tevfik Bey . 
Niğde: Gazete bayii Hasan Ce
mal Bey. Aydın: C. H. Fırkası 
reisi Kadri Bey. Kırklareli: Ga
zete bayii Ahmet Hamdi Bey. 
Adana: Maarif kütüphıtnesi Ah 
met Necati B. Artvin: Nü.mune 
bayii Remzi Bey. 

<>~ 
Vilayetlerde şubemiz olarak 

adresleri gösterilen kitapçı • 

larla kırtasiyecilerden ve gaze
temiz bayilerinden henüz mua· 
melelerini bitirmiyenlerin temi
nat mektubu, gönderdikleri hal
de mukavelelerini ihzar, yahut 
mukavelelerini gönderip te 
teminat muamelelerini ikmal et
miyenlerin, yeni siparişleriyle 
birlikte noksan olan işlerini ta· 
mam!amaları hususuna nazarı 
dikkatlerini celbederiz. 

ô~ 
Hakiki ihtiyac miktarları 

henüz mekteplerce teshil edil · 
memiş olmakla beraber, "VA· 
KIT kütüphanesi,, yukarıda ad· 
reslcri gösterilen yerlere kitap 
sevketmiştir. Sureti mahsusa· 
da yapılan siparişler de kendi · 
lerine teslim olunmak üzere 
taşra bayilerimize gönderilmiş • 
tir. 

~ô 
Maarif Vekaletinin müfre · 

dat proğramları ve resmi kitap 
listesi vekaletçe doğrudan doğ · 
ruya maarif müdür ve memur -
luklar1 ile mekteplere önderi} -
miştir. Bu liste de örülen ve 
Devlet m:ıtbaası tarafından ba· 
sılan bütün kitaplar (V AKIT} 
yurdu tarafından gönderilecek -
tir. 

ô<lı> 

(VAKiT) yurdu, kitap sipa · 
rişleri ve saire için bir muhabe· 
re sütunu açmıştır. 

Bu sütunda sorulan sualle · 
rin cevapları, İstenilen malCı · 
mat, yapılan siparişler ve sevki
yat yazılacaktır. Vilayetlerdeki 
bayilerianiz ile, kitap i~lo • le 
alakadar olanlar bu sütunda 
gönderdikleri mektuDların ce · 
vaplarım bult:ıra1dC\rdır. 

<>~ 
Gazetemiz, Devlet matbaası 

tarafından basılan mektep yeni 
ve eski yazılı kitapların bir lis
tesini peyderpey fiatlan ile be· 
raber neşredecektir 

<>-c> 
Tab'ı hazırlanmakta olan 

kitaplar 
Biyoloji 1, il, Fen bilgisi I, 

11, IH, Orta mektep tarihi 1, il, 
111, Riyaziye dersleri 1, il, 
III. 

Yukarıdaki kitapların tab'ı 
henüz bitmemiştir. Bunlar ha -
zırlanınca satışa çıkarılacak ve 
sevkolunacaktır. 

<>-c> 
Cev a p 1 arımız 

Alaşehir Maarif memuru 
Beye: Resmi listeler Maarif ve 
kaleti tarafından gönderil • 
miştir. Kütüphanemizde satıl -
makta olan kitaplar, Devlet mat 
baasında basılan ve re5mi proğ 
rama dahil olanlardır . 

Esld~ehir - Son Posta kü -
tüphanesine: Siparişiniz yollan
mıştır. 

Nazillide, kitapçı Mustafa 
Hakkı Beye: Orta mektep ta • 
rihlerinin tabı henüz bitmedi -
ğınden gönderilmemiştir. tlk 
mekteplerin tarihleri sevkolun
maktadır. Diğer siparişlerimiz 
yoldadır. 

Adana - Kız muallim mek· 
tehi: Bayiimiz maarif kütüpha· 
nesi sahibi Ahmet Necati Bey -
dir. 

Rize - Mahmut Bey: Kitap" 
larm faturası ve tevdi mektubu 
bankaya gönderilmiştir. 

Çanakkale orta mektebine: 
Bir parti ~öndeı·ilmiştir. Yeni 
siparişinize göre ikmal edile -
cektir. 



·························································· . . 
f ~. ~- c::>. ~ . . . . 
; Satı nalma l\o mı ~yon u ılanl.ı n ~ 

• 
ilk mektep Tarihleri . . 

Yeni zabıtai belediye 
talimatnamesinin aslı .......................................................... 

M. M. V. Satın alma komisyo- Maarif Vekaleti tarafından ilk mektepler in dördüncü ve 
nundan: ı şinci sıoıfJarınôa oku!turu!mak üzere 

'I." asak olan maddeler nelerdir? 
Ordu ihtiyacı için 142 kalem ec T. T. T. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tev 

zayı tıbbiye kapalı zarfla müna - ı "VAKiT,, müessesesi tarafından deruhte e 
kasaya konmuştur. !halesi 30-

Araba, ifporta ile seyyar satıcıhk, pen~erelerden hah, eylül - 933 cumartesi günü saat 1 len T ARIH kitapları satışa çıkarılmıştır. 
kilim silkmek, sokaklarda mangal yakmak, boş yerlere, 14 tedir. lsteklı'leı·ı·n şartnameyi 0 l ·t l ı ı b d h k f c:.u <l ap ar, ya nız ta e eterin eğil er esin isti ade edeceği 

arsalara süprüntü atmak, hayvan oynatmak, döğüş• görmek u·· zeı·e her gu·· n ve mu"na - tı J b. k h · J · J • h sure e yaz1 m1ş ır ço arıta arı ve res ım en i tiva etmekte 
türmek, seyrettirmek yasaktır kusaya iştirak için de tayin edilen B • k 

ır artonla kaplanmış olan bu Tarihlerin 
Yeni :ıabıtai belediye talimat- geçmeğe zorluk vermek yasak - gün ve saatte teklif ve teminat 1 l "' mektupları ile Ankarada M. M. 1 at arı ne,asetine ve sayıfalarının çokluğun 

nameıinin birinci kısmındaki ya - tır. 
ıak ve memnuniyetlerin neşrine 27 - Yollarda ve meydanlarda 

1 
V. Satın alma komisyonuna mü - rağmen 15 şer kuruştur. 

devam ediyoruz: -belediyece konulmuş olan ka - :-acaat]arr. (3z91), <4611 ) &._ Satış ve tevzi yeri: Jstanbul Ankara caddesi 

13 _ Sokaklarda mangal yak. napelerden başka yerlerde- ve "' "' "' ~--•••• VA K ı T y U R D U 
mak yasakır. evlerin dükkanların ııokak üzerin- M. M. V. Sa. AJ. KOM. dan: 

14--Her ürlü eşya naklinde so- deki kapılarında oturmak yasak - Hava .kuvvetleri ihtiyacı için 
kakları kirletmek yasakxr. Nakli br . 73 oktanlık 150 ton ve 80 oktan -
yapanlar bunun için lazım olan 28 - Odun, kömür, ev eşyası lık 100 ton benzin kapalı zarfla 
tedbirleri almağa mecburdur. ve saire gibi şeyler nakil vasıta - alınacaktır. Talip olanların şart -

15 - Umumi yerlerle kapılar - !arından doğrudan doğruya ev - nameyi görmek üzere her gün ve 
dan~ pencerelerden, taraçalardan lere ve dükkanlara taşınırlar. münakasaya istirak edeceklerin 
ve bunlara benzer yerlerden hah, Bunların yol üzerine bırakılmala- 14-- birinciteşı:in - 933 cumarte
kilim, yatak takımı, örtü ve her rı ve yığılmaları ve sokaklarda o- ı si günü saat 10 ve 11 de teklif ve 
türlü ev eşyası silkmek yasaktır. dun kesilmesi yasaktır. Mağaza teminat mektupları ile birlikte 

16 _ Damlarda veya bahçe ve ve depolara ait ticaret ~şyası için Ankarada M. M. V. Sa. Al. KOM. 
arsatarda karları yollara ve mey - sokağın muvakkaten işgali zaru - nuna müracaatları. 
danlara atmak yasaktır , reti hasıl olduğu takdirde yolun (3310) (5008) 

17 - Umumi mecralara mah - en az işlek zamanına rast getir - :r. :r. ,,. 

.sus baca ve ıskaralara katı ve su- mek ve belediyeden izin almak la- Ankara M. M. V. Satın Alma 

lu her ne oluna olsun atmak ve zımdır. Komisyonundan: 
dökmek ve kar yığmak yasakır · 29 - Yollarda ve meydanlarda Müteahhit namı hesabına ka-

l 8 - Bo~ yerlere ve arsalara atlı veya eşekli arabalarla ve iş -- palı zarfla münakasaya konan 128 
ıüpürüntü, gübre, paçavra atmak portalarla yiyecek ve saire satmak 

11 ı kalem muhabere malzemesine ta-
yasaktır. yasaktır. Şehrin kenar maha e e-

l · 1 f" ı d b l d" lip çıkmadıg~ ından tekrar kapalı 19 - Şehir içindeki arsa arın ny e say ıye er e, e e ıyece 
sahipleri tarafından temiz tutul • mahzur görülmediği takdirde bu zarfla münakasaya konmuştur. 
ınası ve etraflarının bulunduğu gibi satışlara izin verilebilir. İhalesi ' g birinciteşrin 933 . pazar 

Yere çirkinlik vermiyecek şekilde 30 - Dükkan ve binaların so · günü saat 11 dedir. İsteklilerin 
revrı'lmı' a olma•ı 11.arttır . Bu - kak yüzlerine konulan tente ve . k h ::r ,. .. :ı- şartnameyı görme üzere er gün 
ta.lardaki sarnıç, kuyu, mahzen ve siperler -sabit olsun, müteharrik 
•-.ire gibi çukurları üstü açık bu - olsun - ancak yaya kaldırımının 
l\lııdurmak yasaktır. Bu gibi bo' genişliği kadar olacak ve bunların 
Yerl~ı·de her ne suretle olursa ol - saçaklarının kaldırımdan yüksek

ve münakasaya iştirak için o gün 

ve vaktinden evel teklif ve teminat 

mektuplariyle Ankarada M. M. V. 

ıun satıcılık yapmak belediyenin liii 2.20 metreden ve cluvarcJa Cla- Satın AJma Komieyonuna müra
iznine bağhdır. Bostan kuyuları - yanan TCollarının yüksekliği iae caatJarı. (3304) (4895) 
nm da içlerine insan ve hayvan 2 metreden aşağı olmıyacak ve bu 
dütmeıine mani olacak tertibatı tente ve siperler renkJi oldukları Kirahk oda aranıyor 
ıı .. v

1
· olmaları !larttır. takdirde milli renge uygun bulu - l t b 1 B 

... :1 s an u ve eyoğlunun yüksek 

20 _ Kümes, ahır ve ağıl hay· nacaklardır. 
b k 

k ve 31 - Zemin katında bulunan havadar ve sıhhi mevkiine ve gü-
V~n!arını sokağa ıra ma ı· · b 

l d kapı "b' _ neş ı, ıyi ir aile içinde do" t:elı' ı"kı' 
bunları şehir içindeki arsa ar a , pencere, ve pancur gı 1 şey :s 

- ak k lerin gelip geçmeyi güçleştirecek oda aranıyor. 
ve meydanlarda otlatın yasa - M b 

veçhile ve iyice tesbit edilmemış at aamızda R. B. rumuzuna 
lır. k k müracaat 

21 - Y~llarda ve meydanlarda olara so ağa doğru açılmaları 
hayvan oynatmak, ıı; dövüştürmek yasaktır. 
ve tethir etmek yasaktır. 32 - Bnalardan sokağa doğru 

22 - Yollarda, meydanlarda, uzanan fener ve saire gibi şeyler 
h kaldırımdan en az 2.40 metre yük 

nakil vasıtalarında ve umuma ma 
sekliğinde olacak ve bunlardan 

ıuı olan yer]erde markasız, .ağız -
lıksız ve yuları gelip geçenlere yere hiç bir şey düşmemesi veya 
earar vermiyecek kadar kısa bir damlamamaııı için lazım olan her 
ıple sahibinin elinde bulunmaksı- şey yapılmış bulunacaktır. 
":ın köpek gezdirmek yasaktır . 33 - yollar ve meydan iizerin-

23 Y 11 d 1 O 
.. n de veya yakınında bulunan bina, 

- o ara, mey an ara, 
lah.,....le l hı" , avlu, bahce ve arsaları korumak 

:r- re, pavyon ara arına, ve • . ~ 

ıaların cadde, sokak ve meydan _ için çekılecek dikenli teller yaya 
ara baka ·· l · d k " k e kaldırımından en az iki metre n yuz erın e ı apr v .. · ~ · 
.>encerelerine ve her hangi bir yuksek.lıgınde ola~akt~~· 
·erlerine çamaşır sernıek ve ku _ .T~lımatnamenın d~ger madde-
Autmak üzere çiroz, sucuk, pastır- lerını de yarm koyacagız. 
1a ve bunlara benzer şeyler as - l b 1 "k' · · memurlu • atan u ı ıncı ıcra 
1ak yasaktır. 

24 - Dükkan, mağaza ve her 
irlü binaların kapı, pencere, du
ar, saçak ve saire gibi dışarıdan 
örünecek yerlerine hasır bez 

1 ' 

uval, teneke gibi §eyler koyup 
ıanzarayı çinrkinle,tirmek yasak 
r . 

25 - Abideler civarında, bü . 
uk..meydan ve yollar üzerinde ve 
!brin bunlara benzer şerefli yer
·rindeki dükkanların camekanla
nda iıkembe, paça gibi görünü . 
i çirkin feyler bulundurmak ya _ 
ıktır. 

ğundan: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi 

mukarrer kahvehane eşyası 24-
9-933 tarihine müsadif pazar 
günü saat 9 dan itibaren Büyük -
dere İskele caddesi 222 No. ]u 

kıraathanede açık artırma sure -
tiyle satılacağından taliplerin yev 
mi mezkurde mahallinde buluna
cak memura müracaatları ilan o

lunur. 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehauısı 

Deniz Y olJarı işletmesi 
ACEftTALARI : 

l\ar:ıköy - r\öprüba~ı Tel. 

Sirkeci Mühünl.u ıaJe 

Tcldoıı : ~~:-4o ·------
42362 
h :ın ı 

İzmir Sür'at Postası 
SAKARYA vapuru 22 Ey· 

lül Cuma 14 de Galata rıhtı
mmdan kalkarak doğru lzmir'e 
gider.ek ve dönecektir. (50371 

Karadeniz sür'at postası 
GÜLCEMAL vapuru 11 E>·· 

lül perşembe 18 de Galata 
rıhtımından kalkar. Gid;şt e 

Jnebo'u, Samsun, Ordu. Gire· 
son, Rı1c, ve Hopa'ya Dönüş· 
te tonlara ılaveten Paıar'a 

da uğrar. (5035) 

Ayvalık Aralık Postası 
ANT AL YA vapuru :.H Ey

lül perşen;be 17 de idare rıh · 

tımıadan kalkar. Gidiş ve 
döni.işte Gelibo:u, Ç anakkale, 
l' ozcaada, Ki çül\ 1 u vu, Atın · 
o uk, Edremit, Eurh•rniye ve 

Avva iığa u~rar. 5036) 
'* M 

Göz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınlf Mutehassıs 

26 - Y ollaı· ve meydanlan, ve· 
!Vki pek az bir yer ve pek az bir 
lman için de olı1a (belediyenin 
,;ni olmaksızın) her hangi bir 
.!Yle tutmak, kapatmak, gelip ı 

BabıAli ı \ n , a ı a çaddc~ı ~o tıO 

Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 .•, •••••••••••li.
1
1 

Asarıatika müzeleri umum 
müdürlüğünden: 

T opkapı sarayı müıesının muhtelif yerlerinde icra kılmac 
tamirat kapalı zarf usuli le f efrİnicvvelin birinci pazar günü sa 
14 de istek1i•ine ihale edilecektir. Arzu edenlerin feraiti ö 
renmek ve bu baptaki keşifnameyi görerek tafsilat almak iç 
cumadan maada her ğün mesai zamanlarında Aaarıatika Müı 
eri Mimarlığına müracaat edebilirler. (4770) 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünde 
Mevki ve cinsi Satış Bedeli 

Lira 
Büyük Pangaltı Akbaba ve ISOO 
Afet sokağında 58, 60, 66 

6, 12, 14 numaralı üç dükkan 
Büyükderc tepe batı sokak 200 25 ııumarah arsa 
Büyük dere Kolciyadi sokak 200 82 numarah arsa 

Müzayede Tari 

11 - Te,rinievvcl • 93 
çarşamba 

" " 
" " " 

Balada mevki ve cinsi yu:ılı emlak açık arttırmaya konmuş 
tur. Taliplerin satış günü saat on beşte komisyona müracaatları 

(5003} 

Nafia' Vekaletinden : 
600 Ton kupon ray kapalı zarf usulile münakuaya konul

muştur. Münakasa 21 - 10 - 933 tarihine müsadif Cumartesi günü 

saat 15 de Ankarada Nafia Vekaleti Müsteşarlık rnakamında ic
ra edilecektir. Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret odası vesi-

kaları ve teminatı muvakkateJerile birlikte aynı gün ve saatte 
komisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler bu husustaki şartna-

meleri Ankarada Nafia Vekaleti Levazım müdürlüğünden lstan

bul'da Haydarpaıada Liman işleri müdürlüğünden Beter lira mu
kabilinde tedarik edebilirler. 4995) 

Ankara Hukuk Fakültesi 
Reisliğinden : 

Ankara Hukuk Fakültes:nce bastınlacak 100 - 200 forma-

nın basılması kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Her 

sahife 40 satır ve satırlar arası 2 milimetre genişliğinde olacak• 

hr. Her forma 2000 adet olacak ve kağıt Fakülteden verilecek

tir. ikinci tashih Fakültede yc.pılacaktır. Haftada 4 • 7 Forma 
basılacaktır. Zarflar 4 • 10 - 933 çarşamba günü saat 12 de açı
Jacaktır. 

inhisarlar 

(5030) 

Umum Mü
dürlüğünden ; 

Paşabahçe fabrikasının filtre daires:ode şartnameıi mucibin

ce yaptırılacak inşaat ve tadilat pa:ıarhlda talibine ihale oluna
caktır . Pa zarlığa işfoak edeceklerin bu gibi inşaatı başarabilecek 

mali ve fenni iktidarı haiz bulunduklarına dair vesaik ibraz et
meleri lazımdır. Tal1plerin bir lira bedel mukabilinde keş fname 

P an ve şartnameyi aldıktan sonra pazarlığa iştirak etmek üıere 
0o 7,5 muvakkat teminatlarını hamilen 27 - 9 - 933 çarşamba gü· 

nü saat 13 de Gala tada Alım, Satım komisyonuna miiracaatları. 
(4622) 

ilanları 
1 

Jstanbul Belediyesi -·-------
Karaköy Köprüsünde Kiralık Dükkan : 
Karaköy Köprüsiinde Üsküdar iskelesinde 23/66 No. lu 

dükkan kiraya verilmek lizere temdıden müzayedeye konulmuf· 

tur. Talip olanlar şeraiti e1nlamak üzere Le::-.-zım Müdürlüğüne 

müzayedeye girmek için de 62 liralık teminat makbuı veya mek-

tubu ile 27 · 9 - 93~ çarşamba günü saat on be'c kadar Daimi 
encümene müracaat etmelidirler. 5044} 



~ Leyli - rteharı - Kız - Erkek 
>==< 55 sene cHel Sel :inik ı c tC5is ' e 1919 da lstanhula nnklcdilmiş Türkiyeniıı en eski hususi mektebidi r. 
ıs Resmi Liselere muadeleti ve muamelatının düzgünlüğü Maarifçe musaddaktır. 
!'§ Kız ve erkek talebe için yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayrı leyli teşkilatı ana • ilk • orta
r== lise sınıfları. Fransızca • Almanca · lngilizce kurları vardır. 1 
==45 kişilik bir Maarif encümeninin nen ret 'e himııresinc mazhardır. 7'.fektep her gün o:aat ı O - ı 7 ar:ı~ında ka\ it işlerine b:ıkar·'=-
• ı ı 1111 ~ooı . rn m .m111ıını~ı ıııı m lll.'11 ...,. reıefon = 42sn ~ ımıw~ın11ımmıııoom1111 ı•· 0013, mııınııııE• 

Sıhhatin başlıca 
düşmanı olan 
Sıtmaya karşı 

PERTEV 
• • 

KININ 
• t•kJ"J L• • Komprimelerile 

,·.rr1 JS ) a JSeSJ Müdürlüğünden : C!!i!I\ kendinizi 
m~ 1 - Jlk Orta ve Lıse kısımlarına kız ve erkek leyli ve nehari talebe kaydına devam edilmektedir. iH~ mu·· dafaa edı·nı·z f. 
m~ 2 - Müdiriyet müracaatları cumadan başka hergün kabul eder. ~m 
~~~ 3 ~ Leyli ve nehari bütün ücretlerde mühim n\sbette tenzilit yapılmıttı~ HU -~--~--~~~~~----<_6_98_1~> --~~--~--~~~---~~~ 

~m .. ~ .. = .. ~!.~.~ ... e.2!.~.'-~!.~ .. !~~ifnAadme göşnderiJir. k . k 'f ı 22534 •·•·•···•··•••·· 68 .• Jm ··························-··················· b d b o ı· M •ı ar ası - e •···••········•• l 2 ) •••.•.•• :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: res : e za e aşı c o ıs er e&. • :::::::::::::::: :::::::: Elektrikçi Aranıyor. 
Istanbul üniversitesi mübayaat 

Komisyonundan; 
Istanbul üniversitesi binası arkasında bulunan harap ve en· 

kaz halindeki mutfak, Çamaşırhane, ahır ve saire müştemilltla-

rıntn ve sair teferruatının mevcut şartname ve krokisi mucibince 
kaimen hedmi ve enkazının satılması aleni müzayedeye konul-

muştur. Taliplerin mezkur mahalli görmek için Uninrsite Dahi
liye müdüriyetine Ye şartnameyi okumak için d~ komisyon kita-

betine her gün öğleden sonra müracaatları ve ihale günü olan 
27 - Eylül· 933 Çarsamba günü saat on beşte muhammen kıy· 
metin % 7,5 teminatı muvakkatelerile beraber üniversite müba· 
yaat komisyonuna müracaatları ilin olunur. (4638) 

Çanakkale Jandarma mektepleri 
Satınalma komisyonundan : 

Kilo ihale tarihi Saat Gün 
18100 Sade yağı 28/ 9/933 15 Perıenbe. 

120000 Sığır Eti 30/ 9/933 15 Cumartesi. 
897000 Ekmek l/10/933 15 Pazar. 

2050 Un 1/10/933 15 Pazar. 
1 - Canakkale Jandarma Mekteplerile Hastahanenin bir se

nelik ihtiyacı olan beş kalem erzak kapalı zarfla yeniden mUna· 
kasaya çıkarılmıştır. 

2 - Teklif edilecek fiıt haddi layik görüld6ğü taktirde ve 
yukarıda yazılı gün ve saatlerde Çanakkale Viliyet dairesindeki 
komisyonda icra edilecektir. Şartnameler komisyondan ahnabilir. 

3 - Talip olanların ihale gün ve saatinde teminat ve teklif 
mektuplarile komisyona müracaatları ilin olunur. (4976) 

Çanakkale Jandarma mektepleri 
Satınalma komisyonundan : 

Kilo ihale tarihi Saat 
144000 Ekmek 1/10/933 17 

120 Un 1110/933 17 
1 - Bayramıç Jandarma taburunuıı bir senelik ihtiyacı olan 

Ekmek münakasasında verilen fiat haddi liyik görülmediğinden 
yüz k'lrk dört bin kilo Ekmek yeniden kapalı zarfla münakasaya 
çıkaTılmışhr. 

~ - Teklif edile~e~ fiat komisyonca haddi Jayik görüldüğü 
taktırde 1/10/933 tarıhınc müsadif pazar günü saat "17 de Ça· 

kk 1 vr d · " na a e 1• ay~t aıreıindeki komisyonda icra edilecektir. Şartna· 
meltr komısyondan arzu edenlere verilir. 

3 --:- Tali~ olanla~ın ihale gün ve saatinde teklif mektupları 
ve temıoatlarıle komısyona müracaatları ilan olunur. (4975) 

Mukaddema lstanbulda Sirke

cide istasyon gar lokantasında 

mukim iken halen ikametgahı 

meçhul bulunan Anataş Pet -
rof Efendiye: 

İstanbul ikinci İcra memur -

luğundan: 

Mühendis J. Odriya Efendinin 

zimmetinizde baıenet matlubu ol· 

duğunu iddia eylediği dört yüz 

altmış ( 460) liranın tarihi senet

ten itibaren maa faiz ve meıarif 

ve elli lira ücreti vekaletle birlik

te ve haciz yoluyla tahsili hakkın

da alacaklı mumaileyhe izafeten 

ve vekaleten dairemize müracaat

ta bulunan vekili Orhan Mitat 

Bey taraf mdan vakı talep üzerine 

olbaptaki maddei kanuniye tev -

fikan tanzim ve berayı tebliğ mü· 

baıirine tevdian tarafınıza gön -

derilen ödeme emri zahrına veri
len mcıruhat ve hu hususta za -

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden : 

Elektrik ve Motör tesi-
satından anlar ve hiz
meti askeriyesini ifa et
miş elektrikciye ihtiyaç 
bulunduğundan taliple
rin vesaiki ile birlikte 
Ankarada Umum Mü., 
dürlük fen şubesine 

•• bıtaca yapılan tahkikat ikametga- m 
hı hazırımzm meçhul olduğunu 

(4987) 

-----------------------------------------------~~----------göstermiş olmasına nazaran G N f B 
:~~":y~:~1~~:::y1~i~1;: ic~:ı'~ ireson a ıa aş-
na karar verilmiş olmakla tarihi M •• h d • ı • ""' • d 
ilandan itibaren müddeti muaye. u en ıs ıgın en: 
ni mezkure zarfında ve 932-

Gireıon - Ş. Karahisar yolunun 71 + 450 inci kitometrosundan 2691 dosya numaraıiyle icranın 
(9074) lira (69) kuruş bedeli keşifli kenar ayaklara kirğir tabliyesi tarihini müstelzim tifahi veya 
betonarma l 'J. metro açıldığından bir adet köprünün inşası katahriri olarak bir itirazı kanuni 
palı zarfla müaakasaya çıkarılmıştır. ihalesi 24 - 9 933 Pazar gil• 

serdetmediğiniz veya müddeabih 
nü saat on beşte Vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktır. Taborcunuzu eda ve yahut icra ve 
lip olanların muvakkat teminat ve ebliyetnamelerile teklifnameiflas kanununun 74 üncü madde-
lerini havi usulü dairesinde tanzim edecekleri kapalı zarflarını 

si mucibince gene bu müddet için- k k fi 
vilayet encümenine göndermeleri ve şartname iJe evra ı eş · • 

de mal beyanında bulunmadığı • 
yeyi görmek için de Nafıa Baş Mühendisliğine müracaat eyleme· 

nız takdirde müddeti mezkurenin leri ilin olunur. (4910) 
hitamını müteakip cebri icra ıu -
retiy)e muamelei lizimeye iptidar •-• Dr. Ihsan Sami 
kılınacağı malfununuz olmak ve 
olbaptaki ödeme emrinin tebliği 
makamına kaim bulunmak üzere 
ilanen tebliği keyfiyet olunur. 

(8540) 

Gonokok aşısı 
Belsoğukluğu \'e ihtilAtlanna karşı 

pek tesirli ve tazı: aşıdır. Divanyol ıı 

Sultan l\lahmut türbesi No. 189 
6969 

Istanbul Ziraat Bankasından: 

htanbul ikinci ticaret mahke -
mesinden: Mukaddeme ilanı if· 
lasına karar verilen Galatada Tü
nel sokağında 18 No. lu dükan • 
da züccaciye ticaretiyle meşgul 

Klaodopulos Aptos oğlu Ef. nin 

bu kere alacaklılarla akteylediği 
konkordatonun muamelei taıtiki· 
yesi İçin 30-9-933 cumartesi 

saat 14 tayin edilmit olduğundan 
alakadaranın yevmi mezkurde 
hazır bulunmaları ilan olunur. Sıra Semti Mahallesi s ' - Cinsi Hissesi Emlak Hisseye göre mu· OiCagı 

No. 
No. hammen kıymeti 

681 Kadıköy Göztepe Çifte havuzlar Tarla dönüm 5, evlek 2, zira 220 Tamamı 4.4 2770 T. L. 
682 

" 
Osmanağa Oton efendi Kagir hane 114 28 750 " 683 " 
Rasim paşa Uzun hafız Ahşap hane 112 171 1250 " 684 .. " Mısırlıoğlu Klgir hane 3/4 19 2250 

" 685 Boğaziçi Tarabya Kolçivari Abşap hane 1/l 52 600 
" 686 Feriköy Meşrutiyet Despot Arsa arşını 286 tapu kaydına nazaran Tamamı 23 Mükerrer 1144 
" 687 Bakırköy Zeytinlik Taşevler 

" 300 10/6 300 
" " " 688 " " ıt " 187 1017 l87 
it " " 689 .. " 

,, 
" 461 

" 
1018 461 

" " 6~0 " " " 
,, 322 

" 1019 322 " " 691 " " " " 356 
" 10/10 356 

" " 692 " .. " 
,, 221 

" l0/11 221 " " Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri naktcn veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarda evs:ıfı yazılı gayrt-
n..\•k•lfer açık arttırma suretile şatışa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 21/9/933 pcışemce gönli saat oıı beştedir. Müzayedeye iştirak 
edecekler müzayede günü saat on dört buçuğa kadar pey akçelerini yatırmaları lazımdır. Şartname Bankamız kapısına asılmıştır. 
Senci haliye vergisile belediye rüsumu müşteriye aittir. (4689) 

(8541) 

:···· .. ···················································.:~ :r .................... ; ...... oiş···iCabinesr n 
ı H U. Garıh Be'"°A'!l- istiklal ~ 
:: c:ıdd c~ı. Gnlaıasa- ,~ 
g ray istasyonunda Recep Hcv apartıma- ! 
H nma nakledilmiştir. l\apısı Mektep so· Ji 
ii kak. l inci kaı :l'\o.1-Tel. No. 41721 :i 
:: : :: ::: : :: : :: : : : ::: ::: :: : :: : :: : :: : ::: ::: ::::: :: ::nı::::::: 

Zayi 

926 senesinde Beyoğlu beşinci 
ilk mektpten aldığım ıahadetna ' 

meyi kaybettim. Yenisini çıkara ' 
cağımdan eskisi muteber değil ' 
dir. Hayrettil1 

Sahibi : l\IEIDIET A Sll\I 

Neıırlyat mUdUrü: t. Snfn 

\' A K 1 T lUııtbıuııH - latanbul 


