
M. Venizelos Yalo'Daya 
siyasi Maksattan uzak 

geldiğini söylüyor 

Rom anga lıaricige nazı. 
Teofik Rüştü Beyle bera 
her Ankaraga gelecek 
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---Sofyada Bulgarlarla Müzakereye Başlandı 
Sc;>fya ziyareti 
Yeni Türk - Yunan misakı· 

nın imza11nı müteakip; Baİvekil 
ismet Pata Hazretlerile Hariciye 
Vekili Tevfik Rüttü Beyin Sofya
yı ziyaret etm leri bu muhitte ha
ıd olan bazı yanlıı telakkileri tea
kin etmiıtir. Bunu Sof yadan ıe· 
len aon haberlerden anlıyoruz. 
Bundan dolayı da içimizde mem· 
nuniyet duyuyoruz. 

Sui Kast Mı? 
iki tarafı uçurum olan bir noktada 
cıvatalar nasıl söküldü? Meçhul .• 

Sofya müzakereleri baş 
ladı, devam ediyor 

Bulgar kral ve kraliçesi nezdinde 
Başvekil ve hari
ciye nazırımızla 

refikaları 

* .. 
Sofya, 21 (A.A) - lı 

met Paıa ile Tevfik Rüıtü 
Bey bugün öğleden aonra 
hariciye nezaretinde batve· 
kil M. Muıanofu ziyaret e· 

Türkiye, balkan koıntuıu Bul
ıariatanın doıtlujuna büyük bir 
kıymet verir. Muhtelif veıilerle 
fili ıurette bunun delillerini de 
ıöıtermiıtir. iki memleket ara· 
smda meYcut olan eski muallak 
meselelerin tufiyeıi için her ıeyi 
yapmııbr. Enelki Türk - Bul
ıar doıtluk ve bitaraflık misakı 
bu suretle imza olunmuıtur. 

derek uzun mük&lemede bu 
lunmuılardır. Mükilemele- • ..-.ı.ıır,;:sı:;:6 

Şimdiye kadar iki memleket a· 
raıında filen teeuüı etmit olan bu 
Yaziyeti deiiıtirecek bir teY Yar 
llaıdır? Bizim tarafımızdan aıla ••• 
itte yeni Türk-Yunan misakmm 
inızumda aonra ismet Pata ile 
Tevfik Rütlü Beyin Sofyayı ziya
ret ediıleri bu hakikati açık
~ Bulıar devlet adamlarına 
İ&ah edebilmek için ıüzl bir fırsat 
"-aırlamııtır. Bu itibarla fayda· 

..... - .latallltlll ... t. 
ı .. da a .. ta1ar .. .a
llAlcltl1'9 7W - Okla 
ipnt edllea ltlr bat
ta avatalı bım -
At-tada bir avata 

akaama 

"""°"" v 6 

Gebzeden aonra, iılaıyonun \ ıökülmez, gevşer, rayların yerin lıd- o••··. 1 
akınınd i i tarafı u urum olan den k.ımıldamam11 bulwımaıı da 

u ................... 

re bugün de devam edile· 
cektir. 

Sofya, 21 (A.A.) - Kral 
hazretleri ıaat 11 buçukta 
Türkiye cümhuriyeti batve 
kili lımet Pata Hazretleriy
le hariciye vekili Tevfik 
Rütlü Beyefendiyi kabul 
buyurmutlardır. Kraliçe 
hazretleri aaat 11 ,45 le lı· 

Balpr lual .. kraUt-1 _ ... bir lu:ral 

met Pata Hazretleriyle Tevfik Rüt· 
tü Beyefendinin refikaları Hanım 
effendileri ve Tevfik Rüştü Beye· 
fendinin kerimelerini kabul elmit-
tir. 

ismet Pş. Hz. gazetecile
ri kabul etti 

Sofya, 21 (Huıuıi muhabirimiz 

... tada ı Sof79da kral Nı •JI 

den,aelefonla) - lımet Pata Haz 
retleri, bu ıabah ıefarethane 

geldiği zaman, kendini Bulgar 
ecnebi matbuat müme11illeri kar 
llım~ Obadan fula elaa 
setecilere İsmet Pata Hazretle 
ıu beyanatta bulundu: 

Bulgar matbuabnı ıelimla 
( Peft- ı lnd .,... .... , 

aak, bazı Bulsar pzetelerinin ilk tannm .aldilmot olarak bulunma- dir. Çiin.kii mel'un bir mabatla 
ıünlerde tahmin ettikleri ıibi Bul 11, bilha.,. 'limet Papnıo hindili hareket edenler rayı söktükten aon 
ıariıtan aleyhine teveccüh eden trenin seçmek üzere olmumdan ra, yerinden kımıldatmamayı ıui 
bir hareket olsaydı, Türkiye Baı· dolayı ehemmiyetle takip ediliyor. kastı makiniıte göstermemek için 

Y~fl~in~fy~·~tian~- C~~V~~~~fak~ray~ q~~m~~~~rl~ -------------------------~ 
•İ11de imza olunmazdı; yahut o rinden kımıldamamıt olarak bu· Cıvataları ~kül en bu ray tab- Ege havzası etrafında 1Dalıiyette bir miıak imza olunduk lunmuıtur. Acaba civatalar ken- kikatına Gebze müddeiumumiliği 

1 di kendine mi söküldü? Hayır. Bu- D l t D · 11 d tan aonra artık bu ziyaret yapı • ve eve emıryo arı Hay arpa· 
IDazdı. Nitekim lamel Pata Haz· na imkan ıörülmüyor. Çünkü cı· fa müfettiıliği iıletme tarafından 

1 1 vatalar herıün hat memuru tara • d"" d h · J d retlerinin ~fyaya muvaaa at an un e e emmıyet e evam olun-
.. . B I t lerı·nı·n neı· fından yoklanır. Kendiliğinden <Devamı 9 unca uayıfada) 
UZerıne u sar ıaze e 
riyatmda huri olan deiitiklik te 

bunu teyit etmiıtir. ~·• Jı • t 
Afet Hf. Atina gazetelerine tetkik 
seyahatleri hakkında izahat veriyor 

Yeni Türkiyenin dostluk siya- ,., ız,.11110111111''" \-IUm urıye ···11•11111ııııııııtıınıı11ııı111 
aeti açıktır. Bu da büyük veya ~ 

küçük, kuvvetli veya zaif olmak j ,.._!1!11!1! '/t I ARŞ,1 
nıülibazalarile aıla. alika~~ ol· 1 Jr.l.M 
nıakıızm her devletın aamımı dem 1 
luiuna kartı dostluk göstermektir. I 
Ve hiç bir harici tesire tabi olmı· 1. 
yarak bu yolda sebat etmektir.. i 
Cümhuriyet tarihi haftan bata bu- İ 
na phittir. Kaldıki Türkiye Bul· \ 
ıariatanm ne kadar doıtu ise Yu· I 
naniatan da dost olmak irin o ~ 

Clbllbmtyetln onuncu yıldönllmll mU

nuelıetlyle f&lr Faruk Nallı: ve Behçet 

Kemal Beyler tarafmdan mDtt.erek bir 

mart yapılauttı. Evwlce bir kaç mıara-

mı koydutaılım lıa l!lal'I Beateklr Ve· 

mal Ret'* Bey taralmdan lteateleamlı ve 

flmdlclen mekteplerde taUme llaolanmıı • 
:s- = tır. Marpn tamammı Bf&itya koyuyo • 

Atina, 19 - Muallim Afet Ha· 
mmefendi, refakatinde Afyon 
mebuıu Ruten Etref Beyle refika
ıı bulunduğu halde, Selinikten 
buraya gelmiı Grande Brataıne o· 
teline inmiıtir. 

Afet Hanımefendi kendiıini zi
yaret eden gazetecilere atideki 
beyanatta bulunmuıtur: 

kadar samimiyet söatermektedir. !i na: 
Binaenaleyh yeni Türk - Yunan E e.ı.pt Ke..ı a., 

- Türk tarihini tetkik cemiyeti 
azaıından ve ayni zamanda An

i! kara ismet Paıa kız enstitüsünde 
i muallimim. Kendi gözlerimle bü-

Fanak Nafi• eeı = t·· E h .. k .. j un ge avzaaını ıorme ve asa-

OLUR MU YA? 

miaakmın Türk - Bul.-v, yahut \ Çıktık açık alınla on yılda her savaştan, 
Bul1rar - Yunan münaaebatmı J On yılda onbeş milyon genç yarattık her yaştan, 
bozması ıöyle dursun bu dostluk §' Başta bütün dünyanın taptığı BAŞKUMANDAN. 

Mehmet Aaım ı= Demir ağl~rla ör?ük? An~?-d~ dört ba_şta~, 
utnamı ı ınd •7dada> _ Türküz, Cumhunyetın gögsumuz tunç sıperı, 

!:!!"'=::!!!::====-=-=====~- \ Türke dunnak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri! 
j Bir hızda kötülüğü, geriliği boğarız, 
~ Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız. 

Pertemlle &1lDU DartllAcıeze eıvannc1a İ Türküz bütün başlardan üstün olan başlarız, 
bir beadek içinde bulwaaa Cl'ııcdln 86 )'llflll• a k "h 
c1a Sürmene11 balıkçı 8allb otıu Ahmet ..,. ,- Tarihten önce vardı , tarı ten sonra va11z. 
oldutu anl .. dm11tır. Ahmet ata. DarW& • Çizerek kanımızla özyurdun hartasısmı, 
~ mllnıeaat etm1t. takat bemea o sön = Dindirdik memleketin yıllar süren yasını, 
ka1ıa1 " uyc1ma lmkAn olmadıfl cenllllnı l Bütünle dik her yönden istiklal ka vgasım 
....._ ~ orac1a yatım., .,.... ... l\ Bütün dünya öğrendi Türklüğün ~ygısını. 
11781' " ..... oldatu ~ secıe öbnltw&er. , i Omektir milletlere açtığımız yem ız, 

i rı atika noktai nazarından tetkika
~ tımı ikmal etmek iıtiyorum. = = 

Zira Ege havzası etrafındaki 
memleketlerde zengin ve kıymetli 
tarihi eserler vardır. işte bu mak· 
ıatla doıt Yunan memleketinde bu 
lunuyorum. Bu ana kadar seyahat 
programımıza dahil olan yerler · 
den Seliniği ve iıarı atikumı, 
Olmtoıu, Pellayı, Vardar etrafın
da kurutulan araziyi, Selinik üni· 
versiteıiyle kütüphaneıini ve Seli· 
nik panayırını ziyaret ettik . 

Alet HF. 

lar uyandırmııtır. Bundan 
meaut ve bahtiyarız. 

VA~ 1 N 
Yeni t&frikamızın neş

rine başhyoruz ••• 

Sulara Gömülen 
A Ş K 

Bu yobal vataaclaf, eter o mluıne • ı= lmti sınıf ka namış bir kitleyiz 
... ..,_ IGlllde öllıe1dl lıa lltbn lılr ....., e yazsız, sız, y , G * .... .. s11111ere ~ ~ 1mnı1aıa 1 Uyduk görüşte bilgi, gidişte ülküye biz, • doıt ,Ywn milletinin faaliyeti üzel, nezih, hazin bir 

Gördüklerimiz, yalnız barı ati
ka noktai nazarından dejil, fakat 

~ llaplll önllode ...... lldlril- Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz. noktai nazar.ından da bizde faya· aşk macerasıdır 
ı1r m1 ,.,. J llfllllllllllQH1llflllllllllt•ı•ııU1111lllllllıııad nn ıu a•ı ilts 1•...,,_ı.,,,,,111,,,,.,J nı memnuniyet intibalar. ve ihtiıas "•••••••••••~ 
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; ··.1.:Iôfya müz-a!<erele-

ri başladı ~ğs.~N; . =E~LE~-
(8.,.J tornfı ı ln<'i sayıraınıLda) 

makta ~hLiyarım. Memleketler
arasmdaki dostane münasebat her 
iki tarafında hakiki arzusudur.Bul 
gar matbuatı bu dostluğun inkita
f mda mühim bir mevki almı~tır. 

Biz buna ehemmiyetle dikkat ettik. 
Bu rolµn ehem.miyetine daima kıy· 
met verdik. Ziyaretimizde gördü
ğümüz misafirperverlikten çok mü 
tehassis olduk. iki devlet arasın-

M. Venizelos'un başvekil 
M. Çaldarisle konuşması 

Netice: Müzakere fayda vermedi 
daki dostane hava içinde gezmele- A . 

2 rimize ve memleketleri alakadar tına, 1 (Hususi) - Avrupa- muşt~r .. M: V~nizel~s, Yalo~~ se / kikalr neticesinde şüpheli bazı a· 
eden işler hakkında konuşmağa dan gelen ~· ~ enizelos, bazı dost yahatının sıyası mahıyetlen arı o· damların bulunduğu zabıta kad _ 
devam etmekteyiz. Henüz bir ne- 1 l~~ı~m -~e~~letıyle, M. Çaldarisle lup şahsi dostu olan lsmet Paşa- rosunun tasfiyesini istemiş, ve mu 
tice hasıl olmamıştır. goruşmuştur. İki siyaset adamı nın daveti üzerine yapılan bir te· haliflerin ancak bu şartlarla mec· 

MiGafirperverliğinizin bizi hn· arasında vukubulan bu mülakat nezzüh seyahatinden ibaret bulun lis müzakeratına iştirak edebile -
kikaten ve cidden memnun d muhalif ve muvafık fırkaların teş- duğu hakkında M. Çaldarise temi- cek!erini söylemiştir. 

e en 'k· .. 
tezahuratı jrinde devamlı surette rı. ı mesaısı etrafında cereyan et· nat vermiştir. 

3' 1 Başvekil M. Çaldaris bu iza. 
meı:gul olmagva vakit ve 'ımka"n kal· mıştir. ki siyaset •damının bu müla· 

l' M C 1 hatı dinledikten sonra kendi ihti-
mamıştır. Her halde mühim neti- :v'ülakatta'. bidayette . -: a · ı katı esnasında muhalefet fırkala- yarı dahilinde olmıyan sebepler -

yüzünden bu iki talebi kabul ede ceye doğru yürüdüğümüze inan- darıs, M. Venızelosa Ankara zıya- rmın parlamento müzakeratına iş· 
mak lazım gelir. Ayrılmadan e· reli ve Türk ricaliyle kararlaştır- tirakine mani olan zabıta kadro _ 
vel tekr k dığı hususatı anlatmıştır. M. Ve· sunun tasfiyesi. ve son darbei hü· miyeceği cevabını vermi§ ve bu 

ar onuşuruz.,, ' 1 b l. k f d k J 
ismet Paşa H tl . b' nizelos, yeni Türk • Yunan misakı· kumete iştirak etmi§ olan Venize- suret e u mü a at ay asız a -

azre erı, ecne ı . . t 
matbuatı m··m ·11 · d b nı tamamen tasvıp etmış ve M. list zabitlerin ordudan çıkarılması mış ır. 

u essı erme e u va- . . .. . . 
clide beyanatta bulundu. Yunan Çaldarısı, .Ankara z:nuzakerelerını meseleleri de görüşülmüştür. Atina, 21 (Huıusi) __. Başve· 
matbuat ·· ·ı· 1 P muvaffakıyetle netıcelendirdiğin· M. Venizelos, başvekilden bu kil M. Çaldaris Cemiyeti Akvam 

mumessı ı, smet aşa -
Hazretlerinden B l tb t _ den dolayı tebrik etmiştir. kabil zabitanın kadrodan çıkarıl· müzakerelerine iştirak etmek için 

u gar mn ua ı M·· k'b . A • • 

nm neşriyatı hakkında intibamı utea ı en, M. Venızeloıun ı ması layıhasının gerı alınmasını, dün akşam trenle Cenevreye ha • 
sordu. Paşa Hazretleri: Yalova seyahati mevzuu bahsol - . ve kendisine yapılan suikast tah- reket etmiştir. 

"Bulgar matbuatı, iki memleket 
nrnsındaki dostluğun takviyesi va· Dolar yine düşecek 
zifesini yapacaktır.,, 

Dedi ve biraz sonra da 
matbuatını kabul etti. 

ecnebi Çünkü Amerika yeniden 

Müzakerat nerede neti
celenecek ? 

Sofya, 21 (Hususi muhabirimiz. 
den telefonla) - İsmet Pasa Haz
rctl~ri Bulgar ve ecnebi n:atbuatı 
mümessillerini kabul ettikten son
ra bana: 

- Müzakereye devam ediyoruz. 

enflasyona hazırlanıyor 
Vaşington, 21 - En mühim sa· 

nayi teşkilatı, iktısadi kalkınma 

projelerini kabul etmişlerdir. O -
nun için şimdi Vaşington hüku -
meti, bütün gayretini kredi tevzi
atının inki§afına sarfetmek niye -
lindedir. Çünkü ancak hu suretle 

Dostluk nişanları 

Bunlar, 
çok 

Türk - Yunan 
kıymetli bir 

dostluğunun 
hatırasıdır 

Atina, 21 (A.A.) - Reisicüm- Celal Beyefendilere Sauveur nişa· 
hur M. Zaimisin imzasını havi ola· 
rak neşredilen bir kararnamede 
Türkiye başvekili lsnTet Paıa Haz-

retleriyle harici~e vekili Tevfik 
Rüştü ve iktısat vekili Mahmut 

nınm ve hariciye katibi umumisi 

Numan Rifat Beye Phenix nişanı
nın il'irtci 

diği beyan edilmiştir. 
Konuşmaları.mızın burada mı, An· 
knrada mı neticeleneceğine dair 
henüz müsbet bir cevap veremem. 
İntizar ediniz. Bizim gazetecilerin 
her iki hükumet menafiini muha· 
faza edecek neşriyatta bulumala
rı şayanı takdirdir. Şimdilik söyle 
diklerime ilave edecek basha bir 

hükumetin -iktısadi planını tatbik 
etmek mümkün olacaktır. Hali 
hazırda enflasyon talebi Amerika 
da hemen umumidir. Hükumet 
nihayet bu yola gitmek mecburi· 
riyetinde kalacağını anlamı,tır. 

Bununla beraber hükumet banka 
larda kredi bulmak imkansızlığı 

karşısında kalmadıkça enflasyona 
gitmek istememektedir. 

Almanya Cemiyeti İtalyan Universite talebesi 

k d k iz mirde 

şey yoktur.,, dedi. ~ 

Türk - Bulgar dostluk 
heyeti 

Sofya, Z1 (Hususi muhabirimiz
den telefonla) - İsmet Pata Haz
retleri Bugün Türk - Bulgar dost 
luk bürosu erkanını kabul edecek
lerdir. Bunu müteakip Razgratlı
lar, saat on iki de la.met Paıa Haz 
retlerine arzı tazimat edecekler ve 
Razgrat hadisesinden dolayı izha
rı teessür edeceklerdir. 

Kabul ve ziyafetler 

Sovgetlerle ticaretimiz 
ANKARA, 21 (Hususi) - lk

tısat vekaletile Rus Sovyet ticaret 
mümessilliği arasında müzakere 
başladı. iki dost memleket arasın
da yeni bir anlaşmaya varmt.!t ga 
yesile başlıyan bu müzakereye hu· 
susi bir ehemmiyet verilmektedir. 
Rusyamn memleketimize ve bu me 
yanda da şark vilayetlerimize it · 
hal ettiği mallara mukabil bizden 
ihtiyacı olan hayvan, zeytinyağı, 
tiftik gibi ihraç mallarımızı alma· 
51 temin edilecektir. Sofya, 21 (Hususi muhabirimiz

den telefonla) - İsmet Paşa Haz
retler!yle Tevfik Rüştü Bey ve di- Vapurcu/ar nizamnamesi 
ğer zevatı Bulgar kralı Boris haz -
retleri bugün (dün) saat on üçte ANKARA, 21 (Hususi) - Va· 

purcular hakkındakı' . 
kabul etli. Sofyadan 9 kilometre l nızamname 

cra Vekilleri heyetince mu·· zake . 
mesafede bulunan bir sarayda muh k 

re ve abul edilerek ali taıdika 
teşem bir ziyafet verildi. Kral arzolunmuştur. 
hazretlerinin Varnaya hareketin - ~==~~~~~~~~~--
den sonra Elsinograd sarayında lerine verilen temıilde hazır bu _ 
İsmet Pa!a Hazretlerini tekrar ka- lunduktan sonra gece 21 de M. 
bul etmesi muhtemeldir. Muşanof tarafından tertip edilen 

Öğk zamanı Türk ıefaretha · hususi bir ziyafete davet edilmiş
hanes7.r.ıde bir ziyafet verildi. Bu tir. 
ziyafette Başvekil M. Muıanof 
ile Sobranya reisi M. Malinof, 

Bulgar matbuatı 
kral Hazretierinin yaveri, Bulgar Sofya, 21 (Hususi muhabirimiz
nazıTları ve Sofyada bütün ecnebi den telefonla) - Bulgar matbua -
elçileri hazır bulundu. Saat on tının Türkiye aleyhindeki neıriya· 
yedide M. Mo~anofun evinde bir tı tamamiyle durmuş, iki memleket 
çay verildi. arasında dostane bir vaziyetin te-

Başvekil Hazretleri bu akşam 1 essüsüne taraftar olan neşriyat ha~ 
saat 20 de Sofya operasında §eref lam1şhr. 

a Vaffi an Çl IYOf tzmir, 21 (A.A.) - Bugün sa· 

Berlin, 21 (Hususi) _Dahiliye at 15 te limanımıza ltalyan ban
dıralı Pier Poskari vapuru ile 350 

nazırı doktor Frich ayın on yedi· 
sinde 95.000 kişiye bir nutuk söy -
ledi. Bu nutukta dahiliye nazırı, 

eğer Almanyaya müsavi hukuk ve· 

rilmezse, Almanyanın gerek Ce
miyeti Akvamdan ve gerek silahla 
rı bırakma konferansından çekile· 
ceğini söyledi. 

Almanyanın bu kararım açık · 
tan açığa söyliyen ilk nasyonal -

sosyalist şahsiyet doktor Frichtir. 
Bu nutuk dahiliye nezareti maha-

üniversite talebesi gelmiştir. 
Seyyahlar şehire çıkar çıkmaz 

doğruca Gazi meydanına giderek 
heykele çelenk koymuşlar ve hey
kel önünde bir resmi geç.it yapmış 
lardır. Kafile reislerinden mürek 
kep bir grup ta vilayete giderek 
vali Paşayı ziyaret etmişlerdir. 

Talebeler Gazi heykeli civann 
da otobüslere binerek Burnovaya 
ziraat mektebine gitmişlerdir. Av
dette Halkevinde seyyahlara yer

filinde büyük bir hüsnü tesir hasıl li mahsullerimizden üzüm ve incir 
etmiştir. 

Lindberg kanunu 
Nevyork, 21 (Hususi) - Dün, 

milyarder Ursheli kaçıran ve fid
yei necat olarak 200,000 dolar a

lan haydut Harveyin muhakemesi 
yapıldı. Bu muhakeme, Lindbern· 

gin çocuğu kaçırıldıktan sonra çı
karılan yeni kanuna "Lindberg ka
nunu,, na göre yapılan ilk muha· 
kemedir. 

İnzıbatı muhafaza için yol baş· 
larına mitralyözler kondu. 

Cenup hudutlarında 
Ankara, 21 (A.A.) - Eylulün 

üçüncü haftası içinde cenup hudut 
larımızda beşi ımüsademeli 29 ka

çak vakaaı olmuştur. Bu vakalar· 
da ikisi yaralı olmak üzere 3l ka-

çakçı 37 kaçakçı hayvanr, 1 .000 ki
lo gümrük ye t .385 kilo inhisar ka

çağı ile 3.800 defter sigara kağıdı, 
6 tüfek, 2 tabanca tutulmuştur. 

ikram edilmiştir. Kafile aynı va· 
purla akşam üzeri lstanbula hare
ket etmiştir. 

Tren kazası 
Uşak, 21 (A.A.) - Bu sabah 

Afyondan gelecek olan posta tre· 
ni, Yıldırım Kemal istasyonunda 
makasın açık bulunmasından ray
dan çıkmıştır. Zarar yoktur. Tre· 
nin altı saat gecikmesinden Uşak
ta bekliyen İzmir avizesi yolcuları 
ayrı bir trenle gitmişlerdir. 

Amerika ve Rusya 
NEVYORK, 21 (A. A.) - lyi 

bir menbadan haber verildiğine 

göre Amerika kanunusanide kon • 
gre davet edilmeden evvel Sovyet 
Rusyayı tanıyacaktır. M. Ruzvelt 
in hariciye nezaretinde kendisiyle 
görüşmekte olan birisine bu mese
leyi hareket serbestiıi varken ve 
kongredeki Sovyet aleyhtarı aza • 
ların muhalefet seslerini duyma -
dan halletmek niyetinde olduğu · 
nu söylediği öğrenilmiştir. 

Sofya ziyareti 
IJaşmalwled' n IJn·am 

münasebatın daha ziyade kuv
vetlenmesine hizmet etmesi lazım 
gelir. 

Büyük bir memnuniyetle görü
yoruz ki Bulgar başvekili Muşa -
nof cenapları bu hakikati takdi~ 
edecek kiyaset ve dirayete malik 
olduğunu dünkü nutkile iabat et
miştir. Bu itibarla Sofya ziyare· 
tinden ivi neticeler beklenebilir. 

Mehmet Asım 

Romanya harıctye nazı
rının gelmesi 

Milletler cemiyetinin senelik 
içtimamda Bern elçisi Cemal Hüs
nü Beyle birlikte Türkiyeyi temsil 
etmesine karar verilen Sıvas mebu 
su Necmettin Sadık Bey dün sabah 
Cenevreye gitmiştir. 

Murahhas heyetimize riyaset e• 
decek olan Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Bey, 1amet Pa!a ile birlikte 
Sof yadan İitanbula avdet ederek 
buradan Cenevreye gidecektir. 

Tevfik Rüştiı Bey milletler ce· 
miyeti bitince teşrinievvel ortala. 
rına doğru Romanya hariciye na -
zırı M. Titülesko ile beraber Ce • 
nevreden Ankarava geleceklerdir. 

Madenciliğin inkişafı 

ANKARA, 21 (Husuıi) - Ma
denciliğimizin inkitafı için icap e
den tedbirleri tetkik etmek için 
madenciler heyeti buraya geldi ve 
lktııat Vekili Celal bey tarafın -
dan kabul edildi. 

Hususi idareler 
ANKARA, 21 (Hususi) - lda 

rei hususiye, veznedarlığını yapan 
bankalarca nakledilen hususi ida • 

ıc::ı t t paraıaraan posta na'lilı· 

ye ve bendiye ücreti alınması icap 
edeceği Devlet şfıra11 heyeti umu· 
miyesince kararlaıı;trrı)mıthr. 

Eskişehir fabrikası 
ANKARA, 21 (Huıuııi) - Es

ki§ehir şeker fabrikasının f aaliye
te geçmesile memlekette şeker ih
tiyacının yüzde seksen beti temin 
edilmittir. Gelecek sene Turhala • 
da yapılacak şeker fabrika.11 dl\ 
faaliyete geçince ihtiyaç tamamen 
temin edilmiş olacaktır. 

M. Fon Papen'in 
beyanatı 

Hudapeıte, 21 (A.A.) - M. 
Fon Papen bugün Alman ve Avus
turya gazetecilerini kabul etmiıtir. 
M. Fon Papen gazetecilere beyana 
tında Almanya ile Macaristanın 
mukadderatları arasında ortaklık 

ve beraberlik olduğunu iararla kay 
delmiş, muahedelerin değiıtiril • 
mesi i§inde Almanyanın Macariı • 
tana yapabileceği yardımlara dik. 
kati çekmiştir. 

M. Fon Papen bilhassa !Unlal'I 
da söylemiıtir: 

"Merkezi Avrupaya yeni bir dü 
zen verilmesi meselesi ancak bir • 
lerin elbirliğiyle çalıtmamız sure
tiyle halledilebilir. Baıka bir kom 
binezonla değil.,, Bundan baş
ka Mösyö Fon Papen buğday 
tarlalarını daraltmak ve boı kala
cak yerlere Almanyanm bugün 
Mançuriden almakta olduğu yağlı 
tohumluk ekmek suretiyle ..ziraati
ne yeni bir düzen vermesini de Ma 
caristana tavaive etmiştir. 

İzmirde üzüm satışı 
İzmir, 21 (A.A.) - Bugün bor· 

sada dokuz kuruştan 25 kuruşa ka· 
dar 3.G91 çuval üzüm satılmıştır. 
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Şarlonun kundura
ları ve Amerika 

iktıs<Jdiyatı Topkapı sarayı ihracat için 

Amerika dünya buhranının ha- Çıkarılan rehber büyük Kıymet takdiri ile oda 
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I ikmal imtihanları 

Üniversitede talebe kaydı 

Kimsesiz 
Çocuklar yurdunda 

15 çocuk var 

bercisi halini aldı. Eğer naare aşa bir alaka uyandırdı meşgul olacak 
ğı inesre diinyanın yüzü gülmek k müzesi mü. Hükumetimizin Avusturya ve 
İıtidadını gösteriyor. Eğer buhran "Top apı sarayı,, .. . l1u··ku4metleri ile ayrı 

ve inşaat 

Üniversite idare heyeti dün mu
tat toplantısını yapmıJhr. Üniver-
5İtede ikmal imtihanları bir yan -
dan devam ettiği gibi diğer yandan 
da yeni talebe kaydına devam olun 
maktadır. Cerrahpaşa hastanesi 
yanında yapılmakta olan amfinin 
in saatı hayli ilerlemiştir. 

Belediye tarafından tesis edilen 
Galatadaki kimesizler yurdu Cüm 
huriyet bayramında merasimle a · 
çılacaktır. Yunla şimdilik 15 ıe .. 
fil ve kimsesiz çocuk alınmı!lrr. 

Açılma zamanına kadar yekun 50 
yi bulacaktır. Yurda alınacak se • 
fil ve kimsesiz çocuklar, Tatar A
li isminde 13 yaşında bir çocuğun 
rehberliği ile bulunmaktadır. Yurt 

resmen açılmadığı için bulunan 
çocuklara henüz bir şey öğretilme 
mekte, yalnız alışlıkları fena ildPt 
leri bırakmalarına çalışılmakta\ -
dır. Bunlardan eroin, esrar çeken 
ferle sigara İçenler bu fena huyla· 
rından vaz geçmiye başlamıtlar • 
dır. 

]. ti l d "" .. T h in Bey tarafından vucu· Macanstan 
l'laaresi yükse ırse , sura ar ası ı - uru a s .. . h ı · f ' ld <Y t icaret mulca· · · ı muzenın mu le ı ayrı yapmış o u .,.u 
}'or, sinir buhranları başlıyor, her ı de getırı en ve k ) d k" veJelerinde memleketimizden bu k k .. k .. d .. ·· ·· Kısımlarına, bu ısım ar a ı eşya 

es os os uşunuyor. d . traflı izahatı tesbit eden memleketlere yapılacak ihracatta 
lş azalıyor, bankalar kapılarını ya . a]ı~ '~R hber belediyece pek takdiri kıymet yapılması esas tu-

kapıyor, işsizler arttıkça artıyor, resım 1 
• e l .': F tulmuır.tu. 

• 1 k d · ı · beğenilmış, ngılızce ve ransızca 'f 

"Ç arın a rosu genış ıyor. . . . . Bu vazife de evvelce verilen 
~ "f. ~ ya tercüme ettırılmıttır. 

Yakında İngilizce ve Fransızca bir emir Ü7.erinc İstanbulda teşkil 
Büyük zelzeleler olduğu zaman d SO 000 t b t edilen ihracatı tetkik komisyonu· . k 1 nüshaların an . ane as ırı-&ıımoğrafm kıymeti artar. Her es "T . kı·· 

1 
hat a · 

. . . lacak, urıng up,, e seya 
Onda, hır velı kuvvetı sezer. l . h t' 'Jmesı· i!t 

cente erme seyya ge ırı . 'f . 

Büyük salgınlar insanlar .ara: l . I htelif ekillerde alaka . 
•ı d I ... ··d ·· .. h k . ın pı· erıy e mu ş 

n a a ıp yu~ u u. mu e ım dar olan bütün müesseselere gön . 
~asası yükselır, hıç olmazsa onun d .

1 
k . 

ı- hl d k" . 'b b. d h üs erı ece tır. 
U ar a ı ılı arı ır az a a ~ A A ikaya da gönde t·· 1 • , vrupa ve mer 
'Un etır ·· k 1 b ·· ettı·r·1m· d y rilece o an u tercume 1 ış 

Gaz muharebeleri hafla ıgı za .. h l "R hber de birçok 
bı b' kö esinde nus a arın, e " 

a.n sandıkların ır f k 1. l • alın iyi bir tarzda 
bı b ' .. k .b. saklanan tymet ı ma um 
•nt"ız ır yu gı 1 

b · to lanmıt bulunması ve 
lkıaskeler b ir büyük kıymet olur. ır . ar,ay~ dpe "Topkapı sarayı 

. resım erın ,, 
Sgn buhranlar~a hır ~o.k za- nın muhtelif kısımlarını güzel bir 

lkıa.nfar aşağılık hır fey gıbı gö • tarzda tesbit etmesi itibariyle, f ev
t·· ı 
\l en, kah: kala de alaka uyandıracağı, lstan-
- Yahudi ilmi... Kah: bula seyahat arzusunu uyandırmak 
- Asaletsiz bilgi denen iktısat ta mühi.m bir rol oynıyacağı kuv · 

tirbenbire kıymetlend i. O kadar vetle tahmin edilmektedir. 
~i, beni israilin Yahuvası onun ya-

l'lında kudretsiz, hareketsiz bir dü İktısat vekiJi bekleniyor 
fUnce halini aldı. Buhranlar bat· 
ltdığı zaman öyle sanılıyor ki 
(iktısat ilmi) derhal bir üfrükle 
diinyamn bozulan İflerini düzelti 
"' recek, bütün iktısat alimleri in
'•nlara ölüleri dirilten birer Me
~ih 'kılığında ve rolünde görünme· 
ge h~·!ladılar. 
\· F a~•M tutmadı hiç bir üfrük, 

ıç bl ......... ~ ................ ... 
ve yıavaş yava, iktıaat bilkiai gü

l~nç olmağa, eğlence ve tuhaflık 
~evzala.rı arasına girmeğe bat -
'~dı. 

lktısat Vekili Celal Beyin yarın 
tehrimize gelmesi beklenmekte -
dir. 

Tak as hakkındaki haberin 
piyasaya tesiri 

Takasa dair hazırlanmı~ olan 
n .....U C.-i· 

deJle ll&nr için milaaade veriJdifi 
haber ahnmııtır. 

Telefonla Ankaradan bildiri -
len vaziyete göre yeni talimatna
menin Reımi Ceridede netrinden 

• • • ıonra Jıtanhula tebliğ edilecektir. 
İktııaltçılc\rm sustuğu yerde Bu haber İstanbul piyasasında 

na verilm işti. 

Fakat bu vazifeyi tetkik komis
yonları bir kere bile yapmadan 
Veka letten gelen emir üzerine ko 
misyon dağılmı§ ve takdiri kıymet 
işi yüz üstü kalmıştır. 

Memleketimizin muhtelif taraf 
!arından Avusturyaya ve Macaris· 
tana yeni ticaret mukavelesinden 
istifade için ihracat yapmak isti • 
yen tacirler bu vaziyet üzerine der 
hal lktısat Vekaletine müracaat 
ederek kendilerine bir yol gösteril 
mesini rica etmişlerdir. 

Vekalet, tacirlerin bu müraca
atını iyi karşılamış ve lstanbul ti
caret odasına bu hususta emir ver
miştir. 

Bu emre göre, bundan sonra, 
bu memleketlere yapılan ihracat -
taki takdiri kıymet işi ile oda ida· 
re heyeti meşgul olacaktır. 

Türk vapurcuları 

Şirketin faaliyete geçmesi 
için hazırlık 

Türk vaburcular Türk anonim 
fİrketi faaliyete geçmek için ha -
zırlıklara batlamıttır. 

Şirketin idare mecsili üç kişilik 
bir faal komite seçerek şirketin 
kanuni muamelesinin ikmaline me 
mur etmiştir. Diğer üç zat te şir· 
ketin idari teşkilatını hazırlıya · 
caktır. 

r~1ülkiyedeki mualJimler 
Darülfünun sabık edebiyat fa. 

kültesi reisi Muzaffer Bey yüksek 
ticaret mektebindeki tarihi siyasi 
hocahğından istifa etmiştir. 

Bundan ba,ka darülfünunda a
çıkta kalan ve mülkiye mektebin -
de dersleri olan müderrisler - Ay
ni zade Hasan Tahsin Bey müates 
na - mülkiyedeki hocalıklarından 
da kati surette avrılmı,lardır. 

Katil rum genci dün de 
yakalanamadı 

Anasını kaçırmaktan doğan çok 
eski bir husumet neticesi Litros 
köylü bağçıvan Recep ağayı öldü
ren rum genci1dün de yakalanama 
mıştır. Yaninin hudut haricine ka 
çamadığı ve İstanbul içinde bir yer 
de gizlendiği zannolunmaktadır. 

Darülbedayide kış tem
siller.i başlıyor 

Darülbedayi sahneıinin tamiri 
bitmittir. Bir hafta sonra darül • 
bedayide kış temsiHerine başlana

caktır. Bu seneki kadroya alman 

Raşit Rıza Bey de provalara işti -
rak etmektedir. DarüJbedayi bu 
sene de talebe, zabıtan ve halk ge
celeri yapacaktır. Pertembe gün
leri öğleden sonra talebeler için 
bir matina verilmesi de düfünül · 
mektedir. Gündüzleri temsil ve
rilmesi geçen sene Milli Türk Ta
lebe birliği tarafından da İsten· 

mitti. 

Talebenin bandı 

Eroin kaçakçılığı 

Yeni muhakemeye yar1n 

devam olunacak 

Bernard Blumental, Y orgi ve 
Niko, Camadanis, Mircan, Dimitri 
Dimitriyadis, Kadri, Harilaos, ls -
telyo Efendilerle Matmazel Eleni 
eleyhlerindeki eroin davasına ait 
muhakemeye, yarın sabah Jstan 
bul ağır ceza mahkemesinde de • 
vam edilecektir. 

Yarınki muhakemede, geçen 
muhakemede dosyayı tetkik için 
alan müddeiumumi Ahmet Muh -
lis Bey, esas hakkındaki mütalea
ıını bildirecektir. 

Öğleden sonra da müdafaaların 
yapılması ve davanın bu ay içinde 
karara bağlanması muhtemeldir. 

Eroin kaçakçıbğı da 

hırsız 'ık ta .• 
Eroin satmak ve hırsızlık yap • 

maktan dolayı mahkemeye verilen 
Atikalipafada kahveci Vahidin mu 
hakemesine dün sabah İstanbul a · 
ğır ceza mahkemesinde batlanmıt
hr. 

devlet adamları paçaları sıvayıp çok iyi bir tesir yapmıttır. Bilhas
i' ba§ına geÇtiler. Dünya iktısa.. sa takas esasına dahil olan mad -
diyatını düzeltmek istediler. Fa· deler üzerinde birdenbire muame 
kat netice ne oldu?. leler artmıt ve fiatlar da yüksel-

1'onferansJar, konutmalar, ka- mittir. 
ttrlar.. Nihayet bir hiç!.. Yeni takas talimatnamesinin 

Son aylarda Amerika cümhur yarın lstanbula tebliğ edileceği 
l'eiai de ikhsat buahrnını hal için tahmin edilmektedir. 

Streler aradı, ve bu çareleri Be - ilk tedrisat mUdUrü 
~lz wayın duvarlarından açların tık tedrisat müdürü umumisi 
'••izlerin kapılarında sessizliğin Retat Şemsettin Bey yarın Ankara 
lıyuk1ldığı fabrikalar, ve buhra • ya gidecektir. 

Dün bu iki komite ayrı ayrı top 
lanarak şirketin en kısa za~anda 
faaliyete geçebilmesini temin için 
yaprlacak işleri görüşmüttür. 

Bir teşekkUr mektubu 

İstanbul tahsil müdürü Salim 
Beyin vefatı münasebetiyle cenaze 
sinde bulunan, yahut taziyet sure· 
tiyle teeasürlerimize iıtirak eden 
zatlara şükran borcumuzu arzede-

Milli Türk talebe birliği tarafın 
dan merasimlerde talebenin kolu
na takılmak üzere bir bant hazır -
lanmıttır. Birlik idare heyeti cüm
huriyetin onuncu yıl dönümü için 
büyük bir talebe programı hazır· 
lamıya batlamıtlır. 

- Tavukpazarında bir kahvede 
çalıfıyordum. Bir bey geldi. Sam 
ıundan geldiğini , eroin mübtelası 

olduğunu söyledi, eroin satın al • 
mak istiyordu. Yalvardı, yakardı. 
"Bunu kullanmazsam hastalanır, 

ölürüm,, dedi. Ben de "Belki kah
vedeki JU adamlardan birisinde 
vardır,, diye bazı sabıkalıları gÖs· 
terdim. Bu kadar .... llın verdiği korkudan kasa kapak• erDIUllllllfNllllHlll111JHfHUIQHtlUl"U ... llllttllUlllfllıaıtnHlllHIHlttlllllUUllUIARIURU 

lan zangırdıyan bankaların ara • nai memleketlerdeki buhranlar • 
'•na avuç avuç serpti.. Tıpkı bu dan bir tanesidir ve en mükemme· 
tedbir, açlara karınlarını doyur • lidir. Amerikadaki buhranın se • 
~ak için, para veya ekmek yerine bebi, sanayi pazarları olan: 
tt\uıka dağıtmak gibi bir §eydi. Çin'in, Rusyanın, Hindistanın , 
.\çlat., hastalar Ruzveltin muska- Kübanın, Meksikanın, Cenubi 
•tnı aldılar, itina ile boyunlarına Amerika cümhuriyetlerinin kapı · 
'•tılar, onun dertlere derman, aç- larını kapamıt olmalarıdır. 

rız. Merhumun ailesi 

VAK 1 T 
Uılndel lk , .ı:!lyası Gazete 

' atanhul Ankara Cadd~11ı VAK rı yu:dıı 

Telefon Numaraları: 
Yaz.ı işleri lf!l efonu · ;ı43;g 
idare telef onu : ~43;9 

Kuş yemi rekoltesi 
Kuıycmi rekoltesi geçen sene. 

leregöre çok bereketli olmuttur .. 
Almanya mühim mikdarda kut 
yemi istediği için bu sene kuş ye
mi ihracatının fazla olacağı tah -
min edilmektedir. 

Kantar ve ıRire çalındığını dı 
inkar etti. Muhakeme. davacı kö
mürcü Mehmet Efendi ile tahitle
rin çağırılması İç~n kaldı. 

Mahkeme kararı hilafına 
neşriyat davası 

hğa karfı bir dilim ekmek oldu • Şu sayılan yerlerde. atağı yu -
t una inandılar ama o kadar. karı bir milyar kadar ınsan çalı· 

l'et1rrat adrc•ı . l atantıı. ı - ·ı AK11 
Posta kutuau No • 6 

Milli Türk Talebe Birliği teh
rimizde bulunan İtalya talebeleri 
Jerefine yarın akşam Tepe başı t i
yatrosunda bir müsamere vercek
lerdir. Müıamereden sonra bir de 
çay ziyafeti verilecektir. 

Boğaziçinde bir otelde Mehlika 
hanımı öldüren Arif Efendinin İs· 
tanbul ağır ceza mahkemesinde 
bathyan muhakemesine ait safha
ların gazetelerle tefri mahkeme ka 
rariyle yasak edildi ği halde, bu 
karara uygun olmıyan şekilde net · 
riyatta bulunduğu noktasından 

"Son Posta,, gazeteıi aleyhine müd 
deiumumilikçe dün bir dava açıl
mıştır .. 

k Abone debelleri · 
:,. "" • fan fabrikaya kapılarını apamış 1 rurkiye - ıı:cnetıı 

Ameriltada alınan tedbirlerin bulunuyor.. . Sl'neıı · uoo Kr. 2100 Kr. 

~Ugön artık koflaştığı, manasız - • lf. ,,. 
1 

6 aytııc 7~0 wıo • Kaçak tütünler 
l 3 aylık 400 .. oo • ltbğı daha iyi anlaJılıyor. Ame- 1 Bu ne demektir?· ı aylık ıeıo :iOO Edirne mıntakaamdaki gümrük 
l'ika.da alınan tedbir, iç pazrı gün- 1 Bu fu demektir: Şimdiye ka- ilAn UcreUerı · muhafaza memurları ihtiyar bir 

d•Jikleri arttırmak ıuretiyle kuv - ı dar sanayi memleketlerine haraç 11..,,1 ""''""' "'" • ••"•""'"'" u.,u. kadının sırtındaki çuvalda 10 kilo 
\'~tlendirerek, sanayie yeni satıf i veren memleketler ayaklanıyor mı :-ıo k ımı,ıaıı l>ıt şlıır "" "llhıt ~d.- ı.;o kadar kaçak tütün yakaladıkları 
l'erleri bulmak istiyordu. Hlbu • ı demektir. . . kıı rıı'" k:ıd:ı r ,·ıka r gibi ayrıca Bosna köyünde yapılan 
~i ahnan tedbirler pek basit ol· ı Bu ayaklanma oeticesidır kı ""''"· '""" ""'""' "' " ••~"1•~ " " bir araıtınnada 10 kilo kadar gene .ı .. · · b' ! d" b h 1 es . a .' rı tı•n11lli t uı nlır "'Ugu içın yenı ır pazar açmasına . unyanın u ran arına çare, kaçak tütün bulunmuftur. 
' d b 1<t• 11nıt llln l ı. rm bir ıı.:ıtırı 10 kuruştur 1

bıkin kalmadı. Yama ne ka ar kiyen, ve ir türlü yama tutmıyan 1 Bundan batka Ayıköyü civarın 
ltüçükse delik te o nisbette bü - pillim pillim bir ayakkabıya pen- t<llçllk llAnlar. daki Bulgaristan hududundan 

k . . d I G Hlr detas .111 akı cıeııuu ~o Uç cıeta.sı "'~ 
tiiktu··.. çe vurma cınsın en o uyor. e· r 00 j memleketı"mize gümrük reımi ve • rtort ı,tfaııı 7~ ve on dt ası 1 kuruşt•J r 

Amerikada ipek sanayii, maki- ne bunun içindir ki buhranlar oc aylı k uruı verenlerin bir cıeta11 mecca rilmeden geçirilen 15 j mütecaviz 
'-e i•leri, otomobil istihsalitı azal- içinde Amerika iktısadiyab Şarlo- rıen dır Dllrt ıuı tırı ı:ecr.n llAnıann tuııı ı Ö.güz ve manda müsadere edilmİf · 

"t •tırlan bto" kuruştan h~ııp edfllr dıkça azalmaktadır. nun meşhur kundralarına döndü .. 11.•••••••••••••i tır. 
Amerikadaki buhran, bütün sı- Sadri Etem 

Ceza muhakemeleri usulü kanu 
nunun 377 inci maddesine göre a 
çılan dava, Sultanahmet birinci 
sulh ceza mahkemesine gönderil -
mittir. Maddeye göre verilecek ka 
rarlar, katidir. Maddede yazılı 
ceza, bir hafta hafif hapiı ve 50 
lira hafif para cezasıdır. 

•• 
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Devlet Ve Mecıl•s ~-] ll ıı-.alar ında ~ ı 'dız ı::ı retı ol:ınfa r üzer· 1 
DÜZELTİYORUZ! 
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Romanın kanuni külliyatı halef sinde büyük bir adım atıldı ve 
terinin devletine büyük faydalar meşruti devlet şekli doğdu. 
temin etti. Hu5llsi hukuk bundan 1789 fransz inkılabı, fikirleri 
inşinp etmişti. Gitgide Roma adet bir kat daha açtı. Amme hukuku 
]erinin ih:rası "Cümhuri belde,, telakkileri büsbüti;n yenileıti. Bil 
devletlerinin teessüsünü mucip ol hassa bu son hareketten soma İn· 
du. ltalyadn, Almanyada bu kabil sanlar eski devlet şekline ba.ğ lı o
den sehir cümhuriyetç.ikleri tc.şck lamazlardı. lnsan~arın , milletle · 
kül e~misti. rin ıe•İyeleri bir değil dir. Kimi ile 

Nukut (Satlş) 

* L•ıııclra o'i5, - \'1\n na .!-'. -
* '\cı 'ork ı ıu. - • l\l;ıdriı ı . -

Söz kılavuzu çıkıncıya kadar cJa yazı

, cının özdil için harcayacağı emek vardı~ 
* 1 :ıri~ llJS, - * Htrlln ~9. 511 

2.l, - · • \'aı şova .ı~· _ Ak"-amda okuduk: 1 doluda yerlCluıeteYi geçmiıin, üz 
, 17. _ • Buıla pc.t • .., Y l 
n ~o • Hul>res t3 ·• ·•Tfü-kiyc ile Yunanistan ara~ı~1- ri~e ç.i-z~_i çeki~iş. he~~ arını Y~ 

""
1 

• - • Hel;:r.u 4'~· - da teessüs eden do~tluk, mazının nıden gormek gıbı tabu olmıya 
2s, - · • Yoıl ohamıı - ı_ __ 

ı-s. - • Atun Q2~ _ ta~fiyc edilmiş vaziyetı üzerin~ ku vaziyetler ortaya çı~ır. 

• ' l'Ano 
' ~·!' 

tı. n ı 

l c.ıcı rt 
• :u!ıoı 

Rene~ans devrinde devlete ait ri , kimi geridir. Bunun iç.in amme 

hukuki nazariyeler de deği~ iyor. ~ hukuku telakki_lerindeki tek~mül, 
(Türk inkılabı) unvanlı kitabım • 1 her yerde, aynı zamanda hasıl o · 

• l ' r;ı;: 1 ~~. - • :-. ıc ı dıH: .·i: _- j rnlmuştur. Elan mcl'i muahedefer· Yazıcının, iki ülkenin ortalığın.o 
• Sıoldıo m ·•8. - • B nl.: nıı ı 25 ' - d k d 1 d b k d '--------·--.,,-:=-----·- le iki memleket arasında, tarafcy ~ i üş~_nce er e u . a ar sc 1 
• ı\ rıı~ıcrd~m 

(kap. sa. 16) nin tam muvaffakıyetile daha ev- vmç ve yurek çarpmasıle karpla • 

\"t! ldcn tasfiye edilmiş vaziyetle • nan dost~uğ~n değerini b_u gib' 
!'İn bozulması, eski halin yeniden kuruncu ışkırlenmelere bag~ı -~~
ihyası maziye rücu elemek olur ki ması, ne kadar yalnız kendı ozu da bu devri tarif etmiJtiru. Eski lamadı. 

Türk ellerinde, şarkta, Asyada 
bu tckimiil birkaç asır daha en · 

1) :'4 \'hana 
1205 • \Ja<l riı 

• ı\lilano .<;.o):"r.2:;11 • llcrlin 
• l'r.ıkse 3.3'!'" \'ar,O\'A 

,\ tin~ ~3.:'l\· O H uılap~tc 

• <:ene\ re ı?.43'?5 llukre~ 

• · . ~ nün düşüncesi olsa da, !U ııra 
bunun hududu ve ımkanı yoktw'. h ı.. ld k k 1 b 1 d w . erna e ya ışı a ır u ma ıgı • 

Romaya, eski Yunanistana bir rü
cu, din ve mezhep fikrinden ziya. 
de kadim medeniyetlerin zihniyet 

!erine ittiba demek olan renesans-

gellere uğradı. 
Meıuup bulunduğumuz nesil , 

• 'ol}a 6~.15;5 s cı::raı 

• Am•t t rd:ını l . l h"F • Yokohamı 

:<ı,Mi2' 

:15.11:' 
'f.!IS -

l\Iühadıl rumların tekrar Anado - b h ' '-tl . 1 b'l' . mız ru aıc: enne yo aça ı ır 

ı lucla ycrlesuıelerı, hesabı kapatıl · T"' k y d ti w t • ur - unan os ugunun e 
ımş nwzi~i~ he~aplaıı~r y:nidcn ke1r teker insanların yanlış anlaş ., 
göırmek gıbı gayrı tabıı vazıy,etler malarına bile yol açmama11nı dile ta bilhas~a şu fikir tebarüz etti: 

bizde en mi.itcyemmcn inkılaplara 
muvaffak oldu. Şimdiye kadar 

Devlet mahiyetini Allahtan al · müterakki millederden ayn gidi • 
mıyor; devlet beşeri bir müessese yorduk. Telefonu, elektriği, oto -

dir. Bununla beraber rencsansın mobili bile milletten esirgiyen i · 
devlet m~fhumuna tesiri külli de- kinci Abdülhamit hiçbir suretle 
ğildir. O devirde Feodal alem su- yeni amme hukukunnn bizde de 
kut etti ve yeni alem hazırlandı. tatbikma taraftar olamazdı. Daha 
Bnriz nokta: o asırda hususi bir doğrusu bu hukukun ne olduğunu 
devlet şeklini n te~ekkül etmemesi- bilmezdi. Yeni devlet tarzı, onun 

ı>r.ıır l 'i,9~:".5 in !.:on 

I~ l\anka ı 

Anadolu 
HcJi 
Şi r. 1 lavr1 ·e 
T raml'ay 
C. Si;:on.ı 
Brımrı.ntl 

0,50 • l'erli:ns 
2:- . ı:; (imcnto a~ 

:l,20 enyon !ley 20,cıo 
ı s. ~ a rt l •c!!. 1,25 
•l .50 llal~ a 2,211 
10,30 ~arı.: m. ceza 2,35 
Lıı,- l"clc'foıı 13.-

istikrazlar tahviller 

ihdas eder... diğimiz içindir ki Yunanlı kapı 
l\fuharririn, iki memleket cfüa yoldaşımızın yanhı dü,ündüğünü 

rı umumiyesinde bu kadar rnem - krsaca söylemek isted'.ik.,, 
nnniyet v~ heyecanla karşılanan Hahamhanenin ''beyanname, 
dostluğun krymctini, bu gibi ha - sindefin.: 
yali cndi~elere tabi tutması, ne de "Bizim en mukaddes vazifemiz, 
rece şahsi bir düşünce olsa da, şu memleketimizin resmi l isanı bulu· 
sırada herhalde muvafık görme - nan Türkçe u~anım tamime bütün 

d. · k h k. · · !.l~.- Elclıtrik ır. ıçin, endi sulta ve a ımıyetme 
lsti kra;dd ı . 53,~:ı Traml'ay 

RC;';1esansa musadif Osmanlı pa darbe indirecek bir eser telakki o- • Snk: o.mı !l,9<• Er;;anı 

t9.'.H da ISL 

dişahı Kanuni Sultan Süleyman • lunuyordu. D. l\ Tuv.ıh . 54• 0 Hılıtı m 

.:ı ı,30 diğimiz nıhi baletlere yo1 açabilir. varhğnmzla çahşmahiır. 1şe ev • 
QS, - Türk - Yunan dostluğunun ferdi \•ela annelerden başlamalıyız. Bii-

:~.= suitef ehhümlere bile meydan ver· tün aileleıimizd~ anneleıin evvela C:ümrlit.:ler 2.35 * Anadolu ı 
dır. O zamanki Osmanlı saltanatı 1324 fe (efrenci 1908) meşru- JQ28 ~lü. A -ı,:-ıo * Anadolu ıı 4<;,-

mutlakıyetperver bir devlettir. Pa tiyetçiler ikinci Abdülhamidi ye . na~dat. ı ı,75 • ,\ Mumcssn sı,20~ 
cli~ah, hendi koydui u kanuna tabi re serdiler. Lakin zaman henüz l..ı;;;;:;;;;;;;;;;;m,;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; .... ;;;;;;;;;....;.-....A 

midir? Bilmiyorum. Bu ciheti mü gözlerimizi açmamı,, tecrübemiz r T A -K--V--1.-M---, 
vcrrihlerimiz söylesinler. Bununla tamam olmamıştı. Bu. itibarla {it • 
beraer o derecede kuvvetli. şevket tihat ve terakki) hükumeti - ya
li, imperyalist bir heyetin sala· ni 5 inci Mehmet ahdi bir hülleci 
beti ,asfabiyeti, intizamı, inzıbatı hükfımetidir. Tecrübemizi ikmal 
kay de şayandır. Ferdi istibdada eden felaketlerdir. Milli "Yicdanı 
kar~r himaye edecek kuvvetler za- uyandıran bu muaibetlerdir. Fran 

yıftır. ,Milliyet fikri mefkuttur. Pa sızca darbımeseldi r; Bazan fela -
dişah alemin merkezidir. Memle · ketin faydası olur. İşte, öyle karı· 
ket padişahın malikanesidir. Pa • ,,ık bir devirde milletin nabzını 
di§ah mülkün bir kısmını istediği- yoklayıp ondaki asil kabiliyetleri 
ne verebilir. Vatan fikri pek hu · sezen Te kuTTede mevcut, lakin o 
susidir. Milliyetperverlik, vatan · zamana değin filiyatta kullanılma· 
perverlik, istikamet hepsi bir az mış hasletlerden istifade eden Ga· 

karanlık bir (hamiyet) fikrine da- zi Mustafa Kemal bizde millet ve 
hild:r. Milliyetin, vatanpe~·verli · devlet telakkilerini bir inkılaba 
ğin yerine bir dereceye kadar ka· mazhar etti. Modern bir deYletin, 
im fil(ir din fikridir. Müslüman ol modern bir milletin esaslarını kur
mıyc-.n yan, hatta ondan az bir du Ye ona bir inkişaf, bir yüksel 
vatandaştr. Irz ve namus padişa • me imkanı temin etti. 
lımchr. Herkes derece derece pa . Şu eser huzurunda eğiliriz. 
clip!:un kuludur. Bu itibarla isla- Modern devlet ve eski 
rniyellen de hakikatte uzakla~ıl - devlet arasındaki fark 
mışhr. Gariptir ki Kanuni deTri Mühim bahis değil mi? Bu 
Rönesans devrine tesadüf ettiği farkları araştıran Illuntschli' den 
halde Osmanlıların o zamanki par ben çok istifade ettim. İsterim ki 
!ak, 'hatla gayetle parlak ricali siz de bu müellifin mesaisinden 
,muvakkl'.t mu\'aff akıyetlerle kül . müstefit olasınız. Bunun içindir ki 
liyyert sarhoş clmuılar ve beşerin o Muhterem üstadın yazılarına 
o asırdaki ler.,.kki ve tekamülünü, baıı fıkralar ilavcsife huzurunu · 
\:r3nışmı a:ıla ( a::ln kelimesini bi- za bir mukayese levhası a r=cdiyo
b rek kulbnıyorum) görmemiş - rum. 
lcı·dir. 

ESKi DEVLET: 

1 

Cuma 
22 Eylül 
Cema.abir 

G!ln tloıuşu f ,40 
C:Un 1 ntı$ı l!l.I? 
~abah namazi ~.17 

O le nama7.ı ı~.09 

kindl namazı l ;'\,4 ( 

.'\L:şam namazı rı:,19 

raısı namazı 19,54 

imsak 3,!') 

\"ılı n ı;eçcn ı:ünlcn ~bS 

104 

Cumartesi 
~3 Eylül 

2 Cema.ah.ir 
5.H 

18.1 J 

4,17 

12,08 
J S,Jtı 

ıs, ı :ı 

l!l,47 
4-0 ~ 

2116 
103 ______ _J Yılın !;alan .. 

L 
ti mefkut olmamakla beraber tam 
değildi. 

Prensip itibarile insan, ancak 
bir vatand~ olduğundan dolayı -
dn· ki; hukuk sahibidir. Yunanlr • 
larda hususi hukukla amme huku· 
ku biribirine karrfMifhr, aynlma
mışlır. Romalılar iki nevi hukuk 

vakıa ayırıyorlardı; lakin hususi 
(yani ferdi) hukuk devletin emri 
altında kalıyordu. Devlet nazarın· 
da ferdi hürriyet yoktur. 

Devletin kudreti mutlaktır. 

Devletin sultasını bu sultaya 
sahip olanlar vasıtasız istimal e • 
derler. Kadim cümhuriyetlerde Po 

litia , Site denilen belde cümhuri
yeti umumi meclislerde tecelli e· 

der ki, bunlar Comitia, Ecclesia' · 
dır. Bu meclisler umumi vazifele· 
ri görürler. 

R"dnetans, onun!a bcral:-er re · İnsanın henüz §ahsi haklarım 
Yunan devletleri bilhassa şehir form., yani hıristiyan dini dc:hilin· tanr.mıyor. lmdi ferdi hürrivetlcr 

J t E J devletleridir (Cite, Polis). Esasen de ı~lahat ,ve, gene ayni zaman • YOK ur. ski zamanlarda halkın en 
d bir şehir devleti olan Roma, cihan larda kiireiarzm keşfi be~er lari · az an yarısı esir, en zayıf kısmı 

hinin en mühim merhalelerinden hürdü. Çiftçilik, hayvan beslemek saltanatına münkalip olmuştu. 
ü~üdür. Matbaa icat olunuyor, be- san'atlar, ev hizmetleri, hatta tica~ Amme faaliyetleri işin mahiye· 
şer uyanıyor. Arzın, alemin mer • ret e_sirlere (kul, höle) bırakılmış - tinden anlnşılırdı; lakin, umumi · 
kezi olduğu fikri - ki dinidir - lı. Say ve amel, amele h:l.kir görül- yelle ayni meclis, yahut ayni ha • 
yeni hesaplar ım~vacehesinde sö - müttü. uir ancak sc;.hibi (efendi . kim ve vali hc.m te~ri, hem hüku 
nüyor. İşte, beşeriyetin tekrar do · 1 si) dolayısiyle devlete bağlıdır. met işlerini görürdü (Juridictio 
ğuşu demek olan bu devirde dev-ı IJe\'lette h issesi yok tur. Vatnn!ız- ve imperio). 
let telakkileri de değişmemek dır. İnsan hukukundan istifade e- Kadim devlet, hariçte, diğer 
mümkün değildi. Tarihin bu par· demez. Bazan adellcr kanunlar . devletlerin mukavemetine maruz • 
çasını bize uygun bir üslupla dan daha yurr.uşaktı. Bununla be- du; hu hal ise fili idi, yoksa bir 
(Türk inkılabı) nda yazmıya yel· raber kölelik ağırdı. Ötede beride devletler hukultuna müstenit de • 
tendim. Onun için aziz karilerim- esirler isyan ettiler. Eski tela kkiye cildi. Roma, hiç çekinmeden ciha· 
den bu eserimin okunmasını rica göre devlet ferdin bütün hayatının na tesaltün siyasetini takip etti ve 
edeceğim. nazımıdır. Din, hukuk, adet, hir - bunu kendi imtiyazı dahilinde ad· 

Bu merhaleden sonra J 640 ta, fet, ilim, irfan, ruhanilik bir dev· ı detti. 
İngiliz inkrlabı ile devlet telakki - Jet vazifesidir. Düşünmek hürriye· <D·\·amı urı 

memesini arzu ettiğhniz içindir ki bu 1isanr çocuklarına bütün kuv • 
Yunanlı mcslekdaşnnızın yanlış vetleriyle öğretmeleııi ve konuşma 

laFI lfı.zrmdır. Pederler dahi bil .. 
dü~ündüğünü kısaca söslenıck is- dikleri kadar !q>nuşsunlar. ihtiyaç 
tedik.,, lisanları itmam eder.,, 

Düzeltelim: 
"Türkiye ile Yunaniata.n aıwın 

da kurulan dostluk geçmİ§ günle· 
rin süzgeçten geçirilmiş vaziyeti 
ü~ine k.ualmuftul'. Hali eizü 
geçen 
sında iki yönün bütünlük uyuıma· 
sile daha önceden düzeltilmiş Ta• 

ziyederin 'bo:ıulması, eıki ridişin 

Düzeltiyoruz: 
"Üzerimize düşen en kuvvetti 

İ§, yurdumuzun ana dili olan Türk
çeyi yaymıya bütün varlığımızl• 

..:aı.., 1 - · · --' • 

den başlamalıyız. Bütün aileleri· 

mizde annelerin en önce bu dili 
güçleri yettiği kadar öğretmeleri 

yeniden· diriltilmesi, reçmişe dö - ve konuşmaları gerektir. Babalar 
nüt elmek demek olur ki 'buna sı • da bildikleri kadar konu,sunJar. 
nrr yoktur ve olur it değildir. İhtiyaç dildeki eksiklikleri tamaın· 

Mübadil rumlarm yeniden Ana 
1 
lar . ., 

400 Seyah geldi, gitti 
Evvelki gün Jelırimize 400 sey 

yah ile gelen Polonya vapuru dün 
akıam limanımızdan ayrılnu?tır. 

Bı; kaç güne kadar İngiliz ve Al. 
man seyyahları ile dolu olan iki 
vapur daha limanımıza gelecek • 
tir. 

Musevilerin bayramı 
Dün Musevilerin a-ünü idi. Bu. 

rrün en büyük dini bayramların • 
dan sayıldığı için dün lstanbulda
ki bütün Museviler dükanlarını 

ka,atmı~lar ve müesseselerde ça· 
lışmamışlardır. Dün sabah bu 
münasebetle fstanbuldaki bütün 
sinagoglarda ve hahamhanelerde 
dini merasim yapılmıştır. 

14 Bin lira ceza 
Gümrük ihtisas mahkemesinde 

davaları görülen 14 kio esrar ka· 
çırmakla maznun Nihat ve Zeki 
i ~mindeki iki şahıs hakkında dün 
14 bin lira ceza ile birer sene ha. 
pis cezası Yerilmiştir. 

Bozulan asfalt yol 
Zincirlikuyudan lstinyeye ka -

dar olan asfalt yolun birçok yerle· 
ri bozulmuştur. Bütçedeki müte • 
madi tamirat faslından ayrılan pa· 
ra ile yolun tamirine başlanmıştır. 
İstinyeye giden Hacı Osman bayı· 
rrmn dl\ asfalt inşası tamamlan· 
mıştır. 

1ltt y E ı.- ı Ç .1 ~ A N 111 1 F. s E 1P I~ r;, ~ _ 

Tükiye coğraf ıytUı 
Eski İstanbul maarif müdiiı"i 

Saffet beyin ilk mekteplerin dör ' 
düncü ve betinci •ınıfları için btJ 
sene ya.zmlf olduğu yeni reıimli 

ve haritalı umumi coğrafya na • 
mındaki iki eseri inH~ar etti. 

Müşahede ve muhakeme esas • 
lanna müstenit olan hu kitaplar .. 
da çocukların muhakeme ye teteb· 
bü heTeslerini uyandırmak için fe• 

tebbü edilecek mevzular verilmiı· 
tir. Bu mevzul~rla çocukların tet· 
kik ve tetebbü hisleri uyandırıl • 
mıJtır. 

Hulasa eser İngiliz ve Ameri -
kan coğrafya kitapları gibi yazıl· 

mış ve harita ve resimlere Te hat· 
saten mündericatına çok dikkat 
ve itina olunmU!lur. Onar forma· 
dan ibaret olan bu kitaplara kırk 
kuruşla otuz sekiz kuru§ kıyme& 
konmıqtur. 

iRTiHAL 
Dilber zade Süleyman Sıtkı Be

yin haremi Nimet Hanım, kıta bit 

hastalığı müteakip ıifayap ola -

mıyaı-ak irtihal eylemiştir Cena• 
zesi bugün snat 1 O da BeşiktaıtJ 

Valide çeşmesi civarında Taılık· 
taki hanesinden kaldırılarak Üı • 

küdarda aile kabristanına defno• 
lunacaktır. 

(7632) 
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Vapurda kaybolan ada
ma ait muhakeme 

Afyon fiatları 

İhtikar yapanlarla müca
dele için tedbir 

5 - VAKiT 22 Ey'ül 

• 

Temyizin nakzına uyuldu k ı •• Afyon inhisarı idare erkanın -
ma tu un dan bir zat şu izahatı vel'miştir: 

AŞK DELiSi 
.~~HÜKÜMDAR 

~nnesi suçlunun • t• "- İnhisar kanununun bütün 
cezasını ıs 1 yor sümuJile tatbiki ancak 1934 sene -

. ~inde başlıyacaktır. Bugün eski 
B!.r müddet evel "Dumlupınar,, dır. Hiç bir tarafın hakkının zıya maHarm ihracı eski tacirlere ait -

vapurunun Karadenizde yaptığı ma meydan verecek bir vaziyette. tir. Bununla beraber afyon inhisa 
bir sefer esnasın~a vapurun kama· te~ki~siz~ ve noksan söz söyleme- ı rı faaliyete girebilecek .. vaz~yette 
rotu Feyzi Efendı ortadan kaybol- mın ımkan~ yoktur. . olduğu gün yeni mahsulun hır kıs 
mur. bu genci aralarındaki husu- Reis Azız, aza T ahır ve Asım mı müstahsil elinden çıkmış bulu 
met

1 

tesiriyle öldürdüğü cesedini ' Beyler, dosyanın müddeiumumil.i· nuyordu. 
denize attığı noktasmd~n İstanbul ğe verilmesinin kabulünüsözler bır Diğer taraftan ihraç hakkının 
ağır ceza mahkemesinde ınuha· 1ikte olarak, serbest bırakılma iste· sene sonuna kadar tüccara ait ol -
keme edilen kumanyacı Süleyman, ğinin reddini sözler birlikte ol.mı - ması, inhisarın ihraç fiatı üzerin -
24 se"'c ağır hapse mahkum edil • yarak kararlaştırdılar. Muhakeme de tam müessir olabilmesi için ken 
mİ5 bu hususta bildiklerini sak· yi birjnci teşrinin beşinci perşembf' disine kafi kuvvet vermemekte • 
1 _, ,_ 1 h k ·· ·· t n bu,.ug~ a bıraktılar l aman.tan suç u olarak mu a eme gunu saa 0 ~ • <lir. nhisar idaresi piyasada bul -
olunan vapur kaptanı ile vapur Dün bu muhakem.e sırasında duğu fiatla işe başlamış ve bu fi -
mensuplarından birkaç kişi de he· mahkemesnlonu havlı kalabalıktı. atı tedrici surette yükseltmekte 

raet etmişlerdi. Adam öldürmek bulunmuştur. 
T ~:nyiz mahkeınesi, kararın Bu tedrici yükseltiş afyon üze -

mahkumiyetine ait olan kısmını rine ,spekülasyona meydan verme 
bozduğundan, dün ağır ceza mah Cezayı hafifletecek mek içindir. Bir kaç kişinin afyon 
kemeşinde yeniden celse açılmış, sebep bulunamıyor 1 dan fahiş kar temin etmesi, afyon 
temyizin bozma kararı okunmuş - Evelce bıçakla adam öldürmek la meşgul bütün zümrelerin men • 

lur. ten on beş sene ağır hapse mah - faatinin temini demek değildir. 
Bozma kararında, kabul olu · kum olan Seyfettin isminde birisi- Jnhisarın satın aldığı malları 

nan delillerin etrafiyle izah edil - nin verilen kararı temyizce bo- derhal ihraç etmemesi ve bu yüz· 
ımemiş olduğundan bahsedilerek. zul~uş olarak muhakemesine dün d~n kendisini~ ~e tüccara bir r~ • 
su:lunun Feyzi Efendiyi denize at- İstanbul ağır ceza mahkemesinde kıp olmaması ıçın malı bekletebıl· 
rnaıı ve kamaradan silah alması devam edilmi§tir. mesi icap eder. Avrupadaki stok • 
rnümkün olup olmadığının sübut Seyfettin 1930 senesi eylulün lara nazaran yeni ihracatın da ila· 
noktalarına dokunuluyor, bu cihet· on yedinci g~nü Sirkecide "Anka- vesile bu afyonların hayli bekle -
le:·den yeniden muhakeme açılma· ra,, oteli civarında Ra.miz isminde neceği hesap edilirse, bunları u • 
•ma lüzum gösteriliyordu. birisini bıçakla öldürmekten suçlu· cuzca alıp gene ucuzca satmak 

Müddei umumi Kaşif Bey, ka- dur. Müddeumumi Ki.şif Bey, fikrinin mevcut olmadığı anlafı -
l"ara uyunmasmı istedi. Davacı dün mütaleasmı bildirerek, Rami- hr. 
Yerinde bulunan Feyzi Efendinin zin Seyfettini kovalamasının hak- Bugün inhisar idaresi, morfin 
C\ıınesi, vekilinin hazır bulunama- sız tahrik mahiyetinde olmadığını, derecesini 59 kuruştan mübayaa 
dığını, hu hususta onun söz söy· Seyfettin tarafından alınan bJçağı- etmektedir ki 12 derecelik afyo • 
liyeceğini anlattı. Suçlu vekilleri n ıı iy ak · 'n Ramizin Sey- nun okkası 1008 kuruş edemektir. 
de, b~zm•n•n duruı.aua nQtic;At•İn· fettini kovaladığını ve buna kızan inhisar idaresi şimdiye kadar 
de yapıldığından bahisle, her hal· 

suçlunun cinayeti işlediğini anlat- 20 bin kilo afyon satın almıştır.,, 
de uy.ulması lazım geldiğini ileri 

mı§, "Cezayı azaltacak sebep yok Aldığımız malumata göre inhi. 
sürdüler. Bozmıya uyuldu. T h ld B tur. e evvüren ö ürmü§tür. u sarın bu faaliyeti ve fiatlar müs -

Sonra müddeiumumi Kaşif Bey, suretle ceza verilmesini isterim,, tahsili çok sevindirmektedir. 
dosyayı yeniden tetkik ederek mü demi§tir. 
taleasını bildirmek isteğinde bu · Muhakeme müdafaa yapılmak 
lundu. Bu isteğe suçlu avukatları üzere birinci teşrinin beşinci günü
.Arif ve Boğos Beyler şiddetle iti- ne bırakılmıştır. 
ta:;: ettiler, "Müddeiumumiliğin 
ye,1iden tetkikat yapmasına Jüzum İhtisas mahkemesinde dün 
Yoktur. Kendisine mühlet veril • 
1IJ~sin.,, dediler. 

Feyzi Efendinin annesi ayağa 
kalktı, heyecanla şöyle söyledi: 

görülen muhakemeler 

Yağ, peynir fiatları 
Beyaz peynir ve yağ fiatları ha

fifçe yükselmektedir. 
Ticaret borsasında 14 Eylulde 

445 kuruşa satılan bir teneke be -
yaz peynir, evvelki gün 470 kuru
şa kadar çıkmıştır. 

-63-
tki asker, ellerinde uzun mız · 

raklarla koşarcasına yukarı çıkı · 
yorlardı. Yadigar, mümkün oldu
ğu kadar görünmemeye uğraşı -
yordu. Görünürse kılıcı bir iş göre 
miyecek, uzun mızrak banakları
nı deşecekti. 

Askerler, tam Y adigarm yanı. 
na gelmişlerdi, ki Yadigar kılıcı 

elinden bırakarak askeri bel inden 
yakaladı ve arkadaşının üstüne 
fırlattı. Her iki asker o kadar kuv
vetle çarpışmışlardı, ki taş merdi
venlerden yuvarlanarak aşağıya 

kadar gittiler. 
Yadigaı·, kılıcını tekrar yerin -

den aldı, iki adım geriledi. Merdi· 
venden bir üçüncü asker çıkıyor -
du. Bunun elinde pi,tov vardı. 

Tecrübeli ve atik kahraman, 
askerin kurşununu yemeden ken -
disi onu cehenneme göndermek j. 

çin piştovunu çekti ve ateş etti. 
Silah sesi, binada bir uğultu 

halinde dalgalandı. Askerler, on . 
larm nerede olduklarını anlamış -
lardı. 

Yadigar, vakit geçirmeden ba
samakları çıktı. Muğrav bir kapı
nın önünde duruyordu: 

- Yadigar, çabuk ,dedi. Kur· 
tuluyoruz. 

Yadigar, ne olduğunu anlama
dan arkadaşının pe~inden koştu. 

Muğrav, onu birçok kapılardan 

geçiriyor, ve her kapıdan girdik
ten aonra kapıyı arkaya sürmeli · 
yordu. 

Binanın arka tarafına gelmiş · 
lerdi. Burada bir mazgaldan baş -
ka pencere yoktu. 

Muğrav: 

- İşte, dedi. Bizi kurtaracak 
yer .. Buradan pek ala çıkabiliriz .. 
Ben orasını iyice muayene ettim. 
Yalnız çok yüksek, atlamak tehli. 
keli .. Bir ip bulmalıyız .. 

- ip nereden buluruz .. 
- Merak etme, şimdi onu da 

bulacağız .. 
- Kimden? .. 
Muğrav, bir parça neşeliydi. 

t azan : Niyazi Ahmet 
Muğrav! 

- Beni takip et, vaktimiz çok 
azdır. Yakalanmak tehlikesi git • 
tikçe kuvvetleniyor, dedi. 

iki arkadaş binanın yirmi met
re ilersinde bir kapının önüne gel
diler. Muğrav, burada cebinden 
çıkardığı bir anahtarla kapıyı aç· 
ıt. Bu kapı ilk bakışta nihayetsiz 
görünen bir ormana açılıyordu. 

Muğrav kapıyı kapadıktan ıonra 

ormana daldılar. 
Kurtulmuşlardı. 

Bundan emin oldukları daki • 
kada her ikisi de bir anda bir ek
siklik duydular. 

Kal'aoğlan yoktu. 
Yadigar: 
- Haydi, dedi. Doğru hana gi

delim. Karaoğlanı bulalım. 
Hana gitmek, çok tehlikeliydi. 

Yolda küçük bir şüphe, onları ölü
me sürükliyebilirdi. Bu şüpheyi 

davet etmemek için de, kıyafetle
rini değiştirmek, silahlarını atmak 
icap ediyordu. 

iki arkadaş da bunu düşündü
ler. F nkat Rahim, uzun kılıcını bı
rak mı ya razı olmadı: 

- Bu benim hayatımı kurtardı. 
SayJS1nı bilmediğim düşmanların 

karnını bununla deldim. Bunu bı-
1-r.1 ·.r.ıam ... diyordu. 

Muğrav. hayat1arının mevzuu 
bahsolduğu bir zamanda akla 
gelmiyen müşkülat çıkaran deli 
arkada,ına kızıyorClu. Fakat'onu 
ikna etmenin de imkansız olduğu
nu biliyordu. Asabiyetle: 

- Peki, dedi, nasıl istersen öy 
le yapalım. 

- Ilenim nur topu gibi evladım 
cinayete kurban gitti. Ben, evla· 
dımı isterim. Onu denize atan, 
Süley::nandır. Beni de denize at

sın, azapbn kurtulayım! 

Dün gümrükteki ihtisas mah -
kemesinde, Kalyoncu kulluğunda 
bir eroin fabrikası işletmekle maz 
nun Cümhuriyet şapka mağazası 
sahibi Marko Efendi ile diğer ar
kadaşlarının muhakemesine baş · 
lanmıştır. 

Trabzon yağları, bir hafta ev -
vel 80 kuruşa satılıyordu. Son bir 
iki gün içinde okkada 10 kuruş 
artmıştır. Urfa, Mardin yağları 
125 kuruşla 110 kuruş arasında 
satılmaktadır. 

Küçük bir ümit onun kuvvei ma· 
neviyesini kuvvetlendirmisti: 

Üst başlarını mümkün olduğu 
kadar düzelterek yola çıktılar. Ka 
labalık yerlerden kaçınarak hana 
giden yolu aradılar. Bu arama, 
çok uzun sürmedi. Han tenha idi. 
Etrafa bakmadan içeri daldılar. 

Doğru odalarına çıktılar. Karaoğ
lan yoktu. Jki arkadaş bakıştılar. 
Burada bir dakika durmadan u • 
zaklaşmak icap ediyordu. Karaoğ
lanı bırakacaklar mıydı?. 

Bu, imkansızdı. Her ne paha -
sına oh• rsa olsun onu bulacaklar, 
beraber kaçacaklardı. Bir aralrk 
dışarıya çıkıp aramak fikrine dü§ 
tüler. Sonra bunun daha tehlikeli 
olduğunu düşündüler. Bu takdir -
de görünmeleri ihtimali vardı. O 
vakit bütün ümitler suya düşecek. 
Kaçamıyacaklardı. Odada bekle -
miye karar verdiler. Bu bekleme 
onları çok korkutuyordu. Ya gel-

Sı;;.lu avukatlarından Esat Bey, 
"Müekl<ilimizin on altı aydan 

beri mevkuf kalması doğru değil
dir. Eğeı· iddia makamı dosyayı 
müt:ıleaya alı-.caksa, Süleyman he· 
men salıverilsin. Seı·best olaralt 
muhakeme edilsin,, dedi. 

Bu sırada ayağa kalkan Süley
ma:ı da, şöyle söyledi: 

--Eğer şu kadar suçum çıkar -
ıa, idam edin. Suçlu isem, 24 sene 
hapis azdır, asılmz.m lazımdır! 

Müddeiumumi Kaşif Bey, ara. 
dan uzun zaman geçtiğini, hu es -
rarer..-Jiz vakanm tafsilat ve tef er
ruatı pek tabii olarak hatırda kal· 
tnıyacağmı söyHyerek, şöyle de
vam etti: 

- Ben, kanuni salihiyetime is· 
tinatb pek kanuni bir istekte bu • 
lundum. Dosyayı yeniden gözden 
geçirmeden bir mütalea serdet
mek, noksan bir mütalea serdet· 
mek demektir. Hakiki vaziyete 
tam manasiyle uygun, etraflı, vu· 
zuhlu ve esaslı bir mütalea serdet
ınem icin, dosya verilmeli, muha-
~ -

keme yakın bir güne bırakılmalı -

Dünkü celsede polis ikinci şu
be müdürü Demir Bey ile polis 
kaçakçılık teşkilatı baş memuru 
Abdülmenan ve komiser Lutfi 
Beyler dinlenmiştir. 

Demir ve Abdülmenan ve Lutfi 

Zeytin, zeytinyağ ve diğer yiye
cek fiatlerında mühim bir fark 
yoktur. 

Huylunun huyu 

- Allah yardımcımızdır, dedi. 
Y aşıyacak günümüz varmış .. 

Yadigar, aptal aptal arkadaşı . 
mn yüzüne bakıyordu. Kurtula -
caklarını hiç ümit etmiyordu. Cün 
kü ibraz evvel girdikleri kapı1~r • 
dan gürültüler geliyor, askerlerin 
bağrışmaları uzaktan uzağa duyu· 

Beyler, evvelce zabıtta tesbit edil Tahtakalede tütün gümrüğünde luyordu. 
miş olan şekildeki bildiklerini tek çalışan kayıkçı Halil ceketini ka • Yadigar: 

rar etmişlerdir. yığının baş altına koyarak ka· - Hayır Muğrav, dedi. Kaça-
Diğer şahitlerin de dinlenmesi raya çıkmıştır. Halili uzaktan kol mıyacağız. Bak kapıları kırıyor . 

için muhakeme talik edilmiştir. 1 b k l l d 5.. 1. lar 
ıyan yaman sa ı a ı ar an ıırt ı · 

• · Halil usuletle kayığa sokulmuş ve Sağ taraftan bir kapı şiddetle 
Egeye hacı_z koyduranlar kayığın baş altındaki ceketin ce - açıldı. Bir ihtiyar, elinde uzun bir 

a1eyhıne dava binden kayıkçının 9 lirası ile hü - iple girmişti. İpi mazgalın altında 
Ege vapuruna son altı ay zarfın viyet cüzdanını kendi cebine yer - bir demire süratle bağladıktan son 

da Pire limanında biri Alman biri Jeştirmiştir. Sabıkalı Halil, işini ra iki arkadaşrna döndü: 
Yunanlı olmak üzere iki şahıs ta- bitirerek tam kaçmak üzere iken - Vakit geçirmeden gidiniz, 
rafından mülga Seyrisefain idare· yakalanmış ve karakola sevkedil- allah selamet versin, dedi. 
siyle idarei hususiyeden alacakları miıtir. Hırsızın üzeri aranınca a • Muğrav, Yadigara İpin ucunu 
olan para dolasısiyle haciz konmuş şırdığı 9 liradan maada bir taban vererek: 
tu. ca ile 6 tane fişek te bulunmuş ve - Haydi, dedi, evvela sen m, 

Haciz koydur.ın1ar aleyhine a· hakkında takibata başlanarak ev beni bekle .. 
çılan davaya 18 teşrinievvelde Pi- rakile birlikte adliyeye teslim edil Yadigar, fazla bir şey sorma · 
re irtinaf mahkemesinde bakt:=. - miştir. dan vücudunu sarkıtarak indi. Ar-
caktır. kasından Muğrav ihtiyara veda e-

Mülga Seyrisefain idaresinin gelel'ek dava etrafında alakadarlar derek mazgaldan süratle indi. 
vekiletini deruhte eden Pire avu - la temas etmiş ve dün gene Pireye Binanın aJtı taşlıktı. İlk bakış· 

mezse? .. 

Muğrav, bu tehlikeyi de atlatır
sa bir daha buralarda durmamağa 
karar vermişti. Düşünüyordu. 

Gürcistan istiklalini temin için 
gençliğini tehlikeden tehlikeye a
tılaı-ak ıstırapla geçirmişti. Fakat 
bunlar bir netice vermiyor, fela • 
ket gün geçtikçe kuvvetini arttı -
rıyor. vatandaşları daha çok kan 
döküyor, memleket gittikçe harap 
oluyordu. Tek bir ümit vardı. 
Türk hünkarından yardım gör w 

mek. 
Bunun için Konya ovalarına 

gitmiş, en tehlikeli düşmana gö • 
ğüs germişti. Fakat bir netice çık· 
mamıştı. Şi~di bir çare vardı. Js
tanhula kadar gitmek, bizzat hün
karı görmek .. 

kaJlannd~n M. V Qrnulis şehru· n.u· ~wd!.!.!ol!.i· n!.!Jm!.!!!:ü~ti:!.!ı· r:.:,. _________ _:_..:l=a_.ç~ı.:..:k:::a..:::ca=k:.:.....ı....:O:..:l~o=-·· z=.:ü=.:'k:.::m::::..::ü:..L..:o;.:.r.=d.=u"". _ ....._ _________ .............. ...._ ...... ._ __ _ 
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Sebebi Anadoludan kömür gelmeme
((iymiş, fakat tekrar ucuzlıyacak ! 
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iki kardeş 1 Muğla valisi Ömer 
Daha on beı gün evvel okka- le dört buçuğa çıkmasına 'ebep Biribirlerini 

aı toptan olarak üç kuruşa, üç on olmuştur. •• }d •• d •• l 
.. H~tta iki gün evvel .~ı~dıklıd~ j 0 Uf U er paraya satılan kömür şimdi gene 

... 
toptan olarak dört buçuğa çıkmış-
tır. Fakat lstanbulda kömür işle· 

ri ile uğraşanlar bu pahalılığın se 
bebini havalardan, yahut kışın 

yaklaşmasından ziyade Anadolu -

dan kömür gelmemesinde bulu -
yorlar. 

Anadolu sahillerinden her se
ne İstanbula kayıklar dolusu kö· 
mür ve oC!.un gelirken, bu sene o 

sahillerdeki ormanlardan odun ke 
ıilmek yasak edilince lstanbula 

odun ve kömür de gelmemiş,bu _ 

nu:n üzerine lstanbulun odun ve 
mangal kömürü ihtiyacı sade Ça· 

komur depolarından bırının sahı- ı lzmirde Karşıyakada Soğukku
bi Edirnekapıy~. g~~ip oraya ara- yuda bir bahçe içinde iki kardeşin 
balarla gelen komurlerden on al· ı ölümiyle neticelenen bir cinayet 
tı bin okka kadar kömür istemiş, olmuştur. Karşıyakada Soğukku
fakat ancak bir iki bin okka ara- yuda kahvecilikle meşgul olan Şa
ba kömürü bulabilmiştir. Bununla hin çavuş isminde birisi vardır. Bu 
beraber Edirnekapısına gelen a - nun beş kardeşinden en büyüğü 
raba kömürleri üzerine iş yapan Hacı Muharrem isminde bir şahıs
kimseler, bir kaç güne kadar kö- tır. Şahin çavuş, kardeşinin en kü 
mürün gene ucuzlıyacağını, çün · çüğüdür. Hacı Muharrem ile Şa· 
kü Anadolu sahillerinden odun hin çavuş arasında kız kardeşleri· 
!<esilmesine ve bunların kömür ni evlendirmek meselesinden cık -
yapılmasına izin çıktığı için beş mış bir mesele vardır. ~ 
on güne kadar Anadoludan lstan Son zamanlarda Şahin çavuşun 
bula pek çok kayık kömürü gele- işlettiği Soğukkuyudaki kahveha· 
ceğini, aynı zamanda Çatalcaköy- ne önünde Hacı Muharrem bir ba 
}erinin de bir kaç gün sonra ls • raka yaptırmış, burada öteberi sat 
tanbula kömür akını yapacağını mıya başlamıştır. Şahin çavuş, a
söylemektedirler. Bu suretle beş ğabeysinin yüzünü görmek isteme
on gün sonra İstanbulda kömür diği için kendisine barakayı terket 
hem pek çok bollaşacak, hem ye- mesini haber göndermiş, Hacı Mu-

talca köylerine munhasır kalmış -
lır. Son günlerde havalar bir az 

bozulmağa başladığı haldP Ana -
doludan hala buraya odun ve kö-

mür gelmemesi kömürün işte böy 'd harrem de barakayı bir müddet 
nı en ucu:dıyacak:nrş .. 

sonra başka bir yere kaldırmıştır. 

Edirnede Turing ve oto .. J 

mobil kulübü açıldı 
T uring ve otomobil klübünün 

Edirne şubesi tesiı edilmiştir. 
idare heyeti belediye reisi Ekrem, 
fırka reisi lbrahim, emniyet mü. 
dürü Kerim, evkaf müdürü Esat, 
fırka azasından Kara Bekir, na· 
foı ha~ mühendisi Lutfi ve Şerif 
Beylerden müteşekkildir. 

Klüp Dedeağaca 50 kitilik bir 
seyahat tertip etmiştir. Seyahat 
be~ 2ün devam edecektir. Klüp 
yakında bir otel vücude getirecek, 
Edirnenin bir rehberi yapılacak • 
trr. 

Şehir planı 

Mütehassısların hazırJamı .. 
ya başladıkları rapor 

ya olarak tesbit edilmiştir. Behe
ri 80 kilo olan balyalardan geçen 
sene malı olarak elde 4 bin balya 
stok vardır. 

Şehrimizde lstanbulun müstak 
bel planı etrafında tetkikat yapa
cak olan Fransız şehircilik müte· 
hassıslarından M. Proset teşrini • 
evel ortalarında gelecektir. iki ay 
evel latanbula gelmit olan M. A
ğaş ile Lamber ve Herguç raporla· 
rmı yazmıya başladıklarını bildir· 
mişlerdir. Bir ay zarfında bunla -
rın raporları gelecek ve raporlar 
belediye fen heyetinde teşkil edi· 
len mimar bürosunca tercüme edi
lecektir. iz mir - lstanbul telef onu 

İzmir - lıtanbul ve İzmir - · 
Ank~ra arasında otomatik telefon 
tesisatına devam edilmektedir. 

933 tiftik rekoltesi 
1933 tiftik rekoltesi 40 bin bal-

Nihayet iki ay ıonra muhabere 
imkanı hasıl olacaktır. Şimdiki 
halde Buraaya kadar yapılan tesi· 
at sayesinde Bursa _ lıtanbul 
ve Bursa - Ankara arasında le _ 
lefonla görütülmektedir. Hatta te 
lefon tel'İsatı Balıkesirden cenuba 
doğru hayli uzamıştır. 
İzmir - Ankara ve lzmir _ 

Rekoltenin 18 bin balyası İs • 
tanbula gelmiş ve 22 bin balya 
Anadolunun muhtelif yerlerinde 
bulunmaktadır. Takasın tekrar 
iadesi haberi tiftik fiatlarını 6 ku 

lıtanbul telefon tesisatı Burıa _ ruş arttırmıştır. 

Yalova istikametinded İr · Bu hat -y-e-tl_e..;;;:ri;....le-,-h'-a-t.;;..ta;.;;4 ...;;m==u-=a- y==-y==e:.:....n--=s=a=a t-1-er.;;..d;....::e 

üzerinden muhtelif şehirlerle, rrıe kazalarla telefonla görüşülebile • 
ıela Balıkesir, Manisa, Bursa vila. cektir. 
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Satılık mutena··~-;~;};;=:::=============== 
Nlevkii ve Ne•'ı 

Sultanahmette Binbirdirek mahallesi At mey. 
~anı atik 58 cedit 76 No. lı 76 metre mu· 
rabbaı arsa. 
Tcşvikiye mahallesi bostan sokağı 418 kapı 

ve 29 harita No. Jı 230 metre murabbaı ar· 
sa. 

Teminat 
Ura 

38 

140 

lhı'a.da yazılı arsalar bedelleri peşin tesviye edilmek şutile 
bilM2ıayecle satılacağından taliplerin iba:eye müsadıf 9 T eşrinı
evvel 933 pazartesi günü saat on altıda Şubemize müracaat-
ları. (5112) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Pazarlıkla 154 adet k3pı levhası imal ettirilecektir. Taliplerin 

ıartnam~ ,ve numuneyi gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek 
üz~re % 7,5 teminatlarım hamilen 25 • 9 - 933 pazartesi günü 

1~t'ı4 de Galatada Alım, Sabm komisyonuna müracaatları.(4923) 

İki kardeş arasında böyle haber 
götürüp getirme vakaları f azlalaş· 
mış, nihayet ikisi de biribirine fe
na sözler söylemiye başlamışlardır. 
Nihayet Şahin çavuş, bazı tanıdık
larına: 

- Ben ölürsem sakın cenazemi 
ağabeyimin mezarı yanına göm· 
meyin, uzak bir yere gömün! 

Demiş, bir saat sonra da karde
şi Hacı Muharrem, bahçesine gider 
ken kotarak arkaıın~an yetiımiı 
ve tabancasını çekerek arkasından 
ateş etmiştir. 

Muharremle Şahin çavuş boğu
şurken Şahin çavuş ta yaralanmış, 
bir müddet sonra iki kardeş te öl· 
müşlerdir. Katilin üzerinde sekiz 
mektup bulunmu,tur. Mektuplar, 
~ağ kalan karde,lere hitaben yazıl 
mıştır. 

Ana 
Çocuğunu boğmuş 

lzmirde Çavdarlı köyünden 21 
yaşında Şakir kızı Ayşe iki sene 
evvel gayri meşru bir çocuk do -
ğurmuştur. lki senedir bakıp · bes· 
lediği çocuğunun işlerinde kendi

sine engel olduğunu ve çocuğu ol 
duğu için eskisi gibi itibar görme 
diğini gören ve hisseden Ayşe, 
onu ortadan yok etmeyi tasarla -

mış.. Bir gece her keıin uykuda 
olduğu bir saatte çocuğunu köyün 
kuyusuna atmış ve kendisi de U. 
murluya giderek incir bahçele • 
rinden birisine bekçi olnıuştur. 

Umurluda çalışan diğer köylü
ler, Ayşenin yanında çocuğunu 

görmeyince çocu~·· ne y.ıph~ını 
sormuşlar. 

Ayşe, evlatlık .,ıarak tahtacıla
ra '\·erdiğini ,;.;yle::ıjş, fakat köy· 
lüler Ayşenin vaziyetinden şüphe 
ettiklerinden köye dönüşlerinde 
Çavdarlı muhtarına işi anlatmış • 
lar. Vazife sever muhtar, hemen 

tahkikata ve araştırmağa ba,Ia -
mış ve köyün kuyusunda bir ço • 
cuk cesedi olduğunu haber alarak 

keyfiyeti hükumete haber vermiş· 
tir. 

Kaza cümhuriyet müddeiumu
misi İhsan ve jandarma kuman • 
danı Hüsnü Beyler vaka mahalli. 

Cevat Beyin beyanatı 
Vilayetin sıhhi vaziyeti - Ziraat işleri

y ol programı - Madenler 

MUGLA, (Hususi) - Bir se· 
neclenberi vilayetimizde bulunan 
çalışkan valimiz Ömer Cevat bey 
her sahada faaliyetlerine çok can· 
lı bir tarzda devam ediyor. Vila
yette gerek yapı, gerek yol, gerek
se istihsalat hususunda azami bir 
faaliyet vaı·dır. Bu faaliyet saha· 
larını tesbit ve (V AKIT) karile -
rine bildirmek maksadiyle vali 
beyefendiden bir mülakat ricasın. 
da bulundum. (VAKiT) ın neşri· 
yatını dikkatle takip eden valimiz 
ricamı kabul ederek, vilayetin u . 
mumi vaziyeti hakkında şunları 

söylemiştir: 

"- Vilayetin aıhhi ahvali iyi • 
dir. 933 senesinde memleket has · 
tanesine 10 yatak daha ilave edi -
lerek yatak adedi elliye iblağ e • 
dilmiştir. 

Yeni bir pavyon daha yapıla • 
cak ve röntgen dairesi inşa edile
cek, bir röntgen makinesi getirile· 
cektir. Bunlar yapıldıktan sonra 
memleketin sıhhi ihtiyacı temin 
edilmiş olacaktır. Vilayetimizin 
Kuduz tedavi edilmekte olan ma· 
hallere uzaklığı nazarı dikkate a
lan sıhhiye vekaleti son zaman • 
larda memleket. haata.neainde bir 
lCuduz servisi maas ve enni ılaç • 
lar ve vesait göndermiştir. Vila
yette frengi şayanı endişe bir de
recede değilse de mevcut olanlar
la mücadele edilmektedir. Her se
ne vilayet hususi bütçesine frengi 
mücadelesine tahs;s edilen bir meb 
lağ konulmaktadır. 

iktisadi ve zirai vazivet 
Vilayetin iktısadi vaziyeti buh· 

randan müteessirdir. lktııadi vazi
yet geçen seneye göre yüzde yir • 
mi beş, otuz derecesinde dütkün
dür. Vilayet iktısadiyatında na • 
zım olan tütünün düşüklüğü iktı· 
sadi vaziyeti daha fazla mütees -
sir etmiştir. Buna mukabil vilaye· 

Bir aile kavgası 
Mihahççığın Belen köyünden 

Hasan oğlu lsmail, annesiyle bir 
meseleden kavga etmi~, İsmail e· 

linde bıçak olduğu halde annesi
nin üzerine hücum etmiş ve bir 

çok küfürler savurmağa haşlamı~· 
tır. Tam bu sırada eniştesi Ha
san oğlu Abdullah yetişmi~. kain 
validesini kurla• n:~k İı.T':?rken ls • 
mail tarafından sırtına bıçak !'ap
lanmış ve bağırmıştır. Bu bağır· 

ma ve çığrışmayı duyan Abdur • 
rahmanın karısı koşmuş, kardeşi 

lsmailin üzerine bir kaç sopa vur· 
muştur. 

tin diğer mahsulatı kemiyet ve 
keyfiyet itibariyle iyidir. Köylü • 
nün vaziyeti VJ! yaşayı! tarzı fa • 
yanı memnuniyettir. 
bu seneki vol programı 

Vilayetin yolları üzerinde aza· 
mi bir faaliyet sarfedilmektedir. 
Vilayet yollarını iki kısma tefrik 
etmek suretiyle umumi kilometre 
tulü 717 + 37 kilometredir. Bu 
yolların yüz kilometresi iyi bir 
halde ve mütebakisi tesviyei tura
biyedir. Tesviyei turabiyelere ait 
köprüler ve menfezler yapılmıt • 
tır. 

Bu seneki programa gelince: 
Bu sene vilayetin mükellef a

melesi 17 bin küsurdur. En ziya· 
de Muğla • Tavaı; Miliı - Ahi, 
Milas - Küllük, Bodrum - Akyol, 
Dadya • Süleymaniye, Akçapınar 
Marmaris, Muğla • Gerekabat, Ur 
la - Köyceğiz, Köyceğiz • Fethiye, 
Fethiye - Eşen, Be,kavak • Kemer 
Tefi yollarında çalıtılacaktır. Bu 
yollardan bir kısmı vilayeti diğer 
vilayetlere bağlamaktadır. 

Madenler 
Vilayetimiz batlıca krom, zımpa 

ra ve bir miktar manganez olmak 
üzere üç nevi maden çıkarmakta· 
.l.. R --1- Le!I~ ._._~1-

Marmarİs, Köyceğiz ve Fethiye ka 
zalarındadır. Muğla mıntakasmda 

sekiz imtiyazlı ,üç ruhsatlı zımpa
ra madeni, Milasta dört imtiyazlı 
zımpara, F cthiye mıntakaaında on 
kıt'a krom madeni; Marmariıte 
bir manganez madeni vardır. 

932 senesi içinde vilayetten 
harice 24089 ton krom, 6600 ton 
manganez ve 3250 ton zımpara 

sevkedilmiştir. Hazine namına da 
97 bin küsur lira resim tahıil edil
miştir.,, 

Vali beye verdiği kıymetli ma· 
lumattan dolayı (V AKIT) namı • 
na teşekkür ederek ayrıldım. 

M. Cavit 

Eşek yüzünden 
cinayet 

Adanada Müminli köyünde hiç 
yüzünden kavga çıkmış, ve bir 
adam öldürülmüştür. 

Bu köyden Mehmet oğlu Veli, 
Ali oğlu Hasana ait merkebe vur· 
muştur. Merkep sahibi ile ara • 
larmda bir ağız kavgası batlamıt 
ve neticede Hasan, tabancaıını çe 
kerek ateş etmiş ve Veliyi kamın. 
dan ağır surette yaralamıthr. 

Veli hastaneye getirilmİ! iıe de 
yirmi dört saat sonra ölmüştür •• 
Jandarma Hasanla bu cinayette 
ortak görülen Mehmet oğlu Yu • 
sufu tabancaları ile beraber ya • 
kalamış, adliyeye vermiştir. 

ihtiyar heyeti araya girerek a • 
ralamışlar, her ikisi de kasabaya 
gelerek hükumete müracaat etmiş 

)erdir. Abdurrahmanın yarası a-
ğırdır. lsmailde çok az bereler Konyada hapishane 
görülüyor.. K 21 (AA) O ') .. onya, . . - ç vı a. 

. yette inşa edilecek üç büyük ha • 
ne gıderek çocuğun ölüsünü kuyu pishanede b' · · K d n ırının onya a pa • 
dan çıkartmışlar ve Hüsnü Beyin İ pılması ka:r~?laştrrılmıttır. Hapiı· 
a_l~ığı tertibat sayesinde çocuk ka j hane en son sistem olacaktır. in. 
tılı ana hemen yakal:ın:ırak adli· ı §nat için b:: :rC= bin lira ıarfolu· 
yeye teslim edilmiıtir. nacaktır. 
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Eski eserlerimizi koru- Hindistanın 
Bugünkü şairleri 

Raşif Rıza Beyin Şehir 
tiyatrosunda ilk rolü mak için neler gapzlzqor 

·rü Mes'ut Beyin katibi umumiliği 
zamanına tesadüf etmektedir. Bu 
zamana kadar temenni ile hareket 
eden cemiyet bundan sonra şunla-

(Şarkın zekası) isimli büyük 
bir edebiyat kitabının yazıcısı 

Hintli Mulk Raj Anand, bugünkü 
Hindistanın be~ hüyük şairini etüt 
eden bir eser daha çıkardı. (Altın 

Memleketimiz eski san'at eser • 
feri itibarile çok zengindir. Mem
leketimizin her taraf mda bu eser
lerin muhafaza edilmesi için de • 
ğerli teşebüsler ve çalışmalar gö -
rülüyor. Bu arada Konya eser zen 
ginliği itibarile, Konyadaki asarı 
atika sevenler cemiyeti de kıymet 
1 mesaisile başta gelenlerdendir. 
Bu ıayımızda okuyucularımıza bu 
güzel eserler ve güzel mesai hak
kında izahat veriyoruz: 

dan nefes) adını taşıyan bu 136 
rı yapmış ve yaptırmıştır. sayfalık kitabın ön sözünde edip, 

1 - Elyevm lstanbul müzeler 

Altı yedi sene evel Darülbeday 
yeniden kurulurken sahnemizin ü 
değerli sanatkarı müessesenin dı 
şında kalmıştı: Behzat, Raşit Rıza 
Şadi Beyler. 

ilk yıllarda Behzat Beyin tek 
rar darülbedayie girmesi temin ol 
narak bu kıymetli sanatkar sahne 

mize kazandırıldı; Şadi Bey sahne 
hayatından çekilmiş ve bir daha 
da tiyatroya dönmemeğe karar ver 

Konya ve civarındaki milli me· 
fahiri şu şekilde bir tasnife tabi 
tutabiliriz: 

1 - Selçukilere ait nefis eser • 
ler. 

2 - Eşref oğullarına ait nefis 
eserler. 

3 - Karaman oğullarına ait ne 
fis eserler. 

3 - Osman oğulluma ait ne • 
fis eserler. 

müdürü umumisi ve o zaman asa· 
rı at ika ve müzeler müfettişi umu 
misi bulunan Aziz beye vaki olan 
rica üzerine beynelmilel atiki kıy 
meli bulunan Karatay medresesi i 
le İnce minare kubbelerinin sıvan 
ması için Maarif Vekaletinden 
800 lira gönderilmiş ve ayrıca 300 
lira ile de Afyonkarahisarda bir 
mahalJin müze şubesi haline ifra· 
ğına çalışılmıştır. 

2 - Karatay medresesinin ar • 
kasında binaya zara.r getiren yüz
lerce tonluk toprak yığını elyevm 
Müdaf aai Milliye müsteşarı bulu • 
nan ferik Nazmi ve mütekait mir
liva Mustafa İzzet paşaların him
metlerile kaldırılmıştır. 

3 - MaiJi inhidamdır diye bir 
kısmı yıktırılan ince minarenin di 
ğer aksamı yıktrrılmaktan kurta • 
rılmıştır. 

Hint edebiyatının esas karakteri· 
ni uzun uzadıya tahlil ve mütalea 
ederken şöyle diyor: 

"Hint edebiyatı Rig Veda'da.ki 
ilk olgun anından, ta bu beş mua
sır muharrit' ve şairin yazı ve şiir. 
lerindeki en son tezahürlere va • 

rıncıya kadar bile yuca ve azamet 
li bir ülkücülüğün altmdan nefesi· 
ni alıyordu, ki bu inanış, hayatta 
en büyük gayenin efsanenin engin 
özüne iman ediişi; ve bütün kai -
natın, tek bir kalp gibi çarpışı 

şeklinde görünüyordu 

mişti; bu itibarla Darülbedayi ha
ricinde ciddi bir sahne faaliyeti de· 
vam ettirmeğe uğraşan yalnız Ra

şit Rıza Bey kalmıştı. Raşit Rıza 
Bey hususi truplar teşkil edip tem· 
siller vermeğe çalı,ırken Darülbe
dayi sahnesi arkasında sanatkarla-

/ 

ra mahsus odalardan birinin üstün 
Raşlt Rıza Bey de Raşit Rıza Beyin ismi muhafaza 

1914 te kurulan Darülbedayi za ~diliyordAu. !i~atromuzun, kıymet 
man zaman ehemmiyetli sarsıntı· h sanatkara ıhtıyacı bu suretle de 
lar geçirdi, cümhuriyet devrine ka· ifade edilmiş oluyordu. 

dar emekliyerek geldi. Memleke· Birkaç gün evel yazıldığı gibi, 
timizde sanatın halk terbiyesinde bu sene Raşit Rıza Beyin İstanbul 
tesirli bir rolü olduğunun ve dev- şehir tiyatrosu kadrosuna girmesi 
Jetin sanatı himaye vazifesinin an· temin edilmiştir. Bu suretle bir ta 
!aşılması cümhuriyeti:ı;ı ilanından raftan Raşit Rıza Bey şehir tirat-
sonradır. rosunda senelerden heri saklı o] . . an 

Selçukilere ait olan eserlerin 
nıerkezi sikletini Konya şehri tef· 
kil eder. Konya - Beyşehri, Kon
Ya - Aksaray, Konya - Akıehir 
Yolları üzerindeki Selçuki hanları 
da gerek tarzı mimarileri ve gerek 
tarihi kitabeleri itibarile tetkika 
değer eserlerdendir. Aktehir, il · 
ihn, Kadmhan,Karamanda da Sel 
ÇU.kilere ait bir iki eaer görülür. . ~=-f o.._llaı:ın•n e .. rlerine LJI': 
§ehrı ıle Aktehırde rast geliyoruz. 

4 - Vali izzet bey merhumun 
zamanında cemiyetin teşebbüsile 

ve Gazi Hazretlerinin yüksek ala 
kalarile İdarei hususiye bütçesine 

konulan 3,000 küsur liralık tahıi
aatla İnce minarenin etraf• üzeri 
demir parmaklıklı muzayık taf di· 
varla tahdit olunmuıtur. Mirliva 
Keramettin Patanın da bu husus
ta himmetleri geçmiıtir. 

Mulk Raj kitabına beş şairin 

her birisinden bir kaç şiir almış, 

Fakat eserinin en faz1a yerini da· 
ha ziyade şairlerin eserlerinin in
ceden inceye, gayet bitaraf lakin 
kuvvetli tahlil ve tenkidine hatta 
tefsirine ayırmış, ki bu suretle şa
irlerin bize anlatmak istediği bir 
çok hususi noktaları kolaylıkla 

kavrıyabiliyoruz. 

Yarım asırdan daha fazla za • 
mandanberi şiir yazan Rahindra
nattagor; muharririn bugünün en 
1'uvvetli müalüınan edebi çehresi 
diye tanıttırdığr Mehmet ikbal, 
Şeyhizm diye anılan şiirli ve dinli 
ahlakiyat mektebinin baş mümes
sili Puran Sing, milleti tarafından 
Hindistan bülbülü diye ün sal • 
mış olan Sarajini Naidu Hanım ve 
Hindistanın en genç şairi ve Na
idu'nun küçük kardeıi Harindra 
Nath Chatto padhyaya kitapta 
muharririn tenkit ve tahlil süzge
cinden geçmektedirler. 

Cümhuriyetin ilk seneleri dev· 
letin muhtelif sahalarda tesisi ve 
beynelmilel vaziyetin kuvvetlen
mesi yolundaki mesaiyle geçti, da· 

yerını tekrar almış, şehir tiyatrosu 
da bu değerli sanatkarın hissedilen 
eksikliğini gidermiş oluyor. 

İstanbul şehir tiyatros~ bu seoe 
t~sillere teşrinievelin birinci gy
nu aktamı başbyor. Raşit Rıza B., 
İstanbul şehir tiyatrosunda ilk ro
lünü teşrini evelin on yedinci günü 

Karaman devrinin yadigarları 
ise Karaman, Konya ve Ermenek. 
tedir. 

ha sonraki senelerde kültür ve IS• 

lahat meseleleri eJe alınınca tiyat
ro ile de meşgul olunmağa başlan· 
dı. 

Osman oğullarına ait eserler 
cami, medrese, kütüphane, türbe, 
tekke han hamam ve imaret ol • 

' ' 
inak üzere Konya, Sultaniye -
Karabinar, Karaman, Ereğli, il · 
im, Ak§ehirdedir. 

5 - Cemiyetin verdiği paraya 
i1aveten Konya Halkevinin de ver 
diği yüz lira ile Karatay, sırçalı 
medrese, Has bey darülhuffazı • 
nııı maili inhi..ıam C"lış djvarları ta 
mir edilmi§lİr. 

lstanbul şehir tiyatrosunun esas 
lı bir şekilde kurulup işe başhyahil 
mesi bu alaka ve himayenin netice 
sidir. Elimizde vaziyeti belagatla 
anlatabilecek bir rakam vardır: 

Cümhuriyetten evelki Darülbe
dayiin bütçesi senede beş bin lira 
idi, bugün yüz beş bin liradır! 

akşamı oynıyacak 
Baş rolleri lsmail Galip ve Raşit 

Rıza Beylere verilen piyesin is . 
A K. ·d mı . nna rıstı ir. Piyesin muharr~· 
rı meşhur Amerikan ediplerinden 
Eugene O' Neilledir. 

Eserdeki kadın rolünü de N Vilayet içinde Etilerce, eski Yu 
nanilere, şarki Roma imparatorlu 
ğuna ait eserler de vardır. 

Konya ve civarının asarı atika 
Ve milli mefahir cihetile pek zen· 
gin olduğu malfundur. 

6 - Evkafın verdiği 500 küsur 
lira ile Sahip Ata mescidi ile Ha. 
nikah ve türbesinin muhtacı ta • 
mir yerleri yapılmıştır. 

lbrahim Hoyi 

larmı bu suretle az çok temine ça lerde konferanslar vermiş, müze 
hşılmıştır. Anadoludaki hanların müdürü Yusuf bey İdarei hususi -
en büyüğü ve muhteşemi olan yenin yardımile bir müze rehberi 
Sultan hanının büyük kapısınrn vücude getirerek çıkartmıştır. 
üstüne bir saçak yapılması ıçın Mes'ut bey de san'at eserlerimiz • 
meclisi umumice tahsisat konul · deki, bazı motiflerin aslen Orhon 
ması Aksaray vilayetinden rica e- alfabesi olduğuna dair ufak bir 
dilmiştir. broşür neşretmiştir. Ferit ve Mes' 

. ey-
yıre Neyyir Hanım yapacaktır. 

...Sanatkadar rollerini ezberle
mege başlamışlardır. Canik oğlu 
~vni Bey tarafından dilimize çev

rıl~n .. Anna Kristj piyesinin temsili 
re1ısor Ertuğrul Muhsin Bey tara-Haçlılar seferile dahili gürültü

lerde bunların bir çokları tahrip 
edilmiş Osmanlılar zamanında i · 
ıe Selçuk ve Karaman hanedanın 
dan kalma eserlere bakılmamış • 
trr. 

Burada asarı atika ve milli rne
fahirin muhafazasında atılan ilk 
adım Cümhuriyetin ilanından son 
raclır. Gerçi Meşrutiyet devrinde 
bazı zevat alaka göstermişler ise 
de bunlardan fili bir netice elde 
edilmemiştir. 

7 - Evkafın verdiği 400 lira ve 
cemiyet ve Halkevinin verdiği yüz 
lira ile de İnce minarenin diğer 
kısımları tamir edilmiştir. 

8 - Beyşehrinde mimari bü • 
yük bir kıymeti haiz olan Eşref oğ 
lu cami ve tiirbesinin toprakla ör· 
tül~ olan damuun i;stüne yağmur
dan muhafaza için çatı yapılması 
düşünülmüş ve halkın yardımile 
lazım gelen kereste, kiremit ve ki
reç tedarik edilmişse de inşaat 

masrafı henüz temin edilememiş
tir. 

11 - Cemiyet kendi mıntakası ut beylerin yüksek fırka katibi u
haricindeki asarı atika ve mefa . mumiliğinin müzaheretile tabıları 
hi.ri miJJiyeye karşı alaka göste • temin olunan Sahip Ata Fabrettin 
ren zevatla da sıkı bir temas yap . Ali ve Karatay kardeşlerin vücu • 
mıştır. de getirdikleri san'at eserleri hak 

12 - Alaettin camiinin kubbesi kında yazılmış birer monoğrafile
sıvatılmış, Şeyh Sadrettini kunevi ri de vardır. Daha evvel Konya ~ 
türbesinin etrafına bir divar çek- şehrindeki asarı atika ve mebanii 
tirilmesi düşünülmüştür~ K.;_rltay milliyeye dair Ferit beyle arkadaş 
medresesi etrafının da tahdidi d"ü lan tarafından bir rehber de kale 

·· ··1m· b me alınmış ve basılmıştı. şunu tiş ve es ahına tevessül o • 
lunmuştur. Gerek Konya şehrin _ Bugün Konyada vali bey riya • 

setind c·· h · H de ve gerek dışında Osmanlılar b l · .e um urıyet alk Fırkası 
d · d k 1 . . e edıye ve Halkevi reislerile ce • 
evrın en a ma eserlerın tamır · · t" k~ "b· .. . ~ . . mıye ın atı ı umumısı ·· 

fından ehemmiyetle hazırlanmak. 
tadır. Dekorları, eserin Amerika. 

da temsil edildiği zaman yapdan 
dekorlardan aynen kopy d·ı . . e e ı mı§· 
tır. 

Musikz san' af karları 
cemigetinde 

İstanbul musiki ıan'atkarları 9 - Akşehirdeki Taş medrese 
ile Karamandaki Nefise Sultanın 
Hatuniye medresesi, İbrahim bey 
imareti, Ermen ekteki Tul medre -
se namile meşhur Emri Musa med 

resesinin pek ziyade muhtacı ta -
mir bulunduklarına dair yüksek 
makamların nazarı dikkati celbo
lunmuştur. Bu hususta Fırka ~ati
bi umuınisi Recep bey büyük bir 
alaka göstermiştir. 

lerıle de ugraşılmıştır Cemıyetın .. d .. .. . ' muze 
f 1. . M "f · ' mu uru, maarıf müdürü Evkaf 
aa ıyetı aarı Vekaleti tarafın. J ··d·· .. İd . . ' 

d kd. ·ı k mu uru, areı hususıye müdürün 

cemiyeti idare heyetinin müdde • 
ti bitmiştir. Yeni idare heyetinin 

intihabı için İstanbul ticaret mü _ 
dürlüğü cemiyet azasını Eyhilün 
yirmi beşinci Pazartesi günü saat 

ondan on beşe kadar Beyoğlunda 
Bursa sokağındaki cemiyet mer .. 
kezine davet etmiştir. 

an ta ır ı e arşılandığrndan / de ·· kk . . Ant l d · f "kl ""'[ 
cemiyet katibi umumisi Mes'ut be . n mure ep hır as~rı atık~ ko- a ya a ıs l a mar Şl 

Elyevm Meb'us buJunan Ferik 
Naci Paıanın Konyada Kolordu 
kumandanı bulunduğu sırada 0 • 

nun riyaseti altında Halkevi reisi 
Ferit beyle zevatı sairenin teşebbü 
sü ile Konya, Afyonkarahisar, Es
kitehir, Kütahya, Bilecik ve Ak .. 
ıaray vilayetlerini şamil olmak ü • 
zere bir Konya mıntakası asarı 
a.tika muhipleri cemiyeti teşkil e. 
dilmişse de, cemiyetin faal bir ha 
le gelmesi maarif emini ve şimdi 
Maarif Vekaleti müfettişlerinden 
bulunan AJi Riza beyin birinci ve 
Halkevi reisi Ferit Beyin ikinci 

j reisliği ve MiUi kütüphane müdü· 

10 - Aksaray ve Konya yolu ü 
zerindeki Sultan hanı ile Zazadın 
ve huruslu ve ağzı kara hanlarının 
civar köyler muhtarları tarafın • 
dan muhafazaları için lazıın ge. 
len tedbirlere ve hüsnü mu haf aza 

. b . . . I ' mısyonu vardır. Komısyon vıayet 
yın u gıbı ış erde mütahassıs sı • içindekı' At d' A 1 f 1 · "hd a ya 1gar arının mu • 
at e ıstı amı münasip olacağı hafaza] b b I 
·ıA t b"ld' ·ı . . arı es a ına ça ışmakta ve 

vı aye e ı ırı mıştır b l · · para u ununca ışlere başlanmak 
Cemiyet neşriyat sahasında da üzere icap eden mukarreratı itti _ 

çalışmış, zaman, zaman gazetele- haz etmektedir. ŞimdiHk bu hu _ 
re makaleler yazını§, muhtelif yer sus için 500 lira konulmuştur. 

Antalyada vali, bütün memur .. 
larm, vilayet, belediye erkıimmn 
ve hakimlerin istiklal marşını öğ~ 
renmeleri için Gazi kız mektebin 
de dersler açılmasını emretmiştir. 
Mektepte dersler cumartesi ve çar 
şamba günleri verilecektir. 



~ yu l!!!!!!!!!! --------=--~Tırrr~raITTJ~3~~;;;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

;·~]-·o DÜNYA HABERLERİ 0] j_H_ik_a" y_e ------; 

\\: - :'/ Tabanca cilvesi 
Rayİşlag yangın} IDidkİm} 1 Y~~l~n k:~n~~::~:•ı•k· İiiiiLui·siinyiai, iarikaidiaşiı iHiübieiriin ibiit-ı ~:::~ h:y~m~a~:.~ny 

t ? k u•• nist er eg"" i kül etmiıtir: kin haline baktı da: Tekrar ettim: yap } • o fil . rugv Bı·. aş vezir: Mehmet Ali Han F u. - yahu, dedi, sen perişansın. - Rica ederim heni rahat hıra· 
Beynelmilel tahkikat bu neticeyi 

yor, Almanyada da muhakeme 
Hüber: kınız! • Hariciye nazrrı: Seyit Bakir l b b H b ı - B Veri - Perişanım, dedi, ga i a a§ı- - ayır ıra tmıyacagım.. t • .. Han Kazimi. 

mı alıp Afrikaya gideceğim ... Pa- rakamam .. 

LONDRA, 21 (A. A.) - Ray
hiştağ yangını beynelmilel takip 
komiıyonu ıu neticeye varmıştır. 

Var Maliye nazırı: Ali Ekber Han h "k 
risten uzaklaşacağım. - Bana i anet ettı ten sonra Da ver. 

tir, fakat birkaç seneden beri fırka

İvan der Hubbe komünist fır· 
kası azasından değil, bilakis bu 
fırkanın düşmanıdır. Her ne ci -
betten olursa olsun Rayştağ yan -
gını ile komünist fırkası arasında 
bir münasebet bulunamamıftır. 

Müttehim Torgler, Dimitrof, 
Popof ve Tanef aleyhlerine isti -
nat edilen cürümden dolayı sadece 
masum olarak telakki edilmekle 
kalınmamalıdır. Ayni zamanda 
kendilerinin Rayftağ yangını ile 
bilvasıta hiçbir münasebetleri yok 
tur. 

Rayştağ yangınının milli sos • 
yalist fırkasını idare edenler veya 
onların hesabına çalı§an kimseler 
tarafından çıkarıldığına dair şüp· 
he ettirecek mühim ve ağır sebep· 
ler vardır. 

dan çıkarılmıftır. 

Yangının ertesi günü neşredi -
len resmi tebliğler, Alman komü
nist fırkasını bu yangının meıulü 
olarak göstermiştir. Halbuki, şim
diye kadar komünistler ve soıyal 
demokratlar kundakçılarla alaka-
ları olduğunu inkar ettiler ve aleyh 
lerine hiç bir delil bulunamadı. 

Mahkemenin siyasi ciheti, adli 
cihetini çok geride bırakacak ma· 
hiyettedir. 

Leipzig, 21 (A.A.) - Reiıtag 
meclisini yakmakla zan altına alı
nanların muhakemesine bugün bat 
lanmıştır. Mahkeme esnasında 
Berlindeki ecnebi elçilikleri erkanı 
ve üçte ikisi ecnebi olmak üzere 
yüz yirmi gazeteci bulunmakta idi. 

F eleı..ıenk avukatlarından Pau
wels ile Stompıun daha evelce ile
ri sürdükleri müdafaa vekilliği tek 
liflerini esasen kabul etmemiı olan 
Van der Lubbe mahkeme reisinin 
bir sualine verdiği cevapta ınüda
f aa vekili tutmak istemediğini söy
l~iştir. 

Mahkeme reisi mahkemenin 
baıladığını bildirdikten sonra de
mİ§tir ki: 

Dahiliye nazırı: Mahmut Han 
Cem. 

Harbiye nazırı: Akayı Esat. 
Ticaret nazırı: Akayı Behmen 

Behman. 

Nafıa nazırı Akayı Hikmet. 
Ziraat nazırı: Altayı Beyat. 
Posta ve telgraf, adliye ve ma

arif nazırlıklarına kimlerin seçil -
diği daha bugüne kadar bilinme -
mektedir. 

İtalyan süvarilerine 
altın madalya 

Roma, 21 (A.A) - "41 ay sü -
ren muharebede gösterdikleri fe -
dakarlık numunesi,, inden dolayı 
İtalya süvarilerine askeri kıymet 
altın madalyası verilmiftir. 

M. Musolini, ordunun diğer ıu
helerine harpten sonra bir çok ni
şanlar verildiğini, süvarilere ve • 
rilen bu madalyanın, bu niıanın 
tesisinin yüzüncü yıldönümü mü
nasebetile ve İnkılabın 10 uncu 
yıldönümünün kutlulanması ve • 
sileıile verildiğini hatırlatmış • 
tır. 

Milletler cemiyetinde 

- Sebebi? mı aklın baıma geldi? 
-Bundan altı ay evvel bir met - Fit olduk. Sen c!e bana iha • 

resim bir de kırk yıllık dostum var net ettin. Şimdi beni affetmeli • 
dı ... Bana ihanet ettiler ... Çok mü sin ... Beraber yaşar mes'ut olu -
teessir oldum. Çünkü her ikisine ruz. 
çok iyilik yapmı§hm. :f. ~ • 

- Besle kargayı oysun gözünü ı' O günden beri peıimi bıralcmı· 
derler ... Maamafih sen kabahatli- . yor: 

sin ... Metresinle arkadafını birbi- _ ya benimle yaşarsın, yahut 
rinden ayırmıyordun Hep bera - · .. l .. d ·· ·· ·· D' d 

· sem o u ururum. ıyor u. berdiniz .. 

- Dostuma emniyetim vardı. 
En iyi dostumdu. Her zaman ba • 
na: 

- Dostun dostuna 
derdi. 

bakılmaz! 

- Klasik söz!.. Basma 
laf? 

kalıp 

- Neyse, bu acıyı çabuk unut -
tum. Ve kendime yeni bir dost a • 
radım ... Dostsuz bir dost. 

- Biraz güç. 
- Yeni dostum sakin, kendi ha 

linde bir kadın ... Mes'udum ... Gü
nün birinde eski metresim çıka 
gelmez mi?. Hemen boynuma sa -
rıldı. Ben ittim. 

- Sensiz yaşayamıyorum! De· 
di. Seni seviyorum. 

- Biraz geç, dedim ... Ben haya 
tımı tanzim ettim. Başkasını sevi· 
yorum, meı'udum. 

Geçenlerde geldi: 
- Sana bir hafta mühlet veri • 

yorum, dedi, iyi düf ün, yokıa ka -
rışmam. 

Acaba öldürecek miydi?. Öldür 
miyecek miydi?. Bir hafta cehen -
nem azabı çektim. Nihayet kaç • 
mıya karar verdim. Yarın Marail -
yaya gideceğim .. Oradan bir va • 
pura binip kaçacağım , 

"' "' .ıı; 
Marsilyada, eski metreıi ona kü 

çük tabancaıile ateı etti. 

Fakat kaderin ve tabancanın 
garip cilveleri vardır. iki kurıunu 
da oradan geçmekte olan bir genç 
lngilize isabet etti. Dört vapur ka· 
zasrndan, iki yangından, ıekiz 
haydut hücumundan kurtulmuı o
lan İngiliz öldü. 

Beynelmilel komisyonun elin -
de mevcut vesikRlar, şifahi feha -
detler Van der Hubbe'nin bu cina 
yeti yalnız başına yapamıyacağını 
tesbite meydan vermektedir. Ve 
böyle bir yangın böyle bir devre -
de milli sosyalist fırkası için bir 
nimet olmuştur. Rayştağa girmek 
ve çıkmak için bütün vasıtalar tet
kik edildikten sonra bu yangını 
yapanların Rayştağı, Ray§tağ reisi 
nin evine bağlıyan mahzenden is
fade ettikleri büyük bir ihtimal 
dahilinde olduğu görülmü§tÜr. 

"Mahkeme binaaı dıtında izhar 
edilmit ve önceden tasarlanmış fi. 
kir ve reyler hakimlerin üzerinde 
hiç bir tesir yapmaz. Halk kayıt
sız ve şartsız mahkeme celselerin
de bulunabilir. Maznunların mü-

Bcrlin, 21 (A.A) - Cenevre Eski metresimin aözleri Yatar • 
dı: Alman murahhas lleyeti aün 

Dostumun eski dostunu -ka • 
zaen ölüme aebe_b__lıre.t- cürmü_ıı • 
~en a tr ay hapis ettiler. 

16,32 de gitmiştir. Karlsruhe'de 
b l H min ederim ki ... u unan ariciye Nazırı Von Neu 

- Sen beni seversin ... Sana ye- Şimdi gene dostumla beraber 
yaııyorlar ! ... 

Nihayet beynelmilel tahakkuk 
komisyonu, bu işle meJgul olan 
adliye dairesinin yangının milli 
sosyalist fırkasını idare edenler ve 
ya onların hesabına çalışan kimse· 
ler tarafından çıkarıldığına dair 
olan şüpheler hakkında tetkikat 
yapması lüzumunu görmektedir. 

Eğer Laypzig mahkeıneıi es -
nasında veya diğer mahkemede 
meydana çıkarılacak veya yeni ha 
diseleri nazarı itibara almak üze
re beynelmilel tahkik komisyonu
nun tekrar toplanmaıı icap ederse 
bu komisyonu bir daha toplıyarak 
yeni bir rapor hazırlamasını te . 
min için ciddi gayretler sarfede . 
cektir. 

Berlin, 21 (A.A.) - Reichstag 
yangını maznunlarının müdafaası, 

mahkeme tarafından tayin edilmi§ 
avukatlar tarafından temin edile -
cektir. Yalnız Torglerin avukatı 
tanınmış bir avukattır. Bu avukat, 
cümhuriyet rejiminde sağ cenah 
maznunlarını müdafaa etmişti. 

Mahkemenin ecnebi müdafaa 
avukatlarını reddettiği malumdur. 

Leipzig mahkemesi, §U noktala
rı aydınlatacaktır: 

l - Nezaret altında bulunan ve 
hususi müsande olmadan kimsenin 
giremiyeceği resmi bir dairenin 
yakılması nasıl kabil olmuştur? 

2 - Yangın mahallinde yalnız 
bir kundakçı yakalanmıştır. Halbu 
ki polis tebliğleri, bu kadar kısa 
bir zamanda muhtelif yerlerde yan 
gın çıkarabilmek için "Birkaç ken 
tal kundak,, icap ettiğini kaydet
mektedir. 

dafaa vekilleri tamamiyle serbest· 
tir. ,, 

Birinci teırinin on birinden son
ra mahkemeye Reiştag binasında 
devam edilecektir. 

rath, ayni trene Karlsruhe' den ge 
çerken binecektir. 

Propaganda Nazırı M. Goeb • 
beis Cumartesi günü otomobil yo
lunun açılma resminde bulunaca -
ğı için Pazar günü gidecektir. 

İttihamnameye göre maznun -

ların beşi de Almanyanm esası tef İtalya veliahtı Almanyada 
kilci.tını kuvvet ve tiddete müraca-
at ederek değittirmeğe kalkıımıt· 
lardır, Reiştag meclisini yakmak 
suretiyle ilk isyan itaretini vermiş
ler ve hu suretle vatana hiyanet 
suçunu itlemiılerdir. 

Munich, 21 (A.A) - İtalya ve· 
liahtı ile zevcesi, Berlinden tayya 
re ile gelmişler, Bavyera hükume
ti namına Nazır M. Essen tarafın. 
dan kaqılanmışlardır. 

Misafirler müze ile valinin evi
ni ziyaret etmitler ve tayyare ile 
Milano'ya gitmişlerdir. 

Mahkeme reisi, Van der Lub
benin tutulduğu zaman üıtünde bu 
lunan pasaportunun resmi ve mu· 
teber olduğunu, bu hususun Ley- k 
den belediye dairesinde ilk ıeha- Avusturyanın başve ili 
dette bulunan polis komiseri ve 
Van der Lubbeye bu pasaportu ve
ren ve Van der Lubbenin komünist 
oldugvunun o··ted h . b·1· d·~· . en erı ı ın ıgını 
be~an eden memur tarafından da 
leyıt edildiğini ıöylemiıtir. 

Van der Lubbe reisin sorduğu 
sua!e verdiği cevapta komünist ol
dugunu inkar etmi•t'ır R . . d. 
~ :ı • eısın ı-
ger sorgularına cevap olarak bir-
kaç defa zabıta ile kendi ara d 
'h Tfl sın a ı tı a ar çıktığını, devletin sükun 
ve huzuruna karşı gelrneğe me let 

. ld w • • y 
mış o ugunu ıhraf etmiştir. 

Bundan sonra Leyden zabıtası
nın Berlin polis müdürlüğüne gön
derdiği tezkere okunmuştur. Bu 
tezkerede Van der Lubbenin haya 

tı etraflı surette anlatılmaktadır. 
Bu rapordan anlaşıldığına göre 
Van der Lubbe daha 12 yaşında 
iken "Cinayete meyil ve iıtidadı o
lan çocukları nezaret altında bu-

Viyana, 21 (A.A.) - M. Dol -
fus kabinesinde değişiklik yapmış 
ve başvekaletle hariciye, emniyeti 
umumiye, milli müdafaa ve ziraat 
nezaretlerini kendisi deruhte clmi~ 
tir. 

Fransa ve Rusya arasın
da müzakereler başladı 

Pariı, 21 (A.A.) - Fransa ile 
Ruıyao arasında iktısadi münase
betlerini inkişaf ettirmek için ti
cari müzakerelere dün resmen haf 
lanmıftır. 

3 -Tevkif edilen kundakçı bir 
Holandalıdır. Eski bir komünist· 

lunduran,, bir Felemenk müessese 
sine tevdi edilmiştir. Daha sonra· 

ları Van der Lubbe kcmünistlerle 
düşüp kalkmağa başlamış, komü· 
nist gençliğinin 5 • 11 • 928 tarihin 
de yaptığı umumi bir toplantıya 
riyaset etmi§, İ§sizler namına ka· 
nuna mugayir surette to?lantıler 

ve nümayiıler tertip eylemi§, bu 1 
nümayişler esnaunda komünistlik· 
ten ve Rusyadaki vaziyetten hara- j 
ret ve heyecanla bahsetmiştir. 

........................................................ , ................................. .. 

Manisa Vilayetinden: 
1 - Manisa Vilayet mektepleri için çıralı çamdan 200 adet 

mektep sırası yaptırılacaktır. 

2 - Büyük çocuklara mahsus yilz 11ranın muhammen bedtli 
700 lira, küçük çocuklara mahsus yüz sıranın muhammen bedeli 
650 liradır. Münakasa teşrinievvelin 7 inci cumartesi günU saat 
on altıda Manisa Vilayet makamında yapılacaktır. 

3 - Şartlarını öğrenmek isteyenlerin Vilayet Maarif Müdür· 
lüğüne müracaatları. ( 5089) 

Manisa Vilayetinden: 
1 - 47 bin lira bedeli keşifli Manisa· Akhisar 23 + 067-

29+ 735 inci kilometrolarında tesviyei türabiye ve imalatı ıunaiye 
ve rnakadsm şose insaah münakasasına şeraiti laıımeyi haiz 
talip çıkmadığından teşrinievvelin 7 İnci cumartesi günü saat on 
aJtıya kadar müddetle yeniden münakasaya konulmuftur. 

2 - Münakasa vakti muayyende Vılayet makamında lop:ana• 
cak olan encümeni viliyet huzurunda icra edilecektir. 

3 - Münakasaya girmek şartları evvelce ilin edildiği gibidir. 
4 - Daha fazla ma.umat almak isteycnleriti vi.ayct nafıa baş· 

mühendisliğine müracaatları ilan olunur. (5088) 

Posta T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - Yirmisi maroken kaplı ol ,r.ak üzere 4COO adet telefon 

rehberinin tabı 30 • Eylül • 933 tarihinde sa~t on beşte Ankarada 
iha lesi yapılacaktır. 

2 - Talip'.erin şartname ile ic.1p eden izahatı almak üzere 
Ankada telgraf işleri müdürlüğüne, lstanbulda Yeni po.stabanede 
Bınalar ve Levazım müdürlüğiine müracaatları. 15102) 

Istanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

2 · 9 - 933 tarihinden itibaren on gün zarfında aleni müza• 
yede ile sat.lığa çıkarılan mevkuf paketlerir; kısmı külliıi benüı 
satılmamış olduğundan her hafta pazartesi, salı, çarıamba gün
leri saat l 4 den 16 ya kadar yine lstanbut Paket Postaneı nde 
satışa devam olunacağı ilin olunur. (4799) 



Spor işlerimiz nasıl düzelir ? 

iç kimse ne yaptığını~ 
farkında değildir? · 

Evvela milli sporları hi;,,_age etmeliyiz,. fut bol 
işlerini de teşkilattan ayırmalıyız I 

Suikast mı? 
{Ba;, tarafı ı inci llllJ ılamızda ı 

muş, ve hadise esrarengiz mahi · 
yetini muhafaza etmiştir. Bu ka
ranlık vaziyet muhtelif rivayet ve 
tefsirlere meydan vermektedir. 

Bu cümleden olarak dün de iki 

22 Eylül 1933 

Sinema Dünyası 

Bizim yeni gördüğümüz 
film: Grand otel 

' . 

Refik Oıman, spor tarihinin İ· 
Çinde uııutulmıyacak kadar tanın . 
ltıış bir sporcu, en iyi futbol ha . 
keınlerindçn biri ve Gol spor mec
muasının sahibidir. 

Spor işleri hakkında tanınmış 
bir sporcunun da ne düşündüğünü 
a.nlamak için Refiği dün akşam a
~·adım ve idarehanesinde buldum. 

Refik Osman diyor ki: 
- Her hadiseyi iyi tetkik et -

tnek zarureti karşısındayız. Bilir • 
ainiz ki, tenkit çok kolaydır, fakat 
i~ yapmak ve başarmak zihniyeti, 
bu bizim asla yaklaşmak iıtemedi
ğimiz müşküllerden biridir. 
Açtığnız anketi dikkatle takip edi 
>'.orum. Fakat, şunu söylemek ~ıte· ı 

rayı birbirine bağlıyan cıvatalar ~ 
dan ikisinin, bir geçimsizlik neti. 
cesi fen memurlarından biri tara

fından, hat bekçisini mesul mev-
kie düşürmek kastiyle söküldüğü 
ortaya atılmıştır. 

Makul bir düşünüş, böyle bir 
ihtimalin yüzde yüz mevcut ola
mıyacağmı anlatmağa kifayet e • 
der. Bir adam, her hangi bir ~ah 
sa karşı olan her hangi bir hıncı
nı teskin için koca bir treni devir
meğe ve bir çok vatandaşını yok 

yere ölümüne sebep olmağa rıza 

göstermez. Böyle olduğunu bil' 

Bundan tam yedi ay evvel Pa • 
ı·iste gösterildiği za.man görmüş • 
tüm. Edmund Golding, Madam 
Viki Bom'un Berlinde ve Nevyork 
ta yüzlerce defa oynanmış bir pi· 
yesinden sinemaya naklettiği bu 
eser, önden söyliyelim ki, şimdiye 
kadar mecburiyet diye kabul olu
nan sinema senaryosu kaidelerin~ 
den en mühimmini yıkıyor: Başh 
ca eşhas adedinin azlığı. Grand O 
tel' de beş mühim şahıs rol oynu -
yor. Senaryo birbirine ilişiği olmı 
yan bir çok sahnelerden çıkmış. 

mıyor değil. Yani eskiden gönne. 
ğe alı~tığımız "Fırtına,, "Don Ju -
an,, "Ceneral Krak., in Barimuru· 
nu bulamıyoruz. Karde~i Liyonel 
e gelince, o belki filmin en mu • 
vaffakıyetli artisti. Hayatının ıon 
dakikalarını yaşıyan, eğlenmek, 

zevketmek, o zamana kadar tada. 
madığı şeylerden istifade etmek 
istiyen kalp hastalıklı banka me
murunu yaşıyor. Ne yazık ki ben 
filmin Par iste, Fransızca kopyesi-

ı-tm ki bugün teşkilatı ve spor ışle- Refik Osman Bey 
tiı:nizi beğenmiyenler, dün bu ta • naleyh federasyonu kendi ken-

k' nae 
il.:t~uvda yer ala~lar, spor ma ıne· dine çalışarak bize her sene birin· 
•ının muhtelif cıhazlarında çalı - cilik müsabakasını temin edebi -
!an kıymetli arkadaşlarımız değil lir. Hiç olmazsa bu mühim· para, 

itli?· parasızlıktan bir iş göremiyen at -
Bunun içindir ki arkadaşları letiz..m işlerine ve yahut her sene 

b'ıu:ın kurdukJan, ortaya attıkları bir mmtakanın muhtaç klüplerine 
bugünkü teşkilatın aleyhine sütun h f d ı· b' · l - verilirse da a ay a ı ır ış yapı · 
•iitun yazılar yazılması doğru de· 
tildir. 

Spor yürümüyormuş, teşkilatı 
ta.afiye etmek lazımmış diyorlar. 
. Bu arkadaşların bu fikirlerine 
1ıtiı-ak edemem. 

mış olur. 
Bugün teşkilatı yıkarak işe 

başlamak yanlıştır. Yalnız teşkila· 
tın bir türlü başaramadığı sporlar 
vardır ki, bunları ayırmak ve ide
al cereyanlarının içine almak la • 
zımdır. Yoksa arkadaşlarımızın 

istediği gibi memleket sporunu, 
İtalya, İngiltere, Almanya, Rusya 
Amerika milletlerinin yanma çı · 

an için farz etsek bile, bahsi ge
çen fen memurunun, hat bekçisin· 

den intikamını alması için Başve
kil İsmet Paşa Hazretlerini taşı • 
yan trenin geçeceği 18 - 19 ey
lül gecesini intihap etmesine ne 
sebep vardı?... Her hangi bir ge· 
ce, bu menfur intikamını alamaz 
mıydı? .. 

Son gelen haberlere göre, iki 
rayı birbirine bağhyan cıvatalar • 
dan yalnız bir taraftaki ikisi sö • 
külmüş ve raylar birbirinden ayrıl 

mamıştır ... Fakat bu vaziyette hat 
gene tehlikeli bir haldedir .. Ala. 
kadar ve bu hususta bilgili bazı 
zevata göre eğer bu cıvataların 

sökülmesi, bir suikast eseri ise tec 
rübeli suikastçıların bir tren de· 
virmek için rayı sökmedikleri, ve 
yalnız cıvatalardan bir kaçını dü. 

Mevzuu var mı? Hem var, hem 
yok. O zaman aldığım notlarım -
dan istifade ederek §ura.da kısaca 
anlatınıya çalışayım: 

Büyük bir palas, dönen kapısın 
dan insanların her çeşidi girip çı -
kryor: Zengin ve fakirler, deli ve a 
kıllılar, bahtiyar ve bedbahtlar, 
şık haydutlar ve namuılu ınıan • 
lar .. : 

Mermer merdivenlerle, geniş o 
dalar arasında hergün bir suru 
aşk romanları, ticaret meseleleri, 
hırsızlık vak'aları geçiyor. 

Herkesin bir derdi var, bir sak. 
lı ümidi, bir 'arzusu var. 

Manzara çekme makinesi kapı· 
ları açıyor yatak odalarına giri -
yor, o adamlarla beraber merdi • 
venleri inip çıkıyor, o adamların 

ruhlarını bize çıplak gösteriyor: 

ni gördüm. Ve Liyonelin kendi se
sini işitmeğe muvaffak olamadım. 

Sahneye konuş biraz hareketsiz 
olmakla beraber mevzuun canlılı· 
ğı sayesinde çok kazanıyor. 

Film Pariste iki ay mütemadi -
yen gösterildi. Dublajının fena ya 
p1lmasından Lotel ve Hardi'nin 
"Fra Diavolosu,, kadar i1anda dur 
mryarak yerini "Saygun güzeli,, 
ne bıraktı. 

Grand Otel, zevk ve heyecanla 
görülen çok masraflı filmlerden 
biridir. 

Silvia Sidney kaCjtlktan 
sonra •• 

Moris Şövalye ile "Aşk yolu,. 
nu çevirirken Siivia Sidney Holi • 
vuttan birdenbire kaçmıştı. Genç 

artist şimdi Fransada bulunuyor. 
Boş kalan yerini Verner kardeşle
rin yıldızı An Dvorak doldurmuş. 

rtasıl yürüyorlar 

Bugün İdman Cemiyetleri itti
fak, son üç sene zarfında memle· 
ket aporuna büyük hizmetler yap· 
llıifl".lr. Anadoluyu baştan başa gör 

~Ü , ezmişJ>ir sporcu sıfatiy]e 
\ize söylemek isterim ki, spor te9-

karmak için çahırraak bir fey ka • 
şürmekle iktifa ettikleri, bu suret· 
le makinistin hattaki arızayı gö -

Kontluktan bahseden Arsen Lü • 
pen taklidi ~ık bir haydut (Jon 
Barimur) Mata Hari'ye benzi yen 
bir dansöze (Greta Garbo) ıifık o 
Juyor. Hayatını kapalı büroda ge
çirmiş, doktorlar tarafından ölü • 

Paramounl'un Holivuttaki ıtüd 
yolarınm kapıcısı ihtiyar stüdyoya 
girip çıkan yıldızları yüriiyü,le -zanamayız. 

~ilatI memleketin her tarafına ev
Vela spor ruhunu aşılamış, yeni ye
lli mmtakalar tesis, belediyelerin 
'aha yapması mecburiyetini mu -
Vaffakıyetle temin etmiştir. 

Öyle belediyeler vard~r ki, genç 
lerin kazançlarından ayırdıkları 

ve spora sarfederek küçük küçük 
sahalara diktikleri kale direkleri· 

rebilmesinin önüne geçtikleri de 
nazarı dikkate alınmak lazımdrr .. 
Bu vaziyette bir kaç ihtimal görü· 
lüyor: 

1 - Ya bir suikast tertibi var
dır, işe başlanmış, her hangi bir 
sebeple yarım kalmış, cıvatalar • 

dan ikisi sökülmüş, diğerleri sökü 
lememiştir.. Belki de bunlar da 
sökülecekti, belki de suikasttan 
sarfınazar olunmuştu. 

rinden tanıyormuş. Bakın ona gö
re en meşhur yıldızlar nasıl yürü· 
yor: 

me mahkum edilmiş ihtiyar banka 
memuru hesapsız harcediyor. Top Moris Şövalye daima hızh gi • 

Bugün Türkiyede gördüğüm 
•alıillar on üc kadar olmuştur. 

Bilirsiniz ki spor saha demek • 
lir. Spora başlamak, gençliği bir 
arayu toplamak, bir cemiyetin, bir 
h~~·cti içtimaiyenin inkişafına a · 
dır.1 atmak ancak saha çerçevesin 
cl cn başlar. Bugünkü teşkilat, bu 
tlıühim işi muvaffakıyetle başar -
tn t~ ~ Tl'. 

1 dr.ıan Cemiyetleri Jttifakı 
dar bütçesiyle yalnrz vatan, mü -
Cl\dele spodarile meşgul olama · 
1'!'l r~tır. Halbuki Türk camiasının i
ç:nde müdafaa sporu yer almalı • 
dır. 

Sporun bir din, içtimai işlerin 
baş; ve ana..htarı, bir devlet, bir 
tnil ~~~ müdafaa silahı telakki edil· 

diği b:.ı asırda, futbol, tenis, vo -
leyöol sibi sporlar artık ikinci de· 
recetle kalmalıdır. 

Bence yapılacak iş şudur: 
Binicilik, atçılık, havacıJık, gü

reş gibi vatan, mücadele ve miUi 
•porlar büyük bir himaye görmek 
İçin devlet emrine verilmeli, fut -
hol federasyonu müstakil idare e
dilmeli ve İdman Cemiyetleri İtti· 
fakı da vazifesine devam etmeli -
dir. Bilhassa futbol federasyonu 
teşkilatın haricinde kalmalıdır. 

ni yakıp ısınmışlardır. 
Teşkilattan evvel neşriyat la · 

zımdır. 

Spor nedir, sporun bu ~emiyet, 
hu vatan içinde oynadığı rollerin 
nelerden ibaret olacağım, medenj 
dünyanın spor ve gençlik telakki
sini evvela öğretmek icap eder. 

Biz bugün spor yaptığımızı id· 
dia edemeyiz. Ve hiç kimse ne 
yaptığının farkında değildir. Sa · 
bahtan akşama kadar top oynıyan 
lar, on saat güneşin altında renk~ 
lerini değiştirenler, klüp bahçele • 
rinde saatlerce beş bin kilometre· 
lik uzun mesafeli koşularla ter dö 
kerek, kalbi sıkıştırarak koşanlar, 
haftada bir defa tatlı yeyip deniz 
yarışlarına iştirak edenler acaba 
spor mu yapıyorlar?. 

Spor bir ilim, bir fiziyoloji me
selesidir. Bunun için evvela bunu 
anlatmak, ferdi terbiye etmek, sa· 
niyen cemiyet sporuna ahenk ver· 
mek lüzumunu an1amalıyız, yoksa 
büyük bir teşkilat yapıp sporu u -
nutmak doğru değildir . 

A.Sırrı 

İtalyan talebeleri 
Türk Talebe Birliğinden: 

1 _ İtalyan üniversite talebesi 
bugün saat 18 de Galata rıhtımına 
çıkacaklarından mezkur saat ve 
mahalde arkadaşların bulunma · 
laı·ı. 

2 - Evvelce amele çalışan bu 
mıntakada sökülen rayların tek • 
rar takılması sırasında iki cıvata
nın unutularak yerine geçirileme
mesi. 

Öğrendiğimize göre, · Tavşancıl 
ve Dil istasyonları arasında tren 
hattı, iki tarafı derin uçurumlarla 
çevrili bir mıntakadan geçmekte· 
dir. Yoldaki en küçük bir arıza, 
mutlak surette treni bu uçurumlar 
dan birine yuvarhyabilir. 

Eğer iki cıvatanın sökülmesi 
menfur bir teşebbüs eseri ise bu
nun bir iki kişi tarafından yapıl· 
mamış olduğu da nazarı itibare a 
lınmaktadır. 

Başvekilimizi taşıyan tren bu 
noktaya gelmeden evvel, demir 
yollar umum müdürü Rifat Beyin 
raporu üzerine Nafıa Vekili , hat
ta görülen arrzayi trende İsmet 
Paşaya haber verıniş, tren durmuş 
ve malum olduğu üzere Başvekili
miz, Derincede Gazi Hazı·etled -
nin rakip oldukları Ertugrul yatı
na geçmişlerdi. 

Gazi Hazretleri, bu arıza ile 
meşgul olmuşlar ve tahkikata de-

atmak üzere olan banka müdürü der, stüdyoda çok şendir. 
(Valas Biri) bu mşükül vaziyetin Mae Vest hayatta da sinemada 
de bile daktilosuna (Joan Krav . gördüğünüz gibi iki tarafına sal • 
for) sulanmaktan kalmıyor. Janarak yürür. 

Bunlardan başka otele bağlı iki Geri Kuper geniş adımlarla 
şahsın da hayatına giriyoruz: Ka- sessiz yürür, konuştuğu zaman 
pıcı (Jan Herşolt), doktor (Levis kulağa fısıldaı·mış gibi 1ikırdJ 
Ston). söyler. 

İnsanlar giriyor, çıkıyor, hayat Her zaman şen Jak Oaki ıtüd-
geçi:,, r ve ... hiç bir şey değişmi - yoya koşa koşa gelir ve içeri gi • 
yor. İşte Grand Otelin iddiası bu. rerken: Helo Boy diye bağırır. 

Başlı_ca beş aktör birbirlerinin Riçerd Arlen tanıdıklariyle ko-
kıymetıne dokunmadan, herbiri nuşmak için her adımda bir du • 
kendi sahnesini oynuyor. Greta 1 rur. 

Garbo, Jon Barimut, Valas Biri, Klodet Kolb h' l 
L

. . er ıç ace c etmez, 
ıyonel Barımur ve Joan Krav · en sıkıntılı zam l ·d b'l .. .. an aı a ı e yuzu 

fort roilcrinde faı:lasile muvaffak güler. 

oluyorlar, Greta Rus dansözü Grü Marlen Ditrihin ba§ında fötr 
sinskayayı her zamanki esrarlı la- şapkası, arkasında dar bir layör 
vırlarile canlandırıyor. Jon Bari • giymiş, eJleri cepte gelir, beni ne· 
mur çok zor rolünde biraz aksa • zaketle selamlar. 

rmın ne şekilde bozulabileceği mesi hemen kabiJ değil gibidir, 
hakkında dün şu malumatı ver · "Bir treni yoldan cıkarabilmek 
miştir: veya devirmek için y~lnız bir kaç 

"- Tren rayları sekizer, onar 1 cı~v~tanı~ s~külm~~i v~ya. düşmesi 
metre uzunluğundadır ve buray _ k~f~. degıldır. Muvazı ıki rayın 
lar birbirlerine cıvatalarla tutturu butun cıvatalarının sökülmesi la • 
lur. İki rayın uçları arasında bir zırndır. Bu takdirde raylar serbest 
iki sanhm mesafe bırakılır. Bu da kalır ve tren bu şekilde yoldan çı 
demirin yaz ve kışta imbisat ve l kar ve devrilir. 

takallüs hesaplarının nazarı dik - "Bir treni yoldan çıkarabilmek 
kate alınmasındandır. İçin de bu şekil en kolayıdır. Devletin her sene verdiği mü • 

him paranın bir kısmı ki - büyük 
bir yekun tutar - maalesef fut . 
böl federasyonunun emrine verili
)tor ve 'bir Türkiye birincilik mü • 
•abakası bize on beş bin liraya 
lllal oluyor. 

2 - 12 24 gecesi İtalyan Ü
niversite talebeleri şerefine Şehir 
tiyatrosunda verilecek olan müsa· 
merede kapılan 20,30 da kapana
cağından davetlilerin muayyen za 
manda hazır bulunmaları rica o • 

"Rayların uçları birbirine dör
der cıvata i)e tutturulmaktadır ve 

vam olunmasını emir buyurmuş · 
bu cıvatalar, rayın iç ve dış taraf

lardır. 

"Tren hatları heı· gün hat bek· 
çileri tarafından kontrol edilir. 
Bekçiler kendilerine verilen seki. 
zer onar kilometrelik saha dahilin 
de sabah n: akşam bütün hattı 
gezerler ve ellerindeki uzun sap • 

lı anahtarlarla gevşiyen cıvataları 
sıkışhrrrlar.,, 

larından tutturulmaktadır. Ray -
Cıvataların sökülmesi ve 

lar bundan başka gene birer cıva· 
bir trenin devrilmesi ta ile travreslere de tutturulmak • .. 

Futbol, en mergup ve seyircisi 
~nd;n ·güne artan bir spordur. Bi· lunur. 

imkanları tadır. Cıvatalar, durup dururken 
Mütahassıs bir zat, tren hatla- , belki düıer, fakat gevşiyerek dü§· 
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· ).J·~: Yeni zabıtai belediye 
&ESJR- = !!P! 

taliınatnamesi e 

1 Bir yavrucak bah- ı/' 
' çede incir toplar- ' 
ken suda boğuldu · VAKIY 

Yasak olan maddeler 
Fcnköyünde çok acıklı bir 

kaza olmuş ve on bir yaşında bir ı 

1 
kızcağızın ölümü ile neticelenmı! 

Veni zabıtai be~ediye talimat ı •nc-murları La•alından (dur!) işa tir: .·· .. _ 1 
de re ti ver:li!ig··~nde nakil \ usılaları ı f erıl oyunde Sakız agacı cad · narr.cs.n:n diğer maddelerini ı d 

J he.nen durncak\ardır. esind:e 26 numarala evde bahçı -neır~~ devam ediyoruz: ı K Ef d 
h f k 61 - Y otlarda ve mevdnnlarda van amil en i isminde biri a 52 - Şuraya buraya tu a ı · .1 

b i" görmekte olan se}·rfüdcr me . ilesile birlikte oturmaktadır. Ka yafetli adamlar dıkmek ve una :o 

ı 11 
J d''tl''k' mil Efendinin l 1 yaı:mda Muzaf -ber.z.:r çirkin vasıla ve şekillere mur.annın eue, ses e, u u •. c ve l' 

müracaat etmek suretile halkı ra ziya ve saire ile verecekleri i~aret- fer ısminde bir ele kızı Yar. j 
hatsız edecek ve gelip eeçenlerin leri ve bilumum Labı a memurla Bu kızca~ız, su dolu bü -
bir yere yığılmalarını mucip ola rının her nerede clursa olsun bu yük bir çukurun yanındaki ıncıı 
cak veçhile reklam yapmak yasak- talimatnnmcyc göre yapacakları ağacına çıkmış. Elinin yanındaki · 
t !hb.rları hcr,:cs ve her türlü nakil b:r kaç inciri kopardıktan sonra. ır. 

53 - Her türlü el ve duvar iliin- vasıtaları derh"'I rapmıya mecbur
!arı ile hayali reklamlar ve umu durlar. 

tam, su dolu çukurun üzeı·ine le 

snclüf eden dalda bulunan bir İn-
ma rr:nhsus kap<>.lı veya açık yer-; 65 - N.,,ki! vasıtalarının dura· cire yetişmek istemiş . Uzanmıya 
}erdeki !Y.ıynli, :ziyaşız, sabit ve caklan, yavnşlıyacaUarı gicle::ek çalışırken birdenbire daldan eli 

miltc~·:ırrik bütün yazılar milli 1 leri. veya gidem.iyecekferi yoHar kurtularak müvazenesini kaybet · 
zev:;:~ ve renge uygun olacakları 1 h. z._ k•mıd_ a beledıyc lenbilıle ri ile mis ve a"ag· ıdaki ~uyun içine yu • 

1 d l • ır • a dü nibi bunların üst kısmına ckunak- 1 an e 1 ecck hususlara aykın ha • varlanmıstır. Cukurdakı suy -
h, di;.•f;Ün imlalı güzel hatlar ola· reket etme!.: yasaktır. "en ve yUzmek bilmiyen kızcağız 
ı-ak ti.irkçe yazılacak ve başka li . 65 - Naki! vasıtaları veya hay- bir müddet çabalanmak feryat 
sanlarla olan yazılar bunların alt vnnlarla ıehrm yoJlarmda ve mey- etmis sesini kimseye işittireme · 
tarafına gelmekle beraber punto - danlarıntla tecrübe ve lalim yap . misti·:. Nihayet Çabalamada me - , 
ları ile tuttukları yerler türkçenin mak ~asaktır. (Bu kabil tecrübe cali kalmıyan zavallı Muz~ffer 
yarısından fazla olmıyacaktır. Bu ve talımJer İç in ya hususi yerler kendinden geçerek suların içmde 
~artlara aykırı şeyler yapmak ya · kullanılır, veyahut beled' . can vermiştir. 

.. . ıyece 

saktır. , munasıp yerler gösterilir. Hadisenin ikinci acıklı kısmı 
54 -- Nakil vasıtaları ile ve sa- . 67 - Adalann · yoUarıncJa itfa- da bundan sonra başlar .. 

ir suretle yapılan seyyar reklam _ ıye arabalarından ve arozözlerden Kamil Efendi, Muzafferin u -

larla. kapı, pencere, duvarlarda başka. motosiklet de dahil olmak zun müddet meydanda görünme · 
sabit ziya ile veya projeksiyonla üzere her türlü motörlü nakil va· diğini görünce merakla evdekilere 
ve bir binadan kar~ıaındaki bir sıtalarm1 kullanmak yasaktır. kızın nerede olduğunu sormuş. ln- J 

yere her ne şekilde olursa olsun 68 - Nak!l avsıta1arı biribirle· cir toplamıya gittiğini ve hala bah 
asılarak yapılacak ilan ve reklam. rinin önüne geçecekleri veya ar • çeden içeriye girmediğini anlayın 
lar da yukarki maddenin hüküm . kaya kalacakları veya geriye dö . ca artık içeri girmesini ıöylemek 
Icrine tabi oldukları gibi bunların neceklerj zaman bunları sevk veya için bahçeye çıkmıf. Bahçedeki 
halkı rahatsız etmiyecek ve gelip idare edenle arabanın cinsine gö- incir ağaçlarını birer birer yoklı • 
geçmeyi güçleştirmiyecek şekilde re, mutat olan kol, ses, korna ve yarak ikide bir de: 
yapılmaları ve her halde beledi _ saire i~arctleriyle önlerinde yan ~ - Muzaffer!. Muzaffer!. 
yenin iznine ve tenbihlerine uygun larında ve arkaJarındakHeri ha · Diye seslene aeslene kızcağızı 
olmaları da farttır. herdar etmiye mecburdurlar. . arnmıya ba~lamı,. Bahçenin dibin 

55 - Umumi mahallerde ve 69 - Nakil vasıtalarını kuJla • deki incirin yanına gelip, yavruıu 
klüplerdeki toplanmaJarda bunla . nanlar yol üzerindeki yayalara nun perişan bir halde çukurdaki 
rı tertip edenler tarafından ıöyle- gelmekte olduklarım boru, ses ve- çamurlu suların içinde boğulmuş 
necek ilk sözler türkçe olacaktır. ya sair suretle biJdirmiye mecbur- olduğunu görünce zavallı baba te· 
Türkçeden evvel baıka bir dil durlar. essür ve kederinden evvela ne ya· 
kullanılması ya.aa.ktır. 7 - Nakil vasıtalarının korna • pacağını şaşırmı~. Gözlerinden a-

SS - Satıcıların sokaklarda farını lüzum yokken veya lüzu - cı yaşlar aka aka küçük Muzaffe-
türkçedcn baıka bir dille bağırma mundan fazla olarak öttürmek, ri sudan çıkarmış ve eve gctirmİ!· 
ları yasaktır. kampana çalmak, kırbaç §akJat · tir. 

57 - Stadyumlar ve koşu yer- mak, akordu bozuk veya alışılma· Muzafferi, bu halde gören bütün 
leri belediyece tayin edilecek fen- mış sesler çıkaran karneleri kul - ev halkı ve mahalleli zavallı kız -
ni ve &ıhhi §artları haiz olacaklar- lanmak yasaktır. cağızın bu acıklı akıbetine göz 
dır. 71 h' 1 d - Nakil vasıtalarmrn şe ır yaş arı ökmüşlerdir. 

58 - Buralarda ilk tedaviyi te- içinde uymıya mecbur bulunduk · -

min etnıek üzere belediyece lüzum ları sürat hadleri, ağırlıklarına ve (burada sürat en hafif derecede o
gösterilecek bilcümle tertibat a . tekerleklerinin vaziyetine bağlr 0 • lacak ve icabında durulacaktır.) 
lınmif bulunacaktır. lup bunlar aıağıdaki cetvelde C - Kapıları büyük caddeler 

59 - Bu gibi yerlerde fu ~eya röıterilmiıtir. üstünde bulunan veya küçük so . 

bu tarafı küçük dütürmiye veya Vasıtanın Tekerleği saatteya· kaklar vasataıiyle kalabalık cad · 
kayltettirmiye çalıımak ve bunun ağrrlıg· 1 delere çıkılacak werleri olan 
· · b - - -'- pacağr sür· "' ıçın agırıp çagırmaA ve oyuna mektep, sinema tiyatro ve saire gi-k h k ı . at Ki.m. 
veya O§uya veya a em erın İti· otoınobiller: 36 bi talebenin Ye halkın toplu ola . 
ne karışmak ve her ne suretle olur 2500 5000 listik tekerlekli 

20 
rak girip çıkacckları yerlerde. 

sa olsun halkı rahatsız etmek ya. pinomatik bandc.:jlı 
25 

D - Dönemeçlerde, yol ağız . 
saktır. 5001·8000 lbtık te .~erlekti 10 )arrnda. 

60 - Stadyumlarda ve kotu yer pioornatik banda' ı 15 E - Yerin üıtünde veya altın-
lerinde, umumi yerlerde yapılma- Dahil fazla l.istik tekerlekli J 5 dnki her türlü yapıları sarsıntı -

Si bu talimatnameyle menedilmi, p DOmıııtik bandaj:ı ) Q can zarar görebilecekleri yerler • 
olan §eyleri de yapmak yasaktır. . Motosikletler bu cetvelde gös- de. 

Üflüncü fasal :erılen ~n yükaek haddi geçmiye • P - Sokaklardan caddelere çı-
s • ·· f eklerdır. (Belediye s.ınrrı içinde kılacak yerlerde. 
eyrıu se er ve fakat ıehrin dııı.ında b l K 1 

61 - Belediyenin numara pla -
kası ile muayene ve ehliyet vesi • 
kaları bulunmıyan nakil vasıtaları 
nı şehir yollarında ıeyrüıefere çı· 
karmak yasaktır. 

62 - Nc:kil vasıtalarını sevk ve 
idare edenler belediyenin muaye
ne ve ehliyet vesikalarını yanla . 
rm<la bulundunnıya ve zabıta me
murları tarafından istenild'ği tak
dirde bunları göstenniye D'M'!cbur
durlar. 

63 - Vesika} ra bakmak, ıürat 
ok1aması veya araba muayenesi 

y pmak gibi bir sebeple zabıta 

.. . ~ u unan G - a abalık yerlerde. 
muaaıt yollarda yukarda yazılı H - Köprü üıtlerinde, kemer 
süratlerin bel d' b"hl . d 
b. . . e ıye ten ı erıyle altların a ve kapı içlerinde. 
ı~crd'mıahne kadar arttırılmalan 1 - Hayvanların ürkeklik gös · 

caız tr. d'kl · ı 
y . ter 1 erı yer erde (icabı halinde ı 

72 - ukardakı cetvelde gös- \ motörün sesi bu·· •bu"t·· k ·ı· ve t ·ı · .. 1 • un esı ır en enn aurat er en yüksek hadler durulur). 
olup bunlar ancak müsait yollar _ K _ Çok 1 - 1 
d . Çamur u yagmur u a ve vazıyetlerde yapılabilecek ve donlu zam ı d _ an ar a, 
Ye aşagıda sayılan hallerde sürat- I - Kapal k h 
) d · d' .1 

1 veya acı er nere-er en az ereceyc ın ırı ecek ve de olursa ol 11 ~ d 
. sun yo ar -.e mey an-ıcabında durarcasrna yürüyecek - }ara çıkıoıtta v b 1 d 

• ::ı e un ar an o yer · 
hr. lere girişte, 

A - Y ava~ gidileceğine dair be M - Bu ıayıl 1 ha · · d 
. . an arın rıcın e ledıyenın levha astığı. yerlerd~ • vaziyetin icap ettirdiii hallerde. J 
B - Yayaların geçıt yerlerınde c1>1:\llını \an 

Kitap işleri köşesi 
Ve muhabere sütunu 

Devlet matbaası tarafından 
b lan \-e mekteplerde okuttu-ası . 
rulan kitapların tevzı ~e ~~ış 
işi müesSC$emize vcnlmıştar. 
Bunlar latanbulda . ya1nız 
(VAKiT) kütüphanesınden te -
dar1k olunabil;r, 

<>~ 

Oe\•fet matbaaıınm diğer 
neşriyatı da (VAKiT) yur -
du tarafmdan satılmaktadır . 
Umi eserlerle Maarif Vekaleti 
mec.mua.ları ve aair kitaolar için 
de (V AKIT} kütüphanesine 
müracaat et1"1-.l"~ lazımdır. 

ilk mekteplerin. dördüncü ve 
beşinci sınıflarında okutturula-
1:ak olan tarih kitaplannın da 
tab ve tevziini (VAKiT) 
vurdu vanr:ıaktadır. Bu kitaplar 
hazıd~n~ış ve satışa çıkan] · 
mıştır. 

<>~ 

(VAKiT) kütüphanesi, her 
vilayet merkezinde bu kitapları 
satmak üzere birer şube açmış
tır. Vilayetler hududu dahi • 
linde Devlet matbaasının mek· 
teple;e mahaua ol~n kitapları 
iJe diğer ese"rleri için bu ,ubelere 
müracaat olunmalıdır. 

~~ 

Vilayet merkezlerinde iıim · 
leri ve adresleri aşağıda &Österi· 
len yerler (VAKTiN) m ki~ap 
satış şubesi olarak kabul edıl -
mişlerdir. Bunları peyderpey 
ne~redeceğiz. 

Ankara: (Akba) kütüpha· 
neai Bilal Bey, Trabzon Polat 
haneli zade biraderler. Kaala -
monu: Gazele bayii Ahmet 

Hamdi Bey, Samsun: Halk kü
tüphanesi, Giresun: Tasarruf 
pazarı Lutf ü Bey, Amasya: Ce· 
malettin kütüphanesi, Malatya: 
Eyüp oğlu Halil Bey gazete ba.· 
yii, Konya: Kitapçı Murat oğlu 
Sabri Bey, Antalya: Kemani za
de Nail Bey, Çorum: Turan kü· 
tüphanesi İsmail Naim Bey, Na
zilli: Sebat kütüohanesi, Musta
fa Hakkı Bey, Bahk~1r: Ki · 
tapçı F eltmi Bev, E5ki•ehir: 
Son Posta kütüphııneai, Buna: 
Kitapçı Ec"t Bey, Edirne: Hi1 · 
mi kütphanesi. İzmit: Halkpa · 
zarr ~ahibi Hacı Sadettin Bey. 

Diğer şubelerimiz 

Van, gazete bayii tlyaa Bey, 
Bitli!\. gaz.ete bayii Niyazi 

Yılmaz Bt!v. Siirt. Mehmet E -
min Bey. Bolu Zafer kütüpha · 
nesi. Isparta, Yunus zade Liıtfi 
Bey. Cankm: gazete bayii Hü
seyin Bev. Bavburt: Gazete ba
yii Halil B. Zolıuldak Cümhuri
yet Halk fırkası reisi Mital A
kif Bey. Rize: GazetP. bayii 
Mahmut Kara Bey. Merzifon: 
Gazete bayii Adil Bey. Diya -
rıbekir: Gazete bayii Şevki B. 
Manisa: Huluai Can Bey. Elaziz 
Turan matbaası. Tarsus: Ga -
zete bayii N11ri Bey. lzmir: Ka -
dayifçı zadeler. Urfa: Feyiz 
kütüphanesi sahibi Abdullah 
Edip Bey. Merain: Gaze. 
te bayii Hacı Fehmi Bey. 
Yozgat: Yakıt muhabiri Be -
kir Ziya Bey. Kayse-,i: Maarif 
kütüphanesi Tevfik Bey • 
Niide: Gazete bayii Hasan Ce
mal Bey. Avdm: C. H. Fırkası 
reisi Kadri Bey. Kırklareli: Ga· 
zete bayii Ahmet Hamdi Bey. 
Adan;\: Maarif kütüphanesi Ah 
met Necati B. Artvin: Niimune 
bayii Remzi Bey. 

•• 
Vilayetlel'de fubemiz olarak 

adresleri gösterilen kitapçı -
larla kırt.siyecilerden ve &a.ze-

1 

temiz bayilerinden henüz mua 
melelerini bitirmiyenlcrin temi
nat mektubu, gönderdikleri hal· 
de mukaveleterini ihzar. yahut 
mukavelelerini gönd~rip le 
teminat muamelelerini ikmal et · 
miyenlerin, )'eni siparişleriyle 
birlikte no!<san olan işlerini ta· 
mam1amahrı hususuna nazarı 
dikkat1erini celbederiz. 

~~ 
Hakiki ihtiyac miktarları 

henüz mekteplerce lesbit edil · 
memiş olmakla beraber, "'VA· 
KIT kütüphanesi,, yukarıda ad· 
resled (;Österilen yerlere kitap 
sevkctmiştir. Sureti mahsusa· 
da yapılan ıiparişler de kendi 
lerine teslim olunmak üzere 
taşra bayilcricı'ze göndcrllmil · 
tir. 

<><> 
Maarif Veka letinin müfre · 

dat proğı·amları ve resmi kihlp 
listesi vekaletçe doğrudan doğ · 
ruya maarif müdür ve memur · 
lukları ile mekteplere önderi! -
miştir. Bu liste de örülen ve 
Devlet matbaası t~rafmdan ba· 
sılan biitün kitaplar (VAKiT) 
yurdu tarafından gönderilecek · 
tir. 

<><> 
(VAKi.T) yurdu, kitap sipa • 

rişleri ve saire için bir muhabe 
re sütunu açmı~tır. 

Bu sütunda ıorulan sualle · 
rin cevapları, istenilen mfllu · 
mat, yapılan siparişler ve sevki· 
yat yazılacaktır. Vilayetlerdeki 
bayilerimiz ile. kitap işleriyle 
alakadar olanlar bu sütunda 
gönderdikleri mektupların ce · 
vaplarınr bı-f ~ -.,.•.f:ırdır. 

~<> 
G.melem" , t'bıı ~' 

tarafından basılan mektep yeni 
ve eıki yazılı kitap!arm bir liı· 
tesini peyderpey fiatları ile be 
raber neşrcdcce1ttir 

Tab'ı haz1rlanmakta olan 
kitaplar 

Biyoloji l, ll, Fen bilgisi 1. 
il. ili, Orta mektep tarihi 1, il, 
111, Riyaziye dersleri 1. il, 
111. 

Yukarıdaki kitapların tab'ı 
henüz bitmemiştir. Bunlar ha • 
zırlanınca satı~~ çıkarılacak ve 
sevkolunacaktır. 

Cevaplarımız 

Burdur Orta mektep Müdü· 
riyetine: Hacı Ha'>ip oğlu Hü· 
seyin Beye bir miktar kitap 
gönderilmiştir. Bu mahalle ye
ni sipari~lerde bulunabilirsiniz. 

Erzincan Askeri Orta mek
tep Müdüriyetine: Köy ağası 
zade Mehmet Zeki Beye tartla· 
rımız bildirilmiştir. Kabul eder 
ise Erzincan ve havalisi kitap 
bayii olacaktır. 

Karaisalı Maarif Memurluğu
na: Müeuesemizde ilk mekte· 
hin yalnız dördüncü ve beıinci 
tarihleri vardır. Bunlar da 
Mersin ve havali i Kitap bayii 
Hacı Fehmi Beyden tedarik e
dilebilir. 

Y ozgatta terzi Niyazi Efen· 
di oğlu T c•fik Beye: Kazanız, 
Nazilli kitap bayii Sebat Kü • 

tüphanesi sahibi Mu.tafa Hak
kı Beyin aahf mıntakası dahi
lindedir. Siparişinizi mumai • 
leyhc bildiriniz. 

Adanada Kırtasiyeci Basri 
Beye: Adana ve havali~i kitap 
bayii, Maarif Kütüphanesi sa -
hibi Ahmet Necati Beydir. Si· 
pariıinizi oradan temin edebi • 
lirsiniz. 

Çorumda Yeni Kütüphane 
sahibi Abdiilkadir Beye: Ço· 
rum •e ha..-alisi bayii, Lozan 
Kütüpha.n~si sahibi hmail Bey .. 
dir. 
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ilk mektep Tarihleri ~ 
• Karaciğer • Mide • Barsak Taı, kum hastalıklaruıın kat'i tedavisi için -11111 • 

Tazla içmeleri •Şarkın Karlishadıll 
Maarif Vekaleti tarafından ilk mekteplecın dördüncü ve be· 

tinci smıflaunda okuıturulmak üzere En Son Konforlu Yeni Otel - Pansiyon - Lokanta - Plfıi ı 
Hergün KöprUden saat 6,30·7,35-8,20-10·11·13,15·15,10da Haydarpa,aya giden 
vapurların trenleri ve cumaları ilaveten sabah 7 vapurunun treni i~me 

1 

7: 7. 7. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii 1 

membalarına kadar gider gelirler. 

• ınmmı•ıı•ıı~oo111m11m .. 111~••~ııoo•mı-ınııı•m1111•111ü11111H11111ıwıın1111111J1J~ıı~•mm111111111mıı • 
1-•llllWın Saraçban~bıfı • Münir Pışa konaklarında ••ı•ı 

Kız, Erkek - Leylf, fteharf - Ana, ilk, Orta ve Lise 

Hayriye Liseleri 
Tekmil sınıfları mevcut resmi muadeleti haiz tam devreli lisedir. ilk sınıflardan itibaren 'cnebi 
Jisanı meduridir. Fraıısuca, Almf.nca ve lngilizce kursları vardır. Leyli talebenin s ıhhat ve gıda 
11na azami itina edilmektedir. 1 a/el:eler . sabahları rr.ektebin hususi olobiis'erile evler nden alınır, 

1 

"V AKIT,, müessesesi iaraf ından deruhte edi-
len T ARIH kitapları satışa çıkarılmıştır. 

Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceji bir 
surette yazılmış bir çok haritaları ve res=mleri ihtiva etmektedir. 

Bir kartonla kaplanmış olan bu Tarihlerin fi-
atları nefasetine ve sayıfalarının çokluğuna 

rağmen 15 şer kuruştur. 

Sahf ve tevzi yeri : lstanbul Ankara caddesi 
VAKiT YURDU 

akıam yine aynı vasıta ile evlerine gönderilir. Talim heyeti memleketin en yüksek muallımlerin · EZ k •k • 
den miHt'şekkiJdir. Kaut n uımr'fS' İ< ' r hr glin ıaal ır ,·~n 17 JP J..?.der mi'rrcaat kabul o'unur . , e trı Çl A •anıyor 

• ııı•ııı .. 1111-1111-~ııımıımınm' ~ reı: l053o ~ -ııııımmıııııooıı-111111 06221 ~ıııı m • • , • 

Kocaeli vilayeti daimi encümeninden .------•/Askeri Fabrikalar Umu Deniz Yollan işletmesi 
Kapalı zarf uıulile münakasaya konulan 23292 lira bedeli 

ketifli Adapazarı - Hendek yolu tamiratı için yapılan teklif · 
ler haddi liyik ıörülmediğinden itbu yol tamiratının 27- eyhil 
-933 çarıamba günü saat on bette pazarlık ıuretiyle ihaleıine 

karar verilmittir. Talip olanların mezk4r tarihte 1750 liralık 
muvakkat teminatla vilayet daimi encümenine müracaatları. 

ACENTALARI. .Müdürlüğünden : 
ı, :ıraklh Köpriıl-ıaşı ret. 42362 

(4842) 

1 Devlet Demir yolları fh~nları J --------
idaremiz iç:n pazarhkla satan alınacak olan karton bitüme 

tutkalı, karfiçe çivisi, adi mentefe, galvanize gaz borusu, linele· 
um, zımpara taşlan, çinko le•ba, lrnrşun levha, bilet kurşunu, 
mu n, bakır izole tel, peşel borusu, Amerikan bezi, kanaviçe, da
na derisi, çalı süpürgesi, fiıeli asma kilit, k&mOr küfesi, hasır sü
pürge, makas fırçası, galvanize dikenli tel, kazma kürek varyoz 
aapları ve saire gibi (209) kalem mublelifiilcins malzemenin pa· 
zarbiı 27 . 9 - 33 tarabine müsadif çartamba günli mağazada icra 
kılınıcağındao taliplerin yevmi mezkurda sut 9 dan 11 e kadar 
iıbah vücut ederek tahriren tiat vermeleri, bu baptaki malzeme· 
nin mOfredat Jistesi mağaza dahilinde asılmış olup nümuoe geti· 
tilmesı icap eden malzeme için pazarlık günü nümunelerinin be

·> .. ı..-M ,.."'•i.:1-.-.; ."'"'''-··---~ .. '""Ll:'ı-M 'ın 'kabul .Jt~İl.miy, ~L aL4IJ. 
oıunur. ·· - ~°""' · (5t°'f 

Haydarpaşa - Pendik Banliyasn Dcret tarifesinde aıaiıdaki 
değ:~jıklikler yapılmııhr. 

1 - Bu ten:ıilli tarife, yalnız gişelcrimizden bilet alan •e 
biletlerinin gösterdiği mevkilerde 1eyabat eden yolculara mahauı 
o'duğondan, trenlere biletsiz binen büyOk yo!culardaa 26 çocuk
Jardan 16 kuruş ve trerıde mevki değiıtiren yo!culardan da umu· 
m~etle ve aeyyanen ) 6 lcuruf ahnır. Trenlerde bilet alan bilet· 
s 'z yo~cular b6tüo Banliyö mesafesinde ve istedikleri mevkilerde, 
rr.~vki dtğiftirmek co'ayisile 16 kuruş veren yo!cu!ar da biletle· 
rioin gösterdiği mıntaka dahilinde istedıkleri mevkilerde seyahat 
edebıhrler. 

2 - Askeri ücret ve b•letler kaldmlmııhr. 
Bu deiişiklik l / 10/933 tarihinde tatbik edilecektir. (5093) 

20 • 9 . 933 tarihinden itibaren; Balıkesir yo!u ile lzmir • Ka· 
aab.l hı1ttı istasyonlarına tam vagonla g&nderilecek inıaat keres· 
teJeu~t.! ambalajlık tahta parçalarından ton batına 610 kuruıtan 

atağı olmamak üzere: Ton ve kilometre ba11na 1,25 kuru, licret 
alıt'acakhr. lzmir - Kasaba bath dahi Balıkesirdeo lzın re ton 
batına 470 kuruı Ucret alacaktır. Bu suretle bir ton kereste ve· 
ya ambalıjlık tahta parçası lzmire: 

Atpık6y veya Bozöyükten 
Adapuarıodan 

610 + 470 = 1080 
650 + 470 = 1120 

Kuruşla nakledilecektir. (5092 · 

DeY!et Demir yolları idaresıne ait Derince Limanı mıntaka 
ıın:liki furun ihaleden itibaren bilmünakasa bir sene mUddetle 
kiraya verilecektir. Münakasa 30. 9 . 933 Cumartesi günü saat 

15 te Demir yollar Haydarpaıa iıletme müfettışliğinde yapıla· 
cakhr. Taliplerin 30 lira teminatı muvakkate ile meıkür gün ve 
1a•tte müracaatları ve icap eden şartnamenin müfeltitli '< kale · 
minden ahnabileceği ilin olunur. t5062) 

'\ ıı kccı ~ 1 uhurdar zade hanı 

Teleloıı 2274-0 

Ayvalık Sür'at Postası 
MEKSIN vapuru 24 Eylül 

parar 17 de idare rıhtımından 
kalkar. Gidlf ve dönüıte Ça· 
nakkıle, Edremit, Ayvabk, Di· 
kili, lzmire uğrar. ı 5108) 

Karadeniz aralık postası 
CUMHURiYET vapuru 24 

Eylül pazar 18 de Galata rıh· 
tımından kalkarak Zonguldak, 
lnebo!u, Ayancık, Samsun, 
F alsa, Gireson, Tirebolu, Gö· 
rele, Trabzon, Rize'ye Dönüş· 
te bunlara ilaveten Of, Pulat· 
hane, Ordu'ya uğrayacak yal· 
nız Zonguldağ'a u~ ramıyacak· 

hr. t5109) 

Mersin Arahk Postası 
KONYA vapuru 24 EylDI 

pazar 10 da Galata rahhmın· 
dan kalkar. T aıucu, Anamur, 
Kuşadası ve Gelibolu'ya yal· 
nız dönüşte uğrar. 15107) 

Klrahk oda aranıyor 

lıtanbul ve Beyoğlunun yükıek 
havadar ve ııhhi mevkiine ve gü· 

netli, iyi bir aile içinde döşeli iki 
oda aranıyor. 

Matbaamızda R. B. rumuzuna 
müracaat 

1 ............. 3:····-K:·······o·-·~··--ı . . 
1 • f L ' 1 : S•una ma " omisrnnu ıl4nlan : 
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M. M. V. Sa. Al. Kom. dan: 
Hava kuvvetleri ihtiyacı için 

100 ton otomobil benzini kapalı 
zarfla alınacaktır. Şartna.meıini 
görmek istiyenlerin her gün müna· 
kasaya iştirak edeceklerin 16 bi· 
rinci tefrin 933 pazartesi günü saat 
10,30 da teminatlariyle birlikte 
Ankarada M. M. V. Sa. Al. Kom 
nuna müracaatları. (331 t) (5009) 

• • • 
hmir Mat. Mv. Satın Alma Ko · 

misyonundan: 

Kıt'at ihtiyacı icin 253.000 kilo 
ekmeklik un kapal; zarfla müna-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~11 kauya konm~~r. t~al~i 2te~ 
uatıralar ve '~esı· '-a 'ar rinievel 933 pazarteai günü saat U 4 I' /C t~ 15,30 dadır. Taliplerin faı·tname· 

sini görmek üzere lıer gün ve mü· 
Harp kabinelerinin isticvabı nakasaya ıirmek ivin o gün ve 

Btl eser, mütarekeden ıonra, umumi harp mea'ullerinin di· vaktinden evel teklif ve teminat 
vanıllideki isticvaplarını, resmi vesikaları ihtiva etmektedir. mektuplarile lzmirde Kı,lada Mst. 

Harp kabine/erinin isticvabında Mv. Sabn Alma Komiayonumı mü-
racaatları. (3295) {4713) 

BDtlln harp senelerinin ve mDtareke yıllarının en canlı saf· 
halınnı, bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyacaksımz. DOKTOR 

600 sayıfalık kitap bir lira Hafız Cemal 
Da§ıtma yeri VAKiT matbaaaı 

Dahili hastalıklara mütehassısı 
Divanyolu N. 1 18 Telefon: 22398 

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 
müracaatları. (4987) 

Gireson 2. No. 
Mektebi 

lı Jandarma 
müdürlüğünden : 

1 - G 'reson Jandarma Mektebinin do~uz yüz otuz üç ve 

kısmen otuz dört senesi ihtiyacı için birinci Samsun Unundan iki 

yüz ıekiz bin kilo ekmek kapıh zarf birinci tetrinin sekizinci 

pazar günü saat 14 de ihale edileceği ilin o unur. (4983) 

Çanakkale Jandarma mektepleri 
Sahnalma komisyonundan ; 

Kılo ihale tarihi Saat Gün 
18.00 Sade yaiı 28/ 9/933 15 Perıenbe. 

120000 Sıiır Eti 30/ 9/933 15 Cumartesi. 
897000 Ekmek 1/10/933 15 P11ar. 

2050 Un 1110/933 15 Pazar. 
1 - Canılckale Jandarma Mektep1erile H11tıbanenin bir se• 

nelik ihtiyacı o'an beı kalem erzak kapalı zarfla yeniden müna
ka1aya çıkardmışhr. 

2 - Teklif edilecek fiat baddı layık g6rU'dOtli taktirde ve 
yut.arıda yaııh gün ve saatlerde Çına'<ka'e Viliyet daiı esindeki 
kom'ıvonda icra edilecektir. Şartnameler kom svondan alınabilir. 

3 - Tt11ip o'anların ihale srün ve sutinde teminat ve teklif 
mektup!arile komisyona müracaatları i in olunur. (4976) 

Çanakkale Jandarma mektepleri 
Satınalma komisyonundan : 

Kilo 
144000 Ekmek 

120 Un 

ihale tarihi 
J/l(lH33 
l/ı0/933 

Saat 
17 
17 

1 - Hayramıç Janc'arma taturunu.ı bir senelik ıhtiyacı o'ın 
Ekmek münakasasında verilen fiat haddi liyik görülmediğinden 
yüz lurk cart bin kilo Ekmek yeniden kapah zarfla münakasaya 
çıkarılmııhr. 

2 - Teklif edilecek fiat komisyonca haddi ayik görüldiiii 
taktirde 1/10/933 tarihine müsadıf pazar günü saat .. 17,, de Ça· 
na\ckale Vıliyet dairesindeki komisvonda icc.: edil~cektir. Şartna• 
meler komisyondan arzu edenlert. verilir. 

3 - Talip olanların ihale gün ve saatinde teklif me\ttuplan 
ve teminatlarile komisyona mOracaatları illa o'unur. (4975) 



~ l'f. & .. 

: ~ı!" F 
· ',!. Y .t2 - VAKiT . -

""' 

sına 

Sümer Bank Müesseselerinden 

Bereke ve Fesa e labrikaları ın 
Halis Yün, Sağlam ve Güzel Kumaşlarından 
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Onu senelerden beri tanır, aOrıla.rda ve soğuk 
algınlığındaki çabuk tesirini bilirsiniz . 

(B markasının tekeffül ettiği ASPİRİN, sizi bun• 
dan sonra dahi memnun edecektir. 

-
2 ' 

Usta bir makastar iki prova yaparak sağlam malzeme ile dikecektir. 

Ismarlama Pardesüler De Ehven Fiatla Dikilir 
• 
ı z r 

lstanbul: Bahçekapı caddesi il Ankara : Çocuksarayı caddesi 
~. . .: ... . . . . . · .. · .. · ... 
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inhisarlar umum müdiirlüğünden : J _______ ıs_t_a_n_b_u_ı __ E_v_k_a_f __ M_u_d __ u_rı_u_ğ_u __ ı_ıA_n_ı_a_r_•~----
Diyarıbckir fabrikası taraçasına keşifnamesi mncibince yapı- Şehremininde Deniz aptal mabaıtesinde tramYay caddesinde 

340 - 298 No. dükkan. 
Jacak Rüberoit ve Muzayik çini ferıiyatı pazarlıkla ihale oluna· Balada muharrer dükkan 934 Mayıs nihayetine kadar pazar-
cakhr. Taliplerin pazarlığa iştirak edebilmek üzere % 7,5 temi- hkla kiraya verileceğinden talipler 25/Eylül/933 pazartesi günü 
natlarını hamilen 26 - 9 - 933 salı günü saat 14 de Galatada Alım, saat on bete kadar Evkaf Müdüriyetinde vakıf akarlar kalemine 
Satım ko nis yonu rı a mlirac =1 atları. (4989) miiracaatları . '5090) 
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m r 'al rı ı ' 
• • 

ncısı 1 çe y r 
Bu kur' adan itibaren mükif atlar bir misli tezyit 
edilerek senede 10.000 liraya ibliğ edilmiştir 

(7024l 

Ankara asliye birinci huku 
mahkemesinden: 

lzmirde Namazgahta 550 ao 
kağmda 49 numaralı evde Emin 
Hanıma. 

Kocanız Kadri Kemal Bey 'ta 
raf mdan aleyhinize ikame oluna 
ko,anma davasının icra kılına 

mahke,mesinde: lkametgahınızı 

meçhul bulunmasından nati ilane 
tebligat ifa edildiği halde yevm • 
muayyeninde mahkemede ispat 
vücut elmediiinizden ve uhake 
menizde hükum verebilecek dere• 
ceye gelmit olduğundan hakkınız
da hukuk usul muhakemeleri kanu 
nunun 406 ıncı maddesi mucibince 
tebligat ifasına ve muhakeme 
30/ 9/ 933 tarihine müsadif cumar· 
tesi günü saat 14 e talikına karar 
verilmiş olduğundan mezkur gün
de mahkemede hazır bulunmadığı 
nız takdirde hakkınızda maddei 
mezkure ahkamına tevfikan mua
mele ifa kılınacağı tebliğ makamı
na kaim olmak üzere ilan olunur. 

(5060) 

İstanbul ikinci ticaret mahkeme 
sinden: 

Mahkemece satılmasına karar 
verilen 4 sandık Avrupa malı safi 
yün, ve pamuk karışık kadın ve er 
kek çorabı ile baştan geçme yün 
fanila 25 eyluJ 933 pazartesi günü 
saat 10 da lstanbulda A§ir Ef. kü· 
tüphane sokağında Ventura hanın 
da kain Selanik bankası ardiyesin 
de bilcümle rüıum ve dellaliye müt 
teriye ait olmak üzere peıin para 
ile satılacaktır. Bu malları almak 
istiyen1erin yukarıda gösterilen 
gün ve mahal ve saatte hazır bulun 

Bu keşidede 207 kumbara sahibine 
5 O O O lira mükafat verilecektir. 

- mııları ilan olunur. (8563) 

Birinci mükô.f at 
ikinci mükô.f at 
10 kişiye (100 erden) 
20 ,, ( 50 şerden) 

175 ,, ( 10 ardan) 

1000 
250 

1000 
1000 
1750 

Lira 
,, 
,, 

" ,, 
Tevzi edilecektir. 
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ZAYi 
Tatbik mühürlerimizi kaybettik 

yenilerini çıkartacağımızdan eski. 
lerinin hükmü yoktur. Kadıköy ay 
nalı fırın yanında numara 7 doktor 
Nermi ve hem, iresi Nimet. 

Ciöz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sıntf Mutehassıs 
Babıftli < An'•ara caddesi No 60 ı 

Sahibi : &IEH;\l~T A SDJ 

N~rlyıı t müdllrU : 1. S:ıfa 
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